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Ýσα στο τρßμηνο Δεκεμβρßου 2002-Φεβρουα-

ρßου 2003, το ιστορικü Σωματεßο μαò πüτυχε
κüτι πρωτüγνωρο. Διοργüνωσε κοι πραγμο-

τοποßησε τρειò μεγüλεò κοι επιτυχημÝνεò εκδηλþσειò
με πρωτοφανÞ συμμετοχÞ των συμπατριωτþν μαò σ'
αυτÝò.¸βγολε στο μικρü αυτü χρουκü διüστημα τρειò
φορÝò απü την αδρüνεια και την απομüνωση το Συρια-
νü στοιχεßο που ζει διασκορπισμÝνο στο χüοò του απÝ-

ροιτου πολεοδομικοý συγκροτÞματοò τηò ΑθÞναò, του
Πειραιü και τηò ευρýτερηò πε-
ριοχÞò τηò ΑττικÞò. ΚÜθε μßα
απ' αυτÝò τιò εκδηλþσειò Þταν
κοι Ýνα πλÞγμα οτη μοναξιü
τηò μεγαλοýποληò που αποξε-
νþνει τουò ονθρþπουò και Ýνα
ευχÜριστο διüλειμμα που ανα-

ζωπυρþνετ σχÝσειò κοι πα-
τριωτικοýò δεσμοýò. ¸κανε
την επωνυμßα του πρüξη. ¸γ-
νε «üνομα και πρüμα» Σýνδε-
σμοò των Συριανþν».

Η αρχÞ Ýψνε στιò 6 Δεκεμ_
βρßου 2002 με τον εορτασμü
τηò μνÞμηò του πολιοýχου και
προοτüτη του νησιοý μαò Αγß-
ου Νικολüου, γτα πρþτη φορü
στα º02 χρüνιο τηò ιστορßαò
του ΣυνδÝσμου μαò, Η συμμε-
τοχÞ του κüσμου Þταν μεγα-
λειþδηò και ανεπανüληπτη.
Με το γεγονüò αυτü Ýκλεισε
και η επιτυχημüνη πορεßα του
Σωματεßου μαò στο χρüνο που
Ýφυγε.

Στιò 26 Ιανουαρßου 2003, η
ετÞσια τοκτικÞ ΓευκÞ ΣυνÝ-
λευσÞ μαò και η γιορτÞ τηò κο_

Η ΕOΡτΗ τOΥ ΑΓΙOγ ΝΙΚOΛΑOγ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

(ΠλÞρεò ρmορτÜζ στιò σελßδεò 6, Ζ ,(αß 8)

Η ειχüνα ιοι, Αγßου ΝιχολÜου τηò Στρου
Ιοι,μεταφερυηχε γι.ι την ιυρτη μαò.

πÞò τηò Βασιλüπιταò του 2003, σημαδεýτηκε και αυτÞ
απü την ογκþδη και καταλυτικÞ παρουσßο των μελþν
μαò.

ΧÜρη d αιπÞ τη μαζικÞ παρουσßα και συμμετοχÞ,
εγκρßθηκε ετπτÝλουò και η τροποποßηση του καταστα-
πκοý μαò, την οποßα επεδßωκαν üλεò οι ΔοικÞσαò τηò
τελειπαßαq δεκαετßαò. ¸ναò απü τουò μεγÜλουò στü-
χουò αυτοý του Δοικηπκοý Συμβουλßου εmτεýχθηκε.

Στιò 15 Φεβρουαρßου 2003, üλλη μια εκδÞλωση του
ΣυνδÝσμου μαò, Ýκανε να
σμßξουν οκüμη μια φορü
μÝσα σ' αυτü το τρßμηνο τα
μÝλη μαò, οι φßλοι μαò κοι
üλλοι φßλοι κοι λüτρειò τηò
Σýραò μαò. ¹ταν ο Απο-
κριüτικοò χορüò μαò στο
ξενοδοχεßο ΚΑΡΑΒΕΛ. ¸-
τον μιο Ýκρηξη χαρüò και
κεφιοý, με Ýντονο Συριανü

χρþμα.
Για τιò τρειò αυτÝò εκ-

δηλþσειò υπÜρχουν εκτενÞ
ρεπορτÜζ στιò σελßδεò αυ-
τοý του φýλλου μαò, που
δεßχνουν το μÝγεθοò τηò
επιτυχßαò τουò, που Ýγιναν
και ειδÞσειò στο ροδιüφωνο
μεγüλου ραδιοτηλεοπτικοý
σταθμοý, με κολακευτικÜ
σχüλια και με μουακÞ
επÝνδυση τÞ «Φρογκοσυ-

ρτονÞ».
Οι καταπληκτικÝò αυτÝò

εμφανßσειò του ΣυνδÝσμου
μοò δεν Ýγιναν απü μüνεò
τουò.'Ηταν καρποß σκληρÞò
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ΡιΑΚο ΔΕ

Η ΓεγικÞ μαò ΣυνÝßΙευση τηò Ζ6ηò Ιανουαρßου Ζ003
που γÝγγησε και το γÝο Καταστατικü μαò

εν εßναι υπερβολÞ να χαρακτηρßσουμε τη φε-
τινÞ ΓενικÞ μαò ΣυνÝλευση τηò 26ηò Ιανουαρß-

ου 2003 ιοτορικÞ. Η συμμετοχÞ των μελþν
του ΣυνδÝσμου μαò σ' αυτÞν Þταν πρωτοφανÞò.
'Ηταν η μαζικüτερη απ' üσεò ζÞσαμε εμεßò και απ'
üσεò θυμοýνται οι παλαιüτεροι.

Ο μεγÜλοò αριθμüò των παρüντων σ' αυτÞ, Ýδω,
σε επιτÝλουò τη δυνατüτητα να φθÜσουμε και στην
τροποποßηση του καταστατικοý μαò, την οποßα επε-
δßωκαν üλεò οι ΔιοικÞσειò εδþ και μια δεκαετßα.

Οι ανακαινισμÝνεò και κατÜλληλα διακοσμημÝνεò
αßθουσεò τηò σΓÝγηò μαò γÝμισαν απü κüσμο και για
μια ακüμη φορÜ φÜντlκε πüσο ανεπαρκÞò εßναι αυτüò
ο χþροò για τÝτοιεò συναθροßσειò, Πολλοß παρÝμειναν
üρθιοι οτουò διαδρüμουò και δικαιολογημÝνα δυσανα-
σχετοýσαν. Επßσηò φÜνηκε πüσο Üδικο εßχαν εκεßνοι
που μαò επÝκριναν για «εγκατÜλειψη του σπιτιοý

μαò», επειδÞ πραγματοποιÞσαμε, τον τελευταßο καιρü,

τιò μεγüλεò μαò συγκεντρþσειò σε Üλλουò χþρουò.
Εßμαοτε εκ των πραγμÜτων αναγκασμÝνοι να προ-

οτρÝχουμε σ' αυτοýò, μÝχρι να Ýλθει η ευλογημÝνη
þρα που θα αποι<τÞσουμε «το καινοýργιο μαò σπßτι,,.

Δυστυχþò και πÜλι αναγκασθÞκαμε να κÜνουμε λüγο

για το πρüβλημα οτÝγηò που αντιμετωπßζουμε.
¹ταν πρÜγματι ιοτορικÞ αυτÞ η ΓενικÞ ΣυνÝλευ-

ση στην οποßα εγκρßθηκε ομüφωνα η τροποποßηση
του κατασταπκοý μαò, ¼μωò πε-

ρÜσαμε Ýνα δßωρο με αγωνßα και
Üγχοò για το κατÜ πüσο η προσÝ-
λευση των μελþν μαò θα Ýφθανε το

μαγικü αριθμü, που θα επÝτρεπε να
κινηθεß η διαδικασßα τηò τροποποßη-
σηò, Οι κακÝò καιρικÝò συνθÞκεò
και η δυσκολßα των μετακινÞσεων
μαò Ýκανε να αμφιβÜλλουμε. Δεν

μποροýσαμε να διανοηθοýμε üτι θα

ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ
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Υπεýθυνοò Ýκδοσηò,,
ΓΕΡΑΣΙΙνΟΣ ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ
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ΠΑΡΙΣ ΚΑΡΔΑΙνΙΤΣΗΣ

ΙπποκρÜτουò 180 Τηλ, 210 64 69 θ80

γρÜφαμε πÜλι οτο πρακτικü τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò
«ματαιοýται ελλεßψει απαρτßαò», Ευτυχþò, μüνο κα-

θυοτÝρηση Ýφερε. ΦÝραμε πßσω για μια και πλÝον
þρα την Ýναρξη τηò ΣυνÝλευσηò, καθþò βλÝπαμε üτι

üσο περνοýσε η þρα η προσÝλευση üλο και πýκνω-

νε. ¼μωò υπÞρχαν και εκεßνοι που εßχαν Ýρθει στην

þρα τουò. Για να περÜσει για κεßνουò ευχÜριοτα ο

Üχαροò χρüνοò τηò αναμονÞò, αλλÜξαμε τη σειρÜ
τηò δεξßωσηò που την εßχαμε προγραμματßσει για με-
τÜ το πÝραò των εργασιþν τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò
και ανοßξαμε το μπουφÝ μαò. Με καφÝ, ποτÜ, Συρια-
νÝò λιχουδιÝò, μεζεδÜκια, ΣυριανÜ φοινßκια (μελομα-

κÜρονα), το παραδοσιακü Συριανü λουκοýμι, αναψυ-

κτικÜ και Üλλα, κýλησε ο /ρüνοò τηò αναμονÞò, Δημι-

ουργÞθηκε μια πολý üμορφη και ζεοτÞ ατμüσφαιρα,

με παρÝεò και πηγαδÜκια, που Ýπαιρναν και Ýδιναν.
ΚÜποια οτιγμÞ οι αßθουσεò γÝμισαν ασφυκτικÜ.

¹ρθε «η ψυχÞ οτον τüπο τηò» και Üρχισαν οι εργα-

σßεò τηò ΣυνÝλευσηò. Η þρα Þταν περασμÝνεò 12.30.

Με την Ýναρξη ο Πρüεδροò του Διοικητικοý Συμ-

βουλßου κ. ΔημÞτρηò ΚορφιÜτηò απηýθυνε χαιρετι-
σμü οτουò παρευρισκομÝνουò και ευχÝò για τον και-

νοýργιο χρüνο και ευθýò αμÝσωò πÝρασε οτα θÝμα-

τα τηò ημερÞσιαò διÜταξηò,
Αφοý διαπιοτþθηκε η ýπαρξη τηò προβλεπüμε-

νηò απαρτßαò, τÝθηκε ωò πρþτο θÝμα η τροποποßηση

Απü τηι ιιοπÞ τηò πΚτιò μαò. Ο Πρüεδροò χ. Δ. ΚορφιÜτηò ιιτο f3ιjucι. ιι ΙΙητρο-

πολßτηò Παντελειjlιων χüβειτην πßτα παρουσßòι χαι Üλλων υÝ),ιυγ τοι, Δ,Σ,
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ΗΜΕΡΩτι

του Καταστατικοý,
Στην εισηγητικÞ ομιλßα του ο Πρüεδροò παρουσßα-

σε και ανÝτπυξε τιò σημαντικüτερεò απü τιò προτεινü-
μενεò τροποποιÞσειò. Με το χÜρισμα του λüγου που
διαθÝτει, μÝσα σε λφο χρüνο ενημÝρωσε και κατατü-
πισε πλÞρωò τα μÝλη τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò περß
αυτþν. Κατüπιν κÜλεσε το Γενικü ΓραμματÝα κ. ΓερÜ-
σιμο Βραχωρßτη να διαβÜσει το κεßμενο του τροπο-
ποιημÝνου καταστατικοý για να ενημεβωθεß η ΣυνÝ-
λευση και επß των λετπομερειþν του. Η ΣυνÝλευση
üμωò ομüφωνα και χωρßò καμιÜ αντßρρηση, θεþρησε
αρκετÞ την ενημÝρωση που Ýγινε απü τον Πρüεδρο
και ζÞτησε να μη γßνει η ανÜγνωση του κειμÝνου του
καταστατικοý, αΜÜ να προχωρÞσει η διαδικασßα τηò
ψÞφισÞò του. Κατüπιν αυτοý ο Πρüεδροò ρþτησε ξα-
νÜ το σþμα εÜν ψηφßζει οτο σýνολü του το νÝο τρο-
ποποιημÝνο καταοτατικü και Ýλαβε την ομüφωνη απÜ-
ντηση, üτι ψηφßζεται. 'Ετσι ψηφßσθηκε με πλÞρη
ομοφωνßα η τροποποßηση του καταστατικοý μαò.
Απü τη στιγμÞ αυτÞ ο Σýνδεσμüò μαò Ýχει το νÝο
καταοτατικü του, το οποßο θα τεθεß σε ισχý μüλιò
δημοσιευθεß απü το αρμüδιο Πρωτοδικεßο,

Στη συνÝχεια η ΣυνÝλευση ασχολÞθηκε με τα Üλ-
λα θÝματα τηò ημερÞσιαò διÜταξηò. Ο Πρüεδροò πα-
ρουσßασε το Διοικητικü απολογισμü του λÞξαντοò
Ýτουò 2002. Αναφερüμενοò οτα πεπραγμÝνα αυτοý
του Ýτουò, ενημÝρωσε και επßσημα τη ΣυνÝλευση για
τη γνωστÞ πλοýσια δρÜση του ΣυνδÝσμου σ' αυτü το
χρüνο.

Η Ταμßαò κ, ΜÜχη ΒενιÝρη παρουσßασε τον οικο-
νομικü απολογισμü του Ýτουò 2002 και τον προýπο-

λογισμü του Ýτουò 2003.
Το μÝλοò τηò ΕξελεγκτικÞò ΕπιτροπÞò κ. ΓιÜwηò

Γεωργßου διÜβασε την Ýκθεση που συνÝταξε η Επι-
τροπÞ μετÜ τον Ýλεγχο που διενÞργησε στα οικονο-
μικÜ του ΣυνδÝσμου.

Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση μετÜ την πλÞρη ενημÝρωσÞ
τηò, ενÝκρινε ομüφωνα τον Διοικητικü και τον Οικο-
νομικü απολογισμü του Ýτουò 2002, τον Προýπολογι-
σμü του Ýτουò 2003 και απÜλλαξε το Διοικητικü Συμ-

βοýλιο απü κÜθε ευθýνη.
ΜετÜ Þρθε η þρα για το κüψιμο τηò Βασιλüπιταò.

¼πωò κÜθε χρüνο, για να τηρηθεß το πατροπαρÜδοτο
τελετουργικü κüπηκε η πßτα του Διοικητικοý Συμβουλß
ου. Την πßτα ευλüγησε και Ýκοψε το πρþτο κομμÜτι του
Χριοτοý ο Μητροπολßτηò πρþην ΘÞραò κ, ΠαντελεÞ-

μων, παλαιü μÝλοò του ΣυνδÝσμου μαò, ο οποßοò δßνει
πÜντα το παρüν οτιò εκδηλþσειò μαò και σΓη συνÝχεια
ο Πρüεδροò Ýκοψε τα υπüλοιπα κομμÜτια. Το νüμισμα
τηò πßταò βρÝθηκε οτο κομμÜτι τηò οτÝγηò μαò. Μüλιò
αυτü Ýγινε γνωοτü ο Σεβασμιþτατοò το θεþρησε καλü
σημÜδι για την απüκτηση τηò νÝαò σΓÝγηò μαò και
πρüσφερε επß τüπου €100 για το σκοπü αυτü.

Ταυτüχρονα μοιρÜοτηκαν σε üλουò κομμÜτια βα-
σιλüπιταò. σ' Ýνα απü τα οποßα υπÞρχε Ýνα νüμισμα

για τον τυχερü τηò χρονιÜò. Το νüμισμα βρÝθηκε οτο
κομμÜτι τηò κ. Καλλιüπηò ΙνΙπελιÜ, την οποßα συγχαß
ρουμε και τηò ευχüμαοτε να εßναι πÜντα τυχερÞ.

Τα δýο νομßσματα, τüσο εκεßνο τηò ππαò, üσο και
εκεßνο που υπÞρχε στα κομμÜτια που μοιρÜσθηκαν,
ανταΜÜχθηκαν με δýο ΒυζαντινÜ Νομßσματα απü
επιχρυσωμÝνο ασÞμι οτα οποßα υπÞρχε προτομÞ του

Χριοτοý, προσφορÜ του μÝλουò
του Διοικητικοý Συμβουλßου του
ΣυνδÝσμου μαò κ, Βασßλη Χανδα-
κÜ, τον οποßο ευχαριστοýμε.

¼ταν τελεßωσαν οι εργασßεò
τηò ΣυνÝλευσηò και το τελετουρ-

γικü τηò κοπÞò τηò πßταò, οι πα-

ρευρισκüμενοι επανÞλθαν οτο

μπουφÝ. Η ζεστÞ ατμüσφαιρα
που δημιουργÞθηκε πριν την
üναρξη τηò ΣυνÝλευσηò επανÞλ-
θε δριμýτερη και συνεχßοτηκε

μÝχρι το τÝλοò τηò εκδÞλωσηò.
Αò εßμαοτε και του χρüνου κα-

λÜ να ξανακüψουμε την πßτα μαò
και αò ευχηθοýμε το νÝο κατα-
οτατικü μαò να εßναι μποýσου-
λαò που θα οδηγεß το Σýνδεσμü

μαò σε επιτυχ[εò.Α;τιß τη γιòιgτÞ τηò χοιοjò τηò Βòισιλüπιτιιò. Ο μιτοιιιρÝò μòιò στο διßιδρομο τι7ò στß_,

γι7ò 1ιòιò Ýτοιριοò νòι üεγθεß την επßθεσιß γκιò,



Ο Αποκριüτικοò χορüò μαò

Μια Καß κeφιου
Σιßνδεσμüò μαò üπωò kar πÝρστ Üνοτξε

εγτυπωστακÜ το Τρßþδι, Στη μεγÜλη
αßθουσα «Μακεδογßα» του aνaKalyr-
σμÝνου πολυτελοýò ξενοδοχεßου ΚΑ-
ΡΑΒΕΛ, υποδεχθÞκαμε τον ερχομ6 τηò

eποορrαò. ¸ταν μτα ονετρηιÝνη βραδτÜ, Το

νÝθεταν την εικ6να του χοροý μαò,
Δεγ θα μποροýσε κανεßò να φαντασθεß ττ θα

dπρεπε να εßχε ακιßμη αυτ6ò ο χορüò για να χαρα-

κττμ:ιοθεß ιÝλειοò.
fa 2?0 Üτομα που παραβρdθηκαν εκεß Þταν or

τττχεροß kar κιßποιεò δεκÜδεò Þταν Üτυχοτ που Þθε-

λαν να Ýρθοιτν αλλÜ δεν μπüρεσαν, 
-Ηταν or συ-

μπατριþßεò απü τη Σýρο, που τα μποφ6ρ δεν τουò

ßο επÝτρεψαν α,λλÜ kar ιßλλοτ που φοβÞθηκαν την

kakokarpia κατ δεν τ6λμησαν να ξεμυτßσουν,
Σαν συμπλτ!ρωμα ιßρθαν kar τα πολλÜ δþρα

που μοιρÜσθηκαν, μερτκÜ απü τα οποßα Þταν με-

γ,ßλη αò?αò. ¸ναò στουò τρετò, με τον αριθμιß,τηò

πρüσκλησÞò του, που Þταν kar λαχνüò, κÝρδισε

κÜποτο απü τα θ0 δþρα, δωροεπτταγüò Kar προ-

σφορdò υπττεστþν, που μαò πρ6σφεραν 54 δωρο-

ej-λ ßο"ßο"οßουò δημοστεýουμε στη διπλανÞ

σελßδα, Τουò ευχαρτστοýμε θερμÜ και τουò ευχü-

μαστε καλÝq δουλειdq.' Η εmτττχßα του χοροý μαò Ýγτνε πρþτη εß
δηση στουξ Συρτανοýò κýκλοσò τηò ΑθÞναò
Kar στο νησß μαò. Σ' εμÜò Ýμετνε η τκανοποßηση

ü", γτα Üλλη μτα φορÜ δτοργανþσαμε Ýνα πολý

επττττχημÝνο χορü. Αξßζοιτν συγχαρητÞρτα στην

"rrr*rþþÞò 
τηò διοργÜνωσηò, την κοσμÞτορα

του ΣßτνδÝσμου μαò κ. ΝÝλλη Κουλοýρη-Παπαγε-

ωργßου kar ττò κυρßεò Μαρßα ΘραψιÜδου-Παπα-

"üΙr;ζο", 
Ντßνα ΣυκουτρÞ-Ανδρειωμdνου και

ΕλÝνη Χατζßρη που δοýλεψαν Üοκνα yra την eπr-

τιτχßα αυτÞ.
Αò εßμαστε kar του χρüνου καλÜ,

Ýκρηζη χαρÜò

περτβÜλλον θαυμÜστο, το σÝρβιò Üψογο, ο μπου-

φü! πλουσιdτατοò κα1 μlα ορχÞστρα καταπληκττ-

κÞ που ανÝβασε το κÝφτ σε επßπεδο dκρηξηò, συ-

() κüσμοò μαò στην πολυτελιß αßθουσα
που Ýγινε ο χορüò μαò
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1.

Α. ΔωροθÝτεò απü ΑθÞνα-ΠειραιÜ

ΚατÜστημα Οπττκþγ ΣΠΙ?ΟΥ ΜΟΣΧΟΝΑ, Ακα-
δημßαò 100, ΑθÞνα
ΚατÜστημα Ειδþν δþρων (ΑσηιικÜ) ΝΑΝΑΣ ΣΑ-
ΔΑΧΑ, Κρτεζþτου 14, ΑθÞνα
ΚατÜστημα Καλλττττκþγ BLUMENZAIN, ΒαρβÜ-
κη 14, ΑθÞνα
ΚατÜστημα VIDEO FILM ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΩ-
ΤΟΥ, Αριστοτ6λουò 88, ΑθÞνα
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΔΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΘΕΑΤΡΟΑΔΦΑ
ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΝΔΟΥΔΑΚΗ
ΘΕΑΤΡΟΚΑΔΟΥΤΑ
ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΞ, κ. Μοροσοýληò
Φαρμακεßο Τ. ΠαπαßωÜl.γου, Κοδρτγκτþνοò kar
Πατησßων, ΑθÞνα

12. ΕισαγωγßκÞ Ετατρεßα IMAGE του κ. Γ. Γ¶ΤΕΡΑ,
Αργυροποýλου 1, ΚηφισιÜ
ΝαυττλτακÞ εταιρεßα BLUE STAR FERRIES
Γραφεßο ταξιδßων «ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ,, Αφοß Λαγü-
πουλοτ, Πλ. ΚÜντγγοò ΑθÞνα
ΚομμωτÞριο I{AIR ΤΟυΟΗ - Μαροýσι
ΚομμωτÞρτο HOUR CLUB - Χολαργ6ò
ΚομμωτÞρτο DINOS CLUB-JENNY, Ζακýνθου 15
ΚυψÝλη, ΑθÞνα

18. Εστιατιßρτα ACADEMY, Ακαδημßαò και Δημοκρß-
του, ΑθÞνα

1θ. ΚατÜστημα Ν. ΧΑΤΖΙΡΗ, Ζακτßνθου 16 ΚυψÝλη,
ΑθÞνα

20. ΑγταßλακττκÜ αυτοκτνÞτων Δ. ΚΑΡΑΒΟΔΑ, οδ.
Μτχαλακοαοýλου, ΑθÞνα

21. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗ, Ζωοδ. Πημßò
21, ΑθÞνα
ΚατÜστημα «ΣΟΦΙΑ»
ΚατÜστημα ΒΒΝΝΕΤΟΝ

ΕΡΩΤΙΚο

ΙΙßνω<αò των δωροθετþν του Α,ποττρτÜτυιου Χοροý μαò

2.

24. ΚατÜστημα Καλλυντικþν NUTRI-METICS
25. ΚατÜστημα Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, Σταδßου 3,

ΑθÞνα
26. ΚατÜστημα Δ. &Μ. ΔΟΥΚΑΚΙΙ
27, Ο Συριανüò ΖωγρÜφοò Μιχιßληò ΜακρουλÜκηò
28. Η κ. Καßτη Προβελεlτßου
2θ. Ηκ, Σοýλα Βουγτουκλ|.

Β. ΔωροθÝτεò απü τη Σýρο

1. ΔΗΜΟΣ ΕΡΜοΥΠοΔΗΣ
2. Βιβλοπωλεßο ΔΙΔΥΜΟΙ
3. Βιβλιοπωλεßο ΡΟΔΙΑ
4. Βτβλιουωλεßο Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
5. Ξενοδοχεßο ΕΡΜΗΣ
6. Ξενοδοχεßο ΔΙΟΓΕΝΗΣ
7. Ξενοδοχεßο ΑΙΓΔΗ
8. Ξενþναò ΑΔΜΗ Ροýλαò Ζαρμιüνη
θ. ΚαταστÞματα HONDOS CENTER

10. ΚατÜστημα Καλλι-τντκþγ ΛΟΥΛΟΥΣ
11. ΚατÜστημα Οπτικþγ ΚΟΗ
12. ΚατÜστημα Οπτικþγ ΙΙΑfΙΑΦΙΓΓΟΥ
13. ΚατÜστημα ΚΕΧΡΙΜΙ]ΑΡΙ
14. ΚατÜστημα ΛΕΟΝ. ΓΑΔ
15. ΚατÜστημα MAGNET ELECTRIO
16. ΚατÜστημα ΔΗΜ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
17. ΚατÜστημα ΡΟΜΠΕΡ ΚΑΜΠΕΔΗ
18. Ποτοποτßα ΚΡΙΤΣΙΝΗ
1θ. ΚατÜστημα ΠΡΕΚΑ
20. Ζαχαροπλαστεßο ΑΘΥΜΑΡΙΤΗ
21. Ζαχαροπλαστεßο ΚΕΧΑΓΙΑ
22. Αγθοπωλεfο ΜΑΡΑΓΚοΥ
23. Πρακτορεßο Ταξιδßων ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
24. Πρακτορεßο Ταξιδßων ΙΙΑΡΙΣΗ
25. ΤουρτσττκÝò ΕυτχειρÞσετò-Πρακτορεýσεlò ΠΑΝ.

ΜΠοΥΝΤογΡΗ
Ευχαρτστοýμε θερμÜ üλουò.

4.

5.
6.
º.
8.
9.

10.
11.

13.
L4.

15.
16.
Ιº.

22.- 23-

Στιγμιüτυπο απü την παραλαβÞ των δþρων του χοροý μαò
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Τ

ο πQιýß τηò Κυριαχτ]ò 8 Δεχεμβρßου 2002. üλοι
οι δρüμοι οδηγοýσαν τουò Συριανοýò, ιιπü
χÜθε σιlμεßο τηò Αττιχιlò γηò, στον Ιερü Ναü
του Αγßου Γεωρ.lßου Καρýτση στο ΚÝτ,τQο τηζ

Αθι]ναò. ΣυνÝρρεαν εχεß για να τι;,ιιlσουν τη μνιlμη
του πολιοýχου χαι προστÜτη τοιι νιlσιοý μαò ΑΓΙ-
ΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ χαι να πQοσχυνιjσουν τιlν ιεριß ει-

χüνα Του, που ιιεταφÝQθηχε απü τον περßλα;-ιπρο
Ναü Του τιlò Σýρου γτα τη γιοQτÞ μαò.

¹ταν η ομüθυμι1 ανταπüχριση τιυγ συι-ιπατQτω-

τþν μαò στην πqüσχληση του ΣυνδÝσμου μιαò, που

μιßλησε στιlν ιμυχÞ τουò χαι Ýδειξαν üτι περßμιεναν

χρüνια αυτιj την πρωτοβουλßα του, την οποßα üφειλε
üτον ¶γιο του νησιοý ιιαò. ¹θελαν να τψιηθεß η μνÞ-

μη Του εδþ στογ τüπο τηò διαμονÞò μαò, üπωò χÜ-
νουν για τοιò Αγßουò του τüπου τουG, ορ,lανωμιÝνα

μιÝσα απü τα πατQιωτι-
ιÜ σωμιατεßα τουò, üλοι
σχεδüν οι ¸λληνεò που
ξουν στην Πρωτεýουσα.
Για πρþτη φοqÜ λοιπüν
στα Ι02 χρüνια τηò ιστο-
ρßαò του, ο Σýνδεσμüò
μαò γιüqτασε εδþ στην
ÝδQα του τη μνÞμη του
Αγßου ΝιχολÜου.

Η πρþτη φÜση του
εορτασμοý ξεχßνησε
απü τη Σýρο, που βρÝ-
θηχαν εχεß εχ μÝqουò
του ΣυνδÝσμου ο Γενι-
χüò ΓραμματÝαò του χ.
ΓερÜσψιοò Βραχωqßτηò
χαι η ¸φοqοò χ. Ντßνα
ΣυχουτρÞ-ΑνδρειωμÝ-
νου! για 

να παραλÜβουν

χαι να μεταφÝρουν την
ειττüνα του Αγßου. Την
Παρασχευιß 6.12.2002,

ημÝρα τηò εορτÞò, παρα-
ιολοýθησαν τη Θεßα

Οι Μι7τροπολßτεò Παντελειßριων χαι Δωρüθεοò
χòιτÜ τη Θεßα Λειτοιιqγßα

ºο γεγονüò που συνÞγεφ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔ1

0þò οι επιδεινοýμιενεò χαιριχÝò συνθÞτιι,ò απειλοý-
σαν με απα.lüρευση απüπλου.

Η ε:ιιιüνα ιtρθε χαι αποτÝθηχε στον Ιερü Ναü του
Α^lßου Γεσιργßου Καρýτση.

Στο Ναü αυτü Ýγινε τιlν Κυριαχι'1 ο λαμπρü_ò χαι με-

γαλοπρεπι'lò εορτασμιüò, ;-ιε ταταλυτιχÞ παρουσßα χαι
συμμετοχÞ των Συριανþν που ξεπερνοýσαν τα 600

Üτομα. Στη Λειτουργßα που τελÝσθηχε, συλλειτοýργη-

σαν δυο Αρχιερεßò, συ;.ιπαραστατοýμενοι απü το ιερα-
τεßο του Ναοý χαι Üλλουò ιερεßò. ¹ταν ο Μητροπολß-
τηò πρþην Θι]ραò χ. Παντελετ]μων. Ýνθεqμοò φßλοò
χÜι λÜτρηò τηò Σýρου, παλαιü μÝλοò του ΣυνδÝσμου

|.ιαò. που μετÝχει πÜντα στιò εχδηλþσειò του χαι ο Μη-
τρüπολßτÞò Σýρου χλπ ι. Δωρüθεοò Β', ο εμιπνευστι'lò

τηò ιδÝαò τηò μεταφορÜò τηò ειχüναò του Αγßου Νιχο-
λÜου απü τη Σýρο, στο πρüσωπο του οποßου βλÝπου-

με το φυσιχü θρησχευτι-
χü μαò ηγÝτη, γιατß üπωò
ξαναγqÜιμαμε σ' αυτü το
Ýντυπο, üλοι εμεßò οι
απüδημοι Συριανοß, αι-
σθανüμαστε üτι αποτε-
λοýμε αναπüσπαστο μÝ-
8οò του ποιμνßου τηò
Μητqüποληò τηò γενÝ,
τειρÜò μαò. Σημειþνου-

με, üτι το ΣÜββατο το

βρÜδυ εßχε υποχqÝωση
να βρßσχεται στη Σýqο
χαι για να Ýqθει στην
εορτÞ μαò Ýχ,ανε ολονý-
χτιο περιττετειþδεò ταξß-
δι χαι Ýφθασε τα ξημε-
ρþματα τηò Κυριαπιßò
στον ΠειραιÜ. Στη γιορτÞ
μαò θα συμμετεßχε χαι
τρßτοò ΙερÜρχηò, ο νεο-

χεφοτονηθεßò συιιπα-
τqþτηò μαò Μητqοπολß-
τηò ΓλυφÜδαò χ. Παý-
λοò, αλλÜ δεν Þταν δυ-

Λειτουργßα στον απαστqÜπτοντα, μεγαλοπρεπÞ χαι
περιχαλλÞ Ναü Του χαι λßγο μετÜ το πÝραò τηò πÜν-
δημηò λιτανεßαò, Ýσπευσαν να παραλÜβουν την ειχü-
να που εßχε επιλεγεß να μεταφερθεß εδþ, για να ταξι-
δÝιρουν με το πqþτο πλοßο που Ýφευγε για ΠειραιÜ,
τροποποιþνταò το πρüγqαμμα τηò μεταφορÜò, χα-

νατü να λεßψει απü τη ΜητqüπολÞ του αυτιß την Κυ-

ριαχι'1, που Þταν η πρþτη μετÜ την ενθρüνισÞ του.- 
Στη λειτüυργßα Ýιραλε ι1 ιστοριχÞ χαι διεθνοýò

φÞμηò χορωδßα του Ναοý, υπü τη διεýθυνση του μα-
Ýο"ρüυ η. ΜÞ-ιη ΜαλισιÜνου που μαò 1"ιεταρσßωσε
ιιαι μαò θýμιισε τα μουσιχÜ εχχλησιαστιχÜ αχροÜμα-
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τα ι,ιε τα οποßα ατ,ατQαφιjχαμε χαι συνηθßσαμε να
αχοýμιε ιττη Σýριτ μαò. Η χοριυδßα αυτι] εßναι αδελ-

φοποπιιιÝ\,ι] μιε τη χοριυδßα του Αγßου ΝιχολÜου τηò
Σýρου. η οποßα επρüχειτο να Ýλθει στι1 γιορτÞ μιαò
χαι να συμψÜλουν οι δýο χορωδßεò. Η χαχοχαιρßα
üμωò χÜλασε αυτü το σχÝδιο.

Το ει.ιλησßασμια που χατÝιιλισε το Ναü του Αγßου Γεωργhτ
Καρýτση στη γιορτÞ μαò.

Στο τÝλοò τηò θεßαò Λειτουργßαò, πριν την «απü-
λυση» Ýλαβε χþqα η τελετιß τηò αqτοχλασßαò. Ο Μη-
τροπολßτηò Σýρου χ. Δωρüθεοò ευλüγησε τουò Üρ-
τουò χαι σε σýντο;-ιη, περιεχτιχÞ χαι εl"ιπνευσμÝνη
ομιλßα του σχια^lρÜφησε τον εορταξüμενο ¶γιο Νι-
χ,üλαο, αναφÝρθηχε στουò δεσμοýò του νησιοý μαò
με τον ¶.lιο χαι επαßγεσε την απüφαση του ΣυγδÝ-
σμου μαò yLa τηγ πQαγματοποßησι1 αυτÞò τηò γιορ-
τÞò. ΤÝλοò, Ýδωσε το σýνθημα για να ψÜλει üλο το
εχχλησßασμα το Απολυτßχ,ιο του Αγßου. Ο Ναüò
αντÞχησε απü το .«Κανüνα πßστεωò...», που βγÞχε
απü το στüμια χαι την 1μυχlß üλων μαò.

ΜετÜ το πÝραò τηò Λειτουργßαò, Üρχισαν οι χαι-
ρετοýρεò, οι ασπασl-ιοß. οι ανταλλαγÝò ευχþν χαι
πληροφοριþν χαι αΖ,ολοýθησε ι1 αποχþρησι1 απü το
Ναü, με τη χαgÜ χαι τιlν ιχανοποßησι1 ξωγqαφισμÝνη
στα πρüσωπα üλων.

Ο επßλογοò τηò εοqτÞò γρÜφτηχε μετÜ απü μιια
περßπου þρα στην πανηγυριχÞ συγχÝντρωσι1 που
Ýγινε στιò αναχαινισμÝνεò αßθουσεò τηò στÝγηò μαò,
τηò οδοý Καποδιστρßου 42 χαι τιl δεξßωση που αχο-
λοýθησε, Δυστυχþò δεν στÜθηχε δυνατü να εξασφα-
λßσουμε Ýνα χατÜλληλο χþρο για το σχοπü αυτü χο-
ντÜ στο Ναü του Αγßου Γεωργßου, þστε εýχολα χαι

γρι].1ορα να Ýλθει εχεß üλοò ο χüσ;-ιοò που τßταν στο
Ναü. Το χι,ονüνερο που Ýπεφτε χαι το δυνατü χρýο
απÝτρεψαν πολλοýò να Ýλθουν στη συγχÝντριοσÞ

μαò, παρÜ την ýπαρξη ποýλμαν που μισθþσαμιε για
να διευχολýνουμε τη 1"ιεταχßνησι1,

Ο Πρüεδροò τοιι ΣυνδÝσμου μαò χ. ΔημÞτριοò
ΚορφιÜτηò Üνοιξε την εχδÞλωση με τιlν παραχÜτιο
ομιιλßα:

Ο Μητροπολßτηò Σýροιι Δωρüθεοò
ειιλογεß τουò Üρτουò μòι,ò

«Σεβασμιþτατε Μητροπολßτη Σýρου χαι Üλλωι, ΝÞ-
σων
χ. Δωρüθεε,
Φßλεò χαι Φßλοι,
Συ μπατ ρ ιþτ εò χαι συ μπατ ρ ιþτ ισσεò,
Με ιδιαßτερη χαρÜ χαι συγχßνηση ο Σýνδεσμüò μαò
εορτÜζει σÞμερα για πρþτη φορÜ στην υπεQεχατο-
νταετÞ Þδη ιστορßα χαι δρÜση του, τη μνÞμη του Πο-
λιοýχου τηò ιδιαττÝραò μαò πατρßδαò χαι προστÜτη
üλων των Ναυτιχþν, στην ΑνατολÞ χαι Δýση, Αγßου
ΝιχολÜοιι.

¸να μÝλοò του Διοιχητιχοý Συμβουλ[ου του Συν-
δÝσμου μαò, ο ευσεβÞò ΓερÜσιμοò Βραχωρπηò ειση-

γÞθηχε στο Συμβοýλιü μαò να εορτασθεß χαι mην
ΑθÞνα ο Πολιοýχοò τηò ΝÞσου μαò χaL η εισÞγησÞ
του αυτÞ, ομοφþνωò χαι εχθýμωò Ýγινε δεχτÞ σαν Ýτ,-

φ8αση τηò ιδßαò ευσεβεßαò üλων των μελþν του, που
χαι αυτοß με την σειρÜ τουò εßναι εκφραστÝò του βα-
θÝοò θρησιευτιχοý συναισθÞματοò χαι τηò ευλÜβειαò
που χαραχτηρßζει üλα τα μÝλη του ΣυυδÝσμου ριαò.

\

ι

συγÝχεια στη σεfßδα 8
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Ο Μητροπολßτηò Δωριßθεοò αι,Üμεσα σε μÝλη τοιι Δ,Σ,
τοιι ΣιιγδÝσμου |ιαò. Απü αριστερÜ Γ. Βραχωρßτηò,

Κ. ΒαρδαλÜγ"οò, Δ, Κοqφßιτηò, Δ, Βαφßαò χòιι Ν. Συιοιιτρι).

συ^/Ýιεια απü τη σεΙßδα 7

Ο παριστÜμενοò σÞμερα ΣεβασμLþτατοò Μητ8ο-
πολßτηò μαò χ, Δωρüθεοò Β' ενστερνισθεξ την LδÝα

αυτÞ χαι πλεLοδοτþν σε θÝρμη, αγÜπη χaL ενδLαφÝ8ον

για τον Σýυδεσμü μαò ωò ποψενÜQχηò χaL των Συρια-.
νþν τηò ΑττιχÞò, üχι μüνο συριμετÝχει στηγ εχδÞλ(rσlß

μαò αλλÜ χαι την ελÜ|ιπQυνε πεQαιτÝQω, !ιε την πQαγ-

ματLχÜ συγχLνητιχιj χαι εμπνευσμÝνη απüφασÞ τοιι να

μεταφερθεß εδþ η ιερÞ και ιστοριχιj ειχüνα τοιι Αγßοιι'ΝmολÜου 
που χοσμεß τον Ιερü Ναü Του, το περπεχνο

αυτü αρχιτεχτüνημα τηò Σýρου, αντÜξιο του ΜεγÜ-
λου ΠαιÝρα τηò Εκχλησßαò μαò χαι ομολογητÞ τηò
προò τον Χριmüν πßστεωò, εορταξομÝνου χατ τψωμÝ,
νου σÞμερα στην σεμνÞ μαò εχδÞλωση Αγ[ου-

Η αναγüρευση του Αγ ßου ΝοιολÜου ωò πολιοý-

χου τηò Σιßρου εßνατ απüλυτα εναρμονισμÝνη üχι μü-
νο στην ναυτιχÞ ιστορßα χαι παρÜδοση τηò ι,Þσου

μαò αλλÜ χαι στην χαραχτηρßξουσα τουò ιδρυτÝò τηò

γειrÝτειρÜò μαò πüλεωò φιλανθρωπßα ιιαι ειιεργεσßα,
'αφοý 

ο Πολιοýχοò μαò ¶γιοò εχοσμεtτο òιπü τιò αρε-
τÝò τηò βαθυτßιτηò πQοò τον Χριστüν πßστεωò, τηò
τüλμηò η«, τηò φιλανθρωπßαò, την οποßα υλοποη7σε

με την εχποßηοη τηò αξιολüγου περιοι,σßαò του χαι
'üιÜθεση 

αυτÞò προò αναχοýφιση εχ των üεινþν. τοιν

χατ' εχεßνη την εποχÞ πενÞτων, οδοιποροýντων χατ
δυστιιχοýντων. 0τ Üρχοντεò τηò προστατευομÝνηò
απü του τιμþμενο ¶γ ιο νÞσου Σýροιι, ευγυþμονεò

για την üλη προò πÜνταò πQοστασtα Του, ιδßα των
',,εν 

θαλÜσση πλεüντοιν», ανÞγειραν στο üνομÜ Του
χαι τηυ χü.ρη Του τον περιχαλλÞ Ναü, ριιθμοý βασι-
λιχÞò με τροýλο, για τον οποßο αντß Üλληò πεQLγQα-.

φÞò χαι παρουσιÜσεωò εßναι αρχετÞ η αναφορÜ
στην περιχοπÞ σχετιχοý δημοστýματοò τηò Εφημε.-

ρßδαò «'Ενωσιò» τουò Ýτουò Ι853 που Ýχετ αυτολεξ,εß:- «ο Ναüò του Αγßου ΝιχολÜου τηò Σýρου φÝρει
τα πρωτεßα üλωγ των εγ ΕλλÜδι ναþν, υπφτφεß
μÜλιστα χαι τηò ει ΑθÞναò ΜητροπüΚωò>ι

Και εßγαι πρÜγματι δßκαιη η αξιολüγηση αυτÞò
τηò εφημερßδαò αφοý εßναι χοινþò αναγνωρσμÝνο

Ο ΜητροπολΚηò Δωρüθεοò επιδεικνιßει το μετÜλλιο
ποιι του απÝι,ειιιε ο Σý,δεσιιüò Lιαò

απü Ýγχριτουò τεχνοχρßτεò του τüτε κατ σÞμερα üτη

εχτüò'τ;ν Üλλων στοιχεßων του, ο επτσχοπιχüò θρü-
νοò χαι ÜμβωνÜò του συνιστοýν ιδταιτÝραò αξßαò
,ßλλrrrχrÞμ«r«, το δε εξαßρετο μαρριÜρινο τÝμπλο
του, Ýργο τοιι γλýπτη Γ. ΒπÜλη θεωρεßται ιιαι εßναι
εχ τωß'χαλυτÝρων του Ι9οιι αιßινα χαι του επομÝυου
χαι βεβαßωò χαι του σημερινοý».

Στη συνÝχεια εχτελþνταò την απüφασι1 τοι Διοιπι1-

τιχοý μαò Συμβουλßου, απÝνειμε στο ΣεβασμLþτατοºο
αQγυQü μετÜλλτο τηò ε},ßατο\ταετηρßδαò του ΣυγδÝ-
σμου ιιαò )ßαι τηιιlτιχü δßπλωμα επß περγαμηνÞò.' 

ΜÝ τιlν πρÜξι1 αυτÞ ο Σýνδεσμüò 1ιαò τον τßμιlσε
χαι εüρτασε μαξßτου τηγ πQþτη επÝτειο τηò εχλογÞò
του σε ΜητQοπολßτη τηò γενÝτειρÜò μαò χαι τηò χει-
ροτονßαò του σε Επßστιοπο. Τα γεγονüτα αυτÜ Ýλα-

βαν χþρα στιò Ι4 χαι Ι5 Δεχεμβρßου,200l . ¹ταν ευ-

τυχÞ_ò η συγχυρßα που η πρþτη αυτÞ επÝτειοò χαι η

πqþτη παρουσßα του ανÜμεσÜ ιιαò, συνÝπεσαν με
τογ πρþτο εορτασμιü απü το Σýνδεσμü μαò τηò μνÞ-
μηò του Αγßου ΝιιιολÜου.' 'b 

Σεβασμιþτατοò με θερμÜ λüγια ευχαρßστησε το
Σýνδεσμü μαò, εξÝφQασε τη χαρÜ του για τη σημεQι-

νÞ ημÝρα, αναφÝgθιlχε με χολαχευτιχÜ λüγια στο

νησß ιιαò χαι τον ευγενÞ λαü του, τονßξονταò üτι αι-
οdÜυ..«, ιδιαßτερα Ýυτυχηò, που του Ýλαχε να εßναι
ο ΠοψιενÜρχηò του.

Αχολοýθησε η δεξßωση που ξÝστανε αχüμη πεQισ-

σüτερο την ατμüσφαιgα. Η þρα χýλησε γQÞγοQα χαι
ευχÜριστÜ. Η αποχþρηση του χüσριου συγοδευüταγ
απü την ευχÞ, να εÞ-ιαστε χαι του χqüνου χαλÜ να ξα-
ναγιο8τÜσουμε τον προστÜτη μαò ¶γιο Νιχüλαο.

Η παqουσßα του χüσμου μαò, ο ενθουσιαμüò,του
,αι' η μυγÜλη ιπανοποßησÞ του, μαò Ýδειξαν το δqü,

μο τηò χαθιÝρωσηò αυτÞò τηò γιορπßò. Μια χαι-
νοýργια λοιπüν γιοqτÞ μπÞχε στο εορτολüγιο του
Συνδ3σμου μαò, που Ýδßιξε üτι θα πÜρει τα πqωτεßα.

Του χρüνου πQοσβλÝπουμε χαι ευχüμαστε για
Ýνα αχüμη λαμπρüτεqο εοqτασμü.
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συγÝχεια απü τη οεΙßδα 1

δουλειÜò και επßπονων προσπαθειþν του Διοικητικοý
Συμβουλßου, κοτÜ τιò οποßεò κÜποια απü τα μÝλη του δια-
κρßθηκαν ιδιαßτερα. Με τιò ιδÝεò τουò, τ]ò πρωτοβουλßεò
τουò, το μερüκι και τηγ εργατικüτητÜ τουò, κουβüλησαν
πολý νερü, για να ποττστεß το δ6ντρο που Ýδωσε τουò
αγλαοýò καρποýò του. Τουò αξßζουν πολλü συγχαρητÞρια.

Ο δρüμοò προò τιò επιτυχßεò δεν Þταν πülτα στρωμÝ-
νοò με Üνθη. ΥπÞρχαν πολλü εμπüδια, δυσκολßεò και ανττ-

ξοüτητεò.'Εγιναν και λüθη, αναπüφευκτα σε ζωντανοýò ορ-

γανισμοýò και ανθρþπουò που δρουν. Ο λαüò μαò λüει üτι
«μüνο οι πεθομÝνοι δεν κüνουν λüθη».'Qμ6lò η ισχυρÞ θÝ-
ληση κοι η εργατικüτητα Ýφερογ τα θετικü αποτελÝσματα.

Ο κüσμοò μαò τüσο εδþ στην ΑθÞνο, üσο και στη γενÝ-
τσρü μαò γνωρßζει και ανο,γνωρßζει το Ýργο που εmτελεßται
τογ τελευταßο καιρü οτο Σýνδεσμü μαò και με εξαßρεση ελü-

χιστουò μεμψßμοιρουò, εκφρüζει με κüθε τρüπο την ]καγο-

ποßησÞ του. Η καταλυυκÞ πορουσßα του, κüθε φορü, συò εκ-
δηλþσειò και τα καλÝσμοτü μαò, το αποδεικνýει περßτρανα.

Εμεßò απü την πλευρÜ μαò δηλþνουμε üπ στοχεýουψ
και σε Üλλεò ετπτυχßεò και θα συνεχßσουμs να δουλεýουμε
σΕον ßδιο ρυθμü μÝχρτ τη λÞξτ1 τηò θητεßαò αυτοý του Δοl-
κηπκοý Συμβουλßου, γα να παραδd)σουμε στο επüμενο τη
σκυτÜλη απü τη θÝση του ποωτοπι6μ;;;3§ß¹fßδ;,r""

αβανιÜ
αγκßλι
αγκασιρωμÝνπ
αλÜκεροò
αλαλιÜΖω
αλÜνα
αλÜργα
αλαφρýò
αλισßβα
αλουσιÜ
αλτÜνα
αμανÜτΙ

αμασκÜλπ
αμÜΧη

αμÝ
Üμωσε
απßκου
Üπλανοò
απολιφÜδι
Üποσον
αποσοστÜ
αποσþνω

αραντü
αρμηνòýω

αρüδα
αφοýνιουροò
αΧτÜρΙκο

ναι, μÜλιστα
ορκßσου
üτοιμοò για κÜτι
Üκομψοò, σαχλüò, Üξθστοò

μιΚρü ΚομμÜτΙ σαΠουνιοý

φýγο, απομακρýνσου
ηοσοστÜ
συμπληρþνω, ηθροτþνω, τε-
λe ιþνω
νερουλü αλουροflßλαφο
συμβουλθýω,νουθετþ, ορμη-
νοýω
ρüδα, τροχüò

βιαστικüò
ΚατÜστημα ΚιγΚαλθρßαò

?. Η κ, ΜÜρθα Τριανταφυλλßδη
8, Ο κ" Κüσταò και η κ, ΛÝτα Βαρδολüχου

στη μνÞμη ΔÞμητραò Φßλη

€ι00

€50
Ι,ο
2.¹

Τουò ευχαριοτοýμε και υπενθιτμßζουμε τον ετδκü λο-

γαριασμü του ΣιτνδÝσμου μαò που ιτπÜρχετ οτην

Εμπορυαß ΤρÜπεζα με αριθμü

ΞιΞτι!ιτι.!τ
για üσουò θÝλοιτν να καταθÝσοιτν τιò δωρεÝò τουò 1τα
τη ΣΤΕΓΗ μαò.

3.
4,

5.

6.

€100
€30
€50
€20
€100

Αοü τω Συγ,ηαυ,ß, υταJν4αλαλ+λ _ΕπιμÝλεια: ΑνδρÝο Γ. Ποσσο

κ. Α. ΠασσÜò üχοι συλλÝξει
ΚαταΥρüψοι Κατü αλφαβητιΚÞ

χßΖουν απü το γρüμμα α και θα

συΚοφοντßα, Κατηγορßα
αγκÜθι
üγκυοò
ολüκληροò
αποβλακþνω
υπαßθριοò χþροò
μαΚριÜ, σe αΠüσταση
ελαφρýò
σταΧτüνeρο μΠουγÜδαò
σταΧτüνeρο μΠουγÜδαò
μιΚρüò ΚÞΠοò
χρÝοò, ενÝχυρο, ξεχασμÝ-
νOò

μασΧüλη
Ýχθρα

μια μεγÜλη σειρÜ απü λÝξειò τηò ΣυριανÞò ντοπιολαλιÜò τιò οποßεò Ýχει
σειρÜ σ' Ýνο εßδοò λεξιλογßου. ΣÞμερο δημοσιεýουμε μορικüò που αρ-

συνεχßσουμε σ ' θπüμενα δελτßα μαò.

r_.:¸Ε_Τ,φºμ__., _φÝýΤΗ |ß λΤß l-τÝßΗ ι,ηιε

fiμερα δημοσιεýουμε τον Ýβδομο πßγακα των δω-

ρητþν με τα αντßστοχα ποσÜ που πρüσφερε κα-
θÝναò τουò 1ια τη οτÝγη μαò, που Ýχει ωò εξßò:
1νΙητροπολßτηò πριßην ΘÞραò κ. Παντελειßμων €Ι00
κ. Λουκßα ΣτεφÜνου στη μνιßμη ΑνδρÝα

Πολυδþρου
Ο κ" Νκüλαοò ΦλιπζÜνηò
Η κ. ΕλÝνη Κωνσταντwjδου
Η κ, ßνΙαρßα ΦρÝρη-Τσßγκα
Η κ. ΜπÝτυ Κωβαßου
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ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Η ΕΟΡΤΗ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Σχεδüν δýο μÞνεò μαò χωρßζουν απü το ΠÜσχα
που εφÝτοò εορτÜζεται στιò 27 Απριλßου.

Τιò ευχÝò μαò üμωò για τη μεγÜλη αυτÞ εορτÞ
τηò Χριοτιανοσýνηò, τò απευθýνουμε απü τþρα
οτα μÝλη μαò και τιò οικογÝνειÝò τουò, οτουò φß
λουò μαò, στουò φλουò τηò Σýραò μαò και σε
üλουò τουò üπου γηò συμπατριþτεò μαò, αφοý μÝ-
χòι τüτε δεν θα κυκλοφορÞσει üλλο φýλλο του Ενη-

μερωτικοý μαò Δελτßου. Το επüμενο θα κυκλοφορÞ-
σει μετÜ το τÝλοò του Matou.

Επßσηò ενι,ιμερþνουμε τα μÝλη μαò και üλουò
üσουò συμμετÝχουν οτιò εκδηλþσειò μαò üτι η πα-
τροπαρÜδοτη θρησκευτικÞ μαò εορτÞ τηò Κυρια-
κÞò του ΘωμÜ θα γßνει και εφÝτοò για χÜρη των πα-
λιþν μελþν μαò, που συνÞθισαν να συγκεντρþνον-
ται και να γιορτÜζουν αυτÞ την ημÝρα.

Στιò 4 Μαß¼υ 2003 ΚυριακÞ του Θωμü θα τελε-
σθεß η πονηγυρικÞ Λειτουργßα μαò στον Ιερü Ναü
του Αγ. Γεωργßου Κορýτση οτο ΚÝντρο τηò ΑθÞ-
ναò þρα 9-11 π.μ. ι/θτÜ τη Θεßα Λειτουργßα θα
συγκεντρωθοýμε κατÜ τιò 12 το μεσημÝρι οτιò αß
θουσεò τηò στÝγηò μαò οτην οδü Καποδιστρßου
42. Εκεß θα γßνει η καθιερωμÝνη πανηγυρικÞ μαò
συνÜιιτηση, θα τιμηθοýν κÜποια απü τα παλÝ και
ιοτορικÜ μÝλη μαò και θα ακολουθÞσει δεξßωση.

ΑΝΑκOιΝΩΣΗ
για τπν κλþρωση του λαΧεßου μαò

Στιò 20 Μαρτßου ημÝρα ΠÝμπτη και þρα Β μ.μ. οτα γραφεßα του
ΣυνδÝσμου μαò οτην οδü Καποδιστρßου 42 (2οò üροφοò) θα γßνει
η κλÞρωση του μεγÜλου λαχεßου μαò, για τα δýο αυτοκßνητα
ΤΙΑΤ SEICENΤO.

Η κλÞρωση θα γßνει σε ανοικτÞ συνεδρßαση του Διοικητικοý
Συμβουλßου του ΣυνδÝσμου ενþπιον ΣυμβολαιογρÜφου και κα-
λοýνται üσοι επιθυμοýν, να παρευρεθοýν και να την παρακο-
λουθÞσουν. Η παρουσßα των μελþν μαò, των φßλωι μαò χαι
üσων'ανταποκρßθÞκαν στην τροστÜθειÜ μαò σγορÜζονταò λα-

χνοýò, θα μαò εßναι ιδιαßτερα επιθυμητÞ. Τουò περιμÝνουμε με
χαρÜ.

ΚÜνουμε επßσηò }¾ωστü üτι μÝχρι τþρα που γρÜφεται αυτÞ

η ανακοßνωση, Ýχει διατεθεß το μεγαλýτερο μÝροò των λαλ¾þν
ßαι τα εναπομÝνοντα αδιÜθετα, θα πωλοýνται μÝχρι λßγο τριν
την Ýναρ§η τηò διαδικασßαò τηò κλÞρωσηò.

ΤÝλοò ευχαριστοýμε üλουò üσουò συνÝβαλαν στην επιτυχß'α
τηò λαχειοφüρου αγορÜò μαò ακüμη και με το υστÝρημÜ τουò.

Ιδιαßτερα ευχαριστοýμε:
ß.Τον κ. ΠÝτρο ΒÝττα τηò ΝαυτιλιακÞò εταιρεßαò BAR|BA

òοRΡοRΑτιοΝ.
2. το ΝΕΩΡΙο ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡοΥ,
3. Τα ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ και τον πρüεδρü τουò κ. ΝÜσο ΧανδακÜ.
4. Το Νοσοκομεßο METRoPoLITAN και τον καθηγητÞ χειρουργü

κ. ΓιÜννη ΒασιλÜκη.
5. Τον κ. ΕυÜ}¾ελλο Γ, Ροýσσο.
6, Την Εταιρßα ΙΜΑCΕ του κ. Γιþργου l. ΠατÝρα.
7. Τον κ, ΔημÞτριο Πλοýσιο τηò ΝαυτιλιακÞò Εταιρßαò ΕΝΝΕΑ

ΜΑΝΑCΕΜΕΝΤ.
Β, Τον κ. Κþστα Μαντζαβßνο τηò ALFA ΚατασκευαστικÞò,
που αγüρασαν σημαντικü αριθμü λαλΔτþν ενισχýονταò την προ-
σπÜθειÜ μαò.

Στιò 2Ι Ιανουαρßου ΖΟ03, οτο Μουσεßο ΜπενÜιιη Üνοιξε τιò
πýßεò τηò η Ýι(θεση του Συριανοý ζωγρÜφου ιιαι μÝdουò του
συνδÝσμου μαò ΜιμßΠη Μαι(ρουRüκη με Ýργα του, που ι(ο-

σμοýν το ημεροαüγιο του ομßRου των εταιρειþν «ΗΡΑ-

Ι(ΛΗΣ» του 2ο03. ¹ταν üßα φιΠοτεχνημÝνα στο Φοßνυ<α τηò

Σýρου το ιιαdοκαßρι που μαò πÝρασε και απεικüνιζαν κομ-

μÜτια και προΤüντα τηò ΣυριανÞò γηò. Οι αßθουσεò του Μου-
σεßου Þταν ι«ατÜμεστεò απü ανθρþπουò που Þρθον να θαυ-

μÜσουν τα ειιθÝματα. ΑνÜμεσÜ τουò Þταν Υπουργοß, Βου-

dει;τÝò, ΔÞμαρχοι, üνθρωποι του Πνεýματοò ιιαι τηò ΤÝχνηò.

Η παρουσßα των Συριανþν Þταν αισθητÞ, ΠαραβρÝθηκαν ο
Πρüεδροò και ποRαÜ μÝRη του Διοιι<ητιι<οý ΣυμΒουßßου του
ΣυνδÝσμου μαò.
Τον συγχαßρουμε. ¸να δεΙγμα απü τα Ýργα τηò Ýκθεσηò ΜακρουηÜκη,

Ε την περßοüο των εορτþν ΑÜβα,

με ευΧητÞριεò κÜρτεò οπü ΦορεÞ
των ΑρΧþν του Νομοý Και του νπσ-
οý μαζ και ÜRRουò επßσπμουò, απü
οργανþσειò, σωματεßα Και ποRRοýò

ιδιþτεò. τουò ευχαριστοýμε και

οντε υΧüμοστε νια ü,τ καRýτερο.

> Στιò 8-12-2002 στπ γορτÞ του
ΚοινωΦεRοýò οργανΙσμοý ΚυκRÜ-

δων ΝÞσων (ΚοΚΝ) για τον ¶γο
ΝικüRαο που Ýγινε στο να'ßδριο

τηò οσßαò ΞÝνηò, το Σýνδεσμü μαò

εκΠροσþΠποαν οι κ.Κ. ΒαΦßαò,

ΒαρδαflÜΧοò Και ΒροΧωρßτπò.
> Στιò 8-2-2003 στην ετÞσια εορ-
τÞ τηò ΑδεRΦüτητοò Τηνßων τπò
ΑθÞναò το Σýνδεσμü μαò εκπρο-
σþπησε η κ. ΕΑÝνη Χοτζßρπ.
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ΕΝΗΜΕΡ

ΚατÜ το τρßμηνο Δεκεμβρßου 2002-Φεβρουαρßου 2003,
πρüσφεραν στο Σýνδεσμü μαò για τουò φιλανθρωτικοýò
και Üλλουò σκοποýò του χρηματικÜ ποσÜ οι εξÞò:
I. Ο κ. Κωνσταντßνοò ΞανÜλατοò € 2.500
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ß0. Ο κ. Αντþνηò ΦλυτζÜνηò στη μνÞμη
των αδελφþν του Πüιτηò και Ισιδþρου € 40

Ι2. Ο κ. lÜκωβοò Γρßσποò στη μνÞμη του ιτατÝρα
του ΜιχαÞλ Γρßσπου €100

'3. 
Η κ. Μαρßα Γιαννßου στη μνÞμη του πατÝρα τηò
ΜιχαÞλ Γρßσπου

74, Η κ. Γεωργßα Γεωργοýση στη μνÞμη
του πατÝρα τηò ΜιχαÞλ Γρßσπου

2. Η κ. Λουκßα ΣτεφÜνου
3. Η κ. ¶ρια Μανοýσου
4. Ο κ. ΔημÞτρηò Παγþνηò

Επßσηò για τουò διουò σκοºτοýò στη μνÞμη

€50
€40
Ξ ιι,

συγγενþν

€º 00

€º 00
και φßλων τουò οι εξÞò:
5. Η κ. Λουκßα ΣτεφÜνου στη μνÞμη Αικατερßνηò

Σγουρδαßου € 50
6. Ο κ. ΣταμÜτηò ΞηραδÜκηò στη μνÞμη ΙωÜννη

ΞηραδÜκη
7. Ο κ. Σπýροò Βασιλικüò στη μνÞμη

Σπυριδοýλαò Μπαρμτßα
8. Η κ. Σοφßα Αναργýρου στη μνÞμη

του συζýγου τηò Κωνσταντßνου € 50
9. Η κ. ΑνδρομιÞη Κρητικοý στη μνÞμη

τηò μητÝραò τηò € 20

ΔωρεÝò ττου Þιναν μÝσω του ΣυνδÝσμου μαò στη μνÞμη
ΜηòαÞλ fρßσιτου
7. Τα ταιδιÜ του κ. lÜκωβοò Γρßσποò, κ. Μαρßα

Γιαννßου και κ. Γεωργßα Γεωργοýση πρüσφεραν
στο Ναü Αγ, Αθανασßου Σýρου €600
και στο Ναü Αγßου ΝικολÜου Ερμοýποληò €600

2. Ο κ. ΑλÝξανδροò ΜÜσχαò πρüσφερε στο Ναü
του Αγ. Αθανασßου Σýρου €200

3. Ο κ. Γεþργιοò και η κ. ΖωÞ ΚοτσολÜκη
τρüσφεραν στο Ναü Αγßου Αθανασßου Σýρου € Β0

€50

€ ß00

ΣυριανÜ ΠÝνθη
Στο διÜστημα Δεχεμβρßου 2002-Φεβρουαρßου 2003 Ýφυγαν για τÜντα απü χο,ιπÜ, ψαò:* ΠοηΗ Ατe.η,οποτ,η,οτ-Μιχε αδελφÞ τηò Ελπßδαò Αγαλοτοýλου-ΜαρτÜχη μÝλουò του ΣυνδÝσμου μαò. ΠÝ-
θανε στιò 7 ΙL2 Ι2οο2. Κ11δεýτηχε στο Νεχροταφεßο Κα}λιθÝαò στιò9Ι12Ι2002.

- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ πατÝραò του μÝλουò Δ.Σ. του ΣυνδÝσμου μαò Κυπριανοý Καραγεþργη. ΠÝ-
θανε στιò 24Ι12Ι2Oο2 χαι χηδεýτηχε στη Σýρο.

- ΣπιΡιΔογΔΑ Ν. ΜπΑΡι,{πιΑ. ΠÝθανε στιò 30/12Ι2ο02.Η χτβεßα τηò Ýγινε στο Νεχροταφεßο Βρλησσßων στιò
2/1ι2οο3,

- ΜΙΧΑΗΔ ΓΡr:ΠοΣ παλιüò γιατρüò τηò Σýρου, μÝλοò του ΣυνδÝσμου μαò. ΠÝθανε στιζ t0/1/2003 χαι χτβεý-
τηχε σε στενü οιχογενειαχü χýχλο.

- AOrrπl ΗΔΙΑΔοΥ το γÝνοò Κουτσοδüντη μÝλοò του ΣυνδÝσμου. ΠÝθανε στιò 13/1/2003 χαι χηδεýτηχε στιò
|7 Ιν2003 στο Α Νεχροταφεßο τηò ΑθÞναò.

- Ιοεππτυ ΕΗΡΑΔΑκΗΣ πÝθανε στην ΑθÞνα στιò 17 /1/2οο3 χαι χηδεýτηχε σ.òLò2οΙ|Ι20ο3.

- ΔΗΜΗΤΡΑ ΦηΗ μητÝρα τηò ΝανÜò ΣαλÜχα. ΠÝθανε στιò 6/2/2οο3. Η χηδεßα τηò Ýγινε στιò ιοΙ2Ι2003 στο
Α Νεχροταφεßο τηò ΑθÞναò.
Ο Σýνδεσμüò ψαò αισθÜ,τται θλßψη για την απþλειÜ τουò ιÜL συλλυπεßται θερμÜ τιò οιχογÝνειÝò .òουò xÜL

üλουò τουò συγγενεßò τουò.
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ΔΕΛτιοΠΛΗΡ

€rΣοποßυσm [γdσ5fυσ^
Σε τιμητικÞ εκδÞλωση για το Συριανü διανοοýμενο

ΜÜνο Ελευθερßου
() Σýνδεσ7ιüò 7ιαò στο η,λα,ßσιο τοιι ηολιιιιττικοý Ýργου του, το οηοßο 1ιÜλιστα θεσμοθεττjθηκε στο νÝο κατα-
στατικü του η,ου ψηφßσθηκε η,ρüσφατα, οργανþνει τι7ιι7τικÞ ε,κδι|Lωα1 για το συ7ιηατριþτι1 7ιαò διανοοýμενο,
λογτιτÝχνη ,και ποι,ιlτÞ ΜÜι,ο Ελειιθερßου.

Η εκδÞλωση θα γßνει στιò 2 Απριλßου ημÝρα ΤετÜρτη και þρα 8 μ.μ. ιιτο αμφιθÝατρο «ΔΙΟΝΥ-
ΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ,, ιττην οδü Σßνα 2-4 στο κÝυτρο τηε ΑθÞναò.

Την ηροσωηικüτιιτα και το Ýlιγο τοιι θα ηαροιισιιßσουν, ο Συριανü< δικι7γüροò και 7ιελεττlτÞ< τη< τÝχνηε
και τιlò φιλοσοφßαò κ. Μιßρκοò ΦρÝρηò και η συ 7ι η,ατρ ιþτισσÜ μαò, λογοτÝχνιò,κ. Λουκρητßα Δοýναβτ1.

Θα ακουσθοýιι τραγοýδια σε στßχουò hΙιßνου Ελευθερß,ου ηου 7ιελοη,οýιlσαν μεγÜλοι ¸λληνεò μουσικο-
συνθÝτεò και Ýγιυαν εηιτυβε<.

Θα τα ηαρουσιιßσουν Συριανο{ καλλι,τßγε< ηου προσφ!ρθηκαν και θα Ýρθουν αηü τη Σýρο αηοκλειmικÜ
για να ηιtροιιν 7ιÝροò σ' αυτιj την εκδιjλωm1.

Τα τριιl,οιßδια θα ερ7ιηνεýσει ι1 γι,ωστÞ συγι,πατριτüιισιιÜ 7ιαò Χρουσοιßλα Κεχαγιüγλου και θα τη συνοδÝ-
º|ει ?Lε τrιν κιθÜρα ιου ο ΖαννÞ< ΛlΙαραγκüò, ο ΚλÝαρχοò Καραγιαννßδηò στο πιιßι,ο και ο Αρßστο< Βαμβα-
κοýση< 7ιε το 7ιη ουξοýκι του.

º'ο πιÜιιο θα 7ιαò ηαραχωριjσει ο Μουσικüò οßκοò Σηýρου ΝÜκα, Ασκληηιοý 26 ΑθÞνα. º'εχνικιj βοÞ-
θεια θα ηροσφÝρει ο κ- Μτßνοò Ανδρειω7ιÝνοò,

Χορηγüò τηò εκδÞλωσηò θα εßναι η ηετρελαß|κÞ Εταιρεßα REVOIL του συμηατριþτη μαò κ.
ΒυÜlγελου Ροýσσου.

Για Üλλη γιια ψορÜ ο Σýνßßεσμüò 7ιαò τι7ιþνταò Ýγα ιßξιο τÝκνο τι1< γενÝτειρÜ< 7ια<, θα συγκεντρþσει και
θα φÝρει σε επαφιj το Συριανü στοιχεßο τηò ΑττικÞò.

Περι7ιÝνου7ιε τον κüσμο μαò να ανταηοκριθεß ιττο κιßλεσ7ιÜ ,μαò και να τψιjσει το συ7ιηατριþτι1 μα<.
Η εßσοδοò θα εßναι ελεýθερη.

Π Ρ ο τΡ ομ μ ο τ | σ γt, ò Lρ6 ? ογ,ßυ,
Ο Σýνδεσμüò μαò θρßσκεται σιην ευχ<ßρισιη θÝση να ανακοινþσει üτι προγραμματßσθηκαν για το επüμενο χρο-

νικü διÜστημα μÜρι το καλοκαßρι, ημεριßσιεò εκδρομÝò και Üλλεò παρüμοιεò κτνýσειò, το σχεδιασμü Kar την Προε-

τοιμασßα των οποßων Ýκανε, οτο πλοßστο των αρμοδιοτ6των τηò, η κοσμßτοροò του ΣυνδÝσμου μαò κ. ΝÝλλη Κου-
λοýρη-Παπαγεωργßου.

Σαò γνωστοαοιοýμε λοιαüν τιò εκδηλþσειò αυτÝò με üσο περισσüτερεò λετπομÝρειεò μποροýμε.
() Στιò 28 Μαρτßου θο ααρακολουθιlσουμε την ακολουθßο των Γ'Χαιρετισμþν οτο Μοναοτιßρτ του Αγßου Εφραßμ

οτη ΝÝα Mükpn, Η τιμß τηò συμμετοχιßò κατ' Üτομο εßναι Ι0 ευρþ. Ανüλογα με τη διÜθεση που θα υπüρξει, θα

ακολουθτßσετ το ουΖÜκι μαò σιην παρο-λßα.
Θ Στιò 20 Απριλßου, την Κυριακý των Βqß'ων θα πÜμε μονοßμερη εκδρομιß στο Τρßκορφο ιηò Φωκδαò αου εßναι

το Μοναοπßρι με πò Ι62 κομπιßνεò κοι τουò «ΠαπαροκÜδεò».
Θ Σιιò Ι4 Maibu ημÝρα ΣüΒ6ατο θα επισκεφθοýμε το Μουσεßο Ελληνικιßò Λοßκιßò ΤÝχνηò, Θα Βρεθοýμε στην εß-

σοδο (τΖαμÞ οτην ýατεßα Μοναοτηρακßου, þρα Ι0 η-μ.
Θ Στιò 8 Ιουνßου ημÝρα Κυριακιß θα πιßμε οτην ΚÝα (ΤΖια) με ποýλμαν μÝχρι το Λαýριο και μετü με ro ΦΕΡΥ

ΜΠοΤ.
¼αου δεν οναγρüφονται οι þρεò αναχþρησηò και το κιßστοò τηò εκδρομüò, θα το αληροφορηθεßτε üταν δηλþ-

σετε ενδιοφÝρον για συμμετοχιß και θα παροκαλοýσαμε να γßνει αυτ6 Ýγκαιρα, τηλεφωνþτ,ταò:

α) Στην κ. ΝÝλλη Κουλοýρη-Παπογεωργßου σια τηλÝφωνα 2|Ο 61 29 Ι04 και 6976 68 48 73.
θ) Στην κ. Μαρßα Θραψιüδου-ΠαπαπολýΖου στο τηλÝφωνο 2|Ο 69 2Ο 525,

γ) Στην κ. ΕλÝνη ΧοτΖßρη οτα τýÝφωνα 2Ι0 88 28 52| κοι 6947 83 92 Ο0.


