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ο“ΟΔΤΕΤ”
ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΔΚΓΟΖ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΩΝ ΔΝ ΠΑΣΡΑΗ ΗΘΑΚΖΗΩΝ

Αριθμός Φύλλοσ 21, A΄ Σρίμηνο 2018

Τα Νέα του Συλλόγου
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΙΘΑΚΗΙΩΝ ΠΑΣΡΑ
ΑΡΥΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γ. ΠΑΪΕΖ-ΓΑΝΗΑ «ΦΩ ΣΖΝ ΟΜΖΡΗΚΖ
ΗΘΑΚΖ»
Σα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ Ηζαθεζίσλ Πάηξαο «Ο Οδπζζεύο» (Αξάηνπ 11-13, Πάηξα)
θνζκνύλ από ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2018 δύν ππέξνρα άικπνπκ ζε κέγεζνο Α3
κε ην πιηθό ηεο αξραηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ αείκλεζηνπ Γεκήηξε Παΐδε – Γαληά,
«ΦΩ ΣΖΝ ΟΜΖΡΗΚΖ ΗΘΑΚΖ».
Ο ύιινγόο καο παξνπζίαζε δύν θνξέο ζηελ Πάηξα ηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε ζε
αθίζεο δηαζηάζεσλ 1 m X 0,70 m.
Ζ ελ ιόγσ έθζεζε είλαη ζηε δηάζεζε ησλ κειώλ θαη θίισλ ηνπ πιιόγνπ καο, λα
μεθπιιίζνπλ ηα άικπνπκ θαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη όλησο ε ζεκεξηλή Ηζάθε
ηαπηίδεηαη κε ηελ Οκεξηθή.
Δπραξηζηνύκε ζεξκά ηνλ ζπκπαηξηώηε καο θ. Γηάλλε νύθε πνπ καο δηέζεζε ην πιηθό
ηεο έθζεζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ην εθηππώζνπκε.
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ΑΠΟΚΡΗΑΣΗΚΟ ΥΟΡΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΑ
Δμαηξεηηθή επηηπρία ζεκείσζε ν ρνξόο ηνπ πιιόγνπ καο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζην θέληξν «Κιεκαηαξηά» ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2018. Ζ δσληαλή κνπζηθή κε
ζαπκάζην πξόγξακκα δεκηνύξγεζε άθζνλν θέθη ζηα κέιε θαη ηνπο θίινπο ηνπ
ζπιιόγνπ καο, πνπ θαηέθιπζαλ ηνλ δηαζέζηκν ρώξν ηνπ θέληξνπ. Ζ ιαρεηνθόξνο
αγνξά έρεη πινύζηα δώξα, όπσο δηακνλή ζε μελνδνρεία ηεο Ηζάθεο, δσξεά εηζηηήξηα
γηα Ηζάθε θηι. Καη ηνπ ρξόλνπ λα είκαζηε όινη θαιά.

.
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ΣΑ ΝΕΑ ΜΑ
ΑΡΧΑΙΡΕΙΕ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΑ
τισ 28 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιικθκε θ εκλογοαπολογιςτικι Γενικι
υνζλευςθ του υλλόγου Ικακθςίων Πάτρασ. τισ 4 Μαρτίου 2018
πραγματοποιικθκαν οι αρχαιρεςίεσ για τθν ανάδειξθ νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου
και Ελεγκτικισ Επιτροπισ.
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο εξελζγθςαν κατά ςειρά αρικμοφ ψιφων: Ιωάννθσ
Καραντηισ, Ειρινθ πθλιοποφλου, Μαρίνα Γαλανοποφλου, Μαρία Φιλιππάτου,
Μαριγϊ Μαρκάτου-Καταπόδθ, Ιωάννθσ Λεκατςάσ και Αικατερίνθ Αντφπα.
Αναπλθρωματικά μζλθ εξελζγθςαν: Παραςκευι Βλαχοποφλου-Ηαβιτςάνου και
Αικατερίνθ Βαςιλοποφλου. Σζλοσ για τθν Ελεγκτικι Επιτροπι εξελζγθςαν: Νίνα
Ηαβιτςάνου και Θζα Λαμπροποφλου.
τθ ςυνζχεια τα εκλεγμζνα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυγκροτικθκαν ςε
ςϊμα για τθ διετία 2018-2019 ωσ εξισ:
Πρόεδροσ: Ιωάννθσ Καραντηισ
Αντιπρόεδροσ: Μαρίνα Γαλανοποφλου
Γραμματζασ: Μαρία Φιλιππάτου
Σαμίασ: Ειρινθ πθλιοποφλου
Μζλθ: Μαριγϊ Μαρκάτου-Καταπόδθ, Ιωάννθσ Λεκατςάσ και Αικατερίνθ Αντφπα
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΛΛΟΓΟΤ ΙΘΑΚΗΙΩΝ ΠΑΣΡΑ «Ο Οδυςςεφσ» 2οσ/ 2014 – 1οσ/2018
ΠΑΡΑΣΑΕΙ – ΑΝΑΦΟΡΕ
1. Φεβρουάριοσ 2015: Αναφορά ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ για τθν
αποκατάςταςθ τθσ ακτοπλοϊκισ ςυγκοινωνίασ ςτθ γραμμι «ΠΑΣΡΑ-ΑΜΘΙΘΑΚΘ», με κοινοποίθςθ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο Διμου Πατρζων για τθν
πρόκλθςθ ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και απόφαςθ αυτοφ για
τθν επαναλειτουργία τθσ ακτοπλοϊκισ Γραμμισ.
2. 2016: Διαμαρτυρίεσ ςτον τοπικό και θλεκτρονικό τφπο για τθν
επαναλειτουργία τθσ ακτοπλοϊκισ γραμμισ «ΠΑΣΡΑ-ΑΜΘ- ΙΘΑΚΘ».
3. 2017: Αναφορά ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και παράςταςη του προζδρου
ςτην τελική ςυνεδρίαςη του Α, που τελικά εγκρίκθκε θ δρομολόγθςθ τθσ
γραμμισ ΠΑΣΡΑ-ΑΜΘ-ΙΘΑΚΘ από το πλοίο ¨ΝΘΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» από
1/11/2017.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΕ
1. 18/2/ 2014: Αποκριάτικοσ Χορόσ ςτο κζντρο ΤΜΠΟΙΟ
2. 16/2/ 2017: Αποκριάτικοσ Χορόσ ςτο ξενοδοχείο ΣΗΑΚΙ
3. 10/2/2018: Αποκριάτικοσ Χορόσ ςτο κζντρο ΚΛΘΜΑΣΑΡΙΑ
ΤΝΕΣΙΑΕΙ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΛΛΟΓΟΤ
1. 27/3/2014: «αρακοςτιανά»: ςτα γραφεία μασ,
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2. Ιοφλιοσ 2014: Αποχαιρετιςτιρια ςυνάντθςθ των μελϊν και φίλων του
υλλόγου μασ ςτο κζντρο «Αργϊ»
3. 21/11/ 2014: «Μπουρμουρζλια» ςτο κζντρο ΑΛΑΜΠΡΑ,
4. 21/3/2015: «αρακοςτιανά» ςτα γραφεία μασ με ςυμμετοχι τθσ ορχιςτρασ
«Φιλικι Μουςικι υντροφιά Πάτρασ».
5. 15/6/2015 Αποχαιρετιςτιρια ςυνάντθςθ των μελϊν και φίλων του υλλόγου
μασ ςτο κζντρο «Αργϊ» με ςυμμετοχι τθσ ορχιςτρασ «Φιλικι Μουςικι
υντροφιά Πάτρασ».
6. 23/6/2016: Αποχαιρετιςτιρια ςυνάντθςθ των μελϊν και φίλων του
υλλόγου μασ ςτο κζντρο «Αργϊ»
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ
1. 1/6/2014: Εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ για τθν ζνωςθ τθσ Επτανιςου με τθν
Ελλάδα ςτον χϊρο του Αγίου Γεραςίμου με ςυμμετοχι Χορωδιϊν και
χορευτικϊν ςυγκροτθμάτων των υλλόγων Κεφαλλινων Λευκαδίων και του
Διμου Πατρζων. Σον πανθγυρικό τθσ θμζρασ εκφϊνθςε ο Πρόεδροσ του
υλλόγου μασ Γιάννθσ Καραντηισ.
2. 18/10/2014: υμμετοχι του υλλόγου μασ με τθ διάκεςθ των
παραδοςιακϊν ςτολϊν του ςτθν εκδιλωςθ: «50 χρόνια Πανεπιςτιμιο,
πενιντα χοροί ελλθνικοί» που πραγματοποιικθκε ςτο υνεδριακό Κζντρο
του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν.
3. 24/5/2015: Εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ για τθν ζνωςθ τθσ Επτανιςου με τθν
Ελλάδα ςτον χϊρο του Αγίου Γεραςίμου με ςυμμετοχι Χορωδιϊν και
χορευτικϊν ςυγκροτθμάτων των υλλόγων Κεφαλλινων, Λευκαδίων και του
Διμου Πατρζων.
4. 23/5/2016: Εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ για τθν ζνωςθ τθσ Επτανιςου με τθν
Ελλάδα ςτο χϊρο του Αγίου Γεραςίμου με ςυμμετοχι Χορωδιϊν και
χορευτικϊν ςυγκροτθμάτων των υλλόγων Κεφαλλινων, Λευκαδίων και του
Διμου Πατρζων.
5. 4/6/2016: Ο φλλογόσ μασ οργάνωςε κεατρικι βραδιά με τθ ςυμμετοχι τθσ
κεατρικισ ομάδασ τθσ Ικάκθσ «Φόρκυνα», θ οποία παρουςίαςε το κεατρικό
ζργο: «Οι γυναίκεσ τθσ Ικάκθσ» ςτο ΕΠΙΚΕΝΣΡΟ.
6. 15 και 16/11/2016: Ο φλλογόσ μασ οργάνωςε κεατρικι βραδιά με τθ
ςυμμετοχι τθσ κεατρικισ ομάδασ τθσ Ικάκθσ «εν χορϊ», θ οποία
παρουςίαςε το κεατρικό ζργο: «Σάδε ζφθ Αίςωποσ» ςτο ΕΠΙΚΕΝΣΡΟ.
7. 21/5/2017: Δοξολογία και ομιλία από τον Πρόεδρο του υλλόγου μασ Γιάννθ
Καραντηι, για τον εορταςμό τθσ Ζνωςθσ τθσ Επτανιςου με τθν Ελλάδα.
8. 28/5/2017: υνδιοργάνωςθ ςυναυλίασ με τουσ υλλόγουσ Ηακυνκίων,
Κερκυραίων και Λευκαδίων ςτο υνεδριακό Κζντρο του Παν/μίου Πατρϊν τα
ζςοδα τθσ οποίασ δόκθκαν ςτο ίδρυμα «Κιβωτόσ τθσ Αγάπθσ». τθ ςυναυλία
ζλαβαν μζροσ θ Πολυφωνικι Πατρϊν με όλα τθσ τα ςφνολα και «οι
τραγουδιςτάδεσ τςθσ Ηάκυνκοσ».

οο ««Ο
ΟΔΔΤΤΕΕΤΤ»» 55
ΕΚΘΕΕΙ – ΗΜΕΡΙΔΕ
1. Από 2/6/2014 ζωσ και 6/6/2014: Αρχαιολογικι Ζκκεςθ «Φωσ ςτθν Ομθρικι
Ικάκθ» του Δθμιτρθ Δανιά ςτο Μζγαρο Λόγου υπό τθν αιγίδα τθσ
Αντιπροεδρίασ Παιδείασ του Διμου Πατρζων.
2. 12/11/2016: Αρχαιολογικι Ζκκεςθ «Φωσ ςτθν Ομθρικι Ικάκθ» του Δθμιτρθ
Δανιά ςτθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ (για 2θ φορά ςτθν Πάτα).
3. Φεβρουάριο 2018: Σα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ Ηζαθεζίσλ Πάηξαο «Ο
Οδπζζεύο» (Αξάηνπ 11-13, Πάηξα) θνζκνύλ από ηηο αξρέο ηνπ κήλα δύν
ππέξνρα άικπνπκ ζε κέγεζνο Α3 κε ην πιηθό ηεο αξραηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ
αείκλεζηνπ Γεκήηξε Παΐδε – Γαληά, «ΦΩ ΣΖΝ ΟΜΖΡΗΚΖ ΗΘΑΚΖ».
ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΒΙΒΛΙΩΝ
1. 1/11/2014: Παρουςίαςθ του βιβλίου τθσ ςυμπατριϊτιςςάσ μασ Ελζνθσ
Λιβάνθ-Παπαδοποφλου, “Μικρζσ ιςτορίεσ μαγειρικισ. Θ ΙΘΑΚΘ ΣΟ ΠΙΑΣΟ
ΜΑ” ςτον χϊρο του υλλόγου μασ.
2. 2/8/2014 και 3/8/2014: Παρουςίαςθ του βιβλίου τθσ Αγγελοποφλου
Βικτωρίασ «Μεκυςμζνα Καράβια» ςτο Κιόνι και ςτο Βακφ τθσ Ικάκθσ.
3. 6/2/2017: Παρουςίαςθ τθσ ποιθτικισ ςυλλογισ του ωτιρθ Βαρνάβα
«Γράμματα εμπράγματα» ςτο ςυνεδριακό κζντρο «Αγορά Αργφρθ».
υνδιοργάνωςθ με τθν Ζνωςθ Κυπρίων του Νομοφ Αχαΐασ και τισ εκδόςεισ
Γαβριθλίδθ.
ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΒΑΙΛΟΠΙΣΑ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΗΡ
1. 18/1/2015 με ςυμμετοχι τθσ Παιδικισ Πολυφωνικισ Χορωδίασ του Διμου
Πατρζων
2. 16/1/ 2016 με ςυμμετοχι δφο χορευτϊν αργεντινζηικου ταγκϊ.
3. 22/1/2017 με ςυμμετοχι τθσ χορωδίασ Cantelena
4. 14/1/2018 με ςυμμετοχι μουςικϊν και τραγοφδι από τθν Εφα Κουτςουβζλθ.
ΕΚΔΡΟΜΕ - ΕΠΙΚΕΨΕΙ
1. 10/5/ 2015: Εκδρομι των μελϊν και φίλων του υλλόγου μασ ςτον Πόρο.
2. 29/5/2016: Εκδρομι των μελϊν και φίλων του υλλόγου μασ ςτθν Πάργα.
3. 10/3/2017: Επίςκεψθ ςτο Κατάκολο και ςτθ ςυνζχεια παρακολοφκθςθσ
χαιρετιςμϊν ςτο μοναςτιρι καφιδιάσ.
4. 14/5/2017: Εκδρομι των μελϊν και φίλων του υλλόγου μασ ςτθ Μεκϊνθ,
Ανάκτορο Νζςτωρα και Πφλο.
5. 12/11/2017: Εκδρομι των μελϊν και φίλων του υλλόγου μασ ςτα Ιωάννινα
και Μζτςοβο.
ΒΡΑΒΕΤΕΙ
1. 25/10/2015: Βράβευςθ με τιμθτικι πλακζτα του διεκνοφσ φιμθσ
νευροεπιςτιμονα Κακθγθτι Πανεπιςτθμίου Παξινοφ Γιϊργου ςτθν αίκουςα
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εκδθλϊςεων του 64ου Δθμοτικοφ χολείου Πατρϊν. Σθν εκδιλωςθ
πλαιςίωςε και το χορευτικό υγκρότθμα του Διμου Πατρζων,.
2. 31/5/2015: Βράβευςθ με τιμθτικι Πλακζτα του Ναυτικοφ Ομίλου Πατρϊν
για τθν οργάνωςθ του ιςτιοπλοϊκοφ αγϊνα που άρχιςε από Μεςολόγγι και
τερμάτιςε ςτθν Ικάκθ. Θ απονομι ζγινε ςτθν Ικάκθ,.
ΟΜΙΛΙΕ
1. 2/12/2015: Ομιλία του Κακθγθτι Κοφκουρα Δθμιτρθ ςτον χϊρο του
υλλόγου μασ με κζμα: «Καρκίνοσ του μαςτοφ: Πρϊιμθ και ζγκαιρθ
διάγνωςθ».
2. 12/11/2016: Θμερίδα ςτθν οποία ζγιναν ειςθγιςεισ από τουσ
πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ κ. Παπαμαρινόπουλο και κ. Πρζκα με κζμα:
«Θ χρονολόγθςθ τθσ άφιξθσ του Οδυςςζα ςτθν Ικάκθ».
3. 11/3/2017: Ενθμερωτικι ομιλία του Δθμάρχου Ικάκθσ ςτα γραφεία του
υλλόγου μασ ςχετικά με τα πεπραγμζνα τθσ δθμοτικισ αρχισ
4. 11/10/2017: Ομιλία του Επαμεινϊνδα Μορφζςθ ςτα γραφεία του υλλόγου
μασ με κζμα: «Θ Ικάκθ από τον 14ο ζωσ τον 20ο αιϊνα»
ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ – ΔΩΡΕΕ
1. 8, 11,12 και 13 Ιανουαρίου 2016: υγκζντρωςθ παιγνιδιϊν, ςχολικϊν ειδϊν
και φαρμάκων ςε ςυνεργαςία με τθν «Ζνωςθ Επτανθςίων Ελλάδασ» για
τουσ ςειςμόπλθκτουσ τθσ Λευκάδασ.
2. 2016 και 2017: Δωρεά τεςςάρων (4) πινάκων μαρκαδόρου ςτο Γυμνάςιο τθσ
Ικάκθσ (Δφο (2) πίνακεσ κάκε ζτοσ).
3.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΑ
1. Ανακεϊρθςθ καταλόγου μελϊν και δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων με τα
email όςων μελϊν διακζτουν.
2. Αγορά Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του
υλλόγου.
3. Σακτοποίθςθ φορολογικϊν εκκρεμοτιτων του υλλόγου και απαλλαγι από
τον ΕΝΦΙΑ.
4. Διαχείριςθ φορολογικϊν υποχρεϊςεων του υλλόγου από τον Πρόεδρο με
αποτζλεςμα να εξοικονομθκοφν χριματα από τθν πλθρωμι φοροτεχνικϊν
και τθν αποφυγι προςτίμων.
5. Ανανζωςθ τθσ θλεκτρονικισ ςελίδασ μασ www.thiakos.gr και τθσ ςελίδασ
του Facebook «syllogos ithakision patras odysseys”
ΕΚΔΟΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΟΔΤΕΤ»
Εκδόκθκαν ςυνολικά 15 τεφχθ (από το 6ο ζωσ το 20ο). Θ εφθμερίδα περιζχει τισ εξισ
βαςικζσ ςελίδεσ: α) Σα Νζα μασ β) Οι Θιακοί γράφουν γ) Λογοτεχνικζσ ελίδεσ δ)
Παρουςιάςεισ Βιβλίων ε) ελίδεσ που προβάλλονται οι νζοι μασ, μζλθ του υλλόγου
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μασ. Επίςθσ, κατά διαςτιματα: α) Θζςεισ και ςκζψεισ, β) Αναμοχλεφοντασ το
παρελκόν γ) Μαγειρικι ςτιλθ δ) Ιςτορικά και ε) το γλωςςάρι τθσ Ικάκθσ.
ΣΟ Δ.. του υλλόγου Ικακθςίων Πάτρασ
« Ο Οδυςςεφσ»
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΗΣΡΗ ΙΜΗΡΗ ΣΗΝ ΠΑΣΡΑ
ε μια γεμάτθ από κόςμο αίκουςα τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ του Διμου Πατρζων
ζγινε θ παρουςίαςθ του βιβλίου του Δθμιτρθ ιμιρθ "Σο γλωςςικό Ιδίωμα τθσ
Ικάκθσ".
Σο Βιβλίο το παρουςίαςαν: Θ Κακθγιτρια του Παν/μίου Πατρϊν Αγγελικι Ράλλθ, ο
π. Επίκουροσ Κακθγθτισ του Παν/μίου Πατρϊν και Πρόεδροσ του υλλόγου
Ικακθςίων Πάτρασ Γιάννθσ Καραντηισ και ο Αντιναφαρχοσ ε.α. του Λιμενικοφ
ϊματοσ και μζλοσ τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Ικάκθσ Νίκοσ Ραδίτςασ.
το τζλοσ μίλθςε για το βιβλίο του ο ςυγγραφζασ Δθμιτρθσ ιμιρθσ
Σθν εκδιλωςθ τθν ςυνδιοργάνωςαν: Ο φλλογοσ Ικακθςίων Πάτρασ, θ Δθμοτικι
Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Ικάκθσ και θ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ-Πολιτιςτικόσ Όμιλοσ
Διμου Πατρζων. Σθν ζκδοςθ του Βιβλίου τθ χρθματοδότθςε θ Δθμοτικι
Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Ικάκθσ.
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Οι Θιακοί γράφουν
ΑΠΟ ΚΑΡΓΗΑ
Γράφει η Μαρία Φιλιππάτοσ
Μεγάιε Σεηάξηε βξάδπ. Ζ Δπαγγειίζηξηα ιεηηνπξγεί. Σα ρξόληα πνπ πέξαζαλ, ηα
γεγνλόηα πνπ ζηνηβάρηεθαλ ζηνπο ώκνπο καο, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, δελ ήηαλ ηθαλά
λα αιιάμνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ θαη
ην βαζηά ςπρηθό θαη αλαιινίσην δέζηκν, πνπ δελ επηηξέπεη λα μεζσξηάζνπλ νη κλήκεο
πνπ καο δέλνπλ κε απηόλ ηνλ ηόπν.
Κάπνηε ε Δπαγγειίζηξηα, ε παιηά εθθιεζία ζηε Ράρε ηεο Ηζάθεο ήηαλ μερσξηζηή
ελνξία ζε ζρέζε κε ην Κηόλη, πνπ είρε ηε δηθηά ηνπ εθθιεζία, ηνλ Άγην Ησάλλε.
Ζ Ράρε ηόηε είρε πνιύ θόζκν θαη έηζη γίλνληαλ δύν αθνινπζίεο. Μία ζηε Ράρε θαη
κία ζην Κηόλη. Ο ηεξέαο ηεο επνρήο εθείλεο, ν θαινθάγαζνο θαη ζεβάζκηνο ΠαπαΑρηιιέαο, πνπ όινη εκείο κεγαιώζακε καδί ηνπ γηαηί καο βάπηηζε, καο πάληξεςε θαη
ζε πνιινύο βάπηηζε θαη ηα παηδηά καο, ρνξνζηαηνύζε θαη ζηηο δύν αθνινπζίεο.
Γώδεθα επαγγέιηα ζηηο 4 ην απόγεπκα ζηε Ράρε θαη ακέζσο κεηά δώδεθα επαγγέιηα
ζην Κηόλη. Απνθαζήισζε ζηηο 12 ην κεζεκέξη ζηε Ράρε, ην ίδην ζηηο 2 κ.κ. ζην Κηόλη.
Δγθώκηα ζηηο 3:30 κ.κ. ζηε Ράρε, εγθώκηα ζηηο 7 ην βξάδπ ζην Κηόλη. Απνηέιεζκα
απηώλ ησλ δηπιώλ αθνινπζηώλ ήηαλ ν παπα-Αρηιιέαο Μεγάιε Παξαζθεπή βξάδπ λα
είλαη κε θιεηζκέλε θσλή θαη λα ηνλ ζπκάκαη ζηελ πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ κε έλα
θαζθόι γύξσ ζην ιαηκό.
Δκείο, παηδηά ηόηε, ηξέρακε θαη ζηηο δύν αθνινπζίεο κε ηελ απνξία ηεο λόλαο κνπ:
«Μα είθνζη ηέζζεξα επαγγέιηα ζα αθνύζεηο;» θαη απηό γηαηί κέρξη λα ηειεηώζεη ε
δεύηεξε ιεηηνπξγία λύρησλε θαη εγώ ήκνπλ έμσ από ην ζπίηη, πξάγκα κε επηηξεπηό
εθείλε ηελ επνρή.
Τπήξραλ δύν Δπηηάθηνη. Καη ν δηαγσληζκόο γηα ηνλ πην όκνξθν καο έθαλε λα
ζθαξθηδόκαζηε ρίιηνπο ηξόπνπο ζηνιηζκνύ θαη ηα ινπινύδηα από όια ηα ζπίηηα
ζπλέξξεαλ ην πξσί ζηελ εθθιεζία, πνπ γέκηδε από ην άξσκά ηνπο. Σζαληζακίληα
ιεπθά θαη κσβ, θξίλνη ιεπθνί πνπ έθηηαρλα ηξεηο ζηαπξνύο. Άλζε ιεκνληάο θαη
κπνπκπνύθηα πεξαζκέλα ζε θισζηή γηα ηηο γηξιάληεο, ηξηαληάθπιια γηα ηηο ηέζζεξηο
γσλίεο ηνπ Δπηηαθίνπ θαη εκείο λέεο θνπέιεο ηόηε λα αθήλνπκε όινλ ηνλ αλζό ηεο
ληόηεο καο λα μερύλεηαη κέζα ζηελ εθθιεζία θαη λα θέξλνπκε ζηα όξηά ηεο ηε
Νηθνιέηα, ηελ αθάκαηε εθθιεζάξηζζα πνπ είρε ηελ Δπαγγειίζηξηα πεληαθάζαξε θαη
ήηαλ πάληα εθεί ζε ό,ηη ρξεηαδόηαλ.
Αλάζηαζε ζην Κηόλη. Μεγαιύηεξε ελνξία, δίθαηα εθεί ην «Γεύηε ιάβεηε θσο». Δκείο
ζηε Ράρε είρακε ηε δεύηεξε Αλάζηαζε, ηελ Αγάπε. Σν απόγεπκα ηεο Κπξηαθήο ηνπ
Πάζρα ε εθθιεζία ζηνιηδόηαλ παζραιηλά. Πεγαίλακε κε ηα θαιά καο ξνύρα γηα λα
αθνύζνπκε θαη ζηε δηθηά καο ελνξία ην «Υξηζηόο Αλέζηε».
Έηζη απιά ζπγθεληξώζεθαλ νη αλακλήζεηο ηε Μεγάιε Σεηάξηε ην βξάδπ, όζν νη λένη
ηεξνςάιηεο πνπ αληηθαζηζηνύλ ζηγά-ζηγά ηνπο παιηνύο, άθελαλ ηνπο ππέξνρνπο
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ςαικνύο ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο λα θαηαθιύδνπλ ηνλ ρώξν θαη ζηνπο πηζηνύο.
Αλακλήζεηο πνπ έδεημαλ, γηα κηα αθόκε θνξά, όηη ν ρξόλνο είλαη κηθξόο θαη
απέξαληνο, όηαλ ηα ρξόληα πνπ πέξαζαλ από ηόηε θαη δελ είλαη θαζόινπ ιίγα
ζπκππθλώζεθαλ ζε κία ώξα, γηα λα μαλαδήζσ θαη λα μαλαληώζσ 17 ρξνλώλ… Καη
όπσο είπε ε Μεγάιε Καηίλα Παμηλνύ: «Τπάξρνπλ αθόκα ηέηνηεο ειηθίεο»;

ΣΟ ΚΟΤΣΙ ΜΕ ΣΑ ΝΟΜΙΜΑΣΑ
Γράφει η ταθοφλα Κόμητα
Έλα ηαπεηλό πιαζηηθό θνπηί βγήθε ζηελ επηθάλεηα, κεηά από έλα γεξό ηζαξθάξηζκα
(ςάμηκν) πνπ έθαλα ζην ζπίηη... Ήηαλ βαξύ, δελ ζπκόκνπλ ηη είρε κέζα.
Σν άλνημα κε πεξηέξγεηα θαη είδα όηη ήηαλ γεκάην κε παιηά λνκίζκαηα θαη
ραξηνλνκίζκαηα ηνπ παξειζόληνο. Σα πήξα ζηα ρέξηα κνπ, ηα πεξηεξγάζηεθα θαη
έλησζα έλα ηδηαίηεξν δέζηκν κε απηά, ζαλ θαη λα θξάηαγα ηελ ηπρεξή δεθάξα ηνπ
θξνύηδ Μαθ Νηαθ... Μία! δξαρκνύια, πέληε δξαρκέο, 20, 30, 50, 100, 500 θαη όρη
κόλν... (1ε θσηνγξαθία, ε δεύηεξε είλαη αιηεπκέλε από ην δηαδίθηπν). Δθηόο από
απηά, ππήξραλ νη πεληάξεο, νη δεθάξεο θαη νη εηθνζάξεο, κε ηελ ηξύπα ζηε κέζε, ήηαλ
ππνδηαηξέζεηο ηεο δξαρκήο, θαη όιεο είραλ ηελ δηθή ηνπο αμία!
Με κηα δεθάξα αγνξάδακε δέθα θαξακέιεο Φιόθνο, κε πέληε έλα απγό, ιίγε δάραξε
ζε ραξηί "ρσλί", κεξηθά δξάκηα θσηηζηηθό πεηξέιαην θαη έλα ζσξό άιια είδε!
Πξνρζέο αγόξαζα από ηνλ κπαθάιε ηεο γεηηνληάο κεξηθέο θέηεο ηπξί γηα ηνζη θαη
όηαλ κνπ είπε όηη ζηνηρίδνπλ 4 €, ακέζσο έθαλα ηελ αλαγσγή ζηε δξαρκή (1.363)!
θαη, γηα πνιινζηή θνξά, έλησζα ζνθ θαη, ακέζσο κεηά, πεξίεξγα έσο θαη
κειαγρνιηθά, ζθεπηόκελε ηελ αμία πνπ είραλ απηέο νη ηαπεηλέο δεθάξεο ζηα "ληάηα
ηνπο"...
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Σώξα πνπ γξάθσ απηά, θξαηώ ζην ρέξη κνπ κία δξαρκή. Σελ θνηηώ θαη λνκίδσ όηη
απηή κνπ ππαγόξεπζε όια ηα παξαπάλσ, ζέινληαο λα καο ζπκίζεη όηη θάπνηε είρε
"νηθνλνκηθό" αλάζηεκα! αλ θαη λα παξαπνληέηαη πνπ όινη καο ηελ έρνπκε μεράζεη
θαη ηελ έρνπκε παξαγθσλίζεη ζην ρξνλνληνύιαπν ησλ αλακλήζεώλ καο, κηαο θαη
ζεσξείηαη έλα "θζελό" θαη αζήκαλην πξάγκα!

ΔΝΣΤΠΩΔΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ ΣΟ ΚΗΟΝΗ (ΡΑΥΖ) ΣΖ
ΗΘΑΚΖ
Κέληεζα κε ζύκηζεο ηνλ θακβά ηεο κλήκεο κνπ. Πιεκκύξηζε ε ςπρή κνπ αηζζήκαηα
ηθαλνπνίεζεο θαη ραξάο, θαζώο αμηώζεθα λα παξεπξεζώ ζην Κηόλη ηελ εκέξα ηνπ
Δπαγγειηζκνύ. Όια ήηαλ εθεί... όια ήηαλ όπσο ηα μέξακε... Πελήληα πεξίπνπ άηνκα
ζηελ εθθιεζία παξαθνινύζεζαλ ηε ζεία ιεηηνπξγία (αηζζεηή ε κείσζε ηνπ
πιεζπζκνύ ηνλ ρεηκώλα ζην Κηόλη). Από ην δεμηό ςαιηήξη έιεηπαλ ηα παηδηά ηνπ ηόηε
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κηνλίνπ. Σα εθπξνζώπεζαλ όκσο επάμηα δύν όκνξθεο
ραξνύκελεο παξνπζίεο αγνξηώλ κε ηηο θνπζηαλέιεο ηνπο. ηνλ εζπεξηλό
πξνζθέξζεθε ζηνλ θόζκν ε παξαδνζηαθή ζθνξδαιηά κε βξαζηό κπαθαιηάξν θαη
θξαζί. πγραξεηήξηα ζηνπο λεόηεξνύο κνπ πνπ πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ θάηη ην
μερσξηζηό ζε απηέο ηηο γηνξηηλέο εκέξεο.
Δύρνκαη ζε όινπο ΥΡΟΝΗΑ ΠΟΛΛΑ ΜΔ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΚΟΠΖ !!!
Γιάννης Γ. Καραντζής
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Λογοτεχνικές Σελίδες
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Ζ 8ε Μαξηίνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ Γπλαίθα. Αληί γηα πνιιά ιόγηα παξαζέηνπκε
έλα εμαηξεηηθό πνίεκα ηνπ ζπκπαηξηώηε καο Μάθε Καηαπόδε, πνπ ζθηαγξαθεί ηελ
πξνζθνξά ηεο γπλαίθαο ζηελ Κνηλσλία καο. Δπηιέγεη μερσξηζηέο ιέμεηο, ιόγηαπεηξάδηα λα ζηνιίζεη ηελ γπλαηθεία ύπαξμε θαη ηε κεγάιε ηεο πξνζθνξά ζηε δσή.
ΓΤΝΑΗΚΑ
Γελλάο δσή. Σελ νκνξθηά ραξίδεηο.
Βάδεηο άζπξα θηεξά ζ’ νλείξνπ πιάηε.
Δίζαη ε αξρή, ην θσο, ηεο γεο η’ αιάηη,
ιύλεηο ζρνηληά θαη ην ηαμίδη αξρίδεηο...
Γπλαίθα είλαη ε δσή, ε αγάπε, ε ειπίδα.
Ζ πίζηε, ε ζπζία θη ε Διιάδα.
Σεο ζσηεξίαο ηνπ λαπαγνύ ζαλίδα.
Σν ζαύκα θη ε απέξαληε ιηαθάδα.
Μάλα, θίιε, αδεξθή θη αγαπεκέλε.
Μπξνζηά ζνπ ππνθιίλνληαη νη αηώλεο
θη εζέλα θάζε βήκα πεξηκέλεη.
Εσγξάθηδε ιηβάδηα κ’ αλεκώλεο
θαη κε ηα δάρηπια κνπ εγώ ηα δέθα,
ζα γξάθσ: Ζ ΕΩΖ είλαη ΓΤΝΑΗΚΑ!
Μάθεο Καηαπόδεο.
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Κοντά στο Θιάκι και στους Θιακούς
ΣΗΜΖΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ Ο ΗΘΑΚΖΗΟ
ΔΠΗΣΖΜΟΝΑ, ΓΗΩΡΓΟ ΠΑΞΗΝΟ
Ο ςυμπατριϊτθσ μασ
Ικακιςιοσ Κακθγθτισ,
Γιώργοσ
Παξινόσ,
τιμικθκε
από
το
Κοινοβοφλιο
τθσ
Αυςτραλίασ,
ςτθν
Καμπζρα,
για
τθν
ςυμβολι
του
ςτθν
επιςτιμθ!
Παρουςιάςτθκαν τα δυο
τελευταία του βιβλία, τα
οποία κεωρικθκαν τα
καλφτερα τθσ χρονιάσ
που μασ πζραςε από
τουσ διεκνείσ κριτικοφσ.
Ο Κακθγθτισ μίλθςε ςτο
διεκνζσ πρόγραμμα του
ΑΒC και για 40 λεπτά ςτθν Βουλι. Ευχόμαςτε ςυγχαρθτιρια και πάντα να μασ κάνει
υπεριφανουσ! Ο Δρ. Παξινόσ ζχει καταξιωκεί διεκνϊσ για τθν προςφορά του ςτθν
Ιατρικι και για τισ μοναδικζσ παγκοςμίωσ χαρτογραφιςεισ του εγκεφάλου. Είναι
κακθγθτισ Ψυχολογίασ και Ιατρικϊν Επιςτθμϊν ςτο Neuroscience Research Australia
του Πανεπιςτθμίου τθσ Νζασ Νότιασ Ουαλίασ ςτο ίδνεϊ. Γεννικθκε ςτισ 6
Δεκεμβρίου του 1944 ςτθ Λεφκθ Ικάκθσ. Οι επιςτθμονικζσ του αναηθτιςεισ τον
οδιγθςαν μακριά από τθν Ελλάδα. υνζχιςε τισ ςπουδζσ του ςτο Πανεπιςτιμιο
Berkeley ςτθν Καλιφόρνια και μεταπτυχιακά ςτο πανεπιςτιμιο McGill ςτον Καναδά.
Ζπειτα πζραςε ζνα μεταδιδακτορικό ζτοσ ςτο Yale. Από το 1973 εργάηεται ςτο
Πανεπιςτιμιο του Νew South Wales ςτο Sydney, όπου και διαμζνει διατθρϊντασ
όμωσ επαφι και με τα καλφτερα Πανεπιςτιμια και Ερευνθτικά Κζντρα ανά τον
κόςμο, μεταξφ των οποίων και το Πανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ. Οι εργαςίεσ του ςτθ
νευρολογία και νευροπακθτικι, οδιγθςαν ςτθν καταπολζμθςθ του Πάρκινςον και
του Αλτςχάϊμερ. Ο κ. Παξινόσ ζωσ τϊρα ζχει φτιάξει δφο χάρτεσ του ανκρϊπινου
εγκεφάλου, ζναν του ςτελζχουσ και ζναν του υπόλοιπου εγκεφάλου. Οι ζρευνεσ
όμωσ ςυνεχίηονται, κακϊσ δεν ζχουν γίνει οι βαςικζσ μελζτεσ για τον φλοιό του
εγκεφάλου.
Ζχει τιμθκεί, μεταξφ άλλων, με 9 κορυφαία διεκνι βραβεία: The Warner Brown
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Memorial Prize από το Πανεπιςτιμιο Berkeley, 1968, το βραβείο Walter Burfitt το
1992, Βραβείο Αριςτείασ ςτθν Επιςτθμονικι υγγραφι, Assoc Amer Publishers το
1999, το Ramaciotti Μετάλλιο Αριςτείασ ςτθν Βιομετρικι Ζρευνα το 2001, The
Alexander von Humbolt Foundation Prize το 2004. Είναι ο ςυγγραφζασ του «The rat
brain in stereotaxic coordinates», (Ο Εγκζφαλοσ του Αρουραίου ςε τερεοταξικζσ
ορίηουςεσ), το οποίο κατατάςςεται ςτθν 10θ κζςθ ςτον κατάλογο των πενιντα πιο
δθμοφιλϊν επιςτθμονικϊν ςυγγραμμάτων ςε όλο τον κόςμο. Επίςθσ, ζχει γράψει 38
βιβλία για τθ δομι του ανκρϊπινου εγκεφάλου αλλά και των ηϊων. Είναι πρόεδροσ
τθσ Εταιρείασ Νευροεπιςτιμθσ τθσ Αυςτραλίασ, μζλοσ τθσ Αυςτραλιανισ Ακαδθμίασ
Επιςτθμϊν (FAA), τθσ Ακαδθμίασ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν τθσ Αυςτραλίασ (FASSA) και
του Εκνικοφ υμβουλίου Τγείασ και Ιατρικισ Ζρευνασ (NHMRC) τθσ Αυςτραλίασ.
Είναι επίςθσ, AO (Officer in the General Division of the Order of Australia for Service
to Neuroscience), Επίτιμοσ Διδάκτωρ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, μζλοσ τθσ
Ακαδθμίασ Ακθνϊν, Επίτιμοσ Πρόεδροσ ςτθν χολι Ψυχολογίασ του City Unity
College Ακθνϊν και ςυντάκτθσ διεκνϊν επιςτθμονικϊν περιοδικϊν με κριτζσ.

ΣΙΜΗΘΗΚΕ ΣΟ ΜΕΟΛΟΓΓΙ Ο ΠΟΙΗΣΗ ΩΣΗΡΗ ΒΑΡΝΑΒΑ
Μια ξεχωριςτι ποιθτικι βραδιά
πραγματοποιικθκε ςτο Μεςολόγγι
τθν Σετάρτθ 7.3.2018 ςτθν Αίκουςα
υνεδριάςεων
Διοικθτθρίου, τθν
οποία διοργάνωςαν ο Πολιτιςτικόσ
Λαογραφικόσ
φλλογοσ
Ι.Π
Μεςολογγίου, το Πνευματικό Κζντρο
Ι.Π. Μεςολογγίου και θ Αιτωλικι
Πολιτιςτικι Εταιρεία με ςτόχο να
τιμθκεί ο ποιθτισ ωτήρησ Βαρνάβασ
για τθν ποιθτικι του δραςτθριότθτα.
τθν εκδιλωςθ παρουςιάςτθκαν οι 4
ποιθτικζσ ςυλλογζσ του ποιθτι, και
ςυγκεκριμζνα οι ςυλλογζσ του
Ψιγματα
Απείρου
(2006),
Θχογράμματα (2008), Χρεόγραφο
(2013) και Γράμματα Εμπράγματα
(2015) από τισ εκδόςεισ Γαβριθλίδθσ.
Ο ωτιρθσ Βαρνάβασ λατρεφει τθν
Ικάκθ μασ, γιατί και θ ςφηυγόσ του κ. Δανάθ Λοβζρδου κατάγεται από το Κιόνι τθσ
Ικάκθσ.
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ΒΕΛΣΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΘΑΚΗ!

Θ νζα θλεκτρονικι μασ ςελίδα www.ithaki.gr δθμιουργικθκε για
να εξυπθρετιςει με τρόπο ολοκλθρωμζνο, διαυγι και φιλικό ςτθν
χριςθ όλουσ όςοι ζχουν ενδιαφζρον ςτθν κακθμερινότθτά μασ.
Όςοι ηουν και εργάηονται ςτθν Ικάκθ μποροφν να βρουν εφκολα
τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται για τθν ενθμζρωςι τουσ και τθν
διεκπεραίωςθ βαςικϊν ςυναλλαγϊν με τον Διμο.
Οι απόδθμοι Ικακιςιοι, που πάντα ζχουν ςτο νου τουσ τθν Ικάκθ, αλλά και οι
ετεροδθμότεσ μασ κα μποροφν να είναι ςυνεχόμενα ςε επαφι μαηί μασ και να
εξυπθρετοφνται άμεςα και εφκολα.
Οι ςυνεργάτεσ μασ ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, αλλά και ςε άλλα πεδία ςυνεργαςίασ
μποροφν να παρακολουκοφν διοικθτικζσ αποφάςεισ, προκθρφξεισ και άλλα
ηθτιματα αναφοράσ, ενϊ οι ταξιδιϊτεσ και οι επιςκζπτεσ του νθςιοφ μασ μποροφν
να ζχουν μια πρϊτθ εμπειρία του τόπου μασ.
Ειδικά για τουσ επιςκζπτεσ του νθςιοφ τθσ Ικάκθσ, ο Διμοσ Ικάκθσ ζχει ιδθ
αναπτφξει αμιγϊσ τουριςτικι δθμοτικι ιςτοςελίδα, www.ithaca.gr, με όλεσ τισ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για το ταξίδι, τθν διαμονι και τισ προςφερόμενεσ
δραςτθριότθτεσ πάνω ςτο νθςί μασ. Με αφοςίωςθ ςε ζνα πάντα καλφτερο Διμο!
ΔΙΟΝΤΘ ΓΕΡ. ΣΑΝΙΣΑ
ΔΘΜΑΡΧΟ ΙΘΑΚΘ
ΕΚΣΑΚΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ
Ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ ςτο Διμο Ικάκθσ με 198.800,00 ευρϊ.
Σθν ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ 88 μικρϊν ορεινϊν και νθςιωτικϊν Διμων τθσ
χϊρασ, για το 2018, με ςυνολικό ποςό φψουσ 20.597.000 ευρϊ, ανακοίνωςε ο
Τπουργόσ Εςωτερικϊν, Πάνοσ κουρλζτθσ.
Οι ενιςχφςεισ διατίκενται ςτουσ δικαιοφχουσ Διμουσ για τθν κάλυψθ είτε
λειτουργικϊν τουσ δαπανϊν, είτε για επενδυτικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και ζργα και
κα αποδοκοφν με χρθματικζσ εντολζσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν προσ το Σαμείο
Παρακατακθκϊν και Δανείων.
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ΜΕΛΕΣΕ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΗΝ ΙΘΑΚΗ
Με τθν ςυνεργαςία τοφ Διμου Ικάκθσ των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου
Κεφαλονιάσ και χρθματοδότθςθ από τθν Π.Ι.Ν– Οδικό δίκτυο (χρθματοδότθςθ ςτο
Διμο Ικάκθσ), 300.000 ευρϊ ξεκίνθςαν οι μελζτεσ οδοποιίασ αςφαλτόςτρωςθσ των
δρόμων:
Α)Δρόμοσ προσ αρχαιολογικό χϊρο Αγίου Ακαναςίου(χολι Ομιρου).
Β) Δρόμοσ προσ παραλία χίνου.
Γ)Δρόμοσ προσ παραλία Καμίνια.
Οι άνω μελζτεσ κα ολοκλθρωκοφν μζςα ςτο Μάρτιο και κα ςταλοφν προσ Ζγκριςθ
ςτο Δ. Ικάκθσ.

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΑ ΧΩΡΙΑ ΣΗ ΙΘΑΚΗ
Εγκρίκθκαν ςιμερα από το Τπουργείο εςωτερικϊν 203.000 ευρϊ για το Διμο
Ικάκθσ για καταςκευι νζων παιδικϊν χαρϊν.
Ζτςι κα καταςκευαςτοφν παιδικζσ χαρζσ και ςτα υπόλοιπα χωριά τθσ Ικάκθσ.
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Σο Διοικητικό υμβοφλιο
του υλλόγου Ιθακησίων Πάτρας
“Ο ΟΔΤΕΤ”
ας εφχεται
ΚΑΛΟ ΠΑΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΑΗ
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