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Αγαπθτοί ςυγχωριανοί, θ κοπι τθσ πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ μασ, όπωσ άλλωςτε γνωρίηετε 
οι περιςςότεροι, ζγινε φζτοσ ςτο κζντρο «Καντάρι» ςτθν Πετροφπολθ και θ προςζλευςθ 
κόςμου ξεπζραςε κάκε προθγοφμενθ. Η μεγάλθ, άνετθ και κομψι αίκουςα γζμιςε από 
Παλουμπαίικεσ ωραίεσ οικογζνειεσ όλων των θλικιϊν και φίλουσ, που μασ τίμθςαν με τθν 
παρουςία τουσ. Ανταλλάξαμε ευχζσ για τον καινοφριο χρόνο, βραβεφςαμε τουσ νζουσ 
φοιτθτζσ, ενθμερϊςαμε για κζματα που αφοροφν το χωριό μασ και απολαφςαμε το 
πλουςιότατο και νοςτιμότατο μενοφ που μασ ςερβιρίςτθκε από το ευχάριςτο και πρόκυμο 
προςωπικό του μαγαηιοφ με πολλι τάξθ και ταχφτθτα. Το γεφμα μασ ςυνοδευόταν από 
ηωντανι ποικίλθ μουςικι, με ωραίεσ φωνζσ και τραγοφδια, με πολφ κζφι και χορό.  
 
Προςπακιςαμε να τοποκετιςουμε τισ οικογζνειεσ και τουσ φίλουσ τουσ μαηί και, όπου τα 
τραπζηια και οι κζςεισ μασ το επζτρεψαν, το κάναμε, νομίηουμε, με επιτυχία – ελπίηουμε να 
μθν ζχουμε πολλοφσ δυςαρεςτθμζνουσ. Πάντωσ, θ διεφκυνςθ του μαγαηιοφ επαίνεςε τθν 
τάξθ και τθν καλι διάκεςθ όλων ςασ – μθ κεωριςετε ότι «ευλογοφμε τα γζνια μασ», αλλά 
μασ διλωςε ότι ο Σφλλογόσ μασ ιταν ο πολυπλθκζςτεροσ και καλφτεροσ απ’ όςουσ 
πζραςαν από το μαγαηί τουσ. Καλι χρονιά λοιπόν και του χρόνου καλφτερα. 
 
Η φετινι μασ μετάβαςθ-εκδρομι με ποφλμαν ςτο χωριό, για τουσ γνωςτοφσ εορταςμοφσ, 
κα γίνει 21-22 Μαρτίου, με επίςκεψθ ςτθ Δθμθτςάνα, όπου κα περπατιςουμε ςτα 
καλντερίμια τθσ και κα επιςκεφτοφμε ιςτορικοφσ χϊρουσ (το ςπίτι του Παλαιϊν Πατρϊν, 
τθν Ιςτορικι Βιβλιοκικθ, τθν Αγία Κυριακι, τον αδριάντα του Γρθγορίου Εϋ, κλπ). Το 
υπαίκριο, κακιερωμζνο πλζον, κολατςιό μασ κα γίνει ςε ζνα ωραίο μζροσ που κα 
επιλζξουμε κακ’ οδόν. Το υπόλοιπο πρόγραμμα, δθλαδι παρακολοφκθςθ ομιλιϊν το 
βράδυ του Σαββάτου ςτον Πφργο, δείπνο για όλουσ όπωσ πάντα, δοξολογία τθν Κυριακι, 
κατάκεςθ ςτεφάνων και ό,τι άλλο περιζχει το πρόγραμμα, κα ανακοινωκεί κακ’ οδόν ςτο 
ποφλμαν. Για ςυμμετοχι τθλεφωνιςτε ςτθν Αντιπρόεδρο κ. Σοφλα Γκίνθ-Αςθμακοποφλου 
ςτο τθλζφωνο 210-5722211. 
 
Σασ ενθμερϊνουμε ότι οι εργαςίεσ ςτθν αίκουςα ςυνεχίηονται και ευελπιςτοφμε να ζχουν 
τελειϊςει μζχρι το καλοκαίρι, ϊςτε τον Αφγουςτο να κάνουμε τα εγκαίνιά τθσ. 
 
Ευχαριςτοφμε το βουλευτι κ. Γεϊργιο Παπαθλιοφ και τον Αντιδιμαρχο του Διμου μασ κ. 
Σταφρο Χριςτόπουλο για τθν παρουςία τουσ ςτθν εκδιλωςι μασ και τον Υφυπουργό κ. 
Κωνςταντίνο Βλάςθ και τον Αντιπρόεδρο τθσ Βουλισ κ. Οδυςςζα Κωνςταντινόπουλο για τισ 
ευχζσ που μασ ζςτειλαν. Ευχαριςτοφμε και όλουσ εςάσ και τουσ φίλουσ μασ για τθν παρζα 
ςασ και για τθν οποιαδιποτε προςφορά ςασ ςτθν Αδελφότθτα. 
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