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2                                      ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Φίλες και Φίλοι,
Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που μέσα από αυτή τη στήλη μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας.   Ένας από τους βασικούς 
σκοπούς των Διοικητικών Συμβουλίων της Ενώσεως μας είναι πάντα η σύσφιγξη μεταξύ των μελών.  Προσπάθεια το παρόντος  Δ.Σ. 
είναι να έλθουν κοντά μας νεώτερα Μέλη και κυρίως εκείνα τα παιδιά Ελλήνων του Σουδάν που γεννήθηκαν στην Ελλάδα.  Οι πολλές 
εκδηλώσεις  που προγραμματίζουμε ελπίζουμε να πετύχουν αυτό το στόχο.   Σας περιμένουμε στις εκλογές του Μαρτίου 2016.
Πολλές Ευχές, Υγεία και Ευτυχία, για Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2016.  Μάνος Παπγής.                             

      
______________________________________________________________________________

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

Σάββατο  05.12.2015 Μεσημεριανή εκδήλωση στους  Αιγυπτιώτες από 13 μμ έως 17.30 μμ.  Συμμετοχή Ε.12,00.
Πέμπτη     24.12.2015 Χριστουγεννιάτικος χορός στο ξενοδοχείο ATHENS LEDRA Συγγρού 115, Αθήνα. 
Κυριακή   17.01.2016 Κόψιμο Βασιλόπιττας στο χώρο της Ενώσεως – 11.00 πμ
Σάββατο  27.12.2016 Αποκριάτικη εκδήλωση στην Πλάκα από 13.00 μμ έως 18.00μμ
Κυριακή   13.03.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση για Εκλογές Νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2016-2018
ή               20.03.2016
___________________________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Ένωσης καλούνται τα τακτικά μέλη της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 
Κυριακή13.03.2016  και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα του εντευκτηρίου της Ένωσης, Ακαδημίας 84, Όροφος,  με θέματα: 

  1.  Έλεγχος ταμειακής κατάστασης μελών                                               
  2.  Απαρτία μελών (άρθρο 21 παράγραφος α)                                
  3.  Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενης  Τ.Γ.Σ.    
  4.  Λογοδοσία Προέδρου                  
  5.  Οικονομικός απολογισμός Ταμία                
  6.  Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής                                                  
  7.  Ερωτήσεις μελών                         
  8.  Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής                         
  9.  Παρουσίαση Υποψηφίων                  
10.  Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη περιόδου 2016 – 2018         
11.  Διαλογή ψήφων                        

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τ.Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 20.03.2016 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και τα ίδια θέματα.  Θα 
θεωρηθεί απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παραστούν (άρθρο    ).  Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού τα 
Τακτικά Μέλη της Ενώσεως έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι το 2015.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. (σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού) πρέπει να το 
δηλώσουν  εγγράφως στο Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Τ.Γ.Σ.   Όποιο μέλος δεν δύναται να παραστεί 
αυτοπροσώπως μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος με εξουσιοδότηση.  Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει        
ΕΝΑ  μόνο μέλος.

Από το Δ.Σ. της Ένωσης των εκ Σουδάν Ελλήνων.
___________________________________________________________________________________________________________

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διατίθεται, από την Ένωσή μας, το νέο εκδοθέν  2
ο
 βιβλίο με τίτλο «Σουδάν» - Οι Έλληνες της Διασποράς, στη χώρα του Νείλου.

- Η τιμή διάθεσης εκάστου βιβλίου είναι Ε 10,00.
- Το ποσό που θα εισπραχθεί από τη διάθεση του ανωτέρου βιβλίου, θα διατεθεί εξολοκλήρου στο Ταμείο Πρόνοιας της Ένωσής μας, 
  σύμφωνα με την επιθυμία των συγγραφέων.

Επίσης διατίθενται, προς 10€ έκαστο, αναμνηστικά  Τ-shirts  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

03.05.2015 Η καθιερωμένη τόμπολα με τη πολύ γευστική φουλάδακύλισε όμορφα και διασκεδαστικά με πολλούς τυχερούς.  
13.05.2015 Μονοήμερη βόλτα με επισκέψεις και επιμορφωτικές ξεναγήσεις στοΜουσείο του κτήματος Βορρέ στην Παιανία και στο 

τεχνολογικό  Λαυρίου. Τέλος καταλήξαμε για φαγητό σε ψαροταβέρνα της αγοράς του Λαυρίου.
24.10.2015 Μονοήμερη εκδρομή  στη Νεμέα με επίσκεψη στο Μουσείο με τα αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα, κατόπιν επίσκεψη 

και ξενάγηση από τους πολύ φιλόξενους ιδιοκτήτες του οινοποιείου «Ν.Ρεπάνης» όπου και γευτήκαμε τις διάφορες 
ποικιλίες των κρασιών τους.  Αφού κάναμε τις σχετικές αγορές μας ξεκινήσαμε για τη Μονή του οσίου Παταπίου στο 
Λουτράκι όπου για να προσκυνήσουμε χρειάστηκε ν’ανέβουμε 350 σκολοπάτια. Όμως η κούρασή μας ανταμείφθηκε 
από τη φανταστική θέα. Τέλος πήγαμε για φαγητό στο καζίνο Λουτρακίου όπου δοκιμάσαμε και τη τύχη μας.
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WHO     IS     WHO   – ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

Γεννήθηκε το 1948, στο Σουδάν.  Εργάζεται ως καθηγητής Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές του στο 
Πανεπιστήμιο του Έξετερ της Αγγλίας και διδάκτωρ Φιλοσοφίας του πανεπιστημίου αυτού.

Διδάσκει στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας από το 1977.  Διατέλεσε Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής από το 
2001 έως το 2007, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας από το 2007, έως το 2011, Διευθυντής του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Φιλοσοφία από το 2005, και Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών από τον Σεπτέμβριο του 2010 έως το Αύγουστο του 2014. 
 
Πέρα από το διδακτικό και συγγραφικό του έργο συνεργάστηκε με την δημόσια τηλεόραση, επιμελούμενος και παρουσιάζοντας τις 

σειρές εκπομπών Την Ταυτότητά Σας, Παρακαλώ (1999), και το Ταξίδι Συνεχίζεται (2000) και 25
η
 Ώρα (2002), στο πλαίσιο των οποίων 

σκιαγραφήθηκαν κορυφαίες στιγμές της νεότερης Ελλάδας, μέσα από τα οράματα και τη δράση ορισμένων ξεχωριστών ιστορικών 
μορφών και διαπρεπών διανοουμένων.  Συνεργάστηκε επίσης, με το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας παρουσιάζοντας 
ιδέες και πρόσωπα από τον κόσμο της διανόησης στο πλαίσιο των εκπομπών Εγχειρίδιο Φιλοσοφίας (2001) και Λεξικό της Φιλολογίας 
(2002).

Από το 1993 έως το 2000 οργάνωσε στο Παλιό Πανεπιστήμιο, στην Πλάκα, επτά πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια: 
«Φάουστ: Η μαγεία της φιλοσοφίας – Η φιλοσοφία της μαγείας (1993), «Γαλιλαίος Γαλαιϊι:  Αιρετικές φωνές» (1994), «Η εκδίκηση» 
(1996), «Η μοχθηρία του γέλιου» (1997), «Το αιώνιο θήλυ» (1998), «Ωδή στη νύχτα» (1999) και «Η αξία της φθοράς» (2000).
 

«Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 
ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΕΧΡΑΣΘΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, 
ΔΙΟΤΙ ΕΜΑΘΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΘΑΔΕΙΑ ΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΩΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ»

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 436  Π.Χ – 338 Π.Χ.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ – Από την ομιλία του κ. Κορνιλάκη

Πόσο θα πίστευες αν σου έλεγε κάποιος ότι τον 19ο αιώνα υπήρξε κάποιος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα (Έλληνας) που:

-        Πήρε τρία διδακτορικά διπλώματα στην Ιταλία 
-        Έφτιαξε το Σύνταγμα της τότε Επτανησιακής Πολιτείας (και έγινε κυβερνήτης της σε ηλικία 26 χρονών!) 
-        Έφτιαξε το επιτυχημένο Ελβετικό Σύνταγμα (που ισχύει μέχρι σήμερα) 
-        Έσωσε από διαμελισμό και από πτώχευση την ηττημένη το 1815 Γαλλία. 
-        Έγινε Υπουργός Εξωτερικών (1816) της μεγαλύτερης (τότε) Ευρωπαϊκής δύναμης (της Ρωσίας) 
-        Έσωσε την Ελληνική επανάσταση. 
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Ομολογώ ότι κατά καιρούς άκουγα για κάποιον Καποδίστρια με τόσα απίθανα κατορθώματα που μου φαινόντουσαν το λιγότερο, υπερ-
βολές! 

Τέτοια κατορθώματα είμαστε συνηθισμένοι μόνο στα μυθικά χρονιά.  Ποιός να ήταν αυτός ο Έλληνας του 19ου αιώνα που, τουλάχιστον
σε πολιτικούς άθλους, φάνηκε αντάξιος του Ηρακλή; Είναι όλα αυτά αλήθεια; 
Το όνομα του: Ιωάννης Καποδίστριας. 
Στη αποκαλυπτική του ομιλία ο κ. Κορνιλάκης παρουσιάζει τον «Άγιο της πολιτικής», την σπουδαία βιογραφία του σε όλη την Ευρώπη, 
τα επιτεύγματά του, τις θυσίες του για την Ελλάδα μέχρι και την ύστατη θυσία του να προσφέρει την ίδια του τη ζωή για την ενότητα της 
πατρίδας μας. 

Ιωάννης Καποδίστριας: 
Γενετικές Ρίζες: από Κέρκυρα (πατέρας) και Κύπρο (μητέρα)
Σπουδές:   Ιατρική , Νομική και Φιλοσοφία (Ιταλία) 
Ιονική   Επτανησιακή   Πολιτεία: Δημιουργός   του   Συντάγματος   της και Κυβερνήτης (σε ηλικία 26 χρονών) 
Δημιουργός του Ελβετικού πολιτειακού συστήματος: Στην Ελβετία (όταν υπάλληλος στην Ρωσική πρεσβεία) ανέλαβε και έφτιαξε 
ένα νέο πολιτειακό ομοσπονδιακό σύστημα που ένωσε με επιτυχία τα διάφορα καντόνια.  Έφτιαξε το Ελβετικό Σύνταγμα πάνω 
στις αρχές της άμεσης Αρχαίο - Ελληνικής Δημοκρατίας (η χρησιμοποίηση δημοψηφισμάτων για αποδοχή των Νόμων).    
Θεωρείται ακόμη ο «πρώτος επίτιμος πολίτης της Ελβετίας». 
Ελληνική νεολαία: Με δικά του λεφτά σπούδαζε 300 Ελληνοπούλα στην Ευρώπη (Ο ένας από τους δυο δολοφόνους του είχε 
σπουδάσει με τα λεφτά του.) 
Σώζει την Γαλλία το 1815: Μετά το Βατερλό, επηρέασε τον Τσάρο για να μην διαμελισθεί η Γαλλία (σαν ηττημένη χώρα) και οι 
πολεμικές αποζημιώσεις μειώθηκαν κατά 99%! (με το επιχείρημα ότι «ο λαός της δεν ευθυνόταν») 
Υπ. Εξωτερικών   της   Ρωσίας:  Το 1816 ο Ρώσος Τσάρος του ζήτησε (λόγω ικανότητας και προσωπικότητας) να γίνει 
Υπ. Εξωτερικών της Ρωσίας! Ο Καποδίστριας δέχτηκε, αλλά επειδή ήθελε να μείνει Έλληνας με διακαή Ελληνική πιστότητα, 
είπε στον Τσάρο «Μεγαλειότατε δέχομαι, με τον όρο να μην γίνω υπήκοος αλλά να είμαι υπάλληλός σας». 
Ελληνική επανάσταση: Το 1821 παραιτήθηκε από την Ρωσική κυβέρνηση και πήγε στην Ελβετία (1821- 1827).  Έδωσε τα πάντα
για την Πατρίδα. Η επανάσταση δεν θα πετύχαινε χωρίς τη συμβολή του Καποδίστρια. Έδωσε πολιτική μάχη με Ευρωπαίους 
δικτάτορες φιλικά προσκείμενους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία (π.χ. Μέττερνιχ). Ξεσήκωσε το φιλελληνικό κίνημα στην 
Ευρώπη. Έστελνε λεφτά, οπλισμό και τόνους παξιμάδι στην Ελλάδα. Το 1827, στην συνεδρίαση της Τριζίνας, ο Κολοκοτρώνης
προτείνει τον Καποδίστρια σαν τον «Ηγέτη του Έθνους».
Οργάνωσε το Πολεμικό ναυτικό και γενικά τη ναυτιλία (οικονομικό θέμα) 
Ήθελε να κάνει τους Έλληνες νοικοκυραίους: Να δώσει γη και δάνεια. 
Ακολούθησε το δρόμο της θυσίας για το Έθνος. Δεν δέχτηκε αμοιβή σαν Κυβερνήτης: «Όταν βεβαιωθώ ότι ουδέν Ελληνόπουλο πεινά, 
τότε ίσως θα δεχτώ έναν οβολό». 
Έβαλε υποθήκη τα χτήματα του στην Κέρκυρα σε Έλληνα εφοπλιστή προκειμένου να φέρει δυο καραβιές τροφή για τον πεινασμένο 
λαό. 
Προκειμένου δε να χορτάσει το πεινασμένο λαό έκανε εισαγωγή πατάτας την οποία μοίρασε στους χωριάτες οι οποίοι όμως     τις πέτα-
ξαν. Πονηρά σκεπτόμενος περιφράζει το χώρο αποθήκευσης της πατάτας και βάζει και φρουρούς. Σε μία βδομάδα δεν υπήρχε ούτε 
μία πατάτα.
 Το 1831 δολοφονήθηκε από «ελληνικά» χέρια στα σκαλοπάτια του Αγίου Σπυρίδωνα (Κυπριακής καταγωγής Άγιος) στο Ναύπλιο. 
Ο Κολοκοτρώνης τον ονόμασε «Πατέρα του Έθνους». (Από τότε δεν έχουμε καθορίσει στον Κυβερνήτη Καποδίστρια  αυτήν την τιμή). 
Ο Κανάρης σε γράμμα του μίλησε για Πατροκτονία. 
Ο Καποδίστριας ήταν μια οικουμενική προσωπικότητα. Ακόμη τον τιμούν στη Ρωσία, στη Γαλλία, στην Ελβετία, στη Σλοβενία. Στην Ελ-
λάδα μάλλον τον αγνοούμε. 
«Ει o Θεός μεθ' ημών, ουδείς καθ' ημών» Ι. Καποδίστριας 
«Στις   δύσκολες στιγμές οι μόνοι μας σύμμαχοι είναι οι πρόγονοί μας» 

GALIATSOS GALLERY

Ο γιός της  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗ  Στράτος  Γαλιάτσος, εκθέτει δικές του      
φωτογραφικές δημιουργίες τοπίου, με επιλεγμένα θέματα από τις ομορφιές
της πατρίδας μας, τυπωμένες σε καμβά και περασμένες σε τελάρο, σε διάφορες
διαστάσεις.  Έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από τoν Τύπο και αποτελεί μία 
όμορφη μοντέρνα επιλογή για δώρο, για το σπίτι, για επαγγελματική χρήση, 
σε πολύ λογικές τιμές.

Galiatsos Gallery - Απόλλωνος 35,  Πλάκα, λίγα μέτρα από τη Μητρόπολη.
Από 10.30 - 19.30 και τις Κυριακές ή αργίες. Τηλ. 210-3210169

H ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ

Πέρκα Νείλου

Υλικά
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1 κιλό πέρκα – 2 κρεμμύδια κομμένα σε ροδέλες – 1/2 φλιτζάνι λάδι - 1 σκελίδα σκόρδο – 3 πράσινες πιπεριές - 1 κουταλιά  αλάτι – 
πιπέρι – 2 κουταλιές πελτέ ντομάτας – 2 ντομάτες - 1 κουταλιά  κόλιανδρο – 1 λεμόνι – 1 φλιτζάνι σταφίδες.
Εκτέλεση
Τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια, τις πιπεριές και το σκόρδο,  προσθέτουμε το κόλιανδρο, το αλάτι, το πιπέρι,  τον πελτέ και τις σταφίδες.
Τοποθετούμε σε ένα  πυρέξ το ψάρι, ρίχνουμε τα  τηγανισμένα  υλικά  από πάνω καθώς και τις ντομάτες κομμένες σε ροδέλες και 
ψήνουμε  σε μέτριο φούρνο.  Σερβίρεται κατά προτίμηση με κοφτό μακαρονάκι  ή πατάτες τηγανιτές.
__________________________________________________________________________________________________________

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Για ακόμη μια φορά, κάνουμε έκκληση στα μέλη μας που 
οφείλουν συνδρομές προηγουμένων ετών να καταβάλουν 
έστω και ένα μέρος από αυτές.  Οι υποχρεώσεις της       
Πρόνοι ας έχουν αυξηθή.

Η Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει αλλά αυτό δεν
γίνεται χωρίς τη βοήθεια και τη συνδρομή σας.  Γι’ αυτό σας 
παρακαλούμε να ανταποκριθείτε.  Ευχαριστούμε.

Η ετήσια συνδρομή στην Ένωση μας  είναι 20 Ευρώ

Μπήκε ο Σεπτέμβρης κι ο καιρός φθινόπωρο μυρίζει, μια 
εποχή που η σκέψη μας στα μέλη μας τριγυρίζει.
Υπενθύμιση:
Για τις Δωρεές σας και τις Συνδρομές σας οι λογαριασμοί 
είναι:

Τράπεζα Alpha - Αριθ. 813002002000295
ΙΒΑΝ GR 6401408130813002002000295
Τράπεζα Πειραιώς - Αριθ. 5029-039506-242
ΙΒΑΝ GR 4401720290005029039506242

Με την κατάθεση στην Τράπεζα της συνδρομής ή της 
δωρεάς σας  παρακαλούμε να ενημερώνετε το γραφείο
της Ενώσεως μας στα τηλέφωνα   210-3815550 και             
210-3827106 για  να σας σταλεί η σχετική απόδειξη.

________________________________________________________________________________________________________

Έφυγαν από κοντά μας

Ειρήνη Δεληβόλα
Χριστίνα Μαίστρου (Αμερική)
Διονύσιος (Νιόνιος) Μάντζαρης
Νοκόλας Παντής
Λευκοθέα Παντελάκη
Αρμενάκ ζύζυγος Καίτης Χρυσοπούλου
Νικόλαος Μοιρασγέτης
Σπύρος Αξαρλής (Αμερική)
Αυτουσμής Γεώργιος (Λέσβος)
Στέλιος Λεοντής (Αμερική)
Σωτήρης Πελεντρίδης
Κώστας Κοκόλης
Μαρία Δεμεριζιάν
Κωνσταντίνος Γουναρόπουλος
Ρούσαλη
Μαρία Κασσάρ Γκιζέλα
Αλέκος Γεωργαλίδης
William Γεωργίου (Γκάνα)

Δωρεές για  το ταμείο Πρόνοιας

Δημήτριος Ζρεϊκάτ
Νικόλας Τσιρόπουλος
Πάνος Κοντόπουλος

Δωρεές σε Μνήμη

Σε μνήμη Καλλιθέας  Σεβέρη
Κ, Μπότσα
Οικ. Κρίστι Νικολάου Γεωργαράκη
Οικ. Δημητρίου Σέργη
Μαρούλα Ποταμίτου
Σε μνήμη Παναγιώτη Ρεπάνη
Νικόλας και Δέσποινα Ρεπάνη
Σε μνήμη Ζωής Πανέρα
Νικόλας και Δέσποινα Ρεπάνη
Σε μνήμη γονέων της Θεόφιλου και Καλλιθέας Σεβέρη
Ιωάννα Σεβέρη
Σε μνήμη Μαρίας Δεμερτζιάν
Οικ. Κώστα Χατζηξηρού και παιδιών 
Σε μνήμη Κωνσταντίνου Γουναρόπουλου
Οικ. Θεόδωρου Γουναρόπουλου

Νέα Μέλη

Δημήτρης Αλ. Μαυρονικόλας
Μαρία Παντάκη
Αικατεριίνη Κουκουδάμη
Σοφία Λαζαροπούλου – Αντωνοπούλου
Βασίλειος Κουτσουρίδης
Δημήτρης Λαζαρόπουλος



___________________________________________________________________________________________________________

ΑΝΕΚΔΟΤΟ                                                                                                                                                                                         
Μια κυρία μπαίνει στο φαρμακείο:  Παρακαλώ θα ήθελα αρσενικό.                                                                                             
Επειδή είναι ένα θανατηφόρο δηλητήριο, ο φαρμακοποιός ζητάει πληροφορίες πριν.                                                             
-Και σε τι σας χρειάζεται κυρία μου;                                                                                                                                                 
-Να σκοτώσω το σύζυγό μου.                                                                                                                                                            
– Α! κατάλαβα … αλλά σ’ αυτήν την περίπτωση δεν μπορώ να σας το δώσω!                                                                          
Η γυναίκα χωρίς να πει λέξη, βγάζει από τη τσάντα της μια φωτογραφία του συζύγου της                                                      
στο κρεβάτι με τη γυναίκα του φαρμακοποιού.                                                                                                                               
Συγγνώμη – Συγγνώμη κυρία μου, δεν μου είπατε ότι έχετε  ΣΥΝΤΑΓΗ !! 
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