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Η ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου μας
πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2018, στην οποία
έγινε διεξοδική συζήτηση σε
όλα τα θέματα. Ο Πρόεδρος
του Συλλόγου στον απολογισμό του αναφέρθηκε σε όλη
τη δράση του Συλλόγου τη
χρονιά που πέρασε και ιδιαίτερα αναφέρθηκε στα παρακάτω:
α. Στον επιτυχημένο αποκριάτικο χορό - κοπή πίτας,
για τέταρτη χρονιά μαζί με το
Σύλλογο Καλονεριτών. β.
Στις πιέσεις που άσκησε ο

Tρίμηνη έκδοση του «Συλλόγου Aπανταχού Mπουλιαριτών». Eκδίδεται με ευθύνη του Δ.Σ.
Kωδικός 7022. Έτος 15ο, φύλλο 76, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018 • Tιμή 0,40

Τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου μας
Σύλλογος στο Δήμο και στην
Αντιπεριφέρεια, για έργα στο
χωριό, ιδιαίτερα στους δρόμους, με τις επανειλημμένες
επισκέψεις του Προέδρου
του Συλλόγου στον Αντιπεριφερειάρχη και την επιχορήγηση με το ποσό των 64.400
ευρώ για τον κεντρικό δρόμο
του χωριού μας(εξέλιξη που
την παρακολουθούμε από
κοντά) γ. Στην πετυχημένη
διοργάνωση του πανηγυριού
στο χωριό μας. δ. Στην πετυ-

Γιάννης Γκουσιάκης-Γιαννούλης
Μετέστη στην αιωνιότητα

Έφυγε και η τελευταία εμβληματική μορφή του χωριού μας. Ο γνωστός σε όλους μας «Γιαννούλης».
Άφησε την τελευταία του πνοή στο
Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, στις 24 Νοεμβρίου 2018,
αφού πάλεψε με το θάνατο για είκοσι και πλέον ημέρες. Η κηδεία του
έγινε την επομένη στο χωριό του,
παρουσία εκατοντάδων συγγενών
και φίλων.
Παιδί του Πάικου Γκουσιάκη και
της Μαρίας Κόττα. Είχε την ατυχία
να μείνει ορφανός από τα πέντε του
χρόνια κι αυτός και οι μικρότερες αδερφές του Μηλιά και
Ελένη. Ο πατέρας του πέθανε στα 26 του χρόνια και η μάνα
του, η γνωστή Παϊκού, στάθηκε και μάνα και πατέρας. Δεν
δέχτηκε τις φορτικές πιέσεις να ξαναπαντρευτεί κι έβαλε
πάνω από την παντρειά τα παιδιά της, τα οποία μεγάλωσε
μέσα στη φτώχεια, στις δύσκολες κοινωνικοπολιτικές συνθήΣυνέχεια στη σελ. 2
κες (κατοχή, εφύλιος, κλπ).

χημένη πορεία της εφημερίδας μας, στ. Στις διερευνητικές ενέργειες του Συλλόγου
για τον τρόπο αγιογράφησης
της εκκλησίας του χωριού
μας.
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση – καλοπροαίρετη κριτική και υπερψηφίστηκαν τα
πεπραγμένα του 2018. Συζητήθηκαν οι προτάσεις του
απερχόμενου Δ. Σ. και των
μελών, οι κυριότερες των
οποίων, τις οποίες το Δ.Σ.

μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, θα προσπαθήσει να υλοποιήσει, είναι οι
εξής:
• Η μη πραγματοποίηση
συνεστίασης – γλεντιού –
κοπή πίτας φέτος, λόγω του
πρόσφατου θανάτου του
Γιάννη Γκουσιάκη (Γιαννούλη).
• Να ασκηθεί πίεση προς
το Δήμαρχο για τακτικό καθάρισμα των δρόμων με γκρέιντερ, τακτική συντήρηση του

αγροτικού δρόμου Πατερά –
Παλιόλακκα.
• Τη συντήρηση, ιδίων εξόδων του δρόμου προς νεκροταφείο.
• Να εξακολουθήσουν οι
πιέσεις προς το Δήμο για επισκευή και για τσιμεντοστρώσεις σε ορισμένα σημεία του
χωριού.
• Να συνεχιστεί η διερεύνηση για την αγιογράφηση
της εκκλησίας του χωριού.
• Να τοποθετηθεί προβολέας, με χρονοδιακόπτη, για
το φωτισμό της εκκλησίας τη
νύχτα.

Υποψήφιοι Δήμαρχοι στη Γορτυνία
Τα ονόματα που ακούγονται μέχρι σήμερα για το Δημαρχιακό
θώκο
στη
Γορτυνία, χωρίς να αποκλείονται παραπέρα υποψηφιότητες, είναι τα εξής:
Γιάννης
Γιαννόπουλος:
Πρόκειται για τον εν ενεργεία Δήμαρχο Γορτυνίας.
Είναι Δήμαρχος στην περιοχή από την 1.1.2011. Έχει
κερδίσει τις δημοτικές εκλογές του 2010 και του 2014
και διεκδικεί να συνεχίσει να
είναι Δήμαρχος για 3η θητεία! Στις εκλογές του 2014,
πήρε 41,3% στον πρώτο
γύρο και τελικά κέρδισε το
Δήμο με 55,5%..
Γιώργος Θεοδωρακόπουλος: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης
κινείται με στόχο να διεκδι-

κήσει τον Δήμο Γορτυνίας,
τον Μάιο του 2019. Προς το
παρόν, δεν έχει προβεί σε
επίσημες
ανακοινώσεις,
όμως η δραστηριοποίηση
του για τα δημοτικά πράγματα της Γορτυνίας είναι αρκετά έντονη.
Στάθης Κούλης: Εκ νέου
υποψήφιος Δήμαρχος Γορτυνίας αναμένεται να είναι ο
Στάθης Κούλης. Πρόκειται
για τον επικεφαλής της
ελάσσονος αντιπολίτευσης
του δημοτικού συμβουλίου
Γορτυνίας και πρώην Δήμαρχο Λαγκαδίων. Στις προηγούμενες εκλογές, είχε
λάβει ποσοστό 27,5% και
ήταν τρίτος.
Μιλτιάδης Λύτρας: Ο Γορτύνιος Καθηγητής Πανεπιστημίου έχει ήδη προβεί σε

ανακοινώσεις ότι θα είναι
υποψήφιος Δήμαρχος και
μάλιστα έχει κάνει γνωστά
και κάποια ονόματα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων
του συνδυασμού του! Ο Μ.
Λύτρας είχε εκφράσει την
πρόθεση να είναι υποψήφιος
και το 2014, όμως για διάφορους λόγους τότε αυτή η
υποψηφιότητα δεν προχώρησε. Αυτή τη φορά δηλώνει
αποφασισμένος –και λόγω
της απλής αναλογικής- να
κατέλθει υποψήφιος και προχωρά σε πολλές επαφές
προς αυτή την κατεύθυνση.
Ηλίας Αποσκίτης: Έντονα
μέσα στους υποψηφίους
ακούγεται και το όνομα του
τέως Δημάρχου Κοντοβάζαινας, Ηλία Αποσκίτη.
Συνέχεια στη σελ. 3

Μητροπολίτης Ιερεμίας
Άστραψε και βρόντηξε ο
Μητροπολίτης
Ιερεμίας
εναντίον της Κυβέρνησης και
όσων είναι εναντίον της Ορθοδοξίας και την Πίστης των
Ελλήνων.
Στο κήρυγμα του ο Μητροπολίτης Ιερεμίας στην
εορτή του πολιούχου της
Μεγαλόπολης Αγίου Νικολάου, κατακεραύνωσε την
Κυβέρνηση και τις αποφάσεις που παίρνει. Ξεκίνησε
λέγοντας: Δεν έφταναν μέχρι
τώρα τα βρώμικα διατάγματα που πέρασε η Κυβέρνηση για ομοφυλόφιλους
θέλησαν τώρα οι άνομοι και

παράνομοι να βάλουν χέρι
και στην Εκκλησία!
Ο Μητροπολίτης συνέχισε
λέγοντας: Στις μέρες μας
δυστυχώς θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα και να
στήσουν ένα σύμφωνο θρησκευτικής ουδετερότητας,
να καταργήσουν τον σταυρό
από την σημαία να διώξουν

την θρησκεία από τα σχολεία
και τις ένοπλες δυνάμεις.
Οποιοδήποτε σύμβολο θυμίζει την θρησκεία, καταργείται! Σε υψηλούς τόνους το
χαρακτήρισε «βρώμικο διάταγμα» των ανθρώπων που
μας κυβερνάνε.
Κινδυνεύει η πίστη μας
χριστιανοί μου, από ανθρώπους-που τους βρήκαμε
στην πατρίδα μας τους είχαμε; – αναρωτήθηκε. Εμείς
οι Δεσποτάδες και οι παπάδες θα το πολεμήσουμε και
σας θέλουμε δίπλα μας.
Θέλω να μου κάνουν μήνυση για αυτά που λέω και

να πάμε στα δικαστήρια να
δείτε τι θα τους πω!! Εγώ
φοράω μαύρα, οι δεσπότες
βάλαμε τα μαύρα και αφού
φορέσαμε τα μαύρα (ράσα)
πήραμε απόφαση ακόμα και
φυλακή να πάμε!
Τελειώνοντας ο Μητροπολίτης είπε: 80 Δεσποτάδες,
όλη η ιεραρχία-δεν ξέρω ο
Αρχιεπίσκοπος - είμαστε
ενωμένοι, ο Αρχιεπίσκοπος
ήταν απαθής, εμείς ξεσπαθώσαμε, οι Πελοποννήσιοι
περισσότερο, έχουμε πάρει
απόφαση, δεν θα επιτρέψουμε στους βρώμικους να
βάλουν χέρι στην εκκλησία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας
εύχεται σε όλους «Καλή
Χρονιά» και το 2019 να
είναι γεμάτο Υγεία,
Αγάπη και Προκοπή!

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

Γιάννης Γκουσιάκης-Γιαννούλης
Μετέστη στην αιωνιότητα
Συνέχεια από τη σελ. 1
Ο Γιαννούλης γεννήθηκε, μεγάλωσε και ρίζωσε στο Μπουλιάρι. Παντρεύτηκε τη Μαριγώ (Κούλα) Μπαλάση και δημιούργησε μαζί της μια περίφημη οικογένεια. Απέκτησε τέσσερα
παιδιά, τα πάντρεψε και είχε τη χαρά να χαρεί και εννέα εγγόνια και τους γάμους δυο εξ αυτών. Υπήρξε, στην κυριολεξία
ο καλύτερος άνθρωπος του χωριού μας. Πάντα πρόσχαρος,
καλοσυνάτος με το χαμόγελο στα χείλη, με την καλή διάθεση
να κουβεντιάσει με όλους, να τους ακούσει, να αφουγκραστεί
τη σκέψη τους, τη χαρά τους, το παράπονό τους. Ένας άνθρωπος κοινωνικός, εργατικός, που δεν έδωσε ποτέ αφορμή να
τον κακολογήσει κάποιος ή να σκεφτεί ότι ο Γιαννούλης έκανε
κάποια ζημιά, κάποιο κακό σε συγχωριανό του. Ήταν ένα ανήσυχο πνεύμα, να ακούσει ειδήσεις, να διαβάζει εφημερίδα
όπου έβρισκε, παίρνοντάς την μαζί του, να αναλύει πολλές
φορές στους άλλους τις πολιτικές ιδιαίτερα εξελίξεις και γεγονότα.
Ένα επιπλέον λόγος που επιδείνωσε την υγεία του (και λόγω
ηλικίας βέβαια), ήταν ο θάνατος της αδερφής του της Μηλιάς,
με την οποία ήταν αδέρφια με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν
είχαν ποτέ αλλάξει μια άσχημη λέξη. Αρκετές φορές τον είδαν
μετά το θάνατό της να κάθεται στο μπαλκόνι της και να κλαίει.
Φαντάζομαι να τα λέει τώρα μαζί της και με τους γονείς του
και να τα μεταφέρει τα «φρεσκότερα» νέα για τους δικούς τους
ανθρώπους.
Αγαπητέ μπάρμπα-Γιάννη, όχι μόνο οι συμπατριώτες μας
αλλά και όσοι είχαν την ευκαιρία να σε γνωρίσουν, γνώρισαν
και τον αδαμάντινο χαρακτήρα σου, την ανιδιοτέλεια, τη μπέσα
και την ανθρωπιά σου. Κατόρθωσες, να μην έχεις εχθρούς
παρά μόνο φίλους. Θα μας λείψει το φωτεινό σου παράδειγμα,
η δύναμη της ψυχής σου, η καλοσύνη σου, το πείσμα σου, ο
αλτρουισμός, η μεγαλοψυχία σου, η αρχοντιά σου, ο καλός
σου λόγος και το χαμόγελό σου. Ήσουν ένα φωτεινό πρόσωπο
στη μεμψιμοιρία και τη μετριότητα που κυριαρχούν σήμερα
στην πολυπολιτισμική κοινωνία μας. Είμαστε σίγουροι ότι η
ψυχή σου θα βρει δροσερό καταφύγιο κοντά στο Θεό, κάτι που
θα θέλαμε όλοι φεύγοντας από αυτόν τον μάταιο κόσμο.
Αγαπητέ μπάρμπα-Γιάννη, ο Χριστός που έκλαψε στο φίλο
του το Λάζαρο και τα δάκρυα των δικών σου ανθρώπων και
φίλων θα κατανοήσει και θα βρει τρόπο να στείλει παρηγοριά
στους δικούς σου ανθρώπους. Με την ψυχή και τα αυτιά μας
ανοιχτά θα περιμένουμε να δώσει τη χάρη να αισθανθούμε το
θάνατο-μετοίκηση, στα δικά του περιβόλια τα γεμάτα λουλούδια και φως, το φως του Θεού. Από ψηλά που βρίσκεσαι θα
καμαρώνεις και θα καθοδηγείς τους δικούς σου, τους φίλους
σου και τους συμπατριώτες σου.
Μιας και ανήμποροι να αντισταθούμε στις ανεξήγητες επιταγές της μοίρας, αναζητούμε την παρηγοριά σ’ όλα εκείνα
που κάνουν απαλή την πίκρα και την οδύνη του αποχωρισμού
και προπαντός στη γλυκιά ανάμνησή σου και στην καρτερία.
Πιστεύω πως η Θεία Πρόνοια για να μη μοιράζει τιμωρία για
όσους μένουν πίσω, αφήνει στη θέση του φθαρτού σώματος
τη μνήμη της αρετής και της αγαθής ζωής.
Να είναι «μακαρία η οδός που πορεύτηκες» και ευλογημένο
και ελαφρύ το χώμα του Άγιο-Νικόλα που σε δέχτηκε. Είμαστε
βέβαιοι ότι ο Θεός σ’ έχει κατατάξει μεταξύ των δικαίων.
(Το 40ήμερο μνημόσυνό του θα γίνει στις 30 Δεκεμβρίου
2018 στο Μπουλιάρι.)
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Τι γίνεται στη Γορτυνία;
Θέλουμε από καρδιάς να
ευχαριστήσουμε τον υπεύθυνο ύλης της έγκριτης εφημερίδας «Αρκαδικά Νέα», κ.
Γιώργο Βλάση, για τη διάσταση που έδωσε σε αίτημα
συγχωριανών μας και το
«γράψιμο» από μεριάς Δήμου
Γορτυνίας (είχαμε γράψει
σχετικά στο προηγούμενο
φύλλο μας). Το άρθρο της
εφημερίδας
στο
αρ.
2723/Οκτώβριος 2018, έχει
ως εξής:
«Κάποιοι Δήμοι, κάποιοι
Δήμαρχοι, το ’χουν, φαίνεται,
συνήθειο να μην απαντάνε
καν στα όποια (γραπτά...) αιτήματα ή παράπονα - δίκαια ή
άδικα, τεκμηριωμένα ή όχι,
πάντως αιτήματα - δημοτών
τους. Λέτε να είναι και ο Δήμαρχος Γορτυνίας ανάμεσα
σ’ αυτούς;
Σχετικό θέμα, απόδειξη της
περιφρόνησης, ουσιαστικά,
πολιτών δημοσιεύσαμε στο
προηγούμενο φύλλο μας με
τίτλο «Τι γίνεται στη Βυτίνα;».
Απάντηση, φυσικά, δεν εδόθη
ούτε μέσω της εφημερίδας
μας... Δημοσιοποιούμε σήμερα δεύτερο κρούσμα.
Με την από 09/8/2017 αίτησή τους προς το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας,
κάτοικοι του συνοικισμού
ΜΠΟΥΛΙΑΡΙΟΥ, του Δ.Δ. Περδικονερίου, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου
μας ευχαριστεί πάρα
πολύ το Δημήτρη Κυριακόπουλο, για τη δωρεά
του βιβλίου του «Περδικονέρι Γορτυνίας και οι
συνοικισμοί του Γαλατάς,

για τον (απλό) καθαρισμό
τριών αγροτικών δρόμων. Για
να μπορούν, οι άνθρωποι, να
πηγαίνουν στα λιγοστά λιοστάσια τους, να τα δουλέψουν, να βγάλουν το λάδι της
χρονιάς, μοναδική γεωργική
παραγωγή τους... Η αίτηση
χρεώθηκε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τροπαίων κ. Γ.Ξ. με
αριθμό
πρωτοκ.
7327/18.8.2017.
Από αριθμούς και πρωτόκολλα πάμε καλά. Από ενέργειες και δράσεις και, έστω,
απαντήσεις πάσχουμε. Ακολούθησαν τηλεφωνήματα και
προσωπικές «ζωντανές» παρακλήσεις,
υπενθυμίσεις
και... δεήσεις των ενδιαφερομένων. Αμ δε! Σταθεροί οι δημοτικοί άρχοντες Γορτυνίας
στη θέση τους: η σιωπή μας
προς απάντησή σας! Πέρασε
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ - και ένας
μήνας σιωπής γαλήνης, ηρεμίας και απραξίας βεβαίως βεβαίως. Οι αιτούντες, περιφρονημένοι και (χιαστί;)
«γραμμένοι» και φυσικά απηυδησμένοι, έστειλαν προς το
Δ.Σ. Γορτυνίας την από
04.9.2018
«ευχαριστήριο»
επιστολή τους. Την παραθέτουμε ως έχει - ίσως αποτελέσει ντοκουμέντο για το
μέλλον, όπως η περίφημη
Διαταγή του αείμνηστου
ωραίου Ενωμοτάρχου Δημη-

τσάνας. Άλλωστε και η επιστολή των ταλαιπωρουμένων
Μπουλιαριτών στην Δημητσάνα - έδρα του Δήμου έφτασε.
Προς το Δημ. Συμβ. Δήμου
Γορτυνίας. Εις Δημητσάνα.
ΘΕΜΑ
Ευχαριστήριος Επιστολή
Δημοτών σας. ΣΧΕΤΙΚΑ
α) Αίτησή μας από
09.8.2017 προς Υμάς, με
Α.ΠΡ 7327/18.8.2017.
β) Υπομνηστικόν παρακλητικόν* τηλεφώνημά μας προς
τον αρμόδιο Αντ/ρχο.
Σε συνέχεια των ανωτέρω
σχετικών, Σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ για το καλό σας
«γράψιμο» με το οποίο... λύσατε το πρόβλημά μας και
σας υποσχόμεθα, καιρώ τω
δέοντι, ως «ευγνώμονες», να
σας ανταμείψουμε δεόντως.
Πολλά τα έτη σας, Αξιότιμοι Αιρετοί Άρχοντες, που
μέρα - νύχτα πασχίζετε για το
καλό μας. Ο καλός Θεός να
σας δίνει δύναμη και υγεία
για να μας «γράφετε»...
Μετά της συνάδουσας
προς Υμάς τιμής και υπολήψεως
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΑΝΤΟΤΕ.
*Και ερωτά η εφημερίδα
μας: έχουν ακριβώς έτσι τα
πράγματα, κ. δήμαρχε;

Ευχαριστήριο
Μπουλιάρι, Συριαμάκος,
τα
παραλειπόμενα,
Τόμος Β», στο Σύλλογό
μας. Το βιβλίο μοιράστηκε στους συγχωριανούς μας, στο πανηγύρι
του χωριού μας και τα

Οικονομική ενίσχυση
του Συλλόγου μας
Πήραμε για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας, από:
• Ζαφειρόπουλο Τάκη από Τρίπολη, το ποσό των 20 ευρώ.
• Γκουσιάκη-Τσίρμπα Αντωνία,
από Αθήνα το ποσό των 50 ευρώ.
― Τους ευχαριστούμε πάρα
πολύ.

εναπομείναντα
μοιράστηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2018. Στο βιβλίο
αυτό περιέχονται πολλές
φωτογραφίες αλλά και
ιστορικά στοιχεία του χωριού μας.

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.

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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Υποψήφιοι Δήμαρχοι στη Γορτυνία
Συνέχεια από τη σελ. 1
Λαϊκή Συσπείρωση –
ΚΚΕ: Ενεργό συμμετοχή
στις δημοτικές εκλογές της
Γορτυνίας θα έχει το ΚΚΕ
με την παράταξη «Λαϊκή
Συσπείρωση». Στις προηγούμενες εκλογές επικεφαλής ήταν ο Γιάννης
Φράγκος. Το 2010 εξέλεξε
μία έδρα, ενώ το 2014 δεν
κατάφερε να έχει εκπροσώπηση στο δημοτικό συμβούλιο Γορτυνίας.
Νέα αυτοδιοικητική παράταξη: Έγινε πρόσφατα
συνάντηση στο χωριό Τουθόα με στόχο να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να
προκύψει μία νέα αυτοδιοι-

κητική παράταξη που θα
είναι υπερκομματική. Με το
νέο έτος θα υπάρξουν εξελίξεις. Αυτή τη νέα αυτοδιοικητική κίνηση αναμένεται
να στηρίξουν ενεργά και
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όμως
θα υπάρχουν υποψήφιοι
από όλους τους πολιτικούς
χώρους.
Υποψήφιοι για την περιφέρεια Πελοποννήσου
Παρότι απέχουμε έξι
μήνες, ήδη έχουν εκδηλωθεί οι πρώτες υποψηφιότητες, ανεξάρτητες ή με την
στήριξη κομμάτων, για την
Περιφέρεια
Πελοποννήσου. Ο νυν Περιφερειάρ-

χης, Πέτρος Τατούλης,
ανακοίνωσε ότι ξαναείναι
υποψήφιος Περιφερειάρχης, ως ανεξάρτητος.
Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι στηρίζει, για
Περιφερειάρχη, τον νυν
Δήμαρχο Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα. Το Κίνημα
Αλλαγής ανακοίνωσε ότι
στηρίζει την υποψηφιότητα
του νυν Προέδρου του Επιμελητηρίου
Αρκαδίας,
Γιάννη Μπουντρούκα. Το
ΚΚΕ, μάλλον προσανατολίζεται στην υποψηφιότητα
και πάλι του Νίκου Γόντικα.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουν και πάλι, την υποψηφιότητα της Δήμητρας

Λυμπεροπούλου. Η Ένωση
Κεντρώων στηρίζει την
υποψηφιότητα του τέως
Νομάρχη Αργολίδας, Δημήτρη Σαραβάκου. Το Πράσινο Κίνημα ανακοίνωσε ότι
στηρίζει την υποψηφιότητα
της οδοντιάτρου της Τρίπολης, Γιούλης Παπαδοπούλου. Η Χρυσή Αυγή δεν
έχει ανακοινώσει τον δικό
της υποψήφιο, που μάλλον
δεν θα είναι και πάλι ο Δημήτρης Δολτσινιάδης. Ούτε
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει ακόμα
ανακοινώσει τον δικό της
υποψήφιο Περιφερειάρχη.
Υποψήφιοι για το Δήμο
Τρίπολης

Αποχώρησε ο τ. Αντιδήμαρχος του Δ. Γορτυνίας, Χαράλαμπος Μπαξεβάνος
Αποχώρησε ο τ. Αντιδήμαρχος του Δήμου Γορτυνίας
Χαράλαμπος
Μπαξεβάνος, από τον συνδυασμό του Δημάρχου
Γιάννη Γιαννόπουλου διαμαρτυρόμενος για την πολιτική του Δημάρχου, στην
διαχείριση των απορριμμάτων και την τοποθέτησή
τους, στο προαύλιο του Γυμνασίου Δημητσάνας.
Η επιστολή παραίτησης
είναι η ακόλουθη:
«Αγαπητοί Δημότες και
Δημότισσες, με ευθύνη
στους πολίτες της Δημητσάνας και του Δήμου Γορτυνίας, ανακοινώνω την

αποχώρηση μου από την
Δημοτική Παράταξη του κ.
Γιαννόπουλου Ιωάννη, και
παραμένω ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος. Η αποχώρησή μου από τον
συνδυασμό οφείλεται στην
αδυναμία του Δημάρχου να
δώσει λύση στο δίκαιο αίτημα όλων των κατοίκων
της Δημητσάνας να σταματήσει η συγκέντρωση και
μεταφόρτωση όλων των
απορριμμάτων του Δήμου
στο Γυμνάσιο - Λύκειο Δημητσάνας. Παρά τις προσωπικές παρεμβάσεις μου
αλλά και των δημοτών μας
δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Τον Ιούλιο συγκέν-

τρωσα όλους τους φορείς
της Δημητσάνας ώστε να
αντιδράσουμε για την υπάρχουσα κατάσταση. Δώσαμε
διορία
απομάκρυνσης
χωρίς καμία αντίδραση. Τον
επόμενο μήνα Αύγουστο
στην Δημητσάνα με την
πρωτοβουλία των δημοτών
μας συγκεντρώθηκαν πάνω
από 500 υπογραφές διαμαρτυρίας χωρίς να έχει και
αυτή η προσπάθεια κανένα
αποτέλεσμα.
Καλούμε τον Δήμαρχο
άμεσα να ανακαλέσει την
απόφασή του, σχετικά με
τον χώρο Γυμνασίου-Λυκείου Δημητσάνας. Χωρίς
την συναίνεση της τοπικής

κοινωνίας καμία πολιτική
δεν μπορεί να εφαρμοστεί
και να αποδώσει.
Η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης πολλαπλασιάζει τους κινδύνους
στη Δημητσάνα και φέρει
χειρότερα δεινά στην υγεία,
τον τουρισμό, στην ιστορία,
την οικονομία στους Δημότες της Δημητσάνας. Εμείς
θα συνεχίσουμε τον αγώνα
μας.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,
Χαράλαμπος Ν. Μπαξεβάνος, τ. Αντιδήμαρχος
Ανεξάρτητος
Δημοτικός
Σύμβουλος Δήμου Γορτυνίας».

Συνεχίζεται η πληθυσμιακή συρρίκνωση
Οι θάνατοι με αύξηση 4,8% κρούουν
των κώδωνα του κινδύνου. Ταχύτερα
από τις προβλέψεις γερνάει ο πληθυσμός. Όλο και μειώνεται ο πληθυσμός
της χώρας, με τους θανάτους να υπερτερούν κατά πολύ των γεννήσεων, με
βάση τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη τω δημογραφικών
μεγεθών. Πηγή των στοιχείων αυτών
είναι τα ληξιαρχεία των δήμων στα
οποία δηλώνονται και καταγράφονται
οι γεννήσεις, οι θάνατοι, οι γάμοι και τα
σύμφωνα συμβίωσης που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
Ειδικότερα πέρυσι, οι γεννήσεις στην
Ελλάδα ανήλθαν σε 88.553 (45.686

αγόρια και 42.867 κορίτσια), καταγράφοντας μείωση κατά 4,7 σε σχέση με
το 2016 που ήταν 92.898 (47.882 αγόρια και 45.016 κορίτσια). Στις γεννήσεις
δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις
νεκρών βρεφών, οι οποίες ανήλθαν σε
363, αυξημένες κατά 7,1 % σε σχέση
με το 2016, που ήταν 339. Στον αντίποδα, οι θάνατοι παρουσίασαν αύξηση
κατά 4,8% και ανήλθαν σε 124.501
(63.168 άνδρες και 61.333 γυναίκες),
έναντι 118.792 (60.526 άντρες και
58.266 γυναίκες το 2016. Οι θάνατοι
βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 306, μειώνοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών

ΜΑΡΙOΣ ΘΕOΔΩΡOΠOΥΛOΣ
ΔΙΚΗΓOΡOΣ
(εκ Φτεριάς)

Πολυτεχνείου 1 - Αθήνα
Τηλ: 2105223903, κιν: 6934886748

ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) σε 3,5 έναντι 4,2 το
2016.
Οι γάμοι ανήλθαν σε 50.138 (24.975
θρησκευτικοί και 25.163 πο¬λιτικοί), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% σε
σχέση με το 2016, κατά το οποίο είχαν
πραγματοποιηθεί 49-632 γάμοι (23.778
θρησκευτικοί και 25.854 πολιτικοί). Τα
σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν σε
4.921, αυξημένα κατά 29,5% έναντι του
2016 που ήταν 3.799. Ενώ στα σύμφωνα συμβίωσης φέτος περιλαμβάνονται 94 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ
ανδρών και 40 σύμφωνα μεταξύ γυναικών.

Επειδή πολλοί συγχωριανοί μας ζουν στην Τρίπολη
έχουν έντονο ενδιαφέρον
και οι υποψηφιότητες του
Δήμου Τρίπολης Μέχρι
στιγμής ακούγονται τα ονόματα των: Παυλή Δημητρίου,
σημερινού
Δημάρχου, η υποψηφιότητα του οποίου στηρίζεται
από τον ΣΥΡΙΖΑ, Σμυρνιώτη
Ιωάννη, στηριζόμενου από
Ν.Δ., Βόσνου Δημητρίου,
ανεξάρτητου,
Τζιούμη
Κων/νου,
ανεξάρτητου,
Τσιαμούλου Νικολάου, ανεξάρτητου, Δημητρίου Νικολάου, στηριζόμενου από τη
Λαϊκή Ενότητα και ίσως να
προκύψουν κι άλλοι.

1΄λεπτό γέλιο

Μπαίνουν νυχτιάτικα
μες στο ταξί 3 μεθυσμένοι, λιώμα. Σκέπτεται ο
ταξιτζής ότι πρέπει να
τους ξεφορτωθεί το γρηγορότερο. Ανάβει το ταξί
και μετά από λιγάκι το
σβήνει και τους λέει εντάξει κατεβείτε, φτάσαμε. Βγάζει ο πρώτος
και του δίνει ικανοποιητικό ποσό για το δρομολόγιο!!! Ο δεύτερος
τον ευχαριστεί για την
ωραία διαδρομή. Ο τρίτος τραβάει ένα χαστούκι στον ταξιτζή. Ο
ταξιτζής του ζητά το
λόγο γιατί τον βάρεσε.
Και η απάντηση του τρίτου μεθυσμένου:- Για να
μάθεις να μην τρέχεις,
κόντεψες να μας σκοτώσεις!!!!

Το νέο Δ.Σ.
του Ιατρικού
Συλλόγου
Αρκαδίας

Συγκροτήθηκε σε σώμα
το νέο Δ.Σ. του Ιατρικού
Συλλόγου Αρκαδίας ως
εξής:
Πρόεδρος: Ψυχογυιός
Βασίλειος, Αντιπρόεδρος:
Βέρρος Κωνσταντίνος,
Γενικός
Γραμματέας:
Αναγνωστάκος Θεοχάρης, Ταμίας: Παπαντώνη
Βασιλική.
Μέλη: Αναστόπουλος
Γεώργιος, Αρσένη Γεωργία, Δεμπεγιώτης Παναγιώτης,
Καρλής
Δημήτριος,
Κατράνης
Αλέξανδρος, Σαμαρτζής
Γεώργιος και Τριάντος
Δημήτριος.
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Νέοι Αντιδήμαρχοι Γορτυνίας - Αρμοδιότητες
Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Γορτυνίας Γιάννης
Γιαννόπουλος όρισε έξι Αντιδημάρχους με θητεία από 110-2018 μέχρι 31-8-2019,
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως
εξής:
1. Την κα. Τσαφαρά
Ιωάννα του Πολυχρόνη κατά
τόπον Αντιδήμαρχο για την
δημοτική ενότητα Δημητσάνας και της μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες: α)
Την ευθύνη της λειτουργίας
των δημοτικών υπηρεσιών
που είναι εγκατεστημένες
στην δημοτική ενότητα. β)
Την παρακολούθηση της
εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται
στην δημοτική ενότητα. γ)
Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού που βρίσκεται
στην δημοτική ενότητα. δ)
Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της
δημοτικής ενότητας. ε) Την
συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους
των τοπικών κοινοτήτων για
την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης την ορίζει καθ’
ύλην Αντιδήμαρχο και της
μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες για: α) Διαφάνεια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. β) Νεολαία και
Επιχειρηματικότητα. γ) Υγεία
και πρωτοβάθμια περίθαλψη.
2. Τον κ. Καραντώνη Παναγιώτη του Σπυρίδωνος κατά
τόπον Αντιδήμαρχο για την
δημοτική ενότητα Βυτίνας
και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την
ευθύνη της λειτουργίας των
δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στην
δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης
των έργων και των εργασιών
που εκτελούνται στην δημο-

τική ενότητα. γ) Την μέριμνα
για την καλή κατάσταση και
λειτουργία του εξοπλισμού
που βρίσκεται στην δημοτική
ενότητα. δ) Την υπογραφή
με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και
λοιπών
διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε) Την συνεργασία με
τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση
των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’
ύλην Αντιδήμαρχο και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες για: α) Προγραμματισμό,
Ανάπτυξη,
Συγχρηματοδοτούμενες
δράσεις ΕΣΠΑ. β) Συντονισμό δράσεων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. γ)
Χωροταξία, Περιβάλλον, Κοιμητήρια. δ) Συνεργασία του
Δήμου με τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της χώρας.
3. Τον κ. Τσιούλο Ιωάννη
του Αγγελή κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική
ενότητα Ηραίας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την ευθύνη
της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική
ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των
έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στην δημοτική
ενότητα γ) Την μέριμνα για
την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στην δημοτική ενότητα. δ) Την υπογραφή με
εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και
λοιπών
διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε) Την συνεργασία με
τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση
των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’
ύλην Αντιδήμαρχο και του

μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες για: α) Ιαματικές Πηγές Λουτρών Ηραίας.
β) Τις δραστηριότητες ανάδειξης και προστασίας του
φαραγγιού Γκούρας και Τουθώα. γ) Δράσεις αγροτικής
παραγωγής και αξιοποίησης
στην κοιλάδα του Αλφειού.
4. Τον κ. Πετρόπουλο Γεώργιο του Κωνσταντίνου
κατά τόπον Αντιδήμαρχο για
την δημοτική ενότητα Κλείτορος και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
που
είναι
εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των
έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στην δημοτική
ενότητα. γ) Την μέριμνα για
την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στην δημοτική ενότητα. δ) Την υπογραφή με
εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και
λοιπών
διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε) Την συνεργασία με
τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση
των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’
ύλην Αντιδήμαρχο και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες για: α) Αγροτική ανάπτυξη, Υποδομές
Αγροτικής Παραγωγής. β)
Πιστοποίηση
Αγροτικών
προϊόντων. γ) Ύδρευση,
αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός για τις Δ.Ε. Βυτίνας,
Κλείτορος και Λαγκαδίων.
5. Τον κ. Νικήτα Κανέλλο
του Γεωργίου κατά τόπον
Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων, και
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την
ευθύνη της λειτουργίας των
δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στην
δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης

των έργων και των εργασιών
που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα. γ) Την μέριμνα
για την καλή κατάσταση και
λειτουργία του εξοπλισμού
που βρίσκεται στην δημοτική
ενότητα. δ) Την υπογραφή
με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και
λοιπών
διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε) Την συνεργασία με
τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση
των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’
ύλην Αντιδήμαρχο και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες για: α) Πρωτόκολλο, Διεκπεραίωση, Αρχείο.
β)
Δημοτολόγιο,
Μητρώο Αρρένων, Ληξιαρχείο. γ) Δικαστικές Υποθέσεις.
6. Tον κ. Κανελλόπουλο
Κωνσταντίνο του Δημητρίου
κατά τόπον Αντιδήμαρχο για
την δημοτική ενότητα Τρικολώνων και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
που
είναι
εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των
έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στην δημοτική
ενότητα. γ) Την μέριμνα για
την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στην δημοτική ενότητα. δ) Την υπογραφή με
εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και
λοιπών
διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε) Την συνεργασία με
τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση
των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’
ύλην Αντιδήμαρχο και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω

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

αρμοδιότητες για: α) Τις
δραστηριότητες ανάδειξης
και προστασίας του ορεινού
όγκου του Μαινάλου. β) Τις
δραστηριότητες ανάδειξης
και προστασίας του φαραγγιού του Λούσιου. γ)
Ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμό για τις Δ.Ε. Δημητσάνας, Τρικολώνων και
Ηραίας. δ) Παιδεία και Δια
βίου Μάθηση.
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες
ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν
απουσιάζουν ή κωλύονται οι
Αντιδήμαρχοι, τις κατά
τόπον αρμοδιότητές τους
αναπληρώνουν αμοιβαίως
ως εξής:
Την κα. Τσαφαρά Ιωάννα ο
κ. Πετρόπουλος Γεώργιος.
Τον κ. Πετρόπουλο Γεώργιο η κα. Τσαφαρά Ιωάννα.
Τον κ. Κανελλόπουλο Κωνσταντίνο ο κ. Τσιούλος Ιωάννης.
Τον κ. Τσιούλο Ιωάννη ο κ.
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος.
Τον κ. Καραντώνη Παναγιώτη ο κ. Νικήτας Κανέλλος.
Τον κ. Νικήτα Κανέλλο ο κ.
Καραντώνης Παναγιώτης.
Αρμοδιότητα καθ’ ύλην ή
κατά τόπον Τομέα ή Υπηρεσίας που δεν ανατίθεται με
απόφασή μου θα ασκείται
κατά Νόμον υπ’ εμού ή των
κατά σειρά Αναπληρωτών
μου.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος
απουσιάζει ή κωλύεται, τα
καθήκοντά του ορίζεται να
ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες Αντιδημάρχου κ. Μπαξεβάνος
Χαράλαμπος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται
τα καθήκοντα του Δημάρχου
θα ασκούνται από τον Δημοτικό Σύμβουλο με αρμοδιότητες
Αντιδημάρχου
κ.
Ματζαβίνο Δημήτριο.

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.
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Ο Δήμαρχος Γορτυνίας, Γιάννης Γιαννόπουλος, δίνει απαντήσεις
για σκουπίδια, παράκαμψη Λαγκαδίων, Λάδωνα και εκλογές
Για το μεγάλο πρόβλημα
που αντιμετωπίζει η περιοχή με τα σκουπίδια, για
την παράκαμψη Λαγκαδίων, την περιοχή του Λάδωνα,
αλλά
και
τις
δημοτικές εκλογές του
2019 μίλησε ο Δήμαρχος
Γορτυνίας, Γιάννης Γιαννόπουλος, σε μία συνέντευξη
που παρουσιάζει το «Καλημέρα Αρκαδία».
Η συνέντευξη δόθηκε με
αφορμή τον φετινό εθελοντικό καθαρισμό της λίμνης
του Λάδωνα.
Για την αξιοποίηση της
περιοχής γύρω από τον Λάδωνα: «Για να αξιοποιηθεί
μια περιοχή, πρέπει πρώτα
να είναι γνωστή. Η λίμνη
υπάρχει εδώ και 65 χρόνια.
Όλα αυτά τα χρόνια, δεν
υπήρξε η λογική να αναδειχθεί ως πόλος έλξης.
Είναι καλό ότι τα τελευταία

χρόνια έχει δημιουργηθεί
αυτή η αντίληψη. Θέλουμε
δραστηριότητες που δεν
θα αλλοιώσουν το φυσικό
περιβάλλον της λίμνης, να
υπάρχουν αθλητικές δράσεις
(κωπηλατοδρομίες
κ.α.) που δεν χρειάζονται
μεγάλες κατασκευές και
δράσεις περιηγητικού τουρισμού με το Menalon Trail
να φτάνει μέχρι τη λίμνη.»
Για τα σκουπίδια: «Περιμένω ότι θα υπάρξουν
πολλά δημοσιεύματα και
αναρτήσεις για το ζήτημα
αυτό και λόγω των εκλογών
που έρχονται. Αν θέλουμε
να είμαστε αντικειμενικοί
πρέπει να δούμε κάποιες
φωτογραφίες από τις χωματερές που παρέλαβε ο
Δήμος Γορτυνίας το 2011,
να πάμε μαζί πως έχουν
αποκατασταθεί, να ενημερώσουμε τον Δήμο Γορτυ-

νίας αυτά που προβλέπονται από τον περιφερειακό
σχεδιασμό, από το 2015, είχαμε κλίσει όλες τις χωματερές και είχε ξεκινήσει η
διαδικασία για το χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
Για πολιτικούς λόγους,
με την αλλαγή πλεύσης στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος,
την κόντρα του Υπουργείου
με την Περιφέρεια, έφερε
καθυστερήσεις. Αυτή τη
στιγμή βρισκόμαστε σε
φάση να ξεκινήσει ο ανάδοχος να κάνει αυτός την μεταφόρτωσης, να κάνει τις
πρώτες υποδομές. Ώστε
εμείς όλα τα σκουπίδια του
δήμου θα πηγαίνει και θα
μεταφορτώνεται σε κάθε
χώρο που θα φτιάξει ο ανάδοχος. Εμείς δεν έχουμε
χώρο ταφής. Εμείς κάνουμε προσωρινά αυτή τη
μεταφόρτωση με τα μέσα

που διαθέτουμε που δεν
είναι επαρκή για το καλοκαίρι που έχουμε μεγάλο
όγκο επισκεπτών. Δεν φτάνουν 4 απορριμματοφόρα
για 130 χωριά.
Τώρα, τα χωριά έχουν
καθαρίσει, διότι δεν υπάρχει μεγάλη παρουσία κόσμου.
Καλά κάναμε και κλείσαμε τις χωματερές. Υπήρχαν
προτάσεις
να
παραμείνουν ανοιχτές με
διάφορους τρόπους, αλλά
εμείς επιλέξαμε να τις κλείσουμε, διότι δεν θέλαμε να
πάμε πίσω.»
Για το οδικό δίκτυο και
την παράκαμψη Λαγκαδίων: «Υπάρχουν προγράμματα για να διευκολύνουμε
την πρόσβαση στη λίμνη
Λάδωνα, για να είναι πιο
προσιτή και από τον 111
και από τα Τρόπαια, ενώ

ετοιμάζουμε προτάσεις και
σε προγράμματα για βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας της Γορτυνίας.
Για την παράκαμψη Λαγκαδίων, το είχα βάλει σαν
θέμα στο περιφερειακό συνέδριο που είχε έρθει ο
Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση την επόμενη μέρα
ανακοίνωσε ότι θα δημοπρατηθεί στις αρχές του
2019. Περιμένουμε να
δούμε, δεν είναι θέμα παράκαμψης κάποιων χωριών, είναι οδικός άξονας
που συνδέει την Τρίπολη με
την Αρχαία Ολυμπία, είναι
βασικός για όλη την Αρκαδία.»
Για τις εκλογές: «Θα ήταν
είδηση αν δεν θα ήμουν
πάλι υποψήφιος Δήμαρχος.
Τότε θα σας το έλεγα.
Όταν κάποιος είναι στη
θέση του Δημάρχου, εννοείται ότι συνεχίζει».

Τρίτη πιο γερασμένη περιοχή της Ελλάδας η Γορτυνία
Στους δέκα δήμους της
χώρας με τη μεγαλύτερη
μέση ηλικία βρίσκεται ο
Δήμος Γορτυνίας. Αυτό
προκύπτει μέσα από τα
στοιχεία της Στατιστικής
Αρχής.
Η πιο γερασμένη περιοχή
είναι ο Δήμος Κεντρικών
Τζουμέρκων στην Άρτα με
μέση ηλικία πληθυσμού
στα 57,9 χρόνια και ακολουθεί ο Δήμος Κιμώλου
στη Μήλο με μέση ηλικία
πληθυσμού στα 55,7 έτη.
Τρίτη σε αυτή τη λίστα
είναι η Γορτυνία με μέση
ηλικία στα 54,8 έτη.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο πληθυσμός της Γορτυνίας όχι
απλά φθίνει, αλλά επιπλέον
γερνάει κι αυτό συμβαίνει
όταν δεν μπορεί να κρατήσει και να προσελκύσει
νέους ανθρώπους με τις οι-

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.

κογένειές της.
Πως όμως ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο ζευγάρι
με τα παιδιά του να επιλέξει
να μείνει στη Γορτυνία,
όταν κλείνουν αστυνομικά
τμήματα, όταν υπάρχει ελλιπής αστυνόμευση, όταν
αυξάνεται η εγκληματικότητα στα απομακρυσμένα
της χωριά, όταν βάζουν
λουκέτο σε σχολεία και
υπηρεσίες, όταν δεν στηρίζουν τα Κέντρα Υγείας με
τον απαιτούμενο αριθμό

προσωπικού;
Τεράστιο είναι και το δημογραφικό πρόβλημα της
Ελλάδας. Η μείωση του
πληθυσμού υπολογίζεται
έως το 2035 σε 1,4 εκατομμύρια και έως το 2050 σε
2,5 εκατομμύρια. Και στην
Αρκαδία δεν είναι καλύτερα
τα πράγματα. Το 2017 είχαμε 525 γεννήσεις και
1.112 θανάτους.
Δείτε τον παρακάτω πίνακα!

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.

Σελίδα 6

Λίγα λόγια
για τον μπάρμπαΓιαννούλη

Στις 24 Νοεμβρίου 2018 έφυγε από
τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο συγχωριανός μας Ιωάννης Π. Γκουσιάκης, ή Γιανούλης.
Αφού εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά
του, (αδελφικοί φίλοι) επιβάλλεται να
πω και δύο λόγια για τον εκλιπόντα.
Ο μπάρμπα Γιάννης ήταν ο τελευταίος εν εν ζωή από την γενιά του. Άνθρωπος
ευγενής,
έντιμος,
καλοπροαίρετος και συνετός.
Ήταν από τους ανθρώπους που μια
συζήτηση μαζί του είχε πάντα ιδιαίτερη
βαρύτητα και σημασία.
Προσωπικά υπήρχε και ένας ακόμη
λόγος που μου ήταν ιδιαιτέρως συμπαθής, ήταν βλέπεις ο καλύτερος φίλος
του πατέρα μου.
Ήταν ο πρώτος που θα έρχονταν στο
σπίτι όσες φορές επισκεπτόμουν το
χωριό μας. Αγωνιστής της ζωής και βιοπαλαιστής όπως άλλωστε όλοι οι συγχωριανοί.
Σήμα κατατεθέν για το μικρό χωριό
μας, απλή φιγούρα, πρόθυμος να συζητήσει και με ένα μικρό παιδάκι να του
λύσει απορίες ή να βοηθήσει ποικιλοτρόπως, είχε μείνει ορφανός από πολύ
μικρός οπότε υπήρχε και ένας λόγος
παραπάνω.
Συμβιβαστικός άνθρωπος, πρόθυμος
να δώσει λύσεις για οποιαδήποτε διένεξη.
Ο σεβασμός στο πρόσωπό του ήταν
ένας ακόμη λόγος για το πλήθος κόσμου που τον ξεπροβόδισε.
Καλό ταξίδι Μπάρμπα Γιάννη, και
είμαι βέβαιος ότι εκτός από τα υπόλοιπα αγαπημένα σου πρόσωπα που
αντάμωσες, σίγουρα θα έχεις συναντήσει και τον πατέρα μου, και θα στρίψατε
τα τσιγαράκια σας, μετά από 16 χρόνια.
Αγγελής Δ. Τσίρμπας

το

Mπουλιάρι
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Η πόλη των πηγαδιών
Εκείνη την πόλη δεν την κατοικούσαν άνθρωποι όπως τις
άλλες πόλεις του πλανήτη.
Σ’ εκείνη την πόλη κατοικούσαν πηγάδια. Πηγάδια ζωντανά…αλλά πηγάδια.
Τα πηγάδια διέφεραν μεταξύ
τους όχι μόνο ως προς τον τόπο
όπου είχαν φτιαχτεί αλλά και ως
προς το στόμιο.
Υπήρχαν πηγάδια ευκατάστατα πολυτελή με στόμιο από
μάρμαρο και όμορφα μέταλλα,
πηγάδια ταπεινά από τούβλα
και ξύλα κι άλλα πιο φτωχά,
απλές γυμνές τρύπες που ανοίγονταν στη γη.
Η επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων γινόταν από στόμιο σε
στόμιο και οι ειδήσεις έφταναν
γρήγορα απ’ άκρη σε άκρη.
Μια μέρα, έφτασε στην πόλη
μια “μόδα” που μάλλον είχε γεννηθεί σε κάποιο ανθρώπινο
χωριό.
Η νέα ιδέα ήταν ότι κάθε ζωντανό όν που εκτιμούσε τον
εαυτό του θα έπρεπε να φροντίζει πολύ περισσότερο το εσωτερικό παρά το εξωτερικό. Το
σημαντικό δεν ήταν η επιφάνεια, αλλά το περιεχόμενο.
Έτσι έγινε και τα πηγάδια άρχισαν να γεμίζουν με αντικείμενα. Μερικά γέμισαν με
κοσμήματα, χρυσά νομίσματα
και πολύτιμες πέτρες. Άλλα πιο
πρακτικά γέμισαν με ηλεκτρικές
συσκευές και μηχανές. Μερικά
άλλα επέλεξαν τέχνη και γέμισαν με πίνακες ζωγραφικής,
πιάνα με ουρά και εξεζητημένα
μεταμοντέρνα γλυπτά.
Τέλος, τα διανοούμενα γέμισαν με βιβλία ιδεολογικά μανιφέστα
και
εξειδικευμένα
περιοδικά. Πέρασε ο καιρός. Τα
περισσότερα πηγάδια γέμισαν
σε τέτοιο σημείο, ώστε τίποτα
άλλο δεν χωρούσε.
Τα πηγάδια δεν ήταν όλα τα
ίδια, οπότε κάποια συμβιβάστηκαν ενώ άλλα σκέφτηκαν πως
έπρεπε να κάνουν κάτι για να
συνεχίσουν να συσσωρεύουν
πράγματα στο εσωτερικό τους.
Ένα απ’ αυτά έκανε την αρχή.
Αντί να συμπιέζει το περιεχόμενο σκέφτηκε να αυξήσει τη
χωρητικότητά του διευρύνον-

τας το χώρο του.
Δεν πέρασε πολύς καιρός κι
άρχισαν και τα υπόλοιπα να μιμούνται την καινούρια ιδέα.
Όλα τα πηγάδια δαπανούσαν
μεγάλο μέρος της ενέργειάς
τους για να αποκτήσουν περισσότερο χώρο στο εσωτερικό
τους.
Ένα πηγάδι μικρό κι απόκεντρο άρχισε να βλέπει τους συντρόφους του να επεκτείνονται
χωρίς μέτρο. Σκέφτηκε ότι αν
συνέχιζαν να διευρύνονται με
αυτόν τον τρόπο, σύντομα θα
μπέρδευαν τα όριά τους και τα
κάθε ένα θα έχανε την ταυτότητά του.
Ίσως, ξεκινώντας από αυτήν
την ιδέα σκέφτηκε ότι ένας διαφορετικός τρόπος για να αυξήσει την χωρητικότητά του ήταν
να μεγαλώσει όχι φαρδαίνοντας
αλλά βαθαίνοντας. Να επεκταθεί σε βάθος αντί για πλάτος.
Σύντομα συνειδητοποίησε ότι
όλα όσα είχε στο εσωτερικό του
έκαναν αδύνατη την εργασία
εκβάθυνσης. Αν ήθελε να γίνει
πιο βαθύ, όφειλε να ξεφορτωθεί
ολόκληρο το περιεχόμενο του.
Στην αρχή, το κενό το τρόμαζε.
Αλλά αργότερα, όταν είδε ότι
δεν είχε άλλη επιλογή το έκανε.
Χωρίς τίποτα στην κατοχή του,
το πηγάδι άρχισε να βαθαίνει,
ενώ τα υπόλοιπα άρπαζαν τα
αντικείμενα που είχε πετάξει.
Μια μέρα, κάτι ξάφνιασε το
πηγάδι που μεγάλωνε προς τα
κάτω. Κάτω πολύ κάτω, πολύ
στο βάθος… βρήκε νερό! Ποτέ
πριν άλλο πηγάδι δεν είχε ξανά
βρει νερό. Το πηγάδι ξεπέρασε
την έκπληξή του κι άρχισε να
παίζει με το νερό καταβρέχοντας τα τοιχώματά του, πιτσιλώντας το στόμιο του και τέλος
βγάζοντας το νερό προς τα
έξω.
Η πόλη δεν είχε βραχεί από
τίποτα άλλο πέρα από τη βροχή
η οποία εκ των πραγμάτων,
ήταν αρκετά σπάνια. Έτσι η γη
τριγύρω απ’ το πηγάδι, αναζωογονημένη από το νερό άρχισε
να ξυπνά. Οι σπόροι βλάστησαν
παίρνοντας τη μορφή χλόης,
τριφυλλιών, λουλουδιών και
αδύναμων κορμών που μετα-

τράπηκαν αργότερα σε δέντρα.
Μια έκρηξη χρωμάτων και
ζωής απλώθηκε από το απομακρυσμένο πηγάδι το οποίο άρχισαν να το αποκαλούν “το
περιβόλι”. Όλοι το ρωτούσαν
πως είχε καταφέρει αυτό το
θαύμα. Δεν είναι κανένα θαύμα
απαντούσε το περιβόλι πρέπει
να σκάψεις στο εσωτερικό προς
τα μέσα
Πολλοί θέλησαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του περιβολιού, αλλά αποδοκίμασαν
την ιδέα όταν συνειδητοποίησαν ότι για να βαθύνουν θα
έπρεπε πρώτα να αδειάσουν.
Συνέχισαν να διευρύνονται όλο
και πιο πολύ, για να γεμίσουν
περισσότερα πράγματα.
Στην άλλη άκρη της πόλης
ένα άλλο πηγάδι αποφάσισε κι
αυτό να πάρει το ρίσκο να αδειάσει. Κι άρχισε κι αυτό να βαθαίνει. Κι έφτασε κι αυτό στο
νερό. Και το έριξε κι αυτό προς
τα έξω δημιουργώντας μια δεύτερη όαση στο χωριό.
Τι θα κάνεις όταν τελειώσει το
νερό; Το ρωτούσαν.
Δεν ξέρω τι θα συμβεί απαντούσε αλλά προς το παρόν όσο
περισσότερο νερό βγάζω, τόσο
περισσότερο νερό βρίσκω.
Πέρασαν μερικοί μήνες μέχρι
τη μεγάλη ανακάλυψη.
Μια μέρα σχεδόν κατά τύχη,
τα δυο πηγάδια κατάλαβαν ότι
το νερό που είχαν βρει στο
βάθος τους ήταν το ίδιο. Ότι το
ίδιο υπόγειο ποτάμι που περνούσε από το ένα, γέμιζε το
βάθος του άλλου. Κατάλαβαν
ότι ξεκινούσε γι’ αυτά μια καινούρια ζωή. Όχι μόνο μπορούσαν να επικοινωνούν από
στόμιο σε στόμιο. Επιφανειακά
όπως όλοι οι άλλοι, αλλά η αναζήτησή τους είχε προσφέρει
ένα νέο μυστικό σημείο επαφής.
Είχαν ανακαλύψει την βαθιά
επικοινωνία που πετυχαίνουν
μόνον εκείνοι που έχουν το θάρρος να αδειάσουν από κάθε περιεχόμενο και να ψάξουν στο
βάθος της ύπαρξής τους για να
βρούν τι έχουν να δώσουν…
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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 διατηρούν-

ται 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.
Λιανώματα: Μικρά αρνιά
ή κατσίκια.
Σκαντήλα: Η ακαθαρσία
των γουρουνιών.
Χαμοκέλα: Καλύβι για
ζώα ή φτωχόσπιτο.
Ζάβαλη: Χαζή, κουτή,
φίλη.
Μουζούστες: Κόλπα.
Φρέκιαση: Η αφόδευση.
Τσιοκαλάω: Χτυπάω.

Προβατίνα: Η εσωτερική
μάλλινη πλεχτή φανέλα.
Ντρούμιζες: Οι τριφτιάδες.
Συμπύριανε: Ζέστανε ο
καιρός.
Μπεργιάνι ή βεριάνι: Όλα
ανοιχτά στο σπίτι.
Αγκωνή: Η γωνία του σπιτιού ή του ψωμιού.
Αναφανταλιά: Το χαστούκι, το σκαμπίλι.
Αστράχα: Το κενό ανάμεσα στον τοίχο και τα κεραμίδια του σπιτιού.

Βασταγούρι ή βασταγός:
Το γαϊδούρι.
Γούπατο: Κοίλωμα του
εδάφους.
Βορρός: Ποιμνιοστάσιο.
Γκιούλι: Κουβάρι χοντρής κλωστής, σπάγκος.
Βελέγκο: Γρήγορα.
Βελέσι: Το υφαντό γυναικείο μισοφόρι.
Απολειφάδι ή πολειφάδι:
Το απομεινάρι του σαπουνιού.
Αρβάλι: Το χέρι του καζανιού.

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:
«Αυτός έχει λόξα»: Στα παλιότερα χρόνια, όλοι οι Έλληνες σχεδόν φορούσαν το
εθνικό μας ένδυμα, τη φουστανέλα, και πολύ λίγοι και
δακτυλοδεικτούμενοι "φραγκοφορεμένοι", όπως τους
έλεγαν, φορούσαν ευρωπαϊκά ρούχα. Για να γίνει
όμως, μια φουστανέλα τέλεια, που να στέκεται καλά
και να ανεμίζει στα πανηγύρια, και μάλιστα στις "φούρλες"
που
έκαναν
οι
χορευτές, έπρεπε να είναι
μαστορικά φτιαγμένη και να
έχει ορισμένες δίπλες, που
τις έλεγαν "μάνες". Κάθε

1΄λεπτό γέλιο

• Ένας παχύς κύριος μπαίνει στο λεωφορείο. Βλέποντάς τον, κάποιος άλλος
ψιθυρίζει στο διπλανό του:
-Κοίταξε ένας ιπποπόταμος!
Μα ο χοντρός τον ακούει
και του λέει ήσυχα-ήσυχα:
- Κύριε το λεωφορείο είναι
σαν την Κιβωτό του Νώε.
Έχει μέσα απ’ όλα τα ζώα…
ακόμα και γαϊδούρια!!!
• Πήγε ο Γιάννης τη γυναίκα του στο μαιευτήριο
να γεννήσει. Σε λίγο βγαίνει
γελαστή η Μαία και τον
ενημερώνει ότι η γυναίκα
του έκανε τρίδυμα. Χαρούμενος ο Γιάννης της λέει: Είδες, κανόνι, ο Γιάννης,
κανόνι δυνατό. Τρία με τη
μία! Και η απάντηση της
Μαίας: - Κανόνι δυνατό,
αλλά φρόντισε να το καθαρίζεις και να το ξεσκουριάζεις, Γιάννη, γιατί τα παιδιά
γεννηθήκανε μαύρα!!!

"μάνα" είχε δυο πτυχές, με
το όνομα "λόξες". Αν τώρα
έλειπε καμιά "λόξα", η φουστανέλα δε στεκότανε καλά.
Από δω διαμορφώθηκε η
φράση που λέγανε παλιότερα: «Αν του λείπει λόξα,
λίγο το κακό, μα αν του λείπει μάνα, κλάψτε τον". Το
θέμα πλέον είχε μετατοπιστεί από την αισθητική της
φουστανέλας, στη διανοητική επάρκεια των ανθρώπων. Οι σημερινοί το ξέρουν
κάπως αλλιώτικα. Λένε:
«Αυτός έχει λόξα", δηλαδή
το μυαλό του δε στέκεται
καλά.
«Τον πήραν στο Ψηλό»:
Παρόλη τη σκληρότητα και
τον τρόμο που βασίλευαν
στο Βυζάντιο, οι επαναστάσεις δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο. Όταν μια λαϊκή
εξέγερση πετύχαινε, οι επαναστάτες ανακήρυσσαν δικό
τους βασιλιά, έδιωχναν τους
παλιούς αξιωματούχους της
Αυλής κι έβαζαν δικούς
τους. Στη Βασιλεύουσα
υπήρχε ένα μέρος που ονομαζόταν Ψηλό, γιατί η τοποθεσία ήταν πάνω από τη
θάλασσα, δηλαδή ήταν
μέρος ψηλό. Στο σημείο
αυτό, οι επαναστάτες έσερναν αλυσοδεμένους τους
πρώην βασανιστές τους,
τους κρεμούσαν σ' ένα δέντρο κι άρχιζαν να τους διαπομπεύουν. Μικροί και
μεγάλοι, περνούσαν μπρος
από τον τιμωρούμενο και τον
έφτυναν ή του έριχναν λεμο-

νόκουπες κ.λπ. Ύστερα τον
ξεκρεμούσαν κι έτσι δεμένο
τον πετούσαν στη θάλασσα.
Με τον ίδιο σχεδόν τρόπο, τιμώρησαν τη Μαρία Κομνηνή,
την ωραία αλλά σκληρή αυτοκράτειρα του Βυζαντίου.
Από το περιστατικό αυτό και
από την ονομασία της τοποθεσίας που πήγαιναν τους τιμωρημένους
βγήκε
η
φράση: «Τον πήραν στο
ψηλό».
«Καρφί δεν του καίγεται»:
Το 15ο αιώνα, τη θέση του
γενικού τοποτηρητή της Πελοποννήσου ανέλαβε Δημήτριος Παντεχνής, ο οποίος
παρίστανε το θαυματοποιό.
Πολλοί σύγχρονοι του αναφέρουν πως έκανε καταπληκτικά πράγματα. Κι ένα απ'
όλα είναι, ότι εξαφάνιζε νομίσματα και χρυσαφικά μόλις
τα άγγιζε και κατηγορούσε
κατόπιν τους άλλους για
κλέφτες. Επειδή έκανε
πολλά τέτοια, ο λαός αποφάσισε να τον τιμωρήσει με
την ποινή της παραμόρφωσης. Δηλαδή, μ’ ένα πυρακτωμένο καρφί, έκαναν στο
πρόσωπο του τιμωρούμενου
διάφορα σημάδια. Το καρφί,
όμως, που έφεραν για να τον
παραμορφώσουν, παρότι το
έβαλαν σε δυνατή φωτιά και
το άφησαν εκεί πολλή ώρα,
παρέμεινε τελείως κρύο. Το
παράξενο αυτό Φαινόμενό
τόσο πολύ τρόμαξε το πλήθος ώστε τον παράτησε κι
έφυγε λέγοντας "το καρφί
δεν του καίγεται", για να μεί-

νει από τότε η φράση:
"Καρφί δεν του καίγεται",
που τη λέμε και για τα άτομα
που αδιαφορούν για ό,τι
συμβαίνει γύρω τους.
«Είναι μούσι - είναι τρίχες
- είναι τρίχας»: Ως τις αρχές
του 20oύ αιώνα, όλοι οι
ά¬ντρες άφηναν μουστάκι
και πολλοί είχαν και μούσι.
Τότε, οι μόνοι που είχαν ξυρισμένα μουστάκια και γένια
ήταν οι ηθοποιοί. Αναλόγως
του ρόλου τους, έβαζαν
ψεύτικο μουστάκι ή γένι,
μαύρο, ξανθό ή άσπρο. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή εκτός
από περούκες, και ψεύτικα
γένια. Επειδή λοιπόν οι περούκες είναι ψεύτικα μαλλιά
(=τρίχες) κι επειδή εκείνα τα
μούσια ήταν όχι μόνο ψεύτικα αλλά (και προτού βρεθούν οι κατάλληλες κόλες)
έπεφταν συχνά, πράγμα που
έκανε τους θεατές να γελούν, τρίχες και μούσι κατέληξαν να σημαίνουν το
ψεύτικο, το ψέμα. Κι επειδή
τα ψεύτικα γένια τα χρησιμοποιούσαν οι ηθοποιοί που
υποκρίνονταν
αισθήματα
που δεν ένιωθαν κι έλεγαν
λόγια που δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματική ψυχική
τους διάθεση, κατέληξε να
αποκαλείται τρίχας" και
"μούσης" όποιος υποκρινόταν και γενικότερα όποιος
έλεγε ψέματα ή μεταχειριζόταν απατηλά μέσα (όπως οι

περούκες και τα ψεύτικα
μούσια).
«Είναι γραμμένος στον
μαυροπίνακα»: Όταν βασίλευε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης
στο
Βυζάντιο,
δημιουργήθηκε μια μυστική
εταιρεία «εκδικητών» -όπως
ονομάζονταν τα μέλη της- με
σκοπό να ξεσκεπάζονται και
να τιμωρούνται οι εγκληματίες, κλέφτες, απατεώνες
κ.λπ. Οι εκδικητές φορούσαν
μαύρες κουκούλες, συνεδρίαζαν έξω από τα τείχη
της Κωνσταντινούπολης σε
κατακόμβες και υπόγεια και
ο ένας δεν γνώριζε τον
άλλον. Κανείς δεν γνώριζε
τον αρχηγό αν και έλεγαν ότι
ήταν νόθος γιος του Ιουλιανού που ήθελε να σφετεριστεί το θρόνο. Πάντως την
περίοδο εκείνη το Βυζάντιο
γνώρισε μεγάλη περίοδο
ηρεμίας επειδή όποιος σκεφτόταν να εγκληματίσει,
ήξερε ότι θα είχε να κάνει με
τους Εκδικητές -ειδικά αν
αδικούσε κάποιο φτωχό. Αν
γινόταν αυτό, ο ένοχος λάμβανε ένα πάπυρο με μια νεκροκεφαλή κι ένα σπαθί που
έγραφε "Πρόσεχε, είσαι χαραγμένος στο μαύρο πίνακα". Αυτός ήταν ένα είδος
καταλόγου με τα ονόματα
πολλών παλιανθρώπων. Αν ο
ειδοποιούμενος δεν συμμορφωνόταν, η εταιρεία τον
«αναλάμβανε».

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 εκδηλώ-

σεις 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.

