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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ό

πως οι περισσότεροι ήδη γνωρίζετε τη Κυριακή
2 Νοεμβρίου στην αίθουσα
της Παγγορτυνιακής διεξήχθησαν οι εκλογές του
συλλόγου μας που διεξάγονται κάθε τριετία. Στην
όλη διαδικασία συμμετείχαν
πολλοί πατριώτες με κύριο χαρακτηριστικό αυτή
τη φορά τη συμμετοχή της
νέας γενιάς. Με κάποια καθυστέρηση(λόγω της Κυριακής) ο πρόεδρος κάλεσε τους
πατριώτες να εκλέξουν το
προεδρείο της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης που το
απετέλεσαν 3 πατριώτισσες,
η Βικτωρία Ταλούμη ως
πρόεδρος, η Ελπίδα Πετροπούλου και η Μπέσσυ Ταλούμη ως μέλη. Ακολούθως
το λόγο πήρε ο απερχόμενος
πρόεδρος κ. Αντώνης Παπαντωνίου ο οποίος αναφέρθηκε με κάθε λεπτομέρεια
στα όσα έγιναν τη τελευταία
τριετία από το απερχόμενο
ΔΣ. Επικεντρώθηκε κυρίως
στο οικονομικό πρόβλημα
που ταλανίζει το σύλλογο
αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και τόνισε ότι
παρά τα τόσα προβλήματα
ο σύλλογος στάθηκε όρθιος.
Αναφέρθηκε διεξοδικά στη
λειτουργία του ξενοδοχείου
αλλά και στις δράσεις του
συλλόγου τόσο στην Αθήνα αλλά κυρίως στο χωριό.
Ευχαρίστησε όλα τα μέλη
του απερχόμενου ΔΣ για τη
δύναμη που έδειξαν σε αυτά
τα χρόνια και υποσχέθηκε
ότι θα στηρίξει με όλες του
τις δυνάμεις το καινούργιο
πρόεδρο.
Ακολούθως το λόγο πήρε
η ταμίας του συλλόγου Ευαγγελία Ταλούμη που έκανε
ένα λεπτομερή και διεξοδικό απολογισμό για το ταμείο
που διαχειρίσθηκε αυτά τα
χρόνια ενώ εξέφρασε και το
προβληματισμό της για τη
μειωμένη συμμετοχή των
πατριωτών στις δράσεις του
συλλόγου.

Η νεολαία του χωριού έδωσε βροντερό παρόν στις εκλογές

Μετά το λόγο πήρε ο πρόεδρος του χωριού μας Χαρ.
Μπαρμπαλιάς που αναφέρθηκε διεξοδικά στα προβλήματα που ταλανίζουν
το χωριό και κυρίως στη
σχολή της ΔΕΗ και το δημοτικό σχολείο. Απάντησε
και σε ερωτήσεις πατριωτών
για τη χρήση του σχολείου
απορρίπτοντας τη χρήση
του από φορείς του χωριού
μιας και η στόχευση είναι
διαφορετική.
Το λόγο επίσης πήραν η
γραμματέας του συλλόγου
κ. Παπαγεωργίου που εξέφρασε τη πίκρα της για την
άδικη κριτική που υφίσταται ο σύλλογος ενώ το μέλος
του συλλόγου και δημοτικός

σύμβουλος Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ότι το
σχολείο πρέπει να δοθεί για
χρήση στους συλλόγους.
Κατόπιν ομόφωνα εγκρίθηκε ο απολογισμός του ΔΣ
ενώ τα ίδια μέλη του προεδρείου της συνέλευσης
εκλέχτηκαν και εφορευτική
επιτροπή και άρχισε η διαδικασία της ψηφοφορίας
που διήρκεσε μέχρι τις 6 το
απόγευμα. Γύρω στις 8 η
διαδικασία είχε ολοκληρωθεί κατά τον πλέον άψογο
τρόπο. Οι πατριώτες έδειξαν
υψηλό αίσθημα ευθύνης. Το
χωριό έχει νέο Δ.Σ. στο σύλλογό του. Τους ευχόμαστε
καλή δύναμη.
(Αναλυτικά τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σε
άλλη σελίδα).

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
Οι εκλογές της 2ας Νοεμβρίου ανέδειξαν το νέο ΔΣ. Είθισται στο κάθε νέο ξεκίνημα να υπάρχει ενθουσιασμός και
όρεξη για δουλειά για να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις
και οι δυσκολίες που ήδη υπάρχουν. Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα δουλέψουμε σκληρά όλοι
όσοι εκλεγήκαμε για το καλό του χωριού.
Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε θέλουμε τη βοήθεια και τη συμπαράσταση όλων
των πατριωτών. Μόνο αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί θα
μπορούμε να ελπίζουμε για το χωριό μας ένα ακόμα καλλίτερο αύριο. Με τη συμπαράσταση και τη πείρα των παλαιότερων και την ορμή και τον ενθουσιασμό των νεότερων
είμαστε αισιόδοξοι.
Το αν θα πετύχουμε τους στόχους μας θα το δείξει το
μέλλον. Εκείνο που ζητάμε από τους πατριώτες είναι υπομονή και λίγη πίστωση χρόνου.

ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1940

Με σεβασμό τιμήθηκαν οι ήρωες του 40 και στο χωριό μας
όπως και σε όλη την Ελλάδα. Μετά τη θεία λειτουργία στο
Προφήτη Ηλία όλοι οι κάτοικοι του χωριού αλλά και οι επισκέπτες που βρέθηκαν στο Ελληνικό πήγαν στη πλατεία όπου ο
παπα-Γιώργης τέλεσε δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση γι’
αυτούς που χάθηκαν στα βουνά της Αλβανίας. Μετά ο πρόεδρος του Ελληνικού Χαράλαμπος Μπαρμπαλιάς κατέθεσε
στεφάνι στο ηρώο των πεσόντων. Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή
και μετά όλοι οι παρευρισκόμενοι έψαλλαν τον εθνικό ύμνο.
Ελάχιστο δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης…..

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου
θα πραγματοποιηθεί στο χωριό στις 31 Ιανουαρίου
2015. Η εκδήλωση θα γίνει στον ξενώνα του Συλλόγου
( 7.00 μμ) ο οποίος λειτουργεί πλέον ανακαινισμένος.
Καλούνται όλοι οι πατριώτες να δώσουν το παρόν να
ζωντανέψει το χωριό στην καρδιά του χειμώνα και να
ειδωθούμε με αυτούς που μένουν πίσω.
Όποιος επιθυμεί μπορεί να συνδυάσει και την γιορτή
της Υπαπαντής την Δευτέρα στο ομώνυμο εκκλησάκι.
Ε.Π.

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν
Χριστίνα Κόνιαρη
Σοφία Μπαρμπαλιά
Χαρ. Μπαρμπαλιάς
Έφη Παπαγεωργίου
Αντ. Παπαντωνίου
Δήμητρα Παπαντωνίου
Ευαγγελία Ταλούμη

To Δ.Σ. του Συλλόγου μας
εύχεται
στους απανταχού πατριώτες
Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένος
ο καινούργιος χρόνος
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Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου
Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2014

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γέννηση
• Στις 03/11/2014 η Κωνσταντίνα Δημοπούλου (κόρη
της Χρυσάνθης Σπηλιοπούλου) και ο Νίκος Νικολούτσιος απέκτησαν ένα υγιέστατο
κοριτσάκι.
Να σας ζήσει, πάντα καλότυχη.

Θάνατοι
• Στις 22/10/2014 έχασε τη
ζωή του ο Βασίλης Καλλια-

νιώτης του Ηλία, σε ηλικία 69
ετών.
Το 40ήμερο μνημόσυνο θα
τελεστεί στις 30/11/2014 στο
Ιερό Ναό Εσταυρωμένου στον
Ταύρο.
• Στις 5/11/2014 απεβίωσε
στην Αθήνα και κηδεύτηκε
στο Μονόδρι Ευβοίας η Βλασία Παπαντωνίου, ετών 90.
Στους οικείους των εκλιπόντων το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήριά του.

ΕΞΟΔΑ
Ποσό
305,00
207,00
41,29
65,50
65,50
140,00
1.783,04
1.630,60
9,60
3,90
50,00
35,00
7,00

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014
1. Ο Άρης Γεωργαντάς του Γεωργίου και της Γιάννας Κολορίζα
(εγγονός του Γιάννη Γεωργαντά & της Θεοδώρας Μπαρμπαλιά) πέτυχε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
2. Ο Λάμπρος Θεοδωράκης του Νικολάου και της Θεώνης Αποστολοπούλου (εγγονός του Λάμπρου Αποστολόπουλου) πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Οργάνωση και Διαχείριση
Αθλητισμού
3. Η Ελένη Καλλιανιώτη του Ηλία και της Ρούλας (εγγονή του
Λάμπη και της Φωτεινής Καλλιανιώτη) πέτυχε στο Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο – Επιστήμη Διαιτολογίας και Διατροφής
4. Ο Ηλίας Κρεμπενιός του Παντελή και της Βούλας Ανδριανού
(εγγονός του Γιώργου και της Ασπασίας Ανδριανού) πέτυχε
στο Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
5. Ο Πέτρος Μιχαλόπουλος του Γιάννη και της Αλίκης (εγγονός
της Κούλας Καλλιανιώτη) πέτυχε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο –
Τμήμα Δημοσιογραφίας
6. Η Γεωργία Μπαρμπαλιά του Χαραλάμπους και της Χρυσούλας (εγγονή του Ανδρέα και της Γεωργίας Μπαρμπαλιά) πέτυχε
στην Ιατρική Σχολή Πάτρας.
7. Η Σταυρούλα Παναγοπούλου του Ιωάννη και της Μαρίας
Βίγλατζη (εγγονή της Σταυρούλας Καπονικολού-Βίγλατζη) πέτυχε στο Πολυτεχνείο Πάτρας – Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.
8. Ο Νίκος Παπανικολόπουλος του Θανάση και της Έλενας
(εγγονός της Ελένης Λυκογιάννη-Παπανικολοπούλου) πέτυχε
στο Πολυτεχνείο Πάτρας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
9. Η Ελευθερία Σφακιανάκη του Φώτη και της Έφης Μπαρμπαλιά (εγγονή του Δημήτρη και της Ρίας Μπαρμπαλιά) πέτυχε
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης – Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης.
10. Η Ναταλία Τσαμπάσογλου του Ιωάννη και της Ιωάννας Κόνιαρη (εγγονή του Γιάννη Γεωργ.Κόνιαρη “Γουβαλέτσου”) πέτυχε
στο Πανεπιστήμιο Αθήνας – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
11. Ο Χρήστος Γεωργαντάς του Γεωργίου και της Μαρίας (εγγονός του Χρήστου Γεωργαντά) πέτυχε στο ΤΕΙ Αθήνας – Διοίκηση Επιχειρήσεων Υγείας και Πρόνοιας
12. Η Μαριάννα Κουλέτου του Κων/νου και της Χριστίνας Κόνιαρη (εγγονή του Γιάννη και της Θεώνης Κόνιαρη) πέτυχε στο ΤΕΙ
Πελοποννήσου – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Y ΠΕΝ Θ Υ Μ Ι Σ Η
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.

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΤΙΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Αφοι Αϊβαλή Ο.Ε.
Ηφαίστου 39 & Κινέτου, τηλ. 210 3246718
Μοναστηράκι • www.revolt.gr
H εφημερίδα όπως έχουμε γράψει επανειλημμένα
δεν δημοσιεύει ανώνυμες επιστολές. Παρακαλούμε
επομένως όσους θέλουν να πουν την άποψή τους
αυτή να είναι ενυπόγραφη.

Κατηγορία
Προοδ.Σύν.
Παρατηρήσεις
Εκτύπωση εφημερίδας
305,00 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜ.Νο 136
Διανομή εφημερίδας
512,00 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜ.Νο 136
Κοινόχρηστα
553,29 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ- 7ος-8ος/14
ΟΤΕ
618,79 ΟΤΕ -PSTN Νο 2791031142
ΟΤΕ
684,29 ΟΤΕ -PSTN Νο 2791031140
ΔΕΗ
824,29 ΔΕΗ (09.04-14.08.14) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΦΟΡΙΑ
2.607,33 Δ΄& Ε΄ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΦΙΑ
4.237,93 Α΄ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ( ΕΝΦΙΑ )
Εξοδα εκδηλώσεων χωριού 4.247,53 ΚΟΡΔΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ
Ταχυδρομικά
4.251,43 ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ( νερό )
Καθαριότητα
4.301,43 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ( από περιστέρια )
Εφημερίδα
4.336,43 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 11ος/2008 έως 10ος/2014
ΕΥΔΑΠ
4.343,43 ΕΥΔΑΠ (09/04/2014 -26.06.2014 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΣΟΔΑ

To 40ήμερο μνημόσυνο του
Λάμπη Καλλιανιώτη έγινε την
27η Ιουλίου στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου Βοστώνης. Στο γεύμα
που ακολούθησε παρακάθισαν
συγγενείς και αγαπημένοι φίλοι , Έλληνες και Αμερικανοί.
Όλοι ευχήθηκαν για την ανάπαυση της ψυχής του και όλοι
είχαν να πουν κάτι για τον
καλό άνθρωπο που έχασαν. Ο
Λάμπης αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο αγάπης και αλληλεγγύης και γι’ αυτό τον
εκτιμούσαν και τον σέβονταν.
Εμείς, οι συγχωριανοί του, ευχόμαστε να είναι η μνήμη του
αιωνία.
Δ.Π.

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
...
Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΧΑΡ. ΤΑΛΟΥΜΗΣ
...
Υπεύθυνος έκδοσης:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΛΟΥΜΗ
...
Συντακτική Επιτροπή:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ
...
Σύμβουλος έκδοσης:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
...
Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΩΣΣΟΣ
...
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

Ποσό
Κατηγορία
300,00 Ενοίκιο Καταστήματος
600,00 Ενοίκιο Διαμερίσματος
4,75 Τόκοι
30,00 Έσοδα από διαφημίσεις

Προοδ.Σύν.
Παρατηρήσεις
300,00 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 7ος-8ος /14
900,00 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 7ος-8ος/14
904,75 ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜ.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ
934,75
ΤΡΑΠΕΖΑ

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου
μέχρι 31/10/2014
Λογαριασμός Αμερικής ................................ 10.710,88€
Λογαριασμός Κινήσεως .................................. 7.932,19€
Μετρητά ......................................................5.868,35€
ΣΥΝΟΛΟ .................................................... 24.511,42€
Από μεταφορά .............................................27.920,10€
Έσοδα ............................................................. 934,75€
Έξοδα ........................................................... 4.343,43€
ΣΥΝΟΛΟ ..................................................... 24.511,42€

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
2/11/2014
Μετρητά στο ταμείο
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛ.
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΟΜΠΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΤΟΜΠΡΟΥ ΣΟΥΛΑ
ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30,00
25,00
20,00
50,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
465,00

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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Έπεσαν υπογραφές για το άνοιγμα
του αεροδρομίου της Τρίπολης

Τ

ουρισμό, εμπορική δραστηριότητα και επενδύσεις στην αρκαδική πρωτεύουσα θα φέρει το
άνοιγμα του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης και στην πολιτική αεροπορία, χωρίς να
θίγει το επιχειρησιακό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας, τόνισε ο Δημ.Αβραμόπουλος, ενώ ο ο Μιχ.
Χρυσοχοΐδης είπε ότι «συντελείται ένα θαύμα» στην περιοχή.
«Το μήνυμα είναι περισσότερη συνεργασία για ρινή στιγμή είναι μια πολύ καλή στιγμή για την
τον κοινό σκοπό. Ο λαός περιμένει αποτελέσμα- Πελοπόννησο και την πολιτική, είπε ο κ. Χρυτα και άλλο χρόνο αντίδρασης στην αντιμετώπιση σοχοΐδης», σημειώνοντας ότι στην Πελοπόννητων προβλημάτων», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας σο συντελείται ένα θαύμα, αναφερόμενος στην
Δημ. Αβραμόπουλος, κατά την υπογραφή κοι- ανάπτυξη και άλλων υποδομών και ενός μεγάλου
νής υπουργικής απόφασης μαζί με τον υπουργό οδικού δικτύου. Ειδικότερα για τη λειτουργία του
αεροδρομίου
Υποδομών Μιχ.
της Τρίπολης
Χρυσοχοΐδη,
και ως πολιτιμε την οποία
κού, τόνισε ότι
το αεροδρόμιο
υπάρχει επιτατης Τρίπολης
κτική ανάγκη,
παραχωρείται
καθώς το αεγια κοινή χρήση
ροδρόμιο της
ανάμεσα στην
Πολεμική και
Καλαμάτας, το
Πολιτική Αεροοποίο σημείωπορία.
σε φέτος αύΗ λειτουργία
ξηση 54% είναι
του αεροδροκορεσμένο και
μίου της Τρίπουπάρχει ζήτηση
λης και ως πολιαπό εταιρείες
τικού, αφ ενός
τσάρτερ και
δεν θα θίξει καθόλου το επιχειρησιακό έργο της χαμηλού κόστους. «Σήμερα προστίθεται μια νέα
Πολεμικής Αεροπορίας, αφ ετέρου θα συμβάλει σημαντική υποδομή», υπογράμμισε.
Από αύριο κιόλας, η ΥΠΑ μαζί με την Περιφέστην ανάπτυξη ολόκληρης της Πελοποννήσου,
τόσο στο εμπόριο όσο και στον τουρισμό και θα ρεια θα ξεκινήσουν τις υποδομές που απαιτούφέρει την περιοχή στο επίκεντρο του επενδυτι- νται για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο, πρόκού ενδιαφέροντος, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, σθεσε, ενώ ο κ. Αβραμόπουλος εξέφρασε την
προσθέτοντας ότι «η κίνηση αυτή εντάσσεται πεποίθηση ότι μπορεί να λειτουργήσει από τον
στο πλαίσιο των συντονισμένων προσπαθειών επόμενο χρόνο.
του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για την
Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Χρυσοχοΐεπανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μέσα από δης εξήρε τη συνεργασία με τον κ. Αβραμόπουτην ανάπτυξη ενός νέου παραγωγικού και ανταγω- λο, χάρη στην οποία λύθηκαν προβλήματα γρανιστικού μοντέλου που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά φειοκρατίας και υλοποιείται ένα έργο το οποίο
πλεονεκτήματα κάθε περιοχής της πατρίδας μας». εκκρεμούσε πολλά χρόνια.
Ο ελληνικός λαός, σημείωσε, ο οποίος υπέΑναφερόμενος στη νέα ιδιότητα του κ. Αβραστη θυσίες, απαιτεί από εμάς επίσπευση του κυ- μόπουλου, ως επιτρόπου για τη Μετανάστευση,
βερνητικού έργου και θέλει αποτελέσματα. Μας ο κ. Χρυσοχοΐδης τού ευχήθηκε «να αντιμετωκαλεί να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας του πίσει το ποτάμι της μετανάστευσης με τάξη και
κράτους, να αλλάξουμε χρόνους αντίδρασης. Θε- ανθρωπιά».
Ο υπουργός Άμυνας έκλεισε κάνοντας μια
ωρούμε σ΄ αυτές τις κρίσιμες στιγμές επιβεβλημένο να συσπειρωθούμε, κρατικές δομές, τοπική ακόμη αναφορά στην ανάγκη συνεργασίας και
αυτοδιοίκηση, όλοι οι θεσμοί, δίνοντας προτε- συνεννόησης, προκειμένου να επιλύονται τα προραιότητα στην ανάπτυξη.
βλήματα και ζήτησε «να αφήσουμε πίσω παραγο«Η πολιτική θέλει αποτελέσματα και η σημε- ντισμούς και υπουργικούς πατριωτισμούς» .

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Στις 11 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. θα
γίνει η κοπή της πίτας του Συλλόγου μας στο καφέ PALMIER
BISTRO (πρώην COMMERCE) στην οδό Ευαγγελιστρίας 3 πλησίον της Ιεράς Μητροπόλεως Αθηνών. Αγαπητά μέλη, φίλες
και φίλοι σάς περιμένουμε να ανταλλάξουμε ευχές σ΄αυτή
την πρώτη συνάντηση του Νέου Έτους. Όποιοι και όποιες
επιθυμούν, μπορούν προηγουμένως να παραστούν και στη
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Καπνικαρέας, όπου και συνήθως εκκλησιαζόμαστε.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών εύχεται
Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, ευτυχισμένο,
δημιουργικό και ελπιδοφόρο το Νέο Έτος !
Με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευημερία
για τις συμπατριώτισσες και τους συμπατριώτες,
τους οικείους και τους φίλους !

Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ
Η συνεργάτης του συλλόγου μας και ψυχή όλων
των δραστηριοτήτων των
παιδιών έλαμψε και στη
Μεγαλόπολη. Την καμαρώσαμε τη Δήμητρα
Μπαρμπαλιά σημαιοφόρο
στο 3ο Δημοτικό σχολείο
της Μεγαλόπολης, μαζί
με τον Άγγελο και τον
Παναγιώτη Κουρουνιώτη.
Εύγε σας Παιδιά και
καλή πρόοδο.
Να σημειώσουμε ότι
διευθυντής στο σχολείο
τους, είναι ο συμπατριώτης μας Ηλίας Μασούρας
γιος της Ντίνας Ηλ. Ανδριανού!!!!

Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ
Η μονή Καλαμίου Ατσιχώλου, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, είναι
χτισμένη νοτιότερα από τα
ερείπια της αρχαίας Γόρτυνος,
πάνω από τις όχθες του ποταμού Λούσιου, χρονολογείται
από τον 15ο αιώνα και αποτελεί μέρος του μικρού Αγίου
Όρους της Πελοποννήσου,
όπως ονομάζεται η χαράδρα
του Λούσιου με τα μοναστήρια της. Η μονή ήταν κατεστραμμένη και ανακαινίστηκε με την φροντίδα του ευπατρίδη κ. Νίκου Γαϊτανάρη.
Σήμερα λειτουργεί κανονικά
και στα ανακαινισμένα κελιά
μονάζουν 3 μοναχές. Αξίζει να
την επισκεφτούμε, να θαυμάσουμε τις εξαιρετικές τοιχογραφίες του καθολικού και το ωραίο φυσικό περιβάλλον. Είναι ανοικτή κάθε ημέρα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27950-81520.

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

ΤΗΛ./FAX: 210-3600772
ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6977-217129

Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα
του Συλλόγου στο
διαδίκτυο
στη διεύθυνση
www.ellinikon.gr

H εφημερίδα όπως έχουμε γράψει επανειλημμένα δεν δημοσιεύει ανώνυμες επιστολές. Παρακαλούμε επομένως όσους
θέλουν να πουν την άποψή τους, αυτή να
είναι ενυπόγραφη.
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Μεγαλόπολης έγινε συνάντηση του νέου δημάρχου κ. Διον. Παπαδόπουλου με το
γενικό γραμματέα Δημοσίων έργων κ. Στράτο Σιμόπουλο
ώστε να λυθεί το πρόβλημα της συνδετήριας οδού Μεγαλόπολης με την εθνική οδό Αθήνας-Καλαμάτας. Ο δήμαρχος
ανέφερε το πρόβλημα της απομόνωσης της πόλης της Μεγαλόπολης και τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του
αφού οι πολίτες διανύουν αρκετά επιπλέον χιλιόμετρα για να
μπουν στη πόλη. Στη σύσκεψη παραβρέθηκε και ο υφυπουργός ανάπτυξης κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Τέθηκαν
στο τραπέζι όλες οι δυσκολίες της ολοκλήρωσης του έργου
αλλά το παρήγορο είναι ότι όλες οι πλευρές δεσμεύθηκαν
ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η οδός θα δοθεί στη κυκλοφορία. Έτσι και το χωριό μας θα έρθει ακόμα πιο κοντά.
Ίδωμεν……

Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε
τα όρια του σημερινού νομού
Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε
τα όρια του σημερινού νομού και ήταν αποκλειστικά
μεσόγεια, καταλαμβάνοντας
το εσωτερικό της Πελοποννήσου, χωρίς να βρέχεται καθόλου από θάλασσα. Περιελάμβανε τις επαρχίες, Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλοπόλεως, τη βόρεια Κυνουρία, όλη
την επαρχία Καλαβρύτων, τα
δυτικά της Κορινθίας και της
Αργολίδας, τμήμα της Ολυμπίας, τμήμα της Ηλείας και
τη Λακωνική Αράχωβα.
Η Αρκαδία ενέπνευσε την
τέχνη και την ποίηση λόγω
της απροσπέλαστης φυσικής
ομορφιάς και του απλού, ήρεμου και νομαδικού βίου των
κατοίκων της. Οι ποιητές τη
φαντάστηκαν ως κάτι ιδανικό,
σαν μια Εδέμ επί της γης.
Ο Βιργίλιος σε ένα ποίημά
του μιλά για δύο νέους Αρκάδες που διαγωνίζονται στον
αυλό. Μάλιστα στη Ρώμη
ιδρύθηκε «Ακαδημία των Αρκάδων» η οποία καλλιεργούσε την ποιητική τέχνη.
Ακόμη, ο ζωγράφος Νικολά
Πουσέν (Αντελύ 1594 - Ρώμη
1665) φιλοτέχνησε έναν
ωραιότατο πίνακα με τίτλο
«Ποιμένες της Αρκαδίας», ο
οποίος απεικονίζει ένα ερωτευμένο ζευγάρι που ανακαλύπτει τον τάφο ενός ποιμένος με την επιγραφή «Και εγώ
εν Αρκαδία εγεννήθην» και
βρίσκεται στο Μουσείο του
Λούβρου.
Για την πρώιμη ιστορία της
Αρκαδίας γνωρίζουμε πολύ
λίγα λόγω ελλείψεως πηγών
και πενιχρών ανασκαφικών
δεδομένων.
Το έθνος φύλο των Αρκάδων, που αποτέλεσε μεγάλο

φυλετικό κράτος, πρέπει να
κατέβηκε από τα βόρεια και οι
πηγές μιλούν για αυτόχθονες
και προσέληνους, ενώ ενδείξεις υπάρχουν ότι οι Μυκηναίοι δεν έθιξαν τα αρκαδικά
έθνη, και ότι οι Αρκάδες έμειναν ανεπηρέαστοι από την
κάθοδο των Δωριέων.
Το όνομα της χώρας έλκεται από τα αρχαία χρόνια και
σύμφωνα με τους μύθους και
τις παραδόσεις ήταν η πατρίδα των Πελασγών που πιθανότατα, σύμφωνα με νεότερες έρευνες, τους βρήκαν οι
Αρκάδες ως προγενέστερα ινδοευρωπαϊκά υποστρώματα,
και από εκεί πρέπει να άρχισε
και ο μύθος των αυτόχθονων
Αρκάδων.
Εξ ου λοιπόν και Πελασγία
το πρώτο της όνομα, από τον
βασιλιά της. Ο Πελασγός, ο
γενάρχης τους, γιος του Διός
και της Νιόβης και αυτόχθων
πάππος του Θεσσαλού, είναι
ο πρώτος άνθρωπος επάνω
στη Γη όταν δημιουργήθηκε
το ανθρώπινο είδος. Δίδαξε τους ανθρώπους να κατασκευάζουν καλύβες, τους
έμαθε να διατρέφονται με
τα βαλανίδια της φηγού και
εφηύρε τους χιτώνες από τα
δέρματα των προβάτων.
Η μορφολογία του εδάφους
και η γεωγραφική θέση της
Αρκαδίας την κατέστησαν μία
από τις περιοχές που διατηρήθηκαν πολύ μυθολογικοί
κύκλοι. Δικαίως θεωρήθηκε
γενεσιουργός κοιτίδα ενός
μεγάλου μέρους της μυθολογίας μας. Εδώ γεννήθηκε ο
Ζευς στο όρος Λύκαιον και ο
Ερμής στο υψηλότερο αρκαδικό όρος, την Κυλλήνη. Επί-

Οικονομικός απολογισμός ξενοδοχείου
Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε
τον οικονομικό απολογισμό του ξενοδοχείου κατά τα δύο τελευταία χρόνια, για
να δουν όλοι οι πατριώτες πόσο στοίχισε

στο Σύλλογο το ξενοδοχείο και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Μια προσφορά που από ευλογία κατάντησε βαρίδι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Έσοδα - έξοδα ξενοδοχείου
1ος/2012-10ος/2013
ΕΞΟΔΑ
Ποσό

Κατηγορία

Προοδ.Σύν.

11,30 Έξοδα ξενοδοχείου

11,30

100,00 Έξοδα ξενοδοχείου
170,00 Έξοδα ξενοδοχείου

111,30
281,30

388,50 Έξοδα ξενοδοχείου

669,80

23,25 Έξοδα ξενοδοχείου

693,05

307,50 Δικηγόρος

1.000,55

123,00 Δικαστικός επιμελήτης

1.123,55

2.613,00
1.110,97 Εφορία
815,08 Εφορία

3.736,55
4.847,52
5.662,60

960,00 Πιστοποιητικά άδειας Ξενοδοχείου

6.622,60

1.300,00 Εργασίες Ξενοδοχείου

7.922,60

1.150,00 Έξοδα ξενοδοχείου

9.072,60

143,50 ΟΤΕ

9.216,10

180,00 Εργασίες Ξενοδοχείου

9.396,10

850,00 Εργασίες Ξενοδοχείου
3.500,00 Εφορία

10.246,10
13.746,10

150,00 Έξοδα ξενοδοχείου
1.800,00 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε

13.896,10
15.696,10

300,00 Έξοδα ξενοδοχείου

15.996,10

596,27 ΕΦΟΡΙΑ
596,27 ΕΦΟΡΙΑ
1.110,97 ΕΦΟΡΙΑ

16.592,37
17.188,64
18.299,61

3.500,00 Έξοδα ξενοδοχείου

21.799,61

596,27 ΕΦΟΡΙΑ
2.221,93 ΕΦΟΡΙΑ
2.098,21 ΕΦΟΡΙΑ

22.395,88
24.617,81
26.716,02

1.788,81 ΕΦΟΡΙΑ

28.504,83

Κατηγορία

Προοδ.Σύν.

1.250,00 ΕΓΓΥΗΣΗ

1.250,00
2.500,00

1.250,00 Ενοίκιο Ξενώνα

3.750,00

1.250,00 Ενοίκιο Ξενώνα

5.000,00

1.250,00 Ενοίκιο Ξενώνα

6.250,00

1.250,00 Ενοίκιο Ξενώνα

7.500,00

1.250,00 Ενοίκιο Ξενώνα

8.750,00

1.250,00 Ενοίκιο Ξενώνα

10.000,00

σε όλους

2.500,00 Ενοίκιο Ξενώνα

12.500,00

2.500,00 Ενοίκιο Ξενώνα

15.000,00

τους πατριώτες

1.250,00 Ενοίκιο Ξενώνα
1.250,00 Ενοίκιο Ξενώνα

16.250,00
17.500,00

Ο Δήμος Γορτυνίας
εύχεται

καλές γιορτές

ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΞΕΝΩΝΑ
11.02.12
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ (2 ΗΜΕΡΕΣ)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΟΤΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Νο 2791031700-2 (
08.11.11-07.01.12)
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΑΠΥ 425 ΘΩΜΑ ΕΛΕΝΗ - ΥΠΟΘΕΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΑΠΥ 246 ΜΠΑΡΔΑΒΙΛΛΙΑ - ΥΠΟΘΕΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
1η ΔΟΣΗ Φ.Α.Π
1η ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΕΓΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΡΑΚΑ ΔΗΜ.ΑΓΟΡΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ &
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ
ΟΤΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Νο 2791031702 (
08.11.11-07.01.12)
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΚΑΡΑΛΗ ΔΗΜ.-ΑΠΟΦΡΑΞΗ
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΕ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΕΤΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ. & ΦΑΠ
ΑΠΟΔ.517 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ-ΑΡ.
ΠΑΡ.100694632-03
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΕΣΤΙΚ ΩΝ ΞΕΝΟΔ. ΑΠΌ
Γ.ΑΝΔΡΙΑΝΟ
Α΄ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Β΄ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Α΄ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΜΠΟΥΖΕΤΟΣ ΑΘ.( ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ) -ΕΚΔΟΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Γ΄ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013
Β΄ & Γ΄ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2012
Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄ΔΟΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
2013

ΕΣΟΔΑ
Ποσό

1.250,00 Ενοίκιο Ξενώνα

Συνέχεια στη σελίδα 5

Παρατηρήσεις

ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
ΖΗΜΙΑ

17.500,00
28.504,83
-11.004,83

Παρατηρήσεις
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΌΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΌ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 4ος/2012
ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 5ος/2012 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ
ΕΤΕ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 6ος/2012 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ
ΕΤΕ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 7ος/2012 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ
ΕΤΕ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 8ος/2012 ΑΠΟΔ.ΕΙΣ Νο
3427
ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 9ος/2012 ΑΠΟΔ.ΕΙΣ Νο
3450 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΕ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 10ος/2012 ΑΠΟΔ.ΕΙΣ Νο
3451 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΕ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 11ος-12ος/2012
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΕ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 1ος-2ος/2013
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΕ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 3ος/2013
ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 4ος/2013
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Στις 2 Νοεμβρίου οι πατριώτες ψήφισαν το Δ.Σ. της επόμενης τριετίας. Αναλυτικά τα
αποτελέσματα:
Ψήφισαν 126 - έγκυρα 126
Σταυροί
Ταλούμης Χαράλαμπος
112
Ταλούμη Ευαγγελία
103
Κόνιαρης Ιωάννης
89
Κόνιαρη Χριστίνα
88
Παπαγεωργίου Έφη
88
Βώσσος Διονύσιος
85
Αναγνωστόπουλος Μάριος 82
Ευχόμαστε στους νεοεκλεγέντες καλή δύναμη.
Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει καθήκοντα την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε
τα όρια του σημερινού νομού
Συνέχεια από τη σελίδα 4

σης αναφέρεται και ως τόπος
γέννησης της Ήρας και του
Ασκληπιού, της Αρτέμιδος και
του Πανός. Πάντως, κυρίαρχη θεότητα είναι η μητέρα-γη
συγκερασμένη με την «πότνια
θηρών», κάποια αρχέγονη λατρεία που θα δώσει τη θέση
της στη Δέσποινα-Δήμητρα,
στην Άρτεμη και την Αθηνά
Αλέα.
Οι Αρκάδες είναι οι πρώτοι που θεοποίησαν τον Δία
και εδώ ο Πελασγός ίδρυσε
τον πρώτο ναό του. Έκτισε
την πρώτη πόλη στον κόσμο,
τη Λυκόσουρα στο όρος Λύκαιον, τον Όλυμπο των Αρκάδων, και, επιβάλλοντας τη
λατρεία του Λυκαίου Διός, καθιέρωσε τους αγώνες Λύκαια.
Στον χώρο του μύθου, οι
Αρκάδες και οι Λέλεγες (πατρίδα τους η Λακωνία) θεωρούνται οι πρώτοι κάτοικοι
της Ελλάδας μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος.
Στην κορυφή του όρους
Κυλλήνη σώθηκε δηλαδή το
ανθρώπινο γένος. Εξάλλου
ο κατακλυσμός αυτός έγινε
όταν βασίλευε ο Λυκάων, ο
γιος του Πελασγού, ο οποίος θεωρείτο ως ο πλέον σοφός άνθρωπος, αλλά ασέβησε στον Δία –όταν θυσίασε
τον γιο του που ήταν ακόμη
βρέφος– και μεταμορφώθηκε
σε λύκο. Πλην των πολλών
γιων του ο Λυκάων είχε και
μια θυγατέρα, την Καλλιστώ,
που συνευρέθηκε με τον
Δία, ωστόσο τους ανακάλυψε η Ήρα, τη μεταμόρφωσε
σε άρκτο και έβαλε την Άρτεμη να τη φονεύσει. Ο Δίας
έστειλε τον Ερμή να διασώσει
το παιδί που κυοφορούσε η
Καλλιστώ και την ίδια τη μεταμόρφωσε σε αστερισμό, τη
λεγόμενη «Μεγάλη Άρκτο».
Ο γιος της Καλλιστούς Αρκάς, όταν ανέλαβε τη βαO Σύλλογος χρειάζεται τη βοήθειά σας.
Καταθέτοντας στον λογαριασμό της Εθνικής
τράπεζας 040/60911213 οποιοδήποτε ποσό
δυναμώνετε τη φωνή
του Συλλόγου μας.

σιλεία της χώρας, εισήγαγε
την καλλιέργεια του ήρεμου
καρπού και δίδαξε τους ανθρώπους να παρασκευάζουν
άρτο.

Αρκάδες άποικοι
Οι αρχαίοι μύθοι, περισσότερο δημιουργήματα της Ρωμαιοκρατίας με σκοπό να επιτευχθεί η συσχέτιση των Ρωμαίων με τους Αρκάδες, μιλούν για Αρκάδες θαλασσοπόρους, τους λεγόμενους
Τηλεβόες, που είχαν πρώιμα
μεταναστεύσει από την Αρκαδία και τις Μυκήνες.
Ο Παυσανίας παραδίδει ότι
ο Οίνωτρος, ο μικρότερος γιος
του Λυκάονα, ζήτησε χρήματα και άνδρες από τον αδελφό του Νύκτιμο και διαπεραιώθηκε στην Ιταλία δίνοντας
το όνομά του στην Οινωτρία
(νότιος Ιταλική χερσόνησος).
Δεν επιδέχεται αντίρρηση ότι
είναι η πρώτη αποστολή για
την ίδρυση αποικίας, ακόμη
και ανάμεσα από τους βαρβάρους, σημειώνει ο Παυσανίας
στα Αρκαδικά.
Οι Αρκάδες Πελασγοί προσήγγισαν στις γειτονικές
ακτές (Ιταλία και λοιπή Μεσόγειο) πλέοντες το εγγύς
πέλ-αγος το οποίο τους ήγε
εις το πέλας (πλησίον). Ο
Στράβων γράφει ότι «παλαιότατα έθνη των Ελλήνων εισί
τα Αρκαδικά» (Η C 388). Μάλιστα οι Ρωμαίοι ύψωσαν βωμό
του Αρκάδος στον Αβέντιο
λόφο. Στο Οτράντο της Κάτω
Ιταλίας υπάρχει ως σήμερα
η PuntaPalascia (ακρωτήριο
Πελασγών).
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο
Αρκάς Δάρδανος, ύστερα από
έναν τοπικό κατακλυσμό, διαπεραιώθηκε στη Σαμοθράκη
και από εκεί στην απέναντι μικρασιατική ακτή.
Αν προχωρήσουμε και

στους Λατίνους συγγραφείς,
ο ιστορικός Τάκιτος παραδίδει
τη δική του μαρτυρία για την
ύπαρξη αρχαιοτάτης ελληνικής γραφής.
«ArkadeabEvandrodediceru
nlitterasetformalitterisLatinis.
Αυτό σημαίνει ότι οι Αρκάδες
πολύ πριν από τους Χαλκιδείς
έδωσαν μαθήματα γραφής
στους Λατίνους, όταν ο Αρκάς βασιλιάς Εύανδρος έθεσε τις βάσεις της Ρώμης, την
ελληνική πολίχνη Παλλάντιο,
όπως λεγόταν η πόλη της πατρίδας του. Το ίδιο καταθέτει
και ο Ιωάννης Λυδός (Περί μέτρων 1,9): «Εύανδρος πρώτος
γράμματα από της Ελλάδος,
τα λεγόμενα Κάδμου, εις την
Ιταλίαν εκόμισεν». Και ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς: «…
και γραμμάτων χρήσιν εις Ιταλίαν διακομίσαι Αρκάδες» (Α’
33,4). Επιπροσθέτως, ο Αθ.
Σταγειρίτης γράφει ότι η μητέρα του Εύανδρου, η Καρμέντις, «αυτή μετασχημάτισε
τα λατινικά εκ των ελληνικών». Και επειδή έλεγε τους
χρησμούς με στίχους, από
αυτήν ονομάσθηκαν οι στίχοι «carmina» και το ποίημα
«Carmen».
Ο Παυσανίας αφηγείται ότι
ο Εύανδρος, γιος μιας Νύμφης και του Ερμή, ήταν ο σωφρονέστερος και ο πολεμικότερος από τους Αρκάδες και
όταν εστάλη να ιδρύσει αποικίες, οδηγώντας στρατό από
Αρκάδες του Παλλάντιου,
έκτισε πόλη πλησίον του ποταμού Τίβερη. Ένα μέρος της
σημερινής Ρώμης, το οποίο
κατοικείτο από τον Εύανδρο
και τους Αρκάδες, ονομάσθηκε Παλλάντιο, εις ανάμνησιν
του αρκαδικού Παλλαντίου.
Πολύ αργότερα αφαιρέθηκαν
από τη λέξη τα γράμματα λ
και ν (Παλάτιον).
Συνεχίζεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για λόγους οικονομίας η εφημερίδα μας είναι, τις περισσότερες φορές, 4σέλιδη. Γι’ αυτό είναι δύσκολο να δημοσιεύονται μεγάλα άρθρα ή κείμενα άσχετα με το χωριό,
λόγω έλλειψης χώρου. Αυτό όμως μπορεί να γίνει στο
facebook και στη δ/νση elliniko arcadias fun club, όπου
μπορεί ο κάθε πατριώτης να αναρτήσει αυτό που θέλει για
να ενημερώσει το χωριό. Φυσικά δεν ανεβαίνουν κείμενα
υβριστικά ή άρθρα που προσβάλλουν πατριώτες.

TO ΠΡΩΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Επειδή είχαμε
πρόσφατα εκλογές
στο σύλλογο ο συνεργάτης της εφημερίδας και πρόεδρος του Ελληνικού
ξετρύπωσε από
κάποιο μπαούλο
(υποθέτω) το πρώτο καταστατικό του
συλλόγου που έχει
τυπωθεί το 1924.
Του το είχε δώσει ο
παππούς του, Βασίλης Ιωαν. Κόνιαρης,
ιδρυτικό μέλος του
συλλόγου. Αυτά για
να μαθαίνουν οι νεότεροι την ιστορία του συλλόγου μας που ήδη ξεπέρασε σε
ζωή τα 90 χρόνια. Καλό θα ήταν να σκαναρισθεί από το Χαράλαμπο Μπαρμπαλιά και όσοι το θέλουν να το αποκτήσουν για
τη συλλογή τους.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΒΙΓΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΙΓΛΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΩΣΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Ανδρέα
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Ιωάννη
ΓΟΥΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΑΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χαραλάμπους
ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΠΑΥΛΙΑ )
ΚΙΤΣΟΥ ΓΩΓΩ
ΚΟΚΛΑΣ
ΚΟΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΙΕΡΕΑΣ )
ΚΟΝΙΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
ΚΟΥΚΟΥΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Χαραλάμπους
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γιάννη
ΜΑΓΚΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΛΕΝΗ $ 100 αυστρ.
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΞΗΝΤΑΡΙΑΝΟΥ-ΤΑΛΟΥΜΗ ΒΟΥΛΑ $ 100 αυστρ.
ΠΑΝΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΑΝΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΜΗΣ
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΗ-ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΑΛΟΥΜΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΤΑΛΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Βασιλείου
ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΟΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΜΠΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΙΧΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Σύνολο

30,00
20,00
15,00
15,00
20,00
50,00
10,00
50,00
10,00
20,00
20,00
20,00
5,00
50,00
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15,00
10,00
20,00
20,00
10,00
69,25
20,00
69,25
20,00
20,00
50,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30,00
5,00
20,00
20,00
20,00
50,00
20,00
50,00
20,00
20,00
100,00
1.203,50

Ο Σύλλογος χρειάζεται πάντα
τη βοήθειά μας.
Ας τον ενισχύσουμε όλοι όπως μπορούμε.
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Μαγεύει τους τουρίστες
το τρένο της Πελοποννήσου

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου ανέλαβε και επίσημα το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 2ας
Νοεμβρίου. Πρόεδρος εκλέχτηκε ομόφωνα ο κ. Χαράλαμπος
Ταλούμης, γραμματέας η κ. Έφη Παπαγεωργίου, αντιπρόεδρος
ο κ. Μάριος Αναγνωστόπουλος και ταμίας ο κ. Διονύσιος Βώσσος. Υπεύθυνη εφημερίδας η κ. Ευαγγελία Ταλούμη ενώ τη
συντακτική επιτροπή συμπληρώνουν ο κ. Ι. Κόνιαρης και η κ.
Χριστίνα Κόνιαρη (που αναλαμβάνει και την κοινωνική στήλη).
Πριν τη παράδοση ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Παπαντωνίου
ενημέρωσε με κάθε λεπτομέρεια για τη κατάσταση του συλλό-

Μ

ε τις καλύτερες αναμνήσεις από την εκδρομή τους έφυγαν χθες από την Ελλάδα οι 96 φίλοι του σιδηροδρόμου
από το εξωτερικό, που έκαναν για μία εβδομάδα τον γύρο της
Πελοποννήσου με το τρένο.
Στην εκδρομή, που διοργα- όλος ο κόσμος έμεινε ενθου-

Ενθουσιασμένοι από την εμπειρία τους οι ξένοι τουρίστες φωτογραφίζονται μπροστά στο τρένο που τους γνώρισε τις ομορφιές της
Πελοποννήσου
νώθηκε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και
το βρετανικό ταξιδιωτικό γραφείο PTG, έλαβαν μέρος τουρίστες από την Αγγλία, την
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, οι οποίοι για επτά ημέρες είχαν τη δυνατότητα να
γνωρίσουν από κοντά τα σημαντικότερα μνημεία και την
ύπαιθρο της Πελοποννήσου.
Η επιτυχία της εκδρομής
και τα θετικά σχόλιά τους δείχνουν ότι η σιδηροδρομική
γραμμή της Πελοποννήσου
μετατρέπεται σε ελκυστικό
τουριστικό προϊόν για τους
ανθρώπους που αγαπούν
το τρένο και δεν το επιλέγουν μόνο ως μέσο αλλά και
ως επίκεντρο των διακοπών
τους.
Η εκδρομή ξεκίνησε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου από την
Πάτρα, με κατεύθυνση προς
τον Πύργο, το Κατάκολο και
την Ολυμπία. Στη συνέχεια οι
εκδρομείς πέρασαν από την
Κυπαρισσία, την Καλαμάτα, τη
Μεγαλόπολη, την Τρίπολη και
το Ναύπλιο, όπου έμειναν για
δύο βράδια.
Το τρένο πέρασε επίσης
από τις Μυκήνες, την Κόρινθο, το Ζευγολατιό, το Καλόνερο και την Κυπαρισσία πριν
καταλήξει, στις 12 Οκτωβρίου, στην Πάτρα. Μιλώντας
στο «Έθνος», ο υπεύθυνος και
συνοδός της εκδρομής, Φίλιπ
Γουόρμαλτ, επισημαίνει ότι
το ταξίδι στην Πελοπόννησο
είναι μια μοναδική εμπειρία
για τους λάτρεις του σιδηροδρόμου, παρά το γεγονός ότι
δεν είναι ακόμα πολύ γνωστό
στους Ευρωπαίους.
Φιλέλληνας
«Ήταν εξαιρετική εκδρομή,

σιασμένος από όσα είδε κατά
τη διάρκεια αυτών των επτά
ημερών», λέει και συμπληρώνει ότι σκέφτηκε την ιδέα
για το ταξίδι λόγω της αγάπης του για την Ελλάδα, την
οποία επισκέπτεται τακτικότατα. «Λατρεύω να ταξιδεύω
στην Ελλάδα. Έρχομαι για διακοπές από το 1983 και ξέρω
ότι η Πελοπόννησος έχει πολλά να προσφέρει στους επισκέπτες».
Οι άνθρωποι που κάνουν
ταξίδια με το τρένο σε διάφορες χώρες είναι μια πολυπληθής και δυναμική κατηγορία τουριστών. Εκτός
από την αγάπη τους για τον
σιδηρόδρομο ως μέσο μεταφοράς ενδιαφέρονται και για
το φυσικό κάλλος και για τα
μνημεία κάθε περιοχής που
επισκέπτονται. Από αυτή την
άποψη, λέει ο κ. Γουόρμαλτ,
η σιδηροδρομική γραμμή της
Πελοποννήσου μπορεί να συγκριθεί ακόμα και με τις πιο
φημισμένες των χωρών της
ηπειρωτικής Ευρώπης και της
Μεγάλης Βρετανίας.
«Οι αρχαιολογικοί χώροι που
βλέπουμε κατά τη διάρκεια
της εκδρομής, όπως αυτός
της Ολυμπίας, είναι μοναδικοί
παγκοσμίως. Το ίδιο ισχύει και
για τα τοπία. Τα βουνά κοντά
στην Τρίπολη είναι ένα παράδειγμα.
Η γραμμή της Πελοποννήσου δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους σιδηροδρόμους
άλλων χωρών».
Ο κ. Γουόρμαλτ ενθουσιάστηκε από την ανταπόκριση
που είχε η εκδρομή και σχεδι-

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Aπό 100% πρόβειο και γίδινο γάλα

Ποιότητα Α΄
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
τηλ. 27910-31054 - Κιν.: 6937 454968

άζει να διοργανώσει τουλάχιστον άλλες τρεις το επόμενο
διάστημα. Ωστόσο, από την
εμπειρία του ως λάτρης του
σιδηροδρόμου καταγράφει
και τις βελτιώσεις που θεωρεί
ότι πρέπει να γίνουν. «Νομίζω
ότι πρέπει να κοπούν κλαδιά
από τα δέντρα που βρίσκονται κοντά στις γραμμές, γιατί
σε κάποιες περιπτώσεις πλησιάζουν πολύ το τρένο.
Επίσης, χρειάζεται προσοχή
στις διαβάσεις. Πολλές είναι
αφύλακτες και κάποια στιγμή
μπορεί να γίνει ατύχημα», τονίζει.
Από την πλευρά τους, πηγές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ επισημαίνουν ότι η επιτυχία της εκδρομής είναι καλό σημάδι για
την περαιτέρω αξιοποίηση
του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου. «Όσοι έλαβαν
μέρος σε αυτή την εκδρομή
ενθουσιάστηκαν και μάλιστα
δεν είναι λίγοι αυτοί που θέλουν να την κάνουν ξανά.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
αυτή η μεγάλη σιδηροδρομική εκδρομή των οκτώ ημερών
φαίνεται πολύ καλή ιδέα. Το
αν και πόσο συχνά θα πραγματοποιείται θα εξαρτηθεί
από τη ζήτηση που θα έχει»,
τονίζουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πατριώτες διαφημι στεί τε μέ σα α πό
την εφημερίδα μας.
Είτε έχετε μια εμπορική επιχείρηση είτε εί στε ε λεύ θε ρος
επαγγελματίας μπορεί τε να προβληθεί τε μέ σα α πό τις
σελίδες της εφημερίδας μας. Σίγουρα
θα σας δουν πολλά
μάτια. Δώ στε μί α
κάρ τα σας σε κάποιο α πό τα μέ λη
του Δ.Σ. και για τα
υ πό λοιπα θα φροντίσει η συντακτική
επιτροπή της εφημερίδας μας.
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.

O απερχόμενος Πρόεδρος Αντ. Παπαντωνίου
συγχαίρει τον νεοκλεγέντα Χαρ. Ταλούμη
γου αλλά και για τα θέματα που κατά προτεραιότητα πρέπει να
διαχειρισθεί το νέο Δ.Σ. και απάντησε σε απορίες και ερωτήσεις
των μελών του νέου Δ.Σ. Υπεγράφη πρωτόκολλο παράδοσηςπαραλαβής και παραδόθηκαν στο καινούργιο πρόεδρο τα κλειδιά του γραφείου.
Η εφημερίδα εύχεται στους καινούργιους να είναι σιδεροκέφαλοι….

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...
- Τράκαρα φίλε ...άστα... 2
μήνες στην εντατική. Το αυτοκίνητο σμπαράλια. Ο άλλος
ούτε γρατζουνιά !
- Τι οδηγούσε ?
- Τραίνο ...!
...
Σκέψου να έχεις αλτσχάιμερ και διάρροια ταυτόχρονα! Να τρέχεις και να μη θυμάσαι για πού...!!!
...
Ο δάσκαλος στον μαθητή:
- Γιατί η έκθεσή σου με
θέμα «το γάλα» είναι τόσο
μικρή; Δεν είχες τίποτε άλλο
να γράψεις;
- Είχα αλλά ήθελα να γράψω για το συμπυκνωμένο…!!
...
Είναι σε ένα αστυνομικό
τμήμα ένας πόντιος αξιωματικός υπηρεσίας και κάνει
τη βάρδια του. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και
στην άλλη άκρη είναι ένας
τραυλός. Γγεια σσσας ειειναι
εεενα αααλογο που εεεχει
ψψψοφήσει και να εεερθετε
να το πππαρετε... Μάλιστα
κύριε του λέει και ο Πόντιος, που είναι; Σσσ.. λέει ο
τραυλός. Οδός Σόλωνος του

Η ύλη του επόμενου
φύλλου θα κλείσει στις
31 Δεκεμβρίου 2014.
Περιμένουμε έγκαιρα
τις συνεργασίες σας.

λέει και ο Πόντιος. Οοοχι λέει
πάλι ο τραυλός. Σσσσσ......
Σόλωνος του ξανάλεει ο
Πόντιος. Οοοοχι του λέει ο
τραυλός. Και του κλείνει το
τηλέφωνο.
Ο Πόντιος είχε κουραστεί
και δεν έβγαζε άκρη.
Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο
και γίνεται πάλι το ίδιο σκηνικό 2-3 φορές. Σταματάει
να χτυπάει το τηλέφωνο για
2-3 ώρες και μετά ξανά πάλι.
Γγεια σας ειειμαι πάλι μμε
το αααλογο κκαι να εεερθεται να το πππαρετε.... μάλιστα του λέει ο Πόντιος πάλι,
που είναι επιτέλους αυτό το
άλογο; Σσσσσ.......αρχίζει ο
τραυλός. Σόλωνος του λέει
πάλι ο Πόντιος. Ναι γαμώτο μου, λέει και ο τραυλός,
μου έφυγε η μέση να το πάω
εκεί! !!!
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.

