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Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
Ό

πως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος ο σύλλογος συνέχισε τη παράδοση των τελευταίων χρόνων
και έκοψε τη καθιερωμένη
πίτα του στο χωριό. Για ένα
Σαββατοκύριακο ακόμα το
χωριό μας ζωντάνεψε αφού
πάρα πολλοί πατριώτες
από την Αθήνα βρήκαν την
αφορμή να επισκεφθούν το
χειμωνιάτικο Ελληνικό. Φέτος ο σύλλογος σε συνεργασία με τη ταβέρνα «του
Ταλούμη», που είχε φέρει
ζωντανή ορχήστρα, έκανε τη κοπή της πίτας ακόμα ομορφότερη. Την αρχή
έκανε ο ιερέας του χωριού
μας ο παπα-Γιώργης με τον
καθιερωμένο αγιασμό και
την ευλογία αλλά και τις ευχές του για καλλίτερο 2014.

Μετά πήρε το λόγο ο πρόεδρος του συλλόγου ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία

στη μέχρι τώρα πορεία του
συλλόγου αλλά και στους
στόχους της νέας χρονιάς.

Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΛΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Τ

ο ξενοδοχείο του συλλόγου εδώ και λίγο καιρό έχει
μείνει ανοίκιαστο. Ο τελευταίος ενοικιαστής Χρήστος
Οικονομίδης έφυγε και ήδη ο σύλλογος διεκδικεί τα
νόμιμα μέσω της δικαστικής οδού. Το περασμένο μήνα το ∆Σ
του συλλόγου μετέβη στα γραφεία του ομίλου FOURLIS μετά
από πρόσκληση του κ. Βασίλη Φουρλή για να συζητηθεί και
να βρεθεί η καλλίτερη λύση για το ξενοδοχείο μας. Παρά τις
προσφορές που ήδη υπάρχουν συμφωνήθηκε να μελετηθεί
διεξοδικά το θέμα και να μη παρθούν γρήγορες αποφάσεις
ώστε ο σύλλογος να μην αντιμετωπίσει πάλι τα προβλήματα
που προέκυψαν από τους τελευταίους ενοικιαστές. Όπως και
νάχει το πράγμα, το ∆Σ θα κρατάει ενήμερους τους πατριώτες
μέσω της εφημερίδας και να είστε σίγουροι ότι προσπαθούμε
να δώσουμε τη καλλίτερη λύση.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

Αφού ευχήθηκε τα καλλίτερα για όλους τους πατριώτες έδωσε το λόγο στο
πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Ελληνικού κ. Χαρ.
Μπαρμπαλιά. Ο πρόεδρος
του χωριού μας αναφέρθηκε με σαφήνεια στα έργα
που εκτελούνται αυτό τον
καιρό στο χωριό αλλά και
στα προβλήματα που υπάρχουν λόγω της οικονομικής
κρίσης. Ευχήθηκε σε όλους
τους παρευρισκόμενους
υγεία και κουράγιο για τη
καινούργια χρονιά. Ακολούθως ο πρόεδρος του συλλόγου έκοψε τη πίτα φροντίζοντας να δώσει όσο περισσότερα κομμάτια μπορούσε
σε όλους αυτούς που κρατάνε με τον τρόπο τους το
χωριό ζωντανό. Μετά το
λόγο είχε η ορχήστρα που
κατά γενική ομολογία είχε
εξαιρετικό ρεπερτόριο. Σε
μια κατάμεστη ταβέρνα το
γλέντι δεν άργησε να ανάψει (άλλωστε και οι Μουλατσαίοι δε θέλουν... και
πολύ). Η εκδήλωση συνεχίστηκε μέχρι τις μεταμεσονύχτιες ώρες με χορό, τραγούδι και άφθονο κρασί. Και
του χρόνου νάμαστε καλά
να ξαναβρεθούμε.

Στις 2 Φεβρουαρίου, ανήμερα της Υπαπαντής, οι πατέρες
της Ι. Μ. Προδρόμου τέλεσαν
Θεία λειτουργία στο γνωστό

τους Μοναχούς της Μονής.
Έγινε αρτοκλασία. Μετά το
πέρας της λειτουργίας οι πατέρες μοίρασαν στον κόσμο

ξωκλήσι. Όπως κάθε χρόνο
έτσι και εφέτος η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη,
πάνω από 100 άτομα, και η
πλειοψηφία ήταν από το χωριό μας. Στη Θεία Λειτουργία
χοροστάτησε ο Ηγούμενος

τον καθιερωμένο τηγανητό
μπακαλιάρο, τη νοστιμότατη
καλογερίστικη σκορδαλιά και
σπανακόπιτα συνοδευόμενα
με ένα ωραίο κοκκινέλι κρασί.
Ευχαριστούμε τον Γέροντα
π. Λεόντιο και τους πατέρες

της Μονής Προδρόμου π. Λεόντιος και ο Ιερέας του χωριού
μας π. Γεώργιος Κοκοσούλης.
Όλοι οι πιστοί με κατάνυξη
παρακολούθησαν τη Θ. Λειτουργία, ακούγοντας τα ωραία
τροπάρια της ημέρας από

της Μονής και ιδιαίτερα τον π.
Πρόδρομο για την φροντίδα
και εξυπηρέτηση του κόσμου.
Η Παναγία να μας ευλογεί, να
μας δίνει υγεία, και του χρόνου να ξαναβρεθούμε πάλι
εκεί.

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Όπου νάναι πλησιάζει και το Πάσχα και όπως κάθε
χρόνο τα παιδιά του χωριού θα φτιάξουν τις καθιερωμένες Πασχαλιάτικες λαμπάδες. Τα έσοδα από αυτή
την εκδήλωση θα διατεθούν για κάποιο έργο στο χωριό. Καλό είναι λοιπόν όσοι κατέβουμε το Πάσχα στο
Ελληνικό να αγοράσουμε λαμπάδες από τα παιδιά.
Καλό θα κάνουμε και στη τσέπη μας αλλά και θα βοηθήσουμε το σύλλογο και το χωριό. Άλλωστε η δουλειά
που γίνεται με τη καθοδήγηση μαμάδων με μεγάλη
εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία είναι επαγγελματική. Ο
σύλλογος απλά θα καλύψει το κόστος των υλικών.

Έλενα Γεωργίου
Αριστ. Γούτας
Β. Θεοδωρόπουλος
Χριστίνα Κόνιαρη
Σοφία Μπαρμπαλιά
Αντ. Παπαντωνίου
Έφη Σαρακατσάνου
Άννα Τζεμπετζή
Ηλίας Φουρλής
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Από την κοπή της πίτας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
Το Σάββατο 08/02/2014 πέθανε στην Αθήνα ο Θανάσης
Κόνιαρης του Δημητρίου,
σε ηλικία 91 ετών. Η κηδεία
του έγινε στις 11/02/14 στο
κοιμητήριο Ν.Φιλαδέλφειας.
...

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014
ΕΞΟΔΑ

Για το Γιώργο
Κόνιαρη του Ηλία
« Για τον αγαπημένο μου
ξάδερφο που πάντα
θα αγαπώ και πάντα θα
σκέφτομαι….
Εύχομαι ο Θεός να σε έχει
καλά εκεί στον Παράδεισο.
Για σένα ξαδερφούλη μου
που τόσο μου λείπεις, να
ξέρεις πως σε αγαπώ πάρα
πολύ. Επτά χρόνια πέρασαν και είναι σαν να έφυγες
χθές. Να γελάς εκεί που είσαι όπως έκανες πάντα και
να μην μας ξεχνάς, όπως δεν
σε ξεχνώ και εγώ.
Η ξαδέρφη σου Άννα»
...
Θα ήθελα να εκφράσω
μέσα από την εφημερίδα την
λύπη μου για τον θάνατο
του θείου μου του Θανάση του Κόνιαρη που τόσο
μας αγαπούσε και τόσο μας
νοιαζόταν. Την θερμή μου
συμπαράσταση στην οικογένειά του.
Άννα Τζεμπετζή

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΤΙΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Αφοι Αϊβαλή Ο.Ε.
Ηφαίστου 39 & Κινέτου, τηλ. 210 3246718
Μοναστηράκι • www.revolt.gr

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
...
Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
...
Υπεύθυνος έκδοσης:
ΒΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
...
Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
...
Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΛΟΥΜΗ
...
Καλλιτεχνική επιμέλεια &
Υπεύθυνος τυπογραφείου:
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-5238107
E-mail: costaszl@yahoo.gr
...
Τα ενυπόγραφα άρθρα
εκφράζουν τις θέσεις
και τις απόψεις
των υπογραφόντων
...
Τα ανυπόγραφα άρθρα
εκφράζουν τις απόψεις
της εφημερίδας και του
Δ.Σ. του συλλόγου.

Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε
με την Χριστίνα Κόνιαρη στο τηλ. 6974-306576

ΕΣΟΔΑ

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου
μέχρι 28/02/2014
Λογαριασμός Αμερικής ................................ 10.706,13€
Λογαριασμός Κινήσεως ..................................6.672,14€
Μετρητά ...................................................... 2.787,52€
ΣΥΝΟΛΟ .................................................... 20.165,79€
Από μεταφορά .............................................20.097,24€
Έσοδα .......................................................... 1.715,00€
Έξοδα ........................................................... 1.646,45€
ΣΥΝΟΛΟ ..................................................... 20.165,79€

YΠ Ε Ν Θ Υ ΜΙ ΣΗ
Παρακαλούνται όλοι οι πατριώτες να αναφέρουν οποιοδήποτε, ευχάριστο ή δυσάρεστο, κοινωνικό γεγονός γνωρίζουν, σε οποιδήποτε από τα μέλη του Δ.Σ., με σκοπό τη
δημοσίευσή του στην εφημερίδα.
Έχουν εκφραστεί κατά καιρούς παράπονα για παραλείψεις γεγονότων, για τα οποία όμως ο υπεύθυνος της στήλης δεν είχε ενημερωθεί.

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο Σύλλογος αποφάσισε τη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης η οποία θα φιλοξενείται στον ξενώνα.
Παρακαλούμε όποιος πατριώτης θέλει να προσφέρει βιβλία (να είναι σε άριστη κατάσταση) να επικοινωνήσει με
τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής :
Χριστίνα Κόνιαρη, Εφη Παπαγεωργίου και Βαγγελιώ Ταλούμη.
Όσοι δε λάβουν την εφημερίδα ενώ έχουν καταθέσει
χρήματα, να επικοινωνήσουν με τη κυρία Χριστίνα Κόνιαρη
ώστε να γίνει διασταύρωση του οικονομικού εμβάσματος
και επιβεβαίωση της διεύθυνσής τους. Αν κάποιοι επιθυμούν να λαμβάνουν την εφημερίδα να επικοινωνήσουν με
οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του συλλόγου.
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ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΝ...
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
Μετά το καλοκαιρινό ξεπούλημα των σαπουνιών
που φτιάξαμε υπό τη καθοδήγηση της Ιωάννας Κόνιαρη μέλη του συλλόγου μας
αποφάσισαν να ξαναδοκιμάσουν. Έτσι μια Κυριακή πρωί
συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του συλλόγου, έβαλαν
κάτω τα υλικά, τα αναδευτήρια, έστειλαν το πρόεδρο να
φέρει το λάδι και το Λάκη το
Ταλούμη τα εξωτικά, παρακαλώ, αρώματα και ω του θαύματος έτοιμα τα σαπούνια.
Το επίτευγμα σημαντικό αν
σκεφθούμε ότι έγιναν χωρίς
τη «δασκάλα» την Ιωάννα. Τα

σαπούνια στεγνώνουν ώστε
να πουληθούν το καλοκαίρι
ενώ δόθηκε και νέο ραντεβού
για να φτιαχθούν κι΄ άλλα τις
προσεχείς εβδομάδες. Πράγμα όντως σημαντικό αν αναλογιστούμε την οικονομική
δυσπραγία του συλλόγου το
τελευταίο καιρό. Για την ιστορία στο εγχείρημα συμμετείχαν η Βαγγελιώ Ταλούμη, η
Έφη Παπαγεωργίου, η Χριστίνα Κόνιαρη, η Βίκυ Ταλούμη,
η Μπέσυ Ταλούμη και η Ρούλα Καλλιανιώτη. Γενικών καθηκόντων και ψυχή του όλου
εγχειρήματος ο Λάκης Ταλούμης. Μπράβο σε όλους…..

Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
Μπορεί οι καιροί να είναι οικονομικά δύσκολοι αλλά ο στολισμός του Επιταφίου θα γίνει με κάθε μεγαλοπρέπεια όπως το «παλιό καλό καιρό». Γι’ αυτό έχουν ήδη φροντίσει κάποιοι πατριώτες
που θα βάλουν το όποιο έξοδο προκύψει «ρεφενέ». Όσο για το
στολισμό το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης οι γυναίκες του χωριού
μας είναι «αχτύπητες». Είπαμε υπάρχει κρίση αλλά τα έθιμα μας
θα γίνουν με κάθε μεγαλοπρέπεια.

Η ΜΗΛΙΑ
ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ
Μπορεί οι καιροί να είναι
δύσκολοι οικονομικά όμως
εμείς συνεχίζουμε να έχουμε
στόχους και όνειρα. Μόνο
που τώρα θα πρέπει να μπει
περισσότερη προσωπική εργασία και μεράκι. Έτσι το
περυσινό ξεκίνημα του θερινού κινηματογράφου φέτος
θα συνεχισθεί με το οικόπεδο της Μηλιάς καλλίτερα διαμορφωμένο. Σε συνεργασία
με τον πρόεδρο του τοπικού
συμβουλίου προσπαθούμε
να διαμορφώσουμε το προνομιακό οικόπεδο του συλλόγου ώστε να γίνει μια καλαίσθητη γωνιά του χωριού
και ένας χώρος συνάντησης
και πολιτισμού για τους πατριώτες τους καλοκαιρινούς
μήνες.
Το αν θα το καταφέρουμε
εξαρτάται από το πόσο θα
κινητοποιηθούμε όλοι μας.
Εμείς πάντως είμαστε αισιόδοξοι.

ΑΠΟ ΕΥΛΟΓIΑ... ΒΑΡΙΔΙ
«Οι τρεις τελευταίοι ενοικιαστές δεν ανταποκρίθηκαν σε όσα
είχαν υποσχεθεί».
Η πρώτη ανάγνωση φέρνει πίκρα και μετά θυμό.
Ξαφνικά σε βάζουν στην ίδια
μοίρα με τα λαμόγια.
Έχεις επενδύσει και χάσει
πάνω από 150.000 Ευρώ και σε
αποκαλούν λαμόγιο. Ποτέ δεν
υποσχεθήκαμε κάτι και δεν το
τηρήσαμε. Το ξενοδοχείο έπρεπε
να το είχαμε αφήσει μόλις διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούσε να
λειτουργήσει άμεσα όπως μας
είχε υποσχεθεί ο σύλλογος, μόνο
ένα φρεσκάρισμα χρειαζόταν
όπως μας διαβεβαίωσαν. Μόλις
διαπιστώσαμε ότι είχε γίνει πλιάτσικο όσο ήταν κλειστό παρά το
γεγονός ότι φυλασσόταν όπως
επίσης μας είχε διαβεβαιώσει ο
σύλλογος. Αυτό που μας κράτησε
ήταν η εμπλοκή της οικογενείας
Φουρλή την οποία εκτιμούμε και
ευχαριστούμε για την συμπαρά-

σταση τους.
Την ημέρα της παράδοσης
του ξενοδοχείου στο σύλλογο
από εμάς, μας δόθηκαν συγχαρητήρια για την κατάσταση που
αφήναμε το ξενοδοχείο, το οποίο
μπορούσε να ξαναλειτουργήσει
την επόμενη ημέρα.
Παρά την οικονομική καταστροφή που υποστήκαμε συνεχίσαμε να υποστηρίζουμε το Ελληνικό το οποίο το αγαπήσαμε σαν
δεύτερη πατρίδα μας.
Δεν φύγαμε βράδυ, δεν αφήσαμε απλήρωτους λογαριασμούς
δεν καταστράφηκαν η χάθηκαν
πράγματα από το ξενοδοχείο,
ίσα-ίσα αυξήθηκε η περιουσία
του ξενοδοχείου με τα πράγματα που έμειναν, όπως όλος ο
εξοπλισμός της κουζίνας, όλα τα
σερβίτσια, πίνακες, μικροέπιπλα,
λευκά είδη, διακοσμητικά. Για να
παραμείνουν όλα τα ανωτέρω
στο ξενοδοχείο και να ενταχθούν
στην περιουσία του και ενώ το

Το ντέρμπυ στο χωριό

Η... πιτσιρικαρία του Ελληνικού παρακολουθεί το ντέρμπυ,
στην ταβέρνα του Ηλία, με απόλυτη προσήλωση. Μπορείτε
να μαντέψετε ποιοι είναι Παναθηναϊκοί και ποιοι Ολυμπιακοί; (Φωτό: Ηλ. Γεωργαντάς)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
Συλλόγου στο διαδίκτυο
στη διεύθυνση www.ellinikon.gr
και στο facebook:
ellinikon arcadias fun club

είχαμε αφήσει, πληρώθηκαν από
εμάς στην εφορία 5.500 Ευρώ.
Δεν ζητήσαμε ποτέ να μας ευχαριστήσει ο σύλλογος το μόνο
που ζητάμε και απαιτούμε είναι
η αλήθεια.
Παρά την πίκρα που νοιώθουμε για το δημοσίευμα θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όσο μπορούμε το Ελληνικό.
Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους
στήριξαν το ξενοδοχείο κατά την
διάρκεια που το είχαμε.
Πρώτα την οικογένεια Φουρλή,
ειδικά την κ. Δάφνη Φουρλή και
τον κ. Βασίλη Φουρλή των οποίων η βοήθεια υπήρξε ανεκτίμητη επίσης τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο ο οποίος χωρίς να μας
γνωρίζει στήριξε την προσπάθεια
μας.
Υ.Γ: Επειδή ξεχωρίσατε τον
πρώτο ενοικιαστή γιατί όσο το
είχε έμειναν στο ξενοδοχείο
Πρωθυπουργοί, Βασιλείς και
επώνυμοι αυτό που μας ξεχωρίζει από τον ανωτέρω ενοικιαστή
είναι ότι εμείς χάσαμε δικά μας
χρήματα και ευτυχώς για μας δεν
έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα
σύλληψης.
Ευχαριστούμε
για την φιλοξενία
Έφη Σαρακατσάνου,
Αριστοτέλης Γούτας

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Ελληνικού κατά την από 19-2-2014 συνεδρίασή
του αποφάσισε την διενέργεια αρχαιρεσιών για την
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την
Κυριακή 11 Μαΐου 2014 από 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ενώσεως, στην
Ομόνοια, οδός Πειραιώς 1, 7ος όροφος (εντός στοάς).
Ενόψει τούτου, όσες κυρίες-μέλη επιθυμούν να είναι υποψήφιες είτε για το Διοικητικό Συμβούλιο είτε
για την Εξελεγκτική Επιτροπή, παρακαλούνται να ενημερώσουν για την υποψηφιότητά τους μέχρι και την
Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.:
Βάσω Ταλούμη – Μαζαράκου: τηλ. 210-2716072
Πόπη Παπούλια:
τηλ. 2106517086
Βούλα Χασάπη – Σαρακινιώτη:
τηλ. 2105146550
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σοφία Μπαρμπαλιά

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έλενα Γεωργίου

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Στις 19/1/2014 ο Σύλλογος Γυναικών Ελληνικού
πραγματοποίησε την ετήσια
εκδήλωση του για την κοπή
της πίτας, στο café Commerce στο κέντρο της Αθήνας. Προηγήθηκε ο εκκλησιασμός των μελών μας, όπως
πάντα, στην Καπνικαρέα.
Μέσα σε ένα χαρούμενο
και εορταστικό περιβάλλον
συγκεντρώθηκαν
πολλές
συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι του
Συλλόγου, πέρασαν μερικές
ευχάριστες ώρες, αντάλλαξαν τα νέα τους αλλά και
ωραία και συγκινητικά γεγονότα από το αγαπημένο μας
χωριό.
Ο συμπατριώτης μας Χαράλαμπος Χασάπης πρόσφερε και αυτή τη χρονιά για την
πίτα μας δύο εξαιρετικά κο-

σμήματα, τα οποία κέρδισαν
οι κυρίες Καίτη Παπούλια
και Βούλα Σπύρου. Κληρώθηκαν επίσης και θαυμάσια
αρώματα, προσφορά της Πόπης Παπούλια αντιπροέδρου
του Συλλόγου μας.
Στο τέλος της κεφάτης
και ωραίας αυτής συνάντησης,ένα χειροποίητο γούρι
2014 προσφέρθηκε σε όλους
μας από την συμπατριώτισσά μας Μαίρη Σπηλιοπούλου, φτιαγμένο με μεράκι και
αγάπη από την ίδια.
Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε όλους για την προσφορά και την εκτίμηση που
δείχνουν στο Σύλλογό μας,
καθώς και όλους όσοι παραβρέθηκαν και με την παρουσία τους και την ζωντάνια
τους τίμησαν την εκδήλωσή
μας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
Ο Σύλλογος Γυναικών αποφάσισε να πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 1/6/2014. Για τον τόπο προορισμού και τις λοιπές λεπτομέρειες θα ενημερώσουμε εγκαίρως
και μέσω του επόμενου φύλλου της εφημερίδας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛ. ΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΣΚΟΥΦΑ 47-49
3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΤΗΛ./FAX: 210-3600772
ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6977-217129
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
• Στις 9-2-2014 στον Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύτση
έγινε επιμνημόσυνη δέηση για τον απελευθερωτή του γένους Θ. Κολοκοτρώνη. Ακολούθως έγινε κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του, στην πλατεία Κολοκοτρώνη, στη
Σταδίου.

Τ

ο ραντεβού είχε κλειστεί από την κοπή της
πίτας. Είχαμε συμφωνήσει από μικροφώνου
τις Απόκριες να βρεθούμε ξανά στο χωριό στο
ίδιο μέρος και με την ίδια ορχήστρα. Άλλο που δε θέ- Ο παππούς και η νοσοκόμα, κατά γενική ομολογία, κέρδισαν όλες τις εντυλαμε όλοι μας. Η συμφωνία περιελάμβανε έναν όρο. πώσεις και καταχειροκροτήθηκαν.
Να ντυθούμε όλοι μασκαράδες. Και νάμαστε πάλι το
Σάββατο 1 Μαρτίου στο χωριό υπό καταρρακτώδη
αυτή τη φορά βροχή. Το σκηνικό ίδιο στη ταβέρνα «του Ταλούμη» με καρναβαλική διάθεση
αυτή τη φορά. Οι στολές πρωτότυπες, με πολλή φαντασία και γούστο και το κέφι άφθονο.
Δυστυχώς το κείμενο δε μπορεί να περιγράψει την ατμόσφαιρα γι’ αυτό θα αφήσουμε τις
φωτογραφίες να μιλήσουν. Την άλλη μέρα το γλέντι μεταφέρθηκε στο μπαράκι του Δημήτρη με χορό και αποκριάτικο ξεφάντωμα ενώ η βροχή έπεφτε ασταμάτητα. Την Καθαρά
Δευτέρα το πέταγμα του αετού ήταν αδύνατο λόγω της βροχής και έτσι πήραμε το δρόμο
της επιστροφής αφήνοντας
τους αετούς στο χωριό για
του χρόνου.

• Στις 16-2-2014 έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης στα
γραφεία της Παγγορτυνιακής.

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...

Πολύ «βαρύς» ρε παιδιά
αυτός ο Μεξικάνος.

Ενοικιάζονται γραφεία
34 τ.μ. (3ου ορόφου) και
24 τ.μ. (4ου ορόφου, ρετιρέ, με A/C), προσόψεως, με WC,πλήρως ανακαινισμένα, καινούργια
αλουμινένια κουφώματα.
Νικηταρά 5-7 (πλησίον
πλ. Κάνιγγος και πλ. Ομονοίας).
Πληροφορίες: τηλ.2109647056, 6946-282003.
Όσοι πατριώτες θέλουν
να καταθέσουν κάποιο ποσό
στο Σύλλογό μας μπορούν να
το κάνουν πηγαίνοντας στην
Εθνική Τράπεζα. Ο λογαριασμός είναι 040/609112-13.
Καλό είναι μετά να ενημερώνουν τον ταμία ή οποιοδήποτε
μέλος του Δ.Σ. ώστε η προσφορά να δημοσιεύεται στην
εφημερίδα.

Δάσκαλος: "Για πες μου
Γιώργο, πόσο κάνει 8-8;"
Γιώργος: "Δεν ξέρω κύριε."
Δάσκαλος: "Για σκέψου
λίγο. Αν έχω 8 κεράσια και
φάω και τα 8 τι θα μου μείνουν;"
Γιώργος: "Τα κουκούτσια κύριε!"..
***
Παντρεύτηκε ένας στο χωριό, και μόλις πήγε τη γυναίκα του στο σπίτι, της είπε:
- Γυναίκα, ότι θέλεις κάνε,
αλλά μακριά από το στάβλο
με το μεγάλο μαύρο άλογο,
γιατί είναι άγριο κι επικίνδυνο!
Ζήσανε 1-2 χρόνια καλά,
ξεχάστηκε μια μέρα η φουκαριάρα η γυναίκα, μπήκε
στο στάβλο, τρώει μια κλωτσιά από το άλογο, και έμεινε
στον τόπο.
Έγινε η κηδεία, δεχόταν
συλλυπητήρια ο σύζυγος,
μόνο που ο παπάς του χωριού
παρατήρησε ότι, κάθε φορά
που τον πλησίαζε το σύζυγο
γυναίκα να τον συλλυπηθεί,
εκείνος κουνούσε το κεφάλι
προς τα κάτω, και κάθε φορά
που τον πλησίαζε άντρας το

Η ύλη του επόμενου
φύλλου θα κλείσει στις
30 Απριλίου 2014.
Περιμένουμε έγκαιρα
τις συνεργασίες σας.

κουνούσε προς τα πάνω. Δεν
είπε τίποτα βέβαια, τέτοιες
ώρες, αλλά την περιέργεια
την είχε.
Πέρασε λίγος καιρός, ξαναπαντρεύτηκε ο άνθρωπος,
πάλι τα ίδια και με την καινούργια του γυναίκα, "πρόσεχε της είπε, μακριά απ το
στάβλο με το μαύρο άλογο".
Και που το είπε, τι κατάφερε;
Ένα χρόνο μετά ξανάγινε το
κακό! Μπήκε κι αυτή στο στάβλο, μια δυνατή κλωτσιά και
πάλι το άλογο, πάει στα θυμαράκια κι ετούτη!
Καινούργια κηδεία, ξανά
συλλυπητήρια, μα και πάλι ο
παπάς πρόσεξε την ίδια περίεργη συμπεριφορά από
τον χήρο, να κουνάει καταφατικά το κεφάλι στις γυναίκες που τον συλλυπούνταν
και αρνητικά στους άντρες.
Δεν άντεξε και λίγο μετά, τον
πήρε παραπέρα και τον ρώτησε.
Τι να σου πω παπά μου, του
απάντησε ο λυπημένος. Με
πλησίαζαν οι γυναίκες και
μου έλεγαν "ζωή σε λόγου
σου" κι εγώ έγνεφα "ευχαριστώ". Οι άντρες με ρώταγαν
"το πουλάς το άλογο;" κι εγώ
έγνεφα "όχι"!
Η.Λ.Φ.

