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Αποκριάτικος χορός - Γλέντι - κοπή πίτας
Στις 12 Φεβρουαρίου 2017,
στις 1.30 το μεσημέρι, στην
ταβέρνα -κέντρο «Πεινακοθήκη» της Τρίπολης, πραγματοποιήθηκε ο Αποκριάτικος
χορός – 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 το γλέντι κράτησε ως τις 9.00 περίπου το
βράδυ. Αρκετοί ήταν εκείνοι
που έδωσαν τα ρέστα τους
στο χορό!
Ήταν η τρίτη συνεχόμενη
χρονιά που ο Σύλλογός μας
συνεργάστηκε με το Σύλλογο
Καλονεριτών και αυτή η συνεργασία ήταν και πάλι πολύ
πετυχημένη, όπως και οι προηγούμενες και η παρότρυνση
και επιθυμία όλων είναι να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Αυτό το δείχνει και η
μεγάλη προσέλευση κόσμου.

60.000€ στο Δήμο
Γορτυνίας από
το Υπουργείο
Εσωτερικών
Με δύο ξεχωριστές αποφάσεις, ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης
ενέκρινε ενίσχυση του Δήμου
Γορτυνίας με 60.000 €.
Στην πρώτη απόφαση προβλέπεται η χρηματοδότηση
του Δήμου Γορτυνίας Ν. Αρκαδίας με το ποσό των
τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00 €) σε βάρος των
πιστώσεων του έργου:
2001ΣΕ05500002 «Εκτέλεση
εργασιών από τους ΟΤΑ της
χώρας για την αντιμετώπιση
του φαινόμενου της λειψυδρίας». Στη δεύτερη απόφαση
προβλέπεται
η
χρηματοδότηση του Δήμου
Γορτυνίας με το ποσό των
τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00€) σε βάρος των
πιστώσεων του έργου: 2003
ΣΕ05500005
«Πρόγραφα
πρόληψης και αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες
στους Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού της Χώρας».

Το μενού ήταν διαφορετικό
από τα προηγούμενα χρόνια.
Υπήρχαν σαλάτες, τυριά, ψωμί
στο τραπέζι και τα υπόλοιπα –
τυρόπιτα, κρέπα, πένες, πατάτες φούρνου, πανσέτα, μπιφτέκι και γουρνοπούλαμπουφές. Στο τέλος, όπως
πάντα, ο παραδοσιακός τραχανάς.
Παρά τον αποκλεισμό των
δρόμων, και πάλι, από τους
αγρότες, που ευτυχώς δεν
μας έκανε ζημιά, τις δύσκολες
οικονομικές συνθήκες που
κράτησαν μακριά, αρκετούς
πατριώτες και φίλους, πάνω
από 250 άτομα τίμησαν με
την παρουσία τους την εκδήλωσή μας και πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και
το φετινό μας γλέντι, το οποίο
υπήρξε έντονο και, όπως και
τα προηγούμενα, 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.
Θα το γράψουμε άλλη μια
φορά, και ας κατηγορηθούμε,
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 οικονομήσουν οι Σύλλογοι,
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.
Μήνυμα με τις ευχές του
στους δύο Συλλόγους έστειλε
ο Βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Παπαηλιού και παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό
ο Βουλευτής Κώστας Βλάσης.
Πολλά τα δώρα μας και οι
τυχεροί μας βρέθηκαν αμέσως και τα παρέλαβαν.
Τη διασκέδαση της βραδιάς
είχε αναλάβει ορχήστρα με
κλαρινίστα τον Σωτήρη Κόκκορη και στο τραγούδι ήταν η
Γιώτα Κόκκορη - Βελισσάρη
και Αγγελής Τσίρμπας. Στην
εκδήλωσή μας παραβρέθηκε
και ο συμπατριώτης μας, κλαρινίστας Πάνος Ηλιόπουλος, ο
οποίος μας έπαιξε κιόλας
κλαρίνο και διασκέδασε όπως
ξέρει τους Μπουλιαρίτες.
Τα Δ.Σ. ευχαριστούν τους

χορηγούς της λαχειοφόρου
μας: Τη Γαλακτοβιομηχανία
«Λάγκας ΑΒΕΕ», το ψητοπωλείο «Θόδωρος», το ψητοπωλείο «Καλλίγευστον», το
κατάστημα «Άστρο», το κομμωτήριο «Λυγερή», το φαρμακείο
«Ελισσάβετ
Αγγελακοπούλου - Θεοδωροπούλου», το κατάστημα «Φωτεινής Φρέντζου», τη βιοτεχνία
ενδυμάτων «Αρμούτης», το
κατάστημα «La femme, Χριστίνας Πίπιλα», το κατάστημα
«Γκιώκα Βάσως», το κατάστημα «Τσατσουλής Δημήτριος»,
την
οινοποιία
«Καλογερόπουλος», το κατάστημα «Κόλλιας», το χρυσοχοείο Μέγγος Δημήτριος» και
όλους τους χορηγούς που θέλησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους.
Ευχαριστούν όλους όσους
παρευρέθηκαν και τίμησαν με
την παρουσία τους την παραπάνω εκδήλωσή μας …και
τους περιμένουμε και του χρόνου.

Τα σκουπίδια στη Γορτυνία: Χειροτερεύει η κατάσταση!
Οξύτατο το πρόβλημα με
τα σκουπίδια στη Γορτυνία.
Λύση στον ορίζοντα δεν
υπάρχει κι όσο περνά ο καιρός, διογκώνεται, με τα
σκουπίδια να ξεχειλίζουν
στους κάδους και τους σάκους.
Όλα αυτά όταν διανύουμε
μια περίοδο άκρως τουριστική για την πανέμορφη
Γορτυνία, με χιλιάδες επισκέπτες.
Στο πλαίσιο της εκδήλω-

σης για την κοπή πίτας της
Παγγορτυνιακής Ένωσης,
έγινε αναφορά, αρκετές
φορές, στο οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η
Γορτυνία, με τα σκουπίδια.
Οι χωματερές έχουν κλείσει και διαθέσιμος χώρος για
να πάνε τα σκουπίδια, δεν
υπάρχει.
Όταν ανέβηκε στο βήμα ο
Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Βαγγέλης Γιαννακούρας, ξέσπασε, λέγοντας ότι

αν δεν υπογραφεί η σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ, τα
σκουπίδια δεν θα μαζευτούν
στη Γορτυνία.
Συγκεκριμένα, μίλησε για
αγκυλώσεις και ιδεοληψίες
που δεν αφήνουν να υπογραφεί αυτή η σύμβαση. «Αν δεν
γίνουν αυτές οι μονάδες, τα
άλλα είναι ευχολόγια. Πού να
πάει τα σκουπίδια ο Δήμαρχος; Οι χωματερές κλείνουν
γιατί τα πρόστιμα είναι τεράστια. Να γίνουν το συντομό-

Η παράκαμψη Λαγκαδίων: προς το παρόν ΤΕΛΟΣ!!!
Πόσες και πόσες φορές
έχουμε ακούσει εξαγγελίες
για το έργο της παράκαμψης
των Λαγκαδίων, στη Γορτυνία.
Ακόμα και Πρωθυπουργοί
έρχονταν στην Τρίπολη και
υπόσχονταν το έργο, μέχρι
πριν από κάποια χρόνια!
Το έργο είναι πράγματι σημαντικό, αλλά το ερώτημα
είναι. Μπορεί να προχωρήσει;
Κάποια στιγμή, πρέπει να πάψουμε να κρυβόμαστε πίσω
από το δάχτυλό μας…
Την απάντηση έδωσε απο-

λύτως ξεκάθαρα ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Βαγγέλης Γιαννακούρας, στην
κοπή πίτας της Παγγορτυνιακής Ένωσης.
«Αυτά
είναι
άπιαστα
όνειρα» είπε για το συγκεκριμένο έργο, εξηγώντας ότι το
κόστος του ανέρχεται στα
80.000.000 €! Ένα τεράστιο
ποσό που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει
η Περιφέρεια Πελοποννήσου
που ο προϋπολογισμός της
για τρία χρόνια ήταν μόλις

10.000.000 € για την όλη την
Αρκαδία!
Το μόνο που μπορεί να γίνει
είναι τα χρήματα αυτά να δοθούν από το Υπουργείο Υποδομών, εφόσον υπάρξει
βέβαια κυβερνητική απόφαση, σε κεντρικό επίπεδο,
πράγματα δύσκολο έως απίθανο, τη δεδομένη χρονική
στιγμή…
Το δυσθεώρητο κόστος του
έργου λοιπόν είναι ο λόγος
που δεν προχωρά αυτή η παράκαμψη».

τερο δυνατό οι μονάδες, έχει
βγει ο ανάδοχος, η ΤΕΡΝΑ.
Μία μονάδα είναι στο
χωριό μου στο Αθήναιο.
Μέχρι και πανό μου έβαλαν
«Εφιάλτη,
Γιαννακούρα».
Αλλά, πρέπει να γίνει!» Ενώ,
σε άλλο σημείο, μίλησε για
κάποιες
μικροκομματικές
πρακτικές, λέγοντας ότι «με
τέτοιες νοοτροπίες, τα σκουπίδια θα μείνουν στη Γορτυνία για χρόνια. Δεν υπάρχει
άλλη λύση».

Καλό
Πάσχα!

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

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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Δήμος
Γορτυνίας

Συνεδρίασε το Δημοτικό
Συμβούλιο Γορτυνίας την
Κυριακή 5 Μαρτίου στη
Γορτυνία προκειμένου να
εκλέξει, μεταξύ άλλων, νέο
προεδρείο.
Το νέο προεδρείο είναι το
εξής:
Πρόεδρος εξελέγη ο Παναγιώτης Μέγας από τη Βυτίνα,
καθηγητής
στην
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Αντιπρόεδρος,
ο
Νικόλαος
Κολιπέτσας από τη μείζονα
μειοψηφία και Γραμματέας,
ο Δημήτριος Δελής από την
ελάσσονα μειοψηφία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
μετά την εκλογή του νέου
προεδρείου προχώρησε σε
έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί το
αίτημα κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης για
τον Δήμο Γορτυνίας λόγω
της αδυναμίας αποκομιδής
απορριμμάτων.
Με δεδομένο ότι η Γορτυνία έχει φτάσει σε πολύ
οριακό σημείο, καθώς τα
απορρίμματα έχουν μείνει
στους δρόμους για αρκετούς μήνες, αποφασίστηκε
ομόφωνα η κήρυξη του
Δήμου σε έκτακτη ανάγκη.
Η διαδικασία που θα ακολουθήσει είναι το αίτημα
της έκτακτης ανάγκης να
μεταβιβαστεί στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής προστασίας και να εγκριθεί,
προκειμένου ο Δήμος να
δράσει άμεσα για την απομάκρυνση των απορριμμάτων από τα χωριά τα οποία
εκπέμπουν SOS.

Δήμος
Τρίπολης

Στη θέση του Προέδρου
του Δ.Σ. Τρίπολης επανεξελέγη ο Τάσος Κακλαμάνος,
στη θέση του Αντιπροέδρου εξελέγη ο Δημήτριος
Κοσκινάς
και
Γραμματέας Δ.Σ. εξελέγη ο
Τότσης Ηλίας.
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Βιώσιμη αξιοποίηση της Λίμνης του Λάδωνα

Την ωριμότητα του σχεδίου
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε σε συνεργασία με
το Δήμο Γορτυνίας και την επιχειρηματική κοινότητα, να αναπτυχθεί βιώσιμα η Λίμνη
Λάδωνα και να δημιουργήσει
προϋποθέσεις ανάπτυξης της
τοπικής και περιφερειακής οικονομίας ανέλυσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.
Πέτρος Τατούλης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στην Πουρναριά την Τρίτη 24
Ιανουαρίου 2017, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη
Αρκαδίας κ. Βαγγέλη Γιοννακούρα, του Δημάρχου Γορτυνίας κ. Γιάννη Γιαννόπουλου,
Προέδρων των Κοι¬νοτήτων
της Γορτυνίας και κατοίκων
της περιοχής.
Στόχος της Περιφέρειας
είναι η δημιουργία ενός πάρκου με επιχειρηματικό ενδιαφέρον γύρω από τη λίμνη του
Λάδωνα, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης, και
έχει δύο κατευθύνσεις. Αφενός, τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας από
τον δρόμο 111 και την πρόσβαση από το υπόλοιπο οδικό

Παραίτηση
Περιφερειακού
Συμβούλου

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας, αντιπρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Πελοποννήσου
και επικεφαλής της παράταξης
«Πελοπόννησος
Πρώτα», στην Αρκαδία,
Τάκης Γατσόπουλος, στις
13-2-2017, με ανακοίνωσή
του, γνωστοποίησε την παραίτηση του από την ιδιότητα του περιφερειακού
συμβούλου
εκλεγμένου
στην περιφερειακή ενότητα
Αρκαδίας, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, που είχε θέμα
τον Περιφερειακό Σχέδιο
Διαχείρισης
Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ).
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δίκτυο του δρόμου Βυτίνα Λαγκάδια και, αφετέρου, την
εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος χωρικής
ανάπτυξης, το ΤΑΠΤΟΚ, το
οποίο έχει προβλεφθεί στο νέο
επιχειρησιακό πρόγραμμα της
Περιφέρειας. Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν πολλοί
φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στόχος του είναι
να προσφέρει τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της προσβασιμότητας και δημιουργίας
των υποδομών δραστηριοτήτων.
«Αφού αυτά προχωρήσουν
είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα για το
πώς θα αναπτυχθεί η λίμνη του
Λάδωνα» δήλωσε στη συνέχεια ο κ. Τατούλης και επεσήμανε ότι η λίμνη παρουσιάζει
έντονο το φαινόμενο ερημο-

ποίησης, «ωστόσο αυτό είναι
ένα συγκριτικά πλεονέκτημα
για την ένταξη και λειτουργία
αυτού του προγράμματος
καθώς επιτρέπει από τη μια
μεριά της περιοχής βάσει σχεδίου και απ' την άλλη μπορεί
να απορροφήσει σημαντικές
επενδύσεις».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σημείωσε ακόμη ότι
σύντομα θα ετοιμαστεί το
πλάνο του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, το οποίο κυρίως
θα στηρίζεται στη δημιουργία
ενός ποδηλατοδρομίου, το
οποίο αποτελεί ένα σημαντικό
κριτήριο για τουριστικό προορισμό και απ' την άλλη
πλευρά τα μονοπάτια θα συνδέουν τη λίμνη με τις ευρύτερες περιοχές και κυρίως με το
πιστοποιημένο
μονοπάτι
Menalon Trail. «Αμέσως μετά

θα προχωρήσουμε σε ένα διεθνή διαγωνισμό με πρόσκληση
ενδιαφέροντος για να δούμε
ποιοι και αν ενδιαφέρονται επιχειρηματικά να επενδύσουν
στην περιοχή».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κ. Γιαννακούρας χαρακτήρισε διαμάντι και κρυμμένο
θησαυρό τη λίμνη του Λάδωνα
και σημείωσε ότι τόσα χρόνια
έχει μείνει ωστόσο αυτό είναι
συγκριτικό πλεονέκτημα για
την ένταξη και λειτουργία
αυτού του προγράμματος,
καθώς επιτρέπει απ' τη μια την
ανάπτυξη της αναξιοποίητη,
όσον αφορά το τουριστικό
κομμάτι. «Αποτελεί ένα από τα
σημεία της Αρκαδίας που πρέπει να ρίξουμε το βάρος για να
το αναπτύξουμε. Για αυτό το
σκοπό
συνεργαζόμαστε
άψογα με το Δήμο και όλους
τους τοπικούς φορείς», όπως
δήλωσε.
Ο κ. Γιαννακούρας αναφέρθηκε ακόμη στις υποδομές
οδικού δικτύου που έχει ήδη
ολοκληρώσει η Περιφέρεια και
αυτές. που έχει δρομολογήσει,
ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη στάθμη της λίμνης, για την οποία θα πρέπει
να εξεταστεί ο τρόπος να ανέβει.

Τα σημεία της στίξεως
Την περίοδο του Εθνικού Διχασμού (1915-1917) στην
Κρήτη, ένας επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως ανέβαινε με ένα μουλάρι σ' ένα
ορεινό και δύσβατο χωριό, για
να επιθεωρήσει τον δάσκαλο
του (μονοθέσιου βεβαίως) σχολείου. Στον δρόμο που πήγαινε
συναντά έναν αγωγιάτη και τον
ρωτά:
- Δε μου λες, πατριώτη, ο δάσκαλος τι είναι; Βενιζελικός ή
Βασιλικός;
-Βενιζελικός,
απαντά ο αγωγιάτης. -Α, το γαϊδούρι! σχολίασε ο επιθεωρητής.
Ο αγωγιάτης όμως ήταν και
αυτός Βενιζελικός και φίλος
του δασκάλου και έτρεξε να μεταφέρει στο δάσκαλο τη στιχομυθία:
- Το και το, δάσκαλε. Σε είπε
γαϊδούρι. Την επομένη μπαίνει
ο επιθεωρητής στην τάξη και
ρωτά τον δάσκαλο, ποιο είναι

το μάθημα της ημέρας.
- Τα σημεία της στίξεως,
απαντά ο δάσκαλος.
- Ας δούμε, λοιπόν, τι ξέρουν
τα παιδιά, λέει ο επιθεωρητής.
Ο δάσκαλος σήκωσε έναν
μαθητή, τον Σήφη, στον πίνακα
και του είπε να γράψει τη
φράση: «Ο επιθεωρητής είπε, ο
δάσκαλος είναι γαϊδούρι».
Αφού, έκπληκτος ο μαθητής,
το έγραψε, τον ρωτά ο δάσκαλος: - Ποιος είναι, παιδί μου,
γαϊδούρι; - Ο δάσκαλος, ψέλλισε ο Σήφης. - Και ποιος το
είπε; - Ο επιθεωρητής, κύριε,
απάντησε ο Σήφης. - Ωραία,
είπε ο δάσκαλος. Γράψε τώρα
την ίδια φράση με δύο κόμματα
και με άλλη σειρά: «Ο επιθεωρητής, είπε ο δάσκαλος, είναι
γαϊδούρι».
Μόλις τελείωσε ο μαθητής,
τον ρωτά ο δάσκαλος: - Ποιος
είναι τώρα, παιδί μου, το γαϊδούρι; - Ο επιθεωρητής,

απαντά δειλά ο Σήφης. - Και
ποιος το είπε; - Ο δάσκαλος,
απαντά ο Σήφης.
Οπότε στρέφεται ο δάσκαλος στην τάξη και λέει:
- Είδατε παιδιά τι κάνουν τα
κόμματα; Πότε βγάζουν γάιδαρο τον επιθεωρητή και πότε
το δάσκαλο!
Ένα λάθος
κόμμα, μπορεί να σας χαλάσει
τελείως τη σύνταξη!
Στις μέρες μας, ο Σήφης,
παππούς πλέον, καθισμένος
στην πολυθρόνα του μπροστά
στη τηλεόραση άκουσε για
νέες μειώσεις στις συντάξεις
και είπε:
- Όταν ήμουν μαθητής,
άκουγα κάθε τόσο τον δάσκαλο
να μας λέει: Παιδιά μου, να
προσέχετε τα κόμματα! Ένα
λάθος κόμμα, μπορεί να σας
χαλάσει τελείως τη σύνταξη!
Έπρεπε να περάσουν εξήντα
χρόνια για να καταλάβω τι εννοούσε ο δάσκαλος!!!

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας και τα τηλέφωνά τους

Πρόεδρος: Νικόλαος Κων. Μπαλάσης,
τηλ 2710232355 & 6977221353.
Αντιπρόεδρος: Αντωνία Παπαγεωργίου,
τηλ 6946351565.
Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Xρ.
Tσίρμπας, τηλ. 6970174639.
Ταμίας: Παναγιώτης Δ. Μπαλάσης,
τηλ. 2710234359 & 6958457165.
Ειδικός Γραμματέας: Χρήστος Ι.
Γκουσιάκης, τηλ. 6974934386.
Oργανωτικός Γραμματέας: Γεώργιος Π.
Μπαλάσης, τηλ. 2710227887 &

6937931582.
Αναπληρωτής Ταμίας - Υπεύθυνος Τύπου:
Aθανασία Ψαρρά - Tσίρμπα, τηλ.
6974934156.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Aγγελής Δ. Γκουσιάκης
τηλ. 2710222417 & 6974102454.
Γραμματέας: Φανή Σπ. Κωστοπούλου,
τηλ. 2710227740
Μέλος: Βεργέτη Καλομοίρα, τηλ.
2710234259 & 6958457165.

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017

το

Mπουλιάρι

«Μέτρα προστασίας της λίμνης Λάδωνα και
εμπλουτισμός με γόνο άγριας πέστροφας»
Επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη κατάθεσε η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
για τον Λάδωνα. Αναλυτικά…
«Κύριε Περιφερειάρχη
Στις 30-3-2016 το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ομόφωνα αποφάσισε
να ζητήσει από τον ιχθυογενετικό σταθμό του δασαρχείου Καλαμπάκας ικανή
ποσότητα γόνου άγριας πέστροφας για τον εμπλουτισμό της λίμνης του λάδωνα.
Πρόκειται για την ενδημική πέστροφα που παλαιότερα κυριαρχούσε στον
Λάδωνα, το Λούσιο, τον Αλφειό, τον Ερύμανθο και τα
άλλα μικρότερα ποτάμια και
τώρα είναι στα όρια του
αφανισμού.
Δυστυχώς η απόφαση
αυτή δεν υλοποιήθηκε.
Φέτος οι ανάγκες είναι
ακόμη μεγαλύτερες και πιο
επιτακτικές.

1΄λεπτό γέλιο

Μία κυρία περπατώντας για
τη δουλειά της, περνά έξω
από ένα pet shop, οπότε ο
παπαγάλος στη βιτρίνα της
λέει:
-Ψιτ, κυρία είστε πάρα πολύ
άσχημη. Νευριάζει η γυναίκα, αλλά συνεχίζει αγνοώντας το. Στην επιστροφή
για το σπίτι της βλέπει τον
ίδιο παπαγάλο ο οποίος της
επαναλαμβάνει:
-Ψιτ, κυρία είστε πάρα πολύ
άσχημη. Η γυναίκα εξοργισμένη πλέον, μπαίνει στο
κατάστημα και απειλεί ότι
θα κάνει μηνύσεις και ότι θα
σκοτώσει το πουλί. Ο μαγαζάτορας συμφωνεί μαζί της
απόλυτα και λέει ότι θα κανονίσει το θέμα. Την επομένη περνώντας έξω από το
pet shop ο παπαγάλος της
λέει: -Ψιτ, κυρία.
Σταματάει τότε αυτή και
του λέει:- Ναι;
Και ο παπαγάλος: -Ξέρεις
εσύ!!!

Ο λογαριασμός
του Συλλόγου μας
Ο τραπεζικός λογαριασμός του Συλλόγου είναι
ο εξής: 478/296131-82,
στην Εθνική Τράπεζα,
στο όνομα: «Σύλλογος
Απανταχού Μπουλιαριτών». 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.

Γι’ αυτό πρέπει άμεσα η
Περιφέρεια να υποβάλει αίτηση στο Δασαρχείο Καλαμπάκας και να ζητά να της
χορηγήσει
τουλάχιστον
15.000 ιχθύδια άγριας πέστροφας.
Η λίμνη έχει ανάγκη από
συνεχή φροντίδα.
• Χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση των πληθυσμών τόσο της πέστροφας
όσο και των άλλων ενδημικών ψαριών.
• Να ερευνηθεί η δυνατότητα εμπλουτισμού της λίμνης και με άλλα είδη
ψαριών, πχ ποταμοκαραβίδα
που είναι ποιοτικό είδος,
όπου πέρα από την αλίευσή
της θα βελτιώσει και την ποιότητα όσων άλλων ψαριών
τρώνε το γόνο της.
• Η παρακολούθηση της
ποιότητας των νερών πρέπει
να είναι διαρκής τόσο στη
λίμνη όσο και στα ποτάμια
που τα νερά τους καταλήγουν στη λίμνη για να είναι
ευκολότερος ο εντοπισμός
των εστιών ρύπανσης. Βέβαια για το πόσο συχνά θα
γίνονται οι δειγματοληψίες
θα το καθορίσουν οι επιστήμονες.
• Επιβάλλεται συνεχής καθαρισμός της λίμνης από τα
διάφορα επιπλέοντα αντικείμενα που σωρεύονται και
βελτίωση των ακτογραμμών
με στοχευμένες δενδροφυτεύσεις.
• Η σταθερότητα της
στάθμης κατά τους θερινούς
μήνες είναι αναγκαία. Είναι
απόλυτα συμβατό, η στάθμη
της λίμνης να διατηρείται σε
υψηλό σημείο μέχρι τις
αρχές Σεπτέμβρη για να εξυπηρετούνται οικολογικές και
τουριστικές ανάγκες, χωρίς
να δημιουργούνται προβλήματα στην ηλεκτροπαραγωγή και την άρδευση των
καλλιεργειών που βρίσκονται μετά τον Υδροηλεκτρικό

Σταθμό.
Είναι εντελώς αδικαιολόγητη και απαράδεκτη η αυξομείωση της στάθμης της
λίμνης κατά τους μήνες
Απρίλη και Μάη περίοδο που
αναπαράγονται τα περισσότερα είδη ψαριών. Τα ψάρια
γεννούν τα αυγά τους στα
ρηχά και προτού προλάβουν
να εκκολαφτούν κατεβαίνει
η στάθμη των νερών και τα
αυγά βρίσκονται στη στεριά
για να γίνουν τροφή των
πουλιών.
Φαινόμενα αυξομείωσης
της στάθμης και μάλιστα σε
μεγάλη έκταση μέσα στο καλοκαίρι που παρατηρούνται
κατά καιρούς πρέπει να
εκλείψουν δια παντός. Η μείωση της στάθμης από την
ανώτερη στην κατώτερη
πρέπει να γίνεται από αρχές
Σεπτέμβρη και μετά για να
έχει την ανάλογη χωρητικότητα να δεχτεί τις αυξημένες
ροές του χειμώνα.
Ερωτάστε λοιπόν
• Θα αποσταλεί άμεσα το
αίτημα στο Δασαρχείο Καλαμπάκας για τη χορήγηση
τουλάχιστον 15.000 ιχθυδίων άγριας πέστροφας;
• Θα οργανωθεί η μέριμνα
για την συνεχή στήριξη των
πληθυσμών της άγριας πέστροφας και των άλλων ενδημικών ψαριών;
• Συμφωνείται με τη λήψη
των στοιχειωδών αλλά αναγκαίων μέτρων στήριξης της
λίμνης όπως, συνεχούς
ελέγχου της ποιότητας των
νερών, του καθαρισμού της
λίμνης, δενδροφυτεύσεις
και της διατήρησης σταθερής στάθμης το καλοκαίρι;
• Σε τι ενέργειες θα προβείτε ώστε να γίνει ένας μακροχρόνιος
σχεδιασμός
βελτίωσης στους προαναφερόμενους τομείς;
Ο επερωτών
Βαγγέλης Γούργαρης
Περιφερειακός Σύμβουλος"

Βίντεο

Οι συμπατριώτες και οι φίλοι του χωριού μας, μπορούν να
δουν πολλά βιντεάκια από τα πανηγύρια και τους χορούς
του Συλλόγου μας αλλά από πανηγύρια Καβούλιας, Κερέσοβας, από διάφορους γάμους κλπ, πληκτρολογώντας στον
υπολογιστή τους, «Nikolaos Balasis», πατώντας enter και στη
συνέχεια κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο «Nikolaos Balasis –
You Tube» και δίπλα θα εμφανιστούν όλα τα βίντεο που
έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

ΜΑΡΙOΣ ΘΕOΔΩΡOΠOΥΛOΣ
ΔΙΚΗΓOΡOΣ
(εκ Φτεριάς)

Πολυτεχνείου 1 - Αθήνα
Τηλ: 2105223903, κιν: 6934886748

Σελίδα 3

Ερωτήσεις - επερωτήσεις δραστηριότητες των Βουλευτών μας

Ανακοίνωση του Βουλευτή Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλου για τη Λίμνη του Λάδωνα:
«Χαιρετίζω με ανακούφιση τη σημερινή
απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και του Δήμου Γορτυνίας για την προκήρυξη της μελέτης του έργου «Έργα προσέλκυσης επισκεπτών στη Λίμνη Λάδωνα» προϋπολογισμού 1.289.618
ευρώ. Το έργο είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) το Δεκέμβριο του 2014, κατά τη θητεία μου ως Υφυπουργού Ανάπτυξης.
Μετά από δύο χρόνια ερωτήσεων στη Βουλή, επιστολών και συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς, χαίρομαι που θα ενεργοποιηθεί και θα προκηρυχθεί το έργο,
για το οποίο είχαν εξασφαλισθεί τα χρήματα και θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια.
Το έργο θα αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες. Η περιοχή της λίμνης του Λάδωνα θα αναδειχθεί σε
ένα ακόμα σημείο ανάπτυξης της Γορτυνίας, αλλά και της
Αρκαδίας.
Πλέον, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και σύγχρονων υποδομών, αλλά και την
ανάπτυξη ποικίλων μορφών τουρισμού. Το έργο προβλέπει δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος,
υποστήριξης της οικοτουριστικής και αγροτουριστικής
ανάπτυξης, πολιτισμού και αθλητισμού, ενσωμάτωσης στήριξης των παραλίμνιων οικισμών και οργάνωσης του
παραλίμνιου χώρου (π.χ. διευθέτηση χώρων θέασης - παρατηρητήρια κ.λπ.).
Ένα από τα έργα για την διευκόλυνση της πρόσβασης
στη Λίμνη Λάδωνα είναι η «Βελτίωση οδικού δικτύου,
Πουρναριά - Γεφύρι Κυράς - Μυγδαλιά» από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την ολοκλήρωση του οποίου
απομένει 1,4 χλμ. δρόμου. Η χρηματοδότηση του έργου
αυτού έχει εξασφαλισθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και τα χρήματα
έχουν μεταφερθεί σε κωδικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μια προσπάθεια που είχα ξεκινήσει εδώ και τέσσερα χρόνια σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς.
Θα παρακολουθούμε όλη την εξέλιξη του έργου, ώστε
να υλοποιηθεί άμεσα.»
*****

Τοπικός Αστυνόμος
στα Λαγκάδια

Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού, μετά
από συνεννόηση που είχε με το γενικό γραμματέα του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Δημήτρη Αναγνωστάκη, υπέδειξε στο Δήμο Γορτυνίας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το δημοτικό συμβούλιο, να λάβει
απόφαση για υποβολή αιτήματος στην Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας, ώστε να τοποθετηθεί «τοπικός αστυνόμος» στα Λαγκάδια και να παραχωρηθεί χώρος στον
οποίο αυτός να εγκατασταθεί και υλικοτεχνικός εξοπλισμός.
Έτσι θα υλοποιηθεί το αίτημα για τοποθέτηση «τοπικού
αστυνόμου» στα Λαγκάδια, όπως είχαν συνεννοηθεί και
συμφωνήσει με το γενικό γραμματέα Δ. Αναγνωστάκη,
κατά τη συνάντηση που είχαν μαζί του στις 21.11.2016, ο
βουλευτής Γιώργος Η. Παπαηλιού, ο Αντιδήμαρχος Γορτυνίας Κανέλλος Νικήτας και ο πρόεδρος του ΤΣ Λαγκαδίων Παναγιώτης Τσαφαράς.
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Γιατί φυτεύουμε κυπαρίσσια στα νεκροταφεία - Ο μύθος του Κυπάρισσου
Ο Κυπάρισσος είναι ήρωας
της ελληνικής μυθολογίας.
Σύμφωνα με αυτή, πρόκειται
για έναν όμορφο νέο με αριστοκρατική καταγωγή. Οι εκδοχές για την καταγωγή του
αυτή είναι δύο. Η πρώτη αναφέρει ότι ο Κυπάρισσος ήταν
από την νήσο Κέα (Τζια), ήταν
γιος του Τήλεφου και εγγονός
του ημίθεου Ηρακλή. Η δεύτερη υποστηρίζει πως ήταν
γιος του βασιλιά Μινύα και
αδερφός του Ορχομενού.
Αναφέρεται επίσης η εκδοχή
ότι έδωσε το όνομά του στην
Κυπαρισσία. Σύμφωνα με την
ελληνική μυθολογία, ο έφηβος Κυπάρισσος απέκτησε
την εύνοια του θεού Απόλ-

λωνα, ο οποίος του χάρισε
ένα εξημερωμένο ιερό ελάφι
για συντροφιά. Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα ο Κυπάρισσος
είχε βγει για κυνήγι, στο
δάσος το οποίο το ελάφι συνήθιζε να διασχίζει. Και ενώ το
ελάφι κοιμόταν ξαπλωμένο
στον ίσκιο των θάμνων και
των κλαδιών που υπήρχαν τριγύρω, ο νέος χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για το
αγαπημένο του ζώο και πιστεύοντας ότι είναι κάποιο
θήραμα, σήκωσε το δόρυ του,
το σημάδεψε και το σκότωσε.
Καθώς πλησίασε το τραυματισμένο ζώο, κατάλαβε το
λάθος του και ξέσπασε σε
κλάματα. Απαρηγόρητος και

απελπισμένος πια παρακάλεσε τους θεούς να πεθάνει
και εκείνος, μην μπορώντας
να αντέξει την θλίψη και το
βάρος του χαμού του αγαπημένου του συντρόφου, και ζήτησε τα δάκρυα του να
κυλούν αιώνια. Ο Απόλλωνας
λυπήθηκε τον νεαρό και αποφάσισε να τον ανακουφίσει
από την μεγάλη του δυστυχία.
Τον μεταμόρφωσε λοιπόν σε
κυπαρίσσι και τα δάκρυα του
θα κυλούσαν αιώνια από το
δέντρο αυτό. Το δένδρο αφιερώθηκε στον Πλούτωνα, τον
θεό των νεκρών και έγινε σύμβολο πένθους. Οι αρχαίοι Έλληνες μετά τον θάνατο ενός
αγαπημένου τους προσώπου,

να διδάξει την αρετή της ταπεινώσεως και να στηλιτεύσει την έπαρση, με μοναδικό
σκοπό την σωτηρία των
ψυχών μας.
Η δεύτερη είναι ἡ Κυριακή του Ασώτου, που μας
διδάσκει την αξία της μετάνοιας και το μεγαλείο της
συγχωρήσεως
Η τρίτη είναι η Κυριακή
της Απόκρεω, όπου αναφέρεται στην Δευτέρα Παρουσία, στην Κρίση που θα
λάβει χώρα, καθώς και στην
χριστιανική αγάπη. Ονομάζεται έτσι, επειδή είναι η τελευταία ημέρα που οι
Χριστιανοί επιτρέπεται να
φάνε κρέας.
Η τέταρτη είναι η Κυριακή
της Τυροφάγου ή Τυρινής
και αναφέρεται στην εξορία
των Πρωτόπλαστων από τον
Παράδεισο.
Η επόμενη μέρα από την
Κυριακή της Τυροφάγου ή
Τυρινής είναι η Καθαρά Δευτέρα, η αρχή της μεγάλης
νηστείας, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου είναι μια

ναούς, αλλά και στα ιερά
άλση, μια συνήθεια που διατηρείται μέχρι και σήμερα. Ο
χυμός του δένδρου αυτού
σχηματίζει σταγόνες όμοιες
με δάκρυα πάνω στον κορμό
του.

Χορός Περδικονεριτών στην Τρίπολη

Τι ονομάζουμε Τριώδιο και τι είναι αυτό
το λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας
Τριώδιο είναι το λειτουργικό βιβλίο, που αποτελείται
από ύμνους, ιερές Ακολουθίες και Συναξάρια της περιόδου πού προετοιμάζουν
εμάς τούς Ορθοδόξους Χριστιανούς για το άγιο και
ιερό Πάσχα.
Η περίοδος της προετοιμασίας αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και του
Φαρισαίου και λήγει το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.
Ο όρος Τριώδιο (από τις
λέξεις «τρία» και «ωδή»)
οφείλεται στο γεγονός ότι
πολλοί από τους Κανόνες
των Ακολουθιών πού περιέχονται σ’ αυτό έχουν μόνο
τρεις ωδές: την 8η και την
9η πάντοτε, ύστερα δε μία
από τις πέντε πρώτες.
Με πολύ απλά λόγια, το
Τριώδιο είναι ἡ χρονική περίοδος που οι Χριστιανοί
μας ετοιμάζονται για την νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής και το άγιο Πάσχα.
Οι εβδομάδες που μας
οδηγούν προς το άγιο
Πάσχα είναι οι εξής:
Η πρώτη Κυριακή του
Τριωδίου είναι αφιερωμένη
στην άκρως διδακτική παραβολή του Τελώνου και του
Φαρισαίου, την οποία ὁ Κύριος διηγήθηκε προκειμένου

κρεμούσαν κλωνάρια κυπαρισσιού έξω από τις πόρτες
τους, στόλιζαν με αυτά τα σώματα των νεκρών ή έκαιγαν
πάνω τους τις νεκρικές σωρούς. Επίσης, κυπαρίσσια φυτεύονταν δίπλα σε τάφους και

περίοδος νηστείας, προσευχής, και περισυλλογής, που
μας προετοιμάζει για την
Μεγάλη Εβδομάδα και την
Ανάσταση του Κυρίου. Ονομάζεται «Τεσσαρακοστή»,
γιατί μιμείται την σαρανταήμερη νηστεία, που έκανε ο
Ιησούς Χριστός μας. Επίσης, λέγεται «Μεγάλη», για
να ξεχωρίζει από την νηστεία των Χριστουγέννων.
Ευχόμεθα εκ βάθους καρδίας για όλους εμάς, Κληρικούς και Λαϊκούς, τους
όπου γης Ορθοδόξους Χριστιανούς, αυτή η Κυριακή
να είναι η απαρχή της μετάνοιάς μας και η διδακτική
αυτή παραβολή να γίνει το
εφαλτήριο μιας νέας πνευματικής ζωής, απαλλαγμένης από τις πολλές μας
αμαρτίες, μια πνευματική
ζωή ομοιάζουσα προς κλίμακα από γης προς ουρανό,
η οποία θα οδηγήσει όλους
μας στην Βασιλέα και Αναστάντα Κύριό μας, ο Οποίος
μας προσμένει στην αγκαλιά Του για να μας σκεπάσει,
«όν
τρόπον
ό
επισυνάγει τα νοσσία αυτῆς
υπό τας πτέρυγας».
Καλό και Ευλογημένο
Τριώδιο – Με το καλό το
Πάσχα.
+π.Ι.Σ.-

Στην Τρίπολη, στις 4 Φεβρουαρίου 2017, στην αίθουσα του
Κέντρου «Πεινακοθήκη» της Τρίπολης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περδικονερίου (με έδρα το Περδικονέρι) πραγματοποίησε τον πρώτο αποκριάτικο χορό του, με απόλυτη επιτυχία.
Σε μια αίθουσα ασφυκτικά γεμάτη, όπου τα πρωτεία είχε νέος
κόσμος, ο οποίος έδωσε και τα ρέστα στο χορό, το Περδικονέρι πραγματοποίησε το χορό του. Κάτι που πιστεύουμε
έπρεπε να είχε γίνει πριν πολλά χρόνια, καθώς στην Τρίπολη
υπάρχουν πάρα πολλοί Περδικονερίτες, ακόμη και τρίτης –
τέταρτης γενιάς. Τη διασκέδαση είχε αναλάβει η ορχήστρα
με κλαρίνο το Δημήτρη Παπαγεωργίου και τραγουδιστές τον
Τάκη Μπαλάση, το Δημήτρη Αλεξόπουλο και Δημήτρη Σαραβάκο.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. γι’
αυτήν τους της απόφαση και πιστεύουμε και ευχόμαστε να
συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Περδικονεριτών
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου
Περδικονεριτών (με έδρα το Περδικονέρι), που προήλθε από
αρχαιρεσίες πριν λίγους μήνες έχει ως εξής: Πρόεδρος: Τσιόγκας Π. Ιωάννης, Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Δ. Χαράλαμπος,
Ταμίας: Τσιόγκας Χ. Γεώργιος, Γραμματέας: Γαλανόπουλος Ν.
Χαράλαμπος, Μέλη: Τσιόγκας Δ. Μαρίνος, Κωστόπουλος Δ.
Κων/νος και Ανάγνου Γ. Δημήτριος.
Ευχόμαστε ολόψυχα, στο νέο Δ.Σ. «Καλή Επιτυχία» στο έργο
του.

Θετική γνωμοδότηση για τη «Μονάδα
επεξεργασίας αστικών λυμάτων»
στο Καλλιάνι
Με κατά πλειοψηφία απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας
αστικών λυμάτων» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλλιανίου της
Δ.Ε. Τροπαίων του Δήμου Γορτυνίας.Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. γι’ αυτήν τους της απόφαση και πιστεύουμε και ευχόμαστε να συνεχιστεί και τα
επόμενα χρόνια.

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

Ταχυδρομικοί Κώδικες (Τ.Κ.)
Όπως είχαμε γράψει και σε
προηγούμενο φύλλο μας, αρκετοί Ταχυδρομικοί Κώδικες
άλλαξαν ή θα αλλάξουν, σας
παρακαλούμε ενημερώστε
μας για την όποια αλλαγή
έγινε ή θα γίνει, γιατί σε λίγο
δεν θα έρχεται η εφημερίδα
μας. Η ενημέρωση μπορεί να
γίνει με μήνυμα στο τηλ.
6977221353 ή με email στο:
n_mpalasis@yahoo.gr.

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017
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Καλλικράτης: Οι 8 αλλαγές στους δήμους και στις αυτοδιοικητικές εκλογές
Η πρόταση της Επιτροπής, που συστάθηκε στο
υπουργείο Εσωτερικών για
την αναθεώρηση του προγράμματος
«Καλλικράτης»,
θα δοθεί στη
δημοσιότητα το επόμενο
διάστημα, όταν παραδοθεί
επίσημα στον υπουργό,
προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική πρόταση της
κυβέρνησης. Επί της πρότασης αυτής θα ακολουθήσει νέος κύκλος διαλόγου,
αυτή τη φορά όχι μόνο με
τους φορείς αλλά και με τα
κόμματα, που σύμφωνα με
το υπουργείο θα διαρκέσει
έως τις αρχές του καλοκαιριού, οπότε αναμένεται η
κατάθεση στη Βουλή του
σχετικού νομοσχεδίου.
Στην ομιλία του στη συνεδρίαση, ο Πάνος Σκουρλέτης ξεκαθάρισε πως
«οτιδήποτε κάνουμε θα
είναι δημόσιο, δεν θα αιφνιδιάσουμε και μέχρι και
την τελευταία στιγμή θα είμαστε ανοιχτοί σε παρατηρήσεις και προτάσεις».
Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην απόφαση της ΚΕΔΕ, στο

«παρά πέντε» να αποχωρήσει από τη διαδικασία «για
ακατανόητους κατά τη
γνώμη μου λόγους», όπως
είπε. Χαρακτήρισε την
αποχώρηση «προσχηματική» και «υποκινούμενη
προφανώς από άλλα πολιτικά ελατήρια, τα οποία
υπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες».
«Η ΚΕΔΕ», πρόσθεσε,
«δεν εκπροσωπεί ένα
κόμμα, ούτε καν έναν μόνο
δήμο. Η ΚΕΔΕ έχει 325 δήμους και ο καθένας από
αυτούς είναι μια ξεχωριστή
περίπτωση. Όποιος λοιπόν
εκπροσωπεί τους δήμους,
θα πρέπει να είναι πολύ πιο
προσεκτικός στις κινήσεις
του. Ήταν, λοιπόν, ένα ολίσθημα αυτό που έκανε η
ΚΕΔΕ, η οποία προσπάθησε να απαντήσει σε δικά
της λαθεμένα συμπεράσματα, ότι αυτή η Επιτροπή το μόνο που είχε να
κάνει ήταν να ασχοληθεί
με το εκλογικό σύστημα».
Και κατέληξε σε τοποθετήσεις του τύπου ότι εν πάση
περιπτώσει «εμείς δεν συζητάμε το εκλογικό σύ-

στημα αποσπασματικά».
Γιατί; Ποιος συζητάει μόνο
αυτό; Εδώ έχουμε ανοίξει
όλο το εύρος των ζητημάτων.
Τα βασικότερα σημεία
της εισήγησης της Επιτροπής παρουσίασε ο πρόεδρός
της,
γενικός
γραμματέας του υπουργείου Κώστας Πουλάκης
και είναι τα εξής:
- Πρώτον, προτείνεται
ένα μοντέλο επαναοριοθέτησης των ασκούμενων
από την τοπική αυτοδιοίκηση και την κρατική διοίκηση αρμοδιοτήτων.
- Δεύτερον, εξειδικεύεται η «μοντελοποίηση» των
Ο.Τ.Α., ώστε να αντιμετωπίζονται διακριτά ειδικές
κατηγορίες δήμων, όπως
ιδίως οι νησιωτικοί και οι
ορεινοί, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της μητροπολιτικής
διακυβέρνησης.
- Τρίτον, επανασχεδιάζονται οι θεσμοί ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, ώστε
να δημιουργηθούν ισχυρές
τοπικές δομές στο εσωτε-

Τιμήθηκε ο πάπα-Χρήστος Κυριακόπουλος
(Από τον Πρόεδρο των
Καμενιανιτών πήραμε την
παρακάτω βράβευση του
πάπα-Χρήστου Κυριακόπουλου και με μεγάλη ευχαρίστηση
τη
δημοσιεύουμε και τον ευχαριστούμε πολύ.)
Ο Σύνδεσμος Καμενιανιτών-ΔροβολοβιτώνΔεσινιωττων -στον οποίο
πρόεδρος είναι ο εκ του
χωριού μας έλκον τις ρίζες
του Κωνσταντίνος Νικολόπουλος-Καμενιανίτης- τίμησε τον αιδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο π.
Χρήστο Κυριακόπουλο, για
το ευρύτερο πνευματικό
έργο και τη συμβολή του
στη Βυζαντινή μουσική παράδοση του τόπου μας.
Η εκδήλωση έγινε στο
ξενοδοχείο
«Κάραβελ»
στην Αθήνα, στις 15-12017.
Κατά την παρουσίαση
του τιμωμένου ο κ. Νικολόπουλος τόνισε μεταξύ
άλλων…
«Ο αιδεσιμολογιώτατος
Πρωτοπρεσβύτερος
π.
Χρήστος Κυριακόπουλος,
σήμερα Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς
Μητροπόλεως Κηφισιάς,
Αμαρουσίου και Ωροπού,

ευπατρίδης τη καταγωγή
εκ Γορτυνίας Αρκαδίας
της Πελοποννήσου, είναι
γνωστός εις τον απανταχού πνευματικόν κόσμον
δια την καλλιφωνία του,
την άριστη μουσική κατάρτισή του και την ανιδιοτελή
προσήλωσή του και προσφορά του εις την λαϊκή
και εκκλησιαστική παράδοση του τόπου μας.
Όμως πάνω απ όλα διακρίνεται ως έξοχος οικογενειάρχης και ταπεινός
άνθρωπος, δια τούτο και
έχει κερδίσει την αγάπη
όλων των συμπατριωτών
μας και βεβαίως όλων εκείνων οι οποίοι τον εγνώρισαν. Εμείς σήμερα τον
τιμούμε ως άνθρωπο του
Θεού και γνήσιο Έλληνα,
δεύτερον ως πρώτυπον ιε-

ρέως, παιδαγωγού καθηγητού, και τρίτον ως πρωτομάστορα μουσικοδιδάσκαλο και μουσικό, ο
οποίος όπου κι αν παραστεί τιμά τα αιματοβαμμένα Μοραΐτικα χώματα
και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Του ευχόμεθα υγιεία και δύναμη, για να
συνεχίσει απρόσκοπτα το
θεάρεστο πνευματικό και
εθνικό του έργο.
Με τον π. Χρήστο Κυριακόπουλο έχω και κοινές οικογενειακές καταβολές ο
υποφαινόμενος, πράγμα
το οποίο με κάμει ιδιαιτέρως χαρούμενο και υπερήφανο».
― Ο Θεός να μεγαλύνει
το έργο σας π. Χρήστο Κυριακόπουλε.

ρικό κάθε δήμου, με ουσιαστικές αρμοδιότητες, οι
οποίες - σε συνδυασμό με
την ενίσχυση των θεσμών
άμεσης κοινωνικής συμμετοχής - αναμένεται να αυξήσουν
το
αίσθημα
εγγύτητας των πολιτών
προς το θεσμό της αυτοδιοίκησης.
- Τέταρτον, αποσυνδέονται οι αυτοδιοικητικές
εκλογές από τις ευρωεκλογές, ενώ προτείνεται ως
εκλογικό σύστημα για τα
δημοτικά και περιφερειακά
συμβούλια η απλή αναλογική, με διατήρηση του θεσμού του δημάρχου και
του περιφερειάρχη που θα
εκλέγεται, ως επικεφαλής
του αντίστοιχου συνδυασμού, σε δεύτερο γύρο, αν
χρειάζεται.
- Πέμπτον, προτείνεται
ένα νέο, δημοκρατικό,
αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα οικονομικής
διαχείρισης και δημοσιονομικής
εποπτείας
των
Ο.Τ.Α., που θα εξασφαλίζει
την οικονομική τους βιωσιμότητα, χωρίς να παραβιάζει
τη
συνταγματικά

κατοχυρωμένη αυτοτέλειά
τους.
- Έκτον, ενισχύονται οι
διαδικασίες συμμετοχικής
κατάρτισης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., ώστε να
έχει λόγο στον αυτοδιοικητικό σχεδιασμό και η τοπική κοινωνία.
- Έβδομον, προτείνεται
η αλλαγή του τρόπου κατανομής της κρατικής επιχορήγησης των Ο.Τ.Α.,
βάσει ενός αλγορίθμου
που θα λαμβάνει υπόψη το
ελάχιστο κόστος λειτουργίας ενός Ο.Τ.Α. και θα κατατείνει στη μείωση των
ανισοτήτων και στη στήριξη των μικρών και μειονεκτούντων
Ο.Τ.Α.,
με
ταυτόχρονη ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας για
την είσπραξη των ιδίων
εσόδων των Ο.Τ.Α.
- Όγδοον, επικαιροποιούνται οι διαδικασίες του
αναπτυξιακού προγραμματισμού, με τη θεσμοποίηση
συνεργειών μεταξύ όλων
των βαθμίδων της διοίκησης και σταθερή συμμετοχή
της
τοπικής
αυτοδιοίκησης.

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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Γεννήσεις

• Στην Αθήνα και στο Μαιευτήριο «Ιασώ», την 31 Ιανουαρίου
2017, ο Γεώργιος Ι. Μπαλάσης και η σύζυγός του Αναστασία
απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας τους εύχεται να την καμαρώσουν όπως επιθυμούν.
• Στις 20 Φεβρουαρίου 2017, στο μαιευτήριο «Ρέα» της Αθήνας, ο Γιώργος Σιώπας και η σύζυγός του Σταυρούλα (Βούλα)
Πανοπούλου, του Βασίλη και της Άννας, απέκτησαν, μετά τα
δύο αγόρια που είχαν, το τρίτο τους παιδί, ένα υγιέστατο και
χαριτωμένο κοριτσάκι. Θυμίζουμε ότι η μητέρα της νεογέννητης έχει και Μπουλιαρίτικη καταγωγή λόγω γιαγιάς (Σταυρούλα – Λούλα- Μπαλάση). Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας εύχεται
στους γονείς και τους ευτυχισμένους παππούδες να τους ζήσει
και να το χαρούν όπως επιθυμούν.

Θάνατος

Πέθανε στην Αθήνα, στις 20 Φεβρουαρίου 2017, πλήρης
ημερών, η Γεωργία Γεωργίου Τσίρμπα (Μπουγογιώργαινα), το
γένος Βασιλείου Τσίρμπα, και η κηδεία της έγινε από τον Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου στο Συριαμάκο Γορτυνίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήριά του στα παιδιά της και τα εγγόνια και εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκέπασε.

Βαφτίσια

Στις 29 Ιανουαρίου
2017 στην Αγία Μαρκέλλα Βοτανικού ο
Δημήτρης Τσίρμπας
του Αγγελή και της
Αλεξάνδρας και η σύζυγός του Αντωνία
βάπτισαν το αγοράκι
τους και του χάρισαν
το όνομα Αγγελής.
Μετά τη βάπτιση
ακολούθησε γλέντι
σε παραδοσιακή ταβέρνα της γειτονιάς με μουσική και εκλεκτά
εδέσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εύχεται
στους γονείς και τους ευτυχισμένους παππούδες, να τους
ζήσει το νέο μέλος της οικογένειας. Να το καμαρώσουν όπως
επιθυμούν.

Στάθης Αντωνόπουλος
Εγκατέλειψε τα εγκόσμια εντελώς ξαφνικά και
αναπάντεχα ο Στάθης Αντωνόπουλος, σε ηλικία 70
ετών, από τη Δόξα Γορτυνίας, στις 5 Μαρτίου
2017. Ένας υγιέστατος
άνθρωπος, με κανένα
πρόβλημα υγείας, έφυγε
από διπλό εγκεφαλικό
επεισόδιο, από τη ζωή. Ο
Στάθης παντρεμένος με την Παναγούλα Μπουρούτσου ( η μητέρα της από Μπουλιάρι), πολλά χρόνια, είχε δυο παιδιά, την
Ελένη και το Νίκο. Υπάλληλος του Κέντρου Υγείας Τροπαίων.
Άνθρωπος ευαίσθητος, φερέγγυος, συνεργάσιμος με τους
πάντες, συνεπής, ευσυνείδητος και υπεύθυνος στην εργασία
του και τις υποχρεώσεις του, πρόθυμος να εξυπηρετήσει
όποιον είχε την ανάγκη του, σεμνός, ακούραστος, ειλικρινής,
κοινωνικός, τίμιος, ευγενικός και πάντα με το χαμόγελο στα
χείλη, σε γέμιζε εμπιστοσύνη ο ανθρωπισμός του, ένα συγκροτημένο άτομο. Η κηδεία του έγινε στη Δόξα Γορτυνίας,
στις 7 Μαρτίου 2017, όπου, προεξάρχοντος στην εξόδιο ακολουθία του Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμία, πάρα πολύς κόσμος, αρκετοί ιερείς, εκπρόσωποι της
τοπικής αυτοδιοίκησης και απλός κόσμος από όλα τα γύρω
χωριά, μετά και τους επικήδειους λόγους, του είπε το τελευταίο αντίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και εύχεται να
είναι ελαφρύ το Δοξαίικο χώμα που τον σκέπασε.
Αγαπητέ Στάθη θα σε θυμόμαστε πάντα χαμογελαστό.
(Η φωτογραφία είναι από παλαιότερη επίσκεψη του στο πανηγύρι του χωριού μας)

Mπουλιάρι
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Γιατί τρώμε λαγάνα την Καθαρά Δευτέρα;

Η λαγάνα, ο άζυμος αυτός
άρτος, παίζει αναμφίβολα
κυρίαρχο ρόλο στο νηστίμο
τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Ποιά, όμως, είναι η ιστορία της; Τί συμβολίζει;
Η λαγάνα, παρασκευάζεται χωρίς προζύμι, και έναν
τέτοιο πρόχειρο άρτο χρησιμοποίησαν και οι Ισραηλίτες
κατά τη νύχτα της Εξόδου
τους από την Αίγυπτο υπό
την αρχηγία του Μωυσή.
Έκτοτε επιβαλλόταν από
το Μωσαϊκό Νόμο για όλες
τις ημέρες της εορτής του
Πάσχα, μέχρι που ο Χριστός
στο τελευταίο του Πάσχα ευλόγησε τον ένζυμο άρτο.
Η ιστορία της λαγάνας
διατρέχει όλη τη διατροφική
παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο Αριστοφάνης στις «Εκκλησιάζουσες» λέει «Λαγάνα πέττεται» δηλ. »Λαγάνες γίνονται».
Ο δε Οράτιος στα κείμενά
του αναφέρει τη λαγάνα ως
«Το γλύκισμα των φτωχών».
Το έθιμο της λαγάνας παρέμεινε αναλλοίωτο ανά τους
αιώνες και συνηθίζεται να
παρασκευά- ζεται με μεράκι
από τον αρτοποιό της γειτονιάς, τραγανή λαχταριστή
και σουσαμένια και καταναλώνεται κατά την Καθαρά
Δευτέρα, την Πρωτονήστιμη
Δευτέρα της Σαρακοστής. Η
ονομασία της «Καθαρά» προήλθε από τη συνήθεια που
είχαν οι νοικοκυρές το πρωί
της ημέρας αυτής, να πλένουν με ζεστό νερό και στάχτη όλα τα μαγειρικά σκεύη,
ως «ημέρα κάθαρσης». Στη
συνέχεια τα κρεμούσαν στη
θέση τους όπου και παρέμεναν μέχρι τη λήξη της νη-

στείας. Επίσης κατά την
ημέρα αυτή εξέρχονταν όλοι
οικογενειακώς στην ύπαιθρο
και έστρωναν κάτω στη γη
και έτρωγαν νηστίσιμα φαγητά όπως χαλβά, ελιές, ταραμά και λαγάνα.
Από την Καθαρά Δευτέρα
προετοιμάζεται ο άνθρωπος
μετά τις εορτές και την καλοφαγία των Απόκρεων, να καθαρίσει την ψυχή και το
σώμα του για να φτάσει στο
τέρμα δηλ. στο Πάσχα και να
αναστηθεί ξανά με την Ανάσταση του Κυρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
λαγάνα που έχει το σχή¬μα
της
«κυρα-Σαρακοστής»,
που παριστάνει μια μακριά
γυναίκα που έχει ένα σταυρό
στο κεφάλι, δεν έχει στόμα
γιατί είναι όλο νηστεία. Τα
χέρια της είναι σταυρωμένα
για τις προσευχές, έχει επτά
πόδια που συμβολίζουν τις
επτά εβδομάδες της νηστείας. Έθιμο που συνηθιζόταν για να μετρούν το χρόνο
κατά την περίοδο της Σαρακοστής ήταν κάθε Σάββατο
να κόβουν το ένα πόδι και το
τελευταίο το έκοβαν το Μ.
Σάββατο όπου το έκρυβαν
σε ένα ξερό σύκο ή σε ένα
καρύδι και όποιος το έβρισκε
ήταν ο τυχερός της επόμε-

Μαρίνα ΠανοπούλουΜαρινοπούλου

Πέρασε ένας χρόνος
(26-3-2016) από τον αδόκητο και απρόσμενο θάνατο
της
Μαρίνας
Πανοπούλου-Μαρινοπούλου και η απουσία της
από την οικογένειά της,
τις φίλες της και τη γειτονιά της, είναι αισθητή.
Στις 19 Μαρτίου 2017 και
στον Ιερό Ναό Αγίας
Βαρβάρας
Τρίπολης,
πραγματοποιήθηκε από
την οικογένειά της, το
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής.
Ο Θεός να την αναπαύσει. (Τη φωτογραφία με
τον αγαπημένο της χωριάτικο χαλβά, μας την
έχει στείλει η κόρη της
Βιβή).

νης χρονιάς. Η νόστιμη και
λαχταριστή για όλους μας
λαγάνα είναι ένα προϊόν άξιο
σεβασμού και με πραγματική
πλούσια ιστορία, θα είναι μεγάλη απώλεια για τις επερχόμενες γενεές να ξεχάσουν
τις παραδόσεις μας, να ξεχάσουν τις παλιές σαρακοστιανές μυρουδιές. Οι αρτοποιοί
της γειτονιάς πιστοί στις παραδόσεις μας παρασκευάζουν την Καθαρά Δευτέρα τη
λαγάνα συμβάλλοντας έτσι
στη διατήρηση του εθίμου,
ώστε οι νέες γενεές να έχουν
την ευκαιρία να ακούσουν,
να μυρίσουν και να γευτούν
τη Σαρακοστή γιατί οι Σαρακοστιανές μυρωδιές είναι έμμεσοι φορείς μιας βαθιάς
πνευματικότητας. (Μαρία
Γκιουδφέση, Βοϊακή γή,
Μάρτιος - Απρίλιος 2003,
τεύχος αριθ.182).

Οικονομική
ενίσχυση του
Συλλόγου μας

Πήραμε για οικονομική
ενίσχυση του Συλλόγου
μας, από:
• Κουτσονικολή Σπύρο,
από Τρίπολη, το ποσό των
30 ευρώ.
• Κουλουρά Βασίλη,
από Τρίπολη, το ποσό των
10 ευρώ.
• Περδικονερίτη, φίλο
του Συλλόγου μας, από
Τρίπολη, το ποσό των 50
ευρώ.
• Μουστόγιαννη Μιχ.
Μαρίνη, από Τρίπολη, το
ποσό των 10 ευρώ,
•
Νικολόπουλο
Χ.
Κων/νο, από Αθήνα, το
ποσό των 50 ευρώ.
• Παπαϊωάννου Ιωάννη,
από Τρίπολη, το ποσό των
20 ευρώ.
• Γκουσιάκη Ι. Βασίλειο,
από Αθήνα, το ποσό των
50 ευρώ.
• Κουρή Απόστολο, από
Τρίπολη, το ποσό των 20
ευρώ.
• Πανόπουλο Π. Βασίλη,
από Ασπρόπυργο,το ποσό
των 20 ευρώ.
Τους
ευχαριστούμε
πολύ.
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Νέα από τη Φτεριά
Αγαπητοί Συμπατριώτες και φίλοι, ο Σύλλογος Φτεριωτών
σας εύχεται ευτυχισμένο το νέο έτος 2017. Το νέο έτος να
είναι ειρηνικό, με λιγότερα ή καθόλου προβλήματα, με χαρά,
υγεία, δύναμη και κουράγιο σε όλο το κόσμο.
Απεβίωσε την 4/2/2017 σε ηλικία 85 ετών και κηδεύτηκε την
Κυριακή 5/2/2017 στη Φτεριά, ο Ηλίας Κανέλλου Ηλιόπουλος
"Μπαρμπαλιάς". Ο εκλιπών ήταν φιλήσυχος και καλόκαρδος,
καλός και αγωνιστής οικογενειάρχης, εξαίρετος πατέρας. Από
νωρίς στον έγγαμο βίο του έχασε από την επάρατο ασθένεια
την σύζυγό του Αγλαΐα και μόνος του και με απόλυτη επιτυχία
μεγάλωσε τα τρία ανήλικα παιδιά του. Μπαρμπαλιά καλό ταξίδι
προς την κοινωνία των Αγγέλων. Σίγουρα θα βρεις παρέα να
λες τα αστεία σου και τα καλαμπούρια σου. Στα παιδιά του Κανέλλο, Κώστα και Θεοδώρα και στους υπόλοιπους συγγενείς
ευχόμαστε να ζήσουν και να τον θυμούνται.
Ο Σύλλογος Φτεριωτών δεν θα πραγματοποιήσει φέτος τελετή κοπή πίτας. Αντί αυτού, θα επιδιώξει να κάνει κάποια άλλη
εκδήλωση, για να βραβεύσει και τα παιδιά με καταγωγή από
τη Φτεριά που πέρασαν κατά το προηγούμενο έτος σε ΑΕΙ και
ΤΕΙ, όπως κάνει τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα γίνει ενημέρωση και ειδοποίηση τηλεφωνικά και μέσα απο την ιστοσελίδα
(facebook) του Συλλόγου στα "ΝΕΑ ΦΤΕΡΙΩΤΩΝ". Facebook:
syllogosfterivtvn @yahoo.gr
Τελευταία κάτι φαίνεται να κινείται σχετικά με την αξιοποίηση της λίμνης Λάδωνα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και ο
Δήμος Γορτυνίας εξήγγειλαν προγράμματα και έργα για την
αξιοποίηση της λίμνης, έχοντας βεβαίως ως "προίκα" περίπου
1.250.000€, χρήματα που ως Υπουργός Ανάπτυξης ο συμπατριώτης μας νυν βουλευτής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος,
αποδεικνύοντας και εμπράκτως την αγάπη και τον ενδιαφέρον
του για την ιδιαίτερη πατρίδα του κατάφερε σε μια αρκετά δύσκολη για την οικονομία της χώρας μας περίοδο να εγκριθεί
από την Ελληνική πολιτεία το σημαντικό αυτό ποσό με σκοπό
την αξιοποίηση της λίμνης του Λάδωνα. Η περιφέρεια και ο
Δήμος Γορτυνίας, πρέπει να συνεργαστούν στον καλύτερο δυνατό βαθμό, ακούγοντας και λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη
τους, τις απόψεις των κατοίκων και των φορέων των παραλίμνιων χωριών. Αναμένουμε τα έργα που θα γίνουν θα στοχεύουν στην αξιοποίηση της λίμνης του Λάδωνα. Ο Σύλλογος
Φτεριωτών έχει επανειλημμένα εκθέσει στους αρμοδίους εγγράφως επί του θέματος τις απόψεις του και θα παρακολουθεί
από πολύ κοντά την εξέλιξη των προτάσεων και των έργων.
Ζητάμε ιδιαίτερα από το βουλευτή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει όπου νομίζει ότι η
παρέμβασή του θα είναι χρήσιμη και ωφέλιμη.
Συμπατριώτες και φίλοι μην ξεχνάμε το Πανηγύρι της Παναγίας της Καβουλιώτισσας την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017.
Αν και σχετικά νωρίς, ας το έχουμε κατά νου και στο προγραμματισμό μας.
Για το Σύλλογο Φτεριωτών - Χαράλαμπος Δεληγιάννης

Μπαίνει «λουκέτο»
στο στρατόπεδο της Τρίπολης;
Το ουσιαστικό κλείσιμο του στρατοπέδου «Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης» στην Τρίπολη προβλέπει ο σχεδιασμός
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αφού οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο στρατόπεδο θα πάψουν να
παρουσιάζουν νεοσύλλεκτοι. Με αυτή την εξέλιξη, επί της
ουσίας, απενεργοποιείται η λειτουργία του στρατοπέδου,
ενώ κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με άλλα στρατόπεδα της
Πελοποννήσου (Καλαμάτας, Ναυπλίου κ.α.).
Την ίδια ώρα, το κλείσιμο του στρατοπέδου, έφερε πάλι
στην επιφάνεια σενάρια για εγκατάσταση προσφύγων στο
χώρο του Πεζικού, στην Τρίπολη. Στο άκουσμα αυτών των
σεναρίων, υπήρξε έντονη ανησυχία, αν και γρήγορα διευκρινίστηκε ατύπως (διότι επισήμως, δεν έχει υπάρξει η παραμικρή ανακοίνωση) πως πρόσφυγες δεν πρόκειται να
έρθουν στο στρατόπεδο της Τρίπολης, για πολύ συγκεκριμένους λόγους που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Τέλος, να σημειωθεί ότι για την 124 Πτέρυγα Βασικής
Εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Τρίπολη,
δεν προβλέπεται καμία αλλαγή και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, ως κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων.

Mπουλιάρι
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Πίτα Περδικονεριτών Αθήνας
Στις 5 Φεβρουαρίου
2017, στο Περιστέρι και
στην Ψηταριά «Στάνη του
Βλάχου», που ήταν ασφυκτικά γεμάτη, ο Σύλλογος
Περδικονεριτών και Συνοικισμών αυτού, Αθήνας,
έκοψε την πίτα του. Την
πίτα ευλόγησε ο πάπαΧρήστος Κυριακόπουλος
και ο πάπα-Γιώργης Πετρόπουλος.
Χαιρετισμό
απηύθυνε ο Πρόεδρος του
Συλλόγου, Κων/νος Νικολόπουλος, ο οποίος αφού
ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους αναφέρθηκε
και στις 15.000 ευρώ που
χορηγήθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου,
για την αποπεράτωση του
Λαογραφικού Μουσείου
στο Περδικονέρι. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γραμματέας του Συλλόγου,
Δημήτρης Κυριακόπουλος.
Τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωση οι:

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, Βουλευτής Αρκαδίας,
Εύη
Τατούλη,
πολιτευτής Αρκαδίας, Καλύβας Κων/νος, δημοσιογράφος - εκδότης της
Εφημερίδας «Γορτυνία»,
Μπαλάσης Νικόλαος, Πρόεδρος
του
Συλλόγου
Μπουλιαριτών, Ζούνης Πέτρος, τέως Πρόεδρος Δ.Σ.
Δήμου Γορτυνίας και Γαλανόπουλος Χαράλαμπος,

εκπρόσωπος
Συλλόγου
Περδικονεριτών (του χωριού).
Ακολούθησε γλέντι με
την ορχήστρα που διέθεται
το κατάστημα, στην οποία
προστέθηκε και ο Κωστόπουλος Χαράλαμπος, κλαρινίστας και τραγούδησαν
οι προαναφερόμενοι ιερείς, καθώς και ο Σταύρος
Φατούρος και Δημήτρης
Κυριακόπουλος.

Λεξικό Ντοπιολαλιάς
(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 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.
Πατσιαβά: Τα χρησιμοποιημένα λεφτά.
Περιστέρι: Το κρεμμύδι.
Πιάστρες: Τα λεφτά.
Πίγκες: Τα αρβανίτικα
τσαρούχια, τα παπούτσια.
Πλιάτσικα: Τα ρούχα του
ύπνου, τα στρωσίδια.
Πρεπόσι: Το αιδοίο.
Πούλια-ες: Βόλοι από
ασβέστη στη λάσπη.
Πρίφτης: Ο παπάς.

Πρωτοπαπαδάκης: Η μείωση του μεριδίου, λίγα
λεφτά. Θα πέσει πρωτοπαπαδάκης = θα κοπεί το μερίδιο. Η απειλή αυτή είχε
στόχο τα μαστορόπουλα
που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους.
Τσιμπουρή: Η γυναίκα με
μικρό, στητό στήθος.
Ρεκουναίκα: Τα μαστόρικα.
Ριγκαλίζω: Πίνω οινοπνευματώδη.
Ρογκόζινα ή ρογκόζενα:
Το στήθος, οι μαστοί της γυ-

ναίκας.
Ρουσιάς: Το τυρί.
Σιαμπούνι: Το αιδοίο της
γυναίκας.
Σιαμπουνολογήματα: Η
συζήτηση για συνουσία.
Σιαρλαγάνι: Το λάδι.
Σιόκος: Το κρέας.
Σιολομπρίνα ή σιολομπρίνος ή σιολόμπρος: Το πέος.
Σιόπερος: Ο ανόητος.
Σιοπερεύω ή σιοπερίζω:
Λέω ανοησίες.
Σιόρος ή σιόρο: Το κρασί.
Σιορώνω ή σουρώνω:
Πίνω, μεθώ.

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.

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.

