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Το πανηγύρι
του χωριού μας

Ο Σύλλογός μας, πιστός στην υπόσχεσή του, οργανώνει και πάλι φέτος, το πανηγύρι της Αγίας Άννας στο
χωριό. Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι του Συλλόγου
μας, όλοι γνωρίζετε ότι χρόνο με το χρόνο, τα τελευταία
χρόνια, πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Δημογραφικά το χωριό μας, όπως είχαμε γράψει και σε παλαιότερο φύλλο μας, έχει μειωθεί και δεν υπάρχει ο
«φώλος», που θα προσέλκυε τους συγχωριανούς μας
στη «φωλιά», πολλά σπίτια κλειστά. Πρέπει ο καθένας να
κουβαλήσει μαζί του όλα τα απαραίτητα για τις μέρες
που θα μείνει. Οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες δυσκολεύουν την πραγματοποίηση πανηγυριού όπως παλαιότερα. Σεβόμενοι την επιθυμία των συγχωριανών μας,
αποφασίσαμε να κάνουμε γλέντι- πανηγύρι ανήμερα της
Αγίας Άννας, 25 Ιουλίου 2016, το πρωί μετά το σχόλασμα
της εκκλησίας και …όσο κρατήσει. Θα σερβίρονται: σουβλάκια, σαλάτες, τυριά, αναψυκτικά, μπίρες παγωμένες
και κρασί.
Ο χορός και φέτος θα είναι ελεύθερος. Η ορχήστρα
μας αποτελείται από τον Τάκη Μπαλάση και Αγγελή
Τσίρμπα στο τραγούδι και Δημήτρη Παπαγεωργίου στο
κλαρίνο.
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.

Τα παγκάκια
της πλατείας μας

Πάσχα στο χωριό
Αρκετοί χωριανοί βρέθηκαν και φέτος το Πάσχα
στο χωριό μας. Τη Μεγάλη
Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η περιφορά του Επιταφίου και το Μεγάλο
Σάββατο έγινε η Ανάσταση
του Κυρίου, λίγο νωρίτερα
της 12ης, λόγω υποχρεώσεων του ιερέως Αθανασίου Κουσιουνέλου, σ’
άλλο χωριό. Ανήμερα το
Πάσχα, σε αρκετές γειτονιές στήθηκαν ψησταριές
και υπήρξε το ανάλογο
γλέντι.
Ευχόμαστε και του χρόνου να υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση στο
χωριό τις Άγιες αυτές ημέρες.

Δήμος Γορτυνίας - Έργα στη Γορτυνία
Ο Αντιπεριφερειάρχης,
Βαγγέλης Γιαννακούρας,
ανακοίνωσε 56 εν εξελίξει
έργα στη Γορτυνία και προσπαθήσαμε να βρούμε
έργα που εκτελούνται στον
τέως Δήμο Τροπαίων και
βρήκαμε τα παρακάτω.
1. Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακής οδού από
Σταυροδρόμι προς Αετορράχη-Κοκκινόραχη, 300.000
ευρώ.
2. Άρση καταπτώσεων,
προστασία πρανών και
αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων στην
επαρχιακή οδό Σπάθαρι-εργοστάσιο Λάδωνα- Βούτσι,
250.000 ευρώ.
3. Συντήρηση επαρχιακής οδού από Σταυροδρόμι-Βυζίκι και προς Μονή

Άκοβας, 100.000 ευρώ.
4. Ευστάθεια και προστασία πρανών και αποκατάσταση
κτεστραμμένων
τμημάτων στην επαρχιακή
οδό από Αετορράχη προς
Κοκκινόραχη,
100.000
ευρώ.

5. Ηλεκτροδότηση για
άρδευση της παραποτάμιας περιοχής Λάδωνα,
203.000 ευρώ.
6. Συντήρηση επαρχιακού δρόμου από Εθνική
Τρίπολης-Πύργου
προς
Δόξα, 100.000 ευρώ.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι Δήμου Γορτυνίας
Ο χρόνος φθείρει τα πάντα. Έτσι και τα σανίδια στα
παγκάκια της πλατείας του χωριού μας, μετά από 15 χρόνια, σάπισαν, έσπασαν και είχαν γίνει επικίνδυνα και για
τους γέροντες αλλά και για τα παιδιά. Ο Σύλλογός προχώρησε, πριν ένα μήνα, στην αντικατάσταση των φθαρμένων σανιδιών με αντίστοιχα σιδερένια, βαμμένα σε
μαύρο χρώμα.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας
αποφάσισε και αντικαθιστά
τις αποφάσεις 13000/1-92014,
13004/1-9-2014,
2624/2-3-2015, 9652/1-92015 και 14000/31-12-2015
και ορίζει τους κατωτέρω 6
δημοτικούς συμβούλους
της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από

1-5-2016 μέχρι 31-3-2017,
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως
εξής:
1. Τον κ. Καραντώνη Παναγιώτη του Σπυρίδωνος
κατά τόπον Αντιδήμαρχο
για την δημοτική ενότητα
Βυτίνας και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότη-

τες:
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.
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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Οι νέοι Αντιδήμαρχοι Δήμου Γορτυνίας
Συνέχεια από τη σελ. 1
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) Γραφείο κίνησης και Διαχείριση οχημάτων. γ) Χωροταξία, Περιβάλλον, Κοιμητήρια.
2. Τον κ. Μητρόπουλο Παναγιώτη του Νικολάου 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 κοι-

το

νοτήτων 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) Παιδεία και Δια
βίου Μάθηση.
β) Νεολαία και Επιχειρηματικότητα. γ) Ιαματικές Πηγές
Λουτρών Ηραίας.
3. Τον κ. Πυρπυρή Καλλίμαχο του Πάνου 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 .Ε.
Βυτίνας, Κλείτορος και Λαγκαδίων.
4. Τον κ. Νικήτα Κανέλλο
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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.
5. Τον 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 μεταβι-

βάζει τις παρακάτω 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 .Ε.
Δημητσάνας, Τρικολώνων και
Ηραίας.
6. Τον κ. Ξυνή Γεώργιο του
Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Τροπαίων 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) Την Πολιτική
Προστασία και την οργάνωση
ομάδων εθελοντών του
Δήμου Γορτυνίας.
β) Πιστοποίηση Αγροτικών
προϊόντων.
γ) Ύδρευση, αποχέτευση,

ηλεκτροφωτισμός για τις Δ.Ε.
Κοντοβάζαινας και Τροπαίων.
Β. Από τους ανωτέρω ορίζονται
1. Με αντιμισθία:
Ο Καραντώνης Παναγιώτης, ο Μητρόπουλος Παναγιώτης, ο
Πυρπυρής
Καλλίμαχος και ο Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος
2. Χωρίς αντιμισθία:
Ο Νικήτας Κανέλλος και ο
Ξυνής Γεώργιος.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες
ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν
απουσιάζουν ή κωλύονται οι
Αντιδήμαρχοι, τις κατά τόπον
αρμοδιότητές τους αναπληρώνουν αμοιβαίως ως εξής:
Τον κ. Κανελλόπουλο Κωνσταντίνο ο κ. Πυρπυρής Καλλίμαχος. Τον κ. Πυρπυρή
Καλλίμαχο ο κ. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος.
Τον κ. Ξυνή Γεώργιο ο ο κ.
Νικήτας Κανέλλος. Τον κ. Νικήτα Κανέλλο ο κ. Ξυνής Γεώργιος.
Τον κ. Καραντώνη Παναγιώτη ο κ. Μητρόπουλος Παναγιώτης. Τον κ. Μητρόπουλο
Παναγιώτη ο κ. Καραντώνης
Παναγιώτης.
Αρμοδιότητα καθ’ ύλην ή
κατά τόπον Τομέα ή Υπηρεσίας που δεν ανατίθεται με
απόφασή μου θα ασκείται
κατά Νόμον υπ’ εμού ή των
κατά σειρά Αναπληρωτών
μου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά
του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ξυνής Γεώργιος,
που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα
καθήκοντα του Δημάρχου θα
ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μητρόπουλο Παναγιώτη.

H θεωρία του Κικέρωνα

Πιθανότατα οι περισσότεροι να έχουμε διαβάσει τη «θεωρία του Κικέρωνα», που πολλοί αμφισβητούν ότι την έχει γράψει ο ίδιος, αλλά επειδή είναι επίκαιρη τη δημοσιεύουμε.
- Ο πτωχός, εργάζεται.
- Ο πλούσιος, τον εκμεταλλεύεται.
- Ο στρατιώτης, προστατεύει και τους δύο.
- Ο φορολογούμενος, πληρώνει και για τους τρεις.
- Ο απατεώνας, εκμεταλλεύεται και τους τέσσερεις.
- Ο μεθύστακας, πίνει στην υγεία και των πέντε.
- Ο τραπεζίτης, εξαπατάει και τους έξι.
- Ο δικηγόρος, αγορεύει ξεγελώντας και τους επτά.
- Ο γιατρός, σκοτώνει και τους οκτώ.
- Ο νεκροθάφτης, θάβει και τους εννέα.
- Ο πολιτικός, ζει σε βάρος και των δέκα.
- Επιβεβαίωση: Ο κόσμος δεν έχει αλλάξει εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια !…
Γι’ αυτό και ο Πόπλιος Οβίδιος έγραψε: Bene qui latuit,
bene vixit, δηλαδή όποιος κάνει το κορόιδο ζει ωραία!
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Ερωτήσεις – επερωτήσεις – δραστηριότητες των Βουλευτών μας
• Σε σύσκεψη που έγινε
στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο
Τρίπολης,
υπό
τον
Υπουργό
Υγείας ο Βουλευτής Γιώργος
Παπαηλιού
έθεσε
στον
Υπουργό τα εξής ζητήματα:
Την ανάγκη επίσπευσης της
διαδικασίας επιλογής νέου διοικητή, την επικαιροποίηση
και αναμόρφωση του οργανισμού του Παναρκαδικού νοσοκομείου, την αξιοποίηση
των προγραμμάτων της Ε.Ε.,
την ανάγκη πρόσληψης νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, τον εξοπλισμό του
νοσοκομείου, την ενεργοποί-

ηση-αξιοποίηση των κληροδοτημάτων, την αντιμετώπιση
των προβλημάτων των Κέντρων Υγείας κυρίως σε ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό
και οδηγών ασθενοφόρων.
• Σε υπόμνημά του, στον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Παπαηλιού, λόγω
των δύσκολων οικονομικών
συνθηκών, ζητά να αυξηθούν
τα όρια ηλικίας των κυκλοφορούντων ταξί.
• Σε δήλωσή του, ο κ. Παπαηλιού, αναφέρει ότι ο ΟΓΑ
από τις 9 Μαΐου 2016, εντάχθηκε στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και οι
αυτοαπασχολούμενοι αγρότες σε οικισμούς κάτω των
2.000 κατοίκων, υπάγονται,

με εισοδηματικά κριτήρια, στο
ίδιο καθεστώς με τους αγρότες.
• Στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής, στο Σικάγο και Νέα
Υόρκη, βρέθηκε
για
λίγες ημέρες
ο βουλευτής
Κώστας Βλάσης, όπου είχε
επαφές με ομογενείς.
• Στο 10ο Συνέδριο της
Νέας Δημοκρατίας, πέρα από
τον Δημήτρη Αβραμόπουλο,
συμμετείχαν ο βουλευτής Κώστας Βλάσης, ο Ανδρέας Λυκουρέντζος, η Εύη Τατούλη
και άλλοι. Στην ψηφοφορία
για τα μέλη της Πολιτικής Επι-

τροπής, πρώτος σε ψήφους
ήρθε ο συνεργάτης του κ.
Αβραμόπουλου, Κατσαούνος
Γεώργιος.
• Σε ερώτησή του, στο
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κ. Βλάσης,
ζητά την άμεση
διευθέτηση του θέματος, που
έχει προκύψει με τους πυρόπληκτους της Αρκαδίας, οι
οποίοι έβγαλαν άδεια επισκευής των κτισμάτων τους
χωρίς θεώρηση από το ΙΚΑ,
κατόπιν προτάσεως των αρμόδιων υπαλλήλων του ΤΑΠ
και τώρα τους ζητούν να πληρώσουν και προσαυξημένα
τα ποσά.
• Ο Βουλευτής Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος,
εξέ-

φρασε, προς
τον Υπουργό
Αγροτικής
Ανάπτυξης,
την έντονη
διαμαρτυρία
του, για τις πολιτικές της κυβέρνησης που πλήττουν τους
παραγωγούς.
• Ο κ. Κωνσταντινόπουλος
εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του για το πολυνομοσχέδιο που περιλάμβανε και
τη δημιουργία του νέου Ταμείου ιδιωτικοποιήσεων και
στην ομιλία του χρησιμοποίησε και το όνομα του Κολοκοτρώνη,
λέγοντας:
«…
πατριωτικό καθήκον είναι να
μιλάς για τον Κολοκοτρώνη
και να προσκυνάς το Χίτλερ;»

διαθέτουν ένα ελαιόλαδο που
εν τοις πράγμασι, αποδείχθηκε επιστημονικά, πως μπορεί να φέρει ανάπτυξη και
πλούτο στην Γορτυνία και
στην Ηλεία, εάν αξιοποι-

ήσουμε και αναδείξουμε το
συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα
και τις μοναδικές φαρμακευτικές του ιδιότητες, που προέρχονται από την πικρή γεύση
του».

Το «θαυματουργό» ελαιόλαδο της Γορτυνίας
Το εξαιρετικής ποιότητας
ελαιόλαδο, που παράγεται
από συγκεκριμένη ποικιλία
ελιάς στην περιοχή κυρίως
της Γορτυνίας και σε κάποια
χωριά της Ορεινής Ολυμπίας,
αποδείχθηκε επιστημονικά,
από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ότι λειτουργεί
ευεργετικά συμβάλλοντας
στην πρόληψη της στεφανιαίας νόσου και ορισμένων
μορφών καρκίνου.
Πρόκειται για την ποικιλία
ελιάς με την τοπική ονομασία
«Χωραΐτικη», που καλλιεργείται στη Γορτυνία από τα

χωριά της Καρύταινας μέχρι
την περιοχή της Θέλπουσας
και Κοντοβάζαινας καθώς και
σε τμήμα της Ορεινής Ολυμπίας, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την πικρή γεύση του
ελαιολάδου.
Σύμφωνα με την έρευνα
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας απεδείχθη ότι το
λάδι που παράγεται στην συγκεκριμένη περιοχή εμπεριέχει
σε μεγαλύτερο ποσοστό από
άλλα λάδια της χώρας, την
ουσία «ελαιοαλακάνθη», η
οποία διαθέτει, σύμφωνα
πάντα με τις επιστημονικές

έρευνες, φαρμακευτικές ιδιότητες. Τα αποτελέσματα της
επιστημονικής έρευνας παρουσιάζονται αυτές τις ημέρες σε συνέδριο για την ελιά
που πραγματοποιείται στην
Αρχαία Ολυμπία, και σήμερα
το απόγευμα θα γίνουν βραβεύσεις παραγωγών.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας με δηλώσεις του στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε ότι:
«Οι δύο Περιφερειακές
Ενότητες της Αρκαδίας και
της Ηλείας εκτός από κοινά
γεωγραφικά χαρακτηριστικά,

Παράκαμψη Λαγκαδίων - πάλι σε σημείο μηδέν
Συζητήθηκε στις 30-5-2016
στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Πελοποννήσου επερώτηση
του Παριφερειακού Συμβούλου Πελοποννήσου και επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Τάκη Γατσόπουλου, με
τίτλο: -Λαγκάδια-Λευκοχώρι:
Ο «Γολγοθάς» των Γορτυνίων.. και τα «εξασφαλισμένα»
.…από το 2012 ...72.000.000
€… -Ε.Ο.!!!!!! Τρίπολης-Πύργου. Μένουμε Ευρώπη;;;
Αναφέρθηκε στις δηλώσεις
του Περιφερειάρχη, στις 3-42012 σε συνέντευξη τύπου,
που έλεγε: «Από τα σημαντικότερα έργα που προχωράει
η Περιφέρεια είναι ο δρόμος

Τρίπολη-Βυτίνα-Αρχαία Ολυμπία που εδώ και δεκαετίες
μένει ανολοκλήρωτος…..έχει
ωριμάσει το έργο της Παράκαμψης Λαγκαδίων, το οποίο
το πρώτο εξάμηνο (ενν. 2012)
θα ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών με προϋπολογισμό
που ξεπερνά τα 70 εκ. ευρώ
μαζί με τις παρακάμψεις
Σταυροδρομίου και Καλλιάνι…».
«Στην Γορτυνία αναμένεται
εντός του α΄ εξαμήνου (ενν.
2012) να ενταχθεί στα τομεακά
προγράμματα
του
Υπουργείου Υποδομών το
έργο της Παράκαμψης Λαγ-

καδίων που έχει υψηλό επίπεδο ωριμότητας και κόστος
70 εκατομμυρίων ευρώ.»
Σε άλλες δηλώσεις του τις
8-6-2012 στα Πρακτικά της με
αριθμό 230/2012 απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου της
Παράκαμψης
Λαγκαδίων
έλεγε κατά λέξη: «Έχουμε
φροντίσει και έχουμε εξασφαλίσει από τη στιγμή που θα
ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, το έργο να ενταχθεί
με 72 εκατομμύρια στο τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΟΜΕΔΙ» (οι εκλογές γίνονταν σε
8 μέρες (17-6-2012)!!!!!!!
Στις 30-5-2016, στη συζήτηση της επερώτησης του κ.
Γατσόπουλου στο Πε.Συ. από
τον κ. Περιφερειάρχη εμφανίστηκε τεχνηέντως και για
πρώτη φορά το έργο όλης
της Ε.Ο. ως ενιαίο και μεγάλο,
άρα αδύνατο για εκτέλεση!!!!
Υποστήριξε (ατεκμηρίωτα;)
ότι κανένα τμήμα του έργου
δεν έχει ωριμάσει μελετητικά….!!!!! και είπε «ναι έκανα

δήλωση», αναφερόμενος στα
72.000.000€ και αποπειρώμενος να μετριάσει τα «εξασφαλισμένα» έδειξε παράλληλα
με απογοήτευση την ηγεσία
του τότε ΥΠΕΚΑ και Αρκά
Υπουργό …
Συμπέρασμα, κατά τον κ.
Γατσόπουλο: «Η Περιφερειακή Αρχή Τατούλη και στο
συγκεκριμένο έργο αποδείχθηκε κατώτερη των περιστά-

σεων. Τα χρήματα για την Παράκαμψη των Λαγκαδίων χάθηκαν, τα υπόλοιπα τμήματα
της Ε.Ο.!! Ε-74 ξεχάστηκαν
στα συρτάρια των Υπουργείων και βρισκόμαστε και
πάλι σε σημείο μηδέν… ενόψει μάλιστα της σημερινής
προβληματικής δυνατότητας
Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και της Ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας».

1΄ λεπτό γέλιο

Παντρεύεται η παρθένα κόρη και μετά το γλέντι του γάμου
πηγαίνει μαζί με τον γαμπρό στο σπίτι τους. Η μάνα της
νύφης η οποία έμενε στον κάτω όροφο, ήταν στην κουζίνα
και ανακάτευε μια σάλτσα για την μακαρονάδα που έφτιαχνε.
Ξαφνικά κατεβαίνει η κόρη τρέχοντας και της λέει: – Μαμά
αρχίζει και βγάζει τα ρούχα του και δεν ξέρω τι να κάνω.
– Πήγαινε επάνω και θα μάθεις τι πρέπει να κάνεις… Σε
λίγο κατεβαίνει ξανά και της λέει:
– Τώρα θέλει να βγάλω εγώ τα ρούχα μου και δεν ξέρω τι
να κάνω.
– Πήγαινε επάνω και θα μάθεις τι πρέπει να κάνεις. Και συνεχίζει να ανακατεύει τη σάλτσα. Σε λίγο κατεβαίνει πάλι η
κόρη και της λέει:
– Μαμά έβγαλε τα ρούχα του και τι να δω…και δε ξέρω τι
να κάνω.
– Αμάν ρε παιδάκι μου, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις μόνη
σου. Ανακάτευε εσύ τη σάλτσα και πάω εγώ επάνω…!!!

Σελίδα 4
«Η μαμά μου είχε ένα μόνο
μάτι. Τη μισούσα γι’ αυτό…
Ένιωθα ντροπή κάθε φορά
που με έβλεπαν οι φίλοι μου
μαζί της και αυτό συνέβαινε
συχνά γιατί η μάνα μου δούλευε στο σχολείο. Μαγείρευε
για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για να στηρίξει
οικονομικά την οικογένεια
μας.
Μια μέρα όταν ακόμη πήγαινα στο δημοτικό, ήρθε να
με βρει η μητέρα μου για να
μου πει ένα γεια. Με έφερε σε
τόσο δύσκολη θέση. Πώς
μπορούσε να μου το κάνει
αυτό; Την αγνόησα. Της έριξα
ένα βλέμμα γεμάτο μίσος και
έτρεξα έξω με τους φίλους
μου.
Η μητέρα του είχε μόνο ένα
μάτι και για αυτό τη μισούσε.
Ώσπου ένα γράμμα τα άλλαξε
όλα.
Την επόμενη μέρα στο σχολείο ένας από τους συμμαθητές μου, φώναξε μπροστά σε
όλη την τάξη «ΕΗ Η μαμά σου
έχει μόνο ένα μάτι!»
Εκείνη τη στιγμή ήθελα να
εξαφανιστώ. Αλλά ήθελα, επίΤο τραγούδι «πώς το τρίβουν το πιπέρι», που είναι
γνωστό σε όλους μας, κατατάσσεται στα αποκριάτικα,
όμως έχει γίνει «της μόδας»
να χορεύεται σε πανηγύρια,
σε γάμους, σε βαφτίσια, συνήθως στο τέλος, όταν «αραιώνει» ο κόσμος, κυρίως από
άντρες, όπου ένας με τη «λουρίδα» χτυπάει όσους δεν «τρίβουν» καλά το πιπέρι. Το
πιπέρι τρίβεται με τα περισσότερα σημεία του σώματος και
όπως το τραγουδάει η μεγάλη
Δόμνα Σαμίου και με το αντρικό μόριο. Η ιστορία του
τραγουδιού που στις μέρες
μας έχει χιουμοριστικό χαρα-

το
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Είχε ένα μάτι
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Λευκοχώρι»,
άρθρο του Νίκου Δούρου
σης, και η μαμά μου να εξαφανιστεί.
Μόλις πήγα σπίτι, την
βρήκα και της είπα εκνευρισμένος «Με έχεις κάνει ρεζίλι,
γιατί δεν μπορείς απλά να πεθάνεις;»
Η μαμά μου δεν μου απάντησε. Δεν είχα καν προλάβει
να σκεφτώ τι θα της πω.
Ήμουν τόσο θυμωμένος μαζί
της που τα λόγια βγήκαν αυθόρμητα. Αδιαφορούσα για
τα συναισθήματα της. Δεν με
ένοιαζε καθόλου πως θα αισθανθεί μετά από αυτό. Δεν
την ήθελα στο σπίτι και δεν
επιθυμούσα να έχω καμία
σχέση μαζί της. Ίσως αυτός
να ήταν και ο λόγος που διάβασα τόσο πολύ, με τόσο
πάθος, ώστε να μπορέσω κάποτε να φύγω εγώ από το
σπίτι για σπουδές και να μην
πρέπει να την βλέπω καθημερινά.
Στη συνέχεια, παντρεύ-

τηκα. Αγόρασα ένα σπίτι δικό
μου. Είχα τα δικά μου παιδιά.
Ήμουν ευτυχισμένος με τη
ζωή μου, με τα παιδιά μου και
με τις ανέσεις μου.
Τότε, μια μέρα, η μητέρα
μου ήρθε στην πόλη που
έμενα, για να με επισκεφθεί.
Είχε να με δει πάρα πολλά
χρόνια ενώ δεν είχε δει ποτέ
ούτε την γυναίκα μου αλλά
ούτε και τα εγγόνια της.
Όταν μου χτύπησε την
πόρτα και της άνοιξα, τα παιδιά μου την είδαν και γέλασαν
δυνατά μαζί της. Γύρισα, την
κοίταξα και της φώναξα θυμωμένος «Πώς τολμάς να έρχεσαι
στο
σπίτι
μου
απρόσκλητη και να τρομάζεις
τα παιδιά μου! Φύγε από δω!
ΤΩΡΑ!!!»
Η μητέρα μου χαμήλωσε το
πρόσωπό της και μου απάντησε με χαμηλή φωνή «Με
συγχωρείς. Μάλλον έχω έρθει
σε
λάθος
διεύθυνση».

Έκλεισα την πόρτα με δύναμη
και πήγα να παίξω με τα παιδιά μου.
Μια μέρα, χρόνια μετά,
έλαβα μια επιστολή από έναν
παλιό συμμαθητή μου από το
λύκειο. Με ενημέρωνε ότι θα
γίνει ένα πάρτι επανένωσης
της τάξης μου και ότι θα
ήθελε να πάω για να με δει.
Είπα ψέματα στη γυναίκα μου
ότι θα πάω σε ένα επαγγελματικό ταξίδι και πήγα να συναντήσω τους φίλους μου. Μετά
την εκδήλωση πήγα στο πατρικό μου σπίτι απλά και μόνο
από περιέργεια. Οι γείτονες
μου είπαν ότι η μάνα μου είχε
πεθάνει. Δεν δάκρυσα. Γιατί
να το κάνω άλλωστε. Ήταν
κάτι που το ήθελα από μικρός. Στη συνέχεια μου έδωσαν ένα γράμμα που μου είχε
αφήσει εκείνη αν περνούσα
από το σπίτι. Το γράμμα
έγραφε:
«Αγαπημένο μου αγόρι, σε

Πώς το τρίβουν το πιπέρι….
κτήρα, εντοπίζεται στα βυζαντινά χρόνια. Οι βυζαντινοί
χρησιμοποιούσαν πολύ το πιπέρι στο φαγητό τους, όπως
και άλλα μπαχαρικά, προφανώς για να νοστιμίσει το
κρέας και να μη μυρίζει. Το
εμπόριό του ήταν πολύ διαδεδομένο καθώς έμποροι από
την Ασία το εισήγαγαν ακατέργαστο και το πουλούσαν.
Πολλά μοναστήρια για να
βγάλουν χρήματα, αγόραζαν
το πιπέρι σε κόκκους και οι
καλόγεροι το έτριβαν και το
πουλούσαν ακριβότερα, ώστε
να έχουν κέρδος. Η δουλειά

Ο λογαριασμός του Συλλόγου μας

Επειδή πολλοί συμπατριώτες και φίλοι μας παίρνουν
τηλέφωνο και μας ρωτούν για τον τραπεζικό λογαριασμό
του Συλλόγου μας, για να βάζουν τη συνδρομή τους ή την
οικονομική ενίσχυσή τους προς το Σύλλογο, σας γνωρίζουμε ότι ο λογαριασμός του Συλλόγου είναι ο εξής:
478/296131-82, στην Εθνική Τράπεζα, στο όνομα του Συλλόγου 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.

αυτή όμως ήταν αρκετά
σκληρή καθώς γινόταν σε χειροκίνητους μύλους που απαιτούσαν μεγάλη δύναμη στα
χέρια.
Επιπλέον το τριμμένο πιπέρι δημιουργούσε προβλήματα στα μάτια και την
αναπνοή καθώς τινάζονταν
πάνω στους καλόγερους.
Έτσι κάποια στιγμή καθιερώθηκε να κάνουν αυτή τη δουλειά μόνο οι καλόγεροι που
είχαν τιμωρηθεί για κάποιο
παράπτωμα.
Γι’ αυτό και ο στίχος λέει
«του διαβόλου οι καλογέροι»,

εννοώντας όσους έχουν κάνει
κάποια «αμαρτία». Οι υπόλοιποι συνήθιζαν να λένε στον τιμωρημένο «τώρα θα δεις πως
το τρίβουν το πιπέρι» και από
εκεί εμπνεύστηκαν οι στίχοι
του τραγουδιού.
Υπάρχει και μια εκδοχή που
θέλει κλέφτες την εποχή της
Τουρκοκρατίας να ζήτησαν
καταφύγιο σε ένα μοναστήρι.
Ο ηγούμενος τους δέχτηκε
και τους μεταμφίεσε σε μοναχούς. Όταν έφτασαν οι Τούρκοι και ρώτησαν για τους
κλέφτες, ο ηγούμενος απάντησε ότι δεν είχε ιδέα.

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.

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

σκέφτομαι όλη την ώρα. Λυπάμαι που ήρθα στο σπίτι σας
και τρόμαξα τα παιδιά σας.
Ήμουν τόσο χαρούμενη όταν
άκουσα ότι θα έρθεις για την
σχολική σας επανένωση.
Αλλά μπορεί να μην είμαι σε
θέση να σηκωθώ από το κρεβάτι για να σε δω. Λυπάμαι
που σε έκανα να νιώθεις
άσχημα με την εμφάνισή μου
όταν μεγάλωνες. Λυπάμαι
που σε ντρόπιαζα. Βλέπεις,
όταν ήσουν πολύ μικρός είχες
ένα ατύχημα και έχασες το
μάτι σου. Ως μητέρα, δεν
μπορούσα να διανοηθώ ότι το
παιδί μου θα μεγαλώσει με
ένα μάτι. Έτσι σου έδωσα το
δικό μου. Ήμουν τόσο περήφανη για το γιο μου που κατάφερε με το δικό μου μα τι να
δει έναν ολόκληρο νέο κόσμο.
Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που
μπόρεσα να σου το προσφέρω αυτό.
Σ’ αγαπώ πολύ. Η μητέρα
σου».
Μάνα η αμνησικακία σου
δεν έχει όρια!!!!!!!
(Αφιερωμένο
στη γιορτή της μάνας)
Οι μεταμφιεσμένοι κάθονταν κάτω και έτριβαν πιπέρι.
Κατά διαστήματα ο ηγούμενος τους έδινε εντολή να τρίβουν το πιπέρι με διαφορετικό
μέρος του σώματός τους και
όπως είπε στους Τούρκους,
το έκανε επειδή οι καλόγεροι
ήταν τιμωρημένοι. Ο ηγούμενος διάλεξε αυτόν τον τρόπο
για να διασκεδάσει τον
Τούρκο και να του αποσπάσει
την προσοχή. Ο ίδιος ήξερε
καλά ότι κάτω από τα ράσα, οι
κλέφτες έκρυβαν τα όπλα
τους και ήταν έτοιμη για παν
ενδεχόμενο.
Γι’ αυτό και ο στίχος λέει:
«Άιντε σηκωθείτε παλληκάρια
με σπαθιά και με χαντζάρια».
Όποια εκδοχή κι αν ισχύει,
το σίγουρο είναι ότι το παραδοσιακό αυτό τραγούδι αντέχει στον χρόνο και συνεχίζει
να περνάει από γενιά σε
γενιά.

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.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2016
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Πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτη μας …με βολές κατά του κ. Φίλη
Επίθεση
κατά
του
υπουργού Παιδείας Νίκου
Φίλη εξαπολύει στο πασχαλινό μήνυμά του ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και
Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας. Το μήνυμα έχει ως
εξής:
1. Πάσχα η σημερινή
ημέρα, αδελφοί χριστιανοί,
η μεγαλύτερη γιορτή της
χριστιανοσύνης. Ο Αρχηγός της πίστης μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός,
δεν είναι πεθαμένος, αλλά
αναστημένος. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα: Την ανάσταση του Χριστού μας.
Όλα τα ψευδοθρησκεύματα έχουν πεθαμένο αρχηγό.
Εμείς
έχουμε
αναστημένο Αρχηγό. Ο
όχλος των Ιουδαίων, καθοδηγούμενος από τους
«μορφωμένους» του, τους
Γραμματείς και τους Φαρισαίους, θανάτωσαν τον
Ιησού Χριστό και τον έβαλαν σε τάφο. Και έβαλαν
μάλιστα και φρουρά στρατιωτών, για να φρουρεί τον
τάφο, μην έρθουν τάχα οι
μαθητές του Χριστού και
κλέψουν το σώμα Του και
πούν έπειτα ότι αναστήθηκε. Αλλά περιμένετε, παρακαλώ! Τι ήταν αυτό που
συνέβηκε την τρίτη ημέρα
μετά τον θάνατο του Χριστού; Αναστήθηκε ο Χριστός!
Τρόμαξαν
οι
στρατιώτες, που φρουρού-

σαν τον τάφο του Χριστού,
σάστισαν και εξευτελίστηκαν οι άρχοντες των Ιουδαίων, αγαλλίασαν όμως οι
μαθητές του Χριστού και
όλοι οι πιστοί του και διαλαλούσαν θαρρετά την
Ανάστασή Του. Δεν ήταν
δυνατόν να συμβεί διαφορετικά, αδελφοί χριστιανοί.
Δεν ήταν δυνατόν η ψυχρή
πλάκα του μνήματος να
κρατήσει τον Χριστό στον
τάφο, γιατί ο Χριστός είναι
Θεός. Και όλο το χώμα της
γης δεν μπορεί να θάψει
τον Θεό.
2. Η ανάσταση του Ιησού
Χριστού, αδελφοί χριστιανοί, διαποτίζει όλη την
πίστη μας και την λατρεία
μας στον Θεό, αλλά, για
μας τους Έλληνες ιδιαίτερα, έγινε δύναμη ισχυρή
και μας έδωσε ορμή για
τους αγώνες της φυλής
μας. Όπως οι Εβραίοι

σταύρωσαν τον Χριστό,
έτσι και οι Τούρκοι σταύρωσαν και έθαψαν την πατρίδα μας την Ελλάδα.
Πραγματικά, την έβαλαν σε
τάφο. Και όλοι πίστευαν ότι
πάει πιά η Ελλάδα!... Αλλά,
τι είναι αυτό που συνέβηκε
την 25η Μαρτίου το 1821;
Ο δικός μας Δημητσανίτης
Παλαιών Πατρών Γερμανός, την ημέρα που γιόρταζε η Παναγιά, ύψωσε το
Λάβαρο της Επαναστάσεως και όρκισε τους Έλληνες να ξεσηκωθούν σε
αγώνα, για να τινάξουν τον
τύραννο κατακτητή και να
ελευθερωθούν. Δηλαδή να
αναστηθούν!Και αναστηθήκαμε, ω χριστιανοί. Η πατρίδα μας Ελλάδα βγήκε
από τον τάφο δουλείας 400
χρόνων και τρόμαξαν τα
Βαλκάνια και όλοι οι λαοί
για το θαύμα αυτό.
3. Και τώρα πικρό να το

Οι Αρκάδες Ζωγράφου τίμησαν
τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Χαράλαμπο Πανόπουλο
Οι Αρκάδες Ζωγράφου,
τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2016, στην Ασφυκτικά γέμισε η αίθουσα
της «Αρχιτεκτονικής» Ζωγράφου, απένειμαν τιμητικό δίπλωμα στο ν πολύ
αγαπητό στην πόλη του
Ζωγράφου Αρκάδα Προϊστάμενο του Μητροπολιτικού
Ι.
Ναού
Αγ.
Θεράποντος Πρωτοπρεσβύτερο π. Χαράλαμπο
Ιωάννου Πανόπουλο από
τον μικρό και τελείως
ερειπωμένο σήμερα οικισμό Τσερβίκο (Κερβίκο)
του Περδικονερίου Γορτυ-

νίας. Ο π. Χαράλαμπος,
κάτοχος τριών πτυχίων,
είναι επίσης Αρχιερατικός

ΜΑΡΙOΣ ΘΕOΔΩΡOΠOΥΛOΣ
ΔΙΚΗΓOΡOΣ
(εκ Φτεριάς)

Πολυτεχνείου 1 - Αθήνα
Τηλ: 2105223903,
κιν: 6934886748

Επίτροπος της 12ης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας
και Πρόεδρος Κοσμητείας
Νεκροταφείου Ζωγράφου,
με πλουσιώτατη πνευματική, ιεραποστολική, κατηχητική
και
κοινωνική
δράση.
Μετά έγινε η κοπή της
Αρκαδικής πίττας, την
οποία ευλόγησε ο π. Χαράλαμπος, ευχηθείς μια χαρούμενη και ευλογημένη
χρονιά.

πω, χριστιανοί μου, αλλά
θα το πω. Και στα σημερινά
τα χρόνια βάλθηκαν μερικοί να θάψουν τα ιδανικά
μας, την πνευματική μας
αυτή περιουσία και τα βιώματά μας, με τα οποία μεγαλούργησε η φυλή μας
και δοξάστηκε στα πέρατα.
Και αυτά τα βιώματα είναι η
πίστη μας και η παιδεία
μας. Παλαιά έλεγε η γιαγιά
στο εγγονάκι της: «Άντε,
παιδί μου, στο σχολειό να
μάθεις γράμματα, για να
μου εξηγάς το Ευαγγέλιο»!Μα στα σημερινά τα
χρόνια στα Σχολεία μας
σκότωσαν την ωραία ελληνική μας γλώσσα, με το
καλπάζον ύφος της και την
μεγαλοπρέπειά της, και
στα Σχολεία μας πάλι δεν
επιτρέπεται να διδάσκεται
το Ευαγγέλιο σαν θρησκευτικό μάθημα, όπως γινόταν τόσα χρόνια μέχρι
τώρα.
Την μεγάλη αυτή ζημιά
στην Παιδεία της πατρίδας
μας την έκανε ο σημερινός
υπουργός της Παιδείας.
Αυτός ο κύριος με απόφασή του αφαίρεσε από
την Παιδεία την ψυχή της,
που είναι η πίστη στον
Ιησού Χριστό. Αυτήν την
πίστη στον Ιησού Χριστό με
την ορθόδοξη διδασκαλία
μάθαιναν και σπούδαζαν
μέχρι τώρα οι μαθητές στα
Σχολεία μας με το θρη-

σκευτικό μάθημα. Αλλά ο
κύριος υπουργός το μάθημα αυτό το μεταβάλλει
στα χρόνια μας σε θρησκειολογία, λόγο, δηλαδή,
για όλα τα θρησκεύματα.
Νέο σταύρωμα αυτό και
νέα ταφή της Πατρίδας
μας!... Αλλά μη φοβάστε,
χριστιανοί! Γρήγορα θα
σβήσουν οι σταυρωτές και
θα καταπέσουν τα σχέδιά
τους και θα σαρωθούν και
θα πεταχθούν στους κάδους των αχρήστων και
αυτοί οι ίδιοι θα γραφούν
με μελανά γράμματα, γιατί
τόλμησαν να αφαιρέσουν
την ορθόδοξη παιδεία από
τα χρυσά μας παιδιά. Και
το λέμε αυτό με βεβαιότητα, γιατί πιστεύουμε
στον αναστάντα Κύριό μας
Ιησού Χριστό, που πάντα
χαρίζει την ανάσταση στην
αγαπημένη μας πατρίδα
την Ελλάδα, η οποία Τον
πιστεύει και Τον λατρεύει
ορθοδόξως και Τον θεολογεί με μεγάλους Πατέρες
της Ελληνικής φυλής μας.
Χριστός Ανέστη, αδελφοί
μου χριστιανοί! Χρόνια Σας
πολλά! Ευλογία στις οικογένειές Σας! Να ζήσει – και
θα ζήσει – η Ορθόδοξη
πίστη μας και η πατρίδα
μας Ελλάδα!
† Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως
Ιερεμίας

Διάκριση μαθητών
2ου Γυμνασίου Τρίπολης
Στο διαγωνισμό καλύτερης έκθεσης στη Γερμανική
γλώσσα με θέμα: «Mein bester Freund/Meine beste Freundin» που οργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής Γλώσσας κ. Σοφία Ιωαννίδου σε συνεργασία με
τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής Γλώσσας της «Ιονίου
Σχολής», τρεις μαθητές του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης
διακρίθηκαν. Συγκεκριμένα ο μαθητής Μαστοράκος
Θεόδωρος κατέλαβε την πρώτη θέση στις διακρίσεις,
ο μαθητής Αχιλλέας Σακελαρίου τη δεύτερη και ο μαθητής Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος την τρίτη θέση. Η εκπαιδευτικός Κλημεντίνη Γεωργίου Μουρούτσου
ανέλαβε το συντονισμό της διαδικασίας συγγραφής και
αποστολής των εκθέσεων. Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο σημαντικό ρόλο που παίζει η
φιλία στην κοινωνικοποίηση όλων μας.

Ευχαριστήριο
Ένα ευχαριστώ στο συγχωριανό μας, Γεώργιο Ευσταθίου Τσίρμπα, στη μακρινή Αυστραλία, είναι πολύ
λίγο, είναι πολύ μικρό, σε σχέση με τη βοήθεια που
έχει προσφέρει στο χωριό μας. Πριν λίγους μήνες
έδωσε στο Σύλλογό μας 2.970,00 ευρώ, για τη συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας μας. Μέρος από
αυτά τα χρήματα δόθηκαν και για την κατασκευή της
τέντας στο χωριό.
Αγαπητέ Γιώργο, δέξου τις θερμές ευχαριστίες του
Συλλόγου και των συγχωριανών σου. Ο Θεός να σ’ έχει
καλά κι εσένα και την οικογένειά σου.
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Γεννητούρια

Ο Νίκος Μπολάκης και η σύζυγός του Παναγιώτα Πανοπούλου, του Βασιλείου και της Άννας Παπαγεωργίου (με ρίζες από
Μπουλιάρι), στις 12 Απριλίου 2016, στο Μαιευτήριο, Ρέα, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο και υγιέστατο κοριτσάκι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, εύχεται στους
γονείς και στους οικείους να το χαρούν και να το καμαρώσουν
όπως επιθυμούν.

Γάμος

Το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016, στο εξωκλήσι του Προφήτη
Ηλία Αγίου Κωνσταντίνου Τρίπολης, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος,
του Κωνσταντίνου και της Μάρθας και η Άννα Ρέππα, του
Σάββα και της Ματίνας, τέλεσαν το γάμο τους. Κουμπάρα η
Παναγιώτα Μπαλάση. Μετά το γάμο ακολούθησε το παραδοσιακό γαμήλιο γλέντι, στο Κέντρο «Έπαυλις» της Τρίπολης. Τη
διασκέδαση είχε αναλάβει η ορχήστρα του Τάκη Μπαλάση και
Δημήτρη Παπαγεωργίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εύχεται στους
νεόνυμφους, ο νέος δρόμος ζωής που ανοίχτηκε μπροστά
τους να είναι στρωμένος από παντοτινή αγάπη και ευτυχία.

Συγχαρητήρια

Ο Κουτσιουμάρης Ιωάννης, του Χρήστου και της Σταυρούλας Ιωάννου Γκουσιάκη, πήρε το δεύτερο Δίπλωμά του που
είναι Ηλεκτρολόγου και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι θείοι του, Βασίλης και Γεωργία Γκουσιάκη, καθώς και ο Σύλλογός μας, του
εκφράζουν τα θερμά συγχαρητήριά τους και του εύχονται
«καλή σταδιοδρομία» και «καλή τύχη» στη ζωή του.

Τέντα στο χώρο της εκκλησίας

Παρότι ζούμε σε πολύ δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές
καταστάσεις, ο Σύλλογός μας βρήκε τη δύναμη και τη δυνατότητα να κατασκευάσει στο χώρο της εκκλησίας τέντα, διαστάσεων 17Χ12 μέτρα. Με τα μικρά του έσοδα, από τις δικές
σας προσφορές και ενισχύσεις και τη βοήθεια του ευεργέτη
του χωριού μας, Γιώργου Ευσταθίου Τσίρμπα από τη μακρινή
Αυστραλία, τα κατάφερε. Τα σίδερα που είχαν τοποθετηθεί
πριν 13 χρόνια στον ίδιο χώρο είχαν αρχίσει να «πιτσικάρουν»
και να ελλοχεύει ο κίνδυνος κάποια στιγμή να πέσει κάποιο ή
κάποια μαζί με το πανί, πάνω σε ανθρώπους. Το δέσιμο των
πανιών απαιτούσε, τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω σε τραπέζια, ακόμη και σε καρέκλες πάνω στο
τραπέζι, και χωρίς να φυσάει αέρας, για να δεθούν. Τα τελευταία χρόνια είχε ατονήσει και η παλαιότερη ορμή και διάθεση
που υπήρχε. Τώρα πολύ εύκολα μπορούν να ανοιχτούν κάποια
κομμάτια της τέντας, μπρος στην είσοδο της εκκλησίας, αν οι
καιρικές συνθήκες το απαιτούν.

Mπουλιάρι
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Πανηγύρι στην Κερέσοβα

Σε μια ανοιξιάτικη και ηλιόλουστη μέρα, στις 10 Μαΐου
2016, γιορτάστηκε ο Άγιος Νικόλαος της Κερέσοβας. Οι
προσκυνητές λόγω της εργάσιμης μέρας αλλά και λόγω
κρίσης σχετικά λιγότεροι από
πέρσι. Τη Θεία Λειτουργία τέλεσαν οι ιερείς Πετρόπουλος
Παναγιώτης, Πετρόπουλος
Χρήστος και Νικόλαος Νική-

τας, στο ψαλτήρι ο Γιάννης
Σταματόπουλος και ο Γεώργιος Παπακωνσταντίνου. Αρκετά τα προς κλήρωση
δώρα…και δυο κατσίκια ως
συνήθως. Πλούσια και τα δωρεάν εδέσματα που προσφέρουν οι Κουρήδες σε όλους
τους παρευρισκόμενους. Τον
κόσμο διασκέδασε η ορχήστρα των Παπαγεωργίου Δη-

μήτρη και Δημήτρη Σαραβάκου (εκεί ήταν και το μικρό
Σαραβάκι) και ο χορός κράτησε και μετά τις 3 η ώρα..
Παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Δήμου Γορτυνίας, Κανέλλος
Νικήτας.
Θερμά
συγχαρητήρια και την όλη οργάνωση και τη φιλοξενία.(Φωτογραφίες στην τελευταία
σελίδα).

Το Πανηγύρι της Καβουλιώτισσας

Παρότι, το Πανηγύρι της
Παναγίας της Καβουλιώτισσας, γιορτάστηκε το Μάη,
στην καρδιά της άνοιξης,
κατά την ταπεινή μας γνώμη,
και την καλοπροαίρετη κριτική
μας, ήταν φτωχότερο από
κάθε άλλη χρονιά. Λιγότερος
κόσμος, ίσως να παιξε και η
κρίση το δικό της ρόλο. Μια
«βουβή», χωρίς μικρόφωνα,

λειτουργία, κάτι που μπορούσε να αποφευχθεί με τα
μικρόφωνα της ορχήστρας,
όπως γίνεται σε αρκετά άλλα
ξωκλήσια ή εκκλησίες χωρίς
μικροφωνική. Σε μια περίοδο
βαθιάς κρίσης δεν μπορεί η
ορχήστρα να θυμίζει παλιές
εποχές, τις εποχές της «χαρτούρας». Η ορχήστρα πρέπει
να είναι πληρωμένη και ο

χορός ελεύθερος, για να μπορούν να διασκεδάσουν οι παρευρισκόμενοι και όχι να
φεύγουν από τις 12 η ώρα.
(Θέσαμε υπόψη του προέδρου του Συλλόγου την πρότασή μας για την εύκολη
εξεύρεση των απαιτούμενων
χρημάτων για την ορχήστρα).
Ουδέν σχόλιο για την ορχήστρα.

Νέα από τη Φτεριά

Όπως κάθε χρονιά και για
περισσότερα από εκατό χρόνια,
έτσι και φέτος (6/5/2016), σε
μια ηλιόλουστη και ζεστή
ημέρα γιορτάστηκε με την
απαιτούμενη θρησκευτική ευλάβεια, σεμνή μεγαλοπρέπεια
και το παραδοσιακό τρόπο η
ιερά πανήγυρης της Παναγίας
Καβουλιώτισσας στο εξόχως
πανέμορφο και γοητευτικό εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής
στη καταπράσινη τοποθεσία
«Καβούλια» του χωριού Φτεριά
Γορτυνίας. Αρκετοί προσκυνητές παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι,
γυναίκες και άντρες από την ευρύτερη περιοχή προσήλθαν και
ευλαβικά τίμησαν τη μνήμη της
Παναγίας. Στην τελεσθείσα
θεία λειτουργία χοροστάτησαν
οι ιερέας (συνταξιούχος) Πετρόπουλος Παναγιώτης και ο
νέος εφημέριος πολλών ναών
χωριών της περιοχής πατήρ
Κουσιουνέλος Αθανάσιος από
τη Δόξα Γορτυνίας με τη βοήθεια των ψαλτών Μαρίνου Ηλιόπουλου
και
Μιχάλη
Κατσίγιαννη.
Μετά την τέλεση της θείας
λειτουργίας ακολούθησε χορός
με το δημοτικό συγκρότημα
του Δημήτρη Ρέππα από το
Βαλτεσινίκο που πρόσφερε μια
αξέχαστη και διασκεδαστική
μέρα. Ο χορός συνεχίσθηκε
μέχρι αργά το μεσημέρι.
Οι προσκυνητές γεύτηκαν τις
"παραδοσιακές
κουλούρες"
που και φέτος οι πιστές δωρήτριες με μεράκι και μαεστρία
παρασκεύασαν αυτές τις προηγούμενες μέρες και πρόσφεραν με την καρδιά τους στην
εκκλησία για να προσφερθεί
στη συνέχεια με λαχειοφόρο
αγορά στους πιστούς προσκυνητές. Επίσης κτηνοτρόφοι της
περιοχής πρόσφεραν δυο

αρνιά για τη λαχειοφόρο
αγορά.
Τίμησαν με τη παρουσία
τους οι: Μακρής Βασίλη πρώην
Δήμαρχος Λαγκαδίων, ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας
Μαρίνος Τσίρμπας, Κανέλλας
Νικήτας Αντιδήμαρχος του
Δήμου Γορτυνίας, Τσαφαράς
Παναγιώτης πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λαγκαδίων,
Μαραγκός Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος, Ηλιόπουλος
Γεώργιος επίτιμος πρόεδρος
Συλλόγου Απανταχού Φτεριωτών, Μουρούτσος Πάνος ευεργέτης της εκκλησίας Παναγίας
Καβουλιώτισσας, Μπαλάσης
Νίκος πρόεδρος πολιτιστικού
Συλλόγου Μπουλιαριτών. Τα
μέλη της επιτροπής Παναγίας
Καβουλιώτισσας:
Αρέστης
Ιωάννης, Ρέππας Χρήστος, Μαραγκός Σπύρος, Παναγιώτης
Πετρόπουλος που κατά τα έτη
2003-2011 αφιλοκερδώς ανέλαβαν την εκτέλεση τόσο των
έργων αναβάθμισης του πανηγυριού όσο και την διεξαγωγή
της ιερής πανήγυρης, η απουσία δε της οποίας ήταν αρκετά
εμφανής τα τελευταία χρόνια
και ήρθε πλέον η ώρα να επανασυσταθεί άμεσα κάτι αντίστοιχο
με
τις
ίδιες
αρμοδιότητες, καθήκοντα και

υποχρεώσεις.
Εκ μέρους του Συλλόγου
Φτεριωτών παραβρέθηκαν ο
πρόεδρος Δεληγιάννης Χαράλαμπος, ο Γενικός Γραμματέας
Γκαμαρέτσος Σωτήρης, η ταμίας Ηλιοπούλου Γλυκερία, και
το μέλος Αρέστης Θεόδωρος.
Τους προσκυνητές καλωσόρισε και ευχαρίστησε εκ μέρους της εκκλησιαστικής
επιτροπής όπως κάθε χρόνο, τα
τελευταία χρόνια ο Αρέστης
Ιωάννης.
Ευχόμαστε και του χρόνου
να έχουμε την υγεία μας να ανταμώσουμε και πάλι στο Πανηγύρι της Καβουλιώτισσας.
Για την ενίσχυση της εκκλησίας πρόσφεραν ο Σωτήρης
Γκαμαρέτσος 50€ και η σύζυγός του Ελένη Ηλιοπούλου
50€.
Ο Σύλλογος Φτεριωτών για
πέμπτη συνεχή χρονιά βράβευσε παιδιά με καταγωγή από
τη Φτεριά που πέτυχαν σε ΑΕΙ
και ΤΕΙ. Φέτος βράβευσε με το
συμβολικό χρηματικό ποσό
(100€) το Κουλοβάκη Ευάγγελο
(γιο της Βάσως Α. Δεληγιάννη)
για την επιτυχία του στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικής Τοπογραφίας του
ΤΕΙ/Αθηνών.
Συγχαρητήρια
Βαγγέλη και καλή πρόοδο.
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Τα μυστικά του Πόντου

Βίος…αβίωτος

Λάβαμε από τον Μοναχό Μάξιμο Ιβηρίτη
Νικολόπουλο, με προπατορικές ρίζες από
Μπουλιάρι, το βιβλίο του «Τα μυστικά του
Πόντου», που είναι αφιερωμένο στα 100 έτη
από την έναρξη της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού (1914-2014). Είναι ένα
βιβλίο άριστο από κάθε άποψη – εμφάνισης, ιστορικής, εθνολογικής και τοπογραφικής επισκόπησης, τοποθέτησης και
καταγραφής γεγονότων, στη μαύρη συμφορά, στις σχέσεις του Πόντου με το Άγιο
Όρος, τα Ιεροσόλυμα, τη Μονή Σινά, τους
κρυπτοχριστιανούς και ιδιαίτερα το υπερπλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό.
Πάτερ Μάξιμε, σας συγχαίρουμε, όχι μόνο γι’ αυτό το υπέροχο βιβλίο σας, αλλά και για τα πάρα πολλά συγγράμματά και τις μελέτες
σας. Σας ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη για συνέχιση του θεάρεστου
και πολιτιστικού σας έργου. Σας ευχαριστούμε που δεν μας ξεχνάτε.

«Βίος…αβίωτος»! Αυτός είναι ο τίτλος του τελευταίου
βιβλίου του Δημήτρη Κυριακόπουλου, που παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο Καλλιθέας, από τον ιστορικό ερευνητή Ηλία Γιαννικόπουλο και το φιλόλογο Δημήτρη
Αναγνωσταρά. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, ο
Δημήτρης Κυριακόπουλος, εξιστορεί τον αβίωτο βίο του
95χρονου μπάρμπα-Παναγιώτη Πετρόπουλου, με έναν
τρόπο γραφής, σ’ ολόκληρο το βιβλίο του, γορτυνιακής
ντοπιολαλιάς και ιδιωματισμούς της γορτυνίας μας. Θυμίζει πέρα για πέρα τη γνήσια έκφραση και ομιλία των
παππούδων και των γιαγιάδων μας…και εν μέρει τους γονείς μας, Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, διαπιστώνει
ο αναγνώστης τον αγώνα επιβίωσης των περισσοτέρων
γορτυνίων. Στη μοίρα του μπάρμπα-Παναγιώτη ήταν
πάρα πολλοί, που τράβηξαν μεγάλη ανηφόρα για να σταθούν οι ίδιοι και τα παιδιά τους στα πόδια τους.
Δημήτρη θερμά συγχαρητήρια και σου ευχόμαστε «καλή συνέχεια». Περιμένουμε το
επόμενο πόνημά σου.

(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 χτίΥπάρχουν λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις, που τις
χρησιμοποιούμε χωρίς να
ξέρουμε την προέλευσή
τους και την ακριβή σημασία
τους. Θα σας δώσουμε μερικές από αυτές και το πώς
βγήκαν.
Του μπήκαν ψύλλοι στ’
αυτιά: Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, αισθανόταν φοβερή
απέχθεια για τους «ωτακουστές». Ο ίδιος έγραψε έναν
ειδικό νόμο γι’ αυτούς ζητώντας να τιμωρούνται ρίχνοντάς τους καυτό λάδι στ’
αυτιά ή με μαρτυρικό θάνατο. Μα όταν τον έστειλε
στη Σύγκλητο, για να τον εγκρίνει, εκείνη τον απέρριψε,
γιατί θεώρησε ότι το αμάρτημα του «ωτακουστή» δεν
ήταν και τόσο μεγάλο. Έτσι,
ο Ιουλιανός δέχτηκε να αλ-

Λεξικό Ντοπιολαλιάς
στες, 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.
Κρεκόνικα ή κρεκονίστικα ή κρικόνικα: Τα μαστορικά, η συνθηματική γλώσσα των χτιστών.
Κρε(ι)κονόπουλα: Τα μαστορόπουλα.
Κρεκονοχώρι: Τα Λαγκάδια.
Κρεκούκι: Η άμμος.
Κρεμμύδι: Tο ρολόι.
Κύκαλος: Η σαρδέλα.

Κωνσταντάρας: Το τυρί.
Λαλάγγια: Οι τηγανίτες.
Λευτέρης: Η μπομπότα, τα φασόλια.
Λιάγκιρα: Τα λάχανα.
Λιγδερή (ές): Οι ελιές (ο καρπός).
Λίμα: Το κουβεντολόι.
Λιόκια: Οι όρχεις.
Λουμίδης: Ο καφές.
Μαγκαρίνι: Ο γάιδαρος, το μουλάρι, γενικά το υποζύγιο.
Μαζαράκι ή μαζαράτσι: Το κρέας.
Μαλαούρτης ή μαλλάτος: Ο
παπάς.

Μαλάτη: Η παπαδιά.
Μαλλατόπυλο: Το παπαδοπαίδι.
Μαλετσικάκι: Το παιδί, το παιδάκι.
Μαλετσικοπούλα: Το κορίτσι.
Μάμαλης: Τα μακαρόνια (ο Μάμαλης είχε εργοστάσιο μακαρονοποιίας στην Τρίπολη.
Μάνα: Ο πρωτομάστορας.
Μανίκωμα: Η συνουσία.
Μανόλης, ζαμπλαρίκος: Ο τραχανάς.
Μαντρώνω, μάντρωμα: Ξεγελώ,
εξαπατώ, ψέμα.
Μαντζαρία: Το φαγητό.
Μαντζιακουρία: Η προβατίνα.
Μαντζιό: Το αιδοίο της γυναίκας.
Μαντζιώρω: Η νοικοκυρά.

Γιατί το λέμε έτσι;
λάξει το σύστημα της τιμωρίας με κάτι άλλο, που ενώ
στην αρχή φάνηκε αστείο,
όταν μπήκε σε εφαρμογή,
αποδείχθηκε πως ήταν
αφάνταστα τρομερό. Έβαζαν στα αυτιά του ωτακουστή…
ψύλλους!
Τα
ενοχλητικά ζωύφια, έμπαιναν βαθιά στο λαβύρινθο
του αυτιού και άρχιζαν να
χοροπηδούν προσπαθώντας
να βρουν διέξοδο. Ο τιμωρημένος έφτανε έτσι πολλές
φορές στο σημείο της τρέλας.
Ξεπέρασες
τα εσκαμμένα: Φράση για όποιον ξεπερνά
τα όρια, τα
συνηθισμένα. Προήλθε από
το άλμα του Πυθιονίκη Φαύλου, που σύμφωνα με την

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.

παράδοση, πέτυχε ένα τεράστιο άλμα που ξεπέρασε τη
«σκαμμένη
ζώνη», το
σκάμμα, στο στάδιο.
Δήλιο πρόβλημα: Φράση
που χαρακτηρίζει τα δύσκολα προβλήματα, τα ανυπέρβλητα
εμπόδια.
Οι
κάτοικοι της Δήλου υπέφεραν από λοιμό και ρώτησαν
το μαντείο των Δελφών με
ποιο τρόπο θα μπορούσαν
να απαλλαγούν από αυτόν.
Το μαντείο βρέθηκε σε δύσκολη θέση και έδωσε χρησμό, ότι για να απαλλαγούν,
θα έπρεπε πρώτα να κατασκευάσουν βωμό, σε σχήμα
κύβου, διπλασίου όγκου από
το βωμό του Απόλλωνα, που
επίσης ήταν κύβος. Το πρόβλημα, με κανόνα και διαβήτη, ήταν και είναι άλυτο.
Από κακό κόρακα, κακό
αυγό: Στις Συρακούσες, στα
μέσα του 5ου π.χ. αιώνα,
ζούσε και δίδασκε ο Έλληνας ρήτορας Κόραξ, που
πληρώνονταν τα δίδακτρα
από τους μαθητές του, τότε
μόνο, αν θα κέρδιζαν την
πρώτη τους δίκη. Ο μαθητής
του Τισίας, αρνήθηκε να τον
πληρώσει και ο Κόρακας τον
μήνυσε. Αγορεύοντας στο
δικαστήριο ο Κόρακας είπε:

«Εάν ο Τισίας χάσει τη δίκη,
πρέπει να με πληρώσει σύμφωνα με την απόφαση του
δικαστηρίου. Εάν την κερδίσει, πρέπει πάλι να με πληρώσει, διότι αυτό θα
σημαίνει ότι έγινε καλός ρήτορας και κέρδισε την
πρώτη δίκη». Ο Τισίας είπε:
«Αν χάσω τη δίκη, δεν του
οφείλω τίποτα, διότι δεν
έγινα καλός ρήτορας, αν
όμως κερδίσω, δεν του χρωστάω τίποτα, σύμφωνα με
την απόφαση του δικαστηρίου». Τότε οι δικαστές διαπίστωσαν ότι: «εκ κακού
κόρακος, κακόν ωόν».
Χαμαιτυπεία: Στην αρχαία
Κόρινθο οι εταίρες ήταν

πολλές, και μερικές διάσημες. Πολλές, στολισμένες με
χρυσές ζώνες για να ξεχωρίζουν από τις άλλες γυναίκες,
φορούσαν ειδικά σανδάλια
που στις σόλες τους είχαν
χαραγμένες δυο λέξεις, έτσι
που όταν πατούσαν στη μαλακή γη των χωμάτινων δρόμων
της
εποχής,
αποτυπώνονταν ανάγλυφα η
φράση: «Ακολούθησέ με».
Οι θαυμαστές ακολουθούσαν τις εταίρες σε κάτι
μικρά σπιτάκια. Αυτά ήταν
τα «χαμαιτυπεία» που πήραν
το όνομά τους από την διαφημιστική επινόηση των
εταίρων. Και η ρίζα της
λέξης προέρχεται από το
χαμαί = χάμω και τύπη = τύπωμα.

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

