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Έκτακτη οικονομική
ενίσχυση για τους
Δήμους Γορτυνίας,
Μεγαλόπολης,
Βόρειας και
Νότιας Κυνουρίας
Την έκτακτη οικονομική
ενίσχυση 88 μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων
της χώρας, για το 2018, με
συνολικό ποσό ύψους
20.597.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.
Μεταξύ αυτών προβλέπεται ενίσχυση για τους Δήμους Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Βόρειας και Νότιας
Κυνουρίας, στην Αρκαδία.
Το Υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει εκτάκτως
τους Δήμους αυτών των
κατηγοριών για δεύτερο
συνεχές έτος, αντιλαμβανόμενο τις επιπρόσθετες
δυσκολίες με τις οποίες
βρίσκονται αντιμέτωποι,
συγκριτικά με Δήμους
άλλων κατηγοριών. Γι´
αυτό και τα κριτήρια κατανομής της ενίσχυσης καθορίζονται βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών
χαρακτηριστικών,
συνδεόμενων με την νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό
πληθυσμό, όπως επισημαίνεται στην απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών.
Οι ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε
λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές
τους δραστηριότητες και
έργα και θα αποδοθούν με
χρηματικές εντολές του
Υπουργείου Εσωτερικών
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Δήμος Β. Κυνουρίας:
265.600,00 ευρώ, Δήμος
Ν. Κυνουρίας: 254.600,00
ευρώ, Δήμος Γορτυνίας:
280.800,00 ευρώ και
Δήμος
Μεγαλόπολης:
268.700,00 ευρώ.
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Το πανηγύρι του χωριού μας
Όπως έχουμε γράψει και παλαιότερα, τα τελευταία χρόνια, πάρα
πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Δημογραφικά το χωριό μας, έχει μειωθεί και μειώνεται κάθε χρόνο.
Πολλά σπίτια κλειστά, οι αποστάσεις μεγάλες, η λιτότητα καλπάζει
και πρέπει ο καθένας να κουβαλήσει μαζί του όλα τα απαραίτητα για
τις μέρες που θα μείνει. Παρηγορούμαστε όμως διότι κάποια γειτονικά χωριά έχουν μονοψήφιο αριθμό
κατοίκων!!! Ο Σύλλογός μας, πιστός
στις υποσχέσεις του, οργανώνει και
πάλι φέτος, το πανηγύρι της Αγίας
Άννας στο χωριό.
Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι

του Συλλόγου μας, οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, δυσκολεύουν την
πραγματοποίηση πανηγυριού όπως
παλαιότερα. Σεβόμενοι την επιθυμία
των συγχωριανών μας, αποφασίσαμε να κάνουμε γλέντι - πανηγύρι
ανήμερα της Αγίας Άννας, 25 Ιουλίου 2018, το πρωί μετά το σχόλασμα της εκκλησίας, παρά τα πένθη
που υπάρχουν, και …όσο κρατήσει.
Θα σερβίρονται: σουβλάκια, σαλάτες, τυριά, αναψυκτικά, μπίρες παγωμένες και κρασί.
Ο χορός και φέτος θα είναι ελεύθερος. Τη διασκέδαση έχει αναλάβει η ορχήστρα του Πάνου

Ηλιόπουλου και Δημήτρη Σαραβάκου.
Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι,
ο Σύλλογός μας σας καλεί όλους να
έρθετε στη μνήμη της Αγίας Άννας
και στο πανηγύρι μας. Όλες τις προαναφερόμενες δυσκολίες η θέληση
τις ξεπερνάει.. Πιστεύουμε όμως,
όταν υπάρχει η καλή διάθεση και η
επιθυμία, όλα μπορούν να γίνουν,
αρκεί να πείσουμε όλοι τους εαυτούς μας και την οικογένειά μας, ότι
πρέπει να πάμε μια βόλτα μέχρι το
χωριό, ότι πρέπει να παραβρεθούμε
στην Αγία Άννα, που μας θέλει
όλους και χωράμε όλοι.
Σας περιμένουμε όλους.

Λίμνη του Λάδωνα
Πόσες και πόσες φορές
ακούσαμε εξαγγελίες για
«αξιοποίηση της Λίμνης του
Λάδωνα»; Είμαστε νιοι και
γεράσαμε. Τώρα έχουμε
μια καινούργια εξαγγελία με
τίτλο: Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου
100 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
του
Δήμου
Γορτυνίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Πράξη «Έργα
Προσέλκυσης Επισκεπτών
Λίμνης Λάδωνα».
Παραθέτουμε το «Αντικείμενο της Προγραμματικής
Σύμβασης», τους «Πόρους
και τα ποσά χρηματοδότησης-Τρόπο πληρωμής» και
«Το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης», στο οποίο όπως
θα δείτε η σύμβαση που θα
υπογραφεί «δεν θα είναι μικρότερη των 15 μηνών». Δηλαδή, αν καταλαβαίνουμε
καλά θα έχουν γίνει οι Δημοτικές εκλογές το 2019 και
δεν θα έχει υπογραφεί τίποτα!!! Θα περιμένουμε τις
νέες διοικήσεις του Δήμου
και της Περιφέρειας για
υπογραφή και υλοποίηση.
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η βελτίωση

της οδού από τον οικισμό
Φτεριάς έως την γέφυρα
του ποταμού Λάδωνα στη
θέση «Κυράς Γεφύρι», του
Δήμου Γορτυνίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
τόσο με την κατασκευή τεχνικών έργων και συγκεκριμένα κατασκευή συρματοκιβωτίων αντιστήριξης, σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών
όσο
με
την
διαπλάτυνση της οδού και
μικρές παραλλαγές αυτής
σε συνολικό μήκος περίπου
3.000,00 m. Η κατασκευή
του εν λόγω έργου έχει ως
σκοπό την εξυπηρέτηση
των Δημοτών του Δήμου
Γορτυνίας για την ασφαλή
και γρήγορη μετακίνησή
τους στις ιδιοκτησίες τους
αλλά και των τουριστών που
ολοένα και περισσότερο
επισκέπτονται τη Λίμνη Λάδωνα και την ευρύτερη αναπτυσσόμενη γύρω περιοχή.
Αναλυτικά οι εργασίες που

θα να υλοποιηθούν είναι οι
εξής:
• Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου
• Κατασκευή στηθαίων
ασφαλείας
• Κατασκευή σωληνωτών
οχετών
• Κατασκευή κιβωτοειδών
οχετών
• Κατασκευή συρματοκιβωτίων αντιστήριξης
• Διαγράμμιση οδού
Σε όλο το μήκος της οδού
πρόκειται να κατασκευαστεί
διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή τόσο στον
άξονα όσο στις οριογραμμές της οδού.
• Κατασκευή κατακόρυφων πινακίδων σήμανσης
Σε όλο το μήκος της οδού
πρόκειται να κατασκευαστούν δέκα (10) πινακίδες
σήμανσης και συγκεκριμένα
2 πληροφοριακές πινακίδες,
4 πινακίδες ένδειξης επικίνδυνων θέσεων και 4 ρυθμι-

στικές πινακίδες.
• Χωματουργικές εργασίες
Για την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών
της οδού οριζοντιογραφικά
και υψομετρικά πρόκειται να
εκτελεσθούν χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές,
κατασκευή επιχωμάτων, περιορισμένης έκτασης διαπλατύνσεις), στις θέσεις
που προκύπτουν από την
συνημμένη μελέτη (διατομές, οριζοντιογραφία, μηκοτομή). Θα γίνει επίσης άρση
των καταπτώσεων στα σημεία που έχουν συμβεί.
Όπου δεν υπάρχει ή είναι
ανεπαρκής, θα διανοιχθεί
τάφρος για την διευθέτηση
των όμβριων υδάτων, ώστε
αυτά να απομακρύνονται
από το οδόστρωμα και να
οδηγούνται στους φυσικούς
τους αποδέκτες δηλαδή χείμαρρους ή ποταμούς μέσω
των τεχνικών έργων που
υπάρχουν ή θα κατασκευασθούν όπου απαιτείται.
Τα υλικά επίχωσης θα
προκόψουν από τις εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν
και
θα
χρησιμοποιούνται εφόσον
πρώτα έχουν παραληφθεί
από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.
• Οδοστρωσία
Συνέχεια 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

Λίμνη Λάδωνα
Πριν από την εκτέλεση οποιοσδήποτε εργασίας οδοστρωσίας θα γίνει απομάκρυνση τυχόν χαλαρών εδαφών
από το κατάστρωμα της οδού, μόρφωση και συμπύκνωση
αυτού.
α. Θα κατασκευασθεί μία στρώση υπόβασης πάχους
10cm, η οποία θα παραληφθεί χωροσταθμικά ή όπως αλλιώς οριστεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
β. Μία στρώση βάσεως συμπυκνωμένου πάχους 10 cm η
οποία θα παραληφθεί χωροσταθμικά ή όπως αλλιώς οριστεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
• Ασφαλτικά
Σαν τελική επιφάνεια κυκλοφορίας θα κατασκευασθεί
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπιεσμένου πάχους 50
χιλιοστών αφού προηγουμένως γίνει ασφαλτική προεπάλειψη στην τελική επιφάνεια της βάσης.
Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη
υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να γίνει.
Πόροι και ποσά χρηματοδότησης - Τρόπος πληρωμής
Η χρηματοδότηση για την υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης συνολικού ποσού ύψους 1.170.000,00€ θα
προέρχεται από Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 026 της Περιφέρειας Πελοποννήσου)
και συγκεκριμένα από τον κωδικό 2014ΕΠ02600008, με
τίτλο
■ «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΛΑΔΩΝΑ».
Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου δια του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης αρχίζει
από την υπογραφή της έως την ημερομηνία λήξης των υποχρεώσεων του αναδόχου σύμφωνα με την σύμβαση που θα
υπογράφει για το σκοπό αυτό και δεν θα είναι μικρότερη
των δεκαπέντε (15) μηνών.
2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της κοινής επιτροπής ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου.
Βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα!!!!!

Οι αμοιβές Δημάρχου και
Αντιδημάρχων Δήμου Γορτυνίας

Το ακαθάριστο ποσό της αντιμισθίας του Δημάρχου
Γορτυνίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.825,87 ευρώ.
Στο ποσό αυτό γίνονται κρατήσεις (σε ποσοστό
38,27%) και το καθαρό ποσό διαμορφώνεται στα
1.743,93 ευρώ, σύμφωνα με ανάρτηση στη «Διαύγεια». Το ποσό της αντιμισθίας των τριών Αντιδημάρχων (Κων/νου Κανελλόπουλου, Παναγιώτη Καραντώνη
και Γεωργίου Πετρόπουλου) ανέρχεται στο 50% της
καθαρής αντιμισθίας του Δημάρχου.
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Αντικατάσταση Αντιδημάρχου
Ο Δήμαρχος Γορτυνίας
Ιωαν. Γιαννόπουλος με απόφασή του, αντικατέστησε τον
μέχρι τώρα κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δημ. Ενότητος Κλείτορος
Καλλίμαχο
Π.
Πυρπυρή, με τον Γεώργιο Κ.
Πετρόπουλο, με θητεία έως
31/8/2019. Εκτός από τις
κατά τόπον αρμοδιότητές
του, τον όρισε και καθ' ύλην
Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζοντάς του τις αρμοδιότητες για:
α) Αγροτική ανάπτυξη, Υποδομές Αγροτικής Παραγωγής
β) Πιστοποίηση Αγροτικών
Προϊόντων γ) Υδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός

για τις Δ. Ε. Βυτίνας, Κλείτορος και Λαγκαδιών.
Ο κ. Πετρόπουλος ορίσθηκε Αντιδήμαρχος με αντιμισθία.
Τέλος με την ίδια απόφαση, ο κ. Γιαννόπουλος, μεταβίβασε τις καθ' ύλην
αρμοδιότητες για την διαχείριση υδάτινων πόρων, τα αρδευτικά και τα δίκτυα
ύδρευσης στον Δημ. Σύμβουλο Καλλίμαχο Π. Πυρπυρή.
Οι άλλοι πέντε Αντιδήμαρχοι: Κων/νος Κοσμόπουλος
(Δ.Ε. Κοντοβαζαίνης), Κανέλ-

λος Νικήτας (Δ.Ε. Λαγκαδίων), Διονύσιος Παρασκευόπουλος
(Δ.Ε.
Ηραίας),
Κων/νος
Κανελλόπουλος
(Δ.Ε. Τρικολώνων) και Παναγιώτης Καραντωνης (Δ.Ε. Βυτίνας),
Χαράλαμπος
Μπαξεβάνος (Δ.Ε. Δημητσάνας) και Γεώργιος Ξυνής
(Δ.Ε. Τροπαίων), που είχε
ορίσει ο Δήμαρχος με παλαιότερη απόφασή του παραμένουν με τις κατά τόπον και
καθ' ύλην αρμοδιότητες παραμένουν και η θητεία τους
έως 31/8/2019. Χωρίς αντιμισθία είναι οι τρεις πρώτοι Αντιδήμαρχοι.

Σε μακροχρόνια μίσθωση του Δημοτικού Ξενοδοχείου
Λαγκαδίων προχωρά ο Δήμος Γορτυνίας
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Γορτυνίας ομόφωνα ενέκρινε
την εκμίσθωση του δημοτικού
ακινήτου - ξενοδοχειακής μονάδας - που βρίσκεται στα
Λαγκάδια με μακροχρόνια μίσθωση έως 25 έτη, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρ. 192 ν.
3463/2006 όπως ισχύει, κατόπιν δημοπρασίας τους όρους
της οποίας θα καθορίσει η Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου Γορτυνίας.
Το Δ.Σ. καλεί τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες
με
σκοπό
την
εκμίσθωση του ακινήτου.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Γιαν-

νόπουλος εισηγήθηκε το
θέμα θέτοντας υπόψη των
μελών ότι: Το δημοτικό ακίνητο - Δημοτικό Ξενοδοχείο
Λαγκαδίων - που βρίσκεται
στην Τ.Κ. Λαγκαδίων, η λειτουργία του οποίου είχε σταματήσει από την ΑΔΕΛ
(Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Λαγκαδίων), μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας
εκκαθάρισης της επιχείρησης, για την οποία το Δ.Σ. έχει
εγκρίνει τα σχετικά πρακτικά
των εκκαθαριστών, περιέρχεται στο Δήμο και προτείνεται
η εκμίσθωσή του. Σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 192
του Ν.3463/06 η εκμίσθωση

ακινήτων των Δήμων γίνεται
με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και
η δεύτερη δημοπρασία δεν
φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με
απευθείας συμφωνία, της
οποίας τους όρους καθορίζει
το δημοτικό συμβούλιο.
Ο κ. Δήμαρχος συνεχίζοντας ανέφερε ότι για την λειτουργία
του
ακινήτου
απαιτούνται επισκευές και
πρότεινε η διαδικασία της εκμίσθωσης να είναι για μακροχρόνια
μίσθωση
(και
απόσβεση της επένδυσης στα
μισθώματα).

Νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Αρκαδίας
Συγκροτήθηκε σε σώμα ως
εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Οικονομόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Λυμπερόπουλος, Β΄ Αντιπρόεδρος:
Ευάγγελος Αντωνόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος

Παπανικολάου, Ταμίας: Ευστάθιος Μαχαίρας, Οργ.
Γραμματέας: Ιωάννης Νικολάου. Εξελεγκτική Επιτροπή:
Σπυρίδων Αδαμόπουλος, Ειρήνη Καστρίτσιου, Γεώργιος
Βλαχονικόλας. Αντιπρόσωποι
στην Π.Ο.Α.Σ.Υ: Παναγιώτης

Καγκαράκης, Ιωάννης Νικολάου, Γεώργιος Οικονομόπουλος,
Ευάγγελος
Αντωνόπουλος,
Νικόλαος
Λυμπερόπουλος, Αναστασία
Κουρέτα. Συμβούλιο Μεταθέσεων: Τακτικό Μέλος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος.

Ο διαιτητής Χρήστος Βεργέτης
Ο συγχωριανός μας, Χρήστος Βεργέτης,
του ΣΔΠ Αρκαδίας, βρίσκεται στη λίστα με
τους 20 νέους διαιτητές, που ανέβηκαν στη
Footbal League για τη νέα αγωνιστική χρονιά
2018-2019, όπως έκανε γνωστό η αρμόδια επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ.
Συγχαρητήρια Χρήστο και καλή επιτυχία στο
νέο και δύσκολο έργο σου.

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.
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Ερωτήσεις - επερωτήσεις - δραστηριότητες των Βουλευτών μας

• Ο Βουλευτής Γεώργιος
Παπαηλιού, μιλώντας για το
νέο νόμο των ΟΤΑ (Κλεισθένης) ζήτησε να προστεθούν
δύο νέες διατάξεις σχετικά
με τους μικρούς και ηπειρωτικούς Δήμους καθώς και για

τις Κοινότητες. Επίσης ζήτησε από το Γεν. Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών να αποκατασταθεί καθολικά η τηλεοπτική
κάλυψη
στις
απομονωμένες και ορεινές
περιοχές. Επισκέφτηκε το
ΥΗΣ Λάδωνα και συζήτησε
για τα υπάρχοντα προβλήματα και τον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής.
• Ο Βουλευτής Αρκαδίας
Βλάσης Κων/νος ζήτησε από
την κυβέρνηση να δώσει επι-

τικής κάνναβης. Ομιλία, σε
πολυπληθές
ακροατήριο,
πραγματοποίησε ο κ. Βλάσης, στην Αθήνα με θέμα:»
Τρία χρόνια αριστερής απόγνωσης – Καιρός για ελπίδα.
Η περίπτωση της Αρκαδίας».
τέλους μια απάντηση για το
τι μέλει να γίνει με τις επικείμενες μειώσεις στις συντάξεις. Σκληρή κριτική άσκησε
στην ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευ-

• Ο Βουλευτής Αρκαδίας
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μίλησε για απαξίωση του
Κοινοβουλίου, όταν πήρε
απάντηση μετά από έξι
μήνες σε ερώτημά του στον
κ. Τσακαλώτο. Με ερώτησή

του ζητάει συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα από την κυβέρνηση, για την τηλεθέρμανση στη Μεγαλόπολη, που
είχε ενταχθεί το 2014 και
απεντάχθηκε το 2015.

Συνεχίζονται τα προβλήματα στην παράταξη Τατούλη
Συνεδρίασε η Εκτελεστική
Επιτροπή της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή και του Προέδρου
του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα την
παροχή των απαιτούμενων
εξηγήσεων από την Αντιπεριφερειάρχη
Μεσσηνίας,
Ελένη Αλειφέρη.
Σύμφωνα
με
δελτίο
τύπου, "η κα Αλειφέρη προσήλθε στην Εκτελεστική Επιτροπή, όπου κατέθεσε
υπόμνημα,
στο
οποίο
ωστόσο δεν απαντά επί της
ουσίας σε κανένα θέμα, αρνούμενη ταυτόχρονα οποι-

Την Κυριακή, 13 Μαΐου
2018 διεξήχθησαν στην Αρκαδία οι Εσωκομματικές
Εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη Υποψηφίων Προέδρων και Μελών
ΝΟ.Δ.Ε., Προέδρων και
Μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. και Συνέδρων για τα δυο προσεχή Τακτικά Συνέδρια.
Ενδιαφέρον υπήρχε ουσιαστικά μόνο για την εκλογή
των συνέδρων, αφού τόσο
στη ΝΌΔΕ όσο και στις Δημοτικές Οργανώσεις του κόμματος, ήταν εκ των προτέρων
γνωστό ότι εκλέγονται όλοι.
Τα αποτελέσματα: Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή
Αρκαδίας: Πρόεδρος: Κατσίπος Γ. Τιμολέων. Μέλη (με
σειρά ψήφων): Κατσίρης Δ.
Ιωάννης, Μαρκόπουλος Ν.
Κων/νος, Κοσκινάς Ι. Παναγιώτης, Παυραειδοπούλου Θ.
Βασιλική, Μπρουμάς Γ. Αριστείδης, Κούνα Λ. Σαββίνα-

αδήποτε συζήτηση επί του
θέματος υποστηρίζοντας ότι
το θέμα είναι αυστηρά νομικό και ιδιωτικό. Ακολούθως
με
δική
της
πρωτοβουλία αποχώρησε
από τη συνεδρίαση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή
μετά από πρόταση του προέδρου της Περιφερειάρχη

Πελοποννήσου
ομόφωνα
αποφάσισε:
1. Επαναλαμβάνει την
πάγια θέση της για πλήρη
διαλεύκανση το συντομότερο δυνατό της υπόθεσης
από τις αρμόδιες κατά το
νόμο αρχές, προς τις οποίες
εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της.
2. Διατυπώνει την άποψη
ότι η απόκρυψη ενός τόσο
σημαντικού θέματος από
τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και την Εκτελεστική Επιτροπή δε συνάδει
με τη θεσμική της ευθύνη
και αντιβαίνει τις βασικές

αρχές της εμπιστοσύνης και
του σεβασμού που απαιτείται από έναν αιρετό εκπρόσωπο για την ορθή και
χρηστή διοίκηση.
3. Οι μονομερείς ενέργειές της και η συνολική της
στάση απειλεί με βλάβη το
σύνολο της Περιφερειακής
αρχής.
4. Για τους ανωτέρω λόγους θεωρεί αυτονόητη και
ζητά την υποβολή της παραίτησής της από τη θέση
ευθύνης που υπηρετεί.
5. Στηρίζει την απόφαση
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να διεξαχθεί

Εκλογές στη Ν.Δ.
Μυρτώ, Πετροπούλου Γ.
Σταυρούλα, Μπιστόλας Π.
Βασίλειος και Τζώρτζης Σ.
Γεώργιος.
Δημοτική Τοπική Οργάνωση Τρίπολης. Πρόεδρος:
Καπόγιαννης Δ. Φίλιππος.
Μέλη: Δημητρακοπούλου Π.
Άννα, Ζορμπαλάς Γ. Σταύρος, Κακώνη Αθ. Αικατερίνη,
Κανελλόπουλος Κ. Αριστοτέλης, Μουλόπουλος Π. Γεώργιος, Μπιστόλας Ε. Ιωάννης,
Παπακώστας Γ. Μιλτιάδης,
Τρίκολας Γ. Κων/νος και
Τσουμπρής Ι. Χρήστος.
Δημοτική Τοπική Οργάνωση Β. Κυνουρίας. Πρόεδρος:
Παινέσης
Π.
Γρηγόριος. Μέλη: Καλλιγάς
Κ. Αθανάσιος, Καμπύλης Π.
Κων/νος,
Καπράνος
Γ.
Κων/νος, Κατσής Γ. Ευθύμιος, Κλεώπας Η. Γεώργιος,

Κοτσώνης Η. Νικόλαος,
Κουρμπέλη Χ. Μαρία, Μεταξάς Α. Σωκράτης και Χαλδούπης Θ. Μιχαήλ.
Τοπική Δημοτική Οργάνωση Γορτυνίας. Πρόεδρος:
Αγγελακόπουλος Χ. Ανδρέας. Μέλη: Γεωργακόπουλος
Ι.
Ευάγγελος,
Κατσιαδράμης Ν. Αναστάσιος, Νικολόπουλος Χ. Ανδρέας, Παναγόπουλος Α.
Γεώργιος, Πανόπουλος Ν.
Κων/νος, Σταθάς Γ. Κων/νος,
Στασινόπουλος Ι. Βασίλειος,
Τσιόγκας Π. Ιωάννης και Χριστοδουλόπουλος Ε. Δημήτριος.
Δημοτική Τοπική Οργάνωση Μεγαλόπολης. Πρόεδρος:
Πριλίγκος
Α.
Δημήτριος. Μέλη: Γιώτης Π.
Δημήτριος, Γιαννακόπουλος
Α. Εμμανουήλ, Τσολάκης Γ.
Γεώργιος, Ξένος Ν. Φώτιος,
Μπαλίκος Α. Νικόλαος, Καρκούλη Ι. Αγγελική, Μαντζιώρης Ι. Ευάγγελος,Μπάζιος Π.
Ιωάννης και Παπασταθόπουλος Κ. Νικήτας.
Δημοτική Τοπική Οργάνωση Ν. Κυνουρίας. Πρόεδρος:
Σαλάκος
Π.
Βασίλειος. Μέλη: Δάβου Ν.
Σταματίνα, Ευσταθίου Β. Θεόδωρος, Ζαμπούνης Π. Σωτήριος, Ντουζένη Κ. Μαρία,

Ντουζένης Κ. Χριστόφορος,
Ρεντούλης Γ. Αναστάσιος,
Σαρρή Δ. Σοφία, Φασίλης Γ.
Θεόδωρος και Χιώτη Α. Αναστασία.
Σύνεδροι: Μαρκόπουλος

έρευνα προς κάθε κατεύθυνση, όπως ο νόμος ορίζει.
6. Στηρίζει την απόφαση
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την άρση των
αρμοδιοτήτων που της
έχουν εκχωρηθεί και την
άσκηση της διοίκησης από
τον ίδιο για όλα τα θέματα
που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.
Να σημειωθεί τέλος ότι η
κυρία Αλειφέρη έχει τονίσει
σε δηλώσεις της προ ημερών ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και μέχρι σήμερα
δεν έχει παραιτηθεί.

Ν. Γεώργιος, Μπάλος Ι. Μαρίνος, Παπαδοπούλου Γ.
Μαρία, Σαμπράκος Γ. Γεώργιος,
Μαρκόπουλος
Ν.
Κων/νος, Καττής Β. Ιωάννης,
Μαυραειδοπούλου Θ. Βασιλική και Μουλόπουλος Π. Γεώργιος.

Εκλογές στο ΚΙΝ.ΑΛ.

Η ανάδειξη συντονιστικών επιτροπών των τοπικών
οργανώσεων, για τους δήμους του Νομού Aρκαδίας,
πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στις 24-6-2018
Τα μέλη των συντονιστικών γραμματειών των
δήμων του Νομού Αρκαδίας, όπως προκύπτουν
κατά αλφαβητική σειρά
είναι:
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΟΣΣΥΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΒΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΩΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΓΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΔΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΔΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΛΕΥΡΑ ΟΛΓΑ
ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΛΑΓΟΔΟΝΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΛΑΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΒΕΛΙΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΜΠΙΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΨΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

το
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Νέα από τη Φτεριά
Αγαπητοί πατριώτες και
φίλοι του Συλλόγου μας Χρόνια
Πολλά, Χριστός Ανέστη και η
χάρη και η δύναμη της Παναγίας της Καβουλιώτισσας να
μας βοηθά, να μας ενδυναμώνει και να μας καθοδηγεί με επιτυχία στην ζωή μας.
Γιορτάστηκε και φέτος την
Παρασκευή 13/4/2018, με μεγαλοπρέπεια και θρησκευτική
ευλάβεια η εορτή της Παναγίας
Καβουλιώτισσας στο εξωτικό
ομώνυμο εκκλησάκι στην περιοχή Καβούλιας. Εκατοντάδες προσκυνητές από την
γύρω περιοχή, βοηθούμενοι και
από τον ηλιόλουστο και ανοιξιάτικο καιρό, προσήλθαν και
τίμησαν την μνήμη της Παναγίας. Τίμησαν με την παρουσία
τους ο αντιδήμαρχος Δήμου
Γορτυνίας Κανέλλος Νικήτας,
ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Γορτυνίας και πρώην δήμαρχος Λαγκαδίων Κούλης Ευστάθιος, ο Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Γορτυνίας Μαραγκός
Θεόδωρος, ο πρώην δήμαρχος
Λαγκαδίων Βασίλης Μακρής, ο
πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Φλόκα Αρχαίας
Ολυμπίας Βλάχος Γεώργιος, ο
ευεργέτης της Παναγίας Καβουλιώτισσας
Παναγιώτης
Μουρούτσος, ο επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Φτεριωτών Ηλιόπουλος Γεώργιος, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου
Μπουλιαριτών Νικόλαος Μπαλάσης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φτεριωτών Χαράλαμπος
Δεληγιάννης. Την όλη επιτυχημένη διοργάνωση και επιμέλεια
του πανηγυριού είχε η επιτροπή της Παναγίας Καβουλιώτισσας αποτελούμενη από τους
Πετρόπουλο
Παναγιώτη,
Ρέππα Χρήστο, Αρέστη Ιωάννη,
Ηλιόπουλο Γεώργιο, Σάββα
Ρέππα, Οικονομόπουλο Κωνσταντίνο και Αρέστη Θεόδωρο.
Στους προσκυνητές προ-

σφέρθηκαν δωρεάν μεζές
(ψητή γουρνοπούλα με συνοδευτικά) και κρασί και χορός με
το δημοτικό συγκρότημα του
Πάνου Ηλιόπουλου. Την παράσταση έκλεψαν για μια ακόμη
φορά τα άλογα με τους καβαλάρηδες τους που και αυτά χόρεψαν. Για την λαχειοφόρο
αγορά πρόσφεραν ο Κωνσταντίνος Ρέππας από τον Άγιο
Βλάση (Βαλτεσινίκο) ένα κατσίκι, ο Γιάννης Μουρούτσος
του Πάνου από Λαγκάδια ένα
αρνί, ο Αναστάσιος Βραχνός
από Κρυάβρυση μια γίδα. Επίσης προσφέρθηκαν αρκετές
παραδοσιακές κουλούρες. που
μετά την κλήρωση μοιράσθηκαν στους πιστούς.
Για την ενίσχυση της εκκλησίας πρόσφεραν ο Σύλλογος
Φτεριωτών 300€, Ηλιόπουλος
Δημήτρης 100€, η παρέα από
την Αρχαία Ολυμπία 100€, Βλάχος Γεώργιος από Φλόκα 50€
Πετρόπουλος Βαγγέλης από
Λαγκάδια 50€, Σωτήρης Καμαρέτσος 50€.
Με πρωτοβουλία της επιτροπής ημέρες πριν την εορταστική
πανηγύρι
έγινε
τσιμεντόστρωση σε τμήμα (περίπου 100 μέτρων) του χωματόδρομου
κυράς
Γεφύρι-Φτεριάς.
Μεγάλη ρύπανση από άγνωστη αιτία έχει παρουσιασθεί
στα νερά της λίμνης Λάδωνα.
Ήδη ο Σύλλογος Φτεριωτων
απέστειλε προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του Δήμου
Γορτυνίας να επιληφθούν
άμεσα για αυτό.
Για το Σύλλογο Φτεριωτών
Χαράλαμπος ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Σύλλογος των Απανταχού
Φτεριωτών
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΑΒΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑ»
Βορείου Ηπείρου 104-ΓΛΥ-

ΜΑΡΙOΣ ΘΕOΔΩΡOΠOΥΛOΣ
ΔΙΚΗΓOΡOΣ
(εκ Φτεριάς)

Πολυτεχνείου 1 - Αθήνα
Τηλ: 2105223903, κιν: 6934886748

ΦΑΔΑ 16562
ΤΗΛ. 69464666228, email:
babis1960@gmail.com
Αθήνα 16/4/2018
Προς: 1) Περιφέρεια Πελοποννήσου/Γραφείο Περιφερειάρχη (κ. ΤΑΤΟΥΛΗ Πέτρο) (Fax
2713
601173,
grammateia@ppel.gov.gr).
2) Περιφέρεια Πελοποννήσου/Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
(κ.
ΓΙΑΝΑΚΟΥΡΑ
Ευάγγελο) (Fax 2713 610171,
grammateia@ppel.gov.gr).
3) Περιφέρεια Πελοποννήσου/ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών.
(ΦΑΞ 2713- 601173, mail:
naarkper@arcadia.gr)
4) Περιφέρεια Πελοποννήσου/ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας (ΦΑΞ 2713- 601173).
5). Περιφέρεια Πελοποννήσου/ Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.
6) Δήμος ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ/ Γραφείο Δημάρχου (κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Ιωάννη)
email:
ddimitsa@otenet.gr
6) ΔΕΗ Τριπόλεως email:i.sassalos@deddie.gr.
7) Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο Λάδωνα.
Κοιν.: 1). Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Τριπόλεως. (ΦΑΧ:
2710259316)
2). Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας κ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γεώργιο
(mail.:g.papailiou@parliament.gr)
3). Βουλευτή Ν.Δ. Αρκαδίας
κ. ΒΛΑΣΣΗ Κωνσταντίνο (Email:
k.vlasis@ parliament.gr)
4). Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Αρκαδίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ
Οδ
(arkadia_odysseas@
yahoo.gr)
5). Εφημερίδα «Γορτυνία».
Θέμα: «Ρύπανση της Λίμνης
του Λάδωνα».
Αξιότιμοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή
μας επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε το σοβαρό πρόβλημα
που περιγράφεται παρακάτω
και έχει παρουσιασθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην
λίμνη του Λάδωνα.

Όπως γνωρίζετε, η τεχνητή
λίμνη Λάδωνα βρίσκεται στη
περιοχή του Δήμου Γορτυνίας
και κατασκευάσθηκε στα μέσα
της δεκαετίας του 1950. Η
λίμνη σχηματίσθηκε το 1955
και έκτοτε τα νερά τη λίμνης
χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του υδροηλεκτρικού
σταθμού Λάδωνα αλλά και ως
ταμιευτήρας νερού για την άρδευση των αγροτικών καλλιεργειών στο νομό Ηλείας.
Η λίμνη συγκεντρώνει τα
νερά του ποταμού Λάδωνα και
των παραποτάμων αυτού Αροάνειου και του Τράγου καθώς
και τα βροχόνερα χειμάρρων.
Στη συνέχεια τα νερά της λίμνης μετά τον υδροηλεκτρικό
σταθμό Λάδωνα συνεχίζουν
στον ποταμό Λάδωνα και χύνονται στον Αλφειό ποταμό.
Εδώ και δυο μήνες περίπου
στα νερά της λίμνης προφανώς
έχει απορριφθεί μεγάλη ποσότητα κάποιου είδους απόβλητου με αποτέλεσμα τα νερά της
σε αρκετά σημεία (περίπου σε
ποσοστό μεγαλύτερου του
40% της έκτασης της λίμνης)
να έχουν έντονο καφέ προς
σκούρο χρώμα. Το φαινόμενο
είναι πολύ ορατό με γυμνό μάτι
και έγινε αντιληπτό πρόσφατα
(13/4/2018) και από τους εκατοντάδες προσκυνητές που
προσήλθαν στο πανηγύρι της
«Παναγίας Καβουλιώτισσας».
Αυτό το φαινόμενο παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά
φέτος και ουδείς, εκτός των
τυχών αυτουργών, γνωρίζει
που οφείλεται και την επικινδυνότητα ή μη των νερών της λίμνης τόσο για τους ζώντες
εντός αυτής οργανισμούς
(ψάρια), τους επισκέπτες της
λίμνης, τους κατοίκους του χωριού φτεριά που υδροδοτείται
από κεφαλάρι που βρίσκεται
στην άκρη της λίμνης, τα αιγοπρόβατα που ξεδιψούν όσο και
για τους υπόλοιπους χρήστες
των νερών της κατά την πορεία
του ποταμού Λάδωνα και Αλφειού και των αγροτικών καλλιεργειών που αρδεύονται από
τα αυτά.
Επειδή τέτοιο φαινόμενο δεν
έχει ξαναπαρουσιασθεί και
αποκλείεται να οφείλεται στην
φυσική διαδικασία συγκέντρωσης των υδάτων, εκφράζονται

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

βάσιμες υποψίες ότι απορρίφθηκαν σε ένα εκ των ποταμών
Λάδωνα, Αροάνειου και Τράγου
και στην συνέχεια στην λίμνη
του Λάδωνα μεγάλες ποσότητες αποβλήτων.
Προκειμένου δε να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα ή όχι των
νερών, καλούνται οι αρμόδιες
υπηρεσίες να ενεργήσουν
άμεσα, εξετάζοντας και αναλύοντας δείγματα του νερού
της λίμνης, ενημερώνοντας
τόσο τον Σύλλογό μας όσο και
κάθε ενδιαφερόμενο παρέχοντας ταυτόχρονα αν απαιτείται
προς το κοινό οδηγίες για αποφυγή τυχόν δυσάρεστων ή επικίνδυνων καταστάσεων που
μπορεί να προκύψουν και επιπρόσθετα να εντοπίσουν τον
τυχόν υπαίτιο ή υπαίτιους
αυτής της ρύπανσης επιβάλλοντας τις νόμιμες κυρώσεις.
Είμαστε στη διάθεση σας για
επικοινωνία και οποιαδήποτε
περαιτέρω πληροφορίας (τηλέφωνο 6946466228. Email:
babis1960@gmail.com).
Σε αναμονή απαντήσεως
σας.
Με εκτίμηση
Για το Σύλλογο Φτεριωτών
Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

1΄λεπτό γέλιο
• Σε ένα θάλαμο γυναικολογικής κλινικής ήταν τέσσερεις ξανθιές λεχώνες και
ένας γιατρός ρωτά: -Εσείς
πότε γεννήσατε;
-Στις 20 Ιανουαρίου, του
απαντά. -Εσείς; Ρωτάει τη
δεύτερη. - Κι εγώ στις 20 Ιανουαρίου γιατρέ. -Εσείς; Ρωτάει την Τρίτη. -Στις 20
Ιανουαρίου κι εγώ. Γυρνάει ο
γιατρός στην τέταρτη: -Μη
μου πείτε ότι γεννήσατε κι
εσείς στις 20 Ιανουαρίου! Όχι γιατρέ, του απαντά, εγώ
δεν είχα πάει σ’ αυτό το
πάρτι.
• Ένας δικηγόρος μόλις
έχει εγκατασταθεί στο νέο
του γραφείο και σκέφτεται τι
μπορεί να κάνει για να αποκτήσει πελάτες. Μετά από
κάμποση ώρα ένας κύριος
μπαίνει στο γραφείο του δικηγόρου. Αμέσως λέει να βάλει
σε εφαρμογή το σχέδιο του.
Έτσι σηκώνει το τηλέφωνο
του, και λέει: -Δυστυχώς δεσποινίς Ωνάση, δεν μπορώ να
αναλάβω την υπόθεση σας.
Είμαι πνιγμένος στη δουλειά.
Πάρτε με σε καν', μήνα,
μήπως και μπορέσω να σας
βοηθήσω.
Κλείνει το τηλέφωνο και
λέει στο κύριο που περιμένει:
-Σε τι θα μπορούσα να σας
εξυπηρετήσω; -Τίποτα, είμαι
από την Ο.Τ.Ε, ήρθα για να
συνδέσω το τηλέφωνο!!!

το
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Πανηγύρι στην Κερέσοβα
Σε μια ανοιξιάτικη, με μεταβαλλόμενη συννεφιά και
ήλιο, μέρα, στις 10 Μαΐου
2018 γιορτάστηκε ο Άγιος
Νικόλαος της Κερέσοβας. Οι
προσκυνητές λόγω της εργάσιμης μέρας αλλά και
λόγω κρίσης, ήταν σχετικά
λίγοι.. Τη Θεία Λειτουργία
τέλεσαν οι ιερείς Πετρόπουλος Χρήστος και Νικόλαος
Νικήτας, στο ψαλτήρι ο
Γιάννης
Σταματόπουλος.
Δεν έλλειψε η λαχειοφόρος,
ως συνήθως, με δώρα…και

αρνοκάτσικα. Φέτος έκαναν
την εμφάνισή τους και
άλογα, ελπίζουμε του χρόνου να τα δούμε και στην
πίστα. Πλούσια και τα δωρεάν εδέσματα που προσφέρουν οι Κουρήδες σε όλους
τους
παρευρισκόμενους.
Τον κόσμο διασκέδασε η ορχήστρα των Δημήτρη Παπαγεωργίου,
Ανδρέα
Κωνσταντινόπουλου και της
Γωγώς Μουστόγιαννη. Δυστυχώς η ολιγόλεπτη βροχή
και το χαλάζι διέκοψε το

γλέντι στις 13.15. Παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Δήμου
Γορτυνίας, Κανέλλος Νικήτας. Θα κάνουμε ιδιαίτερη
μνεία στον Αποστόλη τον
Κουρή, όπου μετά το τέλος
του γλεντιού, κάθε χρόνο,
προσφέρει έξτρα φαγητό,
γλυκό κλπ στο σπίτι του,
στην ορχήστρα αλλά και
πολλούς
προσκυνητές.
Θερμά συγχαρητήρια και
την όλη οργάνωση και τη φιλοξενία. (Άλλες φωτογραφίες στην τελευταία σελίδα).

Γαλατάς 21-5-2018
Και για μια ακόμη φορά
φέτος ο Γαλατάς Γορτυνίας
είχε την τιμητική του. Πανηγυρικά εορτάστηκε στις 21
Μαϊου 2018 η μνήμη των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην πετρόχτιστη εκκλησία και στο πλακόστρωτο
προαύλιο.
Απόγευμα 20-05-2011
Το μικρό χωριό με τους λιγοστούς κατοίκους σε ετοιμότητα
Η καμπάνα μας
καλεί για τον εσπερινό. Ψαλμωδίες σκορπίζονται στον
αέρα. Θα στολιστούν οι ει-

κόνες και με βαθιά πίστη θα
προσευχηθούμε.
Τέτοιες
στιγμές βρίσκουμε το νόημα
της πίστης και της αισιοδοξίας. Η γιορτινή διάθεση επισφραγίστηκε με
γλέντι.
Σουβλάκια, κρασί, κέφι και
μουσική, από το νεοαποκτηθέν ηχοσύστημα της εκκλησίας, ως τα μεσάνυχτα, με
χορό από όσους βρέθηκαν
εκεί.
Πρωί 21-05-2011
Χαρμόσυνα χτυπά η καμπάνα. Το χωριό είναι έτοιμο
να υποδεχτεί τους φίλους
και συγγενείς .Ο κόσμος

σιγά-σιγά συγκεντρώνεται
για να λάβει την Χάρη και την
ευλογία των Αγίων. Το χωριό
παίρνει ζωή και οι φωνές μικρών και μεγάλων αντηχούν
και σπάζουν την ηρεμία που
επικρατούσε τις προηγούμενες μέρες. Βρέθηκε ευκαιρία για επικοινωνία.
Είμαι σίγουρη πως ψηλά
από τον ουρανό θα βρίσκονταν δίπλα μας και θα καμάρωναν, αγαπημένα μας
πρόσωπα, που τόσο μας λείπουν, αλλά βρίσκονται στο
μυαλό και την καρδιά μας.
Στο τέλος της λειτουργίας

κι αφού έχουν γεμίσει οι
ψυχές όλων μας με βαθιά κατάνυξη, ακολουθεί η προσφορά του άρτου. Ήδη
όμως έρχονται στη μύτη μας
ευωδιές από σουβλάκια και
κρασί. Απολαμβάνουμε τα
γλυκά, δίπλες και κουραμπιέδες και άλλα εδέσματα που
ετοίμασαν με αγάπη και
πρόσφεραν οι συγχωριανές
μας. Πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά με πλούσια
δώρα.
Τους
ευχαριστούμε όλους για την
ευγενική προσφορά τους.
Στη συνέχεια άρχισε το

γλέντι με πολύ κέφι. Το κλαρίνο και η ορχήστρα με παραδοσιακή μουσική και
τραγούδια ξεσήκωσαν τον
κόσμο. Ο χορός φούντωσε
με τη συμμετοχή όλων και το
γλέντι συνεχίστηκε μέχρι
αργά.
Ευχαριστούμε όλους για
τη συμμετοχή και σας περιμένουμε στις 29 Αυγούστου
στο εκκλησάκι του Αγίου
Ιωάννη. Καλή αντάμωση.
Καλό καλοκαίρι με υγεία
και χαρά.
Παρασκευή Χρ.
Πανοπούλου

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Αρκαδικά Νέα»
Αναδημοσιεύουμε άρθρο
του Γιώργου Βλάση στην
εφημερίδα «Αρκαδικά Νέα»,
του Απριλίου 2018, που αναφέρεται στην εφημερίδα
μας και σε άρθρο που
αφορά την παρακαμψη Λαγκαδίων. Είναι το παρακάτω:
«Και «το Μπουλιάρι»- ! το
ηρωικό
Ηρωικό βεβαίως-βεβαίως!
Και μιλάμε όχι για το
όμορφο χωριό της Γορτυνίας (μας), που και αυτό έχει
ασφαλώς κάποιο ηρωικό
στοιχείο στη ζήση και στην
ιστορία του, αλλά για την
με τον εν κεφαλή του παρόντος σημειώματος τίτλο
εφημερίδα, έστω μικρού μεγέθους, έστω μόλις 8σέλιδη. Προλαβαίνει, ωστόσο,
στις σελίδες αυτές να περι-

λάβει τα (τριμηνιαία) νέα
του χωριού και των απανταχού (συν) χωριανών...
Είναι ηρωική γιατί (καταφέρνει και) εκδίδεται 15
χρόνια τώρα. Και θα κυκλοφορεί, όσο αντέχει ο Νίκος
Μπαλάσης - στον οποίο ο
πρώτος έπαινος για την έκδοση. Αλλά... αλλά... Εύχαρις
(γιατί
όχι;)
και
εύπιστος(;) ο Ν. ΜΠ. αναγγέλλει πρωτοσέλιδα την παράκαμψη των Λαγκαδίων.
Βρε, και εγώ θα το έκανα
και πρωτοσέλιδο και εξάστηλο και θριαμβικό..., αν
δεν ήμουν, ως πρεσβύτερος, πολύ πιο δύσπιστος
από τον Νίκο. Δικαίως; Αδίκως; θα δείξει... Πάντως, το
ότι ο κ. Σπίρτζης (υπουργός
είναι αυτός) βρήκε, λέει, μια
«κολλημένη» μελέτη και

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.

εξα¬σφάλισε, (ξανά) λέει,
2.080.000Ε και προχωράει,
λέει, η μελέτη..., εμένα δεν
«μου λέει» ότι θα δούμε και
έργο... Μας τάπαν κι άλλοι...
ήμουνα νιος και γέρασα. Ε,
Νίκο; Αμ ο άλλος, ο κ. Γενικός του κ. Σπίρτζη, ο Γ.
Δέδες, ανακοίνωσε ότι το α’
εξάμηνο του 2019 «θα
έχουμε πλήρη μελετητική
ωριμότητα για την παράκαμψη του Σταυροδρομιού!»
Q, ρε, μελέτες! Καλομελέτα κι έρχεται; Λοιπόν,
λέμε ΟΧΙ στην παράκαμψη
Σταυροδρομίου!
Όχι,
αδελφέ! Να... ολοκληρώσετε, κ. Σπίρτζη μου, την
των Λαγκαδίων και θα έχετε
και την ψήφο του ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΥ! Ναι, ναι! Όταν την
ολοκληρώσετε, άντε, εντά-

ξει, όταν την... αρχίσετε!
Την παράκαμψη, το έργοόχι την μελέτη..»
Αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια
για μένα και την εφημερίδα
του χωριού μου. Όπως
έγραψες «ήμουν νιος και γέρασα» ακούγοντας εξαγγελίες για την παράκαμψη
Λαγκαδίων. Δεν είμαι «εύπιστος», το ανέφερα απλώς
σαν είδηση. Το δρόμο των
Λαγκαδίων τον έχω περάσει
τουλάχιστον 2.000
φορές. Η παράκαμψη Λαγκαδίων και αυτή του Σταυροδρομίου έχουν ψηφιστεί
από το τελευταίο Νομαρχιακό
Συμβούλιο,
του
οποίου είχα την τιμή να
είμαι μέλος, το 2010 και
βλέπετε ότι ακόμη είμαστε

στις «μελέτες». Ένα χιλιόμετρο και κάτι η παράκαμψη
Σταυροδρομίου,
ίσωμα,
μέσα σε χωράφια …δεν έγιναν ακόμα οι περιβαλλοντικές μελέτες! Είδατε τι είπε
ο κ. Σπίρτζης; Το 2019 θα
δημοπρατηθεί το έργο…κι
ένας εύπιστος ή δύσπιστος
αναρωτιέται ποιος θα είναι
Υπουργός
Δημοσίων
Έργων και Κυβέρνηση τότε;
Το ότι ήταν «κολλημένη» η
μελέτη την είδε τώρα ο κ.
Σπίρτζης;
Κάτι παρόμοιο γίνεται και
με την αξιοποίηση της Λίμνης του Λάδωνα. Είδατε
πριν τρείς μήνες να αλληλοκατηγορούνται Υπουργοί,
Βουλευτές, Δήμαρχος και
Περιφέρεια για χαμένα χρήματα του 2014 και της ΔΕΗ.
Κι εδώ όπως θα δείτε σε
άλλη στήλη τα ανακοινωθέντα έργα θα εκτελεστούν
τουλάχιστον 15 μήνες
μετά!!!
Δυστυχώς ο λαός μας
παρασύρεται πολλές φορές
από προεκλογικές και παραπλανητικές εξαγγελίες.
Εδώ ισχύουν οι στίχοι του
Σολωμού: «Δυστυχισμένε
μου λαέ, καλέ κι αγαπημένε.
Πάντα ευκολόπιστε και
πάντα προδομένε»!

το
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Γάμος

Στις 27 Μαΐου 2018, ο Χαράλαμπος Πανόπουλος του Βασιλείου και της Άννας και η Μαρία Κάμαρη, του Παναγιώτη
και της Καλλιόπης, στον Ιερό Ναό της Παναγίας, στην Επισκοπή Τεγέας, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Κουμπάροι ήταν οι: Τσατσαρώνης Κων/νος και η Νικολέττα
Βόσσου. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στο εξοχικό κάντρο «Έπαυλις» της Τρίπολης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εύχεται
στους νεόνυμφους «βίον ανθόσπαρτον» και «καλούς απογόνους».

Mπουλιάρι

Τιμήθηκε ο Μητροπολίτης μας κ. Ιερεμίας
Ο Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος εκφράζοντας της εγκάρδιες ευχαριστίες προς
τον Σεβασμιώτατο αδελφό του, του οποίου
τα βήματα παρακολουθούσε ο ίδιος απ' τα
φοιτητικά του χρόνια, του απένειμε την
ύψιστη τιμή-διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών & Οινουσσών, τον
Σταυρό του Αγίου Ισιδώρου για την προσφορά του στην Αγία μας Εκκλησία.
Ο Μητροπολίτης βρέθηκε στη Χίο στα
πλαίσια του εορτασμού των εκατό χρόνων
του Ιερού Ναού του Αγίου Ιακώβου της
πόλης της Χίου, συνοδευόμενος από τον
Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, όπου και μίλησε στο εκκλησίασμα με θέμα: «Η διδα-

Βαφτίσια- Διόρθωση

Στο προηγούμενο φύλλο μας, ο δαίμων του τυπογραφείου πρόσθεσε και δεύτερο όνομα στην κόρη του Γιάννη
Πιτσικάλη και της Γιώτας Παντελή Μπαλάση. Το σωστό
είναι το όνομα Γλυκερία. Ζητάμε συγγνώμη από τους γονείς.

Θάνατος

Πέθανε, σε ηλικία 81 ετών, στη
Φτεριά Γορτυνίας, στις 17 Μαΐου
2018 ο Ηλιόπουλος Ε. Ιωάννης και
η εξόδιος ακολουθία έγινε την επομένη στη γενέτειρά του. Τέκνο πολυμελούς οικογένειας, γεννήθηκε
και μεγάλωσε στη Φτεριά. Παντρεμένος με την Κατερίνα Μαρινοπούλου απέκτησε τέσσερα παιδιά.
Άνθρωπος ήσυχος, καλοσυνάτος,
μπεσαλής, με τον καλό το λόγο
στο στόμα και το χαμόγελό του. Οι δικοί του άνθρωποι,
εκτέλεσαν την επιθυμία του, πάνω στο μνήμα του, παίζοντας με ζωντανή μουσική, τρία αγαπημένα του τραγούδια:
Για σήκω απάνω Γιάννο μου και μη βαριοκοιμάσαι, Βουνά
μην καμαρώνεται και το Κίτρινο λουλουδάκι μου.
Σου ευχόμαστε «Καλό Παράδεισο» αγαπητέ Γιάννη.

σκαλία της Καθολικής Επιστολής του
Αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου» (η επιστολή γράφτηκε το 50-60 μ.Χ).

Και πάλι στη Μόσχα ο π. Χρ. Κυριακόπουλος
Ο συμπατριώτης μας,
πρωτοπρεσβύτερος π. Χρ.
Κυριακόπουλος, Γεν. Αρχιερατικός Επίτροπος Κηφισιάς, βρέθηκε για άλλη
μια ακόμη φορά στη Ρωσία,
όπου είναι ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στους
Μοσχοβίτες και συμμετείχε
σε τέσσερις συναυλίες Βυζαντινής Μουσικής, από 20

Γεννητούρια

Στις 14 Μαΐου 2018, στο Μαιευτήριο «Ρέα» της Αττικής
ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος και η Κλημεντίνη Γεωργίου
Μουρούτσου, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι.
Την επόμενη μέρα, 15 Μαΐου 2015, η αδερφή της Μαντώ
Μουρούτσου και ο σύζυγός της, Φώτης Ευτυχιάκος, στο
Μαιευτήριο «Μητέρα», απέκτησαν τον δεύτερο γιο τους.
Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς να τους ζήσουν
και να τα χαρούν όπως επιθυμούν Ο ευτυχισμένος στρατηγός, παππούς Γιώργος, μπορεί να ελπίζει ότι θα δει κάποιο με καπέλο!!!
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έως 25 Απριλίου, στα πλαίσια του κρατικού φεστιβάλ.
Έχοντας μαζί του 15 αγιορείτες πρωτοψάλτες πατέρες, απέδωσαν υπέροχα
Αναστάσιμους Εκκλησιαστικούς Ύμνους.
Για άλλη μια φορά π.
Χρήστο Κυριακόπουλε μας
κάνεις περήφανους.

Λαϊκοί μύθοι-ανέκδοτα
• Επτά θηλυκά αράδιασε
η γυναίκα του Φίλιππα, σε
εφτά χρόνια και η γκρίνια
πήγαινε σύννεφο. Ο Φίλιππας ήθελε σερνικό και σερνικό δεν ερχότανε. Έμαθε
ο παπάς πως ο Φίλιππας
κακολογεί τη γυναίκα του,
τη λέει ανίκανη και αχρείαστη που δε μπορεί να γεννήσει ένα σερνικό παιδί
μετά από τόσα θηλυκά.
Τρέχει και βρίσκει δήθεν
τυχαία το Φίλιππα και τον
ρωτάει με τρόπο: - Πότε
σαραντίζει τη λεχωνιά της η
Έλλη, Φίλιππα; -Δεν ξέρω
παπά μου… Εκείνη που
γέννησε ξέρει. Αν γεννούσα εγώ τότε να ρώταγε
η αφεντιά σου εμένα. –Δεν
κάνεις καλά, Φίλιππα, που
λες πως θέλεις σερνικό
παιδί… Όλα τα πλάσματα
του Θεού είναι το ίδιο. –Η
αφεντιά σου, αν ήσουν θηλυκό θα γινόσουνα παπάς;

- Όχι, βέβαια, λέει ο παπάς,
-Τότε πως είναι το ίδιο; Άμα το αφήσεις στο θέλημα του Θεού και ειπείς:
Γερό παιδί να ’ναι…κι ό,τι
να΄ναι θα στείλει και το
αγόρι ο Θεός. Σ’ ακούω…
λέγε το.. - …Γερό παιδί να
‘ναι…και ό,τι να ’ναι, μοναχά
να
κατουράει
όρθιο!!!!
• Ρωτάει ο Επιθεωρητής
του παλιού καιρού, σε κάποια του επιθεώρηση, σε
κάποιο Δημοτικό Σχολείο,
κάποιον μαθητή της Τετάρτης τάξης: - Ποιος πήρε,
παιδί μου, τα μήλα των
Εσπερίδων; Το παιδί άρχισε τα κλάματα…Μπήκε ο
δάσκαλος στη μέση: - Αυτό
το παιδί είναι από καλή οικογένεια, κύριε Επιθεωρητά, κι είμαι σίγουρος
πως δεν τα πήρε αυτός…
ούτε κάποιος δικός του.
Αναλαμβάνω προσωπικά

την ευθύνη. Σταμάτησε να
κλαίει το παιδάκι. Ηρέμησε
ο δάσκαλος. Χαμογέλασε
πικρά ο Επιθεωρητής…και
γυρίζοντας στο γραφείο
του σημείωσε πως στο
τάδε σχολείο οι μαθητές
της Τετάρτης τάξης δεν
γνώριζαν τους άθλους του
Ηρακλή και ειδικότερα
«ποιος πήρε τα μήλα των
Εσπερίδων». Και το Υπουργείο, αφού μελέτησε την
έκθεση του Επιθεωρητή
απάντησε κάπως συμβουλευτικά …κάπως επιτιμητικά… - «Τα μήλα είναι
αγροτικό προϊόν, δεν είναι
της αρμοδιότητάς σας,
καθώς και η κλοπή! Να μην
αναμιχθείτε, του λοιπού, σε
θέματα ή καθήκοντα άλλων
υπηρεσιών»!!!
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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 μα-

στόρων με τους ιδιοκτήτες
και τα όργανα της κρατικής
εξουσίας.
Καπέτσος: Τραχανάς με
γάλα.
Μπαζίνα: Τραχανάς τριμμένος με ψωμί.
Σκουράτζος: Η ρέγγα.
Λαγούσια: Η μαγκούρα.
Ζαλούκα: Το κουβάλημα
ανθρώπου στην πλάτη.
Κάφηρα: Τα ρουθούνια
του αλόγου κ.λπ.
Σιόρτα: Φορά, δόση.
Φακιόλι: Μαντίλι γυναι-

κείο για το κεφάλι.
Γοτζιόλι: Ταϊσμένο, γεροδεμένο.
Τζιολεύω: Ενοχλώ, πειράζω.
Ντράβελα: Φασαρίες, μαλώματα.
Γουρδούπι: Γεροδεμένο,
ενοχλητικό.
Συμπύριανε: Ζέστανε.
Βελέσι: Υφαντό γυναικείο
μεσοφόρι.
Βασταγούρι: Το γαϊδούρι.
Αρβάλια: Τα χέρια του καζανιού.

Αναχρικά: Οικιακά σκεύη.
Βελέγκο: Γρήγορα.
Βορός: Ποιμνιοστάσιο.
Γκιζγκινώ: Τρέχω πέρα
δώθε, τριγυρνώ αδιάκοπα.
Απίταυτο: Ακριβώς όμοιο.
Ζιόμπολα: Μικρές πέτρες.
Φούσκος: Το σκαμπίλι, η
τούμπα.
Τσιαούρα: Η γόπα του
τσιγάρου.
Ζερζέκι: Το πειραχτήρι, ο
ενοχλητικός.
Ζιλές: Μάλλινη αντρική
καζάκα.

Γιατί το λέμε έτσι
Υπάρχουν λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις που τις
χρησιμοποιούμε χωρίς να ξέρουμε την προέλευσή τους
και την ακριβή σημασία τους.
Θα σας δώσουμε μερικές απ’
αυτές και το πώς βγήκαν:
Χαιρέτα μου τον πλάτανο:
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, κοντά στο Ωρολόγιο του
Κυρρήστου (Αέρηδες), στους
πρόποδες της Ακρόπολης
των Αθηνών, υπήρχε το ιεροδιδασκαλείο των μουσουλμάνων το οποίο είχε ιδρυθεί το
1721 από τον Μεχμέτ Φαχρή.
Όταν οι Τούρκοι έφυγαν από
την Ελλάδα, το κτίριο επισκευάστηκε σε σχέδια του
Χρ. Χάνσεν και λειτούργησε
ως φυλακή. Εκεί είχαν φυλακιστεί πολλοί ποινικοί αλλά
και πολιτικοί κρατούμενοι μεταξύ αυτών και ο στρατηγός
Μακρυγιάννης. Στην αυλή
των φυλακών υπήρχε ένας

πλάτανος πάνω στον οποίο
απαγχονίζονταν οι καταδικασμένοι σε θάνατο. Όσοι ήταν
τυχεροί και αποφυλακίζονταν, φεύγοντας έλεγαν «χαιρέτα μου τον πλάτανο». Το
κτίριο των φυλακών κατεδαφίστηκε το 1914 και σήμερα
δεν υπάρχει τίποτα άλλο
πάρα μόνο η ξύλινη πύλη με
την επιγραφή της.
Μια άλλη εκδοχή θέλει την
προέλευση αυτής της παροιμιώδους έκφρασης να οφείλεται στον χαιρετισμό δύο
συγχωριανών, όταν συναντιόντουσαν μακριά από το
χωριό τους και ο ένας απ' αυτούς, επρόκειτο να γυρίσει
πίσω. Τότε ο άλλος του έλεγε
«χαιρέτα μου τον πλάτανο»,
δένδρο που σπάνια έλειπε
από την κεντρική πλατεία
ενός χωριού, προσφιλής
τόπος συγκέντρωσης των κατοίκων.
Κάποιο λάκκο έχει η φάβα:

Για την καλλιέργεια του κρασιού, οι κάτοικοι της Σαντορίνης έχουν καθιερώσει έναν
δικό τους τρόπο κλαδέματος
των αμπελιών ώστε να τα
προστατεύουν από τους δυνατούς ανέμους που πνέουν
συχνά στο νησί. Η ιστορία
της φάβας άρχισε πριν από
σχεδόν 3.500 χρόνια και κάποιοι παραγωγοί χρησιμοποιούν ακόμα τον παραδοσιακό
τρόπο αλωνίσματος. Σήμερα,
η «Φάβα Σαντορίνης» είναι
«Προϊόν προστατευόμενης
Ονομασίας
Προέλευσης»
(ΠΟΠ). Οι νοικοκυρές, όταν
μαγείρευαν τη φάβα έριχναν
λάδι (ελαιόλαδο), αλλά το
λάδι το «ρούφαγε» η φάβα. Η
έλλειψη μεγάλων ποσοτήτων
λαδιού άγχωνε τον άντρα του
σπιτιού μήπως και τελειώσει
το δυσεύρετο λάδι. Έτσι έλεγαν στη γυναίκα τους να κάνουν οικονομία και να μη
ρίχνουν άλλο λάδι γιατί κά-

Ρούσα παπαδιά
Ένα παραδοσιακό τραγούδι της Αιτωλοακαρνανίας, που αναδεικνύει μια τραγική
ιστορία με δυο αδέρφια που πνίγηκαν
στον ποταμό Αχελώο.
Το τραγούδι που τραγούδησε η Δόμνα
Σαμίου και ο Τάκης Καρναβάς, αναφέρεται
στον πνιγμό δυο αδερφιών, με το επώνυμο
Σωτηρίου, που ζούσαν στο Λεσίνι.
Σύμφωνα με τις παλαιότερες μαρτυρίες,
τα δυο αγαπημένα αδέρφια προσπάθησαν
να σώσουν τα γουρούνια που έπεσαν μέσα
στο ποτάμι, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο από τα φημισμένα ορμητικά
νερά του Αχελώου που είχε πάρει αρκετούς ανθρώπους στο διάβα του τα παλιότερα χρόνια.
Είναι ένας θρήνος που έφτασε να είναι
αναπόσπαστο κομμάτι του γλεντιού, δείχνοντας για άλλη μια φορά την επαφή των
δύο κόσμων στην λαϊκή παράδοση.
Για το όνομα του τραγουδιού, υπάρχουν
φήμες που θέλουν η μητέρα των παιδιών
να ήταν παπαδιά χωρίς ωστόσο να έχει
εξακριβωθεί κάτι τέτοιο. Γενικά, είναι ένας
ύμνος προς τη δύσμοιρη γυναίκα που
έχασε τα δυο παιδιά της. Ο ρυθμός του
κομματιού είναι 4/4 (2-2).

Σαν πήρα ’ναν κατήφορο στην ά- στην
άκρη το ποτάμι και το ποτά- άντε ρούσα
παπαδιά, και το ποτάμι ήταν θολό και το
ποτάμι ήταν θολό, θολό κατεβασμένο,
σέρνει λιθάρια ριζιμιά, δέντρα ξεριζωμένα,
σέρνει και μια γλυκομηλιά τα μήλα φορτωμένη κι ανάμεσα στους κλώνους της δυο
αδέρφια αγκαλιασμένα, τα κλαίει η δόλια
η Pούμελη, τα κλαίει ο κόσμος όλος. Για
ιδέστε τα κακόμοιρα, για ιδέστε τα καημένα, αν δε φιλιώνταν ζωντανά, φιλιώντ’
απεθαμένα. Τόνα τον λέγαν Θοδωρή, τον
άλλο Κωνσταντίνο άιντε ρούσα παπαδιά.
Υπάρχει και παραλλαγή για τρία αδέρφια αγκαλιασμένα. Τόνα το λέγαν Γιαννακό (ή Γιάνναρο), το άλλο Θοδωράκη, το
τρίτο το μικρότερο το λέγαν Κωνσταντάκη.

ποιο λάκκο, δηλαδή κάποια
τρύπα, έχει η φάβα μέσα στη
κατσαρόλα και ρουφάει το
λάδι. Η φράση «κάποιο λάκκο
έχει φάβα» που επικράτησε
σημαίνει ότι κάτι κρύβεται
πίσω αυτό που φαίνεται....
Τον έπιασα στα πράσα: Η
φράση αυτή που σημαίνει ότι
κάποιος συνελήφθη επ' αυτοφώρω να διαπράττει ένα αδίκημα έχει τις ρίζες της στην
Αθήνα του 19ου αιώνα. Τότε,
μαζί με την ανάπτυξη της
πόλης, είχαν αρχίσει να εμφανίζονται διάφορες συμμορίες κακοποιών οι οποίοι
ρήμαζαν τα σπίτια και τα μαγαζιά. Μια απ' αυτές ήταν η
συμμορία του Θόδωρου
Καρρά, η οποία είχε γίνει το
φόβητρο των κατοίκων της
Αθήνας. Η αστυνομία τους
κυνηγούσε να τους συλλάβει,
αλλά δεν τα κατάφερνε. Κάποια στιγμή, στόχος της συμ-

μορίας έγινε το σπίτι του
παπά-Μελέτη, στην περιοχή
της Κολοκυνθούς. Φημολογείτο ότι ο παπάς, ένας ηλικιωμένος αλλά πολύ δυνατός
και ατρόμητος άνθρωπος,
έκρυβε εκεί τσουβάλια με
φλουριά. Ένα βράδυ, ο
παπάς πετάχτηκε στον ύπνο
του από έναν θόρυβο που
άκουσε και βγήκε έξω να δει
τι συμβαίνει. Είδε μία σκιά
που κινούνταν ακριβώς στο
σημείο του κήπου που είχε
φυτέψει πράσα. Χωρίς να διστάσει καθόλου επιτέθηκε
στον ύποπτο, ο οποίος δεν
ήταν άλλος από τον Καρρά
τον οποίον παρέδωσε στην
Αστυνομία. Μετά δε την ομολογία του συνελήφθησαν και
τα υπόλοιπα μέρη της συμμορίας. Όταν οι αστυνομικοί
ρώτησαν τον παπά πως κατάφερε και έπιασε τον ληστή,
τους απάντησε «τον έπιασα
στα πράσα».

Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας

Πήραμε για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας,
από:
• Φίλος του Συλλόγου που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, από Τρίπολη το ποσό των 50 ευρώ.
• Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, το ποσό των 20 ευρώ.
• Κρατημένο Δημήτριο, από Τρίπολη, το ποσό των 25
ευρώ.
• Κουρή Μαρίνη, από Κερέσοβα, το ποσό των 10 ευρώ.
• Τσίρμπα Π. Γεώργιο, από Καλαμάκι, το ποσό των 25
ευρώ.
Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Π E P ΔI KON E P I
ΨHΣTAPIA «H ΣYNANTHΣH»
KΩΣTOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ
THΛ.: 27970-24304, 6974 513967

Σελίδα 8

το

Mπουλιάρι

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018

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.

