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ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΑ ΝΕΑ

Το 2020 να αποτελέσει μία ευτυχισμένη και δημιουργική χρονιά,
που θα φέρει σε όλους υγεία, προσωπική και οικογενειακή, και
κάθε είδους επιτυχίες!

Υποσχόμαστε ότι και φέτος θα εργαστούμε με ιδιαίτερο ζήλο
και μεράκι, με σκοπό την επιτυχία των καθιερωμένων ετήσιων εκ-
δηλώσεων και την υλοποίηση σημαντικών κοινωφελών έργων στο
χωριό μας.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εσάς τους συμπατριώτες και
συμπατριώτισσες, που έχετε σταθεί συμπαραστάτες και αρωγοί
στις προσπάθειές μας. Η δική σας βοήθεια και οικονομική ενίσχυση
έχουν καταστήσει το Σύλλογό μας ικανό να ανταπεξέρχεται στις
υποχρεώσεις του και να προσφέρει σημαντικό έργο στον τόπο
που μας γέννησε.

Ιδιαίτερα επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους μικρούς μας
Παγκρατιώτες και τις μικρές Παγκρατιώτισσες, που δίνουν πάντα
το παρόν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου και μας διασκεδάζουν με
την αθωότητα και το κέφι τους.

Η αγάπη των παιδιών μας για το χωριό, την οποία προσπαθούμε
συνεχώς να ενισχύσουμε, αποτελεί για εμάς τους μεγαλύτερους
την επιβεβαίωση ότι το όμορφο Παγκράτι μας δε θα ξεχαστεί, δε
θα χαθεί με το πέρασμα του χρόνου, αλλά θα στέκει περήφανο
στους πρόποδες του Φαλκού για πάντα. Τα παιδιά μας θα πάρουν
τη σκυτάλη και θα συνεχίσουν το δικό μας έργο.

Με την ελπίδα ότι θα ανταμώσουμε και πάλι όλοι οι Παγκρατιώτες
στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, σας ευχόμαστε κάθε καλό
για τη νέα χρονιά!

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Σύλλογος Παγκρατιωτών Καλαβρυτινών 
«Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
τα μέλη και τους φίλους του στην παρακάτω εκδήλωση: 

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Συνεστίαση του Συλλόγου
στην Αθήνα. Θα πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2020 και
ώρα 12:30 μ.μ. στο κέντρο “ΑΓΡΙΜΙΑ” Βατσαξή 4 Αθήνα στη
γωνία Λιοσίων 7 & Μάγερ, έχει πάρκινγκ. 

Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε όπως εμείς οι ΠΑΓΚΡΑ-
ΤΙΩΤΕΣ ξέρουμε με δημοτικά, νησιώτικα και άλλα τραγούδια. 

Διαβεβαιώνουμε ότι όλο το Δ.Σ. του Συλλόγου θα είναι κοντά

σας με μοναδικό σκοπό να περάσουμε όλοι μαζί ένα αξέχαστο με-
σημέρι. 

Τιμή πρόσκλησης: 20 ευρώ. 
Παιδική πρόσκληση: 15 ευρώ. 
Η τιμή περιλαμβάνει φαγητό, κρασί και αναψυκτικά (όχι εμ-

φιαλωμένο κρασί). 
Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. 
Μέσα εξυπηρέτησης: Σταθμός μετρό Μεταξουργείο. 
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων για τη συνεστίαση να

απευθύνεστε στα μέλη του Δ.Σ. 

Το  νέο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συλλόγου 
εύχεται  σε  όλους  Χρόνια  Πολλά  και  Καλή  Χρονιά 
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«ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΑ  ΝΕΑ» 
Τρίμηνη έκδοση 

Ιδιοκτήτης: 
Σύλλογος Παγκρατιωτών Καλαβρυτινών 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ» 
Αριθ. Μητρώου Πρωτοδικείου: 2782 

Κωδικός Γεν. Γραμματείας Ενημέρωσης: 214471 
Αριθμ. φακέλου Νομαρχίας: 4822 

ΑΦΜ: 090194867   ΔΟΥ: Α’ Αθηνών 

Εκδότης - Διευθυντής: 
Σπύρος Α. Κατσιουλέρης - Πρόεδρος του Συλλόγου
Υπεύθυνοι σύνταξης: 
Σπύρος Α. Κατσιουλέρης Τηλ. 210-5024537 Κιν. 6973384427 
Παναγιώτα Ι. Βλάγκου Τηλ. 210-9610504 Κιν. 6972252684 
Κωνσταντίνος Θ. Μούσης Τηλ. 210-8011661 Kιν. 6944048764 
Συντακτική Ομάδα: Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Ετήσια συνδρομή: Εσωτερικού: 10€ και Εξωτερικού: 20€ 

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση 
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121 

Τηλ.-Fax: 210-2619003 & 210-2619696 
e-mail: karpouzi@otenet.gr 

• Ανώνυμες επιστολές δεν δημοσιεύονται 
• Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείμενα εκφράζουν 

τις απόψεις των συντακτών τους 
και όχι απαραίτητα τη σύνταξη της εφημερίδας 

Πρόεδρος: Σπύρος Αλ. Κατσιουλέρης

Τηλέφ. 210-5024537 - Κιν. 6973384427

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Γεωργ. Λίτσας

Τηλέφ. 210-5733275 - Κιν. 6971988412

Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτα Ι. Βλάγκου

Τηλέφ. 210-9610504 - Κιν. 6972252684

Email: pvlagou@gmail.com

Ταμίας: Κωνσταντίνος Ευ. Λεπεσιώτης

Κιν. 6983041885

Email: kwnstantinosle@gmail.com

Επιμελητής: Ανδρέας Αδ. Κόρμπης

Τηλεφ. 210-5775838 - Κιν. 6972567721

Μέλος: Γεώργιος Β. Μαγκλάρας

Τηλέφ. 210-2639739 - Κιν. 6938828715

Μέλος: Κωνσταντίνος Θ. Μούσης

Τηλέφ. 210-8011661 - Κιν. 6944048764

Email: k.t.mousis@gmail.com 

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Συλλόγου 
Παγκρατιωτών Καλαβρυτινών “Ο Άγιος 
Ιωάννης ο Θεολόγος” και της εφημερίδας 
“ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΑ ΝΕΑ” είναι: 
Κ.Τ.Α. Ταχ/κή θυρίδα 4300 - 10210 Αθήνα. 
Παρακαλούμε η αλληλογραφία, οι ταχυδρομικές
επιταγές, οι εφημερίδες και τα περιοδικά να απο-
στέλλονται στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση. 

Ο λογαριασμός του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα
Eλλάδος που μπορείτε να καταθέσετε χρήματα είναι
040/88288578. 
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
GR 7901100400000004088288578
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒΙC) ΕΤΗΝGRAA

EUROBANK
Eurobank: 0026-0128-15-0200913383 
IBAN: GR0802601280000150200913383 

Όσοι καταθέτουν χρήματα στον παραπάνω λογαριασμό
να δίνουν τα πλήρη στοιχεία τους στην τράπεζα και
να ενημερώνουν τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ώστε
να τους αποστέλλεται η σχετική απόδειξη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το γραφείο του Συλλόγου μπορούν να το επισκέ-
πτονται οι συμπατριώτες ύστερα από επικοινωνία
με τα μέλη του Δ.Σ. καθ’ όσον υπάρχει αντικειμενική
δυσκολία στη λειτουργία του λόγω διαφόρων προ-
βλημάτων. 

Σας ευχαριστούμε 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο 
του  Συλλόγου  2020-2021 

2o Βραβείο  Ζωγραφικής 

Η ζωγραφιά της Χριστίνας Χριστοπούλου

με θέμα “Το χωριό μας”, βραβεύτηκε με

την 2η θέση στον Διαγωνισμό Ζωγραφικής

που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14-8-

2019 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων

του 25ου Παγκρατέικου Ανταμώματος. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου συγχαίρει και

ευχαριστεί όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος

στον Διαγωνισμό αυτό. 

Παγκρατέοι στο εκκλησάκι της Παναγίτσας 

Ο Γεώργιος Χριστόπουλος Πρόεδρος της Κοινότητας 
καταθέτει στεφάνι στο Ηρώο του χωριού παρακολουθούμενος 

από το δάσκαλο Δημήτρη Καραμάνο και τους μαθητές του σχολείου. 

Π α λ ι έ ς   φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς  
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“Με αφορμή την ανάληψη καθηκόντων από την καινούργια

δημοτική αρχή, σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε για τα επείγοντα

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σύλλογός σας και τον τρόπο με

τον οποίο ο Δήμος Καλαβρύτων μπορεί να συμβάλει στην επίλυσή

τους. Ευελπιστώντας σε μια κατ' ιδίαν συνάντηση”.

Έστειλα αυτό το μήνυμα γιατί πιστεύω στο ρόλο που διαδραμα-

τίζουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι στην προσπάθεια για τη διατήρηση

της παράδοσης και του ονόματος του τόπου τους ζωντανό μέσα

από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις τους. Η παγκοσμιοποίηση και οι

αλλαγές σε διάφορους τομείς που την ακολούθησαν επηρεάζουν

και αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτιστικές ιδέες και εδώ

κρίνεται ο ρόλος των πολιτιστικών φορέων που είναι οι θεματοφύλακες

των παραδοσιακών αξιών. Παράγουν πολιτισμό, φυλάσσουν και με-

ταδίδουν την παράδοση. Είναι οι εκφραστές της τοπικής παράδοσης.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος, σε

αντίθεση με έναν δημοτικό-περιφερειακό-ή δημόσιο οργανισμό όπου

υπάρχει εισροή κεφαλαίων από την Ε.Ε., μέσα από διάφορα προ-

γράμματα, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα σε Περιφέρεια και

Δήμους να πραγματοποιούν μεγάλα πολιτιστικά προγράμματα και

εκδηλώσεις. Αυτή η οικονομική δυσπραγία οδηγεί τους Συλλόγους

να εκλιπαρούν για ένα "κομμάτι ψωμί" προκειμένου να ανταπεξέλθουν

στα λειτουργικά τους έξοδα.

Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται σχέση εξάρτησης μεταξύ

Πολιτιστικών Συλλόγων, Κοινότητας και Δήμου, με τέτοιο τρόπο

ώστε κάθε "κομμάτι ψωμί" υπό μορφή χορηγιών στο Σύλλογο να

έχει ως αντίτιμο την προσωπική διαφήμιση και εκλογική υποστήριξη

της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής.

Οφείλουμε σαν Δήμος να προχωρήσουμε στην εκπλήρωση των

αυτονόητων υποχρεώσεών μας. Να υπάρξει θεσμική κατοχύρωση

της χρηματοδότησης του κάθε Συλλόγου ώστε να λειτουργεί

αυτόνομα και όχι περιορισμένη χρηματοδότηση, όπως είναι στο

μυαλό κάποιων, για χορευτικές εκδηλώσεις ή για να στηθεί ένα πα-

νηγύρι.

Παραχώρηση από την πλευρά του Δήμου ενός μόνιμου οικήματος

που μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα για εκθέσεις ζωγραφικής,

φωτογραφίας, θεατρικές παραστάσεις, ελεύθερα μαθήματα, διατήρηση

Λαογραφικού Μουσείου και άλλα που θα προκύψουν από τις πρω-

τοβουλίες των μελών των Συλλόγων.

Οφείλουμε σαν Δημοτική Αρχή, σαν νέα Δημοτική Αρχή, με νέα

οράματα και στόχους να δώσουμε τα πρώτα εφόδια σε αυτούς τους

Συλλόγους. Μετά εξαρτάται από αυτούς το πόσο μακριά θα πάνε.

Θεόδωρος Κ. Νασιώτης 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

Ο Σύλλογός μας θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Προέδρου

του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταφέ-

ροντάς του τα προβλήματα που απασχολούν το Σύλλογο και το

χωριό ύστερα και από συνεννόηση με τον νέο Πρόεδρο του χωριού

Ανδρέα Ντατσόπουλο. 

Παρουσία του Αντιδημάρχου κύριου Σωτήρη Δουκλιά αλλά και
του Δημοτικού Συμβούλου κύριου Ασημάκη Μιχαλόπουλου επι-
σκευάστηκε το δίκτυο ύδρευσης στο Στενό Παγκρατίου. Ένα δίκτυο
που είχε αντικατασταθεί στο Στενό Παγκρατίου και Σελά γέμισε
άλατα και επιστρατεύτηκε ειδικό μηχάνημα και μηχανικός ύδρευσης
για τον καθαρισμό του. Ενώ ένα μεγάλο μέρος του δικτύου αντικα-
ταστάθηκε εκ νέου και ευελπιστούμε να μην υπάρχει πρόβλημα στη
συνέχεια. 

Όσοι συγχωριανοί επιθυμούν να στείλουν τα στοιχεία τους (όνομα,
διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα) εάν συμφωνούν θα πρέπει να συμ-
πληρώσουν την παρακάτω πράξη συναίνεσης. 

Επισκευή  δικτύου  ύδρευσης 
στο  Στενό  Παγκρατίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΟΝ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ  ΔΗΜ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
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Σ
τις 20/10/2019 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκλογοαπολογι-
στική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στα γραφεία μας. Τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης που απασχόλησαν τη Συνέ-

λευση ήταν τα εξής: Έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικών – Οικονο-
μικών) του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου,
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επι-
τροπής.

Πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες της Συνέλευσης ο Πρόεδρος του
Συλλόγου κ. Σπύρος Αλ. Κατσιουλέρης, ευχαρίστησε θερμά τους
παρευρισκομένους για τη συμμετοχή τους. Κατόπιν εκλέχθηκε Πρό-
εδρος της Συνέλευσης ο Ηλίας Μούσης, ο οποίος έφερε σε πέρας
τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης με τρόπο άψογο και υποδειγ-
ματικό. Πρακτικογράφοι και μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέχ-
θηκαν ο Χρήστος Αλ. Κατσιουλέρης και η Αλεξία Σπ. Κατσιουλέρη. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, αφού ευχαρίστησε
τα παριστάμενα μέλη για την προτίμησή τους στο πρόσωπό του, κά-
λεσε τον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. να αναπτύξει τα πεπραγμένα
(διοικητικά – οικονομικά) της διαχειριστικής περιόδου από 1/10/2018
έως 30/9/2019. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σπύρος Αλ. Κατσιουλέρης
ανέπτυξε με κάθε λεπτομέρεια τα πεπραγμένα της προηγούμενης
περιόδου παρουσιάζοντας το πλούσιο έργο του Συλλόγου, τονίζοντας
ότι αυτό οφείλεται στην αγάπη και την προσφορά όλων των συμπα-
τριωτών. Μετά το Διοικητικό Απολογισμό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
διάβασε τους Οικονομικούς Απολογισμούς και προϋπολογισμούς
του Γενικού και Ειδικού Ταμείου, καθώς και την έκθεση της Εξελεγ-
κτικής Επιτροπής.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. τόνισε ότι ένας
από τους βασικότερους στόχους του Συλλόγου, εδώ και χρόνια,
είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νεότερων συμπατριωτών,

ώστε να ασχοληθούν ενεργά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου
και τις ανάγκες του χωριού μας. Ο στόχος αυτός έχει σε μεγάλο
βαθμό επιτευχθεί και η έκδηλη απόδειξη αυτού είναι η μεγάλη συμ-
μετοχή τους στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Οι προσπάθειες προς
αυτή την κατεύθυνση, αλλά και προς την επίλυση οποιωνδήποτε
προβλημάτων του χωριού μας θα συνεχιστούν. 

Η Γενική Συνέλευση έκρινε πολύ θετικό και ωφέλιμο το έργο του
Συλλόγου και ψήφισε ομόφωνα τα πεπραγμένα στο σύνολό τους.
Συζητήθηκε και το σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή
τον Σύλλογο με την πώληση σε αλλοδαπούς του κτιρίου της Αναξα-
γόρα 16 όπου στεγάζονται τα γραφεία του. Ύστερα από διαλογική
συζήτηση όλοι συμφώνησαν και κατέληξαν στο εξής: Για να πωληθεί
η αίθουσα του Συλλόγου θα πρέπει να γίνει αγορά νέας αίθουσας
ως έδρας του Συλλόγου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα γραφεία του
Συλλόγου επί πολλά χρόνια παραμένουν σχεδόν ανενεργά λόγω
της υποβάθμισης της περιοχής εξαιτίας των αλλοδαπών και δαπα-
νώνται χρήματα με τις παροχές ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ καθώς και κοινό-
χρηστα. Στη συνέχεια συζητήθηκαν διάφορα θέματα - προβλήματα
που απασχολούν το Σύλλογο και το χωριό. Επίσης, συζητήθηκαν οι
στόχοι που πρέπει να απασχολήσουν το νέο Δ.Σ. τη διετία 2020-
2021. 

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Ηλίας Μούσης κλείνοντας τις ερ-
γασίες ευχήθηκε στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου, που θα προκύψει από
τις αρχαιρεσίες, καλή επιτυχία στο επίπονο έργο του. 

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες από την εκλεγμένη
Εφορευτική Επιτροπή (Πρόεδρος: Ηλίας Μούσης, Μέλη: Χρήστος
Αλ. Κατσιουλέρης και Αλεξία Σπ. Κατσιουλέρη).

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΚΑΙ  Η  ΕΚΛΟΓΗ  ΝΕΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Συνέχεια στη σελ. 5 
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Το ψηφοδέλτιο καταρτίστηκε την ημέρα των εκλογών στη Γενική
Συνέλευση. Μετά την ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψήφων
το αποτέλεσμα ήταν το παρακάτω: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Λίτσας Δημήτριος του Γεωργίου ................................ 51 ψήφοι 
Κόρμπης Ανδρέας του Διαμαντή .............................. 50 ψήφοι 
Βλαγκοπούλου Παναγιώτα του Ιωάννη .................... 48 ψήφοι 
Μαγκλάρας Γεώργιος του Βασιλείου ........................ 47 ψήφοι 
Λεπεσιώτης Κωνσταντίνος του Ευσταθίου .............. 40 ψήφοι 
Κατσιουλέρης Σπύρος του Αλεξίου .......................... 33 ψήφοι 
Μούσης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου ...................... 24 ψήφοι 
Μπαλτατζής Κωνσταντίνος του Δημητρίου .............. 23 ψήφοι 
Κατσιουλέρη Παναγιώτα του Σπυρίδωνος ................ 22 ψήφοι 
Σκρέμπος Νικόλαος του Θεοδώρου .......................... 21 ψήφοι 
Λαμπροπούλου Κωνσταντίνα του Ιωάννη ................ 11 ψήφοι 
Μούσης Χρήστος του Παναγιώτη .............................. 11 ψήφοι 
Μπονορόπουλος Μάριος του Κωνσταντίνου .............. 7 ψήφοι 

Εξελεγκτική Επιτροπή: 
Ανδήρας Χρήστος του Κων/νου ................................ 50 ψήφοι 
Βλαγκόπουλος Ιωάννης του Κων/νου ...................... 45 ψήφοι 
Μεταξωτού Κρυσταλλία του Ανδρέα ........................ 34 ψήφοι 
Ψαρρός Νικόλαος του Αλεξάνδρου .......................... 27 ψήφοι 
Παπαγεωργίου Αναστάσιος του Κων/νου .................. 12 ψήφοι 

Η σύνθεση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2019.
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα για την περίοδο 2020 – 2021 η
σύνθεση είναι η εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
• Πρόεδρος: Σπύρος Αλ. Κατσιουλέρης
• Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Γ. Λίτσας 
• Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτα Ι. Βλάγκου 
• Ταμίας: Κωνσταντίνος Ε. Λεπεσιώτης 
• Επιμελητής: Ανδρέας Αδ. Κόρμπης 
• Μέλος: Γεώργιος Β. Μαγκλάρας 
• Μέλος: Κωνσταντίνος Θ. Μούσης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Μπαλτατζής Κωνσταντίνος του Δημητρίου
Κατσιουλέρη Παναγιώτα του Σπυρίδωνος 
Σκρέμπος Νικόλαος του Θεοδώρου 
Μούσης Χρήστος του Παναγιώτη 
Λαμπροπούλου Κωνσταντίνα του Ιωάννη 
Μπονορόπουλος Μάριος του Κωνσταντίνου 

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. πιστεύει ότι η αγάπη και η συμπαράσταση,
ηθική και υλική, των συμπατριωτών και φίλων προς το Σύλλογο θα
είναι και πάλι αμέριστη. Υπόσχεται, επίσης, ότι θα συνεχιστούν με
μεγαλύτερο ζήλο και μεράκι οι δραστηριότητες για το καλό του
Συλλόγου και του χωριού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΚΑΙ  Η  ΕΚΛΟΓΗ  ΝΕΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΔ. ΠΟΣO
Ανώνυμος .............................................................. 943 .................................. 50€
Κατσιουλέρης Αλ. Χρήστος .................................. 944 .................................. 30€
Παπούλιας Ιωάννης .............................................. 945 .......... CAD 100 - 63.98€
(Στη μνήμη του Γιάννη Βλαγκόπουλου και στα αδέλφια 
Γιάννη και Κατερίνη Βασ. Πίκουλη. 
Επίσης στη μνήμη της Αθανασίας Μούση-Κόρμπη & Γεωργίας Τρυφωνοπούλου)
Ντατσοπούλου Ιωάννα ........................................ 946 .................................. 20€
Λεπεσιώτης Κων/νος ............................................ 947 .................................. 20€
Κόρμπης Ανδρέας ................................................ 948 .................................. 20€
Παπαγεωργίου Αναστάσιος .................................. 949 .................................. 20€
Βλαγκοπούλου Νίκη .............................................. 950 .................................. 20€
Βλάγκου Παναγιώτα ............................................ 951 .................................. 20€
Πίκουλη Παναγιώτα .............................................. 952 .................................. 20€
Κουτσοπανάγος Ευάγγελος ................................ 953 .................................. 20€
Κουτσοπανάγος Σταμ. Παναγιώτης .................... 954 .................................. 20€
Μούσης Θ. Κων/νος .............................................. 955 .................................. 20€
Λαμπρόπουλος Αργ. Ιωάννης .............................. 956 .................................. 20€
Λαμπροπούλου Ι. Κων/να ...................................... 957 .................................. 20€
Μούση Μηλίτσα .................................................... 958 .................................. 20€
Βλαγκόπουλος Κ. Ιωάννης .................................. 959 .................................. 20€
Ψαρρός Νίκος ...................................................... 960 .................................. 20€
Λίτσας Βασίλης .................................................... 961 .................................. 20€
Παπαδοπούλου Αίγλη .......................................... 962 .................................. 20€
Περτέσης Δημήτρης ............................................ 963 .................................. 20€
Μούσης Χρήστος .................................................. 964 .................................. 20€
(Στη μνήμη του πατέρα του Παναγιώτη, του παππού του 
Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου και λοιπών συγγενών του) 
Μενούνου Σταυρούλα .......................................... 965 .................................. 20€
(Στη μνήμη του πεθερού της Παναγιώτη Μούση, 
του πατέρα της Κων/νου και λοιπών συγγενών της) 
Παπούλιας Παναγιώτης ........................................ 966 .................................. 20€

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης .......................... 967 .................................. 20€
Μπουντάκα Χριστίνα ............................................ 968 .................................. 20€
Λεπεσιώτης Ευστάθιος .......................................... 969 .................................. 20€
Κουτσοπανάγου Θεοδώρα .................................... 970 .................................. 20€
Κουτσοπανάγου Ελένη.......................................... 971 .................................. 20€
Λεπεσιώτη Γιαννούλα............................................ 972 .................................. 20€
Πατέλης Παναγιώτης ............................................ 973 .................................. 20€
Μπουντάκας Παναγιώτης .................................... 974 .................................. 20€
Μούσης Αθανάσιος .............................................. 975 .................................. 20€
Ντατσόπουλος Χρήστος ...................................... 976 .................................. 20€
Δημητρακόπουλος Γεώργιος ................................ 977 .................................. 50€
(Συγχαρητήρια για την επιτυχία της εγγονής του Γεωργίας Δημητρακοπούλου)
Πετρακόπουλος Αλέξιος ...................................... 978 .................................. 50€
Οικονομοπούλου Σταυρούλα ................................ 979 .................................. 50€
Καπελιώτη-Μούση Μαρίνα και ο γιος της ............ 980 ................................ 100€
(Στη μνήμη του συζύγου της και πατέρα του Στέφανου Καπελιώτη)
Φαρμάκη-Μούση Παναγιώτα και τα παιδιά της .... 981 ................................ 175€
(Στη μνήμη του γαμπρού της και θείου τους Στέφανου Καπελιώτη, 
στην κηδεία κατέθεσαν και στεφάνι)
Μούσης Ηλίας του Θεοδώρου .............................. 982 .................................. 50€
(Στη μνήμη του εξαδέλφου του Στέφανου Καπελιώτη)
Μούσης Ηλίας του Παναγιώτη ............................ 983 .................................. 50€
(Στη μνήμη του γαμπρού του Στέφανου Καπελιώτη)
Δαμιανού-Μούση Αναστασία ................................ 984 .................................. 50€
(Στη μνήμη του γαμπρού της Στέφανου Καπελιώτη) 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους συμπατριώτες
για την αγάπη τους και τις προσφορές τους στον Σύλλογο και εύχεται σε όλους
υγεία, χαρά και ευτυχία. Η αγάπη και η προσφορά στον Σύλλογο δίνει δύναμη, ζήλο
και μεράκι στα μέλη του Δ.Σ. να συνεχίσουν να υλοποιούν τους σκοπούς και τους
στόχους που κάθε φορά προγραμματίζονται. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ -  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019) 

Συνέχεια από τη σελ. 4 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οικονομικής Διαχείρισης του Συλλόγου Παγκρατιωτών Καλαβρυτινών

“Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ” αναφερόμενος στα πραγματοποιηθέντα
έσοδα καθώς και στα έξοδα κατά το χρονικό διάστημα 01-10-2018 μέχρι
30-09-2019. 

Α΄ ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο Ταμείου 30-9-2018 ............................................ 10.261,63€ 

Τράπεζες:  Εθνική 995,37€ 
Eurobank 8.536,49€ 
Μετρητά        729,77€

2. Συνδρομές Μελών ................................................................ 2.400,00€ 
3. Δωρεές από Συμπατριώτες ................................................ 17.291,31€ 
4. Τόκοι Τραπεζών .......................................................................... 1,60€ 
5. Εκδηλώσεις ........................................................................  4.845,90€

ΣΥΝΟΛΟ   34.800,44€ 

Β΄ ΕΞΟΔΑ
1. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ) .............................. 674,30€ 
2. Έξοδα Κοπής Πίτας .............................................................. 554,21€ 
3. Αγορά Γραμματοσήμων - Προπληρωμένων Φακέλων .......... 376,10€ 
4. Κοινόχρηστα .......................................................................... 181,00€ 
5. Ενοίκιο Γραμματοθυρίδας ...................................................... 57,31€ 
6. Εκτύπωση Εφημερίδας “ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΑ ΝΕΑ” .................. 1.960,00€ 
7. Έξοδα αποστολής εφημερίδας ............................................ 728,81€ 
8. Λογιστικές εργασίες ............................................................ 124,00€ 
9. Έξοδα Γενικής Συνέλευσης .................................................... 55,25€ 

10. Γραφική Ύλη - Τυπογραφικά ................................................ 238,81€ 
11. Έξοδα γιορτής του Συλλόγου .............................................. 145,46€ 
12. Έξοδα εκδήλωσης 8 Μαΐου στο χωριό .................................. 63,69€ 
13. Έξοδα εκδήλωσης 26 Σεπτεμβρίου στο χωριό ...................... 50,00€ 
14. Αγορά Αναμνηστικών Δώρων .............................................. 730,00€ 
15. Αγορά Δώρων Λαχειοφόρων ................................................ 465,91€ 
16. Έξοδα συντήρησης Δημ. Σχολείου .................................... 5.000,00€ 
17. Συνδρομές .............................................................................. 30,00€ 
18. Έξοδα Κτηματολογίου ............................................................ 35,00€ 
19. Εκδηλώσεις ........................................................................ 6.723,81€ 
20. Έξοδα Χορευτικού ................................................................ 232,00€ 
21. Διάφορα άλλα έξοδα ....................................................      1.425,55€

ΣΥΝΟΛΟ   19.851,21€ 

Υπόλοιπο εις νέα χρήση 30-9-2019 ...................................... 14.949,23€ 
Τράπεζα Eurobank 14.509,45€ 

Μετρητά          439,78€
Σύνολο        14.949,23€ 

Ο Ταμίας          Ο Γεν. Γραμματέας                 Ο Πρόεδρος     

Ιωαν. Λαμπρόπουλος Χρ. Μούσης       Σπ. Κατσιουλέρης 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οικονομικής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Συλλόγου Παγ-

κρατιωτών Καλαβρυτινών “Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ” αναφερόμενος
στα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα στο χρονικό διάστημα από 01-10-
2018 μέχρι 30-09-2019. 

ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο Ταμείου 30-9-2018 .............................................. 2.014,99€ 

Τράπεζα 30-9-2017   2.014,99€ 
2. Τόκοι Τράπεζας ....................................................................        0,19€

ΣΥΝΟΛΟ   2.015,18€ 
ΕΞΟΔΑ

Υπόλοιπο εις νέα χρήση 30-9-2019 ............................................ ΜΗΔΕΝ 
Τράπεζα: 2.015,18€ 

Ο Ταμίας          Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Πρόεδρος     

Ιωαν. Λαμπρόπουλος Χρ. Μούσης     Σπ. Κατσιουλέρης 

Η ΕΚΘΕΣΗ 
Της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Παγκρατιωτών Καλαβρυτινών

“Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος” για το χρονικό διάστημα από 01-10-2018
έως 30-09-2019.

Στην Αθήνα σήμερα 16 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00
στα γραφεία του Συλλόγου Αναξαγόρα 16 συνεδρίασε η Εξελεγκτική
Επιτροπή του Συλλόγου με την παρακάτω σύνθεση:

• Πρόεδρος: Παναγιώτα Κατσιουλέρη
• Μέλος: Χρήστος Ανδήρας
• Μέλος: Κρυσταλλία Μεταξωτού
Αφού παρέλαβε τα βιβλία ταμείου ειδικού και γενικού λογαριασμού, τα

διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης, τα δικαιολογητικά δαπανών και λοιπά
στοιχεία διαχείρισης του Συλλόγου, ύστερα από προσεκτικό έλεγχο διαπί-
στωσε τα εξής:

1. Όλα τα οικονομικά στοιχεία έχουν τηρηθεί με λογιστική τάξη, είναι
κανονικά υπογεγραμμένα από τα αρμόδια όργανα και είναι αρχειοθετημένα
σε ειδικό φάκελο.

2. Από την αντιπαραβολή των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι οι
οικονομικοί απολογισμοί από 01-10-2018 έως 30-09-2019 έχουν ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Α΄ ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης .......................... ευρώ   10.261,63
2. Εισπράξεις .............................................................. ευρώ   24.538,81

Σύνολο  34.800,44

Β΄ ΕΞΟΔΑ
Γενικά Έξοδα .............................................................. ευρώ   19.851,21

Γ΄ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ
Για την επόμενη χρήση .............................................. ευρώ   14.949,23

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Α΄ ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ............................ ευρώ   2.014,99
2. Εισπράξεις ............................................................... ευρώ          0,19

Σύνολο   2.015,18

Β΄ ΕΞΟΔΑ
Διάφορα Έξοδα ............................................................ ευρώ          0,00

Γ΄ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ
Για την επόμενη χρήση ................................................ ευρώ   2.015,18

Μετά τα παραπάνω η Εξελεγκτική Επιτροπή εγκρίνει παμψηφεί τους
απολογισμούς από 01-10-2018 έως 30-09-2019 και τους υποβάλλει στη
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου προτείνοντας την έγκρισή τους και την
απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου από κάθε
ευθύνη.

Αφού συντάχθηκε η παραπάνω έκθεση διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΟΥΛΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΗΡΑΣ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 



Έφυγε πολύ νωρίς ο
ξάδελφός μου – Βαγγέλης
Τασουλής – γιος της
Γεωργίας Βλαγκοπούλου
και του Κώστα Τασουλή,
οι οποίοι μας άφησαν και
αυτοί πριν έξι χρόνια. Πά-
λεψε σκληρά αλλά δεν
άντεξε.

Χάσαμε τον μεγαλύτερο από τα
δεκαπέντε πρώτα ξαδέλφια σε ηλικία
μόλις 55 χρονών στις 26 Οκτωβρίου
2019. Αφήνει πίσω την γυναίκα του
Ελένη και τα τέσσερα υπέροχα παιδιά
του – τον Κώστα, τον Δημήτρη, τη
Γεωργία και τη Δήμητρα, τις δύο
αδελφές του Βασιλική και Παναγιώτα
και τον γαμπρό και τα ανίψια του.

Δεν υπάρχουν λόγια
για τον πόνο και την απώ-
λεια για την οικογένειά μας
που σε τόσο μικρό χρονικό
διάστημα έχασε δύο άτομα.
Ο πατέρας μου ήταν ο με-
γαλύτερος αδελφός και ο
Βαγγέλης ο μεγαλύτερος
ξάδελφος. Η μόνη παρη-

γοριά είναι ότι «αντάμωσαν» στον
Παράδεισο. 

Ελαφρύ να είναι το χώμα του Σι-
κάγου που σε σκεπάζει ξαδερφούλη
και δύναμη και κουράγιο στην οικο-
γένειά σου. Θα μας λείψεις. Αιώνια
η μνήμη σου.

Παναγιώτα Ι. Βλάγκου 
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• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 11-11-2019 ο Στέφανος Καπελιώτης,
ετών 87 και ετάφη στις 13-11-2019 στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. 

• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 11-10-2019 η Παγώνα Μούση, ετών 87
και ετάφη στις 12-10-2019 στο χωριό. 

• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 14-11-2019 η Γεωργία Τρυφωνοπούλου,
ετών 95 και ετάφη στις 15-11-2019 στο χωριό. 

• Απεβίωσε στην Τρίπολη στις 4-12-2019 ο Κώστας Κιούσης, ετών 71
και ετάφη στις 5-12-2019 στο χωριό. 

• Απεβίωσε στο Καπανδρίτι Αττικής στις 6-12-2019 η Ελένη Βλάχου,
ετών 82 σύζυγος του Νίκου Οικονόμου. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

ΘΑ Ν ΑΤ Ο Ι  

• Η Γεωργία Δημητρακοπούλου, εγγονή του Γεωργίου Δημητρακό-
πουλου, εισήχθη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας. 

Θερμά συγχαρητήρια από τον παππού της. 
• Η Υβόννη-Νεκταρία Γιαννακούλια εισήχθη στο Οικονομικό Πανεπι-

στήμιο Πειραιά, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
• H Αικατερίνη Σπ. Κιούση εισήχθη στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης

και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Τους ευχόμαστε καλή φοίτηση. 

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Ε Σ  

Η Γιαννούλα Λεπεσιώτη
(κόρη της Θεοδώρας Κουτσο-
πανάγου) και ο Παναγιώτης Πα-
τέλης παντρεύτηκαν στις 27
Οκτωβρίου 2019 στον Ιερό Ναό
Ζωοδόχου Πηγής στη Νίκαια.
Ακολούθησε δεξίωση στο Κτήμα
Ober Club στις Αχαρνές. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

ΓΑ Μ Ο Ι  

Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες στο πένθος μας για την
απώλεια του αγαπημένου μας αειμνήστου συζύγου, πατέρα και παππού 

Στέφανου Καπελιώτη 
Η οικογένεια 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  Βαγγέλης  Τασουλής 

Πριν λίγες ημέρες (11-
11-2019) έφυγε από τη ζωή
σε ηλικία 87 ετών ο αγαπη-
μένος μας ξάδελφος (αδελ-
φός) Στέφανος Καπελιώτης
του Δημητρίου ο οποίος είχε
γεννηθεί στο χωριό Αγία
Μαύρα Ηλείας και κατοικού-
σε με την σύζυγό του Μαρί-
να στην Αθήνα στην περιοχή του Δά-
σους Χαϊδαρίου. 

Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη στον
Ιερό Ναό Αναστάσεως και Παμμεγίστων
Ταξιαρχών στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών
(Νίκαια) όπου και ετάφη, παρουσία συγ-
γενών, φίλων και γνωστών. 

Όσοι τον γνώριζαν τον αγάπησαν
πολύ και περισσότερο από όλους η σύ-
ζυγός του Μαρίνα που στάθηκε δίπλα
του ακούραστη συμπαραστάτης και δρα-
στήρια αγωνίστρια στην πορεία της
ζωής του και ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια καθόσον αντιμετώπιζε σοβαρά
προβλήματα υγείας. 

Υπήρξε ένας απλός και ταπεινός,
πάντοτε συνετός, φιλόξενος, κοινωνικός
και εγκάρδιος σε συγγενείς, φίλους
και γνωστούς. 

Αγαπούσε όλους εμάς τους συγγε-
νείς της συζύγου του (Μαρίνας Μούση)
με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο και
πάντοτε μας περιέβαλε με αγάπη και
καλοσύνη. Για όλους είχε ένα καλό
λόγο και μας καλοδεχόταν στο σπίτι
του με μια ανοιχτή αγκαλιά. Το ίδιο φυ-
σικά συνέβαινε και από την δική μας
πλευρά συμπεριλαμβανομένων και των
συγγενών μας στη μακρινή Αυστραλία. 

Εγώ τον ένοιωθα σαν αδελφό μου
αλλά και αυτός το ίδιο, όταν ανταμώ-
ναμε που δεν ήταν λίγες οι φορές,
περνούσαμε όμορφα, το διασκεδάζαμε
και το χαιρόμαστε. 

Επειδή ήταν καλλίφωνος αλλά και
άριστος γνώστης του μπουζουκιού
φρόντιζε πάντα στις εορτές ή άλλες
συγκεντρώσεις στο σπίτι του να μας
διασκεδάζει τραγουδώντας και παίζον-
τας το μπουζούκι του και ιδιαίτερα με
τραγούδια του αξέχαστου Τσιτσάνη του

οποίου ήταν και θαυμαστής. 
Τα τελευταία χρόνια που

αντιμετώπιζε προβλήματα
υγείας προσπαθούσε να ξε-
χνιέται παίζοντας το μπου-
ζουκάκι του. 

Στέφανε είμαστε όλοι
υπερήφανοι για σένα και ει-
δικότερα η σύζυγός σου Μα-

ρίνα, ο γιος σου Δημήτρης, η εγγονούλα
σου Μαρίνα και εμείς οι υπόλοιποι συγ-
γενείς, που είχαμε την εξαιρετική τύχη
να σε έχουμε σύζυγο, πατέρα, παππού
και συγγενή αντίστοιχα. 

Αγαπημένε Στέφανε θα σε θυμόμα-
στε για πάντα με τις καλύτερες ανα-
μνήσεις. 

Σημειώνουμε ότι αγαπούσε τον Σύλ-
λογό μας και συμμετείχε ανελλιπώς σε
όλες τις εκδηλώσεις του. 

Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητή-
ρια στην αγαπημένη μου ξαδέλφη Μα-
ρίνα και στο γιο της Δημήτρη. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής
γης που τον σκεπάζει. 

Στην μνήμη του και αντί στεφάνου
οι κατωτέρω συγγενείς προσέφεραν
υπέρ του Συλλόγου Παγκρατιωτών τα
εξής ποσά: 
1. Μαρίνα Καπελιώτη-Μούση και
ο γιος της Δημήτρης – στη μνήμη του
συζύγου της και πατέρα του Στέφανου
Καπελιώτη ................................100€ 
2. Παναγιώτα Φαρμάκη-Μούση και
τα παιδιά της – στη μνήμη του
γαμπρού της και θείου τους Στέφανου
Καπελιώτη (στην κηδεία κατέθεσαν και
στεφάνι) .................................. 175€
3. Ηλίας Μούσης του Θεοδώρου στη
μνήμη του εξαδέλφου του Στέφανου
Καπελιώτη ................................ 50€
4. Ηλίας Μούσης του Παναγιώτη στη
μνήμη του γαμπρού του Στέφανου
Καπελιώτη ................................ 50€
5. Αναστασία Δαμιανού-Μούση στη
μνήμη του γαμπρού της Στέφανου
Καπελιώτη ................................ 50€ 

Ηλίας Θ. Μούσης 

Στέφανος  Καπελιώτης 

Μετά από πολύμηνη και σκληρή μάχη, ο
Κωνσταντίνος Κιούσης του Ιωάννη «έφυγε»
από τη ζωή. 

Ο 71χρονος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινό-
τητας Παγκρατίου, νοσηλευόταν με βαριά ασθέ-
νεια εδώ και μήνες και όλοι προσεύχονταν για
ένα θαύμα. Ο χαμογελαστός και ευγενικός,
όπως όλοι λένε, άνθρωπος, άφησε την τελευ-
ταία του πνοή, το πρωί της Τετάρτης 4-12-
2019 στο Νοσοκομείο της Τρίπολης, σκορπί-

ζοντας θλίψη στο Παγκράτι και την ευρύτερη περιοχή, καθώς ήταν
ιδιαίτερα αγαπητός για το ήθος, την αξιοπρέπεια και την εντιμότητά
του. 

Η κηδεία του έγινε την Πέμπτη 5-12-2019 στον Ιερό Ναό Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου στο Παγκράτι. 

Η θλιβερή είδηση σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει στους οικείους του τα ειλικρινή

του συλλυπητήρια. 

Νέος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Παγκρατίου είναι ο πρώτος επιλαχών 

Ανδρέας Γ. Ντατσόπουλος 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου του εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο
που αναλαμβάνει και τον διαβεβαιώνει ότι θα έχουμε μια πολύ καλή
συνεργασία για τα προβλήματα του χωριού. 

«Έφυγε»  από  τη  ζωή  σε  ηλικία  71  ετών 
ο  Πρόεδρος  της  Τοπικής  Κοινότητας 
Παγκρατίου  Κωνσταντίνος  Κιούσης 
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Τ
ο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Παγκρατιωτών Κα-

λαβρυτινών «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ» βρίσκεται

στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει μέσω της εφη-

μερίδας μας το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που αποφασίστηκε

για το έτος 2020. Απευθύνουμε θερμή παράκληση προς τα μέλη

και τους φίλους του Συλλόγου μας για τη συμμετοχή τους στις εκ-

δηλώσεις. Η συμμετοχή, οι προτάσεις και οι ιδέες αποτελούν έμ-

πρακτη βοήθεια στις προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου για

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και μεγαλύτερες επιτυχίες.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, μεσημέρι 12:30 μ.μ. 
Κοπή Πίτας - Συνεστίαση του Συλλόγου μας 
Η κοπή πίτας και η συνεστίαση γινόταν χωριστά. Φέτος αποφα-

σίσαμε να γίνουν την ίδια ημέρα. Σας περιμένουμε με τις οικογένειές

σας, να διασκεδάσουμε και να ανταλλάξουμε ευχές για μια χα-

ρούμενη και ευτυχισμένη χρονιά.

Η κοπή πίτας και η συνεστίαση θα πραγματοποιηθούν στις 2 Φε-

βρουαρίου 2020 και ώρα 12:30 το μεσημέρι, στο κέντρο διασκέδασης

“ΑΓΡΙΜΙΑ”, οδός Βατσαξή 4 Πλ. Βάθης Αθήνα.

ΜΑΪΟΣ 
Πέμπτη - Παρασκευή 7 & 8 Μαΐου 2020 
Εορτασμός του προστάτη και πολιούχου 
του χωριού μας «Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου» 
Την Πέμπτη (7 Μαΐου) θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό

Κέντρο του χωριού μας μουσικοχορευτική βραδιά με σκοπό τη

διατήρηση και συνέχιση του εορτασμού του πολιούχου μας «Αγίου

Ιωάννη του Θεολόγου».

Στην παραπάνω εκδήλωση θα προσφερθούν σουβλάκια και

μπύρες. 

Την Παρασκευή (8 Μαΐου) ανήμερα της γιορτής του πολιούχου

μας μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθούν στο

Πνευματικό Κέντρο του χωριού καφές, γλυκά και αναψυκτικά,

προσφορά του Συλλόγου.

Παρακαλούμε τους συμπατριώτες να έλθουν στο χωριό για να

διατηρήσουμε το έθιμο.

Κυριακή 17 Μαΐου 2020 
Η γιορτή του Συλλόγου μας 
Η γιορτή του Συλλόγου μας όπως την προβλέπει το Καταστατικό

μας θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Θα παρακολουθήσουμε το πρωί

τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου

Σεπολίων (τηλ. 210-5712789) κατά τη διάρκεια της οποίας θα

πραγματοποιηθεί αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών του Συλλόγου

και των Απανταχού της γης Παγκρατιωτών. 

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα προσφέρει

σε αίθουσα του Ιερού Ναού στα μέλη και τους φίλους του καφέ

και άρτο (Λεωφορείο εξυπηρέτησης το 732 Αγ. Φανουρίου, αποβί-

βαση στάση Αγ. Ιωάννου). 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 

12, 13, 14, 15, 16 Αυγούστου 2020 

Το 26ο Παγκρατέικο Αντάμωμα 

Το «Παγκρατέικο Αντάμωμα» έγινε πλέον θεσμός και σημειώνει

κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη επιτυχία. Και φέτος λοιπόν περι-

μένουμε τους μικρούς και μεγάλους Παγκρατιώτες να μοιραστούμε

υπέροχες στιγμές στο χωριό μας. Το πλήρες πρόγραμμα του Αν-

ταμώματος θα δημοσιευθεί σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας

μας. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020 

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 

Η ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλ-

λόγου μας θα γίνει στην αίθουσά μας επί της οδού Αναξαγόρα 16

ώρα 10 π.μ. με θέματα τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό

της περιόδου 1-10-2019 έως 30-9-2020. 

Καλούμε τα μέλη, τους φίλους του Συλλόγου και τους Απανταχού

της γης Παγκρατιώτες να δώσουν το “παρών” στις εκδηλώσεις

μας. Η συμμετοχή και η επιτυχία των εκδηλώσεων αποτελεί την

κινητήρια δύναμη ώστε να συνεχίσουμε με μεγαλύτερο ζήλο τις

δραστηριότητές μας για το καλό του Συλλόγου και του χωριού

μας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλους υγεία και ευτυχία οι-

κογενειακή και προσωπική και προσδοκά συνεργασία, αγάπη και

αλληλεγγύη μεταξύ μας, ώστε μαζί να προχωρούμε δημιουργικά

πάντα μπροστά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  &  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2020 


