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Νόμος του Κράτους είναι πλέον
ο “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’’
325 νέοι Δήμοι (από 914 Δήμους & 120 Κοινότητες)
13 Περιφέρειες (εδώ συγχωνεύονται οι 54 Νομαρχίες και οι 3 Υπερνομαρχίες)
7 αποκεντρωμένες Διοικήσεις (από 13 κρατικές Περιφέρειες)

Ψ

ηφίστηκε το νομοσχέδιο “Καλλικράτης’’
με ελάχιστες αλλαγές σε ονομασίες δήμων, αλλαγές εδρών και σε ορισμό κάποιων ιστορικών εδρών.
Καμία όμως αλλαγή ορίων στον χάρτη της
χώρας, παρ’ ότι υπήρχαν αρκετές αντιρρήσεις
και διαμαρτυρίες απ’ όλες τις πλευρές και σε όλη
την Ελλάδα για τις χωροταξικές ρυθμίσεις του
“Καλλικράτη’’.
Όμως, ακόμα και η θεωρητική καλύτερη χωροθέτηση των νέων δήμων, πάλι αντιρρήσεις θα
είχε.
Ο “Καλλικράτης’’ σαν μία μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, δεν μπορεί και τελικά δεν θα
κριθεί από επί μέρους χωροθεσίες δήμων, αλλά
ως μία συνολική μεταρρύθμιση.
Και σαν τέτοια ήταν αναγκαία. Είναι μια μεγάλη
καινοτομία, είναι τολμηρή και εκ του αποτελέσματος θα φανεί αν κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Βέβαια στον ενδιάμεσο χρόνο προσαρμογής και
προβλήματα θα υπάρξουν και λειτουργικές δυσκολίες θα προκύψουν.
Εκείνο που οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν τώρα
είναι να “προβλέψουν’’ αυτού του τύπου τα προ-

βλήματα και όσο είναι δυνατόν να τα “προλάβουν’’.
ΟΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
1) Ανατ. Μακεδονίας
& Θράκης
Έδρα Κομοτηνή
2) Κεντρικής Μακεδονίας
» Θεσ/νίκη
3) Δυτικής Μακεδονίας
» Κοζάνη
4) Ηπείρου
» Ιωάννινα
5) Θεσσαλίας
» Λάρισα
6) Ιονίου
» Κέρκυρα
7) Δυτικής Ελλάδας
» Πάτρα
(περιλαμβάνει τους Νομούς
Αιτ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας)
8) Στερεάς Ελλάδας
» Λαμία
9) Αττικής
» Αθήνα
10) Πελοποννήσου
» Τρίπολη
(Περιλαμβάνει τους νομούς
Αργολίδας - Αρκαδίας - Κορινθίας Λακωνίας & Μεσσηνίας)
11) Βορείου Αιγαίου
» Μυτιλήνη
12) Νοτίου Αιγαίου
» Ερμούπολη
13) Κρήτης
» Ηράκλειο

Συνέχεια στην 3η σελ.

Πρόταση των Δημάρχων
των όμορων Δήμων: Παΐων, Αροανίας & Κλειτορίας
“Συνένωση των τριών όμορων Δήμων: Αροανίας, Κλειτορίας και Παΐων
υπό την ονομασία “Δήμος Ορεινής Αχαΐας’’ με έδρα επί του οδικού
άξονα Τριπόλεως (Ε.Ο. 111) και στη θέση «Φιλέικα Καλύβια».

Μ

ε την μορφή του κατεπείγοντος συνεδρίασαν στις 6 Μαΐου 2010 τα Δ.Σ. των
3 παραπάνω Δήμων για να καταθέσουν
την επομένη 7 Μαΐου στην ΤΕΔΚ Αχαΐας τις
αποφάσεις τους έτσι ώστε να κωδικοποιηθούν
και να δοθούν στο Υπουργείο μέσω της ΚΕΔΚΕ.
Ας κάνουμε όμως μια μικρή αναδρομή στο
παρελθόν. Απ’ το ΣΕΠ ’08 είχε σταλεί από την
ΚΕΔΚΕ σε όλους τους Δήμους η πρόταση του
Ι.Τ.Α. (πρότεινε για την περιοχή μας τη συνένωση

των Δήμων Καλαβρύτων, Αροανίας, Παΐων, Κλειτορίας με έδρα τα Καλάβρυτα) για την συγχώνευση των Δήμων και τους καλούσε να οργανώσουν τοπικά τον εσωτερικό διάλογο και να στείλουν τις προτάσεις τους ώστε το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ
να διαμορφώσει την τελική του πρόταση που θα
υποβάλει προς την Κυβέρνηση.
Ο Δήμος μας μαζί με τους όμορους Δήμους
δεν προχώρησε σε κανενός είδους συζήτηση ή

Συνέχεια στην 4η σελ.

25η Μαρτίου
Διπλή γιορτή

Σ

τις 25 Μαρτίου κάθε χρόνο
έχουμε διπλή γιορτή. Η εκκλησία μας γιορτάζει τον
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και ο
λαός μας την ίδια ημέρα, ημέρα
που έχει οριστεί ως Εθνική γιορτή,
τιμά τους επώνυμους και ανώνυ-

μους ήρωες, οι οποίοι με την εξέγερσή τους, τους αγώνες και τα
κατορθώματά τους μας χάρισαν την
ελευθερία, διώχνοντας τους Τούρκους που 400 χρόνια καταδυνάστευαν την Πατρίδα μας.

Συνέχεια στην 12η σελ.

Οι λαμπαδηδρόμοι έτοιμοι να ξεκινήσουν
για την φωταγώγηση του 1821 στη Ράχη.

Το 1ο Συνέδριο της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης για την αποκατάσταση
της ιστορικής αλήθειας

Μ

ε μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από την Παγκαλαβρυτινή Ένωση στις
12 & 13 Μαρτίου 2010 στα Καλάβρυτα το 1ο Συνέδριο της Παγκαλαβρυτινής Ιστορίας και Μνήμης με
θέμα: «Το ξεκίνημα του Αγώνα το
1821».
Ο Πρόεδρος της Π.Ε. κ. Γεώργιος
Κοσμάς αφού καλωσόρισε, ευχαρίστησε και προσφώνησε τους παριστάμενους αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της διοργάνωσης αυτού
του Συνεδρίου, τονίζοντας ότι είναι
υποχρέωσή μας και οφείλουμε να
αντικρούουμε τις ανοίκειες, ανιστόρητες και ύπουλες απόπειρες ορισμένων κύκλων να διαστρεβλώνουν

την ιστορική αλήθεια και να παραποιούν τα μοναδικά αποδεδειγμένα
πραγματικά περιστατικά και γεγονότα, της έναρξης δηλαδή των πρώτων επαναστατικών επεισοδίων της
Επανάστασης του 1821 από την περιοχή των Καλαβρύτων και της απελευθέρωσης των Καλαβρύτων στις
21 Μαρτίου 1821 που είναι η πρώτη
πόλη της Ελλάδας που απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό.
Όλοι οι ομιλητές (19 τον αριθμό)
παρουσίασαν «Ανέκδοτα έγγραφα,
πραγματικά περιστατικά και γεγονότα και πολλά άλλα στοιχεία της
περιόδου της Επανάστασης του
1821 στα Καλάβρυτα που αποδειΣυνέχεια στην 11η σελ.

Δ Ι ΑΒΑΣΤΕ
3 Οι αναγνώστες γράφουν
σελ. 3

3 Ασφαλιστικά θέματα
σελ. 5

3 Τηλεσκόπιο
σελ. 6-7

3 Ενημέρωση από την ΟΡΜΗ
σελ. 8

3 Ο Δήμος ενημερώνει...
σελ. 9

3 Γελάτε γιατί... χανόμαστε
σελ. 10

3 Ο Σύλλογος ενημερώνει
σελ. 12

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εθνικές μεταφορές
Χωματουργικές
εργασίες
Υλικά οικοδομών
Υδραυλική
Σφύρα
Έδρα: Δάφνη Παΐων
Τηλ. γραφείου: 2692071256
Κιν. 6973885812 - 6974650265
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Πως έγινε ο ναός
της Αγίας Τριάδος
Κτιτορικόν Βιβλίον
Του Μητροπολιτικού Ναού «Αγία Τριάς» Στρεζόβης, ερανισθέν υπό Θεοδώρου Αναστασίου Πλατάκου εκκλησιαστικού συμβούλου Αγίας Τριάδος.
Εν Στρεζόβη τη 30 Δεκ. 1909
ΚΕΦ. 2. Αγαπητοί μου αδελφοί, εις την θέσιν
όπου είναι σήμερον ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος,
πριν κατοικείτο εκ τεσσάρων οικογενειών. Αλλά ο
Ανδρέας Φαρσής το έτος 1862 ήτο εις την Στρέζοβαν
ως Πάρεδρος, διότι ετότε δεν είχαμε Δημαρχία εις
την Στρέζοβαν, ήτο πρωτεύουσα το Σοπωτόν. Λοιπόν
ως Πάρεδρος, πλην ως καλός πατριώτης, ηθέλησε
να κάμη την Αγίαν Τριάδα, έκρινε καλόν να γίνη ο
Ναός εκεί που ευρίσκεται σήμερον, αλλά εκεί εκατοικούσαν τέσσαρες οικογένειες, δηλαδή ο Ανδρέας
Τούπης, ο οποίος αμέσως εδώρισεν την οικίαν του,
οι δε άλλοι τρεις εδυστρόπησαν, αλλά συνήλθε η
κοινότης, ηγουμένου του Ανδρέα Φαρσή, ο οποίος
διέταξε το κοινόν ίνα αποδιώξη τον Κωνσταντίνον
και Παναγήν Κολιρόπουλον και Ανδρέα Σιάσιον ή
Αρβανίτην και Θεόδωρον Παναγιωτόπουλον ή Νταλιάνην να εξέλθωσι των οικιών των, αλλά ούτοι και
πάλιν ηρνήθησαν, ο δε Ανδρέας Φαρσής μαζί με
τους κατοίκους εγκρέμισε τας οικίας των και τους
απεζημίωσεν, εις μεν τον Κωνσταντίνον και Παναγήν
Κολιρόπουλον δρχ. 400 και οικόπεδον, εις δε τον
Ανδρέαν Σιάσιον ή Αρβανίτην δρχ. 300 και ηγόρασε
την οικίαν του Γεωργίου Μαστρομπαλάση, του δε
Θεοδώρου Παναγιωτοπούλου του οικοδόμησεν
οικίαν χαμόγειον, την οποίαν σήμερον την κατέχουν
οι κληρονόμοι του Ανδρέα Κ. Μπουσιούτη ή Τσιάκου.
Αυτά όσα αναφέρω άνωθεν έγειναν εις τα 1862.
ΚΕΦ. 7. Μετά ταύτα το έτος 1872, 4 Ιουνίου,
ανήμερα της Αγίας Τριάδος εγκαινιάσθη η Εκκλησία
υπό του Επισκόπου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ευθυμίου.

Για την αντιγραφή
Π.Λ.

ΜΑΝ-τέλης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σαν μπουλντόκ έχει τη φάτσα
και πολύ γνωστός στην πιάτσα
τα λεφτά ήταν χορηγίες
και μη λέτε Μα...ντελίες.

Έφυγαν...
Δ.Δ. Δάφνης
― Φωτεινή Λάππα του Θεοδώρου. Απεβίωσε στις 4-42010. Γεννηθείσα το 1923 στη Δάφνη Αχαΐας.
― Γιαννούλα Δουφεξή του Παναγιώτη. Απεβίωσε στις
9-4-2010. Γεννηθείσα το 1928 στη Δάφνη Αχαΐας.
― Ιωάννης Κυριακόπουλος του Γεωργίου. Απεβίωσε
στις 23-4-2010. Γεννηθείς το 1932 στη Δάφνη Αχαΐας.
― Κωνσταντίνα Ρηγοπούλου του Νικολάου. Απεβίωσε
στις 25-4-2010. Γεννηθείσα το 1925 στη Δάφνη Αχαΐας.
― Μπάτος Πάνος του Μιλτιάδη. Απεβίωσε στις 31-52010. Γεννηθείς το 1923 στη Δάφνη Αχαΐας.

Ψάχνει για τον κερατά
που τον κάρφωσε γερά
γιατί του ’βγαλε το μάτι
και του το κρατάει γινάτι.
Κι ο λαός κερατωμένος
δεν τον σκέφτηκες μαντέλος
όταν τσέπωνες διακόσια
και ζητούσες κι άλλα τόσα;
Μην τολμήσεις κυρ-μαντέλο
εγώ το καλό σου θέλω
να βγεί η μούρη σου στη γύρα
γιατί στήσαμε παγίδα.

Δ.Δ. Πάου
― Θεόδωρος Πανουτσακόπουλος του Σπήλιου. Απεβίωσε
στις 9-3-2010. Γεννηθείς το 1956 στο Βεσίνι Αχαΐας.
― Παρασκευάς Τζίφας του Ανδρέα. Απεβίωσε στις 194-2010. Γεννηθείς το 1926 στο Βεσίνι Αχαΐας.
― Χρήστος Χριστοδουλίδης του Άγγελου. Απεβίωσε
στις 21-5-2010. Γεννηθείς το 1943 στην Πάτρα Αχαΐας.

Όποιος το λαό έχει κλέψει
όλα να του τα δημεύσει
κράτος και δικαιοσύνη
και δραχμή να μην του μείνει.

Παν. Τσίπος

Δ.Δ. Νασίων
― Γεώργιος Ζαφειρακόπουλος του Νικολάου. Απεβίωσε
στις 3-3-2010. Γεννηθείς το 1921 στα Νάσια Αχαΐας.
― Θεόδωρος Δημητρακόπουλος του Σπήλιου. Απεβίωσε
στις 3-5-2010. Γεννηθείς το 1937 στα Νάσια Αχαΐας.

Με τις ευχές των δικών τους και πλήθους συγγενών,
γνωστών και φίλων τους παντρεύτηκαν στις 22-5-2010,
στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Αμαλιάδας ο Κώστας
Νικ. Φραγκιάς και η Βάσω Σωτηροπούλου, κόρη του
συμπατριώτη μας Θύμιου Ιω. Σωτηρόπουλου, από τη
Δάφνη.
Ακολούθησε παραδοσιακό τρικούβερτο γλέντι, με
το δημοτικό συγκρότημα του γνωστού μας Τάκη Μπαλάση, όπου έκλεψαν την παράσταση, εκτός από τα νιόπαντρα και τα παιδιά και τα εγγόνια του Γιωργίκου
Μπακάλη από την Ποδογορά, που με το χορό, τη ζωντάνια, το κέφι και τη χάρη τους έδωσαν ξεχωριστό
χρώμα και τόνο στη βραδιά.
Ευχόμαστε από καρδιάς να ζήσουν και πάντα σε
χαρές και γλέντια ν’ ανταμώνουμε.

Δ.Δ. Σκοτάνης
― Ανδρέας Πράσινος-Λάππας του Βασιλείου. Απεβίωσε
στις 16-3-2010. Γεννηθείς το 1941 στη Σκοτάνη Αχαΐας.

Εκλεκτοί Γάμοι

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗ Σ ΔΑΦΝ Η Σ
ΕΔΡΑ: Θεμιστοκλέους 4 Αθήνα Τ.Κ. 10678
Τηλ.-Fax: 210-3822190
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά
Εκδότης: Παναγιώτης Λάππας
Πρόεδρος του Συλλόγου
e-mail: Lappas.Panos@gmail.com
Τηλ - Fax: 210-5144261
Διευθυντής & Υπεύθυνος: Παναγιώτης Τσίπος
Γραμματέας του Συλλόγου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις
των συγγραφέων τους. Διατηρείται όμως
το δικαίωμα συντόμευσης μεγάλων κειμένων.
• Τα υπόλοιπα κείμενα είναι ευθύνης της σύνταξης
και του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Για αλλαγή διευθύνσεων ή νέων διευθύνσεων να
ενημερώνετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ετήσια συνδρομή: 5 ευρώ
• Οι συνδρομές κατατίθενται στο λογ/σμό:
129/296199-76 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ή θα εισπράττονται από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.
Τηλέφωνα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
Παναγιώτης Λάππας, Πρόεδρος, τηλ. 6944772621
Γεώργιος Σπηλιόπουλος, Αντ/δρος, 6942097447
Παναγιώτης Τσίπος, Γραμματέας, 6973784122
Θεόδωρος Κοροντζής, Ταμίας, 6932486526
Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Έφορος, 6976476083
Βάσω Μαλλή, Αναπλ. Γραμματέας, 6977519564
Τρύφωνας Κοροντζής, Αναπλ. Ταμίας, 6977233343
Σ’ αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν:
Παν. Λάππας, Βάσω Μαλλή,
Γιάννης Σκουτέρης, και Παν. Τσίπος
Φωτογραφίες: Βάσω Μαλλή
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Δάφνη: Αριθμός υπεραστικής κλήσης 26920
Δήμος Παΐων
Τηλεφωνικό Κέντρο ..........................26923-60600
Fax ....................................................26920-71866
Υπηρεσίες
Αστυνομία Κλειτορίας ..................................31206
Υγειονομικός Σταθμός..................................71204
Φαρμακείο ....................................................71033
ΚΕΠ ..............................................................71894
Βοήθεια στο σπίτι ........................................71766
ΕΛΤΑ ............................................................71216
Πρατήριο καυσίμων ......................................33033
ΚΑΥΑΚ ................................................6978996950
Γραφείο τελετών..................71121 & 6978996953

Δ.Δ. Χόβολης
― Θεόδωρος Μπαμπίλης του Ανδρέα. Απεβίωσε στις
31-3-2010. Γεννηθείς το 1918 στη Χόβολη Αχαΐας.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

Ενημέρωση
Τα κοινωνικά συμβάντα που δημοσιεύονται στην αντίστοιχη στήλη της εφημερίδας, μάς δίνονται από τις
υπηρεσίες του Δήμου μας.
Τα όποια κοινωνικά συμβάντα, ευχάριστα ή δυσάρεστα συμβαίνουν εκτός Δάφνης, σε Αθήνα, Πάτρα κ.λ.π.
ή εξωτερικό, ο Σύλλογος δεν μπορεί να τα γνωρίζει.
Αλλά κι αν ακόμη κάποιο από τα συμβαίνοντα γίνει γνωστό σε κάποιο μέλος του Συλλόγου, δεν μπορούμε να
το δημοσιεύσουμε, χωρίς να γνωρίζουμε ότι αυτούς
που αφορούν επιθυμούν την δημοσίευσή του.
Γι’ αυτό παρακαλούμε τους συμπατριώτες μας, αν
κάποιο συμβάν που τους αφορά (γάμος, βαφτίσια, επιτυχίες κ.λ.π.) επιθυμούν να δημοσιευτεί στην εφημερίδα, να επικοινωνούν με το γραφείο του Συλλόγου ή να
ενημερώνουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.
Ευχαριστούμε.
Από το Δ.Σ.

Σχολεία
Δημοτικό ......................................................71210
Γυμνάσιο ......................................................71208
Λύκειο ..........................................................71342
ΤΑΞΙ
Κουτσιουρής Δημήτρης ......................6932635154
Μπουσιούτης Γεώργιος ......................6972115888
Χριστόπουλος Διονύσης ....................6979673235
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ
Ξενοδοχείο “Η Δάφνη’’ ....................26920-71217
............................................................6932232591
Ξενοδοχείο “Δήμητρα’’ ................26920-71124/25
............................................................6973546585
Τουριστικές κατοικίες “Λάδωνας’’ ......6972849530
Ξενώνας ΝΑΟΔ (Eco Action) ..............6978996950
Μαλλής “Ενοικιαζόμενα Δωμάτια’’ ..2610-452200
............................................................6936777340
Επιπλωμένες κατοικίες “Πεύκο’’ ......71105-71814
............................................................6974768363
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΕΣ
Οινομαγειρείο “Ο Ντάνος’’ ..........................71727
Ταβέρνα - Ψησταριά “Ο Τζόλας’’..................71401
Ψησταριά - Πιτσαρία “Ο Φερλές’’ ................71444
Κοσμικό Κέντρο “Ο Μωριάς’’ ........................71266
............................................................6974941185

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
“ΜΩΡΙΑΣ’’
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΒΟΜΠΙΡΗΣ
(ΝΤΑΝΟΣ)
ΑΙΘΟΥΣΑ 600 ΑΤΟΜΩΝ
Η αίθουσα διατίθεται:
Για χορούς, συνεστιάσεις, γάμους, βαπτίσεις
κι άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις
ΔΑΦΝΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Τηλ.: 26920-71266 & 26920-71828 (οικία)
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Νόμος του Κράτους είναι πλέον ο “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’’
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
ΟΙ ΕΠΤΑ (7) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
1) Αττικής
Έδρα Αθήνα
2) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
» Λάρισα
3) Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας » Ιωάννινα
4) Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
» Πάτρα
5) Αιγαίου
» Πειραιάς
6) Κρήτης
» Ηράκλειο
7) Μακεδονίας - Θράκης
» Θεσ/νίκη
ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ
(από 21 Δήμους και 2 Κοινότητες)
1. Δήμος Πατρέων με έδρα την Πάτρα αποτελούμενος

α) Το Δημοτικό Συμβούλιο
β) Την Οικονομική Επιτροπή
γ) Την Επιτροπή ποιότητας ζωής
δ) Την Εκτελεστική Επιτροπή
ε) Τον Δήμαρχο

από τους Δήμους Πατρέων, Βραχναίϊκων, Ρίου, Μεσσάτιδος
και Παραλίας.
2. Δήμος Ερυμάνθου με έδρα την Χαλανδρίτσα, αποτελούμενος από τους δήμους Τριταίας, Φαρρών και τις Κοινότητες Καλεντζίου και Λεοντίου.
3. Δήμος Δυτικής Αχαΐας με έδρα την Κάτω Αχαΐα,
αποτελούμενος από τους δήμους Ωλενίας, Μόβρης, Δύμης
και Λαρισσού.
4. Δήμος Καλαβρύτων με έδρα τα Καλάβρυτα, αποτελούμενος από τους Δήμους Καλαβρύτων, Αροανίας, Παΐων
και Κλειτορίας.
5. Δήμος Αιγιαλείας με έδρα το Αίγιο, αποτελούμενος
από τους Δήμους Αιγίου, Συμπολιτείας, Ερινεού, Διακοπτού,
Ακράτας και Αιγείρας.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ο Δήμος διοικείται από:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ
1. Τα όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι:
α) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημ. κοινότητας
2. Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι:
α) Το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας
γ) Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / 4 ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ / ΕΔΡΑ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΔΗΜΟΙ /
ΝΥΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΕΚΤΑΣΗ
(ΧΛΜ)

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΝΤ/ΡΧΟΙ
Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

8.580

7.243

531.797

30

13

21

9

1

1

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

3.892

3.067

253.221

16

6

11

5

1

1

ΠΑΪΩΝ

2.579

1.730

99.325

7

4

3

4

1

1

ΑΡΟΑΝΙΑΣ

2.551

1.872

173.804

12

4

7

5

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

17.602

13.912

1.058.147

65

27

42

23

4

4

Σημειώσεις:
1) Οι εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων δήμων
αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην Δήμου ή της Κοινότητας.
2) Τα τοπικά διαμερίσματα μετονομάζονται σε τοπικές
κοινότητες, εφ’ όσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους.
3) Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποτελείται από είκοσι
επτά (27) μέλη σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες
έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001-30.000) κατοίκους (αφορά
το νέο δήμο μας, πληθυσμός 17.602 κάτοικοι). Τα τρία
πέμπτα (3/5) των εδρών του Δ.Σ. καταλαμβάνει ο επιτυχών
συνδυασμός και τα δύο πέμπτα (2/5) οι επιλαχόντες συν-

δυασμοί. Στα 27μελή συμβούλια, 16 και 11.
4) Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους
(300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής
κοινότητας. Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
λαμβάνει ο συνδυασμός που πλειοψήφισε.
Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους
υποψηφίους του συνδυασμού που πλειοψήφισε αυτός που
έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
5) Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους
έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συμβούλιο
τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη.
Πρόεδρος του Συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι
ο υποψήφιος Σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού,
ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτί-

μησης.
6) Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας
που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την
άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά
τόπο αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσοτέρων
δημοτικών ενοτήτων.
Ο αριθμός των Αντιδημάρχων σε δήμους με πληθυσμό
πάνω από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) και έως είκοσι
χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται τέσσερις (4).
7) Εκλογικές περιφέρειες ορίζονται οι περιφέρειες των
συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων, δηλαδή οι δημοτικές
ενότητες που αποτελούν τον νέο Δήμο.

Π.Λ.

Ο ι α ν α γ ν ώ σ τ ε ς γ ρ άφουν
Υπόμνηση προτάσεών μου κ.λπ. για έργα του Δήμου στη Δάφνη
Κύριε Δήμαρχε.
Κατόπιν της γνωστοποιηθείσης δια του
τύπου, δημοπράτησης του έργου «Οδός Λίμνα Παναγάκη - Μετόχι και Μετόχι - Δρυμώνας (Β’ Φάση)», έρχομαι να σας συγχαρώ
για την μεθόδευση χρηματοδοτήσεως και
προώθηση της διαδικασίας υλοποιήσεως του
έργου. Παράλληλα, θεωρώ ωφέλιμο (για
την κωμόπολη) να σας υπενθυμίσω κάποια
από τα όσα έργα σας έχω προτείνει - εισηγηθεί κατά καιρούς, με την ελπίδα ότι θα
μπορέσετε να προβείτε στις απαραίτητες
ενέργειες για να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους.
Προβάλλω λοιπόν δια της παρούσης
μου τα εξής:
1) Οδικό τμήμα «Σειρήνα - Άη-Θόδωρος».
Στο παρελθόν σας έστειλα σχετική επιστολή.
Είναι μήκους 150 μέτρων (περίπου). Αποτελεί
πρωταρχικό και αναπόσπαστο τμήμα του
όλου μεγάλου έργου διαπλατύνσεως και
ασφαλτοστρώσεως της κεντρικής οδικής αρτηρίας της αγροτικής μας περιοχής, «Δάφνη
- Δρυμώνας - Μετόχι» και πρέπει να πραγματοποιηθεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα,
ως είσοδος στο όλο έργο. Υπ’ όψιν, ότι
τούτο αξιοποιεί παράλληλα τις ανατολικές
συνοικίες της Δάφνης, «Άη-Θόδωρος - Ράχη
- Μελιά», όπου υπάρχουν αρκετά ζηλευτά
οικόπεδα για νέες οικοδομές.
Άριστον, ν’ αξιοποιηθεί παράλληλα και,
η εκ του τμήματος αυτού παράκαμψη της
οδού προς Σαμπά - Ραμαντάνη - Αντωνόπουλου μέχρι Βελώνι, της οποίας η στοιχειώδης διάνοιξη έγινε εν πολλοίς το 1994.
2) Οδός «Νοσοκομείο - Τσουνακέικα Καραμέρου - Βασιλακέικα»
Είναι η δεύτερη κεντρική οδός της Δάφνης. Εκκρεμούν τα εξής:
α) Ομαλή πρόσβαση αυτής προς και από
το κέντρο της Δάφνης, δι’ αναλόγων εργασιών στην βορειοανατολική γωνία οικοπέδου

Σπυρόπουλου.
β) Τοίχος αντιστήριξης σε ξερόμανδρες
προς αποτροπή ατυχημάτων, με κάθε δυνατή
διαπλάτυνση.
γ) Διαπλάτυνση βορείως της οικίας Χρήστου Ιωάν. Παναγιωτακόπουλου, με ανάλογη
περικοπή από τον υφιστάμενο μεγάλο οικοπεδικό χώρο κληρονόμων Θρασύβουλου
Ανανιάδη.
δ) Διαμόρφωση ή έστω κατάλληλη σήμανση στην εσοχή του πεζοδρόμου προς
οικία Χαρ. Αρβανίτη κ.λ.π.
ε) Εξαγορά της ακατοίκητης - ετοιμόρροπης οικίας κληρονόμων Θεοδώρου Βασ.
Τράπαλη και επέκταση της οδού προς το
δάσος, μέχρι συμβολής της στον κάτωθι αυτής δρόμο προς Αχλαδίτσες. Σχετικά στοιχεία
σας είχα δώσει προ ετών.
3) Οδός «Άγιος Δημήτριος Σειρήνα - Οικία Μαρίας Βασιλακοπούλου - Ιτζέ»
Είναι η τρίτη κεντρική οδός της Δάφνης.
Απαιτείται:
α) Τοίχος αντιστηρίξεως σε ελάχιστα
σημεία, όπου οι ξερόμανδρες είναι επικίνδυνες.
β) Κάποιες εργασίες, ή έστω σήμανση
σε επικίνδυνες εσοχές πεζόδρομων - σκαλοπατιών προς οικίες (κάτωθεν του οικοπέδου
Σαμπά).
γ) Συντήρηση τσιμεντοστρώσεως ή
ασφαλτοστρώσεως σε κάποια σημεία όπου
έχει φθαρεί το οδόστρωμα και κατάλληλη
διαμόρφωση - σήμανση οδοστρώματος πριν
από την είσοδο του Γκαράζ Βασιλακοπούλου
- Ιτζέ, για αναστροφή αυτοκινήτων.
4) Οδικό τμήμα «Σκουρτσή - Πλατεία
Παπατσαντή»
Κατά τις βροχοπτώσεις μεταβάλλεται σε
χείμαρρο. Σε συνδυασμό μάλιστα με την
κλίση του εδάφους και την ολισθηρότητα
της υφισταμένης πλακοστρώσεώς του, καθίσταται άκρως επικίνδυνο.

Εκτιμώ ότι απαιτούνται:
α) Η λωρίδα «Γκαλντερίμι» που έχει γίνει
μέχρι τον Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέα να επεκταθεί
- ολοκληρωθεί μέχρι την πλατεία Παπατσαντή, με μικρή παράκαμψη προς οικία Αγγελικής
Βασιλακοπούλου.
β) Να γίνει υπογειοποίηση «και όπου
είναι δυνατόν εκτροπή» των ομβρίων υδάτων.
5) Οδοί προς ΚΑΓΙΑΚ
Αναγκαία η τοποθέτηση αναχώματος ή
ισοδύναμων κιγκλιδωμάτων στα απόκρημνα
σημεία και ιδιαίτερα στις επικίνδυνες στροφές
(Αχλαδίτσες - Κτήμα Καραβιδολάμπη - Τράφος - Ζαχάρως μνήμα) μέχρι Παλιόλακα.
6) Οδικό τμήμα «Παπαδιά Βρύση μέχρι
το Δάσος» μήκους 150 μέτρων περίπου.
Αποτελεί τμήμα των τουριστικών δρόμων
και διέρχονται δι’ αυτού καθημερινώς, όχι
μόνο εντόπιοι, αλλά και ξένοι.
7) Αγροτικοί δρόμοι:
α) Ο παραλαδώνιος δρόμος «Φράγμα
Μεταξά - Όρια Πουρναριάς - Μύτικας»,
μετά το αυλάκι της πηγής «Μπότη Λίμνα»
έχει μείνει στην γενομένη διάνοιξη των
ετών 1991-1994. Επιβάλλεται η συμπλήρωση
σωληνωτού εις κτήμα Χρησ. Παναγόπουλου
(ίσως και αλλού) και η χαλικόστρωση.
β) «Δρόμος Άη-Θόδωρος - Καρούτες Τριστενός»
Έχει μείνει στην αρχική διάνοιξη. Αναγκαία η διευθέτησή του από βαρύ μηχάνημα
οδοποιΐας και η χαλικόστρωση τουλάχιστον
σε επισφαλή σημεία και λίγο τσιμέντο ή
σωληνωτά στα δύο ρέματα από τα οποία
τέμνεται.
8) ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Στο τέλος των ετήσιων βροχοπτώσεων
(περί τα τέλη Μαΐου), πρέπει να γίνεται συντήρηση όλων των αγροτικών δρόμων (από
τις χειμερινές φθορές) και καθαρισμός από
χόρτα, θάμνους και κλαδιά, καθ’ όσον τούτο,
πέραν της ανάγκης εξυπηρετήσεως των κα-

τοίκων, είναι απαραίτητο για την αντιπυρική
προστασία της περιοχής.
9) Βρύσες - Ποτίστρες αγροτικών περιοχών
Εκτιμώ ότι:
Η συντήρηση - επισκευή βρυσών και ποτιστρών αποτελεί υποχρέωση του Δήμου. Η
πηγή Συκιά, κάποιες χρονιές αναγράφεται
σε ετήσια προγράμματα του Δήμου για επισκευή και μέχρι σήμερα δεν έχει επισκευασθεί.
10) «Πάρκιν πλησίον του κέντρου της
Δάφνης»
Το πρόβλημα με την πάροδο του χρόνου
γίνεται οξύτερο. Η δημιουργία άνετου πάρκιν
στη Λαγκαδιά θα συμβάλει στην πραγματοποίηση οικοδομών μακράν του κέντρου, καθ’
όσον θα υπάρχει η δυνατότητα άνετης προσβάσεως σε αυτό. Εκτιμώ, ότι πρέπει να
υπογειοποιηθεί το ρέμα Λαγκαδιάς μεταξύ
των δύο γεφυριών νοτίως του κτήματος
Σπυρόπουλου και, μαζί με τον υπάρχοντα
δρόμο «από οικία Αλεξ. Κυριακόπουλου μέχρι την κεντρική αμαξιτή οδό (εις Τράγκα)»
και τον μεταξύ τούτων Δημοτικό χώρο, να
γίνει κλιμακωτό πάρκιν. Ερευνητέα, (χωρίς
καμιά αναβολή) ή εξαγορά εδάφους εκ των
πέριξ οικόπεδων για ευρύτερο πάρκιν.
11) «Επέκταση του δρόμου επάνω Βρύση
προς νότο μέχρι προσβάσεως στην αμαξιτή
οδό Δάφνης - Πουρναριάς». Θα πρέπει να
αποτελεί μόνιμη μέριμνα του Δήμου, καθ’
όσον είναι ο τέταρτος οριζόντιος δρόμος
Δάφνης.
12) Αντιπλημμυρική προστασία όχθης
Λάδωνα. Είναι αναγκαίο να γίνει προστασία
με σεραζανέτ από το φράγμα Μεταξά μέχρι
τα όρια Πουρναριάς, με προτεραιότητα στα
ευπαθή σημεία.
Με εκτίμηση
Αναστ. Γ. Σπηλιόπουλος
Πρ. Δήμαρχος Δάφνης
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Πρόταση των Δημάρχων

Ποντικοί
OLI REN - OLI REN
την αλήθεια δε μας λέν
κι άλλα μέτρα αν θα πάρουν
τα κλεμμένα να ρεφάρουν.

των όμορων Δήμων: Παΐων, Αροανίας & Κλειτορίας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
διαβούλευση για το θέμα αυτό από
εκείνη την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μετά. Και εμφανίστηκαν
τώρα, την ύστατη στιγμή που καιρό
τώρα το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. & Α. δήλωνε με
κάθε τρόπο ότι θα επαναφέρει προς
ψήφιση τον “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2’’ νυν
“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ’’ και ότι τα κριτήρια
για την χωροθέτηση των διοικητικών
ορίων των νέων Δήμων θα είναι εκείνα
που υιοθέτησε η ΚΕΔΚΕ το 2007 στο

Συνέδριο της Κυλλήνης (τα ίδια κριτήρια έλαβε υπόψη του και το Ι.Τ.Α.).
Επίσης η ΚΕΔΚΕ όλο αυτό το διάστημα διαπραγματευόταν και διαβουλευόταν τόσο με το Υπουργείο όσο
και με τις ΤΕΔΚ.
Σημειωτέον ότι η πρόταση του
Ι.Τ.Α. ένας δήμος η ιστορική επαρχία
Καλαβρύτων δεν είχε μεταβληθεί από
την αρχική μελέτη.
Αντί να συζητήσουν εκ των προτέρων τα θεσμικά και οικονομικά θέματα των συνενώσεων, προτίμησαν

στο παρά 5 να οδηγηθούν σε συμβιβαστικές αποφάσεις για το Χωροταξικό όπως αυτή διατυπώθηκε στην
αρχή.
Απ’ ό,τι φάνηκε και εκ του αποτελέσματος, (το τελικό σχέδιο νόμου
ψηφίστηκε) η πρόταση για δημιουργία
έδρας στα «Φιλέικα Καλύβια» στην
Ε.Ο. 111 που στερούνται κάθε έννοιας
υποδομής ενός Δήμου με κατοίκους
κάτω των 10.000 χιλιάδων δεν έπεισε
απολύτως κανέναν.

Ποιος τα πήρε τα λεφτά
κι άδειασε τον κουμπαρά;
Πάντως όχι ο μισθωτός
κι ο υπόλοιπος λαός.
Με γραβάτες ποντικοί
το τρυπάνε το πουγγί
παίρνουν όλα τα χοντρά
μας αφήνουν τα λιανά.
Κλέβουνε χωρίς ντροπή
για... να κάνουν προκοπή
και μας λεν ωραία λόγια
στην υγειά σας ρε κορόιδα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Δε θα παν στη φυλακή
όποια φάκα κι αν στηθεί
έχουν μπάρμπα στην Κορώνη
και μπορεί να τους γλιτώνει.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΪΩΝ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Υπέρ της πρότασης του κ. Δημάρχου (πρότεινε τη
συνένωση των τριών Δήμων Παΐων, Αροανίας και Κλειτορίας υπό την ονομασία «Δήμος Ορεινής Αχαΐας» και
με έδρα επί του οδικού άξονα Πατρών - Τριπόλεως (Ε.Ο.
111) και στη θέση «Φιλέικα Καλύβια») τάχθηκαν τέσσερις
(4) Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Υπέρ της πρότασης του επικεφαλής της μείζονος
μειοψηφίας κ. Θοδωρή Κόλλια (πρότεινε την συνένωση
των τεσσάρων δήμων: Παΐων, Αροανίας, Κλειτορίας και
Καλαβρύτων με την ονομασία «Δήμος Καλαβρύτων»
και έδρα τα Καλάβρυτα) τάχθηκαν τρείς (3) Δημοτικοί

Σύμβουλοι.
Υπέρ της πρότασης του επικεφαλής της ελάσσονος
μειοψηφίας κ. Χρήστου Μακρή (πρότεινε την συνένωση
των τριών δήμων με την ονομασία «Δήμος Αζανιάδος»
με έδρα όπου αποφασίσει η πολιτεία) τάχθηκε ένας (1)
Δημοτικός Σύμβουλος.
Υπέρ της πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημήτρη Μητρόπουλου (πρότεινε την συνένωση των τριών
Δήμων με την ονομασία «Δήμος Αζανιάδος» και με
έδρα το τοπικό διαμέρισμα «Πάου» του Δήμου Παΐων)
τάχθηκαν τρείς (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΪΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
1. Να συνενωθεί ο Δήμος Παΐων με τους Δήμους
Κλειτορίας και Αροανίας του Νομού Αχαΐας που είναι
όμοροι Δήμοι με το Δήμο Παΐων και να αποτελέσουν
έναν ενιαίο Δήμο σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

2. Η ονομασία του ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ θα είναι: «ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» με έδρα τον οικισμό «Φιλέικα Καλύβια» του τοπικού διαμερίσματος Φιλίων Δήμου Κλειτορίας
που βρίσκεται πάνω στον κύριο οδικό άξονα της περιοχής
μας που είναι η Εθνική Οδός Πατρών - Τριπόλεως
γνωστή ως Ε.Ο. 111.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 78/2010 απόφαση του Δ.Σ.,
ως κάτωθι:
Α) Οι τρεις Δήμοι (Αροανίας, Παΐων και Κλειτορίας)
να αποτελέσουν έναν ενιαίο Δήμο με πληθυσμό 9.022
κατοίκους (απογραφή 2001) καθόσον είναι ορεινοί, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Μ 594/4-5-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας Στατιστικής Ν. Αχαΐας, βάσει του οποίου ο υπό
σύσταση Δήμος πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ορεινός, αφού από τα 35 Τοπικά Διαμερίσματα,
τα 33 είναι ορεινά (σε ποσοστό 94,3%) και προβληματικοί
και μειονεκτικοί Δήμοι και εφάπτονται και οι τρείς με
τον κεντρικό άξονα του Εθνικού οδικού δικτύου Πατρών
- Τρίπολης (Ε.Ο. 111).
Β) Έδρα του Δήμου να οριστεί ο οικισμός Φιλέικα
Καλύβια, Τ.Δ. Φιλίων Δήμου Κλειτορίας, ο οποίος βρίσκεται επί του οδικού άξονα Πατρών - Τρίπολης (Ε.Ο.
111).

Γ) Ονομασία του νέου Δήμου προτείνεται: «Δήμος
Ορεινής Αχαΐας».
Δ) Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος που θα δημιουργηθεί,
να χαρακτηρισθεί ορεινός.
Ο Δήμος Αροανίας διαθέτει νεότευκτο κτίριο, 900
τ.μ., το οποίο μπορεί να στεγάσει τις υπηρεσίες του
νέου Δήμου και όχι μόνο.
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Κων/νος
Νικολόπουλος και Βασίλειος Θεοχάρης, για τους λόγους
που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.
Σημείωση: Ο κ. Νικολόπουλος Κων/νος πρότεινε ως
ονομασία “Δήμος Αζανιά’’ και ως έδρα τα “Τριπόταμα’’
και αν δεν γίνει αποδεκτή η πρότασή του προτείνει την
συνένωση με τον Δήμο Καλαβρύτων και με έδρα τα Καλάβρυτα.
Ο κ. Θεοχάρης Βασίλειος πρότεινε την συνένωση
του Δήμου με το Δήμο Καλαβρύτων.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
Κατά πλειοψηφία 7:4
Α. Οι κύριοι Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης και Μιχαλόπουλος Ασημάκης ψήφισαν “παρών’’.
Β. Ο κ. Κοντογιάννης Δημήτριος προτείνει ως έδρα
την Κλειτορία.
Γ. Ο κ. Παπακανέλλος Γεώργιος προτείνει να ονομαστεί μεν ο Δήμος ως «Δήμος Ορεινής Αχαΐας» αλλά με
έδρα την Κλειτορία διαφορετικά να πάμε Καλάβρυτα.
1. Τη συνένωση των Δήμων Αροανίας, Κλειτορίας
και Παΐων σ’ ένα Δήμο με την ονομασία «Δήμος Ορεινής
Αχαΐας».
2. Έδρα του Δήμου προτείνεται από τους όμορους
Δήμους ο οικισμός «Φιλέικα Καλύβια» του Δ.Δ. Φιλίων

του Δήμου Κλειτορίας ο οποίος βρίσκεται επί του οδικού
άξονα της Ε.Ο. Πατρών - Τριπόλεως και διαπερνά τα
όρια και των τριών παραπάνω Δήμων, όπου συμφωνούμε
επί της αρχής.
Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η Κλειτορία είναι
το μεγάλο διοικητικό κέντρο της περιοχής όπου εδρεύουν
όλες οι υπηρεσίες (Κέντρο Υγείας, Ειρηνοδικείο, Δ.Ο.Υ.,
Υποπρακτορείο ΔΕΗ, Αστυνομικό Τμήμα, Πυροσβεστική,
ΚΕΠ, ΕΛΤΑ, Κτηνιατρείο, Εθνική και Αγροτική Τράπεζα,
Γραφείο Αγροφυλακής, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μαθητική Εστία) και διαθέτει σύγχρονες κτιριακές υποδομές.

Βάλτε κάποιους φυλακή
ντύστε τους ριγέ στολή
να πειστεί και ο λαός
πως αλήθεια πάμε ΜΠΡΟΣ.

Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα
φαγητού που κάποιοι το ψάχνουν
απεγνωσμένα και κάποιοι όταν το ακούν
τους πονάει το στομάχι
1) Κ
2) Ο
3) Λ
4) Ο
5) Κ
6) Υ
7) Θ
8) Ο
9) Κ
10) Ο
11) Ρ
12) Φ
13) Α
14) Δ
15) Ε
16) Σ

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_ _ _ _
_
_ _
_
_

_
_
_
_
_
_

_ _
_
_ _ _
_
_ _ _ _

1) Κι αυτό το φυτό έχει κορφάδες.
2) Λόφος πάνω από τον κάμπο που θυμίζει κάτι από τα
παλιά (αντίστροφα).
3) Φυτό που έσπερναν παλιά και τον καρπό του τον
έτρωγαν τα γουρούνια.
4) Πιάστο το .... και κούρευτο (αντίστροφα).
5) Εργασία κοπής των κορφάδων.
6) Την έχει μεγάλη το πρωί ο κάμπος.
7) Άλλη ονομασία του μήνα Ιουνίου.
8) Λέγεται και έτσι το ψημένο στη σούβλα αρνί.
9) Μεγάλος εχθρός του καλαμποκιού.
10) Επιστημονική ονομασία τετράποδου ζώου.
11) Εμφανίζονται στις παλάμες των αγροτών.
12) Φυτό που ανήκει στην κατηγορία των οσπρίων.
13) Έτσι φυτεύεται το καλαμπόκι (σε .....)
14) Άλλη ονομασία του αγροφύλακα.
15) Επιστημονική ονομασία της οχιάς.
16) Βλαστοί που μαζεύονται την άνοιξη
από αγκαθωτό θάμνο.
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (αρ. φ. 30):
1) Κολόστρα
2) Όργωμα
3) Λεβέτι
4) Ξυνόγαλο
5) Καρδάρα
6) Ουστ
7) Υνί
8) Ροβόλατα
9) Μετόχι
10) Στρουγκολίθι
11) Μυζήθρα
12) Άρμεγμα
Παν. Τσίπος
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Τα αξιώματα κατακτώνται
και δεν παραχωρούνται
Αντισθένης

Π

ολιτική και Δημόσιες Σχέσεις
αλληλοσυμπληρούμενες θα
αποτελούσαν έργο ιδανικό, εάν
είχαν κοινό στόχο τον εξανθρωπισμό,
με βάση την αλήθεια, τη σωστή και
έντιμη επικοινωνία. Δηλαδή την κοινωνική αποδοχή και ευνοϊκή κοινή
γνώμη, με την οποία τίποτε δεν μπορεί
να αποτύχει και χωρίς αυτήν τίποτα
δε μπορεί να πετύχει.
Οι σχέσεις πολιτικού και εκλογέως
θα πρέπει να λειτουργήσουν σαν λίπασμα, που βοηθάει τον αγρό κάθε
οργανισμού να καρπίσει ταχύτερα και
Γράφει ο Γιάννης
ποιοτικότερα σε όλες τις δραστηριόΣκουτέρης
τητες.
Δημ. Σύμβουλος
Τα Ελληνικά κόμματα εμφανίζουν
π. Αντιδήμαρχος
δημόσια εικόνα σε όλα τα επίπεδα,
Δικηγόρος
από τοπική οργάνωση μέχρι την ανώτερη βαθμίδα με τεράστιο έλλειμμα. Γι’ αυτό κατέχουν την τελευταία θέση αξιοπιστίας ανάμεσα στους νέους 15-16 ετών. Η
εξάρτηση από το χρήμα ή τα οικονομικά συμφέροντα ακυρώνει
ολοκληρωτικά την λειτουργία της πολιτικής αντιπροσωπεύσεως
ομάδων ή τάξεων με την αλλοτρίωση του πολιτικού ατόμου.
Μέσα σε μια πολυσύνθετη εποχή που ζούμε, κρίνεται
αναγκαίο λόγω της ρευστότητας των πάντων, να πρυτανεύσει η
ηθική για πρόσωπα που διεκδικούν δημόσια αξιώματα σε τοπικό
ή εθνικό επίπεδο με τελικό στόχο την πολιτική πολιτισμού, που
θα συνδυάζει τη ρεαλιστική εξέταση της πραγματικότητας με
τους μεγάλους στρατηγικούς συνδυασμούς.
Τούτο φυσικά προϋποθέτει να συνειδητοποιήσουν οι πολιτικοί
ότι οι αδυναμίες τους είναι πιο δυνατές από τα προτερήματά
τους, καθώς επίσης να μην προσδιορίζουμε εμείς το κακό
ανάλογα με τα συμφέροντά μας, χάρις στα προσωπεία του αριστερού, προοδευτικού, κεντροδεξιού κ.λπ. Έτσι, ίσως ανατραπεί
η κλασική επιταγή της μακιαβελικής ηθικής, ότι η πολιτική είναι
μόνο για τους ανθρώπους εκείνους που θεωρούν ότι το καλό
αποτέλεσμα δικαιώνει και τη χειρότερη πράξη.
Είναι γεγονός ότι η εξουσία φθείρει και η απόλυτη εξουσία
διαφθείρει ολοκληρωτικά. Και αυτόματα γεννιέται το ερώτημα
εάν η ψυχή του ανθρώπου υπόκειται σε αυξομείωση.
Η αύξηση και τροφή της ψυχής γίνεται με το ωραίο, το
δίκαιο και το αληθές, σύμφωνα με τον κορυφαίο φιλόσοφο
Πλάτωνα.
Με τα δεδομένα αυτά αποφεύγονται, άλλως περιορίζονται,
οι κραυγαλέες και κατάφωρες αδικίες σε βάρος των πολιτών,
όπου οι μεν που διαθέτουν ουσιαστικά και τυπικά προσόντα δεν
προάγονται διότι προτιμούνται οι δε, με ολιγόλεπτη συνέντευξη,
από τον προϊστάμενο η οποία συνέντευξη ούτε καν ελέγχεται.
Στον πολιτικό τομέα, όχι λίγες φορές, οι πολιτικοί μοιράζουν
αφειδώς από καθ’ έδρας στους κάθε φορά μπροστά στα γραφεία
τους συνωστιζόμενους δίκην επαίτου. Γιατί υπάρχουν όσο και
παρανοϊκό να ακούγεται, άνθρωποι πάντα πρόθυμοι να βλάψουν
και κάποιοι άλλοι που δουλεύουν για άλλους από αυτούς που
νομίζουμε.
Λησμονούν, όμως, ότι τα αξιώματα κατακτώνται και δεν
παραχωρούνται, όπως προέτρεπε ο Αντισθένης στους Αθηναίους.

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλ. 2610 524192 Κιν.: 6936863485
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Α Σ Φ Α ΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το μέτρο αφορά ασφαλισμένους:
α) του ΙΚΑ και β) των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι για
κύρια σύνταξη Ι.Κ.Α.
Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν τις εξής προϋποθέσεις:
1) Είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς
μήνες, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και κατέχουν
κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.
2) Έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος οι άνδρες και
το 55ο οι γυναίκες.
Ειδικά για τους ασφαλισμένους κατά τον ΚΒΑΕ
(Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων)
ως όρια ηλικίας (συμπληρωμένα) ορίζονται το 55ο για
τους άνδρες και το 50ο για τις γυναίκες.
3) Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή
στην προαιρετική ασφάλιση δεν είναι ανάπηροι δηλ.
δεν έχουν ασφαλιστική αναπηρία άνω του 67%.
4) Ο υπολειπόμενος χρόνος για την συμπλήρωση
του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για την
θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος
λόγω γήρατος στο ΙΚΑ ή ΙΚΑ-ΤΕΑΜ να μην υπερβαίνει
τα 5 χρόνια (1.500 ημέρες).
Συγκεκριμένα:
Οι άνδρες που γεννήθηκαν μετά την 1/1/29 και οι
γυναίκες μετά την 1/1/34, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα με 4.500 ημέρες, άρα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3.000 ημέρες ασφάλισης (4.500 - 1.500 =
3.000).
Ομοίως, με 4.500 ημέρες ασφάλισης θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα και οι άνδρες που γεννήθηκαν
μετά την 1/1/34 και οι γυναίκες μετά την 1/1/39, υπό
την προϋπόθεση ότι:
α) έχουν 3.600 ημέρες ασφάλισης κατά τον ΚΒΑΕ
και
β) οι 1.000 από τις 3.600 έχουν πραγματοποιηθεί
κατά την τελευταία 13ετία πριν από την υποβολή του
συνταξιοδοτικού αιτήματος ή την συμπλήρωση του
ορίου ηλικίας (60ου για τους άνδρες και 55ου για τις
γυναίκες).
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση μπορεί να γίνει:
― Είτε στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ
― Είτε στον κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, υπό την προϋπόθεση
ότι έχει γίνει υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση
με τις ίδιες διατάξεις και στον κλάδο Σύνταξης του
ΙΚΑ.
Όμως, εάν τυχόν συμπληρωθεί ο αριθμός ημερών
ασφάλισης ο απαραίτητος στον κλάδο Σύνταξης του
ΙΚΑ για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, είναι
δυνατή η συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης μόνο
στον κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μέχρι την συμπλήρωση και σ’
αυτόν του υπολειπόμενου χρόνου.
Προαιρετική ασφάλιση στον κλάδο βαρέων και

ανθυγιεινών επαγγελμάτων δεν είναι επιτρεπτή και
επομένως, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συμπλήρωση των 3.600 ή των 1.000 ημερών σε περίπτωση
συνταξιοδότησης κατά του ΚΒΑΕ.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι εισφορές καταβάλλονται εξ’ ολοκλήρου από
τον ΛΑΕΚ «Λογαριασμός για την Απασχόληση και
την Επαγγελματική Κατάρτιση».
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Η διάρκεια της συγκεκριμένης προαιρετικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια από
την ημερομηνία ένταξης σ’ αυτήν.
Σε περίπτωση αναστολής της, δεν είναι δυνατόν
να υπερβεί την 5ετία ο συνολικός χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης καθώς και της αναστολής αυτής.
Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται με
οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
― Με την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού
ημερών ασφάλισης για την θεμελίωση δικαιώματος
πλήρους σύνταξης γήρατος στο ΙΚΑ ή στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.
― Με γραπτή δήλωση του ασφαλισμένου ότι επιθυμεί την διακοπή της προαιρετικής ασφάλισής του.
― Με την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας αορίστου χρόνου.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ επέρχεται ως εξής:
― Με την ανάληψη εργασίας ασφαλιστέας σε
οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.
― Με την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναστολής λόγω
ανάληψης εργασίας, δεν απαιτείται παρέλευση νέου
12μηνου ανεργίας, αλλά μετά την διακοπή της εργασίας συνεχίζεται η αρξαμένη προαιρετική ασφάλιση.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του άνεργου στο Υποκ/μα του τόπου
κατοικίας του.
2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ ή και άλλων
φορέων και σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση ή
βεβαίωση των φορέων για τον χρόνο ασφάλισης σ’
αυτόν.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο αιτών
δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης εκτός αυτού που περιέχεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή τις βεβαιώσεις
άλλων φορέων.
4. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του επί ένα συνεχές 12μηνο
πριν την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στην
παρούσα προαιρετική, ότι κατέχει κάρτα ανεργίας
ανανεούμενη ανά μήνα.
Π.Λ.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤΟ ΤΗΛ

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Α) ΠΑΙΔΟΠΟΙΪΑ
Ο γάμος σε τελευταία ανάλυση είναι η παιδοποιΐα. Για την πραγματοποίηση αυτής της επιθυμίας τους οι νεόνυμφοι εναποθέτουν τις
ελπίδες τους στον Θεό, προσεύχονται «τάζουν» στους Αγίους
διάφορα είδη του σπιτιού τους (ρούχα, σκεύη, ζώα κ.λ.π.) αφιερώνουν
ομοιώματα μικρών παιδιών, λάδι, κεριά κλπ. Η συχνή επανάληψη της
διαβεβαίωσης «τα παιδιά είναι του Θεού, δεν είναι από δύναμή μας»
μαρτυρεί καθαρά, ότι μόνο η θεία δύναμη τους τα στερεί ή τους τα
χαρίζει.
Εκ τούτου και δεν καταφεύγουν πάντοτε, σε περίπτωση ατεκνίας,
σε βοτάνια ή ξόρκια. Αν γίνεται και αυτό κάποτε, το κάνουν κάτω από
το βάρος της απελπισίας.
Μερικές γυναίκες καταφεύγουν στην μαγγανία, όχι διότι πιστεύουν
οπωσδήποτε στη δύναμή της, αλλά για να μετατοπίσουν την αιτία
της ατεκνίας σε άλλο χώρο, πέραν της οργανικής παθήσεως, και να
μειώσουν έτσι την γενική κοινωνική επίπτωση, προπαντός όμως την
οργή της πεθεράς, η οποία πολλάκις γίνεται αφορμή ακουσίως
χωρισμού του ανδρογύνου.
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ
Οι στείρες, γυναίκες, στην απελπισία τους, πάντοτε, χρησιμοποιούν
προς τον σκοπό αποκτήσεως τέκνου διάφορα μέσα, τα κυριότερα
των οποίων είναι:
1) «Έριχναν τσάπες» εντόνως ερεθιστικά έμπλαστρα στη «μέση»
τους.
2) Έκαναν τακτική ηλιοθεραπεία.
3) Έκαναν «αχνόλουτρο» βράζοντας όλα τα χορτάρια της γης,
από τα οποία έκοβαν από ένα φυλλαράκι και
4) Τέλος χρησιμοποιούσαν ή ζητούσαν τουλάχιστον συνταγές
από τις γύφτισσες, οι οποίες όμως τις κορόιδευαν στα φανερά.
Ένα τέτοιο σχετικό κωμικοτραγικό περιστατικό αφηγούνται στο
χωριό: Μια άκληρη γυναίκα κάλεσε δύο γύφτισσες να τις συμβουλευθεί
πως θα κάμει παιδί. Αυτές της είπανε:
― Φέρε μας ένα λεβέτι.
Αφού το έφερε, εκείνες την κουκούλωσαν κάτω από δαύτο και
τότε ενώ μια γύφτισσα γέμιζε το σακκούλι της με αλεύρι από το
αμπάρι της άκληρης, η άλλη βρόνταγε το λεβέτι χτυπώντας το με το
χέρι της και έλεγε:
Τάγκα - τούγκα το κακάβι (λεβέτι)
Τάγκα - τίγκα τίγκωνε
σερνικό παιδί να κάμει.
κι αλευροπατίκωνε...
Τα δύο πρώτα στιχάκια ήταν για να τ’ ακούει η κουκουλωμένη, τα
δύο τελευταία για την άλλη γύφτισσα που έκλεβε τ’ αλεύρι.
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ
Στις γυναίκες που ήθελαν να διακόψουν την τεκνοποιΐα προμήθευαν
το «άτεκνο χορτάρι». Αυτό φύτρωνε σε ορισμένα μέρη που δεν τα
γνώριζαν όλοι, ούτε και το χορτάρι ήταν σ’ όλους γνωστό. Κατά
πόσο έφερνε αποτέλεσμα είναι επίσης άγνωστο! Πάντως εχρησιμοποιείτο ευρέως απ’ όλες τις πολύτεκνες γυναίκες τα παλιότερα χρόνια.
Β’ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Η έγκυος λέγεται συνήθως, ως γνωστόν, γκαστρωμένη. Εχρησιμοποιούντο και οι άλλες εκφράσεις: Έγκυος, σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, εγκυμονούσα. Η κατάσταση της «γκαστρωμένης» γυναίκας
είναι σεβαστή όχι μόνο από τους οικείους της, αλλά και από όλους
τους χωριανούς γενικά. Την προσέχουν και την βοηθούν στις δουλειές
της. Της προσφέρουν θέση να καθήσει στην Εκκλησία, αποφεύγουν
να την στενοχωρούν κλπ.
― «Έχε χάρη που βρίσκεσαι σ’ αυτή την κατάσταση...» είπε
κάποιος οργισμένος Δαφναίος σε μια έγκυο που τον έβρισε άδικα.
Όλα αυτά γίνονταν για να προληφθεί ο κίνδυνος αποβολής.
ΤΟ ΜΑΤΟΣΤΑΣΙ
Πέρα όμως των ορθών αυτών μέτρων χρησιμοποιούσαν και το
μαγικό «Ματοστάσι».
Αφού ήταν ένα δαχτυλίδι με κόκκινη πέτρα (αιματίτης λίθος) που
το είχαν μερικές μόνο γυναίκες του χωριού. Το είχαν μόνο τέσσερις
στη Δάφνη. Το δανείζεται η γκαστρωμένη και το φορά στο χέρι της
μέχρι που να γεννήσει. Λέγεται δε «ματοστάσι» (αιματοστάσι) διότι
σταματά το αίμα. (Των μικρών ή μεγαλυτέρων αιμορραγιών εξ αποκολλήσεως του πλακούντος, συνεπεία κοπώσεων - πτώσεων, συγκινήσεων, λακτισμάτων, καχεξίας κ.λπ.).
Π.Λ.
Πηγή: “Δύο λαογραφικοί κύκλοι’’
Λ. & Φ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Είναι άραγε τόσο δύσκολο;
Οι σημερινοί, χθεσινοί, προχθεσινοί κ.λ.π.
πρωθυπουργοί, υπουργοί και βουλευτές μιλάνε
και μιλούσαν για διαφάνεια, δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες, πάταξη της διαφθοράς, τιμωρία ενόχων
κ.λ.π., κ.λ.π.
Λόγια κλισέ που όπως αποδείχτηκε τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ήταν μόνο αέρας κοπανιστός,
γιατί πουθενά δεν είδαμε τα λόγια να γίνονται
πράξη και ο κοπανιστός αέρας χειροπιαστή ύλη.
Είναι άραγε τόσο δύσκολο, εδώ που φτάσαμε,
να οριστεί μια επιτροπή κοινής αποδοχής, με
μοναδικό έργο τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων όσων έχουν διατελέσει Υπουργοί, Υφυπουργοί, Βουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι, Γραμματείς και Φαρισαίοι και όσων διαχειρίστηκαν
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δημόσιο χρήμα και
αν βρεθούν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν δηλωθεί ή δεν δικαιολογούνται
να δημευθούν.
Κάντε το κύριοι της Βουλής, γιατί ο λαός δε
σας εμπιστεύεται πια και ήδη σας έχει πάρει με
τις πέτρες.
Με το να καταλογίσετε πολιτική ευθύνη ή να
στείλετε τρείς, πέντε και δέκα στη φυλακή δεν
θα ικανοποιηθεί το δημόσιο αίσθημα.
Σημείωση: Για τις κρατήσεις σε μισθούς και
συντάξεις έχουμε διατάξεις με αναδρομική ισχύ.

Τάδε έφη Ιωάννης Καποδίστριας
«...Ελπίζω ότι όσοι εξ’ υμών συμμετάσχουν εις
την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού ότι εις
τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις
δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις
των, αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν
ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η
Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της...»
«...εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και
του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
Ιωάννης Καποδίστριας
Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος
προς την Δ’ Εθνοσυνέλευση

Οικονομική κρίση
Εμείς χρωστάμε, οι επιχορηγήσεις χρωστάνε,
το κράτος χρωστάει...
Τελικά που πήγαν τα λεφτά ρε παιδιά;

Καλλικράτης
Από τους 1.034 Δήμους της Ελλάδας οι περισσότεροι είναι υπερχρεωμένοι, με υπεράριθμο
προσωπικό πρώτοι στη διαφθορά και στις πελατειακές σχέσεις. Άρα λοιπόν πήγαιναν τόσο καλά
τα πράγματα που δεν πρέπει ν’ αλλάξει τίποτα;
Γι’ αυτό αντιδρούν ορισμένοι στην καινούργια
μεταρρύθμιση;

Κι όμως υπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Θανάσης Λερούνης: Έλληνας Καλαβρυτινός εκπαιδευτικός 55 χρονών, εθελοντής στις
κοιλάδες του Ινδικού Καυκάσου κοντά στη
φυλή Καλάσα.
Δημιούργησε σύστημα ύδρευσης, πολιτιστικό κέντρο, λαογραφικό μουσείο, σχολείο,
σταθμό πρώτων βοηθειών, σεμινάρια για διάφορα επαγγέλματα κ.λ.π.
Αιχμαλωτίστηκε από τους Ταλιμπάν. Απελευθερώθηκε πρόσφατα.
Ό,τι να πει κανείς γι’ αυτόν θα θεωρηθεί
λίγο.

Οδυσσέας...
Ο Πρωθυπουργός σαν νέος Οδυσσέας έχει
χαρτογραφήσει τα νερά, γνωρίζει τους υφάλους,
τις δυσκολίες και τους κινδύνους, αλλά θα καταφέρει να φέρει το καράβι στην Ιθάκη. Όμως πρωθυπουργέ μας, ο Οδυσσέας γύρισε μόνος στην
Ιθάκη. Δε νομίζω ότι αυτό είναι επιτυχία.
Σημασία έχει να φτάσετε στην Ιθάκη, αλλά να
έχετε και το λαό δίπλα σας και όχι απέναντί σας.
Κάντε κάτι λοιπόν γιατί με το λαό απέναντί
σας δεν σας βλέπω καλά τους πολιτικούς.

αΔυΝαΤισμα
«...Τουλάχιστον οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα γλιτώσουν τα έξοδα γυμναστηρίου.
Με τα νέα οικονομικά μέτρα, το αΔυΝαΤισμα
θα γίνεται πλέον αυτόματα!...»
(Από «ΤΑ ΝΕΑ»)

Στρατηγός Μακρυγιάννης
«Είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ»
Επίκαιρο όσο ποτέ. Γιατί εμείς μέχρι τώρα
είμαστε στο ΕΓΩ και όχι στο ΕΜΕΙΣ και φθάσαμε
στο ΠΟΥΘΕΝΑ.
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Ν.Α.Ο.Δ.

ΛΕΣΚΟΠ ΙΟ

Το νέο Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Δ. που προέκυψε από τις πρόσφατες
αρχαιρεσίες συνήλθε σε σώμα ως εξής:

Έχουν δικό τους Θεό;

Ακρίδες
Συζήτηση στο καφενείο στο χωριό. Πολλά
αυτοκίνητα στις γειτονιές αλλά λίγος κόσμος
στην αγορά.
Κι ο αξιοσέβαστος παππούς απ’ τη γωνία
απάντησε μονολεκτικά: ΑΚΡΙΔΕΣ. Αυτή η λέξη
μου θύμισε τα όσα έλεγε ο μπάρμπα-Βίνης
για τους Αθηναίους.
«Φέρνουν ένα κουτί λουκούμια, τρώνε
τον αγκλέορα όσες μέρες μένουν, τα σκ...
τους φτάνουν στο στένωμα και όταν φεύγουν
τα γαϊδούρια (αυτοκίνητα) αγκομαχάνε, γιατί
έχουν φορτώσει όχι μόνο αυγά και κοτόπουλα
αλλά ολόκληρο το κοτέτσι».

Προτεινόμενο
Δημαρχιακό Μέγαρο
Την εικονιζόμενη τσιατούρα στην Ε.Ο.
111 στα «Φιλέικα Καλύβια» πρότειναν και
συμφώνησαν ως έδρα του Δήμου οι τρεις

Έχουν δικό τους Θεό απ’ ό,τι φαίνεται οι Βουλευτές και οι εργαζόμενοι στη Βουλή.
Σύμφωνα με τον “Καλλικράτη’’ οι Νομάρχες
καταργήθηκαν, οι Δήμαρχοι μειώθηκαν στο ένα
τρίτο και περιορίζονται δραστικά τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων.
Οι Βουλευτές που είναι οι κυρίως υπεύθυνοι για
τη σημερινή οικονομική κατάσταση θα παραμείνουν
300;
Κάτι δηλαδή σαν τους 300 του Λεωνίδα που
φυλάνε την οικονομία της Ελλάδας - Πατρίδας;
Θα συνεχίσουν να παίρνουν δύο ή τρεις συντάξεις;
Θα εξακολουθούν να παίρνουν τη βουλευτική
σύνταξη στα 8 χρόνια;
Θα σταματήσουν να προσλαμβάνουν στη Βουλή ημέτερους τη στιγμή που οι προσλήψεις στο
υπόλοιπο Δημόσιο έχουν παγώσει για τρία χρόνια;
Θα συνεχίσουν να παίρνουν τον 15ο και 16ο
μισθό οι 1.340 υπάλληλοι της Βουλής;
Θα συνεχίσουν να βγαίνουν στη σύνταξη με
29 χρόνια υπηρεσίας και να λαμβάνουν ως συντάξιμες αποδοχές το 100% των εν ενεργεία αποδοχών τους;
Είναι να μην εξαγριώνεται ο πολίτης που του
κόβουν το μισθό, τη σύνταξη, τα δώρα και τον
υποχρεώνουν να δουλεύει 40 χρόνια και να πάρει
σύνταξη με βάση το σύνολο του εργασιακού του
βίου;
Γιατί;
Αλλά είπαμε! Έχουν δικό τους Θεό εκεί.

Συνωμοσιολογία
Ένα εθνικό σπορ.
Για ό,τι στραβό και ανάποδο γίνεται στην Ελλάδα
σε οικονομία, κοινωνία κ.λ.π. πάντα φταίνε κάποιοι
άλλοι. Φταίνε οι ΗΠΑ και η ΣΙΑ, ξένοι πράκτορες,
ξένα κέντρα αποφάσεων, οι πολυεθνικές, η Ε.Ο.Κ. και
λοιποί εχθροί της Ελλάδας. Ποτέ δε φταίμε εμείς.
ΤΡΟΜΑΡΑ ΜΑΣ! Αν συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε έτσι, τότε πατριώτες την έχουμε βάψει.

Παραφωνία
Παραφωνία στην σεμνή και ωραία γιορτή της
Αναλήψεως στο Μοναστήρι μας ήταν η απαράδεκτη συμπεριφορά της μοναχής, η οποία δεν ήθελε
να γίνει η εκδήλωση για λόγους που μόνο εκείνη
γνωρίζει. Έφτασε στο σημείο να κλειδαμπαρώσει
με αλυσίδες την εξώπορτα για να μη πάει συνεργείο καθαριότητας να καθαρίσει τον περιβάλλοντα
χώρο, εν όψη της γιορτής, παρ’ ότι είχε ειδοποιηθεί από το Δήμο.
Γιατί; Μήπως θεωρεί το Μοναστήρι Μας ιδιοκτησία της;

Αυτά είναι για άλλους
Δήμαρχοι, Παΐων, Αροανίας και Κλειτορίας
προφανώς για να καλύψουν κενή θέση Δημάρχου. Άλλο λόγο δεν βλέπουμε.
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Στην Ιρλανδία Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, συνδικάτα και φορείς συμφώνησαν στην κατάρτιση
ενός προγράμματος οικονομικού για τη διάσωση της
χώρας. Είπατε τίποτα;
Αυτά προφανώς είναι για άλλους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΓΕΝ. ΑΡΧ.
ΑΘΛΗΤ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ:
ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΓΙΑΚ:
ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ:
ΜΕΛΟΣ :
ΜΕΛΟΣ:

ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΑΛΛΗ ΒΑΣΩ
ΛΑΖΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΑΪΤΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΑΔΩΝΑ
Ο Ν.Α.Ο.Δ. μετά από συνεννοήσεις με την Ελληνική Ομοσπονδία
Κανόε – Καγιάκ και τον Δήμαρχο Παΐων, προσανατολίζεται στη
διοργάνωση του Πανελληνίου Διασυλλογικού ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ
Σλάλομ του μήνα Οκτώβρη ή Νοέμβρη στις όχθες του Λάδωνα.
Ελπίζουμε οι συνθήκες να είναι κατάλληλες και για άλλη μια
φορά η δραστηριότητα αυτή να είναι επιτυχημένη και να τύχει
ανάλογης προβολής με αυτές του παρελθόντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ν.Α.Ο.Δ. καλεί μικρούς και μεγάλους φίλους, να παρακολουθήσουν σχολή εκμάθησης ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ Σλάλομ, καθώς
και σεμινάρια διάσωσης. Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του
Δ.Σ.
Υπεύθ. Έφορος Καγιάκ: Μαλλή Βάσω.
Η σχολή θα λειτουργήσει στον Λάδωνα και σε ημερομηνία
που θα ανακοινωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
Το αθλητικό τμήμα της Τοξοβολίας ετοιμάζεται για την πρώτη
του φετινή συμμετοχή σε επίσημους αγώνες. Όσοι επιθυμούν να
λάβουν μέρος, να το δηλώσουν στα μέλη του Δ.Σ., προσκομίζοντας
2 φωτογραφίες και μια φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
Υπεύθ. Έφορος Τοξοβολίας: Λαζανάς Κώστας

Κοινωνία ώρα κάτω από το μηδέν
Έφταιξε: Ο φόβος μη χάσουν τη δουλειά τους.
Η ανεργία που κάποια στιγμή μπορεί να χτυπήσει την πόρτα τους.
Τα πολλά όνειρά τους που χωρίς τη δουλειά θα έμεναν όνειρα.
Οι υποχρεώσεις τους που η ανεργία τις μεγαλώνει, αντί να τις λύνει.
Για όλα τα παραπάνω και γι’ άλλα τόσα ακόμη πήγαν στη δουλειά.
Και η Ελευθερία του ατόμου, για τους ΗΡΩΕΣ τους πολέμιους
του συστήματος κατάντησε να είναι, η παράλογη λογική του
ΚΑΝΕ ό,τι ΚΑΝΩ.
Σπάω βιτρίνες, σπάσε κι εσύ.
Καίω μικρομάγαζα, κάψε κι εσύ.
Πετάω πέτρες και μολότωφ στους αστυνομικούς, πέταξε κι εσύ.
Απεργώ, απήργησε κι εσύ.
Και καταλήξαμε ο εχθρός, το σύστημα να είναι οι βιτρίνες, τα μικρομάγαζα, οι αστυνομικοί και οι εργαζόμενοι των 700€.
Κτηνάνθρωποι πέταξαν τις μολότωφ, μισάνθρωποι ξεστόμισαν
τα λόγια: «Σας αξίζει να πεθάνετε γιατί είστε απεργοσπάστες».
Αμφιβάλλω αν ένιωσαν ντροπή όταν είδαν τα ολέθρια αποτελέσματα
των ενεργειών τους.
Παν. Τσίπος

ΣΑΛΟΝΙΑ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ - ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΠΛΑ
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ: Δράμας & Διστόμου 74
Κολωνός
Τηλ.: 210 5155828
Εργαστήριο: Μελάμποδος 14
Τηλ.: 210 5131755
Κολωνός
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Δ Η ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Ο.Ρ.Μ.Η.
Αγαπητοί συμπατριώτες – ισες,
Ένα χρόνο πριν, η
παράταξή μας, διοργάνωσε ημερίδα με μοναδικό θέμα τον “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2’’. Εκτός των
πολλών δημοτών που
παρευρέθησαν και τοποθετήθηκαν, είχαν εκφράσει τις απόψεις τους,
μετά την εισήγηση του
επικεφαλής μας Θοδωρή
Κόλλια, ο Βουλευτής
Θ. Κόλλιας
του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, ο Πρόεδρος του
Νομαρχιακού Συμβουλίου του Ν. Αχαΐας Γιάννης
Κόττας και ο Δήμαρχος Παΐων Κώστας Ασημακόπουλος.
Από την συζήτηση και τις τοποθετήσεις, προέκυψε
η ανάγκη για την δημιουργία ισχυρών Δήμων και το
ενδιαφέρον από μερίδα δημοτών για το ενδεχόμενο
αλλαγής ορίων του Νομού ή ενός ενιαίου Δήμου
της πρώην επαρχίας Καλαβρύτων, σ’ ό,τι αφορά το
χωροταξικό (ό,τι προέβλεπε και η μελέτη του Ι.Τ.Α.).
Στην ημερίδα αυτή τέθηκε από την παράταξή μας
και η πρόταση για την διενέργεια δημοψηφίσματος
σ’ ό,τι αφορά το χωροταξικό γενικότερα και ειδικότερα.
Χωρίς στο μεταξύ να γίνει κάποια ιδιαίτερη συζήτηση (παρά την πρόταση του Δ. Κλειτορίας για δημιουργία Δήμου με τη συμμετοχή των: Κλειτορίας,
Αροανίας και Παΐων με έδρα την Κλειτορία) φτάσαμε
σε πρόσφατο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο
θα έπρεπε να τοποθετηθούμε σχετικά με το Ν/Σ
“Καλλικράτης’’.
Η τοποθέτηση της παράταξής μας ήταν διάφανη,
καθαρή χωρίς να στρογγυλεύει τα πράγματα, χωρίς
να χαϊδεύει αυτιά. Σε ό,τι αφορά το θεσμικό και οικονομικό μέρος του νομοσχεδίου κάποιες τροποποιήσεις που έχει ζητήσει η εκτελεστική επιτροπή της
ΚΕΔΚΕ, έχουν γίνει δεκτές και κάποιες άλλες ήδη
διαβουλεύονται και διαπραγματεύονται. Το νομοσχέδιο
αλλάζει τα μέχρι σήμερα στάνταρ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανατρέπει δεδομένα και νοοτροπίες ετών,
δίνει δυνατότητες να λύνονται άμεσα τα προβλήματα
των δημοτών, δίνει την δυνατότητα της αυτοδιαχείρισης, δημιουργεί ισχυρούς Δήμους, με άρτια μέσα
και υπηρεσίες, Δήμους με πάρα πολλές νέες αρμοδιότητες.
Ο “Καποδίστριας’’ παρά τα προβλήματά του,
βρήκε το βηματισμό του και έλυσε πάρα πολλά προβλήματα που χρόνιζαν σ’ όλες τις τοπικές κοινωνίες
σ’ όλα τα τοπικά διαμερίσματα.
Και τότε όλοι θυμόμαστε τις φωνές που κινδυνολογούσαν ότι θα χαθεί η ταυτότητά μας ότι θα καταστραφούν τα χωριά μας. Αυτό συνέβη μόνο όπου η
Δημοτική Αρχή λειτουργούσε με μικροκομματικά κρι-

τήρια και κρατούσε ομήρους, αυτούς που απάρτιζαν
τα Τοπικά Συμβούλια και με δική τους ευθύνη βεβαίως.
Άρα είναι οφθαλμοφανής η ανάγκη της δημιουργίας πιο ισχυρών Δήμων πιο σύγχρονων.
Η πρόταση του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και του Ι.Τ.Α. που
προηγήθηκε τοποθετεί τον Δήμο μας στον νέο χάρτη
μαζί με τους Δήμους: Καλαβρύτων, Αροανίας και
Κλειτορίας με έδρα τα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.
Ένας Δήμος, με μόνιμους κατοίκους (με τα στοιχεία
που παραθέτει το ΥΠ.ΕΣ. ) 13.912.
Όλοι αντιλαμβανόμαστε, ότι μιλάμε και πάλι για
έναν από τους πιο μικρούς Δήμους με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία που όλοι γνωρίζουμε (17.602 κατοίκους, απογραφή 2001).
Σε πρόσφατη συνέλευση της ΤΕΔΚ, όπως και
στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, μαζί
με τους δημάρχους Αροανίας και Κλειτορίας έρχονται
κα ζητούν να δημιουργηθεί ένας Δήμος, αποτελούμενος από τους τρεις παραπάνω με την Επωνυμία
Δήμος Ορεινής Αχαΐας και έδρα τα “Φιλέϊκα Καλύβια’’.
Τη στιγμή που σε διαβούλευση στο νομό μας δεν
μπαίνει ο δικός μας Δήμος έρχεται μια τέτοια πρόταση,
χωρίς κανένα ισχυρό επιχείρημα ή για να γεμίσει κάποιο άδειο δημαρχιακό κοστούμι ή για να χαϊδέψει
αυτιά σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Άλλο
λόγο δεν βλέπουμε.
Για εμάς το που βρίσκεται η έδρα ενός Δήμου
αυτού του επιπέδου παίζει τον μικρότερο ρόλο στην
λειτουργία του. Σημασία έχει ποιοι άνθρωποι κάθονται
στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου, σημασία
έχουν οι αποφάσεις που παίρνονται μέσα στο κτίριο
του Δήμου και όχι που βρίσκεται αυτό. Αποφάσεις
που έχουν όραμα για αναπτυξιακή πορεία είναι
αυτές που δίνουν χαρακτηριστικά σε ένα Δήμο που
σέβεται τους δημότες του και τους επισκέπτες του.
Γι’ αυτό η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν έχει
αλλάξει από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για τον
“ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2’’.
Συναινούμε σ’ έναν ισχυρό Δήμο με έδρα τα ιστορικά Καλάβρυτα ακριβώς όπως το προβλέπει η μελέτη
του Ι.Τ.Α. και το σχέδιο του ΥΠ.ΕΣ.
Μόνο έτσι θα έχουμε έναν σύγχρονο Δήμο με
υπηρεσίες ποιότητας που θα παρεμβαίνει με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και θα αναδεικνύει τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της περιοχής μας.
Τα τοπικά προϊόντα, την παράδοση, τον θρησκευτικό τουρισμό, τις δραστηριότητες βουνού, (ΣΚΙ –
ΡΑΦΤΙΝΓΚ-ΚΑΓΙΑΚ- ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ – ΟΡ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ
κ.λ.π.), του Λάδωνα, του Ερύμανθου, του Βουραϊκού,
την Λίμνη Λάδωνα (λόγω θέσης), τους παραδοσιακούς
οικισμούς (Βεσίνι), τα Σπήλαια Λιμνών κ.λ.π. και όλα
αυτά: 2,5 ώρες από την Αθήνα και λιγότερο από 2
ώρες απ’ όλη την Πελοπόννησο.
Έναν Δήμο που θα είναι σε θέση να υλοποιήσει
όλο το πρωτοπόρο πλαίσιο καταρτίσεων οργανισμών
εσωτερικών υπηρεσιών (20 περίπου) και 250 περίπου
νέων αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
για τους νέους Δήμους.

Οικοδομικές εργασίες
παντός τύπου - Κεραμοσκεπές
Μαλλής Παναγιώτης
του Ευαγγέλου
τηλ.: 6974075011

ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
&
ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ

Κώστας Σπυρόπουλος
(Μπούτας)
Χωματουργικές εργασίες
Υλικά Οικοδομών
Τηλ.: 6972112348

Οίκοι
Οίκος είναι το κτίσμα που κατοικούν άνθρωποι. Μπορεί να
είναι ένα παλάτι, μια βίλα κάποιων δεκάδων τ.μ., μια μεζονέτα
πολυτελείας, ένα τεσσάρι, ένα τριάρι, μια καλύβα ή μια σκηνή.
Η λέξη οίκος είναι το πρώτο συνθετικό πολλών σύνθετων λέξεων όπως: οικόπεδο, οικογένεια, οικολόγος, οικοτεχνία, οικοτροφείο κ.λ.π. Επίσης μπορούμε να τη συναντήσουμε και
σε φράσεις όπως: βασιλικός ή αριστοκρατικός οίκος, οίκος
του Θεού, οίκος ευγηρίας, εκδοτικός οίκος, οίκος ανοχής
κλπ.
Τώρα τελευταία όμως μπήκαν στη ζωή μας και κάτι άλλοι
ΟΙΚΟΙ που πριν από λίγα χρόνια οι πιο πολλοί δε γνωρίζαμε.
Οι ΟΙΚΟΙ αυτοί ασχολούνται με τα οικονομικά, όχι βέβαια
τα δικά τους, αλλά των άλλων. Μπορούν να δανείζουν κράτη,
να υποβαθμίζουν οικονομίες, να τζογάρουν για την κατάρρευσή
τους, να ανεβάζουν ή να κατεβάζουν επιτόκια, τιμές ομολόγων
και μετοχών.
Από τη μια συμβούλευαν τους πολίτες της Αμερικής να
πάρουν δάνεια για την απόκτηση κατοικίας και από την άλλη
στοιχημάτιζαν ότι το σύστημα θα καταρρεύσει, γιατί τα
ακίνητα ήταν υπερεκτιμημένα. Το σύστημα κατέρρευσε (Λίμαν
Μπράδερ), οι απλοί άνθρωποι έχασαν τα λεφτά τους αλλά οι
ΟΙΚΟΙ βγήκαν κερδισμένοι τσεπώνοντας αρκετές δεκάδες
δις δολ. Το ίδιο έγινε και με την Sachs που τώρα ελέγχεται
από την δικαιοσύνη της Αμερικής, για παραπληροφόρηση
των πελατών και παράνομη κερδοφορία.
Μ’ όλα αυτά αναρωτιούνται οι απλοί πολίτες! Καλά αυτοί
οι ΟΙΚΟΙ είναι υπεράνω διεθνών νόμων, κυβερνήσεων και δικαιοσύνης;
Έχουν τόσο μεγάλη δύναμη που μπορούν απρόσωπα μέσα
από τα γραφεία τους, να στείλουν ένα μήνυμα μια δήθεν εμπιστευτική παραπληροφορία και να ξετινάξουν την οικονομία
προσώπων, επιχειρήσεων και κρατών;
Δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν;
Κάποιοι τους αποκάλεσαν οίκους ενοχής και βέβαια έχουν
απόλυτα δίκιο.
Ποιος θα πληρώσει τα παιχνίδια των ΟΙΚΩΝ; Όλοι οι λαοί
γνωρίζουν ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Όχι βέβαια οι
φτωχοί οίκοι (βίλες, παλάτια, μεζονέτες κ.λ.π.) αλλά οι
πλούσιοι οίκοι (τεσσάρια, τριάρια, διάρια, καλύβες και σκηνές)
που είναι και οι περισσότεροι.
Οι περισσότεροι πόλεμοι, όπως μας διδάσκει η ιστορία,
έγιναν για οικονομικούς λόγους, έχοντας ως συγκάλυψη
εθνικούς, θρησκευτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς.
Τώρα δε χρειάζονται πόλεμοι για να εξοντωθούν οι λαοί.
Υπάρχουν άλλοι τρόποι πιο ευγενικοί και όχι τόσο βίαιοι.
Εξοντώνονται με το γάντι, αναίμακτα.

Παν. Τσίπος

Γραφτείτε στο Σύλλογό μας.
Ενισχύστε το έργο του.
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ενημερώνει...

Νέα του Δήμου Παΐων
ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Συζήτησαν για την Ε.Ο.(111)
Συνάντηση με την υπουργό οικονομίας κ. Λούκα Κατσέλη και τον υφυπουργό
Σταύρο Αρναουτάκη, που είναι αρμόδιος για το ΕΣΠΑ
είχε στην Αθήνα ο περιφεΟ Δήμαρχος Παΐων
ρειάρχης Δυτ. Ελλάδος κ. ΤάΚώστας Ασημακόπουλος σος Αποστολόπουλος, με αντικείμενο τα επιπλέον κονδύλια που θα δοθούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
ώστε να οριστικοποιηθούν και ποια έργα θα ενταχθούν σε
αυτό για να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης τους. Κατά
την συνάντηση επρόκειτο να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης για να συμπεριληφθεί στα έργα και η «111»
Εθνική Οδός Πατρών – Τριπόλεως για να ενωθεί με ένα
σύγχρονο δρόμο η Πύλη της Δυτικής Ελλάδας με την κεντρική και την νοτιοανατολική Πελοπόννησο και να ξεπεραστεί η δυσκολία στην συγκοινωνία που υπάρχει τώρα.
Αφορμή για αυτή τη νέα προοπτική έδωσε ο υπουργός
Υποδομών κ. Δημήτρης Ρέππας στην πρόσφατη συνάντηση
του με τους βουλευτές και τους αυτοδιοικητικούς της
Αχαΐας, καθώς και ο ίδιος είναι βουλευτής Αρκαδίας και
γνωρίζει καλά το πρόβλημα αλλά και την υστέρηση στην
ανάπτυξη που ο προβληματικός αυτός δρόμος προκαλεί
για ένα μεγάλο τμήμα της ορεινής Πελοποννήσου, στη
οποία συμπεριλαμβάνονται η Αχαΐα, η Ηλεία και η Αρκαδία.
Ο υπουργός Δημήτρης Ρέππας φαίνεται πως έχει ενστερνιστεί τις προτάσεις για ανάπτυξη των περιοχών που βρέχονται από το Λάδωνα ποταμό και την λίμνη, όπως αυτές
αναδείχθηκαν σε σύσκεψη που έγινε με αυτό το αντικείμενο.
Μιλώντας στη συνάντηση αυτή ο Δήμαρχος Παΐων κ. Κώ-

στας Ασημακόπουλος τόνισε πως ο ποταμός Λάδωνας
και η τεχνητή λίμνη που βρίσκεται στην περιοχή της Γορτυνίας είναι ο μοχλός ανάπτυξης για όλη την περιοχή. «Η
λίμνη του Λάδωνα έχει μια μοναδικότητα: είναι μεγάλη

ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Το Μοναστήρι μας είναι στενά συνδεδεμένο με την
γιορτή της Ανάληψης του Κυρίου. Γι’ αυτό και φέτος με
ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάσθηκε η ανάληψη στο γραφικό Βυζαντινό Μοναστήρι μας που δεσπόζει στη πλαγιά
της Κορακοφωλιάς με υψόμετρο 950,00 μέτρα.
Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας κτηνοτρόφοι
της Δάφνης, καταστηματάρχες και άλλοι Δαφναίοι με
βασικό συντονιστή τον Θεόδωρο Αδάμη (εργολάβο οικοδομών) οργάνωσαν μια σεμνή και ωραία γιορτή.
Προσέφεραν εκλεκτούς μεζέδες από αιγοπρόβατα
που βόσκουν στις πλαγιές του βουνού, προσέφεραν
τυριά – κρασιά – αναψυκτικά.
Νωρίτερα προηγήθηκε το παραδοσιακό λουκούμι με
το κρύο και χωνευτικό νερό της βρύσης του Μοναστηριού.
Μας θύμισαν έτσι τις παλιές καλές εποχές, ζωντανεύοντας τις παραδόσεις του τόπου μας.

σε έκταση μέσα σε ορεινό όγκο με πλούσια βλάστηση και
μοναδική ομορφιά». Επίσης, παρατήρησε πως «η προσπέλαση στη περιοχή του ποταμού και της λίμνης γίνεται
από τον κύριο οδικό άξονα της περιοχής μας που είναι η
Εθνική Οδός Πατρών – Τριπόλεως γνωστότερη ως 111».
Όλοι συμφώνησαν για την αναγκαιότητα της βελτίωσης
του δρόμου και για τα πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη
της περιοχής. Λόγω της οικονομικής κρίσης δεν πάρθηκε
απόφαση προς το παρόν.
Ο Δήμαρχος Κώστας Ασημακόπουλος υπενθυμίζει την
αναγκαιότητα σύνταξης και ολοκλήρωσης της μελέτης
που η δαπάνη είναι σχετικά μικρή.

ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο. (111) ΠΡΟΣ ΔΑΦΝΗ
Διαμόρφωση - Ηλεκτροφωτισμός
Με γρήγορους ρυθμούς ολοκληρώνεται η διαμόρφωση
του κόμβου της Ε.Ο. Πατρών –Τριπόλεως με το δρόμο
προς Δάφνη στη θέση Κακάσοβα.

• Τοποθετήθηκαν στύλοι φωτισμού με τις απαραίτητες
υπόγειες καλωδιώσεις επί της Πατρών – Τριπόλεως αλλά
και στο δρόμο προς την Δάφνη και την Χόβολη.
• Τοποθετήθηκαν οι πινακίδες σήμανσης.
Απομένει η ασφαλτόστρωση του δρόμου και η παροχή
ρεύματος από την ΔΕΗ να φωτισθεί και να λάμψει η
περιοχή, να αποκτήσει ο κόμβος ασφάλεια κυκλοφορίας
και να οδηγεί τους επισκέπτες προς το Κανόε – Καγιάκ
του Λάδωνα και τις σπάνιες ομορφιές της Τεχνητής Λίμνης
και της ευρύτερης περιοχής.
Ο Δήμαρχος Κώστας Ασημακόπουλος μας ενημέρωσε
ότι έχει καθορισθεί η δαπάνη μεταφοράς του ρεύματος η
οποία και έχει πληρωθεί στη ΔΕΗ.
Περιμένουμε σύντομα τον Ηλεκτροφωτισμό.

ΝΕΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
• Έγιναν οι εκσκαφές διαπλάτυνσης και εξασφάλισης
της ορατότητας.
• Διαμορφώθηκαν οι λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης.
• Κατασκευάσθηκαν οι νησίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας.

Μάρης Παναγιώτης

Κατασκευάζεται νέος τσιμεντένιος υδραύλακας στη
θέση Χωμάτινου στον κεντρικό αγωγό άρδευσης του
κάμπου από την θέση Φράγμα Μεταξά (Χαλίκι) και προς
τα πάνω, να πλησιάσει το αρδευτικό φράγμα (Δέση).
Με την κατασκευή του παραπάνω αγωγού ολοκληρώνεται
ο κεντρικός αρδευτικός αγωγός στο κάμπο του Λάδωνα.

Η Δημοτική αρχή θέλει να συγχαρεί και να ευχαριστήσει τους συνδημότες μας για την ωραία τους πρωτοβουλία και να ευχηθεί σε όλους Χρόνια Πολλά.
Σημειωτέον ότι φέτος παρευρέθησαν περισσότεροι
από 250 προσκυνητές και ήταν όλοι ευχαριστημένοι
από την θρησκευτικότητα του χώρου και την ωραία εκδήλωση των συνδημοτών μας.

ΖΗΜΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΟΥ ΛΑΔΩΝΑ
Οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα πλημμύρισαν
τον ποταμό Λάδωνα. Τα νερά βγήκαν στα χωράφια,
όλος ο κάμπος ήταν μια απέραντη λίμνη. Καταστράφηκαν
δρόμοι, υδραύλακες, χωράφια.
Ο Δήμαρχος για την αποκατάσταση των ζημιών
ζήτησε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας
βοήθεια με το ακόλουθο έγγραφο.

Προς
Την Νομαρχιακή Αυτ/ση Αχαΐας
Πάτρα
Κύριε Νομάρχα,
Με τις μεγάλες και συνεχείς βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα ο ποταμός Λάδωνας πλημμύρισε, βγήκε
έξω από την κοίτη του, στα κτήματα μας και κατεστράφησαν κτήματα – δρόμος και ό,τι εμπόδια υπήρχαν στις
όχθες του.
Εάν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές που προκάλεσε,
οι ιδιοκτήτες δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν τα
κτήματα τους και όλος ο κάμπος του Λάδωνα θα μείνει
ανεκμετάλλευτος και θα υποστεί μεγαλύτερες καταστροφές με τη πρώτη στο μέλλον καταιγίδα.
Παρακαλούμε σε συνεργασία με το Δήμο μας, να
μας παραχωρήσετε μηχανήματα για να μπορέσουμε να
αποκαταστήσουμε κυρίως τους δρόμους.
Ο Δήμος μας στερείται μηχανημάτων. Εάν βέβαια
υπάρχει και σχετική εργολαβία σε εξέλιξη θα ήταν καλύτερα. Τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες των δημοτών
μας είναι καθημερινά και είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση τους.
Ο Δήμαρχος
Κώστας Ασημακόπουλος
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Γελάτε γιατί... χανόμαστε
3 Συνάντηση πρωθυπουργών Ελλάδας-Ελβετίας
Σε μια συνάντηση του Παπανδρέου με τον πρωθυπουργό της Ελβετίας, ο Παπανδρέου συστήνει τους υπουργούς του:
― Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Εργασίας, Υγείας, Παιδείας, Οικονομίας κ.λπ.
Έρχεται η σειρά του Ελβετού που συστήνει αντίστοιχα:
― Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Εργασίας, Υγείας, Ναυτιλίας.
Κρυφογελάει ο Παπανδρέου.
― Γιατί γελάτε; του λέει ο Ελβετός.
― Μα έχετε υπουργό Ναυτιλίας ενώ δεν έχετε θάλασσα;
― Όταν μου παρουσίασες τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Υγείας,
Παιδείας και Οικονομίας, εγώ γέλασα;

3 Ταξιτζής
Είναι ένας τύπος σε ένα ταξί και θέλει να πει κάτι στον ταξιτζή.
Όπως είναι από πίσω του λοιπόν, κάνει λίγο μπροστά και τον χτυπάει
ευγενικά στον ώμο με τα δάχτυλα. Ο ταξιτζής τρελαίνεται! Χάνει τον
έλεγχο του αυτοκινήτου, πέφτει πάνω σε ένα σκουπιδοτενεκέ, ανεβαίνει
στο πεζοδρόμιο, περνάει ξυστά από μία γριούλα και σταματάει λίγα
εκατοστά μπροστά από μία βιτρίνα σε ένα μαγαζί. Γυρίζει στον πελάτη
έξαλλος και του λέει:
― Μα είσαι τρελός; Κόντευα να πάθω καρδιακή προσβολή!
― Μα κύριε, απλά σας ακούμπησα λίγο στον ώμο για να σας μιλήσω!
― Χμ... Ναι, ξέρετε, δίκιο έχετε, αλλά είναι η πρώτη μέρα που
δουλεύω ταξιτζής. Τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια οδηγούσα νεκροφόρα!

3 Το κλεφτρόνι
Στο δικαστήριο ο δικαστής βλέπει ότι έχει μπροστά του ένα 18χρονο
κλεφτρόνι:
― Καλά, όταν μπήκες στο ξένο σπίτι να κλέψεις, δεν σκέφτηκες
την μάνα σου και τον πατέρα σου;
― Τους σκέφτηκα κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν βρήκα και τίποτα που
να τους αρέσει!

3 Ο τσιγκούνης
Ένας τσιγκούνης βρίσκεται σε ένα πλοίο. Ξαφνικά ακούγεται η
σειρήνα και μια φωνή από τα μεγάφωνα που λέει ότι το πλοίο
βουλιάζει. Όλοι οι επιβάτες τρέχουν στις βάρκες, ενώ ο τσιγκούνης
χαρούμενος στρέφει το βλέμμα του στον ουρανό και λέει:
«Σε ευχαριστώ, Θεέ μου!»
Ένας ναύτης, που τον βλέπει του λέει: «Είστε με τα καλά σας;
Εδώ βουλιάζουμε και σείς ευχαριστείτε το Θεό;»
«Μάλιστα κύριέ μου. Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε φώτιση
να μη βγάλω εισιτήριο με επιστροφή!»

3 Στον Πύργο του Άιφελ
Ένας Έλληνας, ένας Αλβανός, ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος
είναι στον Πύργο του Άιφελ.
Ο Αμερικανός πάνω στο κέφι του βγάζει ένα μάτσο δολάρια και τα
πετάει κάτω λέγοντας:
― Έχουμε πολλά στην Αμερική και τα πετάμε.
Ο Γάλλος παίρνει ένα κασόνι σαμπάνιες και τις χύνει όλες στο κενό λέγοντας:
― Στη Γαλλία έχουμε πολλές και τις πετάμε.
Γυρίζει τότε ο Αλβανός και λέει στον Έλληνα:
― Δεν φαντάζομαι να κάνεις καμιά βλακεία;

«Τι συμβαίνει;»
«Άσε», απαντά η άλλη, «τράκαρα με έναν νταλικέρη και μου είπε να φυσάω από
την εξάτμιση και θα φτιαχτούν οι ζημιές.΄Όμως με κορόιδεψε ο αλήτης, μια ώρα
φυσάω και τίποτα»!
«Αχ, βρε χαζή», λέει η άλλη, «φυσάς και έχεις τα παράθυρα ανοιχτά!»

3 Στρεζοβινό

3 Η ξανθιά
Η ξανθιά οδηγεί μια ολοκαίνουρια Porsche, φρενάρει απότομα και πίσω της κολλάει
μια νταλίκα και κάνει την Porsche φυσαρμόνικα. Αρχίζει να ωρύεται η ξανθιά: «Κοίτα τι
έκανες, θα μου το πληρώσεις».
«Δεν υπάρχει πρόβλημα», της λέει ο νταλικέρης, «άρχισε να φυσάς από την
εξάτμιση και σε λίγο το αυτοκίνητο θα έρθει στα ίσα του, θα είναι σαν καινούριο».
Αρχίζει λοιπόν η ξανθιά να φυσάει, αλλά τίποτα...
Την ώρα που έχει αρχίσει να απογοητεύεται, περνάει άλλη ξανθιά, τη βλέπει να
φυσάει και τη ρωτάει:

Στρεζοβινός πατριώτης, άνθρωπος των γνωμικών με πολλές ανησυχίες, μια
συνηθισμένη μέρα στα χωράφια, κοιτάζει μια την καρυδιά, μια την κολοκυθιά, μια την
καρυδιά, μια την κολοκυθιά και λέει: “Θεέ μου εδώ δεν ποίησες τα πάντα εν σοφία’’.
Έφτιαξες ένα μεγάλο δέντρο σαν την καρυδιά που κάνει πολύ μικρούς καρπούς και την
κολοκυθιά ένα φυτό που σέρνεται και κάνει τεράστιους καρπούς...
Το μεσημέρι, αφού κολάτσισε ψωμοτύρι ξάπλωσε για λίγο να ξεκουραστεί κάτω από
την καρυδιά. Μετά από λίγο πέφτει ένα καρύδι στο κεφάλι του, πετάγεται πάνω και
φωνάζει: “Συγνώμη Θεέ μου, τα πάντα εν σοφία εποίησες’’. Γιατί αν μου ερχόταν η κολοκύθα η μεγάλη από τόσο ύψος στο κεφάλι, τώρα δεν θα ζούσα...

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
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Το 1ο Συνέδριο της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης
για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
κνύουν περίτρανα την ιστορική αλήθεια».
Στην ίδια εκδήλωση τιμήθηκε ο Λάκης Σάντας, ο Αγωνιστής, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο, κατέβασαν την
κατοχική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Το Συνέδριο κατά κοινή ομολογία σημείωσε την απόλυτη
επιτυχία.
Σημ.: Τους συνέδρους δεξιώθηκε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς τον οποίο ευχαρίστησε ο
Πρόεδρος της Π.Ε. για όλες τις διευκολύνσεις και εξυπηρετήσεις που τους παρείχε.

Εκδήλωση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
Ακόμα μία εκδήλωση πραγματοποίησε η Π.Ε. στις 21 Μαρτίου 2010
στην Αθήνα στην αίθουσα τελετών
της Αρχαιολογικής Εταιρείας, όπου
γιόρτασε την Εθνική Επέτειο της 25ης
Μαρτίου σε μια σεμνή τελετή.
Το πρόγραμμα παρουσίασε η κοσμήτωρ του Δ.Σ. της Π.Ε. κ. Δήμητρα
Κωνσταντινίδη η οποία είχε ορισθεί
τελετάρχης.
Κι αυτή την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους πολλοί επίσημοι.
Σκοπός της εκδήλωσης όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Π.Ε. κ. Γεώργιος
Κοσμάς κατά το καλωσόρισμα των
προσκεκλημένων ήταν να αποδοθεί
φόρος τιμής, ευγνωμοσύνης και μνήμης στον Παγκαλαβρυτινό κόσμο για
τη συμβολή του στον ιερό αυτό αγώνα.
Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Επικ. Καθηγητής
Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών με θέμα «Καλάβρυτα και 1821».
Μετά την ομιλία του κ. Αθανάσιου
Φωτόπουλου, ο κ. Δημήτρης Σταθακόπουλος, Δικηγόρος, απήγγειλε ποι-

Στιγμιότυπο από την κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη.
ήματα που αναφέρονται στην Επανάσταση του 1821 και η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά μαζί με
το συγκρότημα του Γιώργου Δαλιάνη,
απέδωσαν δημοτικά και κλέφτικα τραγούδια. Μετά το τέλος της τελετής,
όλοι οι συμμετέχοντες μετέβησαν σε
πομπή στο Μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη όπου κατατέθηκε στεφάνι
τιμής από τον Πρόεδρο της Π.Ε. κ.

Γεώργιο Κοσμά.
Ο Σύλλογος Δαφναίων συγχαίρει
τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της
Π.Ε. για την διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων.
Σημ.: Τον Σύλλογό μας εκπροσώπησε και στις δύο εκδηλώσεις ο Παναγιώτης Λάππας, Πρόεδρος του Συλλόγου.
Από το Δ.Σ.

Δελτίο Τύπου της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης για την εκδήλωση
στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στις 20-6-2010
«Έχουμε την τιμή να σας πληροφορήσουμε ότι η
«ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ» (Π.Ε.) εορτάζει κάθε χρόνο
στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων την
επέτειο της νικηφόρου μάχης των Μοναχών και άλλων
Καλαβρυτινών Αγωνιστών κατά των ορδών του Ιμπραήμ
Πασά, που έλαβε χώρα στις 24 Ιουνίου 1827.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε. αποφάσισε ο φετινός
εορτασμός να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2010
ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 πρωινή στο χώρο της Ιεράς
Μονής.
Τον προσήκοντα πανηγυρικό λόγο για τα διαδραματισθέντα γεγονότα και για την προσφορά της Εκκλησίας
μας στους αγώνες του έθνους θα εκφωνήσει ο κ. Δημήτριος
Ι. Βαρβιτσιώτης, γενικός γραμματέας της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης, και θα τιμηθούν οι αγωνιστές Μοναχοί της Ιστορικής Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και όσοι άλλοι
Καλαβρυτινοί έλαβαν μέρος στη μάχη αυτή.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, η Π.Ε. θα
τιμήσει τον Καλαβρυτινό Δάσκαλο Αθανάσιο Λερούνη
και στο πρόσωπό του τη μη Κυβερνητική Οργάνωση «Έλληνες Εθελοντές», για τη διάδοση, ανάδειξη και διατήρηση
της διαχρονικότητας του Ελληνικού Πολιτισμού από τους
χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τις μέρες μας,
με την παγκόσμια ανάδειξη της φυλής των Καλλάσα, την
ανθρωπιστική και παιδαγωγική προσφορά του στον αγώνα
που κάνουν οι κάτοικοι των κοιλάδων των Καλλάσα του
Β.Δ. Πακιστάν, για τη διατήρηση της αρχαίας παράδοσής
τους.
Επίσης, η Π.Ε. θα τιμήσει τους κ.κ. Δημήτριο Δόλλη,
πρέσβη εκ προσωπικοτήτων και τον κ. Πέτρο Μαυροειδή,
πρέσβη της Ελλάδος στο Πακιστάν και στα πρόσωπά
τους, τους ακρίτες της Ελληνικής Διπλωματίας, για την
ιδιαίτερη συμβολή τους στην απελευθέρωση του πρεσβευτή
του Ελληνικού Πνεύματος Αθανάσιου Λερούνη, από τα
δεσμά της αιχμαλωσίας του από τους Ταλιμπάν. Η τιμή

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

αφορά και τους χιλιάδες των Ελλήνων που συνέβαλαν με
τις προσπάθειές τους, για την επίτευξη της απελευθέρωσης
αυτής, αναδεικνύοντας για μία ακόμα φορά τα ιδανικά της
φυλής και τις επιτυχίες της, όταν λειτουργούμε ενωμένοι
και συγκροτημένοι.
Παράλληλα, σε ειδικούς χώρους της Ιεράς Μονής του
Μεγάλου Σπηλαίου, θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφίας
με θέμα το έργο και τις δραστηριότητες του Αθανάσιου
Λερούνη και της Μ.Κ.Ο. «Έλληνες Εθελοντές» στις κοιλάδες της φυλής των Καλλάσα στο Β.Δ. Πακιστάν.
Της Θείας Λειτουργίας, της καθιερωμένης δοξολογίας
και της επιμνημόσυνης δέησης θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβρόσιος και θα
αποδώσει τα εύσημα της Π.Ε. στους κ.κ. Αθανάσιο Λερούνη,
Δημήτριο Δόλλη και Πέτρο Μαυροειδή.
Σας παρακαλούμε όλους θερμά, να τιμήσετε με την
παρουσία σας τον εορτασμό.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.
Ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ε.
Γεώργιος Μιλτ. Κοσμάς
Δημήτριος Ι. Βαρβιτσιώτης
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
κιν. τηλ. 6944258260
κιν. τηλ. 6972406293

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ............................ΑΡ. ΑΠΟΔ....ΠΟΣΟ
Καστάνης Βασίλης ........................................1786 .......50€
Παναγιωτακόπουλος Γεωργ. ........................1787 .......20€
Αρβανίτης Χρήστος ......................................1788 .......70€
Κότσικας Γιάννης ..........................................1789 .....100€
Σπηλιόπουλος Γιάννης ..................................1790 .......20€
Αρβανίτης Κώστας ........................................1791 .......50€
Εκδόσεις Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.......1792 .......50€
Βουρλιάς Λεωνίδας ......................................1793 .......20€
Λεβέντης Χαράλαμπος..................................1794 .....100€
Τράπαλης Βασίλης ........................................1795 .......50€
Λάππας Διαμαντής ........................................1796 .......20€
Κοροντζής Χρ. Τάσος....................................1797 .......50€
Κουτσιουρής Χαράλαμπος ............................1798 .......20€
Λεβέντης Χρήστος ........................................1799 .......20€
Κουτσιουρής Ι. Χαράλαμπος ........................1800 .....100€
Ηλιόπουλος Βασίλης ....................................1501 .......20€
Παναγιωτακόπουλος Γ. Κων/νος ..................1502 .......50€
Σαϊτάνης Φίλιππας ........................................1503 .......20€
Λάππας Βασίλης............................................1504 .......20€
Φελεμέγκας Παναγιώτης ..............................1505 .....100€
Φελεμέγκας Δημήτρης..................................1506 .......50€
Σαμπά-Μπάρδη Μαρία ..................................1507 .......35€
Μπαμπίλη-Τερζή Μαίρη ................................1508 .......20€
Αγγελοπούλου-Ασημακοπούλου Μαρία ......1509 .....100€
Παναγόπουλος Θεόδωρος ............................1510 .......20€
Αυδίκος Παναγιώτης ....................................1511 .......20€
Κοσσιαρά Ευγενία ........................................1512 .......20€
Κόλλια Ακριβή ..............................................1513 .......20€
Περδικούρη Δέσποινα ..................................1514 .......20€
Τσιβουράκη Γεωργία......................................1515 .......30€
Λάππας Δημήτρης ........................................1516 .......60€
Καλούδης Θεόδωρος ....................................1517 .......50€
Καλούδης Νικόλαος ......................................1518 .......50€
Μπάτος Θεόδωρος ........................................1519 .......20€
Βασιλακόπουλος Χ. Ανδρέας........................1520 .....100€

ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ
Τα προβλήματα της κυκλοφορίας της εφημερίδας
μας όλο και πληθαίνουν. Δεν έχει δικούς της πόρους ώστε να μπορεί ν’ ανταπεξέλθει. Μοναδική
πηγή είστε εσείς, είμαστε εμείς όλοι, όπου γης.
Για να ζήσει και να συνεχίσει:

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ!

Τα λεφτά
δεν κάνουν την ευτυχία,
η ευτυχία όμως
είναι όλα τα λεφτά.
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ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Ο

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2010

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΑΦΝΑΙΩΝ

25η Μαρτίου - Διπλή γιορτή
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
Το σύνθημά τους «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή
ΘΑΝΑΤΟΣ» έγινε πανανθρώπινο σύνθημα
και άφησε άφωνους τους λαούς της γης.
Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι η
Επαρχία Καλαβρύτων με κέντρο τα Καλάβρυτα, αποτελεί σημείο αναφοράς και
είναι η αρχή της επανάστασης των Ελλήνων, ενάντια στους Τούρκους κατακτητές. Είναι λοιπόν απόλυτα φυσικό,
εμείς οι Καλαβρυτινοί να νιώθουμε υπερήφανοι για τους προγόνους μας και να
δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη γιορτή
της 25ης Μαρτίου. Έτσι στα χωριά μας (όπου φυσικά υπάρχουν σχολεία) η γιορτή
της 25ης Μαρτίου να γίνεται με ιδιαίτερη
λαμπρότητα.

3) Μαλλής Βαγγέλης
4) Μουγκοπέτρος Αποστ.
5) Μπαμπίλης Ιωάννης
6) Παπαδημητρίου Βασίλης
7) Παπαδημητρίου Νίκος
8) Σακελλαρίου Δημήτριος
9) Σκρέπελας Δημήτρης
10) Τσιρώνης Χρήστος
11) Φελεμέγκας Ανδρέας
12) Φελεμέγκας Γιώργος
Νικητές:
1ος Παπαδημητρίου Βασίλης
2ος Παπαδημητρίου Νίκος
3ος Φελεμέγκας Ανδρέας
Σε όλους τους δρομείς δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια και χρηματικά έπαθλα
στους τρείς πρώτους νικητές που αθλοθέτησε ο Σύλλογος Δαφναίων.

Οι δρομείς στην αφετηρία
Στο χωριό μας -τη Δάφνη- η γιορτή
της 25ης Μαρτίου τα ΕΙΧΕ ΟΛΑ.
Την παραμονή έγινε λαμπαδηδρομία
στην οποία συμμετείχαν περίπου 50 άτομα, φωταγωγήθηκε το 1821 στη Ράχη
και ακολούθησαν τα πυροτεχνήματα δίνοντας μια ξεχωριστή νότα και το σύνθημα
ότι η γιορτή αρχίζει.
Την ημέρα της γιορτής μετά την καθιερωμένη δοξολογία είχαμε ομιλίες, ποιήματα, κατάθεση στεφάνων και την παρέλαση από τους μαθητές όλων των σχολείων. Στη συνέχεια απολαύσαμε παραδοσιακούς χορούς από τα παιδιά μας,
τους χορευταράδες μας, ακολούθησε ο
αγώνας δρόμου 1.821 μ. και το απόγευμα
έγινε ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ
Δάφνης - Κλειτορίας (αποτέλεσμα 4-2).
Στον αγώνα δρόμου έλαβαν μέρος οι
παρακάτω 12 δρομείς:
1) Θεοδωρόπουλος Χρήστος
2) Καραμπούλης Γιώργος

Τα βραβεία και τα μετάλλια απένειμαν:
1) Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων Παν. Λάππας.
2) Ο Αντ/ρχος Δήμου Παΐων Αρίστος
Μακαρίτης.
3) Ο Αντ/ρχος και Αντ/δρος του Συλλόγου Δαφναίων Σπηλιόπουλος Γεώργιος.
4) Ο Λυκειάρχης κ. Σωτήρης Ανδρικογιαννόπουλος.
5) Η Γυμνασιάρχης κ. Κατερίνα Μποσγανά.
Τα χρηματικά έπαθλα ήταν:
1ος νικητής
300€
2ος νικητής
200€
3ος νικητής
100€
Την ευθύνη για την πραγματοποίηση
του Αγώνα Δρόμου των 1.821 μ. είχε ο
κ. Κουτές Βασίλης γυμναστής, τον οποίο
και ευχαριστούμε.
Από το Δ.Σ.

Προσέφεραν για την ανάπλαση του προαύλιου
της Αγ. Μαρίνας
Α/φοί Παπαδημητρίου τις χωματουργικές εργασίες
Κουτσιουρής Χαράλαμπος............................................................................500€
Παπαρρηγοπούλου Φώνη ............................................................................400€
Κοροντζή Ι. Γεωργία......................................................................................400€
Οικογένεια Αντωναρόπουλου Γεωργίου του Θεοδ. ....................................160€
Σπυρόπουλος Διονύσης (Β’ δόση)................................................................100€
Σπυρόπουλος Κων/νος (Β’ δόση)....................................................................50€
Η Επιτροπή τους ευχαριστεί θερμά.

Service
Λ. Hρακλείου 88
111 42 Aθήνα

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΧΡΙΣΤΟΣ
Μας ήρθε νωρίς το Πάσχα φέτος και
όλοι φοβούνταν, ότι οι καιρικές συνθήκες
δε θα επέτρεπαν να γιορταστεί, όπως πρέπει,
η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης.
Όμως παρά τους φόβους, οι καιρικές
συνθήκες, σχεδόν καλοκαιρινές, επέτρεψαν
να γιορταστεί η Ανάσταση του Κυρίου, όπως
ακριβώς απαιτούσαν τα έθιμα χωρίς προβλήματα.

ΑΝΕΣΤΗ
άλλη μια φορά το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ». Το
Άγιο Φως υπό τον ήχο της καμπάνας μεταδόθηκε γρήγορα από λαμπάδα σε λαμπάδα.
Οι ευχές ανταλλάσσονταν από όλους προς
όλους.
Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά και Υγεία
σ’ όλον τον κόσμο.
Τα πολύχρωμα βεγγαλικά στόλισαν τον
ουρανό δίνοντας το δικό τους τόνο στην

Η συνάντηση των δύο Επιταφίων στην πλατεία του χωριού

Στο χωριό μας, συμπατριώτες και επισκέπτες γιόρτασαν με χαρά και συγκίνηση
την Ανάσταση.
Τη Μεγάλη Παρασκευή έγινε η περιφορά
των Επιταφίων με σεμνότητα και κατάνυξη.
Πολλοί άνθρωποι ακολούθησαν την περιφορά
των επιταφίων κρατώντας αναμμένες λαμπάδες. Κορυφαία στιγμή η συνάντηση των
δύο επιταφίων στην πλατεία του χωριού.
Το Μεγάλο Σάββατο οι πιστοί άκουσαν
με ιδιαίτερη ικανοποίηση και συγκίνηση για

όλη γιορτή και στέλνοντας τις ευχές σ’
όλους εκείνους που για διάφορους λόγους
δεν παρεβρέθηκαν στην Ανάσταση.
Την επόμενη μέρα, την Κυριακή του Πάσχα, το χωριό γέμισε φωτιές και καπνούς
ενώ η τσίκνα των αρνιών που ψήνονταν μοσχοβολούσε τις γειτονιές.
Και του χρόνου να είμαστε καλά και να
είμαστε όλοι εδώ ήταν οι τελευταίες ευχές
που ακούστηκαν.
Από το Δ.Σ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ώρες λειτουργίας γραφείου Συλλόγου
Το γραφείο παραμένει ανοικτό δύο (2) φορές την εβδομάδα.
Τρίτη από ώρα 10:00 - 14:00 και Πέμπτη από ώρα 17:00 - 21:00

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Γνωρίζουμε ότι οι συμπατριώτες μας περιμένουν με ιδιαίτερη χαρά την εφημερίδα
μας, που αποστέλλεται κάθε τρίμηνο.
Από προσωπική όμως επαφή και τηλεφωνήματα συμπατριωτών μας διαπιστώνουμε
ότι πολλά φύλλα δε φτάνουν στους παραλήπτες.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου ελέγχει κάθε φορά την αποστολή
των εφημερίδων διότι οι Δ/νσεις βγαίνουν από ηλεκτρονικό υπολογιστή και ελέγχεται
απόλυτα ο συνολικός αριθμός. Οι αιτίες που άλλοτε φτάνουν οι εφημερίδες στους συμπατριώτες μας και άλλοτε όχι, πρέπει να αναζητηθούν αλλού.
Πρώτον, στον ταχυδρόμο που από απροσεξία μπορεί να την αφήνει κάπου αλλού
και δεύτερον στους συγκάτοικους που κάποιος μπορεί να την παίρνει για δικούς του
λόγους.
Παρακαλούνται οι συμπατριώτες μας, που δε λαμβάνουν την εφημερίδα τακτικά,
κατά πρώτον ν’ απευθυνθούν στον Ταχυδρόμο τους και αν δε βρουν λύση να μας τηλεφωνούν και θα βρίσκουμε τρόπο να τους την ξαναστέλνουμε.
Από το Δ.Σ.

ΘEO - KAP
EM. KAPAMOΛEΓKOΣ
Π. ΘEOΔΩPOΠOYΛOΣ

Έκθεση
Σαϊτάνης Θόδωρος
Κιν.: 6973996333

Λ. Hρακλείου 71
111 42 Aθήνα

Tηλ.: 210 2931231
210 2922841
Fax: 210 2931231
e-mail:bmw@otenet.gr

Μίρκος Μιχάλης
Κιν. 6997722777

SERVICE
ΦANOΠOIΪA
ANTAΛΛAKTIKA
EKΘEΣH
Λ. Δημοκρατίας 266 Αχαρναί
Τηλ.: 6976-792208 • 210-2311770

