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Σοφία Παναγοπούλου - Η Μαέστρος της Αρήνης
Το Σάββατο 25 Ιουνίου, όλα ήταν έτοιμα για
την καλοκαιρινή συναυλία που είχε
αναγγείλει ο Σύλλογος Φιλοπροόδων
Ζαχάρως. Ο χώρος της πλατείας του Κέντρου
Υγείας, ήταν ο πιο κατάλληλος γι’ αυτόν το
σκοπό. Μόνο που ο καιρός είχε άλλο
πρόγραμμα. Τα σύννεφα που άρχισαν να
μαζεύονται από το μεσημέρι, ξέσπασαν σε
καταιγίδα που κράτησε μέχρι το βράδυ και
συνέχισε σχεδόν όλη τη νύχτα. Και όχι μόνο
στη Ζαχάρω αλλά σε όλη την Ηλεία και σε
αρκετές πόλεις της Πελοποννήσου. Η
Μεγαλόπολη μάλιστα, κηρύχθηκε σε
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πολλές
εκδηλώσεις αναβλήθηκαν και άλλες
ματαιώθηκαν. Η συναυλία του Συλλόγου
Φιλοπροόδων Ζαχάρως, ούτε ματαιώθηκε
ούτε αναβλήθηκε. Απλώς μεταφέρθηκε στην
αίθουσα…. Με τον τίτλο «Τραγουδάμε ότι
αγαπάμε» και με δεκαεφτά από τα ωραιότερα
ελληνικά τραγούδια, έργα σπουδαίων
Ελλήνων συνθετών, πέρασαν μια πολύ
όμορφη μελωδική βραδιά, όσοι αποφάσισαν να αψηφήσουν τις καιρικές συνθήκες
εκείνο το βράδυ και να βγουν από το σπίτι τους. Το πρόγραμμα περιελάμβανε
συνθέσεις των Μάνου Χατζιδάκι, Μάνου Λοίζου, Μίμη Πλέσσα, Μίκη Θεοδοράκη,
Λίνου Κόκοτου, καθώς και της Ελένης Καραΐνδου και Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Ως και
παραδοσιακά από την Κρήτη, Μικρά Ασία, και Ανατ. Θράκη. Στο πιάνο ήταν βεβαίως
η Μαέστρος Σοφία Παναγοπούλου, όπου είχε και την καλλιτεχνική επιμέλεια και
ευθύνη της εκδήλωσης. Η Σοφία Παναγοπούλου, είναι η ψυχή και δημιουργός της
χορωδίας (παιδική και ενηλίκων), με κλασική μουσική παιδεία από το Εθνικό Ωδείο
Αθηνών, σπουδές στο Πιάνο, την Αντίστιξη και Ανώτερα Θεωρητικά, σεμινάρια
Χορωδιακής Μουσικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής. Μόνιμος κάτοικος της
Αρήνης, προσφέρει τις γνώσεις της και διαθέτει το χρόνο της ανιδιοτελώς,
προκειμένου να καλλιεργήσει και να μυήσει στη μουσική, όσους έχουν την διάθεση
να την απολαύσουν. Το καλαίσθητο πρόγραμμα της εκδήλωσης στη διπλανή στήλη,
μας δίνει τις πληροφορίες για το πως δημιουργήθηκε, πως εξελίχθηκε και πως
δραστηριοποιείται η χορωδία από το 2011 μέχρι σήμερα.
Η Σύνταξη

Σχετικά με μας… το 2011 με την προτροπή
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και
την επιθυμία κάποιων μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου μας, ξεκίνησε δειλά –
δειλά, η δημιουργία μιας παιδικής χορωδίας.
Αυτά τα λιγοστά παιδιά ταξίδεψαν στην
Πάτρα συμμετέχοντας στα «Νικηφόρεια
2011», Φεστιβάλ Παραδοσιακής Έκφρασης.
Το καλοκαίρι παρουσίασαν την πρώτη
καλοκαιρινή εκδήλωσή τους, την οποία
πλαισίωσε και μία παρέα ενηλίκων
μιμούμενοι τους μικρούς μουσικόφιλους.
Την επόμενη χρονιά, τη συνέχιση και τη
διατήρηση (παιδικής - ενηλίκων) στήριξε ο
Σύλλογος Φιλοπρόοδων Ζαχάρως. Στη
διάρκεια των πέντε χρόνων 2011 – 2016,
πολλά άτομα μικρά και μεγάλα πέρασαν κι
έφυγαν απ’ τη χορωδία μας. Υπάρχει, όμως,
ένας σταθερός πυρήνας. Η χορωδία μας
αποτελείται από ερασιτέχνες που δεν είναι

εξοικειωμένοι με το χορωδιακό τραγούδι. Με τις πρόβες, τη συνεχή τριβή με το
τραγούδι και μέσα απ’ τις μουσικές εμπειρίες στις ζωντανές παραστάσεις, το μουσικό
τους επίπεδο αναβαθμίζεται κι οξύνεται η μουσική τους αντίληψη. Καθιερώνοντας
μία «Χριστουγεννιάτική» και μία «Καλοκαιρινή συναυλία» μελετήσαμε διάφορους
Έλληνες συνθέτες: Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκο, Σαββόπουλο, Μαυρουδή,
Πλέσσα κ.α., ελληνικό και ξένο κινηματογράφο, παλιά ρετρό τραγούδια, απλούς
δίφωνους κανόνες… Η χορωδία ξεκίνησε άγουρη αλλά με μικρά βήματα ωριμάζει και
οι χορωδοί από απλά μονοφωνικά τραγούδια, προχωρούν στα δίφωνα, με στόχο στο
μέλλον, γιατί όχι και πολυφωνικά. Αυτό που πρωτεύει όμως είναι η αισθητική
απόλαυση και η μουσική έκφραση και δημιουργία μέσα σ’ ένα πλαίσιο
συντροφικότητας, ομαδικότητας και μουσικής μέθεξης. Σημαντικές στιγμές:
Επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Μάρτης 2015), συνεργασία με την
soprano ELLIANE PLETSCER (Οκτώβρης 2015), συμμετοχή παιδικής χορωδίας
(Δημοτικού) και νεανικής (Γυμνασίου) στο 1ο Φεστιβάλ Σχολικών Χορωδιών
(Απρίλιος 2016).

Η Μαέστρος της χορωδίας Σοφία Παναγοπούλου

Κατασκευή φρεατίου στον αγωγό λυμάτων Πόσα χρόνια έχει να καθαριστεί η δεξαμενή;
Ότι είχε σπάσει ο
αγωγός των λυμάτων,
με αποτέλεσμα τα
λύματα να έχουν βγει
στους δρόμους του
χωριού, να έχει
δημιουργηθεί
πρόβλημα δυσοσμίας
και να κινδυνεύει η
υγεία μας, το είχαμε
γράψει σε
προηγούμενο φύλλο.
Και όλο αυτό, διότι ο
χώρος της δεξαμενής,
είχε να καθαριστεί
χρόνια από θάμνους
και τα βάτα. Με
πρωτοβουλία και
έξοδα του Συλλόγου,
ο χώρος της δεξαμενής καθαρίστηκε, ο σπασμένος αγωγός αποκαταστάθηκε από τη
ΔΕΥΑΖ και ο Δήμος Ζαχάρως, ανέλαβε την κατασκευή του φρεατίου, στο σημείο που
είχε σπάσει ο αγωγός, για να ελέγχεται η ροή των λυμάτων και να υπάρχει στο μέλλον
δυνατότητα καθαρισμού όποτε χρειαστεί. Επίσης, στο χώρο που καθάρισε ο Σύλλογος,
γύρω από τη δεξαμενή, αλλά και το Κοιμητήρι, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Νίκος  Πρασσάς,
σε συνεργασία με τον Λάμπρο Πρασσά που προσφέρθηκε οικιοθελώς, ράντισαν τα βάτα
και τα χόρτα με φάρμακο που προσέφερε ο Γεωπόνος Δημήτρης Νικολακόπουλος. Να
επισημάνουμε, ότι αυτοί οι χώροι πρέπει να παραμένουν πάντα καθαροί και κάθε φορά
που καθαρίζεται το νεκροταφείο, θα πρέπει να απομακρύνονται ξερά χόρτα, κλαδιά και
σκουπίδια.

Μια εικόνα χίλιες λέξεις
λέει μια κινέζικη
παροιμία. Με πόσες
λέξεις θα μπορούσαμε να
περιγράψουμε την εικόνα
που παρουσιάζει η
δεξαμενή που βρίσκεται
πλησίον του
Κοιμητηρίου, από την
οποία προμηθεύονται
νερό οι κάτοικοι του
χωριού, για να ποτιστούν
ελιές, οπωροφόρα
δένδρα, περιβόλια,
λουλούδια, αλλά και ζώα,
τα οποία αποτελούν
περιουσιακό αλλά και
βοηθητικό στοιχείο στην
αγροτική ζωή του χωριού;
Πόσα χρόνια έχει να
καθαριστεί και πως θα χαρακτηρίζαμε όλο αυτό που έχει μαζευτεί στην επιφάνειά της;
Και όπως καθαρά διακρίνεται, δεν πρέπει να είναι μόνο στην επιφάνεια. Έχει μάζα,
πάχος και όγκο και θα πρέπει να φθάνει σε βάθος. Από τι προέρχεται και πόσο ακίνδυνο
είναι; Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος ειδικός; Και κάτι ακόμα. Μήπως θα έπρεπε να
τοποθετηθεί ένα προστατευτικό κάλυμμα, ένα πλέγμα έστω, ώστε να διευκολύνεται η
άντληση του νερού, αλλά να προστατεύονται τα μικρά παιδιά που κυκλοφορούν
ασυνόδευτα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες στο χωριό;

Δέσποινα Δαλιάνη

Το φρεάτιο που κατασκεύασε ο Δήμος Ζαχάρως
φωτ. Νίκη Πρσσά Η απαράδεκτη εικόνα της δεξαμενής

Φωτ. Δέσποινα Δαλιάνη



Η αξία των βοτάνων και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες
Φαίνεται πως καμιά φορά για να ενεργοποιηθούμε, χρειαζόμαστε μια ιδέα. Όταν κοινοποιήσαμε τη σκέψη μας για το θέμα της επόμενης γιορτής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και
Παραδοσιακής Οικονομίας, εκτός από τα επαινετικά σχόλια που ακούσαμε, λάβαμε και δύο σχετικά άρθρα από δύο συγχωριανές μας, την Καλλιόπη Παναγοπούλου και την Κανέλα
Πρασσά, χωρίς η μια να γνωρίζει τη πρόθεση της άλλης. Εμείς Ευχαριστούμε και τις δύο για την καλή τους διάθεση και βεβαίως, θα δημοσιεύσουμε και τα δύο άρθρα. Άλλωστε η
κάθε μία εκτός από διαφορετικό ύφος γραφής, έχει διαλέξει διαφορετικό βότανο. Εξ άλλου, η Ελληνική εξοχή διαθέτει πλήθος αρωματικών φυτών και βοτάνων.

Άνθρωπε. Στρέψε συνειδητά τα
βλέμματά σου στη φύση μέσα στην
οποία γεννήθηκες και
διαμορφώθηκες. Δώσε προσοχή
στα ζωντανά όντα που λέγονται
φυτά, που κι αυτά όπως και συ
γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν
πάνω στον ίδιο πλανήτη. Σκέψου
και θα πεισθείς πως τα κατώτερα
από σένα δημιουργήματα αυτά της
φύσεως έχουν ωστόσο κάποια
σχέση με σένα από πολύ μακρινή

εποχή. Κάνε αυτή τη βαθιά σκέψη και θα βεβαιωθείς πως όλα τα ζωντανά όντα πάνω
στη γη έχουν κάποια φυσική σχέση αλληλοσυμπληρώσεως. Αν η εξέλιξη της
επιστήμης και της τεχνικής σου έδωσαν ορισμένα ευεργετήματα, ωστόσο σε πολλά
σημεία σε απομάκρυναν από τη δημιουργό σου φύση προς το χειρότερο. Είναι
σήμερα απόλυτα βεβαιωμένο πως η υγεία σου και η μακροζωία σου, εξαρτώνται από
το φυτικό κόσμο. «Η βοτανοθεραπευτική είναι όχι μόνο η πιο παλιά θεραπευτική
αλλά και η πιο σίγουρη όπως αποδεικνύεται σήμερα και ακόμη η πιο προσιτή. Η
Φυτοθεραπευτική αναπτύσσει και τονώνει το σώμα αποκαθιστώντας τις φυσικές
λειτουργίες του» θα σας αναφέρω σαν αρχή δύο καταπληκτικά βότανα σαν
παράδειγμα για τις αφάνταστες θεραπευτικές τους ιδιότητες που παρουσιάζουν και τα
πιο κοινά φυτά είναι: α) το γνωστότατο ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ. Το βοτάνι αυτό είναι
θεραπευτικό σε απίθανο αριθμό ασθενειών και παθήσεων όπως και τα περισσότερα
άλλα αυτοφυή και καλλιεργήσιμα φυτά. Π.χ. είναι κατά του κρυολογήματος. Κατά
των ρευματισμών. Αντιπυρετικό. Αντιιδρωτικό, διεργετικό. Κατά της νευροπάθειας,
χωνευτικό, κατά των ερεθισμών του λαιμού. Τονωτικό της μνήμης! Ευεργετικό στα
μαλλιά. Πυρωτικό, δυναμωτικό, τονωτικό. Κατά της ατονίας, του στομάχου, κατά της
ατονίας των εντέρων. Ρυθμιστικό των εμμήνων. Κατά της αμηνόρροιας, κατά
δυσμηνόρροιας, κατά της λευκόρροιας. Αποχρεμπτικό. Ευεργετικό στο δέρμα. Για να
μην σας κουράσω άλλο στο επόμενο φύλλο θα μιλήσουμε για την πικραλίδα το
λάχανο ή μάπα και τον μαϊντανό. Καλλιόπη    Παναγοπούλου

Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στην Πρόεδρο του Συλλόγου για το
θέμα «Βότανα και γιατροσόφια» που πρότεινε. Είναι ένα θέμα με πολύ περιεχόμενο
και ενδιαφέρον και θα χαρώ να συμμετάσχω στη διαδικασία οργάνωσης του, ώστε να
γνωρίσουμε όλοι μαζί αυτό τον πλούτο της φύσης. Δυστυχώς η γιαγιά μου δεν ζει για
να μου απαριθμήσει βότανα της
περιοχής μας οπότε θα αρκεστώ στις
μνήμες του πατέρα μου αρχίζοντας
από το σινάπι. Φύτρωνε μες στα
σιτάρια, στις αυλές, στα φουσκιά και
σε ασβεστώδη κυρίως εδάφη. Αρχές
καλοκαιριού, όταν ξεραίνονταν τα
σινάπια, η γιαγιά έκοβε τις κλάρες, τις
τοποθετούσε πάνω σε ένα πανί και τις
άφηνε στον ήλιο μέχρι να σπάσουν τα
«λουβιά», δηλαδή τα φασολάκια με
τους σπόρους. Όταν έσκαγαν τα
λουβιά, τίναζε τις κλάρες, μάζευε τα
σπόρια, τα κοσκίνιζε και τα
αποθήκευε σε δοχείο. Η χρήση τους
ήταν κυρίως φαρμακευτική, δηλαδή
αν κάποιος ήταν κρυωμένος έτριβε
τους κόκκους με ένα μπουκάλι μέχρι
να γίνουν σκόνη την οποία ανακάτευε με ζεστό νεράκι ώστε να δημιουργηθεί κάτι
σαν αλοιφή Με απλή επάλειψη δημιουργούσε τοπικά θερμότητα και ανακούφιζε τους
μύες. Όσο για το μέγεθος του θα αναφέρω μόνο τούτο: «Η βασιλεία των ουρανών
είναι όμοια με σπόρο σιναπιού, που τον πήρε κάποιος άνθρωπος και τον έσπειρε στο
χωράφι του. Αυτός ο σπόρος, αν και μικρότερος από όλα τα σπέρματα, όταν βλαστήσει
και μεγαλώσει γίνεται φυτό μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά, σωστό δένδρο, όπου
μπορούν να έρχονται τα πτηνά του ουρανού και να κατοικούν στα κλαδιά του» (Ματθ.
13, 31). Δεν γνωρίζω εάν φυτρώνουν ακόμα σινάπια στην περιοχή μας και θα ήθελα
να το διερευνήσουμε. Ωστόσο η αναζήτηση βοτάνων και η χρήση τους συνεχίζεται…

Κανέλα Πρασσά

***********************************************************************************************************************************************
Τα ζωντανά

Την ιστορία μας έστειλε ο Αποστόλης Κοπανιτσάνος από τη Σύρο. Ευχαριστούμε.

Ήτανε γνωστό στο χωριό! Τεμπέλης ο Μαθιός. Αν άκουγε για δουλειά έβγαζε σπυράκια. Τι
ήξερε μόνο; Πρωί-πρωί ¨το ’κοβε¨ για το παζάρι. Σ’ αυτή την έξοδο τον εσυντρόφευε το
κομπολογάκι. Καθώς το’ παίζε, γοητευόταν από το συνεχές κροτάλισμά του. Ταυτόχρονα,
έπιανε η ματιά την εργατιά, πού’ τρέχε για την δουλειά. Κι έσκαγε ένα ειρωνικό χαμόγελο,
συνοδευόμενο από τη φράση: δουλέψτε κορόϊδα! Άιντε και να δούμε ποιος θα βγει
κερδισμένος. Εσείς που αγκομαχάτε ολημερίς ή εγώ που ραχατεύω δίχως μια σταλιά ιδρώτα
στο σώμα μου...Το θράσος του δεν είχε όρια. Κορόιδευε τους συγχωριανούς για τον αγώνα
τους. Ακόμη και την Ελενάρα του: την αγωνίστρια γυναίκα του, που έστυβε η άμοιρη και την
πέτρα, καθώς το λέει ο λόγος, για να θρέψει αυτόν και τα κουτσούβελά τους. Το ¨καμάρι¨
όμως, που της χάρισε ο Ύψιστος, δεν έβλεπε τίποτα. Και το μόνο που ήθελε ήταν: ένα
τραπέζι ¨λουκούλλειο¨, για να πλήξει στην καρδιά το θεριό της πείνας...Κι ύστερα, μια
γυροβολιά στην αγορά με τον αέρα, του ¨νοικοκύρακα¨. Στρωνόταν, στη συνέχεια, στο
ταβερνάκι, μόνος και βαρύς, για ν’ απολαύσει τα γιοματαράκια του. Κι όταν το μεσονύκτιο,
χαμένος στον κόσμο της κρασοκατάνυξης, ένιωθε το σκούντημα του ταβερνιάρη, πεταγόταν
αγριεμένος: Τι θέλεις, μωρέ;! Κλείνω καπετάνιε. Αύριο πάλι...Τι λες μωρέ. Και γω τι θα
κάνω τώρα; Στοσπίτι σου για ύπνο. Έτσι ε; Επιμένεις το λοιπόν. Καλάαα. Σηκώνεται και,

τρεκλίζοντας, βγαίνει από το ταβερνάκι στον δρόμο για να σβήσει μέσα στη νύχτα η
σιλουέτα του...Κάποτε έταξε στην ηρωίδα της ζωής του, τη γυναίκα του, μια επίσκεψη στο
πανηγύρι. Το δέχτηκε η καημενούλα. Την έτρωγαν όμως ¨τα φίδια¨ και σιγοψιθύρισε: για το
πανηγύρι είμαστε; Ξεκίνησαν. Πάνου στο αβασταγό ο μαχαραγιάς και αγωγιάτισσα η Ελένη
του. Σαν έφτασαν, άναψαν το κεράκι τους στην Εκκλησία και βγήκαν για μια γυροβολιά
στην αγορά. Ύστερα, πήραν το δρόμο για να φτάσουν στο σημείο που τους περίμενε
ο...Κίτσος: το υπομονετικό γαϊδουράκι. Και, τότε, λέει ο στοργικός σύζυγος στη γυναίκα του.
Ελένη, κάτι ξέχασα. Μείνε εδώ για να με καρτεράς. Δεν θ’ αργήσω. Υπόμονη καθώς ήτανε η
δόλια, δεν του έφερε αντίρρηση. Έμεινε ορθή, σαν κολόνα, ώσπου να γυρίσει. Πέρασαν δύο
ώρες, μα ακόμη να φανεί. Και διερωτάται: μα τι έγινε; Κατακαημένη Ελένη, αφού τον
ξέρεις. Δεν τον ξέρεις; Στρώθηκε στο ταβερνάκι για ν’ απολαύσει τα κρασάκια του με
τη συνοδεία γουρνοπούλας. Γιόμισε το στομάχι, ¨έκαμε κεφάλι  ̈και τώρα δέξου τον.
Με δυσκολία ανεβαίνει στο σαμάρι του Μέντιου, ενώ η κατακαημένη κυρά του πιάνει
το καπίστρι, για να οδηγήσει τα ... ζωντανά στο χωριό.

****************************************************************************************
6η Γιορτή Πολιτιστικής

Κληρονομιάς και Παραδοσιακής
Οικονομίας

Για 6η συνεχή χρονιά, οι Σύλλογοι του Δήμου
Ζαχάρως, συνεργάζονται για την καθιερωμένη Γιορτή
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και  Παραδοσιακής
Οικονομίας. Το θέμα που έχουν επιλέξει να
παρουσιάσουν στις 3 Αυγούστου 2016 είναι
αφιερωμένο στο Δημοτικό τραγούδι. Η εκδήλωση θα
παρουσιαστεί όπως πάντα στον προαύλιο χώρο του
Γυμνασίου Ζαχάρως και εκτός από τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους, Ανηλίου, Αρήνης, Καλίδονας, Λεπρέου,
Μηλέας, Μακίστου, Ξηροχωρίου, Ροδινών, Σμέρνας,
Ταξιαρχών και Χρυσοχωρίου συνδιοργανωτής θα είναι
και ο Δήμος Ζαχάρως. Η προετοιμασία σχετικά με το
θέμα, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, με έρευνα
και ιστορική τεκμηρίωση, για τα πιο γνωστά και
αντιπροσωπευτικά Δημοτικά μας τραγούδια, των
οποίων η παράδοση έχει διατηρηθεί αναλλοίωτη στο
πέρασμα του χρόνου. Θα ακούσουμε τραγούδια,
ιστορικά, πατριωτικά, τραγούδια της χαράς, του γάμου,
της γιορτής, ακόμα και τη λύπης. Ευχόμαστε Καλή
επιτυχία στους διοργανωτές, συντελεστές, εθελοντές
και όσους έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να
προσφέρουν τη βοήθειά τους, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η επιτυχία της γιορτής.

Ανακοίνωση Πρόσκληση

Προσκαλούμε τα μέλη και τους φίλους
μας στην 6η Γιορτή Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και Παραδοσιακής

Οικονομίας που θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 3 Αυγούστου στον
προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

Ζαχάρως.
Ώρα ενάρξεως 21:00

Στήριξη Συλλόγου και εφημερίδας
Οικονομική στήριξη για τον Σύλλογο και την
εφημερίδα μας το μήνα Ιούνιο, είχαμε  από το
συγχωριανό μας, Κανέλλο Σπύρο τον οποίο θερμά
Ευχαριστούμε.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε τους Δημήτριο Ν. Νικολακόπουλο και
Λάμπρο Γ. Πρασσά για την προσφορά τους στον
καθαρισμό του κοιμητηρίου και του περιβάλλοντος
χώρου της δεξαμενής λυμάτων.

Κοινωνικά
Στο προηγούμενο φύλλο δεν αναφερθήκαμε, ότι στις 15
Μαΐου, η Γαληνή Τζεβελέκου και ο σύζυγός της Σάκης
Ψωμάς βάπτισαν το γιο τους, στον Ιερό Ναό
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Ανήλιο. Το όνομα αυτού
Ηλίας. Στο νεοφώτιστο και όλη την οικογένεια τις
καλύτερες ευχές από τον Σύλλογο.
……………………………………………………………..

Έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιουνίου σε ηλικία 60 ετών, η
Σοφία Σταυροπούλου, σύζυγος Αναστασίου Πρασσά.
Θερμά συλλυπητήρια από το Σύλλογο στους οικείους της
εκλιπούσης.
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