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Ση χρονιά που πζραςε τι κάναμε….
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Χριςτουγεννιάτικεσ καταςκευζσ ςτο ΣΙΣΑΝ
2.Σο χορευτικό μασ ςτη ερβία
3. Εμφάνιςη τησ Χορωδίασ μασ ςτον τηλεοπτικό ταθμό ΚΑΙ
4. Κοπή Βαςιλόπιτασ διαφόρων υλλόγων
5. Κοπή Βαςιλόπιτασ του υλλόγου μασ, παρουςία τησ ‘’ΚΙΒΩΣΟΤ ΣΟΤ
ΚΟΜΟΤ’’
6. Φιλανθρωπική εκδήλωςη τησ Μητροπόλεωσ Γόρτυνοσ και
Μεγαλουπόλεωσ
7. υμμετοχή ςτο καρναβάλι, Ελευςίνα
8. υμμετοχή ςε Αποκριάτικο Ζθιμο ςτον Αυλϊνα Αττικήσ
9. υμμετοχή ςτο καρναβάλι του Λουτρακίου
10. Παςχαλινζσ καταςκευζσ ςτο ΣΙΣΑΝ
10. υμμετοχή ςτη Παρζλαςη τησ 25ησ Μαρτίου
11. Μ. Παραςκευή 06/04/2018: Περιφορά του Επιταφίου του Ι. Ν.
Δϊδεκα Αποςτόλων Ελευςίνασ
12. Δευτζρα 16/04/2018: Εορτή Αγίου Λεωνίδη – Νζα Επίδαυροσ
13. Δευτζρα 23/04/2018: Εορτή Αγίου Γεωργίου Λακωνίασ - πάρτησ
14. Κυριακή 06/05/2018: Χορεφοντασ με το Μάη – Εκδήλωςη ςτη Νζα
Μάκρη
15.Κυριακή 13/05/2018: Λαογραφικό Φεςτιβάλ – Εκδήλωςη:
‘’Γκλίτςα, Μαςτίχα και Λαλιά’’
16. Δευτζρα 21/05/2018: Εκδήλωςη για τον εορταςμό του Αγ.
Κων/νου Ελευςίνασ
17.Κυριακή 27/05/2018: Εορταςμόσ τησ Αγ. Σριάδασ – τεφάνη
Δερβενοχωρίων
18. Κυριακή 10/06/2018: Εκδήλωςη ςτον Μήνα Λαογραφίασ
19. Παραςκευή 17/06/2018: Ι. Μονή Αγίου Ιερωνφμου
20. άββατο 23/06/2018: Αφιζρωμα ςτο Δημοτικό Σραγοφδι ςτον
Δήμο Παιανίασ
21.Κυριακή 01/07/2018: Θρηςκευτική εκδήλωςη των Αγ. Αναργφρων
ςτην Αθήνα
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22.Παραςκευή 13/07/2018: Διαγωνιςμόσ ομορφιάσ Μισ Παγκόςμιοσ
Σουριςμόσ
23.Κυριακή 09/09/2018: Πελοποννηςιακό Αντάμωμα ςτο Πάρκο Κ.
Λιάροσ ςτο Ηεφφρι
24. Σετάρτη 12/09/2018: Σο χορευτικό μασ ςτην εορτή για τον Αγ.
Διονφςιο τον Ηακυνθινό
25.Δευτζρα 17/09/2018: υμμετοχή ςε Φεςτιβάλ ςτο θζατρο ‘’Δϊρα
τράτου’’
26. άββατο 22/09/2018: O φλλογόσ μασ ςτισ Αχαρνζσ τίμηςε την
Άλωςη τησ Σριπολιτςάσ
27. Κυριακή 28/10/2018: υμμετοχή ςτη Παρζλαςη τησ 28ησ
Οκτωβρίου
28. Σετάρτη 07/11/2018: υμμετοχή ςτη περιφορά τησ εικόνασ για την
εορτή των Σαξιαρχϊν
29. Κυριακή 02/12/2018: 4o Χορωδιακό Αντάμωμα του υλλόγου μασ
30. Δευτζρα 03/12/2018: Χριςτουγεννιάτικεσ καταςκευζσ ςτο ΣΙΣΑΝ
31.Σρίτη 05/12/2018: Πρόςκληςη από τη χορωδία τησ Πετροφπολησ
‘’ΣΕΡΨΙΧΟΡΘ’’ ςτο Πνευματικό Κζντρο Πετροφπολησ
32. Κυριακή 15/11 και Κυριακή 09/12/2018: Επίςκεψη ςτο θζατρο,
ςτισ παραςτάςεισ ‘’MΑΡΙΧΟΤΑΝΑ STOP’’ και ‘’Θ ΝΕΡΑΪΔΑ ΚΑΙ ΣΟ
ΠΑΛΙΚΑΡΙ’’
33. Ο φλλογοσ μασ ςτο Βελιγράδι
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ΣΡΙΣΘ 12/12/2017
Αγκαλιά με τα παιδιά με ιδιαιτερότθτεσ
Ο Σφλλογοσ μασ, όπωσ κάκε χρόνο ζτςι και φζτοσ βρζκθκε ςτθν
αίκουςα του ΤΙΤΑΝ για να δθμιουργιςει χριςτουγεννιάτικεσ
καταςκευζσ για τα παιδιά τθσ ΕΥΥΝΟΜΘΣ
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Το χορευτικό μασ ςτθ Σερβία και ςτθν κρατικι τθλεόραςθ
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Κάλαντα Ρρωτοχρονιάσ ςτον τθλεοπτικό ςτακμό ΣΚΑΪ από τθν Χορωδία
του Συλλόγου μασ.
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ΚΟΠΘ ΒΑΙΛΟΠΙΣΑ ΤΛΛΟΓΩΝ
Σο Πάζ τ α θέηος θα ηο γιορηάζ οσμε πολύ γρήγορα, μόλις 8 ηοσ Απρίλη, και
όλα έπεζ αν πολύ κονηά ηο ένα με ηο άλλο. Έηζ ι, δεν προλάβαμε να πούμε
'Χριζ ηός γεννάηαι' - 'Καλή Χρονιά' και μας πρόλαβαν οι ΑΠΟΚΡΙΕ . Ποσ να
προλάβοσν οι ύλλογοι να κόυοσν ηις Βαζ ιλόπιηές ηοσς ; θηάζ αμε αιζ ίφς
Φεβροσάριο.
Έηζ ι οι σποτ ρεώζ εις έπεζ αν η μία δίπλα ζ ηην άλλη και πολλά
αββαηοκύριακα ,ηασηότ ρονα , έπρεπε να παρεσρεθείς ζ ε 3- 5 διαθορεηικά
ζ ημεία για να ανηαποκριθείς ζ ηις προζ κλήζ εις σλλόγφν & Φορέφν .

Σν Γ ηνπ πιι όγνπ καο ρσξ ίζηεθε πξαγκαηηθά ζε θνκκάηηα γηα λα
παξεπξεζεί ζηηο πξνζ θιήζεη ο, αθ νύ αξθεηέο ππνρξεώζεηο ήηαλ ίδηεο
ώξεο.
άββαην 3.2 θνπή βαζηιό πηηαοπκηαθώλ , Κνπή Βαζ ηιό πηηαοθαηρνξό ν
Ναπηαζιεηηθόο Όκηινο, Κπξηαθή 4.2 θνπή Βαζηιό πηηαο
ΔΗΓΤΛΛΗΑΚΟΤ (κάιηζηα ζηε λ εθδήισζε απηή ηίκεζαλ κε
αλακλεζηηθή πιαθέη α θαηηελ Πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ καο Νηίλα
Σξηιίθε ) , Βαζ ηιό πηηα Θεζζα ιώλ , Βαζηιό πηηα πιιόγνπ Γπλαηθώλ
Νενρηίζησλ Αζπξ νπύξγν π , Γεπηέξα 5.2 Βαζ ηιό πηηα Ζ ΡΑΚΛΖ
Διεπζίλα ο , Βαζ ηιό πηηα ΛΑΜΠΔΡΖ .

Δπρόκαζηε κε ηε ζ εηξά καο ζηηο
Γηνηθήζε ηο ησλ πιιόγσ λ θαηΦνξέσ λ λα έρνπλ πγεία, δύλακε, όξεμε λα
ζπλερίζν πλ ην ιεηηνύξγεκ α πνπ θάλνπλ ζε απηνύο ηνπο δύζθν ι νπο
θαηξνύο λα ζπληεξ νύλ ζπιι όγνπο, λα αγθαιηάδνπλ ηνπο λένπο θαηηηο
λέεο θαηλα απνκαθξ ύλνπλ ηα παηδηά από ηα ‘δύζθν ια ζ εκεί α’.
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ΔΕΥΤΕΡΑ 15/01/2018
ΤΟ ΦΛΟΥΙ ΣΤΘΝ 'ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ '
Θ ΜΕΓΑΛΥΤΕΘ ΑΓΚΑΛΙΑ ΒΕΘΘΚΕ ΣΤΘΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θ Διοίκθςθ του Συλλόγου Ρελοποννθςίων Ελευςίνοσ για αρκετά χρόνια ζχει ανοίξει
και ζνα δεφτερο δρόμο πζρα από τισ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ , τουσ χοροφσ , τισ
παραςτάςεισ. Ζνα δρόμο κοινωνικισ προςφοράσ . Για χρόνια τϊρα διοργανϊνουμε
χορό για τα παιδιά τθσ ΦΛΟΓΑΣ ,για τα παιδιά με νεοπλαςματικι αςκζνεια μζςα
ςτισ αποκριζσ και όλα τα ζςοδα ,και όχι μζροσ των εςόδων, παραδίδονται ςτθν
Διευκφντρια ι τθν εκπρόςωπο τθσ Διοίκθςθσ που πάντα παρευρίςκονται αυτι τθν
θμζρα. Για δζκα περίπου χρόνια τθν Βαςιλόπιττα τθν κόβουμε ςε ιδρφματα ι
οργανιςμοφσ ανάμεςα ςε παιδιά ι ανκρϊπουσ που μασ ζχουν ανάγκθ , όπωσ το
ΡΙΚΡΑ ΒΟΥΛΑΣ και τθν ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Ο Ρατζρασ Αντϊνιοσ ευλογεί τθν βαςιλόπιττα . Τα παιδιά μασ λζνε τα κάλαντα ,
τουσ τα ανταποδίδουμε και εμείσ , χορεφουμε , τρϊμε και πίνουμε όλοι μαηί . Ζτςι
πιςτεφουμε ότι γινόμαςτε ζνα , γιατί πρζπει να είμαςτε ΕΝΑ.
Για πρϊτθ φορά όμωσ καλωςορίηοντασ το 2018 κόβουμε τθν ΒΑΣΙΛΟΡΙΤΤΑ ΑΓΑΡΘΣ.
Αφιερϊνουμε τθν θμζρα ςτθν ΚΙΒΩΤΟ , ςυγκεντρϊνουμε ό,τι καλοφδια μασ φζρατε
εςείσ , χορεφουμε, τραγουδάμε , αγκαλιάηουμε, αγαπάμε και φεφγουμε με τθν
γλφκα από το κζραςμα και το λικεράκι που δεν είναι άλλο από ‘ρόδι’ για να είναι
καλότυχθ θ νζα χρονιά .
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ΚΤΡΙΑΚΘ 21/01/2018
Χορζψαμε και τραγοφδθςε θ Χορωδία μασ ςτο κάλεςμα τθσ Ι.Μθτρόπολθσ
Μεγαλοπόλεωσ και Γόρτυνοσ . Ο Σεβ. Ιερεμίασ μασ καλοδζχκθκε , μασ ευχικθκε και
μασ ςυνεχάρθ για τθν παρουςία μασ.
Ευχαριςτοφμε με τθν ςειρά μασ και υποςχόμαςτε ότι ςε κάκε κάλεςμα με τθν
βοικεια του Θεοφ κα είμαςτε παρόντεσ.
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ΑΒΒΑΣΟ 10/02/2018
ΚΑΝΑΒΑΛΙ 2018, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρρόσ πείςμα του καιροφ, το ΚΑΝΑΒΑΛΙ ζγινε ςτθν Ελευςίνα . Ξεκίνθςε από τθν
Ρλ.Λαοφ και ζφταςε ςτθν Ρλ.Θρϊων όπου χορζψαμε και χαρικαμε. Ζγινε αναβίωςθ
του εκίμου του μουτηουρϊματοσ και ςτθ ςυνζχεια θ πομπι πιρε τθν κατεφκυνςθ
προσ τθν παραλία για να χορζψει ςε ρυκμοφσ latin.
Ο Σφλλογόσ μασ ςυμμετείχε με 28 άτομα ντυμζνα Ραπαςτροφμφ- Στρουμφίτεσ και
'αλαλοφμ' .

Δπρόκαζηε ζε όι νπο ΚΑΛΖ ΑΠΟΚΡΗΑθαηηνπ ρξόλνπ κε πγεία λα
μαλαζπλαληεζνύκε ζ ην Ραληεβνύ ηνπ Γέιηνπ.
Λίγεο θσηνγξαθ ίεο αλάκεζα ζηε βξνρή γηα λα ζπκόκαζηε ηελ εκέξ α.
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ΚΤΡΙΑΚΘ 11/02/2018
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ΑΒΒΑΣΟ 17/02/2018
Καρναβάλι Λουτρακίου 2018
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ΚΤΡΙΑΚΘ 04/03/2018
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ΣΕΣΑΡΣΘ 21/03/2018
Σε χϊρο που εκείνα διαλζγουν (είτε είναι το ιςόγειο του Δθμαρχείου, είτε το
Εργατικό Κζντρο , είτε το ςχολείο τουσ ) κάνουν το δικό τουσ bazaar και πουλάνε
όμορφεσ λαμπάδεσ, καταςκευζσ χειροποίθτεσ , καλοφδια παςχαλινά που ο κακζνασ
μασ μπορεί να διακζςει ζνα μικρό ποςόν να αγοράςει , να χαρίςει αλλά και να
βοθκιςει τα παιδιά να καλφψουν ανάγκεσ για να αγοράςουν είδθ που

εκείνα χρθςιμοποιοφν κατά τθν διάρκεια τθσ ςχολικισ τουσ χρονιάσ.....

Έηζηηελ Σεηάξηε 21 Μαξηίνπ, ζηελ θ ηι όμελε αίζν πζα ηνπ ΣΗΣΑΝΑ
Διεπζίλα ο , ζπγθεληξσζήθα κε 58 άηνκα !!! λαηηόζν ηείκαζηαλ γηαλα
θαηαζθεπά ζν πκε από ιακπά δεο , κέρξηαιαην πηπεξηέξεο , απγά,
θνζκή καηα θιπ γηαλα ηα πάξνπλ ηα παηδηά ησλ ΔΔΔΚ , ΔΤ ΡΤ ΝΟΜΖ  ,
ΤΜΠΑΡΑΣΑΖ .....
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ΚΤΡΙΑΚΘ 25/03/2018

Ριο όμορφθ θμζρα δεν υπάρχει για τθν Ελλάδα.
Νζεσ , νζοι , παιδιά και ενιλικεσ από νωρίσ ςτο δρόμο. Κάνουν ςειρζσ ςτα ςχολειά ,
παίρνουν τθν Σθμαία , ζρχονται ςτθν εκκλθςιά και μετά ςτθν Ρλατεία . Μπροςτά
ςτο Μνθμείο του Άγνωςτου Στρατιϊτθ κατακζτουν ςτζφανο από δάφνθ. Μετά
ςειρζσ για τθν παρζλαςθ .
Χαροφμενα πρόςωπα. Πμορφεσ παρουςίεσ όπωσ κάκε φορά.
Με τθ ςειρά τα ςχολειά μασ ξεκινοφν. Χειροκροτιματα παντοφ. Θ ατμόςφαιρα
γεμίηει με εμβατιρια . Θ Φιλαρμονικι δίνει το βθματιςμό.
Δθμοτικά - Γυμνάςια -Λφκεια - Σφλλογοι .
Σειρά και δικι μασ .
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ασ είναι ευλογθμζνθ θ θμζρα , ασ ζχουν υγεία - δφναμθ - πρόοδο όλα τα παιδιά που
ςτελζχωςαν τα τμιματα όλων των ςχολείων και των ςυλλόγων και να είναι του
χρόνου ςτισ γραμμζσ να ξανακάνουν παρζλαςθ με χαρά.
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ΠΑΡΑΚΕΤΘ 06/04/2018

Ο Σφλλογοσ Ρελοποννθςίων Ελευςίνασ ζλαβε μζροσ ςτθν Ρεριφορά του Επιταφίου
του Ι.Ναοφ των Δϊδεκα Αποςτόλων Ελευςίνασ
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ΔΕΤΣΕΡΑ 16/04/2018
Εορτι του Αγίου Λεωνίδθ - Νζα Επίδαυροσ
Στθ μεγάλθ εορτι είμαςταν προςκεκλθμζνοι . Ευχαριςτοφμε . Χορζψαμε και
επιςτρζψαμε με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ από τθν φιλοξενία και το αγκάλιαςμα
των κατοίκων τθσ πόλθσ. Ρλοφςιο κζραςμα , πλοφςιο πρόγραμμα . Χορευτικά
ςυγκροτιματα τθσ Ν.Επιδαφρου ςε ζνα κφκλο με τθν Ελευςίνα .
Ευχαριςτοφμε τον 'δικό μασ' ιερζα πατζρα Σωτιριο που τον ςεβόμαςτε και τον
αγαποφμε όλοι οι κάτοικοι τθσ Ελευςίνασ .
Ευχαριςτοφμε τον ςφλλογο, τθν οργανωτικι επιτροπι, τθν Αντιδιμαρχο και όλουσ
όςουσ μασ αγκάλιαςαν , μασ χειροκρότθςαν και μασ κάλεςαν του χρόνου με τθν
βοικεια του Θεοφ και του Αγίου Λεωνίδα να γιορτάςουμε πάλι όλοι μαηί.

ΔΕΤΣΕΡΑ 23/04/2018
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Ο Σφλλογοσ Ρελοποννθςίων Ελευςίνασ τίμθςε τον ΑΓΙΟ ΓΙΩΓΘ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΡΑΤΘΣ

Γηα δεύηεξε ρξνληάζπκκεηείρακε ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειώζεη ο ζην
μσθθιήζη ηνπ Αε Γηώξγε - Βνπηηάλσλ Λαθσλί αο κε ηα ρνξεπηηθά θαη
ηελ ρνξσδί α καο . πκκεηείραλ όκσο θαηάηνκα ηνπ δηθνύ καο γθξνππ
ζηα αγσλίζκαηα πνπ πξνεγήζεθα λ ηνπ ρνξνύ. Έηξεμαλ θαηκάιηζηα
πνι ιν ί πξνθξίζεθα λ ζηνπο 3 πξώηνπο θαηπήξαλ ρξεκαηηθά
έπαζια,κα ληήιη ηνπ Αγίνπ θαηαλακλεζηηθά. Καηηνπ ρξόλνπ κε πγεία ζε
όι νπο θαηπάληα λα κείλεηαλαιιν ίσην ην έζηκν θαηλα ην
κεηαιακπα δεύζν πκε ζηηο επόκελεο γεληέο. Καηηνπ ρξόλνπ.

ΚΤΡΙΑΚΘ 06/05/2018
ΧΟΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΘ
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Μια όμορφα 'ςτθμζνθ' μουςικο-χορευτικι εκδιλωςθ που φτιάχτθκε με αγάπθ και
μεράκι για τουσ κατοίκουσ του Διμου Μαρακϊνα αλλά και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ
, παρουςιάςτθκε τθ ΚΥΙΑΚΘ 6 ΜΑΘ και ϊρα 11.30 π.μ. ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ
Ν. Μάκρθσ.
Λουλοφδια - ομορφιά του Μάθ

Παηδηθά ζπγθξν ηήκαηα , ηα δηθά καο ΛΟΤ ΛΟΤ ΓΗΑ
θεηο , ρνξνί από όι ε ηελ Διι άδα , αθόκε θαηγάκνο , απιώζε θαλ
κπξνζηά κα ο θαηζα καο ράξηζα λ έλα όκνξ θ ν πξσηλό .

ΚΤΡΙΑΚΘ 13/05/2018
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Θ αυλαία του Λαογραφικοφ Φεςτιβάλ άνοιξε χκεσ με τθν εκδιλωςθ 'Γκλίτςα
Μαςτίχα και Λαλιά' .....
Βάλαμε τα δυνατά μασ και πετφχαμε τον ςτόχο μασ.
Με δρϊμενα - ςκετσ - χορευτικά - προβολζσ - χορωδία - γάμο - πανθγφρι και
ςυμπεκεριά....

Πξνζπα ζήζα κε λα ζ αο επραξηζηήζ νπκε κε ηνλ θαιύ ηεξν ηξόπν 3
ζύιι νγνηκαδί... Υίνο - Γσδε θάλεζα -Πειν πόλλεζ νο
Ζ πια ηεία Ζ ξώσλ γέκηζε κε ηελ παξνπζί α ζα ο . Μαο δώζα ηε δύλακε λα
αθήζν πκε ην άγρνο θαηλα παξνπζηάζ νπκε κε γηνξηήαγάπεο γηα ηελ
παξάδνζε.
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ΔΕΤΣΕΡΑ 21.05.2018
Με ιδιαίτερθ ευλάβεια και τιμι εορτάςτθκε θ Θμζρα των Ιςαποςτόλων
Κωνςταντίνου & Ελζνθσ . Να ευχθκοφμε και του χρόνου να ζχουμε δφναμθ και
υγεία να τιμιςουμε τουσ Ιςαποςτόλουσ .
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ΚΤΡΙΑΚΘ 27/05/2018
Ο ΧΟΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΘΝ ΣΤΕΦΑΝΘ - ΔΕΒΕΝΟΧΩΙΩΝ
Εορτι Αγίασ Τριάδασ και το Εκκλθςιαςτικό Συμβοφλιο του Ι.Ναοφ Στεφάνθσ Δερβενοχωρίων τίμθςε για άλλθ μια χρονιά τθν μεγάλθ αυτι
εορτι του Ι.Ναοφ με λαμπρότθτα και επιςθμότθτα , όπωσ αρμόηει.
Ρανθγυρικόσ Εςπερινόσ μετϋαρτοκλαςίασ . Στθ ςυνζχεια ακολοφκθςε
Ιερά Λιτάνευςισ τθσ Εικόνασ ςυνοδευόμενθ από αρκετοφσ Ιερείσ ,
Διμαρχο, Αντιδθμάρχουσ, εκπροςϊπουσ Δ.Σ. και φορζων τθσ περιοχισ,
αντιπροςωπείασ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και πλικοσ κόςμου . Τα
μζλθ των χορευτικϊν μασ ςυνόδευςαν τθν Ι.Εικόνα και μάλιςτα τθν
περιζφεραν για αρκετι απόςταςθ.
Μετά το πζρασ τθσ Λιτάνευςθσ , ςτθ πλατεία ξεκίνθςε το γλζντι και το
φαγοπότι με άφκονο κραςί για όλουσ. Ο πατζρασ Λάμπροσ καλωςόριςε
τουσ παρευριςκομζνουσ και τα μζλθ των χορευτικϊν ςυγκροτθμάτων
που κα ζδιναν ςτθν βραδιά τθν παραδοςαικι νότα . Το Χαϊδάρι και θ
Ελευςίνα ζδωςαν το παρόν τουσ.

Το χορευτικό μασ με χοροφσ από
διάφορα διαμερίςματα τθσ χϊρασ, με τθν φωνι του Γιϊργου Χρονόπουλου , με
αναπαράςταςθ γάμου και κλείςιμο τθσ παράςταςθσ με αρβανίτικουσ χοροφσ, ζδειξε
για άλλθ μια φορά πωσ πάντα δίνει το 'παρόν' ςε κάκε κάλεςμα.
Ευχαριςτοφμε κερμά για τθν πρόςκλθςθ και τθν αμζριςτθ φιλοξενία.
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ΚΤΡΙΑΚΘ 10/06/2018

Ζπεςε θ αυλαία του Μινα Λαογραφίασ ,τθ Κυριακι 10 Ιουνίου . Ο καιρόσ για λίγο
πιγε να χαλάςει αυτιν τθν εκδιλωςθ μα δεν τα κατάφερε. Ζτςι χορζψαμε,
τραγουδιςαμε , ευχαριςτθκικαμε μια όμορφθ βραδιά παράδοςθσ.
Να ευχθκοφμε με υγεία και όρεξθ να ξαναςυναντθκοφμε και του χρόνου ςε ζνα
τζτοιο Αντάμωμα.
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ΠΑΡΑΚΕΤΘ 15/06/2018
ΡΟΣΚΘΝΥΜΑ ΣΤΘΝ Ι.ΜΟΝΘ ΑΓΙΟΥ ΙΕΩΝΥΜΟΥ

Για άλλθ μια χρονιά ο Σφλλογόσ μασ επιςκζφκθκε τθν Ιερά Μονι Αγίου
Ιερωνφμου του Βθκλεεμίτου. Με κατάνυξθ και ςεβαςμό
παρακολουκιςαμε τον Ρανθγυρικό Εςπερινό & τθν Ρεριφορά τθσ Αγίασ
Εικόνοσ . Αρτοκλαςία είχαμε για τα μζλθ μασ και το Δ.Σ. τθν οποία
μοιράςαμε ςε όλουσ . Ραράλλθλα , μια καταςκευι με τθν Εικόνα του
Αγίου, τον βίο του και βότανα μοίραςε θ πρόεδροσ Ντίνα Τριλίκθ ςε
όλουσ τουσ προςκυνθτζσ που ιταν μαηί . Ακολοφκθςε αγιαςμόσ του
νζου τυροκομείου τθσ Μονισ.
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ΣΑΒΒΑΤΟ23/06/2018

ΑΦΙΕΩΜΑ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΑΓΟΥΔΙ' Μια όμορφθ εκδιλωςθ που διοργάνωςε ο
ΔΘΜΟΣ ΡΑΙΑΝΙΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΙΑΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΕΑΣ' ....
Ανοίξαμε το πρόγραμμα. Με τθν χορωδία μασ ςε παραδοςιακοφσ ςκοποφσ. Με το
χορευτικό μασ ςε χοροφσ τθσ Ρελοποννιςου αλλά και τοπικοφσ τθσ περιοχισ. Το
χειροκρότθμα θ ανταμοιβι μασ.
Τελειϊνοντασ δεν φφγαμε , κακίςαμε και χορζψαμε ςε ζνα 'ηωντανό πρόγραμμα' με
δθμοτικά, νθςιϊτικα με παραδοςιακοφσ τραγουδιςτζσ και ςτθ ςυνζχεια, τθν Ζφθ
Θϊδθ.
Καταλαβαίνει ο κακζνασ μασ εάν τα τραπζηια που μασ παραχϊρθςαν γζμιςαν ζςτω
ζνα λεπτό...... κακόλου.... όλο άδεια ιταν , αφοφ κανζνασ και καμία δεν κάκιςε
κάτω, ζςτω και για ζνα ποτιρι νερό..... ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ ΝΑ ΞΑΝΑ ΓΙΟΤΑΣΟΥΜΕ ,
ΝΑ ΞΑΝΑ ΓΛΕΝΤΘΣΟΥΜΕ
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ΚΤΡΙΑΚΘ 01/07/2018
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ΠΑΡΑΚΕΤΘ 13/07/2018
Ετοιμάςτθκε, υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Τουριςμοφ και του Ε.Ο.Τ. ο 22οσ κατά
ςειρά Διαγωνιςμόσ Mισ Ραγκόςμιοσ Τουριςμόσ.
Ρρόκειται για ζνα Ραγκόςμιο τουριςτικό γεγονόσ-κεςμόσ για τθν Ελλάδα που ζγινε
πραγματικότθτα από τον Γ. Κουτοφλια.
Φζτοσ ο διαγωνιςμόσ ονομάςτθκε MUNDIAL ΟΜΟΦΙΑΣ, μιασ και φιλοξενικθκαν
25 πρζςβειρεσ ομορφιάσ και τουριςμοφ από όλο τον Ρλανιτθ, ςτθν Ελλάδα
(Αργεντινι, Βραηιλία, ωςία, Ρουζρτο ίκο, Ιταλία, Ρορτογαλία, Γαλλία, Βζλγιο).

Ευχαριςτοφμε κερμά για τθν πρόςκλθςθ . Συγχαρθτιρια ςε όλεσ τισ διαγωνιηόμενεσ
. Συγχαρθτιρια ςτισ νικιτριεσ τθσ βραδιάσ, ςτον Ρρόεδρο , ςτουσ διοργανωτζσ, ςτθν
κριτικι Επιτροπι. Με υγεία, δφναμθ, κουράγιο να ςυνεχίςει μια τζτοια προςπάκεια
. Μασ κάνει ακόμθ πιο γνωςτοφσ, πιο δυνατοφσ ςε κάκε γωνιά του Ρλανιτθ. Θ
ελλθνικι ομορφιά , το γαλάηιο τθσ κάλαςςασ δεν περιγράφεται.
Και πάλι ΣΥΓΧΑΘΤΘΙΑ και ευχαριςτοφμε για τθν πρόςκλθςθ και τθν όλθ προβολι .

ΚΤΡΙΑΚΘ 09/09/2018
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Πταν 'λαλάει' το κλαρίνο
ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΙΑΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΟ ΡΑΚΟ Κ.ΛΙΑΟΣ
Μια πλατεία κατάμεςτθ με κόςμο από νωρίσ . Θ ορχιςτρα του Νίκου Φιλιππίδθ ςτθ
κζςθ τθσ , γεμίηει με ιχουσ και 'καλεί' όλουσ ςτο γιορτάςι τθσ θμζρασ.
Οη Πει νπνλλήζηνηγηνξηάδνπλ καδί κε όι νπο ηνπο θί ι νπο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο
πεξηνρήο.
Ο ύι ι νγνο Πει νπνλλεζ ίσ λ Εεθπξίνπ , καδί κε ηνλ Γήκαξρν Υξ ήζην Παππνύ θαη
ηνλ παπά Ληαππνδέρνληαη ηνλθόζκ ν , ηνλ θαι σ ζνξίδνπ λ ,ηνλ 'βάλνπλ ζην ρνξό'.
Από λσξίο θηάζα κε θαηεκείο κε ην δηθό καο ρνξεπηηθό , θαι εζκ έλνη ησλ
ζπ κπαηξησηώλ καο.
Υώξνο λα αι ι άμνπκε, θηι νμελία, γι έληη.
Υνξές ακε , ρεηξνθξνηεζήθακε , ραξήθακε , γι εληήζα κε.... πήξακε θαη ηα
ι νπι νπδάθηακαο γηαηελ Πξόεδξν θ αη ρνξνδηδάζ θαι ν Νηίλα Σξηι ίθε , πνπ γηαπξώηε
θνξ ά κεηά από όι α απηά ηα ρξόληαδελ ήηαλ καδί καο γηαηί απι ά : ζ ηεθαλώλεη κηα
δηθή καο θνπέι ι α ηνπ ρνξεπηηθνύ καο ζ πγθξνηήκαηνο. Καη έηζη :ε θνπκπάξα ρόξεπε
αι ι νύ ! πάλησο ζε ρνξό θαη ραξέο ήηαλ ....
Όι α ηέι εηα...... Δπραξηζηεζήθακε ....... Γι εληήζα κε.....
ζπ κκεηείρακε κε ην μεθίλεκα ηνπ επηέκβξε ζε ΑΝΣΑΜΩΜΑ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΗΩΝ
Σν θι αξίλν ι άι εζε θ αη εκείο ζπ κκεηείρακε ζηε ραξά θαη ζην θάι εζκ ά ηνπ.
Καη ηνπρξόλνπ λα μαλαγι εληήζνπ κε θαη λα αληακσζ νύκε

ΣΕΣΑΡΣΘ 12/09/2018
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ΤΟ ΧΟΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΘΝ ΕΟΤΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ
Τθ Τετάρτθ 12 Σεπτεμβρίου , για άλλθ μια χρονιά ςυμμετείχαμε ςτθν περιφορά τθσ
Εικόνοσ και εν ςυνεχεία χορζψαμε ςτθν όμορφθ γιορτι προσ τιμι του Αγίου ,
προςτάτθ τθσ Ηακφνκου .

Ραραδοςιακοί χοροί γζμιςαν τθν ατμόςφαιρα και ξεςικωςαν τουσ
παρευριςκόμενουσ να μεγαλϊςουν τον κφκλο. Ευχόμαςτε ο ΑΓΙΟΣ να είναι βοθκόσ
και προςτάτθσ όλων μασ και των οικογενειϊν μασ.
Και του χρόνου με υγεία να είμαςτε όλοι εκεί .

ΣΕΣΑΡΣΘ 17/09/2018
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ΑΒΒΑΣΟ 22/09/2018
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ΑΛΩΣΘ ΤΙΡΟΛΙΤΣΑΣ ΣΤΘ ΡΛΑΤΕΙΑ Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΩΝΘΣ ΣΤΙΣ ΑΧΑΝΕΣ

Μια υπζροχθ εκδιλωςθ μασ επιφφλαξε ο Σφλλογοσ Ρελοποννθςίων
Αχαρνϊν και ο Διμοσ Αχαρνϊν το Σαββατόβραδο 22.9.2018 .

Με ηε θ σλή ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΛΑΛΔΕΑ θαηηνπο ππέξνρνπο ήρνπο ηνπ
θιαξ ίλνπ πνπ μεζήθ σζε όι νπο ηνπο παξεπξηζθό κελνπο θάζε ειηθίαο
κέρξηηηο πξώηεοπξσ ηλέο ώξεο , ηα ρνξεπηηθά καο θαηε ρνξσδί α καο
έδσζα λ ην ΠΑΡΟΝ ηνπο αληαπνθξηλόκελνηζην ηηκεηηθό θάιεζ κα .
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ΚΤΡΙΑΚΘ 28/10/2018

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΘΝ ΡΑΕΛΑΣΘ ΤΘΣ 28θσ ΟΚΤΩΒΙΟΥ
Νοιϊςαμε ακόμθ μια φορά υπεριφανοι όταν αντικρφςαμε τα παιδιά μασ από 4ων
μθνϊν (που κα βαφτιςτεί μόλισ τθν επόμενθ εβδομάδα) , παιδιά ΔθμοτικοφΓυμναςίου - Λυκείου μα και ενιλικεσ να κρατοφν τθν ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΘΜΑΙΑ ζτοιμοι να
παρελάςουν και να τιμιςουν ΑΥΤΟΥΣ τουσ ΘΩΕΣ και τισ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΩΪΔΕΣ μετά
από 78 ολόκλθρα χρόνια .
1940 - 2018
Σασ ευχαριςτοφμε - πάντα κα ςασ ζχουμε ςτθν καρδιά μασ , παράδειγμά.
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ΣΕΣΑΡΣΘ 7/11/2018

Εορτι ΤΑΞΙΑΧΩΝ
Μεγάλθ θμζρα για τθν Ελευςίνα θ Τετάρτθ 7 Νοεμβρίου , παραμονι των Ταξιαρχϊν
. όπου τίμθςαν ταυτόχρονα τρεισ (3) Ιεροί Ναοί τθν εορτι των Αρχαγγζλων.
Ο Σφλλογοσ Ρελοποννθςίων Ελευςίνοσ , παρευρζκθκε και ςτουσ τρεισ Ι.ναοφσ . Στθν
εορτι των ΣΥΜΙΑΚΩΝ θ υπεφκυνθ δθμοςίων ςχζςεων Διμθτρα Κατςαροφ με τθν
υπεφκυνθ χορευτικοφ Χαροφλα Λιακοποφλου , ςτθν εορτι ΛΙΜΕΝΕΓΑΤΩΝΔΩΔΕΚΑΝΘΣΙΩΝ θ Ρρόεδροσ Ντίνα Τριλίκθ , ςτον Ι.Ναό Η.Ρθγισ-Ταξιαρχϊν
Αεροδρομίου , ο Αντιπρόεδροσ Ηαχαρίασ Καπζτασ.
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ΚΤΡΙΑΚΘ 02/12/2018
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ΔΕΤΣΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2018

Θ επόμενθ θμζρα , μασ βρικε να προςφζρουμε εκελοντικι εργαςία ςτθν φιλόξενθ
αίκουςα του εργοςταςίου ΤΙΤΑΝ Ελευςίνασ ςτισ 3.30 το μεςθμζρι.
Οι κυρίεσ του μεγάλου χορευτικοφ μασ , όπωσ κάκε χρόνο , ζδωςαν το παρόν τουσ
και με υλικά που προςφζρει ο ΤΙΤΑΝασ φτιάξαμε πανζμορφα πουγκιά με
ςοκολατάκια, βραχιολάκια , κολιζδεσ , ςπιτάκια , για να τα πουλιςουν με τθ ςειρά
τουσ τα παιδιά των ΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , Θ ΕΥΥΝΟΜΘ και άτομα με

ιδιαιτερότθτεσ.

Ευχαριςτοφμε τον ΤΙΤΑΝΑ
για τθν εμπιςτοςφνθ και τθν αγκαλιά του ςε τζτοιεσ προςπάκειεσ , τθν φίλθ μασ
κοινωνικι λειτουργό Σπετςιϊτθ Μαρουςϊ , τθν γλυκφτατθ δαςκαλίτςα μασ και
ευχόμαςτε ςε όλα τα ςπιτικά ΥΓΕΙΑ - ΕΥΛΟΓΙΑ - ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΤΕΣ
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ΣΡΙΣΘ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2018

ΠΡΟΚΛΘΕΙ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ
ΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΩΜΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΤΛΛΟΓΟΤ
Ζτςι , παρευρεκικαμε ςτθν όμορφθ γιορτι τθσ ΘΕΣΣΑΛΙΚΘΣ ΕΝΩΣΘΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
ςτον Ι.Ναό Αγίων Κωνςταντίνου & Ελζνθσ Ελευςίνασ και ςτθν περιφορά τθσ Εικόνοσ
. Τον ςφλλογό μασ εκπροςϊπθςαν από το Δ.Σ. θ υπεφκυνθ Δθμοςίων Σχζςεων κα
Διμθτρα Κατςαροφ και από τθν Χορωδία μασ ο κ. Νιηιςκιϊτθσ Σωτιρθσ.
Στο κάλεςμα του Συλλόγου Μικραςιατϊν Ελευςίνασ επ ευκαιρία τθσ εορτισ τθσ
Αγίασ Βαρβάρασ , τον ςφλλογο εκπροςϊπθςε θ Ρρόεδροσ κ.Ντίνα Τριλίκθ
Στο κάλεςμα τθσ Χορωδίασ Ρετροφπολθσ ΤΕΨΙΧΟΘ , χκεσ το βράδυ ςτθν αίκουςα
του Ρνευματικοφ Κζντρου Ρετροφπολθσ , παρευρζκθκε θ Ρρόεδροσ κ.Ντίνα Τριλίκθ
και το μζλοσ τθσ Χορωδίασ κ.Ελζνθ Ηαμπζτα. Μια ευχάριςτθ ζκπλθξθ για τουσ
διοργανωτζσ οι οποίοι μασ αφιζρωςαν τραγοφδια τθσ Ρελοποννιςου.
Ευχαριςτοφμε όλουσ κερμά και ευχόμαςτε με το ίδιο κουράγιο και δφναμθ να
ςυνεχίςουν να υπθρετοφν τον Ρολιτιςμό.
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ΚΤΡΙΑΚΘ 15/11/2018 – ΚΤΡΙΑΚΘ 9/12/2018
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ΑΒΒΑΣΟ 15/12/2019 – ΔΕΤΣΕΡΑ 17/12/2019
Ο Σφλλογοσ μασ ςτθ Σερβία. Το χορευτικό μασ κατζκτθςε τθν
πρϊτθ κζςθ ςτο Βελιγράδι.
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