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Ανακοίνωζη 

 
Αγαπεηνί ζπγρσξηαλνί, ζέινπκε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηε δξάζε ηνπ 
Σπιιόγνπ θαηά ηνπο δύν ηειεπηαίνπο κήλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ματνπ θάλακε 

πνιιέο πξνζπάζεηεο λα βξνύκε κηα ιύζε ζην πξόβιεκα ηνπ γξαθείνπ ηεο 
Αδειθόηεηαο, θαζόηη νη ελνηθηαζηέο έρνπλ πάςεη λα πιεξώλνπλ ελνίθην εδώ θαη 

ελάκηζπ ρξόλν. Μεηά από πνιιέο ζπδεηήζεηο καδί ηνπο θαη ηελ εθθξαζκέλε 
αδπλακία ηνπο λα πιεξώζνπλ ην ρξένο ηνπο κε άιινπο ηξόπνπο πνπ ηνπο 
πξνηείλακε, θαη αθνύ ζπκβνπιεπζήθακε θαη ην δηθεγόξν καο Κώζηα 

Καξαπαλαγηώηε πνπ κε πξνζπκία θαη ακηζζί καο παξέρεη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ, 
απνξξίςακε ηα έλδηθα κέζα σο αζύκθνξα θαη κε αβέβαην απνηέιεζκα.  Η ζρεηηθή 

απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Αδειθόηεηαο ιήθζεθε νκόθσλα θαη ζπληάρζεθε ηδησηηθό 
ζπκθσλεηηθό κε όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ελνηθηαζηώλ ηόζν γηα ηελ απόδνζε ηνπ 

κηζζίνπ όζν θαη γηα ηελ εμόθιεζε ησλ νθεηιόκελσλ κηζζσκάησλ κε κηθξέο 
κεληαίεο δόζεηο. 
 

Σηηο αξρέο Ινπλίνπ θαη γηα ηέζζεξεο κέξεο, κέιε ηεο Αδειθόηεηαο  επηζθέθηεθαλ 
ην ρσξηό. Με ηε βνήζεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη νκάδαο 

εζεινληώλ, έγηλε θαζαξηζκόο ζε αξθεηνύο δξόκνπο ηνπ ρσξηνύ από ρνξηάξηα θαη 
ζθνππίδηα, θιάδεκα θαιισπηζηηθώλ ζάκλσλ, θόςηκν δέληξσλ θαη ζάκλσλ πνπ 
εκπόδηδαλ θαη αλνίρηεθαλ νη δξόκνη πξνο ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ηνλ Άγην 

Αζαλάζην, πνπ ήζαλ απξνζπέιαζηνη από βάηα, ζάκλνπο θαη δέληξα. Καζαξίζηεθε 
επίζεο ην λεθξνηαθείν από ηα ρνξηάξηα θαη πιύζεθαλ όια ηα κλήκαηα. 

 
Η ειάρηζηε απηή εκπεηξία καο έδεημε όηη κε ιίγε πξνζπάζεηα θαη πνιιά ρέξηα 
κπνξνύκε λα δηαηεξήζνπκε ην ρσξηό καο θαζαξό θαη εππαξνπζίαζην. Τώξα 

κάιηζηα πνπ ν Γήκνο δπζθνιεύεηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, πξέπεη 
λα ζθεθηνύκε ζνβαξά ηελ εζεινληηθή εξγαζία θαη πξνζθνξά. Δμάιινπ 

δηαπηζηώζακε όηη, όηαλ ε εξγαζία γίλεηαη κε παξέα, ππάξρεη πεξηζζόηεξε επεμία 
θαη θαιή δηάζεζε. Απηό ην ήμεξαλ πνιύ θαιά νη αγξνηηθέο θνηλσλίεο, πνπ έθαλαλ 
ηηο πεξηζζόηεξεο δνπιεηέο νκαδηθά (μέιαζε), ρσξίο ακνηβή, κε θέθη, ηξαγνύδη, 

αζηεία θαη πεηξάγκαηα. Ο ζεξηζκόο, ην αιώληζκα, ην μεθύιιηζκα ηνπ θαιακπνθηνύ 
ζηα αιώληα, νη ηξαραλάδεο, θιπ, γίλνληαλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν. Οη παιηόηεξνη 

έρνπκε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο από ηέηνηεο δηαδηθαζίεο θαη πξέπεη λα δηδάμνπκε ζηα 
παηδηά θαη ζηα εγγόληα καο ηελ πξνζθνξά, θάηη πνπ ζρεδόλ έρνπκε μεράζεη θαη 
εκείο νη ίδηνη, πόζν κάιινλ ηα παηδηά καο πνπ δελ ην έκαζαλ πνηέ. 

 
Με πέληε-έμη νιηγνκειείο νκάδεο εζεινληώλ, κπνξνύκε λα θξαηάκε ην ρσξηό καο 

θαηαθάζαξν θαη λα αλνίμνπκε θαη ηνπο παιηνύο καο δξόκνπο. Κάλνπκε δηάθνξεο 
ζθέςεηο θαη  ζα ζαο ηηο αλαθνηλώζνπκε ζε θάπνηα ζπλάληεζή καο. Πεξηκέλνπκε 
θαη ηηο δηθέο ζαο πξνηάζεηο. 

 
Τελ παξακνλή ηεο Αλαιήςεσο, κηα κηθξή παξέα πήγακε ζην Λεληθό θαη 

εηνηκάζακε ηελ εθθιεζία γηα ηελ επόκελε γηνξηή. Αλήκεξα, Παινπκπαίνη, Σαξιένη 



θαη Παπαδαίνη γέκηζαλ ην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηνλ γύξσ ρώξν, ελώ 
παξαβξέζεθε θαη ν Αληηδήκαξρνο θ. Γηνλύζεο Παξαζθεπόπνπινο. Οη θνπινύξεο, 

ζηνιηζκέλεο κε ηα παξαδνζηαθά ζρέδηα θαη ηα θξέζθα ηξηαληάθπιια, κπήθαλ 
ζηνλ θιήξν θαη κνηξάζηεθαλ από ηνπο ηπρεξνύο ζηνλ θόζκν, όπσο γίλεηαη πάληα 

ζηα παλεγύξηα καο. Καη ηνπ ρξόλνπ. 
 
Όπσο είρακε πξνγξακκαηίζεη κε ηελ Πξντζηακέλε ηεο ΛΘ΄ Δθνξείαο 

Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ Αξθαδίαο θπξία Άλλα-Βαζηιηθή 
Καξαπαλαγηώηνπ, ζπλαληεζήθακε ζην Λεληθό κε ηελ αξραηνιόγν θπξία Αγγειηθή 

Παπαδνπνύινπ, κε ηελ νπνία ζπδεηήζακε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ αξραηνινγηθό 
ρώξν ηνπ Λεληθνύ, ηε θξνληίδα ηνπ θαη ηελ αλάδεημή ηνπ, θαζώο θαη ην ξόιν ησλ 
εζεινληώλ. Μέζα ζην θαινθαίξη ζα ζπγθεληξώζνπκε πξνζσπηθέο ππεύζπλεο 

δειώζεηο από ηνπο εζεινληέο θαη ζην ηέινο Σεπηεκβξίνπ πξνγξακκαηίδνπκε λα 
ζπλαληεζνύκε θαη πάιη ζην Λεληθό γηα λα μεθηλήζνπκε θάπνηεο εξγαζίεο πνπ ζα 

καο ππνδείμεη ε Αξραηνινγηθή Υπεξεζία. Πξόηαζε δηθή καο είλαη λα αξρίζνπκε από 
ην ρώξν θαηά κήθνο ηνπ δξόκνπ, πξηλ από ην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, 
όπνπ ππάξρνπλ εκθαλή αξθεηά ζηνηρεία θηεξίνπ. Βέβαηα, ηνλ πξώην ιόγν έρεη ε 

Αξραηνινγηθή Υπεξεζία θαη εκείο ζα εξγαδόκαζηε πάληα θάησ από ηελ 
θαζνδήγεζε θαη ηελ επνπηεία ηεο. 

 
Γηα ην ππόινηπν ηνπ θαινθαηξηνύ έρνπκε πξνγξακκαηίζεη ηε δηάλνημε ηνπ παιηνύ 

κνλνπαηηνύ πξνο ηνλ Πξνθήηε Ηιία θαη δεηάκε εζεινληέο γηα κηζήο κέξαο 
δνπιεηά. Οη εθδειώζεηο γηα ηα παηδηά ηνλ Ινύιην θαη ηνλ Αύγνπζην ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ όιεο, όπσο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα. Θα ππάξμεη ηνπξλνπά 

ηάβιη γηα ηνπο εθήβνπο θαη γηα κηθξόηεξα παηδηά παξάζηαζε Καξαγθηόδε, 
δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο κε πειό, δσγξαθηθή, δηάθνξνη δηαγσληζκνί, δώξα θαη 

εθπιήμεηο. 
 
Ο Σύιινγνο θέηνο, γηα ιόγνπο νηθνλνκηθνύο θαη πξαθηηθνύο, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

νξγαλώζεη ην παλεγύξη ηεο 14εο-15εο Απγνύζηνπ θαη από ηηο αξρέο Μαξηίνπ έρεη 
αλαθνηλώζεη εγγξάθσο ηε ζέζε ηνπ απηή ζηα καγαδηά ηνπ ρσξηνύ κε ηελ ειπίδα 

λα ην αλαιάβνπλ απηά. Σε ζπδήηεζε πνπ είρακε κε ην Γηώξγν θαη ηε Βελεηία ζηηο 
20 Μαξηίνπ, πνπ βξεζήθακε ζην ρσξηό, θαη νη δύν ήηαλ πνιύ δηζηαθηηθνί, ν 
θαζέλαο γηα δηθνύο ηνπ ιόγνπο. Έηζη, ην ζέκα κέλεη αλνηθηό γηα όπνηνλ επηζπκεί 

λα αλακηρζεί. 
 

Η πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 10 Απξηιίνπ επίζθεςε ζην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο 
δελ πξαγκηνπνηήζεθε ιόγσ ηεο απνγξαθήο ζην ρσξηό ηελ ίδηα εκεξνκελία θαη 
κεηαηέζεθε γηα ηνλ Οθηώβξην. 

 
Δπραξηζηνύκε ζεξκά ηνπο εζεινληέο Γεκήηξε Γ. Γηαλλόπνπιν, Γεκήηξε Κ. 

Νηθνιόπνπιν, Φξόζσ Γθίλε-Αιεμαλδξάθε, Μαξία Γθίλε-Τζηηνύξε. 
 
Δπρόκαζηε ζε όινπο θαιό θαινθαίξη θαη θαιέο δηαθνπέο. 

 
 

Από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 
 


