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Αποκριάτικος χορός – Γλέντι – κοπή πίτας
Στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, των ερωτευμένων,
στις 14 Φεβρουαρίου 2016,
στις 1.30 το μεσημέρι, στην
ταβέρνα - κέντρο «Πεινακοθήκη» της Τρίπολης, πραγματοποιήθηκε
η
συνεστίαση – γλέντι και
κοπή πίτας του Συλλόγου
μας και του Συλλόγου Καλονεριτών
(Σβορναίων)
Γορτυνίας. Σε μια αίθουσα
ασφυκτικά γεμάτη συναντήθηκαν Μπουλιαρίτες και Καλονερίτες, συμπατριώτες
και φίλοι, από πολλά μέρη,
πέραν της Τρίπολης, και
γλέντησαν με την ψυχή
τους, ως τις 8.00 το βράδυ.
Ήταν η δεύτερη φορά
που ο Σύλλογός μας συνεργάστηκε με το Σύλλογο Καλονεριτών και αυτή η
συνεργασία
(σύμπραξησεμπριά) ήταν πετυχημένη,
όπως και η περσινή και η
παρότρυνση και επιθυμία
όλων είναι να συνεχιστεί και
τα επόμενα χρόνια. Αυτό το
δείχνει και η μεγαλύτερη
προσέλευση κόσμου από
πέρσι. Το μενού ήταν διαφορετικό από το συνηθισμένο αλλά και από το
περσινό.
Δεν
περιείχε
«πρώτο» και «δεύτερο»

πιάτο, αλλά πέρα από σαλάτες, τυριά, παστό, μπριζόλες, σουβλάκια, φρούτα
περιείχε βραστό και στο
τέλος τραχανά.
Παρά τον αποκλεισμό
των δρόμων από τους
αγρότες, που ευτυχώς μας
έκανε λίγη ζημιά, τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες
που κράτησαν μακριά, αρκετούς πατριώτες και φίλους, πάνω από 260 άτομα
μας τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωσή μας
και πραγματοποιήθηκε με
απόλυτη επιτυχία και το φετινό μας γλέντι, το οποίο
υπήρξε έντονο και, όπως

Ευχές

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, εύχεται σε
όλους το Φως της
Ανάστασης, να φωτίζει τις ζωές όλων σας
και να σας χαρίζει
υγεία, οικογενειακή
ευτυχία, αγάπη, ελπίδα, αισιοδοξία και
δύναμη.
Καλή Ανάσταση και
Καλό Πάσχα.

και πέρσι, με την παρουσία
του κλαρινίστα και τραγουδιστή στη μέση του χορού.
Ενδεικτικά βίντεο της εκδήλωσής μας θα βρείτε πληκτρολογώντας
Nikolaos
Balasis, πατάτε enter στη
συνέχεια κάνοντας διπλό
κλικ πάνω στο «Nikolaos
Balasis – You Tube», και πατώντας βίντεο.
Όπως έχουμε γράψει και
άλλες φορές και είναι
γνώμη και εκτίμηση των καλεσμένων μας, οι χοροί
μας, κατά κοινή ομολογία
είναι από τους καλύτερους
που
πραγματοποιούνται
στην Τρίπολη. Και δεν

έχουν σκοπό να τα οικονομήσει ο Σύλλογος αλλά να
ευχαριστηθούν οι φίλοι και
οι πατριώτες μας. Εκείνο
που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, και αυτό συμβαίνει τα
τελευταία χρόνια, ήταν, ότι
στο γλέντι μας παρευρέθησαν πολλοί νέοι, οι οποίοι
διασκέδασαν και χόρεψαν
μαζί με τους μεγάλους και
ομολογουμένως ήταν όχι
αντάξιοι αλλά πολύ καλύτεροι χορευτές από τους παλιούς!!!
Οι Πρόεδροι των δύο
Συλλόγων, Μπαλάσης Κ. Νικόλαος και Κρατημένος Δημήτριος, στο σύντομο
χαιρετισμό τους, αφού καλωσόρισαν τους παρευρισκομένους,
τους
ευχαρίστησαν για την παρουσία τους και τους ευχήθηκαν καλή χρονιά και καλή
διασκέδαση.
Οι τυχεροί των δώρων
μας βρέθηκαν αμέσως και
τα παρέλαβαν, πλην του
ενός δώρου των ερωτευμένων, οι αριθμοί των οποίων
ήταν οι 167 και 47.
Τη διασκέδαση της βραδιάς είχε αναλάβει ορχήστρα με κλαρινίστα τον
Δημήτρη Παπαγεωργίου

και στο τραγούδι ήταν ο
Τάκης Μπαλάσης και Αγγελής Τσίρμπας. Στην εκδήλωσή μας παραβρέθηκε και
ο κλαρινίστας Κώστας Κόκκορης και η σύζυγός του
Γιώτα, η οποία μας τραγούδησε κιόλας. Ακόμη την εκδήλωσή μας τίμησε και ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητα
Περδικονερίου,
Αθανασόπουλος Γεώργιος.
― Τα Δ.Σ. ευχαριστούν
τους χορηγούς της λαχειοφόρου μας: το κατάστημα
«Λευκό Σπίτι», το χρυσοχοείο «Χρόνης», το κομμωτήριο
«Ελεάνα»,
το
κομμωτήριο «Σοφία Κοκκώνη», το κρεοπωλείο
«Φάρμα», τη βιοτεχνία ενδυμάτων «Αρμούτης», το «Θεόδωρο
Μαραγκό»,
το
«Θεόδωρο Ντόκο», το κατάστημα «Γκιώκα Βάσως», το
κατάστημα «Τσατσουλής»
και τη «Ντίνα Πανοπούλου»
Ταμία του Συλλόγου Καλονεριτών, για τα δώρα τους.
Ευχαριστούν όλους όσους
παρευρέθηκαν και τίμησαν
με την παρουσία τους την
παραπάνω εκδήλωσή μας
…και τους περιμένουμε και
του χρόνου.

Δήμος Γορτυνίας
Έκτακτη συνεδρίαση του
Δημοτικού
Συμβουλίου
Γορτυνίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου για την εκλογή
νέου προεδρείου μετά το
θάνατο του προέδρου Δημήτρη Παπασπηλίου.
Νέα πρόεδρος μετά από
πρόταση του δημάρχου
Γιάννη Γιαννόπουλου είναι
η Δήμητρα ΜουτζούρηΚάχρη. Νέος αντιπρόεδρος
εξελέγη ο Γιώργος Παρασκευόπουλος, ενώ στη
θέση του Γραμματέα παραμένει ο Δημήτρης Γαβράς.
Αναλυτικά να αναφέρουμε ότι δύο δημοτικοί
σύμβουλοι της παράταξης
της μείζονος αντιπολίτευσης (παράταξη Κολοβού)
δήλωσαν ανεξαρτητοποί-

ηση, οι κ. Σταθάς Κωνσταντίνος και ο κ. Τσιόγκας
Ιωάννης. Ύστερα από την
ανεξαρτητοποίηση του κ.
Σταθά Κωνσταντίνου, που
ήταν αντιπρόεδρος, προέκυψε αυτομάτως θέμα αντιπροέδρου αφού δεν
δικαιούτο πλέον αυτή τη
θέση, λόγω αποχώρησης
από την παράταξη. Στη
θέση του προτάθηκε και
εκλέχτηκε ο Γεώργιος Παρασκευόπουλος.
Την αρχηγία την παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης μετά την πρόσφατη
παραίτηση του Ανδρέα Κολοβού ανέλαβε ο Απόστολος Αποστολόπουλος.
Τη θέση του Ανδρέα Κολοβού, που παραιτήθηκε
από το Δ.Σ. πήρε ο Κολιπέ-

τσας Ι. Νικόλαος και τη
θέση του θανόντος ο Παπασπηλίου Δημητρίου, ο Παπακωνσταντίνου
Π.
Ανδρέας.
Ο δήμαρχος Γορτυνίας
Γιάννης Γιαννόπουλος μετά
από την παραίτηση της Αντιδημάρχου Δ.Ε. Τροπαίων
Μουτζούρη Δήμητρας ορίζει τον κ. Ξυνή Γεώργιο του
Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική
ενότητα Τροπαίων με θητεία από 1-1-2016 μέχρι 313-2017,
εντός
της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών
υπηρεσιών που είναι εγκα-

τεστημένες στην δημοτική
ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των
έργων και των εργασιών
που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα. γ) Την μέριμνα
για
την
καλή
κατάσταση και λειτουργία
του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα. δ) Την υπογραφή με
εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και
λοιπών
διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα
όρια
της
δημοτικής ενότητας. ε) Την
συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοΣυνέχεια στη σελ. 2

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.
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Σελίδα 2

Δήμος Γορτυνίας
Συνέχεια από σελ. 1
τήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων
για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:
α) Αγροτική ανάπτυξη, Υποδομές Αγροτικής Παραγωγής. β) Πιστοποίηση Αγροτικών προϊόντων.
γ) Ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός για τις
Δ.Ε. Ηραίας, Κοντοβάζαινας και Τροπαίων.
Η ενότητα Β της υπ’ αρ. 9652/2015 απόφασης Δημάρχου αντικαθίσταται ως εξής:
Β. Ορίζονται 1. Με αντιμισθία: ο κ. Μπαξεβάνος Χαράλαμποςο κ. Καραντώνης Παναγιώτης, ο κ. Πετρόπουλος
Γεώργιος και ο κ. Μητρόπουλος Παναγιώτης και
2. Χωρίς αντιμισθία:
ο κ. Νικήτας Κανέλλος και ο κ. Ξυνής Γεώργιος
Η ενότητα Γ της υπ’ αρ. 13000/2014 απόφασης Δημάρχου αντικαθίσταται ως εξής:
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι Αντιδήμαρχοι, τις κατά τόπον
αρμοδιότητές τους αναπληρώνουν αμοιβαίως ως εξής:
Τον κ. Μπαξεβάνο Χαράλαμπο ο κ. Νικήτας Κανέλλος.
Τον κ. Νικήτα Κανέλλο ο κ. Μπαξεβάνος Χαράλαμπος.
Τον κ. Ξυνή Γεώργιο ο κ. Πετρόπουλος Γεώργιος. Τον κ.
Πετρόπουλο Γεώργιο ο κ. Ξυνής Γεώργιος. Τον κ. Καραντώνη Παναγιώτη ο κ. Μητρόπουλος Παναγιώτης. Τον κ.
Μητρόπουλο Παναγιώτη ο κ. Καραντώνης Παναγιώτης.
Αρμοδιότητα καθ’ ύλην ή κατά τόπον Τομέα ή Υπηρεσίας που δεν ανατίθεται με απόφασή του θα ασκείται
κατά Νόμον υπ’ εμού ή των κατά σειρά Αναπληρωτών
του.
Η ενότητα Δ της υπ’ αρ. 13000/2014 απόφασης Δημάρχου αντικαθίσταται ως εξής:
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ξυνής Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα
ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μητρόπουλο Παναγιώτη.

1΄ λεπτό γέλιο

Ήταν δυο φίλοι που είχαν και οι δύο το «κουσούρι» τους.
Ο ένας ήταν «κεκές» και ο άλλος ήταν «καμπούρης». Ένα
βράδυ πήγαν σε μια ταβέρνα έφαγαν και τα «έτσουξαν» για
καλά. Γυρίζοντας στα σπίτια τους τον καμπούρη δεν τον
έπιανε ύπνος και σκέφτηκε να κάνει μια πλάκα στον φίλο του.
Τον παίρνει τηλέφωνο, τον ξύπνησε και του λέει: «Μόλις
άκουσα στο Δημοτικό ραδιόφωνο ότι ζητούν έναν εκφωνητή,
να πας πρωί-πρωί να κάνεις αίτηση», του λέει και του κλείνει
το τηλέφωνο. Ο κεκές το «πήρε βαριά» και σκέφτηκε ότι πρέπει κάτι να κάνει, να μην το αφήσει έτσι το πράμα. Μετά από
μια ώρα τον παίρνει τηλέφωνα, τον ξυπνάει και του λέει:
«Έχω κάτι φωτογραφίες και τις βάζω σε ένα άλμπουμ. Είναι
και μια δική σου και δεν μπορώ να το κλείσω το άλμπουμ…
να ‘ρθεις να την πάρεις» και του κλείνει το τηλέφωνα…αναπαυμένος!!!!!
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Ο Μητροπολίτης μας «λάβρος»
κατά συμφώνου συμβίωσης

Στο τέλος του κηρύγματός
του, στο χωριό Παλιομοίρι
Μεγαλόπολης, ο Μητροπολίτης μας συνδύασε το θέμα
του με την «μεγάλη αμαρτία»,
όπως είπε, που συνέβηκε
στην πατρίδα μας, το να γίνει
νόμος η ακολασία και επιτέθηκε δριμύτατα εναντίον εκείνων πού ψήφισαν ένα τέτοιο
«αίσχος νόμο», όπως τον αποκάλεσε. Ιδιαίτερα όμως ο Μητροπολίτης
μας
ήταν
θυμωμένος και απότομος
στην επίθεσή του εναντίον
των βουλευτών του νομού
μας, οι οποίοι ψήφισαν τον
«ελεεινό νόμο», όπως τον
είπε. Στην επίθεσή του αυτή
εναντίον τους ο Μητροπολίτης τους είπε την φράση
«ντροπή τους», και μάλιστα
την είπε δυο και τρεις φορές.
Προέτρεψε δε τους χριστιανούς να μεταφέρουν
στους βουλευτές αυτούς την
θλίψη του για την πράξη τους
και τον χαρακτηρισμό του ως
«ντροπή τους». Και μάλιστα
είπε, θα χαρεί να του κάνουν
μήνυση για την φράση του
αυτή και «ελάτε, χριστιανοί
μου, είπε – στο δικαστήριο,
για να ακούσετε τι θα τους πω
…πού κατάντησε η ένδοξη
πατρίδα μας, που τιμούσε την
παρθενία και έκανε Παρθενώνα, πού κατάντησε στα

χρόνια μας, ώστε οι άρχοντές
της να ψηφίζουν την ακολασία
ως νόμο. Και μη με αφήνετε –
είπε – χριστιανοί μου, μη με
αφήνετε να αγωνίζομαι μόνος
μου. Δεν είναι δική μου η
πίστη και η πατρίδα. Είναι και
δική σας πίστη η Ορθοδοξία
και δική σας πατρίδα η Ελλάδα μας. Το ένδοξο έθνος
μας, το χιλιοξακουσμένο – συνέχιζε να λέει –, ξέπεσε στα
χρόνια μας, γιατί φύγαμε - φύγαμε από τον Θεό των Πατέρων μας».
Και στο Παλούμπα Γορτυνίας είπε πάλι δυνατά και πολλές
φορές
για
τους
βουλευτές που ψήφισαν τον
νόμο αυτό το «Ντροπή τους»,
«Ντροπή τους», που πρόδωσαν τα αγνά ήθη της επαρχίας
μας και ψήφισαν αυτόν τον αισχρό νόμο. Μας είπε να τους
μεταφέρουμε το «Ντροπή
τους» και ακόμη είπε και το

άλλο: Ότι η Μητρόπολη είναι
ανοιχτή για όλους, για όλους.
Θα δέχεται στην Μητρόπολη
τον γύφτο και την γύφτισσα,
θα δέχεται την αμαρτωλή
πόρνη, αλλά τους βουλευτές
που ψήφισαν αυτόν τον νόμο
δεν θα τους δέχεται. Ανοιχτή
η πόρτα για τον γύφτο και
κλειστή η πόρτα για τους βουλευτές αυτούς.
Και ακόμη είπε ότι αν συναντηθεί μαζί τους σε τελετές, δεν θα τους δώσει τον
Σταυρό να τον φιλήσουν, γιατί
αυτοί με την ψήφο τους σε
ένα τέτοιο «σιχαμερό» νόμο
πάτησαν τον Σταυρό.
Τα πυρά δέχθηκε λοιπόν ο
βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλίου,
στην κοπή της πίτα των Δοξιωτών Αθήνας, με αφορμή τι
άλλο από το Σύμφωνο Συμβίωσης και το «ΝΑΙ» που είπε
σε αυτό. Οι εκφράσεις που
ακούστηκαν στον χώρο δεν
περιγράφονται....μέχρι πως
του μολύνει το χέρι είπε ο Δέσποτας στον βουλευτή.
Αλλά δεν σταμάτησε μόνο
εκεί «του τα είπε και από μικροφώνου»... Η οργή του μεγάλη για τους βουλευτές που
ψήφισαν το Σύμφωνο... «Θα
βάλω το χακί και θα πάω να
πολεμήσω...» είπε ο Μητροπολίτης, μεταξύ άλλων.

40 χρόνια Παγγορτυνιακή Ένωση

Η Παγγορτυνιακή Ένωση γιόρτασε, σε μία
επετειακή εκδήλωση, τη συμπλήρωση 40 χρόνων ζωής της. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στο κτίριο της Παλιάς Βουλής, στην οποία παραβρέθηκαν οι Βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο Δήμαρχος Γορτυνίας, ο
πρώην Υπουργός Ανδρέας Λυκουρέντζος, πολιτευτές, Δήμαρχοι, Πρόεδροι Συλλόγων κλπ.
Χαιρετισμό έστειλαν οι: Αβραμόπουλος Δημήτριος και ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η Γενική Γραμματέας της
Παγγορτυνιακής Ένωσης, Πέννυ Καλύβα και

στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κ. Πλέσσιας Παναγιώτης αναφέρθηκε στη 40χρονη πετυχημένη
πορεία της Ένωσης.
Στην αρχή της εκδήλωσης προβλήθηκε επετειακό βίντεο, σχετικό με τη 40χρονη πορεία
της Ένωσης. Στη συνέχεια, βραβεύτηκαν με τιμητικές πλακέτες οι διατελέσαντες Πρόεδροι
της Ένωσης, οι οποίοι κατά σειρά είναι οι:
Μαλλούχος Γεώργιος, Μπράμος Κωνσταντίνος, Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Καλύβας
Κωνσταντίνος, Δημητρόπουλος Χρήστος, Καραχάλιου Κωνσταντίνα και Γιαννικόπουλος
Ηλίας. Η εκδήλωση έκλεισε με δημοτικούς
ρυθμούς από τη Νιόβη Τζαβέλλα.

Αποκαταστάθηκε το τοιχίο στην εκκλησία

Αποκαταστάθηκε το τοιχίο που είχε γκρεμιστεί στο δρόμο από Πλατεία προς Νεκροταφείο, στο ύψος και στο χώρο της εκκλησίας.
Για άλλη μια φορά η πολιτεία και ο Δήμος ήταν
απόντες. Ο δήμος δεν μπόρεσε να μας διαθέσει ούτε κάποιο χρηματικό ποσό ούτε κάποια
υλικά (μπετόν), παρότι είναι κοινοτικός –δημοτικός δρόμος και κινδύνευαν να τραυματιστούν άνθρωποι και ζώα. Αν δεν κάνουμε
λάθος και οι χώροι των εκκλησιών και τα κοιμητήρια ανήκουν στο Δήμο…αλλά απευθυνόμαστε σε «ώτα μη ακουόντων». Όπως και για
τον κεντρικό δρόμο του χωριού μας(στα Πατερά) κωφεύει η Αντιπεριφέρεια, παρότι εδώ
και δύο χρόνια έχει ο Σύλλογός μας έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα.
Το κόστος κατασκευής του μαντρότοιχου,

καλύφθηκε από τις πενιχρές εισπράξεις της
εκκλησίας, τις λαχειοφόρους στο πανηγύρι και
από τα 500 ευρώ που έδωσε, γι’ αυτό το
σκοπό, ο Γεώργιος Ευσταθίου Τσίρμπας, από
τη μακρινή Αυστραλία και τον οποίο ευχαριστεί ιδιαίτερα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
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Ερωτήσεις – επερωτήσεις – δραστηριότητες των Βουλευτών μας
Ο Βουλευτής Αρκαδίας, του
ΣΥΡΙΖΑ, Παπαηλιού Γεώργιος,
κατά την παρουσίαση του
Αναπτυξιακού Προγράμματος
Πελοποννήσου, στην Ειδική
Επιτροπή Περιφερειών της
Βουλής, ανάμεσα στις θέσεις
και τις προτάσεις του ήταν
και οι παρακάτω:
• Η στοχοθεσία του Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοποννήσου είναι γενική,
χωρίς εξειδίκευση.
• Ο σχεδιασμός του τρόπου ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμάτων στην
Πελοπόννησο είναι βέβαια χαρακτηριστικό
παράδειγμα
απόκλισης.
• Η μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρομίου Τρίπολης σε πολιτικό για πτήσεις
τσάρτερ και διακίνησης εμπορευμάτων (κάργκο) είναι επιθυμητή. Με τον τρόπο που
τίθεται συνιστά εξαγγελία,

αφού δεν υφίσταται καν σχετική μελέτη.
• Εκτός του τουρισμού, ο
αγροτουρισμός μπορεί και
πρέπει να αποτελέσει άξονα
ανάπτυξης της Πελοποννήσου. Δηλαδή, ο τουρισμός
συνδυαστικά με την αγροτική
παραγωγή, ειδικά στην Πελοπόννησο που είναι γνωστό ότι
παράγει ποιοτικά αγροτικά
προϊόντα
• Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την κατάσταση του
οδικού δικτύου στη Γορτυνία,
Μεγαλόπολη, Κυνουρία και η
Περιφέρεια Πελοποννήσου
κωφεύει.
• Όσον αφορά τον «Καλλικράτη» πρέπει να υπάρξει
τομή και όχι απλά βελτιώσειςδιορθώσεις, ώστε η τοπική
αυτοδιοίκηση να επιτελέσει
αναπτυξιακό ρόλο.
• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μία «κολοβή» Περιφέρεια. Πρέπει σ’ αυτήν να
συμπεριληφθούν και οι νομοί
που έχουν υπαχθεί στην Περι-

φέρεια Δυτικής Ελλάδας και
τμήματα άλλων Περιφερειών
(π.χ. τα Κύθηρα), ώστε να
υπάρξει αναπτυξιακός σχεδιασμός για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η ενιαία Περιφέρεια Πελοποννήσου πρέπει
αυτονόητα να έχει έδρα την
Τρίπολη, το κέντρο της Πελοποννήσου από κάθε άποψη.
• Στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και
Ορεινών περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, τόνισε
ότι η Υποεπιτροπή πρέπει να
ασχοληθεί και με την τουριστική πολιτική στις ορεινές
περιοχές και επεσήμανε ότι
αυτή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το σύνολο των
ασκούμενων πολιτικών του
πρωτογενούς τομέα.
• Το Σύμφωνο Συμβίωσης
ψήφισαν οι Βουλευτές Παπαηλιού Γεώργιος και Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας,
ακολουθώντας τις κομματικές
τους γραμμές και το καταψήφισε ο Κώστας Βλάσης, αφού

η Ν.Δ. άφησε τους βουλευτές
της να ψηφίσουν κατά συνείδηση.
• Ο Πρόεδρος της Ν.Δ.
όρισε Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας το
Βουλευτή
Καρδίτσας,
Κ ω ν / ν ο
Τσιάρα και
πρώτον Αναπλήρωτή τον
Κώστα Βλάση. Με ερώτησή
του στη Βουλή ο Βουλευτής
Κώστας Βλάσης, ρώτησε τον
Υπουργό Υγείας για την εξάπλωση της γρίπης τύπου Α,
την υποστελέχωση των ΜΕΘ
και για προσλήψεις στο ΕΣΥ.
Ερώτηση υπέβαλε και για την
συζητούμενη αναστολή - κατάργηση των Αστυνομικών
Τμημάτων Λεβιδίου, Λαγκαδίων και Σταδίου Τεγέας.
• Με ερώτησή του στο
Υπουργό Νίκο Παππά, ο Βουλευτής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ρωτάει για την
αρνητική εικόνα και το μέλλον
της ΕΡΤ ΑΕ και αναφέρει ότι

το ποσοστό
τηλεθέασης
της ΕΡΤ 1
είναι 3,6%
και της ΕΡΤ
2 είναι 1%,
ενώ τα ιδιωτικά κανάλια
έχουν: ΑΝΤ1 16,2%, ΑΛΦΑ
16%, ΜΕGΑ 14,6%, ΣΤΑR 11%
και ΣΚΑΙ 6,9%. Ερώτηση υπέβαλε και για δύο αντιπλημμυρικά-αρδευτικά έργα στην
Αρκαδία που είχαν ενταχθεί
επί Υπουργίας του στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Ερώτηση, επίσης, υπέβαλε
και την κατάρρευση και το ξεπούλημα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.
Στην εκδήλωση για τα 40
χρόνια της Παγγορτυνιακής
αναφέρθηκα στην ανάγκη
ολοκλήρωσης της παραλίμνιας οδού της Λίμνης του
Λάδωνα.
Μαζί με άλλους Βουλευτές
κατέθεσε επερώτηση για την
πορεία του ΕΣΠΑ.

Το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Γορτυνίας για το 2016
Παραθέτουμε τα έργα
που
προγραμματίζονται,
από το Δήμο Γορτυνίας, να
γίνουν μέσα στο 2016, στη
Δ.Ε. (πρώην Δήμο) Τροπαίων (τα ποσά είναι σε
ευρώ):
Τρόπαια: κατασκευή αγωγών
ομβρίων
υδάτων
10.500, αποπεράτωση εσωτερικού χώρου κάτω από
γραφεία της τέως κoινότητος, αποπεράτωση παιδικής
χαράς 4.000, τσιμεντοστρώσεις - χαλικοστρώσεις
10.401, τσιμεντοστρώσεις
εντός οικισμού 5.774
Αετορράχη:
Τσιμεντοστρώσεις δρόμων 6.016, χαλικόστρωση - καθαρισμός

αγροτικών δρόμων 12.313.
Βυζίκι: τσιμεντοστρώσεις
δρόμων 10.200, επέκταση
αγωγού ομ¬βρίων υδάτων
5.100, αντικατάσταση τμημάτων παλαιού δικτύου
ύδρευσης 7.056, αναπλάσεις χώρων - πλακόστρωση
από κεντρική πλατεία μέχρι
Παραδ. Κτίριο Ανδρικάκη
800, επέκταση - βελτίωση
δημο- τικού φωτισμού
4.000.
Δόξα: Περίφραξη παιδικής χαράς - γηπέδων ποδοσφαίρου - μπάσκετ 5,000,
πλακόστρωση από οικία Αριστέας Κουσιουνέλου έως Γ.
Νικολόπουλου 5.023, αγροτική Οδοποιία 7.200, τσιμεν-

τοστρώσεις 7.000, ηλεκτροφωτισμός 6.551, επισκευή
τοιχίου αντιστήριξης πλησίον οικίας Κανελλόπουλου
8.000.
Καλλιάνι: Αγροτική Οδοποιία 7.125, κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων 2.000,
αντικατάσταση εξωτερικού
Δικτύου ύδρευσης 20.132.
Καστράκι:
Κατασκευή
σχαρών - διευθέτηση ομβρίων υδάτων 3.000, τσιμεντοστρώσεις
χαλικοστρώσεις 4,286.
Λιβαδάκι: Ανάπλαση Πλατείας 6.359.
Νεοχώριο: Αναπλάσεις
χώρων 7.000, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών Δρό-

μων 5.026, δημοτική οδοποιία 5.026.
Περδικονέρι: Αναπλάσεις
χώρων 11.266, τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. και οικισμών
12.600, συντηρήσεις αγροτικών Δρόμων 10.000, τοποθέτηση
κιγκλιδωμάτων
6.253, συντήρηση σχαρών
1.000.
Ράχες: Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων - τοποθέτηση
σχάρας - κατασκευή πόρτας
νεκροταφείου 6.759.
Σπάθαρι:
Ασφαλτόστρωση από οικία Μπανάρα
έως οικία Π. Δημόπουλου
11.910, επισκευή - συντήρηση αίθουσας Σχολείου
Συγκρού (βάψιμο - διαμόρ-

φωση) 7.053. Αντικατάσταση σχάρας υδάτων στο
κιτσόρεμα 500, ηλεκτροφωτισμός χώρων 8.100.
Σταυροδρόμι: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων 9.000, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων
2.309.
Τριποταμιά:
Πλακόστρωση κεντρικής πλατείας
οικισμού
Κοπελίτσας
12.136, τσιμεντοστρώσεις
αγροτικών Δρόμων 4.500.
Χώρα: Αναπλάσεις χώρων
εντός 12.572, κατασκευή
μαντρότοιχου πλησίον βρύσης Χώρας 7.300, τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός
οικισμών Χώρας και Δωδεκαμέτρου 6.000.

Τι αλλάζει στους μισθούς Περιφερειάρχη, Δημάρχων και Αντιδημάρχων!
Αποσυνδέεται από το μισθό
του γ.γ. υπουργείου, η αντιμισθία των αιρετών της αυτοδιοίκησης και πλέον θα
καθορίζεται με Υπουργική
Απόφαση. Αυτό προβλέπεται
σε διάταξη που περιλαμβάνεται στο νέο μισθολόγιο
(άρθρο 22 παρ. 3 του σχεδίου
νόμου που κατατέθηκε στη
Βουλή).
Σχετική πρόταση είχε υποβάλει στους συναρμόδιους
υπουργούς η Περιφερειακή
Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΠΕΔΑ), η οποία εκφράζει την
ικανοποίησή της.
Το θέμα αυτό αφορά την
αντιμισθία του Περιφερει-

άρχη, των Αντιπεριφερειάρχων, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, των
Δημάρχων, Αντιδημάρχων και
Προέδρων των Δημοτικών
Συμβουλίων και των Γενικών
Γραμματέων των Ο.Τ.Α. στην
Αρκαδία.

Προέδρων των Δημοτικών
Συμβουλίων και των Γενικών
Γραμματέων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού καθορίζονται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
και
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Η αντιμισθία των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρων των
Περιφερειακών Συμβουλίων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, καθώς και των
Δημάρχων, Αντιδημάρχων και

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΑ
Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νέο μισθολόγιο
(άρθρο 22 παρ.3 του σχεδίου
νόμου που κατατέθηκε στη
Βουλή), η αντιμισθία των αιρετών της Αυτοδιοίκησης αποσυνδέεται από τον μισθό του
Γ.Γ. Υπουργείου και θα καθορίζεται με Υπουργική Από-

φαση.
Είναι μια ρύθμιση την οποία
έχει ζητήσει η Π.Ε.Δ. Αττικής
από τον Ιούλιο με επιστολή
της στους αρμόδιους Υπουργούς και η οποία εκφράζει την
ικανοποίηση της για την ένταξη της στο σχέδιο Νόμου.
Η αποσύνδεση της αντιμισθίας των αιρετών από το
μισθό του Γ.Γ. αποτελούσε
πρώτιστα ζήτημα θεσμικής
τάξεως. Διότι είναι τελείως
διαφορετική η καταστατική
θέση των αιρετών από αυτή
των μετακλητών υπαλλήλων
του Δημοσίου, των οποίων ο
μισθός συνδέεται με αυτόν
του Γ.Γ.

Πέραν αυτού, η ως τώρα
πρακτική να υπολογίζεται η
αντιμισθία των αιρετών ως ποσοστό του μισθού του Γ.Γ.
είχε οδηγήσει τα τελευταία
χρόνια σε μια σειρά αδικιών,
οι οποίες πιθανόν και να μην
ήταν σκόπιμες αλλά να οφείλονταν στο λάθος σύστημα.
Η Π.Ε.Δ.Α. πιστεύει ότι με
την απλούστερη και ξεκάθαρη διαδικασία της Υπουργικής
Απόφασης
θα
αποκατασταθούν οι πλέον κατάφορες αδικίες, μέσα φυσικά στο πλαίσιο των
δημοσιονομικών δυνατοτήτων
της χώρας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης.
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ΤΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

«Ψυχοσάββατο» είναι η κοινή ονομασία του Σαββάτου πριν από
την Κυριακή των Απόκρεω και του Σαββάτου πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής. Εκτός από αυτά ως «ψυχοσάββατα» λογίζονται και τα επόμενα δύο Σάββατα μετά την Κυριακή της
Απόκρεω.
Αν και όλα τα Σάββατα του έτους είναι αφιερωμένα στις ψυχές
των χριστιανών, που έχουν αποβιώσει ανά τους αιώνες, με την ελπίδα της ανάστασής τους κατά τη Δευτέρα Παρουσία, σύμφωνα
με τις Γραφές, η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία τιμά και ειδικά
τη μνήμη τους τα δύο προαναφερθέντα Σάββατα.
Η Χριστιανική Εκκλησία τιμά το σώμα του ανθρώπου ως «ναόν
του εν ημίν Αγίου Πνεύματος» και διδάσκει ότι αυτό θα αναστηθεί
κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, για να ενωθεί με την αθάνατη ψυχή. Γι’ αυτό απορρίπτει την καύση των νεκρών, την οποία
θεωρεί ειδωλολατρική συνήθεια, και υιοθετεί την ταφή των νεκρών, ευχόμενη υπέρ αυτών.
Τα δύο Ψυχοσάββατα τιμώνται από τους πιστούς με μνημόσυνα στις εκκλησίες, τρισάγια στους τάφους των προσφιλών τους
προσώπων, μοίρασμα κολλύβων και ελεημοσύνες στους φτωχούς
(«ψυχικό»). Το έθιμο απαγορεύει την εργασία, σύμφωνα το δίστιχο:
«Ανάθεμα που δούλεψε τα τρία τα ΣάββαταΤης Κρεατινής, της
Τυρινής και των Αγιοθοδώρων».
Το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής λέγεται και του Ρουσαλιού,
επειδή έλκει την καταγωγή του από τη ρωμαϊκή γιορτή των Ρουσαλίων ή Ροζαλίων. Είναι η ημέρα, που σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία, οι ψυχές επιστρέφουν στον Κάτω Κόσμο, αφού κατά τη
διάρκεια της πασχαλινής περιόδου κυκλοφορούσαν ελεύθερα
πάνω στη γη. Τη θλίψη των ψυχών, αλλά και των οικείων τους, εκφράζει το δίστιχο:
«Όλα τα Σάββατα να παν, να παν και να γυρίσουν, Το Σάββατο
του Ρουσαλιού να πάει, να μην γυρίσει».
Μία άλλη εκδοχή είναι η παρακάτω:α Ρουσαλιού «τα αη Ρουσαλιού» ήταν γνωστή γιορτή στο Βυζάντιο και γινόταν τον Μάιο ή
Ιούνιο. Αρχικά ήταν γιορτή της Άνοιξης με λουλούδια (κυρίως
τριαντάφυλλα εξ΄ ου και το όνομα «rosalia») και γιορταστικά συμπόσια, που μετέπειτα συνδέθηκε με τη νεκρολογία και μεταβλήθηκε σε εκδήλωση τιμής για τους νεκρούς.
Το Σάββατο αυτό ο λαός μας το θεωρεί μαύρο και βαρύ, γιατί
πιστεύει ότι κλείνονται οι ψυχές στον κάτω κόσμο, τους αφαιρείται δηλαδή η ελευθερία που τους είχε δοθεί από τον Ιησού Χριστό.
Όπως πιστευόταν, με το άνοιγμα του Τριωδίου, ο Χριστός αφήνει τις ψυχές να βγουν ελεύθερες «τις αμπολάει» στο τόπο όπου
έζησε η κάθε μια. Και επειδή αφήνονται ελεύθερες την εβδομάδα
του Τριωδίου, δεν νηστεύονται η Τετάρτη και η Παρασκευή «είναι
απολυτές».
Η καθιέρωση του Ψυχοσάββατου είναι μια υπόμνηση ότι το
σώμα θα αναστηθεί κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, για
να ενωθεί με την αθάνατη ψυχή σύμφωνα με τη διδασκαλία της
Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Τα ψυχοσάββατα, πριν την Κυριακή της Τυρινής και των Αγίων
Θεοδώρων, πηγαίνουν στην εκκλησία, όσοι θέλουν, ένα «πιάτο
σπερνά» και ένα πρόσφορο για διάβασμα.

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

Mπουλιάρι
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Μνημόσυνα και κόλλυβα

Τα μνημόσυνα είναι πανάρχαιο έθιμο. Οι αρχαίοι Έλληνες
πίστευαν πως με δεήσεις, θυσίες και προσφορές ήταν δυνατόν να πετύχουν την συγνώμη
των Θεών για τα αμαρτήματα
των νεκρών. Υπήρχαν μάλιστα
και ιερείς αγύρτες που επισκέπτονταν τις οικίες των πλουσίων, ισχυριζόμενοι πως είχαν
από τους θεούς την εξουσία να
συγχωρούν τις αμαρτίες “ζώντων και νεκρών” με κατάλληλες
γι’ αυτές ιεροτελεστίες και θυσίες.Οι αρχαίοι έλληνες τελούσαν μνημόσυνο την 3η, την 9η
και την 30ή από της ημέρας θανάτου, καλούμενο το τελευταίο
“τριακάς” όπου γινόταν και νεκρόδειπνο, καθώς και κατ’ έτος
κατά την επέτειο των γενεθλίων
του αποθανόντος. Στο Άργος το
πρώτο μνημόσυνο γινόταν υπέρ
του νεκρού προς τιμή όμως του
Απόλλωνα, το δε της 30ης προς
τιμή του Ερμή. Γενικά σε όλο
τον αρχαίο ελληνικό κόσμο τελούνταν μνημόσυνα καλούμενα
“Νεκύσια” με προσφορές οίνου,
ελαίου, αρωμάτων και με θυσία
κόκορα ή κότας, χρώματος
όμως κατά κανόνα μαύρου.
Σε αντίθεση με τους αρχαίους Έλληνες οι Εβραίοι φαίνεται πως δεν τηρούσαν
παρόμοιο έθιμο. Στη Παλαιά
Διαθήκη αναφέρεται μόνο μια
φορά παρόμοιο γεγονός στο Β’
Μακκαβαίων όταν ο Ιούδας φέρεται πως έστειλε από λάφυρα
πολέμου το χρηματικό ποσό
των περίπου 2.000 δραχμών
στο ναό της Ιερουσαλήμ για τέλεση μνημοσύνου “θυσίας” για
τα αμαρτήματα των νεκρών
Εβραίων που σκοτώθηκαν σε
μάχη επειδή προς στιγμή είχαν
παραπλανηθεί στην ειδωλολατρία που γι’ αυτόν τον λόγο και
σκοτώθηκαν!. Περί των μνημοσύνων των πρώτων χριστιανών
έχουν αναφέρει οι Τερτυλλιανός, Κυπριανός, Αυγουστίνος,
Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Ιωάννης ο
Χρυσόστομος, Γρηγόριος Νύσσης κ.ά.
Από τους Βυζαντινούς χρόνους η Ανατολική Ορθόδοξη
Εκκλησία τηρεί κατά παράδοση
τέλεση μνημοσύνων υπέρ αναπαύσεως των νεκρών κατά τη
3η ημέρα από του θανάτου
(που σχετίζεται με την Ανάσταση), την 9η, την 40η (που
σχετίζεται με την Ανάληψη), στη
συμπλήρωση 3 μηνών, 6 μηνών
και έτους. Μετά τη συμπλήρωση έτους τελούνται μνημόσυνα υπέρ όλων των νεκρών
της οικογένειας, Βασιλέων και
λαϊκών κατά τον εσπερινό της
Παρασκευής των Απόκρεων
ενώ την Παρασκευή της Τυροφάγου μόνο για τους κληρικούς, καθώς επίσης (και για
όλους) το Ψυχοσάββατο των
Αγίων Θεοδώρων (α’ Σάββατο
Νηστειών), το Σάββατο του Λαζάρου ως και στον εσπερινό της

Παρασκευής της προηγουμένης του Ψυχοσαββάτου της
Πεντηκοστής (κοινώς του Ρουσαλιού).
Ειδικότερα η Εκκλησία της
Ελλάδος καθόρισε επιπλέον τη
Γ’ Κυριακή των Νηστειών (ή Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως) ετήσιο μνημόσυνο των
“υπέρ πίστεως και Πατρίδος
αγωνισαμένων και πεσόντων…“.
Παλαιότερα είχε επίσης καθορισθεί και η 29η Αυγούστου ετήσιο μνημόσυνο για τους
πεσόντες εναντίον των συμμοριτών
Το έθιμο των κολλύβων είναι
πάρα πολύ παλαιό. Οι ρίζες του
χάνονται στις προ Χριστού εποχές.
Τα κόλλυβα είναι σιτάρι βρασμένο. Έχουν τη μορφή στολισμένου δίσκου ή πιάτου με
ξηρούς καρπούς, καρύδια, σταφίδα, ρόδι και κυρίως ζάχαρη.
Συμβολίζουν την κοινή μας ανάσταση. Όπως ο σπόρος τού σιταριού πέφτει στη γη, θάβεται,
χωνεύεται, σαπίζει και στη συνέχεια φυτρώνει καλύτερος και
ωραιότερος, έτσι και το νεκρό
σώμα του ανθρώπου θάβεται
στη γη, λιώνει και σαπίζει, για να
αναστηθεί και πάλι άφθαρτο,
ένδοξο και αιώνιο. Αυτήν την εικόνα μας δίδει ο απόστολος
των εθνών Παύλος στην Α΄
προς Κορινθίους επιστολή,
καθώς και ο Χριστός για την
Ανάστασή Του. “Ἀμήν ἀμήν
λέγω υμῖν, εάν μη ο κόκκος του
σίτου πεσών εις την γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει˙ εάν δέ
αποθάνει πολύν καρπόν φέρει”.
(Ἰω. 12,24).
Δυστυχώς, η ουσιαστική
αυτή προσφορά προς τους κεκοιμημένους αδελφούς μας,
τόσο από λειτουργική όσο και
από σωτηριολογική οπτική, τα
τελευταία χρόνια έχει υποστεί
αλλοιώσεις και διαφοροποιήσεις που τείνουν να απαξιώσουν τη σημασία και το μέγεθος
του Μυστηρίου. Ο χαρακτήρας
των κολλύβων έχει από πολ-

λούς αλλοιωθεί με την ανοχή,
αλλά και την παρότρυνση, σε
μερικές περιπτώσεις, των υπευθύνων ανθρώπων της Εκκλησίας, που χαράζουν μια
διαφορετική γραμμή από αυτήν
της παραδόσεως. Έτσι δυστυχώς παρουσιάζεται μια εικόνα
κωμικοτραγική, πού ουδόλως
συνάδει με το πνεύμα και τη σημασία του Σαββάτου των
ψυχών.
Στο Ψυχοσάββατο των Αγίων
Θεοδώρων, που όμως δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία,
αναφέρεται και η παλαιότερη
συνήθεια των ανύπαντρων κοριτσιών να τοποθετούν τα κόλλυβα κάτω από το μαξιλάρι
τους και να παρακαλούν τον
Άγιο να φανερώσει στον ύπνο
τους τον άνδρα που θα παντρεύονταν. Στη γιορτή των Αγ.
Θεοδώρων τιμούνται μαζί, οι μεγαλομάρτυρες ΄΄Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων΄΄ του 3ου αιώνα
και Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης του 4ου αιώνα. Σύμφωνα
με την παράδοση, ο Θεόδωρος
ο Τήρων που ονομάστηκε έτσι
επειδή ήταν στρατιώτης επί Διοκλητιανού στο τάγμα των Τηρώνων (νεοσύλλεκτων), κατά τη
διάρκεια λιμού στην περιοχή
των Ευχαΐτων της Γαλατίας,
έθρεψε τον πληθυσμό μιας
πόλης με κόλλυβα. Από τότε καθιερώθηκε να προσφέρονται
στους ναούς, το Σάββατο της
πρώτης εβδομάδας των Νηστειών κόλλυβα.
Σύμφωνα με άλλη παράδοση,
η καθιέρωση των κόλλυβων
συνδέεται με ένα θαύμα που
έκανε ο άγιος Θεόδωρος ο
Τήρων επί του αυτοκράτορος
Ιουλιανού του Παραβάτου, που
ήταν αντίθετος στη νηστεία των
χριστιανών. Ο αυτοκράτορας,
διέταξε τον έπαρχο της Κωνσταντινούπολης, όταν πλησίαζε
η πρώτη εβδομάδα των νηστειών, να εξαφανίσουν από την
αγορά κάθε είδους τρόφιμα και
να αφήσουν μόνο τα ειδωλόθυτα, ώστε να αναγκαστούν οι
χριστιανοί να φάνε από αυτά
που προέρχονταν από τις θυσίες. Τότε ο άγιος Θεόδωρος
παρουσιάστηκε ως οπτασία
στον πατριάρχη Ευδόξιο και
του φανέρωσε το σχέδιο του
Ιουλιανού, υποδεικνύοντας του
συγχρόνως να χρησιμοποιήσουν οι χριστιανοί, αντί για
άλλη τροφή, κόλλυβα.
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Ν.Δ.: Όλα τα αποτελέσματα των εκλογών της 20ης Δεκεμβρίου 2015, για ανάδειξη αρχηγού στη Ν.Δ., ανά
τμήμα στην Αρκαδία. Στην παρένθεση τα αποτελέσματα
του 2ου γύρου, στις 10-1-2016

Στη μαμά μας

Μαρίνα
Μαρινοπούλου Πανοπούλου
(1945 -2016)

Το Σάββατο 26 Μαρτίου
2016 η μεγάλη κυρία του Γαλατά, η κυρά Μαρίνα, έκανε
την τελευταία βόλτα της στην
Τρίπολη. Αυτή τη φορά δε φόρεσε λοξά την τσάντα της ούτε
πέρασε από τα σπίτια γνωστών
και φίλων για να τους χαμογελάσει. Δεν κρατούσε κάποιο
δίσκο με τα περίφημα γλυκά
της ούτε τσάντες με χόρτα ή
αυγά του χωριού για τις φιλενάδες της. Ντυμένη με τα καλά
της μας περίμενε όλους εκεί οικογένεια, συγγενείς, φίλους,
περαστικούς για να μας πει ένα
ευχαριστώ. Και έτρεξαν όλοι
απ΄ όπου είχε αφήσει ίχνος το
παπούτσι της. Γαλατάς, Λευκοχώρι, Λαγκάδια, Τρίπολη,
Άργος, Αθήνα, Νεμέα, Κύπρος
να γεμίσουν και την αυλή και
τον Ιερό ναό της Αγίας Βαρβάρας. Πόσους είχε καλέσει!
Πόσοι πολλοί και πόσο πολύ
την αγαπούσαν όλοι αυτοί που
πρόθυμα έτρεξαν στο κάλεσμά
της ανταποδίδοντας την αγάπη

Η φωτογραφία είναι ίσως από την τελευταία της διασκέδαση, στις 14 Φεβρουαρίου 2016, στο χορό των Μπουλιαριτών-Καλονεριτών, δίπλα στον αδερφό της Βασίλη.

με αγάπη! Και αυτή λαμπερή
και περήφανη στο κέντρο της
εκκλησιάς, αφού αγκάλιασε και
φίλησε τον καθένα με τη σειρά,
ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι
στο άγνωστο σεμνά, απλά και
αθόρυβα, όπως έκανε πάντα.
Κάποιος είπε πως πάει να βοηθήσει τον κυρ Παναγιώτη και
την κυρά Παρασκευή. Άλλος
πως οι άγγελοι δεν προλάβαιναν και ήθελαν βοηθό. Σε μας
όμως είπε πως θα είναι ή στο
Γαλατά ή στην Τρίπολη. Τώρα
που δυσκολεύεται να έρθει
σπίτι μας θέλει να πηγαίνουμε
εμείς να τη βλέπουμε, να μαζευόμαστε, να στήνουμε μεγάλα τραπέζια, να τραγουδάμε
και να γελάμε για να καμαρώνει
και να λέει χαμογελαστά στο
Χάρο: «Κοίτα, με πήρες αλλά

όλοι αυτοί που με γνώρισαν με
έχουν και τους έχω».
Και μία παράκληση από την
κυρά Μαρίνα. «Εκείνο το ασθενοφόρο στην αυλή του Κέντρου Υγείας Τροπαίων, κύριοι
βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Πρόεδροι φορέων, αν δεν
κινείται, σας παρακαλώ διώξτε
το από εκεί. Δίνει ελπίδα στους
λιγοστούς κατοίκους της Γορτυνίας πως, αν τους συμβεί
κάτι, υπάρχει το κράτος που
μεριμνά για την υγεία τους.
Είναι καλύτερα να γνωρίζει
όποιος μένει ή περνά από τα
μέρη μας πως το κάνει με προσωπική του ευθύνη γνωρίζοντας τις συνέπειες της
αποκοτιάς του».
Πανοπούλου Βιβή

Σελίδα 5

Προσφυγή από
τον Μητροπολίτη Ιερεμία κατά
του Συμφώνου Συμβίωσης

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγαν οι Ιερές
Μητροπόλεις Πειραιώς, Κυθήρων και Γόρτυνος, οι Μητροπολίτες των τριών αυτών Μητροπόλεων, Σεραφείμ Μεντζελόπουλος, Σεραφείμ Στεργιούλης και Ιερεμίας Φούντας
αντίστοιχα, καθώς και ο αρχιμανδρίτης Σαράντος Σαράντου,
τρεις πρωτοπρεσβύτεροι, μια μοναχή, η «Εστία Πατερικών
Μελετών», δυο δικηγόροι και 21 πολίτες, σύμφωνα με το τηλεγράφημα του ΑΠΕ.
Όλοι στρέφονται κατά του νόμου 4356/2015 που επέκτεινε
το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια και ζητούν να ακυρωθεί ο επίμαχος νόμος ως αντισυνταγματικός και αντίθετος στον Αστικό Κώδικα (οικογενειακό
δίκαιο και χρηστά ήθη), όπως επίσης ζητούν η προσφυγή
τους να εισαχθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ.
Αφορμή για τις προσφυγές στο ΣτΕ, απετέλεσε η απόφαση
του υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εγγραφής στα ληξιαρχεία των συμφώνων ελεύθερης
συμβίωσης ομοφυλοφίλων ζευγαριών. Επίσης, στην ίδια απόφαση υπάρχουν - όπως αναφέρουν στην προσφυγή τους κατά κυνική και σκανδαλώδη πρόκληση του κοινού περί ηθικής και θρησκεία αισθήματος, υποδείγματα, της ληξιαρχικής
πράξης «συμφώνου συμβίωσης με θρήσκευμα».
Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η καθιέρωση του συμφώνου
ελεύθερης συμβίωσης ομοφυλοφίλων ζευγαριών, προσβάλλει τα κρατούντα στην Ελλάδα χρηστά ήθη, όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 5 του Συντάγματος. Σύμφωνα με το
επίμαχο άρθρο 5 του Συντάγματος, η ελευθερία ανάπτυξης
της προσωπικότητας, κάθε άλλο παρά απεριόριστος είναι,
αλλά υπόκειται στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών
ηθών.
Ακόμη, οι Μητροπολίτες υποστηρίζουν ότι τα χρηστά ήθη
συνιστούν νόμιμο συνταγματικό περιορισμό, περιορισμό εμποδίων και φραγμών στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, και προσθέτουν ότι ως χρηστά ήθη, νοείται η γενική
και κοινή περί ηθικής αντίληψη του μέσου χρηστού και εχέφρονος ανθρώπου σε δεδομένο τόπο και χρόνο. Η παραβίαση των χρηστών ηθών συνδέεται και την προστασίας της
οικογένειας όπως αυτή περιγράφεται στο Σύνταγμα και το οικογενειακό δίκαιο (Αστικός Κώδικας).
Επίσης, αναφέρουν ότι η ελληνική κοινωνία δεν αποδέχεται
την ύπαρξη οικογενειακών σχέσεων μεταξύ συμβιούντων
προσώπων ανηκόντων στο ίδιο φύλο, αλλά ούτε δέχεται την
θεσμοθέτηση της νομικής εξισώσεως του συμφώνου συμβιώσεως μεταξύ ομοφυλοφίλων προσώπων, με την εν γάμω οικογένεια.

Κι όμως συνέβαινε…
εν Ελλάδι

Η ευρεσιτεχνία των Ελλήνων δεν έχει όρια. Την εποχή της
τουρκοκρατίας στην Ελλάδα οι Έλληνες της Χίου είχαν βάλει
ένα φόρο για τις γυναίκες, που λεγόταν «αργομουνιάτικος
φόρος» ή «αργομουνία». Σίγουρα από την ετυμολογία της
λέξης καταλαβαίνει κάποιος τι είναι. Το θύμισε έλληνας Βουλευτής το 2009, σε παρέμβασή του στη Βουλή.
Από το έργο, λοιπόν, του Κ. Σιμόπουλου: «Ξένοι ταξιδιώτες
στην Ελλάδα» σταχυολογήσαμε το εξής απόσπασμα, που αναφέρεται στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: «Υπάρχει ένα περίεργο χιώτικο έθιμο που σημειώνουν πολλοί
ευρωπαίοι περιηγητές: Αν μια γυναίκα, μετά το θάνατο του
άντρα της, όντας νέα, θέλει να παραμείνει χήρα, με σκοπό να
μην ξαναπαντρευτεί, η Αρχοντία (τοπική εξουσία) την υποχρέωνε να πληρώνει φόρο, τον λεγόμενο αργομουνιάτικο ή αργομουνία» (τ. Α΄ σελ 399-400). Τον ίδιο φόρο πλήρωνε και η
γεροντοκόρη. Βέβαια, εικάζουμε, ότι ο σκοπός πρέπει να ήταν
η επίλυση του δημογραφικού προβλήματος.
Στην τοποθέτησή του, λοιπόν, ο προαναφερθείς βουλευτής,
λέει: «Διερωτώμεθα πώς η κυβέρνηση δεν ενεργοποίησε εκ
νέου το φόρο του αργομουνιάτικου, δεδομένου ότι πολλά στοιχεία εκείνης της εποχής παραμένουν ενεργά και ακμαία, όπως
το μπαξίσι (καθ’ ημάς φακελάκι), ο τεμενάς, ο ανασκολοπισμός
των απείθαρχων και άλλα».
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Πέθανε ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Γορτυνίας

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016, σε ηλικία
55 ετών έφυγε από τη ζωή ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, Δημήτρης
Παπασπηλίου. Η κηδεία του έγινε την Τρίτη
26 Ιανουαρίου 2016 στην γενέτειρά του στο
Καλλιάνι Γορτυνίας.
Φαρμακοποιός στο επάγγελμα, είχε διατελέσει πρώτος Δήμαρχος του Καλλικρατικού
Δήμου Τροπαίων και αργότερα πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αρκαδίας, επί Νομάρχου Δ. Κωνσταντόπουλου.
Το Δ.Σ. Γορτυνίας ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Το Δημοτικό Συμβούλιο να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία που
θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καλλιανίου.
Η κηδεία του Δημήτρη Παπασπηλίου, εν ενεργεία Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας να γίνει με δαπάνη του
Δήμου Γορτυνίας.
Να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος από το Δήμαρχο Γορτυνίας κ.
Ιωάννη Σπύρου Γιαννόπουλο.
Να σταλεί στεφάνι εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού
Συμβουλίου Γορτυνίας.
Οι υπηρεσίες του Δήμου την ώρα της εξόδιας ακολουθίας να
παραμείνουν κλειστές.
Ο σημαίες στα Δημοτικά Καταστήματα Γορτυνίας να παραμείνουν μεσίστιες επί τριήμερο.
Να δημοσιευθεί η παρούσα απόφαση στον τοπικό τύπο.

Περδικονερίτικοι θάνατοι

Τους τελευταίους μήνες πολλοί Περδικονερίτες «αποδήμησαν
εις Κύριον»…όπως: Κωστογιαννοπούλου Αννιώ του Σπύρου
(Ατσάλη), Κωστογιαννοπούλου Ελένη του Ιωάννη (Τσιούμπραινα),
Γαλανοπούλου Σταυρούλα του Δημητρίου (Στούμπαινα), Μουστόγιαννης Γεώργιος του Ιωάννη (Χανόγιαννης), Μουστόγιαννης Παναγιώτης του Χαραλάμπους (Καλαθάς), Κωστοπούλου Μαριγώ
του Χαραλάμπη (Μπέκω), Μουστόγιαννης Ιωάννης του Δημητρίου
(Ζουμπουρλή), Νικολέτα Γαλανοπούλου, Ελένη Σταματοπούλου.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους και ο Θεός να τους
αναπαύσει.

Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας

Πήραμε για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας, από:
• Κωστόπουλο Σπήλιο, από Καλάβρυτα, το ποσό των 20 ευρώ
(διόρθωση στο ορθό)
• Νικολόπουλο Χ. Κων/νο, από Αθήνα, το ποσό των 30 ευρώ.
• Κουρή Απόστολο, από Τρίπολη, το ποσό των 50 ευρώ.
• Τσίρμπα Ε. Ιωάννη, από Μπουλιάρι, το ποσό των 20 ευρώ.
• Παπαϊωάννου Λεωνίδα, από Μελιγαλά, το ποσό των 50
ευρώ.
• Φλούδα Γεώργιο, από Μπολάτι Κορινθίας, το ποσό των 40
ευρώ.
― Τους ευχαριστούμε πολύ.

ΜΑΡΙOΣ ΘΕOΔΩΡOΠOΥΛOΣ
ΔΙΚΗΓOΡOΣ
(εκ Φτεριάς)

Πολυτεχνείου 1 - Αθήνα
Τηλ: 2105223903,
κιν: 6934886748

Mπουλιάρι
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Παναγιώτα Χαρ. Νικολοπούλου
Στις 17 Ιουνίου έφυγε ξαφνικά α¬πό τγ) ζωή η Πα¬ναγιώτα
Νικολοπούλου, σύζυγος του
Χαραλάμπους Νικολόπουλου
το γένος Γαλανόπουλου (φωτό
με τον αείμνηστο σύζυγό της.
Κα¬ταγόμενη από το Περδικονέρι Αρκαδίας ήτανε το μεγαλύτερο παιδί του Γεωργί¬ου
Γαλανόπουλου (Γαλάνη). Ήλθε
εις γάμου κοινωνία μετά του
Χαραλάμπους Νικολόπουλου
μετά του οποίου απέκτησε δυο
παιδιά τον Κωνσταντίνο και την
Φωτεινή. Από τον γιό της απέκτησε τρία εγγόνια τον Παναγιώτη, τον Χαράλαμπο και τον
Βίκτωρα. Από την κόρη της
απέκτησε δυο εγγόνια τον Χρήστο και την Βασιλική. Από δε
την εγγονή της απέκτησε και
δυο δισέγγονα τον Νίκο και την
Φωτεινή. Έζησε στο Περδικονέρι και για πολλά χρόνια μετά
το 1978 και τον χαμό του συζύγου της στην Αθήνα μαζί με τον
γιό της Κων/νο. Μανούλα ζεις
στις σκέψεις και τις καρδιές
μας.
ΩΔΗ ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ
Στις 17 Ιουνίου λίγο πριν το
δείλι,
Μια συνταρακτική είδηση,
ένα τραγικό γεγονός
Συνέβη στη μητέρα σου
Ήταν η φαρμακερή και ανελέητη φωνή
Που χτύπησε με πένθιμη μελωδία.
Ένα δηλητηριώδες βέλος
καρφώθηκε στην καρδιά μου.
Η καρδιά μου πάγωσε, με
πνίγουν οι λυγμοί,
Ορφάνεψαν οι ελπίδες μου,
η μάνα μου
Έσβησε η Ηλιαχτίδα μου, η
μάνα μου
Δακρυσμένος και επιθανάτιος ο χρόνος γύρω μου
Πένθιμοι και οι Κτύποι της
καρδιάς μου
Σε σπασμένα φτερά Δεμένες
οι σκέψεις μου
Οι σκέψεις μου που τρέχουν
στο φως του πρωινού
Μιλούσαμε με ρώταγες για
τα παιδιά
Βγήκανε τα' αποτελέσματα
για τα παιδάκια μου
Η μόνιμη φλογερή σου
σκέψη τα παιδιά.
Ρώταγες για τα αδέλφια σου
τον Γιάννη, τον Κώστα
Κι έσφιγγα στην καρδιά μου
την ανεξόφλητη προσδοκία
σου

Γεννητούρια

Ο Αθανάσιος Μπαλάσης,
του Ιωάννη και της Σμαρώς,
(εγγονός του Μπαλασογιώργη) και η σύζυγός του
Ντόνα απέκτησαν το δεύτερό τους αγόρι, στις 26
Νοεμβρίου 2015. Το Δ. Σ.
του Συλλόγου μας τους εύχεται να το χαρούν όπως
επιθυμούν.

Δεν υπάρχουν μανούλα μου
υποχρεώσεις πάνω από το ιερό
καθήκον
Ανάξιες είναι οι υποχρεώσεις
που τυλίγουν την ακηδεία του
λόγου
Πικρές και βάναυσες οι σκέψεις που θέτουν υποχρεώσεις
πάνω από τη Μάνα
Ανάλγητες και ιερόσυλες
όταν
εκπορεύονται
από
γλώσσα όμαιμη
Έλεγες Μάννα το παλικάρι
μου, Μανούλα μου
Μανούλα μου ήσουνα το
αποκούμπι μου, ήσουνα η
ανάσα μου
Σε φρόντιζα ακατάπαυστα
και ανάβλυζε ολοπόρφυρη η
ματιά σου
Ολόφωτο και ήρεμο το πρόσωπό σου από την φλογερή
μας αγάπη
Και τα πέτρινα χρόνια μετά
το χαμό του πατέρα μου
Με Θλιμμένο πρόσωπο και
σφιγμένη την καρδιά σου
Εκεί στην Σελλασίας τέσσερα (4) στον Άγιο Παύλο
Μανούλα μου, με δεμένες τις
πληγές της καρδιάς σου
Μες στα άγρια χαράματα σε
ετοιμότητα για το μεροκάματο
Βαδίζοντας μέσα στην μοναξιά, περνούσες την Ψαρών.
Να πάρεις το λεωφορείο για
τον Πειραιά το εργοστάσιο του
ΠΙΤΣΟΥ
Να χτυπήσεις την κάρτα εργασίας στις 6 παρά τέταρτο το
πρωί
Να χτυπήσεις την κάρτα εργασίας στις 6 παρά τέταρτο το
πρωί
Με περηφάνια μέσα από τα
χέρια σου και το αίμα της καρδιάς σου
Να μην λείψει τίποτα από το
σπίτι, και τις σπουδές μας.
Του Φθινόπωρου τα γκρίζα
χρώματα, του χειμώνα οι βοριάδες
Και της Άνοιξης τα πορφυρά
χρώματα και οι ηλιαχτίδες.
Στην Ρεθύμνης έξι (6) δίπλα
μου, για το ιερό χρέος μανούλα
μου.

Για το ιερό χρέος που έχει
κάθε παιδί στη μάνα
Εκεί στη θαλπωρή του τζακιού μου ‘λεγες ιστορίες ζωής
Για τα δύσκολα χρόνια της
κατοχής, την πείνα και την φτώχια
Το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας φροντίζοντας και
τους
υπόλοιπους
Επωμιζόμενη ευθύνες και εργασίες της οικογένειας
Και στα δέκα οκτώ σου ταξίδεψες στην Καλαμάτα για την
τέχνη της ραπτικής
Εκεί κοντά στη μικρασιάτισσα θεία σου διδάχτηκες
τους κανόνες της υψηλής ραπτικής
Επιστρέφοντας μετά από ένα
χρόνο εξάσκηση έραβες τις
νέες γυναίκες του χωριού
Μού ‘λεγες το ποίημά σου
της ΣΤ” Δημοτικού “Η Σκλάβα
Ελληνοπούλα"
Το έλεγες απ' έξω τρεις σελίδες ποίημα μετά από 70 χρόνια.
Το πέρασμα του αβυσσαλέου χρόνου δεν ξεθώριασε
την μνήμη σου
Η μνήμη σου που ήτανε ανεξίτηλη στην βιωματική σου πορεία
Η αγάπη σου και τα συναισθήματά σου ξεκάθαρα με μέγιστη ειλικρίνεια.
Η νοσταλγία του χωριού, μας
ταξίδευε το καλοκαίρι
Και μας ταξίδευε στο
όμορφο και αγέρωχο Περδικονέρι
Τώρα Μανούλα ερείπια είναι
τα όνειρα και αταξίδευτα
Δακρυσμένες οι ώρες και
απαγχονισμένες οι ελπίδες μου
Ο χαμός σου μανούλα μου
παρηγοριά δεν έχει
Μανούλα μου μέχρι τον θάνατό μου,
Θα είσαι στην σκέψη και
στην καρδιά μου
Θα είσαι η ιερή αγάπη μου,
θα είσαι η ιερή μου νοσταλγία,
Μανούλα μου το τελευταίο
ταξίδι ήτανε οδυνηρό
Μανούλα μου στις 17 Ιουνίου
λίγο πριν το δείλι
Θρηνεί η καρδιά μου, ενταφιάστηκαν τα όνειρά μου.
Μανούλα μου πικρός που
είναι ο θάνατος.
Μανούλα μου πικρός σαν δηλητήριο.
Ο γιος σου
Κων/νος Νικολόπουλος

το

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2016

Mπουλιάρι

Σελίδα 7

Επιτυχόντες στις Πανελλαδικές εξετάσεις
Είναι χαρά μας να πληροφορούμε τους αναγνώστες μας, έστω και με
αρκετούς μήνες καθυστέρηση, για τις επιτυχίες
παιδιών πατριωτών μας
στις Πανελλαδικές εξετάσεις και ιδιαίτερα παιδιών
μπουλιαρίτικης ρίζας. Πριν
δυο μήνες το μάθαμε κι
εμείς και χαρήκαμε ιδιαίτερα. Πρόκειται για τα τρίδυμα αγόρια του Κων/νου
Χαραλάμπους Νικολόπουλου, που η γιαγιά του ήταν

Μπουλιαρίτισσα, κόρη του
Βασίλη Τσίρμπα. Δεν ήταν
δυνατόν τα Γορτυνιακά και
πατρικά γονίδια να μην μεταδοθούν στα παιδιά. Είναι
ο Χαράλαμπος, ο Παναγιώτης και ο Βίκτωρας, που

(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. Θυμόμαστε λέξεις που από το σημερινό
λεξιλόγιο λείπουν παντελώς, αλλά
διατηρούνται στη μνήμη μας ατόφιες. Σ’ αυτό το φύλλο μας θα θυμηθούμε(είχαμε και παλαιότερα
δημοσιεύσει στην εφημερίδα μας)
λέξεις που χρησιμοποιούσαν οι
παραδοσιακοί Γορτύνιοι χτίστες.
Τη συνθηματική γλώσσα που
Υπάρχουν 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.
«Έχω τραχανά απλωμένο»: Ο τραχανάς είναι
στάρι κοπανισμένο και αλεσμένο ή σιμιγδάλι ή ζυμάρι
που βράζεται με γάλα.
Μόλις τελειώσει τον απλώνουν σε καθαρά σεντόνια,
για να τον δει ο ήλιος και να
ξεραθεί. Αλλά για να μην πηγαίνουν οι κότες, τα πουλιά
κ.τ.λ. κάποιος τον φυλάει.
Όταν λοιπόν θέλουμε να
αποφύγουμε μια δουλειά,
λέμε πως» έχω τραχανά
απλωμένο». Το χρησιμοποιούμε και ειρωνικά… Όταν
θέλουμε να πούμε ότι δεν
έχουμε συγγένεια με κά-

αποφοίτησαν από το 4ο
Λύκειο Γαλατσίου. Ο πρώτος αποφοίτησε με βαθμό
19,8, ο δεύτερος με βαθμό
19,3 και ο τρίτος με βαθμό
19,7. Με απλά λόγια αρίστευσαν και οι τρείς. Και οι

τρεις τους πέρασαν, με
πολύ καλή σειρά, στις σχολές που ήταν η πρώτη προτίμησή
τους.
Ο
Χαράλαμπος στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Ο Παναγιώτης
στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και ο Βίκτωρας
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πώς
να μην καμαρώνουν οι ευτυχισμένοι γονείς τα παι-

Λεξικό Ντοπιολαλιάς
χρησιμοποιούσαν οι Γορτύνιοι χτίστες, την ονόμαζαν κρεκόνικα ή
κρικόνικα ή κρεκονίστικα. Ήταν
ένα φτωχό λεξιλόγιο και βασικά
αναφερόταν στις έννοιες του χρήματος, του φαγητού, στις σχέσεις
των μαστόρων με τους ιδιοκτήτες
και τα όργανα της κρατικής εξουσίας.
Κοζόνια: Οι μαστοί, τα στήθη.
Κοζονάτη: Η γυναίκα με μεγάλα
στήθη.
Κίσκιλα: Τα κόπρανα.
Κισκιλίζω ή κισκιλάω: Αποπατώ,

αφοδεύω, χέζω (δεν τον κισκιλάς=δεν τον χέζεις).
Κισκίλισμα: Η πράξη και το αποτέλεσμα του αποπατώ.
Κοκοτεύω: Θέλω, ενθουσιάζομαι.
Κολοβά: Τα χρήματα.
Κολοβή: Τρόπος απάτης (θα
πέσει ή θα δουλέψει κολοβή= οι
μαστόροι θα εξαπατήσουν τον
ιδιοκτήτη).
Κομοντόρα ή κουμουντούρα: Η
ντομάτα.
Κόταινα ή γκόταινα: Η νοικοκυρά, η γυναίκα.

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.

βέντες παλιοί πολεμιστές,
στον ενθουσιασμό τους,
τραβούσαν κι άδειαζαν προς
το ταβάνι τα κουμπούρια
τους. Κι ακόμα σε καμιά γυροβολιά, όταν το απαιτούσε
η φιγούρα του χορού, έβαζαν και το τσαρούχι, εκσφενδονίζοντας το προς τα
πάνω. Αλλά τις αίθουσες
των ανακτόρων τιε φώτιζαν
κρυστάλλινοι πολυέλαιοι κι
κηροστάτες. Στο κρίσιμο
λοιπόν αυτό σημείο ακουγόταν ψιθυριστά μια φιλική παραίνεση κάποιου γνωστού
των ανακτόρων προς τον χορευτή «σιγά τον πολυέλαιο».
«Πού σε πονεί και που σε
σφάζει»: Είναι μια φράση
από τις πολλές που μας
άφησε ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Λέγεται πως από
παιδί ο Μακρυγιάννης είχε
τρομερή δύναμη. Κάποτε,
λοιπόν γέρος πια ο στρατηγός, χωρίς να το θέλει,
σκούντησε κάποιον. Εκείνος
παρεξηγήθηκε και ρίχτηκε
να χτυπήσει το Μακρυγιάννη, χωρίς βέβαια να
ξέρει με ποιόν είχε να κάνει.
Ο στρατηγός του ζήτησε
τότε συγνώμη, γιατί τον
ακούμπησε άθελα του. Ο
παλικαράς, νομίζοντας πως
ο γέρος φοβήθηκε, αποθρασύνθηκε. Αλλά ο Μακρυγιάννης, που δεν σήκωνε κάτι

(Στη φωτογραφία είναι
με τη σειρά: Χαράλαμπος,
Παναγιώτης και Βίκτωρας).

Κότης ή γκότης: Ο νοικοκύρης,
ο άντρας.
Κοτοπούλα: Το κορίτσι.
Κοτόπουλο: Το αγόρι.
Κοτσιονιά: Η λάσπη.
Κουβαράς: Το κρασί.
Κουκίζω: Βλέπω.
Κούντουρο: Το νερό.
Κουμπανία: Το μπουλούκι.
Κουτσιάζω:
Χτυπώ,
βαρώ,
σφάζω, σκοτώνω.
Κουτουλούπα: Το κορίτσι.
Κόχυλας: Το κορίτσι.
Κρεκονιά ή κρικονιά: Η μαστοριά.
Κρεκονιάζω: Είμαι κάπου και
δουλεύω.
Κρεκονεύω ή κρικονεύω: Χτίζω.

Γιατί το λέμε έτσι;
ποιον, λέμε την φράση..» Η
μάνα μου κι η μάνα του
άπλωναν τραχανά στον ίδιο
ήλιο..».
«Σιγά το πολυέλαιο»: Βρισκόμαστε στα χρόνια του
Όθωνα. Ο Βαυαρός βασιλιάς, που ντυνόταν με φουστανέλες και φέσι και στις
πιο επίσημες εμφανίσεις
του, μαζί με τη βασίλισσα
Αμαλία οργάνωναν συχνά
γιορτές στα ανάκτορα. Η πιο
διαλεχτή κοινωνία εκείνον
τον καιρό ήταν, βέβαια οι
επιζώντες και οι απόγονοι
των αγωνιστών του 21, μαζί
με τους ξένους αυλικούς. Το
κέφι λοιπόν έφθανε πολύ
γρήγορα στο κατακόρυφο
με τους ελληνικούς χορούς,
που με ζήλο προσπαθούσαν
να μάθουν οι ξένοι. Κι εδώ
ακριβώς είναι το σημείο που
μας ενδιαφέρει. Οι γερο-λε-

διά αυτά. Δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι, τα διαβάσματα και τα έξοδα.
Εμείς από τη μεριά μας
νιώθουμε περηφάνια με τέτοιους μαθητές και με τις
επιτυχίες. Παιδιά σας ευχόμαστε ολόψυχα «Καλές
σπουδές» και ο Θεός να
σας έχει πάντα καλά.

τέτοια, τον βούτηξε και τον
έκανε του αλατιού λέγοντας
του: «Διαόλου ψοφίμι, τώρα
θα σου δείξω που σε πονεί
και που σε σφάζει».
«Τα σίδερα της φυλακής
είναι για τους λεβέντες»:
Ένα από τους αστυνομικούς
διευθυντές της παλιάς Αθήνας, ο Μπαϊρακτάρης, χτύπησε αλύπητα όλους τους
μάγκες, τα κουτσαβάκια της
εποχής του. Εκτός από το
ψαλίδι που είχε και που
έκοβε τα μανίκια των σακακιών, που φορούσαν από το
ένα μόνο χέρι οι κουτσαβάκηδες, τους έδερνε και στο
τέλος τους έκοβε τα τσουλούφια των μαλλιών τους
και τους άφηνε να φύγουν.
Αυτοί όμως ύστερα από τον
εξευτελισμό τους, προτιμού-

σαν να τους βάλει φυλακή,
παρά να βγουν έξω με αυτά
τα χάλια. Τότε μάλιστα, τραγουδούσαν: «Τα σίδερα της
φυλακής, είναι για τους λεβέντες». Από το δίστιχο
αυτό, έμεινε μέχρι τα χρόνια
μας η φράση.
«Σαββατιανά σταφύλια»:
Η φράση προέρχεται από
τους Μεσογίτες, που στα
παλιά τα χρόνια πήγαιναν
στους αμπελώνες που ήταν
κοντά στον Άγιο Σάββα, για
να αγοράσουν νέα φυτώρια
από τα κλήματα του αμπελώνα. Στην επιστροφή, όταν
συναντιόντουσαν με άλλους
συγχωριανούς τους και τους
ρωτούσαν τι πήραν, τους
απαντούσαν “κλήματα από
τον Άγιο Σάββα, σαββατιανά”. Και από τότε έμεινε η
φράση και η ονομασία των
σαββατιανών σταφυλιών.
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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.

