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Οι Κρυονερίτες γιόρτασαν τους Αγίους

E

κείνο το Σάββατο το πρωί και 7 του Μάρτη και ενώ η άνοιξη είχε μπουμπουκιάσει τα δένδρα και ο καιρός συνειγορούσε για μια έξοδο στην εξοχή,
οι Κρυονερίτες τακτικού, καλοί χριστιανοί, πατριώτες και νοικοκυραίοι
γέμισαν το όμορφο χωριό τους ― μόνιμοι κάτοικοι και της διασποράς ― και
έδωσαν ένα δυνατό παρόν για να τιμήσουν την εορτή των Αγιών Θεοδώρων.
Η Εκκλησία κατάφωτη, πεντακάθαρη και λουλουδοστολισμένη και με ιερέα τον
λεβέντη Αρχιμανδρίτη Ιγνάτιο Διαμαντόπουλο και στο ψαλτήρι τους Θανάση Σαφλαγιούρα και Ευάγγελο Μανωλόπουλο, ξεκίνησαν το γιορταστικό υμνολόγιο.
Όπως συνήθως έτσι και εφέτος ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος έκαμε επιμνημόσυνο
δέηση και διάβασε τα ονόματα των κεκοιμημένων Κρυονεριτών. Στο θυμιατό
πάντα ο Ατσιχωλίτης και καλό παιδί ο Χρήστος Θεοχάρης. Κόλυβα είχαν πολλές
οικογένειες και Αρτοκλασία ― όπως πάντα ― ο Σύλλογος Κρυονεριτών.
Στο εκκλησίασμα διέκρινα τον Δήμαρχο
Θανάση Χριστογιαννόπουλο και τους
αντιδημάρχους Δημήτρη Σιέμπο και Παναγιώτη Μανιάτη, καθώς και τον
πρώην Δήμαρχο Γόρτυνος και νυν δημοτικό σύμβουλο Μεγαλόπολης Κώστα
Μιχόπουλο με τον Δημήτρη Γιώτη, τον
Τοπικό Νίκο Τερζή, τον πρώην Τοπικό
Ατσιχώλου Γιάννη Λάλο, τον Γιάννη
Βαρούτσα με τη σύζυγό του και πολλούς ακόμα καλούς χριστιανούς.
Ακόμα να πούμε ότι λόγω Κορονοϊού έλειπαν καμμιά δεκαριά Αθηνο-Κρυονερίτες,
οι οποίοι όμως είχαν δώσει το παρόν στην
Πίτα του Συλλόγου στην Αθήνα.
Μετά το πέρας της Λειτουργίας αφού ο
πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Μανω-

λόπουλος ετράταρε ― και με τη βοήθεια
Κυριών ― γλυκόπιοτο τσίπουρο και γλυκίσματα στο προαύλιο του Ναού. Κατόπιν
όλοι μαζί πήγαμε στο κτήριο του Σχολειού,
όπου και πάλι ο Σύλλογος προσέφερε
ωραίο και πλούσιο γεύμα και που αποτελείτο από μπακαλιάρο σκορδαλιά, μακαρονάκι με καλαμαράκια, πατατοσαλάτα,
τζατζίκι, κρασάκι και πολύ κέφι.
Να πούμε ακόμα ότι ο Θανάσης Μανωλόπουλος του Ευαγγέλου πρόσφερε 300 ευρώ για
το γεύμα και τα υπόλοιπα ήσαν του Συλλόγου.
Και βέβαια όλα ήσαν άνευ ουδεμίας οικονομικής επιβάρυνσης για τους συμμετέχοντες στο
γεύμα και ακόμα δεν υπήρχε και Λαχειοφόρος, όπως άλλες φορές.
Κρυονερίτες ευτυχείτε!
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Θεοδώρους στο όμορφο χωριό τους
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Των Αγίων Θεοδώρων στο όμορφο Κρυονέρι
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αγαπητοί συνταξιούχοι επικοινωνώ μαζί σας για να σας είμαι χρήσιμος και όχι αρεστός
“Είμαστε υπεύθυνοι για την ιστορία μας, ο έξυπνος άνθρωπος μαθαίνει απο τα λάθη του άλλου κι ο ανόητος από τα δικά του”.
Το κοινωνικό άτομο, μια ομιλούσα οντότητα, η οποία έχει ταυτότητα, ζει και βιώνει μέσα σε συγκεκριμένα δεδομένη και δομημένη
κοινωνική κατάσταση, όπου αναγκάζεται να συμμορφώνεται λίγο πολύ σ' ορισμένους κανόνες τους οποίους διέχεται (ή μαθαίνει
να ενστερνίζεται), επιδιώκει ορισμένους σκοπούς, θέτει στόχους, δέχεται ορισμένες αξίες και δρα σύμφωνα με κίνητρα και
τρόπους πράττειν και ποιείν αρκετά σταθερούς, ώστε να είναι αρκετά προβλέψιμη τον περισσότερο καιρό η συμπεριφορά της,
σε κάθε περίπτωση ανάγκης. “Το να δοθεί μορφή στο χάος – νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος ορισμός της παιδείας κάθε ατόμου που ασχολείται με τα κοινά”.
Εγώ σαν άτομο είμαι υπερήφανος για την
προσφορά μου στους συνταξιούχους. Για
μένα, όπως πολλές φορές έχω δηλώσει, οι
συνταξιούχοι δεν είναι απόμαχοι της ζωής,
είναι απόμαχοι της δουλειάς, υπό την στενή
βιοποριστική της έννοια.
Είναι σε όλους γνωστή η προσπάθεια που κατέβαλλα όλα αυτά τα χρόνια, για να βλέπω τους
συνταξιούχους να χαμογελούν έχοντας την ποιότητα ζωής που τους αρμόζει, αλλά και τους
αξίζει. Για μένα δεν είναι μόνο προσφορά αλλά
στάση ζωής και ιδέα. Δέχομαι την καλοπροαίρετη κριτική από όπου κι αν πρόερχεται. Δεν
δέχομαι όμως τα ψέματα και τις ανακρίβειες,
την στοχευμένη προσπάθεια διαστρέβλωσης
των λεγομένων και πεπραγμένων μου και κατά
συνέπεια της προσωπικότητάς μου, που φτάνει
στα όρια της φαισρότητας και δηλώνω πως αν
συνεχιστεί, θα αναγκαστώ να απευθυνθώ στη
δικαιοσύνη, για πρώτη φορά στη ζωή μου.

Θα συνεχίσω, όσο μπορώ
να στηρίζω τους συνταξιούχους ανιδιοτελώς, όπως
συνειδητά κάνω εδώ και
τόσα χρόνια (γιατί αυτά
είναι τα στοιχεία που με
χαρακτηρίζουν). Δεν είναι
βέβαια τυχαίο ότι εκτοντάδες είναι οι εγγραφές, στο
σύλλογο Πελοποννήσου,
(ακριβώς γιατί εδώ βρίσκουν) βρίσκοντας άμεση
εξυπηρέτηση, απο άρτια
ενημερωμένα στελέχη, για
οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, πάντα
υπευθυνότητα, την δέουσα σοβαρότητα, την αρμόζουσα ευγένεια και κυρίως με χαμόγελο. Γι'
αυτό καλώ όλους τους συνταξιούχους νε εγγραφούν στον Σύλλογο Πελοποννήσου, τον μεγαλύ-

τερο Σύλλογο Συνταξιούχων με πολλές χιλιάδες
μέλη, που καθημερινά όλοι εμείς δίνουμε λύση
στα όποια προβλήματα τους απασχολούν.
Η ουσιαστική και ανιδιοτελής προσφορά είναι
αληθινή, και για αυτό αντέχει στον χρόνο, δεν
διακδικεί ανταλλάγματα και στοχεύει μόνο στην
συνεχή προσπάθεια να ξεφύγουμε επιτέλους
από τα στεγανά, τη σιωπή και την εσωστρέφεια, όπου οικειοθελώς βρισκόμαστε (ή
έχουμε βρεθεί ή περιέλθει) και να σκεφτούμε
όχι πλέον ποσοτικά άλλά ποιοτικά, βαθύτερα
και καλύτερα.
ΑΥΤΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.
Το γραφείο μας στην κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης είναι στη διάθεση όλων των συνταξιούχων. Είναι σε πλήρη λειτουργία και
εξυπηρέτηση, ένας φιλόξενος χώρος όπως αρμόζει στους συνταξιούχους.
Καθημερινά κοντά σας
Ηλίας Μιχόπουλος
Εκπρόσωπος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΔΕΗ Πελοποννήσου του Ν. Αρκαδίας
Τηλ./Φαξ: 27913-00546, 6936-118305
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Καθαρά Δευτέρα στου Δραγουμάνου

K

αλοί χριστιανοί οι Δραγουμαναίοι, πιστοί στις ελληνορθόδοξες παραδόσεις και νοικοκυραίοι, δεν ξεχνούν και δεν παραλείπουν κάθε
χρόνο – παρόλο όπου το ανθρώπινο ...υλικό χρόνο με τον χρόνο λιγοστεύει – να κάνουν προσκλητήριο και να δίνουν το παρόν στην εκδήλωση
της Καθαράς Δευτέρας.
Έτσι λοιπόν και εφέτος, τη Δευτέρα την Καθαρά,
κάπου 50 Δραγουμαναίοι του χωριού και της
διασποράς βρέθηκαν στην όμορφη και καθώς
πρέπει αίθουσα του πάλαι ποτέ Δημοτικού Σχολείου και με τις ευλογίες του Δραγουμαναίου
παπα-Σταμάτη Δούμουρα – πάντα είναι παρόν
ο παπα-Σταμάτης με την παπαδιά του την Κυρά
Γεωργία – και γεύτηκαν την ωραιότατη και γευστικότατη φασολάδα από τα χεράκια του chef
Σπίνου Βασίλη. Ακόμα το τραπέζι είχε ταραμά,
ελιές, τουρσιά, κρεμμύδια, χαλβά, τραγανή λαγάνα, ροζέ κρασί και αναψυκτικά.

Οι λαγάνες ήταν προσφορά του Δραγουμαναίου πρώην Δημάρχου Κώστα Μιχόπουλου,
το κρασί και οι κόκα-κόλα του Αρβανιτόπουλου Τάκη γιού της Χρυσούλας Κωνσταντοπούλου, και η φασολάδα και τα υπόλοιπα του
Συλλόγου. Στη σύναξη είδα και κάμποσα Δραγουμανόπουλα δεύτερης γενιάς από Αθήνα
και αυτό είναι παρήγορο!
Δραγουμαναίοι ο Θεός να σας έχει καλά και
σε πείσμα των καιρών να στήνετε τέτοιες
θρησκευτικές, πολιτιστικές και ανθρώπινες συναθροίσεις! Ο Θεός μαζί σας!
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Ο χορός των Κυνηγών
Μεγαλόπολης

Τ

ην Κυριακή το βράδυ και 1η του Μάρτη, ο Κυνηγετικός Σύλλογος της Μεγαλόπολης διοργάνωσε γιορταστική εκδήλωση στο “Κτήμα Μανιάτη” στη
Γέφυρα Μεγαλόπολης με ζωντανή μουσική από τον Γιάννη Σιέττο και τη
Τζένη Κατσίγιαννη. Όλα τα... τουφέκια του Λεκανοπεδίου τίμησαν την εκδήλωση του Συλλόγου τους και η προσέλευση ήταν πολύ δυνατή και πολυάνθρωπη! Κυνηγοί καλά κυνήγια και του χρόνου!

Ενημέρωση
Επιμελητηρίου
Αρκαδίας
Παράταση προθεσμιών ειδικού
μητρώου ασφαλιστικών
διαμεσολαβητών έως
30/06/2020
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του ότι συμπεριλήφθηκε στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ΦΕΚ 75Α/30-032020 στο άρθρο 9, η παράταση προθεσμιών ειδικού
Μητρώου Ν. 4583/2018, έως 30/06/2020.
Η καταληκτική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την
ανανέωση των αδειών και για την προσκόμιση των βεβαιώσεων ετήσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ήταν η
31/03/2020. Η προοπτική μη παράτασής της, θα έφερνε στη
δυσάρεστη θέση να χάσουν την άδειά τους και να βρεθούν
εκτός αγοράς εργασίας, πολλοί ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.
Στην ιστοσελίδα του Επιμελητήριου Αρκαδίας www.arcadianet.gr στην ειδική ενότητα “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ» μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες.
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