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Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)
ΑΞΟΝΑΣ 3
“ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ’’
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ο

ι στόχοι του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» είναι:
• “Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του
αγροδιατροφικού τομέα’’
• “Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος
διαχείριση των φυσικών πόρων’’
• “Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές
περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης
της αγροτικής οικονομίας’’
• “Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές
περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader’’
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται μέτρα και δράσεις, που
εντάσσονται στους τέσσερις (4) Άξονες του προγράμματος:
1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα
της γεωργίας και της δασοκομίας
2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
3. Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές
και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας
4. Εφαρμογή της προσέγγισης Leader
ΑΞΟΝΑΣ 3
"ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"
Οι δράσεις που περιλαμβάνει ο Άξονας 3 εξυπηρετούν δύο ειδικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ)
και συγκεκριμένα την:

Χρηματοδοτικά στοιχεία του ΠΑΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

€ 3.906.228.424

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

€ 1.392.082.150

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

€ 5.298.310.574

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

€ 1.582.050.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

€ 6.880.360.574

• Βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών
περιοχών
• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Ο Άξονας αυτός περιλαμβάνει τα ακόλουθα
Μέτρα:
311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»,
312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης
πολύ μικρών επιχειρήσεων»,
313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»,
321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και
τον αγροτικό πληθυσμό»,
322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών»,
323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής
κληρονομιάς»

Επειδή δεν είναι δυνατόν να δημοσιεύσουμε τα μέτρα αναλυτικά αλλά και όλο το πρόγραμμα:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων
και Υποδομών Λεωφ. Αθηνών 54-56, 10441 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο Επικοινωνίας 210-5275204 Ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr

Υποψηφιότητες
στον “Καλλικρατικό’’ Δήμο Καλαβρύτων
και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τ

έσσερις οι υποψήφιοι Δήμαρχοι στον “Καλλικρατικό’’
Δήμο Καλαβρύτων μέχρι την
έκδοση της εφημερίδας. Τρεις δικηγόροι και ένας κτηνίατρος, οι
τρεις ανεξάρτητοι... και ένας με
κομματική στήριξη.
1) Γεώργιος Λαζουράς, νυν Δήμαρχος Καλαβρύτων, Δικηγόρος.
2) Χρήστος Παπαδάτος, πρώην
Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Δήμου
Καλαβρύτων, Κτηνίατρος.
3) Αθανάσιος Κανελλόπουλος,
πρώην Πρόεδρος ΕΠΑΕ, Δικηγόρος.
4) Βασίλης Ασπρούλιας, Πολιτευτής (με στήριξη από ΚΚΕ), Δικηγόρος.
Σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες
των Δημοτικών Συμβούλων, Συμ-

βούλων τοπικής κοινότητας και εκπροσώπων τοπικής κοινότητας, θα
περιμένουμε μέχρι την 12η βραδινή
ώρα της 18ης Οκτωβρίου 2010, όπου
θα υποβληθούν οι Δηλώσεις Κατάρτισης των συνδυασμών στο Πρωτοδικείο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Απόστολος Κατσιφάρας,
πρώην Υφυπουργός Δικαιοσύνης,
Βουλευτής Αχαΐας (με στήριξη από
ΠΑΣΟΚ).
• Γεώργιος Παπαναστασίου,
πρώην Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αιτ/νίας, Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός (με στήριξη από Ν.Δ.).
• Νίκος Καραθανασόπουλος,
βουλευτής Αχαΐας (με στήριξη από
ΚΚΕ).

Δήλωση Δημάρχου Καλαβρύτων Γιώργου Λαζουρά
ΜΑΖΙ για το ΝΕΟ, ΜΕΓΑΛΟ και ΙΣΧΥΡΟ
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Οι επερχόμενες δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, αποτελούν, σταθμό στην εξελικτική πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης στη
χώρα και στο Δήμο μας ειδικότερα.
Είναι, ουσιαστικά, μια δημοκρα-

τική διαπάλη, μια σύγκρουση δυνάμεων, θέσεων και αρχών, για τη
δημιουργία, την καινοτομία, τη συμμετοχή, την αναμόρφωση και την
αλλαγή της πορείας του Δήμου
μας.
Συνέχεια στην 2η σελ.

Κάνε πως ενδιαφέρεσαι

Α

υτή η άποψη επικρατούσε
στην Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια, γι’ αυτό
φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Οι κυβερνήσεις δια των υπουργών τους έκαναν πως ενδιαφέρονταν για την κατάσταση της χώρας
και πως αυτός ο τόπος θα πάει
μπροστά. Γι’ αυτό σε όλους τους
τομείς (οικονομία, υγεία, κοινωνική
πολιτική κ.λ.π.) είχαμε τεράστια

πρόοδο που σήμερα δεν έχουμε
κανένα πρόβλημα.
Οι ιδιαίτεροι των Υπουργών
έκαναν πως ενδιαφέρονταν για τη
λύση προβλημάτων που μετέφεραν
ομάδες πολιτών ή μεμονωμένα άτομα. Θα ενημερώσουμε τον κ. Υπουργό, το πρόβλημα ΘΑ βρεί τη λύση
του πολύ σύντομα. Τον Υπουργό
δεν μπορούσες να τον δεις, γιατί
Συνέχεια στην 4η σελ.

Δ Ι ΑΒΑΣΤΕ
3 Θέματα και απόψεις
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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Δήλωση Δημάρχου Καλαβρύτων Γιώργου Λαζουρά
ΜΑΖΙ για το ΝΕΟ, ΜΕΓΑΛΟ και ΙΣΧΥΡΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
Στις εκλογές αυτές, επιβάλλεται
να αναδειχθούν και να εκλεγούν πρόσωπα ικανά να ανταποκριθούν στις
νέες αυξημένες ανάγκες σχεδιασμού
και υλοποίησης πολιτικών σε τοπικό
επίπεδο, αλλά και ικανά, να εφαρμόσουν και να υπηρετήσουν τους νέους,
σύγχρονους και λειτουργικούς θεσμούς που φέρνει στη χώρα και στον
τόπο μας η Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», που συναντά την ευρύτατη πολιτική και κοινωνική αποδοχή και συναίνεση.
Αυτά τα πρόσωπα, για μένα, δεν
φοράνε κομματική φανέλα, αλλά επωμίζονται τις ιστορικές ευθύνες να γίνουν οι ακούραστοι εργάτες, οι μαχητές που θα προωθήσουν τους νέους
θεμελιώδεις και πρωτοποριακούς θεσμούς του «Καλλικράτη».
Είναι αυτοί, που θα παλέψουν, θα
πάνε μπροστά με το κεφάλι ψηλά και
θα τα καταφέρουν να γίνουν ανατροπείς και καινοτόμοι δημιουργοί ενός
διαφορετικού, σύγχρονου, ισχυρού
και αναπτυξιακού Δήμου Καλαβρύτων.
Πιστεύω ακράδαντα ότι, η σημερινή
οικονομική συγκυρία που περνά η
χώρα μας, οι αναπόφευκτες, οικονομικές και διοικητικές δυσχέρειες της
πρώτης εφαρμογής του «Καλλικράτη»,
η διαδικασία λειτουργικής ενοποίησης
των τεσσάρων Δήμων μας (Αροανίας,
Καλαβρύτων, Κλειτορίας και Παΐων)
σε έναν ενιαίο διοικητικό οργανισμό
με ισχυρές αποκεντρωμένες και αυτοτελείς Δημοτικές Ενότητες και η
ομαλή και χωρίς σοβαρά προβλήματα

μετάβαση από το σημερινό καθεστώς
στο Νέο, επιβάλλουν ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συγκλίσεις και
προϋποθέτουν συναινετικό και δημιουργικό πλαίσιο στα δημοτικά πράγματα.
Προσωπικά, επεδίωξα και συνεχίζω
να επιδιώκω τις συγκλίσεις και τις
συναινέσεις αυτές, αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλίες συνεννόησης με τους
άλλους Δημάρχους, αλλά και με ενεργούς πολίτες και συλλογικούς φορείς
των Δήμων μας.
Τις θέσεις μου αυτές, είμαι βέβαιος
ότι, τις ενστερνίζονται, τις επικροτούν
και τις αποδέχονται οι πολίτες του
νέου ενιαίου Δήμου Καλαβρύτων, κάθε
καλόπιστος κριτής και κυρίως οι νέες
και οι νέοι του Δήμου μας, όλοι οι
συμπολίτες μας, που θέλουν να δώσουν τον αγώνα για μια καλύτερη
ζωή στο Δήμο μας, για την ισόρροπη
ανάπτυξη και την ελπιδοφόρο προοπτική και των εξήντα έξι τοπικών
κοινοτήτων του και των οικισμών του.
Ανακοινώνω, σήμερα, σε όλους
τους συμπολίτες μου, του νέου ενιαίου Δήμου Καλαβρύτων, την υποψηφιότητά μου, ως Δήμαρχος, στις
δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου
2010 και τους καλώ όλους, χωρίς
πολιτικές, κομματικές ή άλλου είδους
εξαρτήσεις και δεσμεύσεις, να πλαισιώσουν το συνδυασμό μας, να διαβάσουν, να μελετήσουν και να ασκήσουν καλόπιστη κριτική στο πρόγραμμα και στις θέσεις μας, που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα, να
γνωριστούν και να συζητήσουν με τα
νέα, φρέσκα και άφθαρτα πρόσωπα

Το πιο ατίθασο άλογο
είναι το - καλάμι!

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, Πάνος Τράγκας και Παν. Τσίπος
Φωτογραφίες: Βάσω Μαλλή
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

που θα τον αποτελούν και που θα
συνδυάζουν τη γνώση και τις νέες
ιδέες με την εμπειρία και τη σωφροσύνη.
Ζητώ, από τους συμπολίτες μου,
να ενισχύσουν και να στηρίξουν το
συνδυασμό μας.
Το συνδυασμό του νέου, της ελπίδας, της αλλαγής, της προοπτικής.
Το συνδυασμό της σύγκρουσης
με το παλιό που φεύγει, το συνδυασμό
της ανατροπής και της δημιουργίας.
Το συνδυασμό της Νίκης.
Το συνδυασμό που θα αλλάξει
την πορεία του τόπου.
Πάμε λοιπόν όλοι, οι πολίτες του
Δήμου Καλαβρύτων ΜΑΖΙ.
Από τη Δάφνη και το Πάος, μέχρι
την Πλατανιώτισσα και τη Βιλιβίνα.
Από το Παγκράτι, τη Λυκούρια και
την Κλειτορία, μέχρι την Ψωφίδα, τ’
Αγράμπελα και τις Βλασίες.
ΜΑΖΙ με τους ενεργούς, δημιουργικούς και προοδευτικούς συμπολίτες
μας. Με τους κτηνοτρόφους, τους
γεωργούς, τους εργάτες, τους υπαλλήλους και τους επαγγελματίες μας.
ΜΑΖΙ με τις νέες και τους νέους
μας που ελπίζουν και αγωνίζονται
για το καλύτερο, που επιζητούν την
υπέρβαση και την αλλαγή.
ΜΑΖΙ για τα Καλάβρυτα και τα
χωριά μας, που αγαπάμε.
ΜΑΖΙ για το Νέο, Μεγάλο και
Ισχυρό Δήμο Καλαβρύτων.

Καλάβρυτα, 9 Σεπτεμβρίου 2010
Ο υποψήφιος
Δήμαρχος Καλαβρύτων
Γιώργος Λαζουράς

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ
(Παιδιά συμπατριωτών μας)
― Μπουσιούτης Ζάχος - Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας
― Σπυρόπουλος Θεόδωρος - Θεολογίας Αθήνας
― Παπαδημητρίου Νικόλαος - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης
(Ξάνθη)
― Παναγιώτης Φελεμέγκας - Ανώτατη Νοσηλευτική
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
― Μπάτου Εύη - Νοσηλευτική ΤΕΙ Πάτρας
― Λιλής Γεώργιος (γιός της Άννας Κόλλια) - Διοίκησης, Εμπορίου και Εφαρμογής Ξένων Γλωσσών
ΤΕΙ Ηγουμενίτσας
― Σωτηρόπουλος Ιωάννης - Γεωτεχνολογίας και
Περιβάλλοντος ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
― Λαζανά Κωνσταντίνα - Εμπορίου και Διαφήμισης
ΤΕΙ Αθήνας.
― Μπαμπίλη Παναγιώτα - Λογιστική ΤΕΙ Ηπείρου
(Πρέβεζα)
― Παναγιωτοπούλου Χρυσούλα - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Καλαμάτας
Συγχαρητήρια παιδιά, καλές σπουδές και να θυμάστε πάντοτε ότι η γνώση είναι η δύναμη που θα
σας βοηθήσει όχι μόνο να διεκδικήσετε μια αξιοπρεπή δουλειά αλλά και να κατανοήσετε καλύτερα τον κόσμο. Μπράβο σας!

Σημείωση: Σίγουρα υπάρχουν και πολλοί άλλοι
επιτυχόντες αλλά δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί.

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)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι...
Πάτρα

― Με τα “δεσμά’’ του γάμου ενώθηκαν ο Θεολόγος
Δημήτρης Κωνσταντίνου με την εκλεκτή της καρδιάς
του, συμπατριώτισσά μας Κοινωνιολόγο Κατερίνα
Σπηλιοπούλου (κόρη του Χαράλαμπου και της Αγγελικής Σπηλιοπούλου). Η τελετή έγινε το Σάββατο 266-2010, στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών. Ακολούθησε γαμήλιο γλέντι στο κοσμικό κέντρο «Ιφιγένεια» στο Κάτω Κατρίτσι Πατρών μέχρι πρωΐας.
― Με τα “δεσμά’’ του γάμου ενώθηκαν ο συμπατριώτης
μας Γιάννης Κοτσώνης (γιός της Αγλαΐας Κοροντζή)
με την εκλεκτή της καρδιάς του Κόνη Κουτσαντώνη
από τη Χόβολη. Η τελετή έγινε στον Ιερό Ναό Αγ.
Αποστόλων Πατρών το Σάββατο 17-7-2010. Ακολούθησε γαμήλιο γλέντι στην 111 Εθνική οδό στο κτήμα
“Πρέβεδος’’ μέχρι πρωΐας.
Δ.Δ. Δάφνης

― Με τα “δεσμά’’ του γάμου ενώθηκαν ο πατριώτης
μας Βασίλης Τράγκας (γιός του Χρήστου και της Σοφίας Τράγκα) με την εκλεκτή της καρδιάς του Γιώτα
Κακαβά, από το Λειβάρτζι Καλαβρύτων.
Η τελετή έγινε το Σάββατο 28 Αυγούστου 2010 στο
εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων στο Λειβάρτζι και
ακολούθησε γαμήλιο γλέντι στο κέντρο “Αρχοντικό’’
στα Τριπόταμα Αχαΐας, μέχρι το πρωί.
Οι νεόνυμφοι ευχαριστούν θερμά όσους παρευρέθηκαν
στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής τους.
Δ.Δ. Πεύκου
― Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο Γιάννης Δημητρακόπουλος με την εκλεκτή της καρδιάς του Γεωργία
Κακούρη από την Κοντοβάζαινα. Η τελετή έγινε το
Σάββατο 5-6-2010 στον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου
στο Πεύκο και ακολούθησε γαμήλιο γλέντι μέχρι
πρωΐας.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Έφυγαν...
Δ.Δ. Δάφνης
― Χαρίκλεια Ζηρόγιαννη του Βασιλείου, απεβίωσε
στις 20-7-2010. Γεννηθείσα το 1914 στη Δάφνη.
― Θεοδώρα Γεωργοπούλου του Ιωάννη, απεβίωσε
στις 4-8-2010. Γεννηθείσα το 1920 στη Δάφνη.
― Ελένη Παναγοπούλου του Διαμαντή, απεβίωσε στις
18-8-2010. Γεννηθείσα στην Κόρινθο το 1933.
Δ.Δ. Πάου
― Αγγελική Ζαφειροπούλου του Γεωργίου, απεβίωσε
στις 2-6-2010. Γεννηθείσα το 1928 στο Βεσίνι.
― Φώτιος Τσούνης του Δημητρίου, απεβίωσε στις 197-2010. Γεννηθείς το 1911 στο Δεχούνι.
Δ.Δ. Νασίων

― Νικόλαος Μιχαλόπουλος του Χρήστου, απεβίωσε
στις 16-8-2010. Γεννηθείς το 1927 στα Νάσια.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

Ευχητήριο
Την 16η Ιουλίου 2010 ο Φίλιππος Τράγκας του Γεωργίου και η Αλεξάνδρα Ερέα, παρουσία πολλών συγγενών και φίλων και ενώπιον ιερέα, δήλωσαν την αμοιβαία
επιθυμία τους, για ισόβιο συμβίωση. Ακολούθησε σε
κτήμα συμπόσιο με όλους τους παραβρισκόμενους το
οποίο διήρκεσε μέχρι ανατολής του ηλίου της επομένης.
Εγκαρδίως ευχόμαστε ευζωία, ευτεκνία, καθώς και
την πραγμάτωση όλων των ευχών που κατ’ εκείνη την
ημέρα τους δόθηκαν.
Θείος Τάκης, Θεία Νίκη
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Θέματα και απόψεις
Η πολιτική και οι αξίες τη ς

Σ

’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο στον
οποίο συνεχώς δημιουργούνται καθημερινά καινούργιες ανάγκες στον
άνθρωπο, προσδοκίες και ελπίδες ο ρόλος
της πολιτικής γίνεται ολοένα και πιο ουσιαστικός. Αυτός ο χώρος που είναι ταγμένος
να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, στη σημερινή εποχή συνδυάζει
τη δράση με το έργο, το ήθος με την ηθική
και την ελπίδα με τη δύναμη της δημιουργίας.
Οι ανάγκες των πολιτών αυξάνονται, η
ανασφάλεια διογκώνεται, η αναζήτηση αξιών
και ιδανικών αρχίζει να γίνεται επιτακτική
ανάγκη σε όλο και μεγαλύτερα στρώματα
της κοινωνίας.
Η πολιτική καλείται να παίξει τον σημαντικό -και ίσως τον μοναδικό- ρόλο σε
μια κοινωνία αναζητήσεων. Χρειάζεται να
δώσει ένα καινούργιο νόημα στη σκέψη.
Δεν είναι ο χώρος απλά της διαχείρισης
των αναγκών των πολιτών, αλλά ο χώρος
που θα δώσει με την αξιοπιστία του το καινούργιο και θα προσελκύσει περισσότερους
πολίτες κοντά του.
Η πολιτική δεν είναι χώρος των αριθμών,
αλλά ο χώρος ανάπτυξης ιδεών και ιδανικών.
Την προσδοκία των πολιτών για μία ευτυχισμένη ζωή υπόσχεται να υλοποιήσει η
πολιτική. Όμως πολλές φορές η υπόσχεση
απέχει πολύ από το αποτέλεσμα. Η έλλειψη
αξιοπιστίας της πολιτικής είναι αυτή που
δημιουργεί την αμφισβήτηση. Και η αμφι-

και οι πολιτικοί που καλούνται να την υπηρετήσουν θα είναι ανασφαλείς και δεν θα
εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες. Η
ανασφάλεια των πολιτικών είναι αποτέλεσμα
του εσωτερικού κόσμου που περικλείει ο
καθένας.
Είναι πλέον ανάγκη να υπάρχει πνευματικός κόσμος γιατί σε μια κοινωνία με
ισχυρές τάσεις μηδενισμού και ισοπέδωσης
αξιών και ιδανικών που ζούμε, αυτός μπορεί
να λειτουργήσει καταλυτικά στη δημιουργία
μιας κοινωνίας με συνοχή, αλληλεγγύη και
δικαιοσύνη. Η πολιτική περιέχει αξίες και
ιδανικά, όμως χρειάζεται να τα αναδείξει,
να γίνουν κτήμα των πολιτών, να εμπνεύσουν
την κοινωνία, να προσφέρουν τη χαμένη
ελπίδα.
Η κοινωνία μας και οι πολίτες της αμφιταλαντεύονται και αναζητούν, επενδύουν
όταν αντιληφθούν πως υπάρχει φως, ελπίδα
και προοπτική. Δεν αρκεί να επικαλούμαστε
κάθε λίγο την ύπαρξη διαχρονικών αξιών
του έθνους μας και να καθόμαστε στις δάφνες του αρχαίου κλασικού πολιτισμού μας.
Συγκεκριμένα, πολιτικές και μέτρα, καινούργια πεδία δράσης είναι αυτά που θα
αναδείξουν τις αρετές του παρελθόντος
και θα δώσουν δύναμη και προοπτική στο
περιεχόμενο της σύγχρονης Ελλάδας.

σβήτηση απομακρύνει τους πολίτες από
την πολιτική και τους πολιτικούς. Το ήθος
και η πίστη πως η προσήλωση σε κανόνες
και αρχές είναι η βασική υποχρέωση της
πολιτικής αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος επιστροφής των πολιτών στην πολιτική. Κάποτε
πολίτης χωρίς να βρίσκεται μέσα στον πυρήνα της πολιτικής ήταν αδιανόητο.
Σήμερα με τις κοσμοϊστορικές αλλαγές
που συμβαίνουν καθημερινά στον πλανήτη
μας, οι οποίες αγγίζουν τον εσωτερικό,
αλλά και τον εξωτερικό κόσμο του ανθρώπου, η πολιτική δεν μπορεί να μείνει σε
πεδία των προηγούμενων δεκαετιών.
Η διάπλαση του εσωτερικού κόσμου
του ανθρώπου μπορεί να είναι αντικείμενο
της θρησκείας μας, όμως και η πολιτική
δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη στο θέμα
αυτό. Οι πολίτες με αξίες και ιδανικά δημιουργούν κοινωνίες με όραμα και προοπτική.
Οι πολιτικοί που πιστεύουν πως ο χώρος
της πολιτικής δεν είναι χώρος διαφάνειας
και διαπλοκής, αλλά το πεδίο προσφοράς
και αλτρουισμού, δημιουργούν συνθήκες
δημιουργίας μιας κοινωνίας πολιτών με ανθρωπιά, αλληλεγγύη και συνοχή. Δεν έχει
ανάγκη η κοινωνία από πολλές πολιτικές,
αλλά από καλή πολιτική που να εμπνέει,
να συναρπάζει και να διαχέει ευτυχία και
ευημερία στους πολίτες.
Δεν μπορεί το χαρακτηριστικό της πολιτικής να είναι η ανασφάλεια, γιατί τότε

Ένα καλύτερο πανηγύρι
Έγινε και φέτος το καθιερωμένο πανηγύρι στη
Δάφνη στις 7 και 8 του Σεπτέμβρη. Η κατάσταση
σε σχέση με πέρυσι πολύ καλύτερη.
Οι μικροπωλητές περισσότεροι πουλούσαν μικροαντικείμενα, εργαλεία, παιχνίδια, ρούχα και
παπούτσια. Η παρουσία τους στην πλατεία θύμιζε
λίγο τα παλιά και το γεγονός είναι ότι η Κίνα ανακάλυψε την Ελλάδα. Ορχήστρα υπήρχε στην ταβέρνα «Ο ΦΕΡΛΕΣ» και η παρουσία και συμμετοχή
των ανθρώπων ικανοποιητική. Το γλέντι και τα
δύο βράδια κράτησε ως το πρωί και οι μερακλήδες
ξεφάντωσαν.
Το πανηγύρι κράτησαν και φέτος όρθιο οι μόνιμοι κάτοικοι της Δάφνης. Ελάχιστοι ξενιτεμένοι
μας δήλωσαν παρόντες, σε αντίθεση μ’ αυτό που
γινόταν παλιά, όπου σχεδόν όλοι κρατούσαν λίγες
ημέρες από την άδειά τους για να βρίσκονται στο
χωριό τις μέρες του πανηγυριού. Ένα ακόμη γεγονός που πρέπει να επισημάνουμε, είναι ότι ενώ
οι Δαφναίοι επισκέπτονται και συμμετέχουν στα
πανηγύρια των γύρω χωριών, ελάχιστοι από αυτούς εμφανίζονται στο πανηγύρι μας αλλά και
σε άλλες εκδηλώσεις.
Ευχόμαστε του χρόνου όλα να πάνε καλύτερα.

Δημήτριος Μητρόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Παΐων

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Συλλόγου Σκοταναίων
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος το πλούσιο και ξεχωριστό
εβδομαδιαίο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε
ο Σύλλογος Σκοταναίων στην γενέτειρά τους την Σκοτάνη από τις 15
έως και 22 Αυγούστου 2010. Το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων ήταν
το Σάββατο 21 Αυγούστου 2010 που πραγματοποιήθηκε το 23ο Συναπάντημα των Σκοταναίων όπου διασκέδασαν με το συγκρότημα του
συμπατριώτη μας Γιώργου Κούνα πίνοντας και τρώγοντας τα εδέσματα
που πρόσφερε δωρεάν ο Σύλλογος. Το καλωσόρισμα έκανε ο Πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Αναστάσιος Τσιώτος.
Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, στον γερόλυκο Γραμματέα και σε όλα
τα μέλη του Δ.Σ.

Μέτρα
Δ.Ν.Τ. και Στρος και Καν
δε μας λέν’ τι θα μας κάν’
απ’ το τούνελ αν θα μας βγάλουν
ή πιο μέσα θα μας βάλουν;

Το στείλαν στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ
τους καλούς πολιτικούς μας
να εφαρμοστεί ρητά
κι όχι λίγο πηδηχτά.

Στείλαν και μνημό(νιο)συνο
για μισθούς, δώρα, συντάξεις
πληρωθέν το γραμματόσημο
από τις μικρομεσαίες τάξεις.

Γιατί έτσι και φαλτσάρουν
κι άλλα μέτρα θε να πάρουν
και στο τέλος θα μας μείνει
τσάι βουνού και χαμομήλι.
Παν. Τσίπος

Το Σκούπι (Πάος)
Ένα κεφαλοχώρι των Καλαβρύτων
Δημήτρη Παλαιολογόπουλου

3

Νόμοι
- Παράνομοι
Νόμο ψήφισε η βουλή
που έμοιαζε με διαταγή
να βγούν έξω τα καπνά
από μπαρ και μαγαζιά.
Μη φουμάρουμε δημόσια
η ποινή θα είναι γρόσια,
ούτε μέσα σε γραφεία
και δημόσια υπηρεσία.
Τώρα μέσ’ τα μαγαζιά
δεν υπάρχει μυρωδιά
πίπες, πούρα και τσιγάρα
κλειδωθήκανε στ’ αμπάρια.
Το ’μαθαν οι θεριακλήδες
τα τζιμάνια οι μερακλήδες
κι έπεσαν σε συλλογή
μην τους έρθει συγκοπή.
Μα οι νόμοι εν Ελλάδι
ισχύ έχουν για ένα βράδυ,
το γνωρίζουν και οι καπνοί
κι εγινήκαν πιο πολλοί.
Σαν φουγάρα όλοι καπνίζουν
και τους νόμους ζωγραφίζουν
στα παπούτσια τα παλιά
κι αλλού - που στην κόλλα δε χωρά.
Παν. Τσίπος

Η σάτιρα στη Δάφνη
Μια μέρα έγινε στουπί,
και τούρθε σκοτοδίνη,
λέμε για τον αξέχαστο
τον Θοδωρή τον Βίνη.
Τα είχε πιεί από νωρίς
και είχε μαστουρώσει,
και να πάει σπίτι του
έπρεπε να σουρουπώσει.
Στο δρόμο κατηφόρισε
αργά στο καλτερίμι,
δεν έβλεπε τη μύτη του
ο άμοιρος ο Βίνης.
Σε μια στιγμή σκουντούφλησε
από την παραζάλη
στης Νιοκαλίνας έπεσε
κι άνοιξε το κεφάλι.
Η Νιοκαλίνα έτρεξε
και πάει στο βαρέλι
παιδάκι μου τι προτιμάς
ρετσίνα ή κοκκινέλι.
Ο Βίνης εσηκώθηκε
πάει λίγο πιο πέρα,
ρε θειά δεν ήρθα για να πιώ
να πω μια καλησπέρα.
Νάσαι καλά παιδάκι μου
που ήρθες να με δεις,
να πεις την καλησπέρα σου
λίγο πριν κοιμηθείς.

Αναστ. Δ. Παναγιωτακόπουλος
(Κουτρούτσος)

Μόλις κυκλοφόρησε:
― Ένα βιβλίο για το χωριό μας και για τις οικογένειες που το αποτελούσαν.
― Ένα βιβλίο απαραίτητο για κάθε Σκουπιώτη, αλλά και για όσους
αγάπησαν το Σκούπι.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν:
• Από το συγγραφέα στα τηλέφωνα: 210-7620938 ή 6973795224.
• Από τις εκδόσεις “Παρασκήνιο’’, Σόλωνος 70, τηλ. 210-3648170.
• Από το Φωτοτυπικό Κέντρο του συμπατριώτη Γιώργου Αναστασόπουλου, Μαυροκορδάτου 1-3 και Ακαδημίας, τηλ.: 210-3304532.
• Στην Πάτρα από το Γιώργο Παλαιολογόπουλο, τηλ. 2610-326753.
• Στα Καλάβρυτα από το βιβλιοπωλείο Φίλιππου Σαρδελιάνου
τηλ. 26920-22232.
Στέλνεται και ταχυδρομικώς.

Να μην ανησυχείς
για το αν θα ανατείλει ο ήλιος.
Να είσαι έτοιμος
να τον απολαύσεις.

Γραφτείτε
στο Σύλλογό μας.
Ενισχύστε το έργο του.
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Κάνε πως ενδιαφέρεσαι
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
είχε μεγάλο φόρτο εργασίας, επειδή
ενδιαφερόταν για να λύσει τα μεγάλα
προβλήματα της χώρας.
Αν όμως επρόκειτο για ρουσφετάκι
ατομικό (διορισμός, διευκολύνσεις,
έργα κ.λ.π.) προσώπου που πίσω του
κουβαλούσε κάμποσους ψήφους, τότε
τα πράγματα άλλαζαν και υπήρχε
πραγματικό ενδιαφέρον.
Τα ίδια επικρατούσαν και στα γραφεία των βουλευτών. Σοβαρός ο βουλευτής άκουγε τα προβλήματα, έκανε
πως ενδιαφερόταν για τη λύση τους
και φώναζε με έντονο ύφος τον ιδιαίτερό του. Θύμησέ μου αύριο που θα
πάω στον Υπουργό, να πάρω μαζί το
χαρτάκι και κράτησε τα στοιχεία του
αιτούντος να τον ενημερώσεις. Ήταν
ικανός να δει όλους τους Υπουργούς
την επόμενη μέρα για να λυθούν τα
30 και βάλε προβλήματα που του παρουσίασαν σήμερα οι πολίτες. Αν
όμως πίσω από το πρόσωπο υπήρχαν
πολλοί ψήφοι τότε...
Η ίδια κατάσταση επικρατούσε
στις Νομαρχίες και στους Δήμους.
Νομάρχες και Δήμαρχοι έκαναν πως
ενδιαφέρονταν για τα κοινά, αλλά
κατάφεραν να είναι υπερχρεωμένοι
(Νομαρχίες και Δήμοι), εκτός ελάχιστων περιπτώσεων χωρίς να λύνονται
τα προβλήματα. Παράνομοι διορισμοί,
δημοτικές εταιρείες μαϊμού, έργα
κομματιασμένα για να δίνονται σε
ημετέρους χωρίς διαγωνισμό με ανάθεση κ.λ.π.
Και πάμε παρακάτω.
Οι δικαστικοί έκαναν πως ενδιαφέρονταν για την απονομή της δικαιοσύνης, αλλά τα μεγάλα ψάρια
πάντα γλίτωναν (αναβολές, παραγραφές, ασθένειες κατηγορουμένων, δικηγόρων κ.λ.π.), ενώ ο μικροαπατεωνάκος πήγαινε αυτόφωρο και δικαζόταν με συνοπτικές διαδικασίες.
Οι δημοσιογράφοι έκαναν πως ενδιαφέρονταν για την αντικειμενική
ενημέρωση των πολιτών, αλλά ήταν
οι περισσότεροι Ο.Φ.Α. (όπου φυσάει
ο άνεμος) εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του εργοδότη, που κι αυτός
συχνά άλλαζε ρότα ανάλογα με το

ποιός ή ποιοί θα εξυπηρετούσαν τα
οικονομικά τους συμφέροντα (δημόσια
έργα, φοροαπαλλαγές και όλα τα
γνωστά).
Οι μεγαλοσυνδικαλιστάδες έκαναν
πως ενδιαφέρονταν για τα προβλήματα των εργαζομένων που αντιπροσώπευαν, αλλά τους ενδιέφεραν περισσότερο οι γνωριμίες με τους άνωθεν, η δημιουργία πελατείας (ήξεραν
γιατί), η συμμετοχή σε επιτροπές (ευρώπουλα), ο διορισμός και των κουταλιών τους στο Δημόσιο και έβγαινε
το συμπέρασμα από τις βαρύγδουπες
δηλώσεις πως ήταν πολύ μεγάλη η
κόντρα και η πίεση που εξασκούσαν
στις εκάστοτε κυβερνήσεις για το
συμφέρον των εργαζομένων. Τώρα
πώς γινόταν όλοι αυτοί οι αγωνιστάδες, οι αντίπαλοι της εκάστοτε κυβέρνησης να γίνονται Δήμαρχοι, Νομάρχες, Βουλευτές, Υφυπουργοί και
Υπουργοί προτεινόμενοι από την εκάστοτε κυβέρνηση;
Μήπως ενδιαφέρονταν μόνο για
τον εαυτό τους και τα έκαναν πλακάκια με τις Κυβερνήσεις;
Ιδού το ερώτημα.
Στο δικό μου χώρο, όλοι οι συνδικαλιστές, ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση
ήταν ή σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκαν
οι συνδικαλιστές, γίνονταν Δ/ντές
σχολείων, παραμερίζοντας συναδέλφους με περισσότερα προσόντα (εκτός
το προσόν του συνδικαλιστή).
Οι καθηγητές των Πανεπιστημίων
έκαναν πως ενδιαφέρονταν για την
εκπαίδευση των φοιτητών αλλά εκείνο
το οποίο κυρίως τους ενδιέφερε ήταν
να μη χάσουν την έδρα τους και σε
πόσους άλλους τομείς θ’ απασχοληθούν (επιτροπές, σύμβουλοι εταιριών
κ.λ.π.) και γι’ αυτό οι πιο πολλοί δίδασκαν με αντιπροσώπους.
Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί (μέσης
και κατωτέρας) έκαναν πως ενδιαφέρονταν για την εκπαίδευση των παιδιών έως ότου εξασφαλίσουν το ιδιαίτερο (κυρίως οι καθηγητές).
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και
στις ΔΕΚΟ έκαναν πως ενδιαφέρονταν για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών τους γιατί η μονιμότητα τους

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλ. 2610 524192 Κιν.: 6936863485

εξασφάλιζε τη θέση και πήγαινες συχνά από τον Άννα στον Καϊάφα ή για
υπόθεση που η λύση της απαιτούσε
ελάχιστο χρόνο σε ανάγκαζαν να επισκεφτείς δύο και τρείς φορές τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Οι Εφοριακοί έκαναν πως ενδιαφέρονταν για τα συμφέροντα του
Κράτους (είσπραξη φόρων) αλλά το
μόνο που τους ενδιέφερε ήταν πόσα
θα βάλουν στο προσωπικό τους πορτοφόλι.
Δυστυχώς ο κατάλογος είναι μακρύς και ίσως ατελείωτος.
Οι μόνοι που δεν μπορούν να κάνουν πως ενδιαφέρονται τα τελευταία
χρόνια, είναι οι εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα. Ο φόβος της ανεργίας
και γνωρίζοντας ότι αν αδιαφορήσουν,
αν κάνουν μόνο πως ενδιαφέρονται
και δεν ενδιαφέρονται πραγματικά
για τη δουλειά τους παράγοντας κέρδος για τον επιχειρηματία, τότε θα
τον διαδεχτεί κάποιος άλλος, από
τους πολλούς που περιμένουν στη
γωνία.
Θα ήταν όμως άδικο να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν
ανήκουν όλοι στην κατηγορία του
«Κάνε πως ενδιαφέρεσαι».
Υπάρχουν σε όλους τους τομείς
εργαζόμενοι (ψηλά ή χαμηλά) που
πραγματικά ενδιαφέρονται γι’ αυτό
που κάνουν και πασχίζουν για το καλύτερο ξοδεύοντας χρόνο και κόπο
πολλές φορές σε βάρος του εαυτού
τους.
Είναι όμως λίγοι -ελάχιστοι- διασκορπισμένοι και χαμένοι ανάμεσα
στους πολλούς που ανήκουν στο κάνε
πως ενδιαφέρεσαι. Έτσι οι όποιες
προσπάθειες γίνονται από τους λίγους
υπονομεύονται, δεν στηρίζονται και
τα αποτελέσματα είναι πενιχρά.
Συμπέρασμα: Αν συνεχίσουμε να
κάνουμε πως ενδιαφερόμαστε, αν
δεν αλλάξουμε νοοτροπία και δεν
ενδιαφερθούμε πραγματικά γι’ αυτό
που είμαστε ταγμένοι να κάνουμε,
θα βαδίζουμε με την όπισθεν με ό,τι
αυτό συνεπάγεται.
Παν. Τσίπος

ΕΜΜΕΤΡΑ ΟΝΕΙΡΑ
Στη Στρέζοβα γεννήθηκα
στα ξένα πα να ζήσω
να βρω δουλειά να εργαστώ
και πίσω να γυρίσω.
Το σπίτι που γεννήθηκα
καλύτερο να χτίσω.
Να διασκεδάσω μία φορά
και γώ στο πανηγύρι,
να κάτσουν στο τραπέζι μου
οι πιο καλοί μου φίλοι.
Να βγαίνει από μέσα μου η χαρά
και να το λέν’ τα χείλη
και να το πίνω το κρασί
και να μη σπάει ποτήρι.
Να ’μαι καμάρι του χωριού
χαρά της γειτονιάς μου,
ν’ αφήσω τα γεράματα
τη δόξα στα παιδιά μου.

Ζαφείρης Β. Παναγόπουλος
27/11/1929 - 23/9/2007

Ακροστιχίδα
Γυμνοσάλιαγκας
1) Γ _ _ _ _ _ _
2) Υ _ _ _ _ _ _
3) Μ _ _ _ _ _ _ _
4) Ν _ _ _ _ _
5) Ο _ _
6) Σ _ _ _ _ _
7) Α _ _ _ _ _ _ _ _
8) Λ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9) Ι _ _ _
10) Α _ _ _ _ _ _
11) Γ _ _ _ _ _ _ _
12) Κ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13) Α _ _ _ _ _ _ _
14) Σ _ _ _ _ _ _ _
1) Έτσι λέγεται το παιδί του βάτραχου πριν μεταμορφωθεί σε κανονικό βάτραχο.
2) Για να βγάλεις ένα συμπέρασμα πρέπει να κάνεις
μία ...
3) Ζυμαρικό με το οποίο οι πιο πολλοί μεγαλώσαμε.
4) Είδος υφάσματος το οποίο προτιμούσαν οι παλιοί
γιατί ήταν πολύ ανθεκτικό.
5) Παλιά μονάδα βάρους.
6) Ζαρζαβατικό του κήπου που τρώγεται με ξύδι.
7) Λέγεται ο σκύλος που γυρίζει στις γειτονιές και δεν
έχει αφεντικό.
8) Έτσι λέγονται αυτά που πληρώνει ο τσοπάνης (χρήματα, τυρί κ.λ.π.) στα χωράφια που έχει νοικιάσει.
9) Μύκητας που τον χρησιμοποιούσαν οι παλιοί για ν’
ανάβουν τα τσακμάκια.
10) Υγρό που παρασκευαζόταν από στάχτη και το χρησιμοποιούσαν στο πλύσιμο των ρούχων.
11) Ονομασία της άγριας αχλαδιάς.
12) Με αυτό χτυπούσαν τα ζώα στα αλώνια.
13) Στο μυλωνά πλήρωναν...
14) Μεγάλη βελόνα που έραβαν χοντρά ρούχα.
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (αρ. φ. 31):
1) Καλαμπόκι
9) Κόρακας
2) Παλιόκαστρο
10) Όνος
3) Λούπινο
11) Ρόζοι
4) Αυγό
12) Φασολιά
5) Κορφάδισμα
13) Αράδες
6) Υγρασία
14) Δραγάτης
7) Θεριστής
15) Έχιδνα
8) Οβελίας
16) Σπαράγγια
Παν. Τσίπος
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Κράτος λιποβαρές, αυθαίρετο και ξεχαρβαλωμένο

Τ

ο πρόβλημα
του κράτους,
δεν είναι ότι
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις του διότι είναι
λιποβαρές.
Έχει φτάσει σε
τέτοιο απαράδεκτο
σημείο, που για ό,τι
αποφασίσει η Κυβέρνηση συναντά
όχι μόνο δυσκολίες
Γράφει ο Γιάννης
αλλά κάτι το αδιαΣκουτέρης
πέραστο, χρειάζεται
Δημ. Σύμβουλος
σαφώς αυτό που
π. Αντιδήμαρχος
έλεγε ο Κων/νος
Δικηγόρος
Καραμανλής, επανίδρυση, αλλά δυστυχώς δεν το κατάφερε.
Από την πρώτη ημέρα απόπειρας καταγραφής των δημοσίων υπαλλήλων κατέρρευσε
το σύστημα, καθ’ όσον, δεν μπόρεσε να σηκώσει τους 200.000 υπαλλήλους που επιχειρήθηκαν να καταγραφούν.
Και όχι μόνο, κατ’ αυτόν τον τρόπο ενεργώντας το Κράτος αποδεικνύει περίτρανα,
ότι δεν γνωρίζει πόσους δημοσίους υπαλλήλους πληρώνει, γεγονός το οποίο αναμφίβολα
προκύπτει από τις μισθοδοτικές καταστάσεις
των αρμόδιων υπηρεσιών χωρίς άλλες απογραφές, ούτε έχει υπ’ όψη του κατά τους διορισμούς και προσλήψεις από τα δύο κόμματα
εξουσίας τις δαπάνες και τους φορείς οι
οποίοι κατέβαλαν τις αποδοχές τους.
Την ίδια τύχη σχεδόν είχαν όσοι προσπάθησαν να ταυτοποιήσουν τους υπαίθριους χώρους, αφού η διαδικασία πριν αρχίσει τινάχθηκε
στον αέρα επειδή τα ΕΛΤΑ αμέλησαν να αποστείλουν τους σχετικούς κωδικούς στην Πολεοδομία με αποτέλεσμα οι νομοταγείς πολίτες
να φύγουν άπρακτοι.
Τι να πει κανείς, για ένα Κράτος που εδώ
και δεκαετίες αφήνει έως και επιτρέπει να
κτίζονται αυθαίρετα για να χρησιμοποιεί την
νομιμοποίηση αυτή ως προεκλογική παροχή
ή εξαγγελία.
Αντί να εφαρμόζει τους νόμους του, κάνει
στραβά μάτια στις παντός είδους παρανομίες
για να φτάσει στο τέλος να τις νομιμοποιήσει
κερδίζοντας εισφορές και πρόστιμα. Δηλαδή
αυθαιρετεί νομιμοποιώντας αυθαίρετα κτίσματα. Και τούτο μέσα στην σύγχυση και “αναμπουμπούλα’’ που υπάρχει μεταξύ Πρωθυπουργού να καυχάται ότι υπάρχουν χρήματα και
του αρμοδίου Υπουργού ότι δεν υπάρχει σάλιο
και δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις συντάξεις από τον επόμενο μήνα, ενώ οι επιχορηγήσεις των κομμάτων αυξάνονταν.
Καθημερινά η Κυβέρνηση διαπιστώνεται
ότι αδυνατεί να υλοποιήσει το οποιοδήποτε
σχέδιό της, εμποδίζεται να κάνει οιαδήποτε
μεταρρύθμιση γιατί προσκρούει σε αγκυλώσεις
και γράφει κρατικές αρρυθμίες το κόστος των
οποίων έχει υπολογισθεί στα 10 δισ ετησίως.
Με αποτέλεσμα το απόλυτο ξεχαρβάλωμα
της Δημόσιας Διοίκησης να ακυρώνει στην
πράξη και την πολιτική βούληση και τους νόμους και τα διατάγματα.
Τούτο επιβεβαιώνεται όχι μόνο από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Παπούλια, ο
οποίος παραδέχθηκε ότι το πολιτικό μας σύστημα δεν θωρακίζεται με νομοθετική ηθική
τουναντίον κατοχυρώνει την απληστία και

διαφθορά, αλλά και από τους επικεφαλής των
δύο Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών - Συνηγόρου του Πολίτη κ. Καμίνη και Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή - με τις δύο
ετήσιες εκθέσεις τους. Ο τελευταίος μάλιστα
αναφέρει ότι, από τις 450 καταγγελίες - μηνύσεις που υπέβαλε καμία δεν τελεσιδίκησε’’.
Προέβλεψε και υπολόγισε το Υπουργείο
Οικονομικών να αυξήσει τα έσοδα του Κράτους
κατά 14% ενώ μετά βίας προσέγγισε το 7%
με ταυτόχρονη υστέρηση εισπράξεων ενός
και ημίσεος δισεκατομμυρίου ευρώ (1,5 δις
ευρώ).
Προτίθεται να προβεί σε κατασχέσεις περιουσιών επιχειρήσεων διότι δεν αποδίδουν
το Φ.Π.Α., βεβαιώνει το ΣΔΟΕ - άγνωστο φυσικά τι θα εισπράξει - σε βάρος καταστηματαρχών 7 δις κυρίως στα νησιά Μυκόνου και
Τήνου, ορισμένοι των οποίων έκαναν παραβάσεις 46 τουλάχιστον ο καθένας, ενώ 1.200
περίπτερα έπαυσαν να λειτουργούν από τα
οποία ζούσαν 100.000 οικογένειες.
Κατά τα άλλα το μνημόνιο και οι εκπρόσωποι της Τρόικας, τους οποίους αμφισβητούν
και οι Α. Κακλαμάνης και Θ. Πάγκαλος, αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αφού τους αποκαλεί
“φον φούφουτους’’, “επιτάσσουν’’ μείωση
των διορισμών πέραν του 5 προς 1 μετά το
2011 και μείωση των δημοσίων επενδύσεων
κατά 500 εκατ. ευρώ.
Και τα προβλήματα μη γελιόμαστε δεν
δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια και σαφώς δεν ευθύνεται μόνο η Ν.Δ., είναι χρόνια
που βασανίζουν και ταλανίζουν αυτό το Κράτος
του οποίου τα στραβά και ετοιμόρροπα δοκάρια
πρέπει να γκρεμισθούν και να ξανακτισθούν
για να λειτουργήσει σωστά και υπεύθυνα ως
Ευρωπαϊκό Κράτος υπό την επιτήρηση δυστυχώς του Δ.Ν.Τ., Ε.Ε. και Ε.Κ.Τ. οι εκπρόσωποι των οποίων, “δημόσιοι υπάλληλοι’’ δεν
υπερβαίνουν το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας
τους.
Τούτο προϋποθέτει να παρθούν πρωτοβουλίες ακόμα και αν συγκρουσθούν με τα
κατεστημένα και παθογένειες που ταλαιπωρούν την Ελληνική κοινωνία και στη πραγματικότητα εμποδίζουν την ανάπτυξη. Όχι όμως
μέτρα επώδυνα, απρόσμενα, δυσβάσταχτα
και αντισυνταγματικά όπως τα εφαρμοζόμενα,
παρά την αντίθετη γνωμοδότηση του κατ’
εξοχήν αρμοδίου Δικαστηρίου (Ελεγκτικού
Συνεδρίου).
Γιατί αλλιώς θα χαθεί και πάλι πολύτιμος
χρόνος και η Κυβέρνηση εάν δεν σταματήσει
το “εμετικό’’ πρώτα ο πολίτης θα καταχωρισθεί
στην συνείδηση των πολιτών ότι ήθελε αλλά
δεν μπόρεσε, ενώ στην πλειονότητά τους
πάνω απ’ όλα ως νομοταγείς και σύννομοι θα
καταλήξουν όχι μόνο να εκφράζουν την απογοήτευσή τους στα κόμματα αλλά και στο
ίδιο το Κράτος - “μπάχαλο’’ όπως συνηθίζεται
να το αποκαλούν.
Προπαντός θα προτιμούν την παρανομία
από τη νομιμότητα και την αναρχία από την
τάξη.
ΥΓ.: Δεν θα πρέπει να λησμονούμε όμως,
ότι το Κράτος αξίζει όσο αξίζουν οι πολίτες
του που το συγκροτούν και το αναδεικνύουν,
καθώς επίσης να μη μας διαφεύγει ότι -όπως
έλεγε ο Νίτσε- το λάθος μας είναι δικό μας
και να μη το μεταθέτουμε έως ότου βρεθεί
λύση...

5

Α ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)
από 1/1/2009 - 31/12/2009
Προϋποθέσεις
• Συμπλήρωση του 60ου έτους της
ηλικίας για τους Συνταξιούχους Γήρατος
και Θανάτου (για τους συνταξιούχους
ανάπηρους δεν απαιτείται η συμπλήρωση
ορίου ηλικίας).
• Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές
και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια
για το έτος 2007 να μην υπερβαίνει το
ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ
και τριάντα πέντε λεπτά (8.060,35).
• Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου
για το έτος 2007 να μην υπερβαίνει το

ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων
τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών
(9.403,75).
• Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό
φορολογητέο εισόδημα για το έτος
2007 να μην υπερβαίνει το ποσό των
δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων
τριάντα τριών ευρώ και σαράντα ενός
λεπτού (14.633,41).
Για το έτος 2009, αποδεικτικό για
τα εισοδηματικά κριτήρια θα αποτελέσει
το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας
οικονομικού έτους 2008, το οποίο αφορά
εισοδήματα έτους 2007.

Χορηγούμενα ποσά
Η κλιμάκωση στο ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος
και συντάξεις (κύριες, επικουρική κ.λ.π.) καθώς και από μισθούς ημερομίσθια και
λοιπά επιδόματα, διαμορφώνεται αντίστοιχα για το έτος 2009 ως εξής:
ΠΟΣΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ κ.λ.π.
ΠΟΣΑ Ε.Κ.Α.Σ.
Μέχρι 7.340,67 ευρώ
230,00 ευρώ
Από 7.340,68 έως 7.628,58 ευρώ
172,50 ευρώ
Από 7.628,58 έως 7.820,45 ευρώ
115,00 ευρώ
Από 7.820,46 έως 8.060,35 ευρώ
57,50 ευρώ
Για τα εισοδήματα που υπερβαίνουν το ποσό των 8.060,35 ευρώ δε χορηγείται
επίδομα.
Δικαιολογητικά:
• Ταυτότητα
• Έντυπη αίτηση
• Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας Οικονομικού έτους 2008, το οποίο
αφορά εισοδήματα έτους 2007.
• Ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης τελευταίου τριμήνου.
Προσοχή: Για τους συνταξιούχους που δεν υπέβαλαν ποτέ αίτηση για χορήγηση
του Ε.Κ.Α.Σ., εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια εισοδήματος κατ’ έτος,
σύμφωνα με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της Εφορίας, υπάρχει δυνατότητα αναδρομικής καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. για μια πενταετία πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Νέος ΛΑΦΚΑ από την 1η Αυγούστου 2010
Από την 1η Αυγούστου 2010 επιβάλλεται ειδική εισφορά στις κύριες συντάξεις
άνω των 1.400 ευρώ μικτά. Η εισφορά ξεκινά από το 3% και φθάνει στο 10%.
Αυτό σημαίνει ότι οι συντάξεις καταβάλλονται μειωμένες - αντιστοίχως - από την
1η Αυγούστου 2010.

Εισφορά αλληλεγγύης (ο νέος ΛΑΦΚΑ)
Από την 1η Αυγούστου 2010 θεσπίζεται εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων
(νέος ΛΑΦΚΑ) που καθορίζεται ως εξής:
ΣΥΝΤΑΞΗ (σε ευρώ)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
Από 1.400,00 έως 1.700 ευρώ
3%
Από 1.700,01 έως 2.000 ευρώ
4%
Από 2.000,01 έως 2.300 ευρώ
5%
Από 2.300,01 έως 2.600 ευρώ
6%
Από 2.600,01 έως 2.900 ευρώ
7%
Από 2.900,01 έως 3.200 ευρώ
8%
Από 3.200,01 έως 3.500 ευρώ
9%
Πάνω από 3.500,01 ευρώ
10%
Σημ. Το τελικό ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400 ευρώ.
Π.χ. Σε ποσό σύνταξης 1.430 ευρώ θα παρακρατηθούν 30 ευρώ αντί
(1.430 x 3% = 42,90 ευρώ) 42,90 ευρώ.
Στις δε υπόλοιπες περιπτώσεις παρακρατείται ολόκληρο το ποσό.
Π.χ. Σε ποσό σύνταξης 1.720,76 ευρώ θα παρακρατηθεί εισφορά 68,83 ευρώ.
(1.720,76 x 4% = 68,83 ευρώ)
Π.Λ.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤΟ ΤΗΛ

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο
ΠΑΙΔΟΠΟΙΪΑ
ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
Για να προσδιορίσουν το φύλο του παιδιού που θα γεννηθεί
έκαναν τα εξής:
1) Έβαζαν επάνω στα κάρβουνα ένα κοκαλάκι από πουλερικό, τη
«θηλειά» του πουλιού. Αν αυτή έκλεινε, θα γεννιόταν σερνικό, αν
άνοιγε θα γεννιόταν θηλυκό.
2) Η γκαστρωμένη ή κάποιο άλλο συγγενικό της πρόσωπο παίρνει
με τα δόντια της την βέργα από το «αντί» του αργαλειού της και την
πετά σ’ ένα σταυροδρόμι. Αν ο πρώτος που θα περάσει από το σταυροδρόμι είναι αρσενικός, θα γεννηθεί σερνικό παιδί, αν περάσει
γυναίκα, θα γεννηθεί θηλυκό.
3) Βάζουν σπόρο από πορτοκάλι επάνω στα κάρβουνα. Αν ο
σπόρος σκάσει, θα γεννηθεί σερνικό παιδί, αν δεν σκάσει, θα γεννηθεί
θηλυκό.

Μπράβο...
Ένα μεγάλο μπράβο... στη δικαιοσύνη που
έβγαλε καταδικαστική απόφαση μετά από ΟΚΤΩ
χρόνια. Η απόφαση αφορούσε δύο γιατρούς που
συνταγογραφούσαν παράνομα. Δώδεκα χρόνια
ο ένας και δέκα ο άλλος.
Κινήθηκε πιο γρήγορα και από τον αραμπά...

Ποτάμι - κάτι πρέπει να γίνει
Στο ποτάμι οι κατασκηνωτές (όχι όλοι), φεύγοντας αφήνουν τα δωράκια τους, όπως φαίνονται στη
φωτογραφία. Μια ταμπέλα και ένας κάδος απορριμμάτων, ίσως λύσουν το πρόβλημα.

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ
Οι γκαστρωμένες έχουν προστάτη τους τον Άγιο Ελευθέριο. Την
ημέρα της εορτής του εκκλησιάζονται αφού κάνουν και πρόσφορο.
Διαφορετικά όμως σκέπτονται για τον Άγιο Συμεών. Κατά την εορτή
του οι γκαστρωμένες δεν «αποπιάνονται» με καμιά δουλειά, γιατί πίστευαν στην πρόληψη πως το παιδί θα γεννιόταν «σημειωμένο».
Ποια σχέση έχει ο Συμεών ο Θεοδόχος με τα σημαδιακά (ανάπηρα)
άγνωστο. Τέλος, οι γκαστρωμένες απόφευγαν κάθε συγκίνηση από
τον φόβο της αποβολής. Δεν πηγαίνουν στις κηδείες ούτε των πιο
στενών συγγενών τους.
ΕΥΧΕΣ
Στην γκαστρωμένη όλοι δίνουν μια από τις ευχές:
― Καλή λευτεριά.
― Η ώρα η καλή.
― Μ’ έναν γιό.
― Μ’ ένα γερό παιδί.
Ο ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤ’ ΑΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όταν έπιαναν οι πόνοι τη γκαστρωμένη γυναίκα, καλούσαν στο
σπίτι τη μαμή, η οποία την παρακολουθούσε από νωρίς και είχε
σχετική επαγρύπνηση περί της ημέρας του τοκετού. Τα παλιότερα
χρόνια εδώ ήταν περί τις 6 ανεγνωρισμένες έμπειρες μαμές.
Η ΜΑΜΗ
Όταν η μαμή έμπαινε στην πόρτα του σπιτιού έλεγε:
― «Λαλάδες περνάνε, τομάρια σπάνε». Αυτό έχει την έννοια να
γλιστρήσει εύκολα το παιδί στον τοκετό, σαν να ήταν μέσα σε λάδι
και να μην υποφέρει η γυναίκα.
Κατόπιν άλειφε τα χέρια της με λάδι καθαρό και πέρναγε την
γέννα της γυναίκας, η οποία στεκόταν συνήθως γονατιστή στο
κρεβάτι και αγωνιζόταν να γεννήσει.
Όταν παρουσιαζόταν δυστοκία, οι μαμές έβραζαν φύλλα βαγιάς
μαζί με ρίγανη (που έχουν αιθέρια έλαια) και την αχνίζανε στη γέννα.
ΤΟ ΥΣΤΕΡΟ (ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ)
Αφού γεννιόταν το παιδί, μετά από λίγο έπεφτε το «ύστερο». Αν
το ύστερο αργούσε να πέσει, τότε η μαμή έδινε στη λεχώνα μια
άδεια μπουκάλα να την φυσά από το στόμιο με δύναμη. Με το
ζόρισμα του φυσήματος, το ύστερο εξωθείτο δια της αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης και έπεφτε.
ΤΟΝΩΤΙΚΑ
Μετά από αυτό βράζουν κρασί στο οποίο ρίχνουν και μιά ή δύο
κουταλιές λάδι και το δίνουν στη λεχώνα να το πιεί για... να καθαρίσει
από τα υπολείμματα του τοκετού, ενώ πρόκειται περί λίαν τονωτικού
και θερμαντικού ποτού μετά την εξάντληση της γυναίκας εκ του
τοκετού. Ακολουθούσε το φαγητό της λεχώνας από χυλοπίττες
(είδος χειροποίητου φιδέ). Πρόκειται μάλλον για δεύτερο ρόφημα
ελαφρότερο αλλά εξίσου θερμαντικό, διότι έριχναν μέσα και κρασί.
Π.Λ.
Πηγή: “Δύο λαογραφικοί κύκλοι’’
Λ. & Φ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Οι γυναίκες πάνε μπροστά

Προς γονείς
υποψηφίων φοιτητών
Μη φοβάστε τις επιλογές των παιδιών. Δεν θέλουμε δυστυχισμένους επαγγελματίες που το
επάγγελμά τους διαλέγουν οι γονείς και όχι τα
ίδια τα παιδιά.
Όλα τα παιδιά κάπου έχουν κλίση, κάτι περισσότερο τα ενδιαφέρει και θα ήθελαν ν’ ασχοληθούν μ’ αυτό.
Αν αυτό δε συμβαδίζει με τα όνειρα των γονιών, δεν πειράζει. Εκείνα γνωρίζουν καλύτερα
από μας.

Οι γυναίκες της Δάφνης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, μικρές και μεγάλες, συγκεντρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε
κάποια ταβέρνα εντός και εκτός Δάφνης.
Εκεί τρώνε, πίνουν, κουβεντιάζουν, αστειεύονται, γελάνε και κάνουν κοινωνική κριτική.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι καλλιεργούν μεταξύ τους φιλικές σχέσεις, μοιράζονται
τα τυχόν προβλήματα, αλληλοενθαρρύνονται
και ξεχνούν έστω για λίγο κάθε τι που μπορεί
να τις απασχολεί.
Οι κοινωνικές σχέσεις βοηθούν τους ανθρώπους σε πολλούς τομείς, γι’ αυτό αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια στις πρωταγωνίστριες που
σκέφτηκαν και υλοποιούν αυτές τις συγκεντρώσεις αλλά και σε όλες τις γυναίκες που
είδαν θετικά την πρόταση και συμμετέχουν.
Οι κοινωνικές σχέσεις μας βοηθούν να περάσουμε εύκολα από το ΕΓΩ στο ΕΜΕΙΣ.
Συγχαρητήρια στις γυναίκες.

Σοφές κουβέντες
Πλατεία
Η εικόνα της πλατείας είναι η πρώτη εντύπωση που σχηματίζει ένας επισκέπτης και βγάζει
το πρώτο συμπέρασμα για την πόλη ή το χωριό
και τους κατοίκους.
Η δική μας πλατεία η οποία τελευταία διπλασιάστηκε παρουσιάζει άσχημη εικόνα.
Μήπως ήρθε η ώρα να γίνει καινούργιος ανασχεδιασμός; Λέμε.
Μήπως ήρθε η ώρα να μεταφερθούν τα κιόσκια στην κάτω πλατεία, να φωτιστεί κατάλληλα
η πλατεία και το ηρώο και να αντικατασταθούν
επειγόντως τα κάγκελα της νέας πλατείας γιατί
είναι άκρως επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά;
Ας βελτιώσουμε την εικόνα της πλατείας μας
για να την καμαρώνουμε πρώτα εμείς και φυσικά
και οι επισκέπτες.

3 Ο φτωχός λαχταρά τα πλούτη,
ο πλούσιος τον παράδεισο,
όμως, ο σοφός λαχταρά την ηρεμία.
3 Να γίνεις Ειρηνοδίκης στην ψυχή σου.
Εάν νικήσεις τον εαυτό σου, πέτυχες την μεγαλύτερη νίκη.
3 Επιτυχία δεν είναι να μην πέσουμε,
αλλά να σηκωνόμαστε κάθε φορά που πέφτουμε.
3 Όταν είσαι πιο ψηλά, ο κτύπος όταν πέσεις είναι δυνατότερος.
3 Δυνατός είναι εκείνος που θα πέσει χίλιες φορές και θα σηκωθεί χίλιες μία.
3 Ν’ αυξάνουμε τις γνώσεις μας, γιατί η
άγνοια γίνεται πολλές φορές πηγή συμφορών.
3 Είναι δύσκολο να πετύχεις εάν η εργασία δεν σ’ ενδιαφέρει.

DAFNH 32_Layout 1 23/09/2010 8:35 ΜΜ Page 7

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2010

7

Αυγουστιάτικη πανσέληνος
στη Δάφνη

ΛΕΣΚΟΠ ΙΟ
Άκουσον - Άκουσον
224 εφοριακοί υπάλληλοι υπηρετούντες σε
καίρια πόστα, ξέχασαν να υποβάλουν φορολογικές
δηλώσεις τα τρία τελευταία χρόνια. Διατάχτηκε
λένε Ε.Δ.Ε. (Εμείς Δεν Ελεγχόμαστε) να αποδείξει
προφανώς ότι αυτός που γκαρίζει δεν είναι γάιδαρος και ότι κάποιο λάθος έγινε, μια απλή παρεξήγηση επειδή οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι σημαίνουν φορολογικές δηλώσεις. Καταντήσαμε να
βάζουμε τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα.
Τι άλλο θ’ ακούσουμε;

Στις 24 Αυγούστου 2010 λίγο πριν σβήσει... το φως της μέρας
πάνω απ’ τους γκρίζους όγκους των γύρω βουνών πρόβαλε ένας
μαγευτικός κίτρινος κύκλος, το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, τόσο
λαμπερό και φωτεινό.
Αυτή είναι η τελευταία πανσέληνος του καλοκαιριού και αυτό
που την κάνει να ξεχωρίζει είναι το ιδιαίτερο χρώμα και ότι
βρίσκεται πιο κοντά στη Γη. Όσο προχωρούσε η νύχτα, γινόταν
πιο φωτεινό και άλλαζε σιγά-σιγά το χρώμα του σε λευκό.

Τα πλατάνια πεθαίνουν όρθια
Δύο πλατάνια μπροστά από τις εγκαταστάσεις
του Κανόε Καγιάκ, δύο στα Νησιά, ένα στα Ξερικά...
ξεράθηκαν όντας όρθια. Ο λόγος άγνωστος. Κάποιος
δεν πρέπει να ενδιαφερθεί γιατί δε μοιάζει για τυχαίο το γεγονός;

Ο δεκάλογος της οικονομίας
στην κουζίνα
1. Η λίστα με τα ψώνια βοηθάει ώστε να μην
ξεφεύγει κανείς στο σούπερ μάρκετ.
2. Τα εποχικά και τα τοπικά προϊόντα είναι
πιο φθηνά.
3. Οι συσκευασίες κοστίζουν, αντίθετα τα
χύμα είναι πιο οικονομικά.
4. Στο φαγητό σημασία έχει η ποιότητα και
όχι η ποσότητα.
5. Τα τρόφιμα ιδιωτικής ετικέτας έχουν πιο
δελεαστικές τιμές από τα επώνυμα (αρκεί
να μην γίνονται εκπτώσεις στην ποιότητα).
6. Το τάπερ στο γραφείο εξοικονομεί ευρώ
και κιλά.
7. Το μαγείρεμα με ένα σκεύος σημαίνει οικονομία στο ρεύμα και στο νερό.
8. Στη λαϊκή αγορά μπορεί να παζαρέψει
κανείς τις τιμές, ιδίως το μεσημέρι.
9. Τα ώριμα φρούτα και λαχανικά δεν είναι
για τα σκουπίδια, οι ντομάτες μπορεί να γίνουν σάλτσα.
10. Η μακαρονάδα, το ρύζι και οι πατάτες
χρειάζονται μικρή ποσότητα κρέατος για
να νοστιμίσουν.
Από την εφημ. “ΤΑ ΝΕΑ’’

Το ξέρατε αυτό;
Το 1697 επιβλήθηκε στη Μ. Βρετανία
φόρος παραθύρων. Ανάλογα με τον αριθμό
των παραθύρων κάθε σπιτιού πληρωνόταν
φόρος. Για κάθε ένα παράθυρο πλήρωναν 2
σελίνια αρχικά και στη συνέχεια υπήρχε κλιμακωτή αύξηση η οποία αναπροσαρμοζόταν.
Έτσι άρχισαν τα παράθυρα να χτίζονται για ν’
αποφύγουν οι ιδιοκτήτες τους καταβολή του
φόρου. Αυτός ο περιβόητος νόμος κράτησε
154 χρόνια και καταργήθηκε το 1851.
Πώς και δεν το σκέφτηκαν ακόμη και
στην Ελλάδα;

Τι έχεις Γιάννη; Ότι είχα πάντα.
Για μια ακόμη χρονιά η κατάσταση στο χώρο
του γηπέδου είναι απαράδεκτη. Και σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας είχαμε επισημάνει
τα προβλήματα τα οποία δυστυχώς παραμένουν
άλυτα. Έτσι τα 40-50 παιδιά μας παίζουν και
αθλούνται σε ένα πολύ άσχημο περιβάλλον.
Υπάρχει διαβεβαίωση από πλευράς Δήμου ότι
σύντομα θα επιλυθούν.
Ίδωμεν...

Ξέρετε ότι:
* Το 73% των Ελλήνων, το μεγαλύτερο ποσοστό

στην Ευρωζώνη, δηλώνει ότι είναι σχεδόν αδύνατο
να βρει δουλειά εντός του επόμενου δωδεκαμήνου,
αν απολυθεί. Αντίθετα, το υψηλότερο ποσοστό αισιοδοξίας σχετικά με το θέμα καταγράφεται στην
Φινλανδία όπου το 66% εκτιμά ότι μπορεί να βρεί
άμεσα εργασία.
* Το μέλι είναι το μόνο τρόφιμο που δεν χαλάει.
Βρέθηκε μέλι στους τάφους των Αιγυπτίων Φαραώ,
το οποίο δοκίμασαν οι αρχαιολόγοι και δήλωσαν ότι
ήταν βρώσιμο.
* Τα σαλιγκάρια μπορούν να κοιμούνται για 3
χρόνια χωρίς να τρώνε καθόλου.
* Οι περισσότεροι άνθρωποι περπατάνε κατά τη
διάρκεια της ζωής τους 185.000 χλμ., δηλαδή περίπου
τεσσερισήμισυ φορές το γύρο του κόσμου.
* Η φράση «έφαγε χυλόπιτα» προέρχεται από
το παρασκεύασμα χυλού, που έδιναν παλιά οι ψευτογιατροί για τον περιορισμό του καημού των ερωτευμένων.
* Η φράση «του πήρε τον αέρα» προέρχεται από
την αρχαιότητα και την εκμετάλλευση του ανέμου
κατά τις ναυμαχίες έναντι του εχθρού.

Φιλικά
«Φιλικά τα δώρα της Siemens στους πολιτικούς», κατέθεσε ο εισαγγελέας κ. Αθανασίου
στην εξεταστική της Βουλής.
Και το ερώτημα: Γιατί άραγε η Siemens να
έχει φίλους μόνο πολιτικούς;

«μα έχει πανσέληνο απόψε και είναι ωραία
είναι αλλιώτικη η σιωπή χωρίς παρέα...»

Αν διαβείς παράνομα τα Σύνορα ...
➥ Αν περάσεις παράνομα τα Σύνορα της Βόρειας Κορέας,
τιμωρείσαι με 12 χρόνια καταναγκαστικής εργασίας.
➥ Αν περάσεις παράνομα τα Σύνορα του Ιράν, τίθεσαι υπό κράτηση επ’ αόριστον.
➥ Αν διασχίσεις παράνομα τα Σύνορα του Αφγανιστάν,
έχεις αρπάξει τουλάχιστον τρεις πυροβολισμούς.
➥ Αν διασχίσεις παράνομα τα Σύνορα της Σαουδικής Αραβίας,
θα φυλακιστείς.
➥ Αν περάσεις παράνομα τα Σύνορα των Η.Π.Α., θα κυνηγηθείς
από την αστυνομία.
➥ Αν περάσεις παράνομα τα Σύνορα της Κούβας,
θα ριχτείς στις πολιτικές φυλακές μέχρι την αποσύνθεσή σου.
➥ Αν διασχίσεις παράνομα τα Σύνορα της Κίνας, δεν θα ξανακουστείς ...
➥ Αν διασχίσεις παράνομα τα Σύνορα της Βενεζουέλας,
θα θεωρηθείς κατάσκοπος και... αλί και τρις αλί.
Αν περάσεις παράνομα τα σύνορα (ποια σύνορα;) της Ελλαδάρας
μας, τότε εξασφαλίζεις:
➥ Εργασία,
➥ Άδεια οδήγησης,
➥ Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης,
➥ Παχυλή ισόβια σύνταξη, αν είσαι ανατολικοευρωπαία και παντρευτείς μεγαλοσυνταξιούχο,
➥ Ευημερία ανώτερη από αυτή της πατρίδας σου,
➥ Κουπόνια φαγητού,
➥ Επιδοτούμενο μίσθωμα ή δάνειο για να αγοράσεις σπίτι,
➥ Δωρεάν εκπαίδευση για σένα και τα παιδιά σου,
➥ Δωρεάν υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη,
➥ Δικαίωμα ψήφου για να εκλέγεις αντιπροσώπους σου στην τοπική αυτοδιοίκηση,
➥ Την κάλυψη Ελληνικών Κομμάτων για να βρίζεις την Ελλάδα,
➥Και σε λίγο και τη δυνατότητα να δημιουργήσεις Πολιτική Παράταξη.

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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Ν.Α.Ο.Δ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Ο.Ρ.Μ.Η.

Στον Λάδωνα...

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
«Ο.Ρ.Μ.Η.» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΪΩΝ
Αγαπητοί συμπατριώτες – τισες
Θέλω πάνω και πρώτα απ’ όλα, να ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες εσάς που
στηρίξατε την προσπάθεια μας να δούμε
τον ρόλο μας και τη συμμετοχή μας στο
Δήμο από μια άλλη οπτική γωνία, που παλέψαμε μαζί για ένα νέο ξεκίνημα για να
αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής
μας, για να μπουν γερές βάσεις τόσο για
την ποιότητα της ζωής μας, όσο και για το
Θ. Κόλλιας
μέλλον του τόπου μας. Όλους τους συνεργάτες μου (εκλεγμένους ή μη) που μαζί
τους τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά επιδιώξαμε και σε πολλές
περιπτώσεις τα καταφέραμε με δημιουργικές προτάσεις και δημιουργική
κριτική να πείσουμε και να συμβάλουμε σε αποφάσεις στην κατεύθυνση
όλων αυτών που πιστεύουμε, για όλα αυτά που αγωνιζόμαστε.
Στην περίοδο αυτή, στο νέο “Καλλικρατικό’’ ενιαίο Δήμο Καλαβρύτων,
με τις πολλές αρμοδιότητες και μεγάλες δυνατότητες, η υποψηφιότητα
του Γιώργου Λαζουρά, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση επερχόμενης
νίκης αλλά και ελπίδα για μια νέα πορεία του Δήμου μας. Με τα
κατάλληλα πρόσωπα που εμείς οι ίδιοι θα επιλέξουμε από την περιοχή
μας, με σύγχρονες προτάσεις και ιδέες για τα προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής μας θα είμαστε όλοι συνεργοί σε ένα καλύτερο
μέλλον.
Στηρίζω την υποψηφιότητα του Γιώργου Λαζουρά και πιστεύω ότι
με το κύρος της προσωπικότητάς του, με τη γνώση των προβλημάτων
του Δήμου μας και την υπευθυνότητα που τον διακρίνει θα αναμετρηθεί
με τα μεγάλα και μικρά προβλήματα του Δήμου μας, αλλά παράλληλα
θα αναδείξει και όλες τις δημιουργικές δυνατότητες της περιοχής μας.

Όλες οι ηλικίες διασκέδασαν στον Λάδωνα την
Παρασκευή 20/8/2010.
Η αρχή έγινε νωρίς το απόγευμα με τους
μικρούς μας φίλους που γέμισαν την όχθη του ποταμού με πολύ παιχνίδι, χαμόγελα και γέλιο. Τα
«ξωτικά», οι «νεράιδες», και οι «πεταλούδες»,
έπαιξαν δημιουργικά μαζί τους, χαρίζοντάς τους
στο τέλος παιχνίδια, χυμούς φρούτων και δημι-

ουργίες από μπαλόνια. Στη συνέχεια την σκυτάλη
πήραν οι μεγαλύτερες ηλικίες όπου απόλαυσαν
χορούς από τον Παγκαλαβρυτινό Σύλλογο Πάτρας
και την Ελληνική Κοινότητα του Ιασίου Ρουμανίας,
έφαγαν, ήπιαν και χόρεψαν με όλα τα είδη μουσικής
(δημοτικά-λαϊκά-rock και reggae) μέχρι της πρώτες
πρωινές ώρες. Το ραντεβού ανανεώθηκε για την
επόμενη εκδήλωση του Ν.Α.Ο.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι και όσες θέλουν να συμμετέχουν
στα αθλητικά τμήματα
του ΝΑΟΔ (ΚΑΥΑΚ –
τοξοβολία) να προσκομίσουν στα μέλη
του Δ.Σ. τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία της
ταυτότητάς τους
2. 2 φωτογραφίες
τύπου ταυτότητας
Επίσης, καλούμε
για άλλη μια φορά
τους φίλους του Ομίλου να εγγραφούν και
μέλη του, έτσι ώστε
να συμμετέχουν ενεργά στα όργανά του.

Οι μικροί μας φίλοι διασκεδάζουν

Ελέχθησαν, έγιναν, α
ς μείνουν
ας

Ο

αρχαίος Τεγεάτης τραγικός ποιητής
Αρίσταρχος ο οποίος υπήρξε θύμα
του έρωτα, γράφει γι’ αυτόν: τον
έρωτα όποιος από τους θνητούς δεν εδοκίμασε, της ανάγκης τον βρόγχο δεν γνωρίζει. Εγώ που τον δοκίμασα τόσο πολύ νικήθηκα, ώστε έξω από τα φρένα μου βγήκα.
Γιατί αυτός ο Θεός και τον ανήμπορο πολύ
δυνατό τον κάνει και στον απελπισμένο
λύση δίνει.
Κατά τον Πλάτωνα ο έρως είναι «πτεροποιός» και κάνει τον ερωτευμένο όταν
βρίσκει ανταπόκριση να πετά στον έβδομο
ουρανό. Ο μέγας αυτός θεός μετατρέπει
τον δειλότατο σε γενναιότατο, τον τρομαγμένο σε άφοβο, τον ακαμάτη σε δημιουργό, αλλά και τον μετρημένο σε παράφρονα, τον αιδήμονα σε θρασύ, τον σφιχτοχέρη σε σπάταλο, τον γέρο σε «νεανία»
και τον νέο σε «Θεό».
Τα ανωτέρω τα γράφω για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την πράξη του παλαιότερου συμπατριώτη μας, Αντωναρόπουλου Ιωάννη (Μυγόγιαννη), που πολλοί
ίσως τον θυμόμαστε με το κασελάκι του
στην αγορά να βάφει παπούτσια, ηλικιωμένος
πια (Μπαρμπαγιάννης, για μας). Ο Μπαρμπαγιάννης στα νιάτα του είχε μεταναστεύσει
στις ΗΠΑ. Αφού εργάστηκε μερικά χρόνια,
έκαμε ένα «κομπόδεμα» (ίσως για την εποχή

εκείνη και για την Ελλάδα σημαντικό), αποφάσισε να γυρίσει στην Ελλάδα, στο χωριό
του. Ήταν καλοφτιαγμένος και εύμορφος,
γι’ αυτό και περιζήτητος γαμπρός. Μεταξύ
των άλλων προξενιών που ίσως είχε, του
προξένεψαν και μια κόρη από την Κερπινή
Αρκαδίας. Ξεκίνησε λοιπόν με τους δικούς
του και τον προξενητή να πάνε να δούν
την νιά. Από τα στην συνέχεια δρώμενα
φαίνεται πως ο τοξοφόρος θεός έρως του
είχε στήσει καρτέρι πέρα από τον Λάδωνα.
Μόλις λοιπόν οι δύο νέοι διασταύρωσαν τις
ματιές τους, ο έρως με μια σαϊτιά διαπέρασε
τις καρδιές τους φλογίζοντάς τες για ένωση.
Όπως και το δημώδες άσμα λέει:
από τα μάτια πιάνεται
στα χείλη κατεβαίνει
κι από τα χείλη στην καρδιά
ριζώνει και δεν βγαίνει.
Για να επιτευχθεί όμως η ένωση των
δύο καρδιών, έπρεπε να φύγουν από την
μέση κάποια αναφυόμενα εμπόδια, τα οποία
παγίως υπεισέρχονται σε αυτές τις υποθέσεις. Οι γονείς του γαμπρού αξίωσαν προίκα,
ως ήταν φυσικό και ίσως αξιόλογη, αφού
κατά την άποψή τους διέθεταν «πράγμα
ποιότητος». Πού να βρεθεί αξιόλογη προίκα
και μάλιστα σε μετρητά, την εποχή εκείνη
στην Κερπινή, διότι για χωράφια ούτε λόγος,
ποιός θα περνοδιάβαινε τον Λάδωνα για να

τα καλλιεργήσει; Έτσι η υπόθεση έφθασε
στα όρια του ναυαγίου, αφού οι γονείς του
γαμπρού ήταν ανένδοτοι.
Έλα όμως που ο έρωτας στον απελπισμένο δίνει λύση και όπως λέει ο λαός μας
«όταν θέλει η νύφη και ο γαμπρός, τύφλα
νάχει η πεθερά κι ο πεθερός». Αφού έγινε
γνωστό περίπου το απαιτητέο ποσό της
προίκας και από την πλευρά των υποχρέων
εδηλώθη αδυναμία εξεύρεσης, ο γαμπρός
και οι δικοί του απεχώρησαν, χωρίς καμία
παραπέρα συμφωνία.
Η καρδιά όμως του Γιάννη που να ησυχάσει και καθώς οι γονείς ήταν ανένδοτοι,
αφού είχε την οικονομική δυνατότητα να
καλύψει το ποσό της προίκας, το βάζει σε
ένα χειρομάντηλο και μια και δυό περνάει
στο Κερπεναίικο και βρίσκει τον πατέρα της
Κατερίνης (έτσι έλεγαν την υποψήφια νύφη)
και αφού συμφώνησαν πως δεν θα πούν σε
κανέναν γι’ αυτήν τους την συνάντηση, του
έδωσε το μαντήλι, λέγοντάς του πως μέσα
έχει το ποσό της προίκας και όταν έρθουμε
ξανά για συζήτηση θα πεις ότι βρήκες τα
λεφτά για την προίκα και έτσι θα κανονιστεί
να γίνει ο γάμος. Τώρα τον ευχαρίστησε ή
όχι ο γέρος δεν ξέρουμε.
Γνωστό όμως έγινε πως στην επόμενη
συνάντηση που πραγματοποίησαν για να
δούν αν θα τελειώσει ή θα χαλάσει το συμ-

ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
&
ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ

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

πεθεριό και έφτασαν στο επίμαχο θέμα της
προίκας, ο γέρος είπε πως εξοικονόμησε
το ποσό και έτσι οι δύο πλευρές χαρούμενες
έδωσαν τα χέρια και αλληλοευχήθηκαν στερεωμένα. Τότε έφαγαν σίγουρα τον κόκορα,
κατέβασαν και τα ποτηράκια τους, είπαν
και τα τραγουδάκια τους και τότε ο περιχαρής γαμπρός σίγουρος για την ύπαρξη της
προίκας, ρωτάει τον μέλλοντα πεθερό του:
«Γέρο που είναι τα λεφτά της προίκας να
τα δούμε;» Ο γέρος βάζοντας το χέρι στον
κόρφο του βγάζει το μαντήλι και το δίνει
στον Γιάννη λέγοντας: «Νάτα παιδί μου
εδώ είναι».
Ο Γιάννης τότε ποιών τον παπίαν (όχι
την πάπια) τον ρωτάει πόσο είναι το ποσό;
Και ο γέρος με την αφέλεια του απλού χωρικού «δεν ξέρω παιδάκι μου, όπως μου τα
’δωσες είναι, εγώ δεν έλυσα καθόλου το
μαντήλι». Κόκαλο οι γονείς του γαμπρού,
αλλά τι να κάνουν, εκώντες άκωντες, έδωσαν την ευχή τους. Και όπως λένε αυτοί
που τους γνώρισαν στα νιάτα τους, ήταν
ταιριαστό ζευγάρι, μας χάρισαν και τον
Βαγγέλη, ο οποίος είναι γνωστός σε μεγάλο
μέρος της Αθήνας με τον χαρακτηριστικό
τρόπο που περιφέρονταν πουλώντας λαχεία
και την επιβλητική του κορμοστασιά.
Με τιμή
Πάνος Τράγκας
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Δήμος

9

ενημερώνει...

Νέα του Δήμου Παΐων
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσαν οι φετινές Πολιτιστικές
Εκδηλώσεις σε όλο το Δήμο.
Χαρακτηριστικό ήταν η μεγάλη προσέλευση και συμμετοχή του κόσμου. Οι αφίξεις
επισκεπτών στη περιοχή ήταν
περισσότερες κατά 40% από
άλλες χρονιές.
Ο Δήμαρχος Παΐων
Υπήρξε καλή οργάνωση
Κώστας Ασημακόπουλος
όλων των φορέων (Δήμου, Συλλόγων) που πραγματοποίησαν τις εκδηλώσεις.
Τα μουσικά συγκροτήματα της ΝΑΝΤΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
στη Δάφνη, του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΛΙΑΝΗ στην Πάο, του ΓΙΩΡΓΟΥ
ΚΟΥΝΑ στη Σκοτάνη, υπήρξαν καταπληκτικά.
Αίσθηση και ενθουσιασμό προκάλεσε και το χορευτικό
του Δήμου Παΐων που χόρεψε παραδοσιακούς χορούς
στην Δάφνη, στην Σκοτάνη και την Πάο. Τους αξίζουν
θερμά συγχαρητήρια.
Φέτος οι εκδηλώσεις έγιναν και στο χώρο της νέας πλατείας.

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΔΑΦΝΗ
Να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά
όλους που βρίσκεσθε σήμερα εδώ και πλαισιώνετε τις
γιορτές του Δήμου μας.
Χωρίς την δική σας συμμετοχή δεν έχει επιτυχία καμία
γιορτή, χωρίς την δική σας παρουσία δεν γίνεται καμία εκδήλωση.
Να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας και όλους τους
φίλους και επισκέπτες που μας τιμούν με τη παρουσία τους.
Φίλες και Φίλοι,
Μέχρι σήμερα με όλους ανεξαιρέτως τους δημότες
είχαμε μια ωραία και αποδοτική συνεργασία που βασίστηκε
στις αρχές της ειλικρίνειας, της αμοιβαίας εκτίμησης και
αναγνώρισης αλλά κυρίως στην κοινή αγωνία μας πώς να
υπηρετήσουμε καλύτερα τα συμφέροντα του τόπου μας.
Με τιμήσατε αρκετές φορές στο αξίωμα του Δημάρχου
και με μεγάλα ποσοστά που με γέμιζαν με εξίσου μεγάλη
ευθύνη,
Ευθύνη απέναντι σε όλους του Δημότες
Ευθύνη απέναντι στις προκλήσεις και τις προοπτικές
του Δήμου Παΐων
Ευθύνη απέναντι στην ανάγκη ο Δήμος και η περιοχή να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, να αποκτήσουν υποδομές
και να καλύψουν τα κενά που υπήρχαν.
Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά τα 15 χρόνια υπηρετώντας
την Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί με εσάς καταφέραμε πολλά
με την συνεργασία και τη βοήθεια όλων σας.
Όταν κατασκευάσαμε αρκετά χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένους δρόμους και πήραμε εκτάσεις από τα χωράφια
σας που εσείς μας παραχωρήσατε, αυτό δείχνει πράγματι
καλή συνεργασία και βοήθεια από όλους σας και θέλω γι’
αυτό να σας ευχαριστήσω από καρδιάς.
Καταφέραμε να βάλουμε τις βάσεις και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε ο Δήμος Παΐων , ένας παραγκωνισμένος Δήμος στην άκρη του Νομού να πετύχει ποσοστά
απορρόφησης πόρων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα που

τα ζήλευσαν και οι παραδοσιακά μεγάλοι Δήμοι της χώρας.
Και όλα αυτά έγιναν με στόχο την ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών.
Φίλοι μου,
Σήμερα ο Δήμος Παΐων διαθέτει ασφαλτοστρωμένους
δρόμους 28 χιλιόμετρα που διευκολύνουν τους γεωκτηνοτρόφους μας και τον τουρισμό της περιοχής κυρίως στη
παραλαδώνια περιοχή.
Ανοίξαμε γεωτρήσεις και αξιοποιήσαμε φυσικές πηγές,
φτιάξαμε νέα δίκτυα ύδρευσης αρκετά χιλιόμετρα και όλος
ο Δήμος έχει σήμερα άφθονο και καθαρό νερό.
Απόκτησαν αποχέτευση η Δάφνη και η Σκοτάνη και
δίκτυο αποστράγγισης η Πάος και με την επεξεργασία των
λυμάτων με μικρή μονάδα βιολογικού που ήδη προχωράμε.
Θα ολοκληρώσουμε αποτελεσματικά το κομμάτι που λέγεται
“αποχέτευση’’.
Απόκτησε η περιοχή μας Ξενοδοχειακή υποδομή, έχουμε
στο Δήμο μας περισσότερες από 150 κλίνες καλών δωματίων
(με το σήμα του Ε.Ο.Τ) τόσο με το Δημοτικό ξενοδοχείο
που είναι σχεδόν έτοιμο (θέλει τον εξοπλισμό ακόμη )
αλλά και με τα ξενοδοχεία που έφτιαξαν δημότες μας βοηθούμενοι και από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα LEADER και
Ο.Π.Α.Α.Χ
Και μαζί με αυτά εκατοντάδες άλλα έργα και παρεμβάσεις
στην άρδευση, στην οδοποιία (όπως είναι και ο κόμβος του
δρόμου της Δάφνης με την 111), στην ηλεκτροδότηση, στις
αναπλάσεις των χωριών μας και με πρόσφατο απόκτημα
την επέκταση της πλατείας της Δάφνης και το διώροφο
κτίριο κάτω από αυτήν που αποτελεί το μπαλκόνι της Δάφνης
προς τον Λάδωνα και τα απέναντι αρκαδικά βουνά.
Φίλες και Φίλοι Συνδημότες
Όλα όσα αποκτήσαμε, σε εμάς τους ίδιους τώρα ένα
απομένει ακόμα, να τα αξιοποιήσουμε, να τα συντηρήσουμε
και να τα μεγαλώσουμε.
Εγώ αισθάνομαι δικαιωμένος, ήσυχος και συνεπής με τη
συνείδησή μου αλλά αισθάνομαι και βαθιά υποχρεωμένος
απέναντι στους συνδημότες μου και στους συνεργάτες μου
που όλα αυτά τα χρόνια στάθηκαν δίπλα μου πολύτιμοι συνοδοιπόροι και βοηθοί στις προσπάθειες που έγιναν ώστε ο
Δήμος Παΐων να βλέπει αισιόδοξα με δύναμη και ελπίδα το
μέλλον.
Τέλος σε ό,τι με αφορά:
Οι ρίζες μου είναι εδώ στη Δάφνη. Τα θεμέλιά μου είναι
κτισμένα εδώ στο Δήμο Παΐων, η αγάπη μου για το τόπο
που γεννήθηκα συνεχώς μεγαλώνει. Εμπειρία στην αυτοδιοίκηση διαθέτω ικανή και σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσω
να προσφέρω στον τόπο μου και στη νέα διοικητική μεταρρύθμιση.
Να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το χορευτικό του
Δήμου μας, τα δικά μας παιδιά, που μας ενθουσίασαν με
τους χορούς τους και ιδιαίτερα τον χοροδιδάσκαλο ΠΑΝΑΓ.
ΚΑΤΣΙΚΗ
Να ευχαριστήσω όλους όσους δούλεψαν για την πραγμάτωση των εκδηλώσεων
Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήλθατε εδώ και συμμετείχατε στις γιορτές του Δήμου μας.
Να έχετε υγεία και δύναμη να κατακτήσετε ό,τι ωραίο
επιθυμείτε.

Έργα
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του συγκοινωνιακού
κόμβου στη διασταύρωση της Ε.Ο. (111) με τον δρόμο
προς την Δάφνη. Έγινε η σήμανση του δρόμου με διαγράμμιση, τοποθετήθηκαν οι ανάλογες πινακίδες και με
ασφάλεια πλέον γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Τοποθετήθηκαν οι στύλοι ηλεκτροφωτισμού και το έργο
ηλεκτροδοτήθηκε από την ΔΕΗ. Ήταν ένα πάγιο αίτημα
των κατοίκων της περιοχής και με χαρά και ικανοποίηση
είδαν να πραγματοποιείται.

στο

Δήμο

Η άλλη μέρα... 1-1-2011
με τον Καλλικράτη
Του Δημάρχου Κώστα Ασημακόπουλου

Ο

ι εκλογές της 7ης Νοέμβρη για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση έφτασαν, είναι μπροστά μας.
Νέα διοικητική Μεταρρύθμιση – Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Ο στόχος του «Καλλικράτη» εκτός από το πνεύμα
οικονομίας που τον χαρακτηρίζει είναι να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο Δήμο, σύγχρονο, αποκεντρωμένο
και επιτελικό να ανοίξει νέους ορίζοντες στην ανάπτυξη της περιοχής και να παρέχει υπηρεσίες που
έχει ανάγκη ο Δημότης.
Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν οι
απαραίτητες υποδομές. Υπηρεσίες στελεχωμένες
με τους κατάλληλους επιστήμονες, άνθρωποι με εμπειρία και οπωσδήποτε οικονομική βοήθεια.
Ο Δήμαρχος που θα εκλεγεί με το Δημοτικό του
Συμβούλιο, τα νέα πρόσωπα που θα αναδειχθούν
και θα κληθούν να στελεχώσουν το νέο Δήμο πρέπει
να έχουν τον τρόπο, να έχουν τα βασικά εργαλεία
να δουλέψουν και να φέρουν αποτέλεσμα;
Τα προβλήματα, οι ανάγκες των δημοτών υπάρχουν, τρέχουν καθημερινά και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε άμεσα.
Μην ξεχνάμε ότι ο νέος Δήμος θα είναι μια Νομαρχία αφού θα έχει όλες τις αρμοδιότητες της σημερινής Νομαρχίας που βέβαια καταργείται.
Και η ευθύνη της λειτουργίας του Δήμου, της
εξυπηρέτησης των πολιτών ανήκει στο Δήμαρχο και
στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα εκλεγούν.
Η συγκυρία της οικονομικής κρίσης που είναι
υπαρκτή και θα παραμείνει και θα την έχουμε για
μεγάλο ακόμη χρονικό διάστημα και η υλοποίηση
της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης που καλούμεθα
να εφαρμόσουμε, δεν μας επιτρέπουν πειραματισμούς.
Όταν είσαι άνθρωπος υπεύθυνος που σέβεσαι
τον θεσμό του Δημάρχου, σέβεσαι τους δημότες
σου, γνωρίζεις τι θα συναντήσεις, προσπαθείς να
βρεις την καλύτερη λύση για την οργάνωση των
νέων υπηρεσιών του Δήμου για να παρέχουν σωστές
υπηρεσίες στους δημότες, ουσιαστική βοήθεια στην
ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις.
Και αυτό δεν μπορεί να γίνει από έναν. Ο νέος
Δήμος Καλαβρύτων τους χρειάζεται όλους. Χρειάζεται ένα Δημοτικό σχήμα που να μην καθοδηγείται
και εξαρτάται από πολιτικά κόμματα. Να συγκροτείται
από ανθρώπους με εμπειρία στα κοινά, καταξιωμένους
που αγαπούν τις περιοχές τους και η μόνη τους
φροντίδα να είναι η καλυτέρευση της ποιότητας
ζωής των δημοτών τους. Χρειάζεται συμμετοχή
όλων, χρειάζεται να συμφιλιώσουμε τους δημότες
μας, χρειάζεται η ένωση των δυνάμεων για να μπορέσεις να φέρεις αποτέλεσμα.

Παΐων

Βελτιώθηκε ο δρόμος από Δάφνη – Χασάνι βρύση –
Κοκκινόβρυση – Δάσος Μπαρμπούς με κατασκευή των
απαραίτητων τεχνικών έργων, τις βελτιώσεις του δρόμου
με παραλλαγές και αποφυγή ελιγμών και με βελτίωση
του οδοστρώματος.
Ο στόχος μας είναι με ασφάλεια και άνεση ο δρόμος
να μας οδηγήσει στους τουριστικούς προορισμούς της
περιοχής και κυρίως στις σπάνιες φυσικές ομορφιές του
μοναδικού αισθητικού δάσους «ΜΠΑΡΜΠΟΥΣ».

στον δρόμο προς ΔΕΧΟΥΝΙ. Στο τμήμα μετά την ασφαλτόστρωση κατασκευάσθηκαν τα απαραίτητα τεχνικά έργα
και έγινε βελτίωση της βατότητας του οδοστρώματος.

― Εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το έργο
Άρδευσης των Δ.Δ. του Δήμου μας. Το έργο αυτό προβλέπει
κατασκευή τσιμενταυλάκων σε όλο το Δήμο και είναι
προϋπολογισμού 600.000€.

― Βελτιώθηκε ο Αγροτικός δρόμος από την Πάο
προς Ξερόβρυση με κατασκευή σωληνωτού αγωγού και
διάστρωση αμμοχάλικου στο οδόστρωμα.

― Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαπλάτυνσης και
βελτίωσης της βατότητας του δρόμου από Παλιοκατούνα
– Λουκά – Τράφος – Ε.Ο. (111).
Ο δρόμος απέκτησε μέσο πλάτος 6,50 μέτρων, κατασκευάσθηκαν τα απαραίτητα τεχνικά και τσιμεντοστρώσεις
και διαστρώθηκε με αμμοχάλικο. Ευελπιστούμε και στην
ασφαλτόστρωσή του.
― Ομοίως ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες βελτίωσης

― Κατασκευάστηκε ο οικοδομικός σκελετός του Κτιρίου Κοινωνικής Μέριμνας – Λαογραφικού Μουσείου
ανατολικά της κεντρικής πλατείας της Δάφνης. Τώρα δημιουργήθηκε μια ενιαία πλατεία μαζί με την υπάρχουσα
επτακοσίων (700) τετραγωνικών μέτρων.

― Συνεχίζονται τα έργα διάνοιξης αγροτικού δρόμου
στη τοποθεσία «ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ» του Τ.Δ. Πεύκου από τον
οποίο θα διέλθει και το δίκτυο ύδρευσης από γεώτρηση
Αμυγδαλιάς. Τοποθετήθηκε τμήμα του αγωγού μεταφοράς
του νερού που είναι από πολυαιθυλένιο Φ90 16 atm.
― Ξεκίνησε το έργο ανάπλασης της πηγής «ΤΡΑΝΗ
ΒΡΥΣΗ» στη θέση ΜΕΤΟΧΙ.
Έγιναν οι απαραίτητες εκσκαφές - τσιμεντοστρώσεις
και συνεχίζουμε με τα κιγκλιδώματα περιμετρικά της λιμνοπηγής.
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Γελάτε γιατί... χανόμαστε
3 Στρεζοβινό
Μαυρομάτικα και χαρόνια
Ο Θοδωρής Θεοδωρόπουλος (ο Βίνης) πήγε κάποτε στην Αθήνα
για δουλειές. Μιας και τόφερε η περίσταση είπε να αλλάξει το φαΐ
και να γευτεί και κάτι άλλο. Κάθεται, λοιπόν σ’ ένα εστιατόριο,
διαβάζει τον κατάλογο, κοιτάζει τις τιμές, αν και ικανοποιεί το πορτοφόλι του, την λιτότητά του, μα και την περιέργειά του παραγγέλνει
μια μερίδα “μαυρομάτικα’’.
Τα φέρνει περιποιημένα το γκαρσόν μαζί με το “χάσικο’’ ψωμί
και το ποτήρι το νερό.
― Ορίστε.
Κοιτάζει ο πατριώτης μας και τι να δει. Βλέπει τα γνωστά του
χαρόνια.
― Μωρέ, παιδί μου, εγώ άφησα έναν τέτζερη στο χωριό... Πότε ήρθανε κιόλας
εδώ; Με πήρανε από πίσω;
― Κύριε δεν παραγγείλατε “μαυρομάτικα’’;
― Ναι, βρε παιδάκι μου, αλλά να γράφετε “χαρόνια’’... Είμαστε κι εμείς οι χωριάτες,
ρε παιδιά, γράφτε τα στ’ όνομά τους να τα καταλαβαίνουμε... Γιατί έχουνε φυτρώσει
πια στην κοιλιά μου κι είπα ν’ αλλάξω μια φορά φαΐ...
Κάνε μου τη χάρη δεν γίνεται να το αλλάξεις;
― Να τ’ αλλάξω πατριώτη, γιατί και εμένα μούχουν αλλάξει τον
αδόξαστο... Έχεις βλέπω όρεξη... Φάει μια μερίδα αγκινάρες...
Φοβάμαι μόνο πως δεν θα χορτάσεις... Και μάλιστα είναι αλλά πολίτα...
― Πολίτα είπες;... Την ξέρω την πολίτα... (υπήρχε κάποια στο
χωριό μας). Είναι καλή νοικοκυρά... Όμως που έμαθε να φτιάχνει τις
αγκινάρες...;

― Να, για να δείτε κι εσείς ο ίδιος πάρτε τηλέφωνο από το κινητό μου. Παίρνει τηλέφωνο ο υπάλληλος και ακούει:
“Ο χρόνος σας τελειώνει’’!

3 Η έξυπνη γάτα

Ένας άντρας ήθελε να ξεφορτωθεί τη γάτα του. Μη ξέροντας τι να κάνει, μια μέρα
στο καφενείο ρωτούσε τους γύρω του!
Ένας του λέει:
― “Μη στεναχωριέσαι ρε φίλε, έχω εγώ την λύση!!! Θα πας να
την αφήσεις στο διπλανό χωριό. Έτσι δεν θα μπορέσει να βρεί τον
δρόμο πίσω!!!’’
Πάει την άλλη μέρα στο καφενείο ο άντρας τον βλέπει ο άλλος
που του έδωσε την λύση και του λέει:
― “Να μη σε ρωτήσω καλύτερα, σίγουρα θα πέτυχε ε;;;’’
― “Δυστυχώς όχι! Έκανα όλα όσα μου είπες, αλλά η γάτα βρήκε
τον δρόμο!!!’’ απαντάει ο άντρας.
― “Εντάξει μωρέ μην ανησυχείς. Θα σου πω τι να κάνεις!
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
3 Το λαστιχάκι
Τώρα θα την αφήσεις στον Παρνασσό!!!
είναι εδώ ενωμένο
Στη στάση του λεωφορείου, ένα ζευγάρι με τα δέκα παιδιά του,
Είναι σίγουρο πως δεν θα μπορέσει να γυρίσει!’’
περιμένει το λεωφορείο.
Δ.Ν.Τ.
Την άλλη μέρα στο καφενείο...
Σε λίγο καταφθάνει και ένας τυφλός. Έρχεται το λεωφορείο
― “Τι έγινε; Φυσικά δεν γύρισε ε;;;’’
αλλά επειδή είχε υπεράριθμους μπαίνει η σύζυγος με τα δέκα παιδιά
― “Γύρισε δυστυχώς, γύρισε!!!’’
και μένουν έξω ο σύζυγος και ο τυφλός.
― “Μα καλά πώς;’’
Αποφάσισαν να το κόψουν σιγά σιγά με τα πόδια.
― “Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω.’’
Στο δρόμο ο σύζυγος αρχίζει να εκνευρίζεται από το τίκι-τίκι που κάνει το
― “Μη στεναχωριέσαι. Μ’ αυτό που θα σου πω τώρα αποκλείεται να βρεί τον δρόμο.
μπαστουνάκι του τυφλού στο πεζοδρόμιο και του λέει:
Λοιπόν, θα πας σε αυτό το χωριό. Σε εκείνο το σημείο θα συναντήσεις μία διασταύρωση.
― Ρε σύ μεγάλε, δεν μπορείς να βάλεις ένα λαστιχάκι στο μαρκούτσι σου να μη μας Θα στρίψεις δεξιά και θα συνεχίσεις ευθεία. Μετά θα στρίψεις αριστερά, θα πας όλο
σπάει τα ούμπαλα με το τίκι-τίκι;
ευθεία και μετά πάλι αριστερά! Θα σου σχεδιάσω και ένα χάρτη!’’
Και ο τυφλός απαντάει:
Την άλλη μέρα...
― Ναι, ρε μεγάλε, αν είχες βάλει εσύ ένα λαστιχάκι στο δικό σου μαρκούτσι τώρα
― “Τι έγινε ρε φίλε; Πες μου τα αποτελέσματα του περίφημου σχεδίου μου...’’
θα πηγαίναμε με το λεωφορείο!
― “Άσε ρε φίλε!!! Καλά που ήταν και η γάτα μαζί μου γιατί αλλιώς δεν θα έβρισκα
τον δρόμο να γυρίσω πίσω!!!’’

3 Του κλώτσου και του μπάτσου

― Πώς λέγεται αυτή που τα έχει ταυτόχρονα με ένα μπάτσο και ένα ποδοσφαιριστή;
― Του κλώτσου και του μπάτσου!

3 Ξανθιά, κάποιος με απειλεί
Μπαίνει μια ξανθιά αναστατωμένη στον Γερμανό και λέει στον υπάλληλο:
― Παίρνω τηλέφωνο και κάποιος βγαίνει συνέχεια και με απειλεί.
― Μα τι λέτε; Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.

3 Να σου έρθει τρέλα!!!
Ένας τραυλός πιάνει δουλειά ως πλασιέ για πώληση εγκυκλοπαιδιών. Επειδή έσπασε
κάθε ρεκόρ πωλήσεων το αφεντικό του τον ρωτάει πως τα κατάφερε.
Κι εκείνος του λέει τραυλίζοντας:
― “Είναι πολύ απλό, τους ρωτώ αν θέλουν να τις αγοράσουν ή να τους τις διαβάσω!!!’’

Εμπόριο
Ακατέργαστων
Δερμάτων & Μαλλιών
Σπήλιος Κούνας
Δάφνη Καλαβρύτων
Τηλ. 6974883062

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

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
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Π Α Γ Κ Α Λ Α ΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 5-12-2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ» σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση (Γ.Σ.).
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης (Π.Ε.) που συνήλθε νόμιμα στην έδρα της, αποφάσισε κατά την υπ’ αριθ. 613/29-6-2010 συνεδρίαση
αυτού, τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών της για τις 5 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα
Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην ΕΣΤΙΑ της, που βρίσκεται
στην Αθήνα και επί της οδού Πατησίων αριθ. 121 (2ος
όροφος).
Κατόπιν αυτού ΚΑΛΕΙΣΘΕ σύμφωνα με το άρθρο 9
του καταστατικού να προσέλθετε και να παραστείτε στη
Γ.Σ. κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα, κατά την οποία
αφού διαπιστωθεί απαρτία και συγκροτηθεί σε σώμα δι’
εκλογής Προέδρου, Γραμματέα και Εφορευτικής Επιτροπής,
θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
και θα ληφθούν επί αυτών αποφάσεις, ήτοι:
1) ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
α) Έκθεση πεπραγμένων παρελθόντος έτους 2010,
β) Ανάγνωση απολογισμού εσόδων - εξόδων,
γ) Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής,
δ) Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2011,
ε) Πρόσκληση όσων επιθυμούν να λάβουν το λόγο και
να κρίνουν τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και το έργο του και
στ) Έγκριση ή μη των πεπραγμένων και της οικονομικής
διαχείρισης της Π.Ε. από το Δ.Σ.
2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ, δεδομένου ότι η Γ.Σ. της 5ης Δεκεμβρίου 2010 ή η επαναληπτική της, της 12ης Δεκεμβρίου
2010, έχει καταστεί καταστατική με απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μελών, της 6ης Δεκεμβρίου
2009.
3) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ε.)
α) Ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων για το
νέο Δ.Σ. και τη νέα Ε.Ε.
β) Διενέργεια Αρχαιρεσιών υπό της Εφορευτικής Επιτροπής,
γ) Διαλογή ψήφων, σύνταξη των αντίστοιχων πρακτικών
και των πινάκων διαλογής.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι:
α) Οι αιτήσεις εγγραφής νέων μελών θα γίνουν δεκτές

μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2010 το βραδύτερο, για να καταστεί
δυνατή η έγκριση εγγραφής τους από το Δ.Σ., το οποίο θα
συνεδριάσει την ημέρα εκείνη,
β) Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, στη
συνέλευση δικαιούνται να μετάσχουν μόνο τα μέλη που
μέχρι την ημέρα της Γ.Σ. θα έχουν εκπληρώσει ή θα εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την
Π.Ε. μέχρι και του τελευταίου προ της συνόδου έτους,
ήτοι μέχρι του έτους 2009 συμπεριλαμβανομένου, η δε οικονομική ενημέρωση μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα
της συνέλευσης στα γραφεία της Π.Ε. (ΕΣΤΙΑ), όπου θα
συνέλθει η Γ.Σ.,
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, δικαίωμα
του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά
μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εγγραφεί ως
τακτικά μέλη τρεις τουλάχιστον μήνες προ της ημέρας
της συνόδου, ήτοι μέχρι τις 5-9-2010 και έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία,
δ) Οι επιθυμούντες να εκλεγούν είτε ως μέλη του
νέου Δ.Σ. είτε ως μέλη της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση, που να περιέχει πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους, το αργότερο μέχρι τις 30-11-2010 στο απερχόμενο Δ.Σ. για να εγγραφούν στο σχετικό ψηφοδέλτιο,
ε) Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν μέχρι της 14ης ώρας
της ημέρας της συνόδου, στην αίθουσα που θα συνέλθει η
Γ.Σ., η δε διαλογή των ψήφων θα γίνει στην ίδια αίθουσα
και
στ) Το νέο Δ.Σ. θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η1-2011, που θα αρχίσει και η θητεία του, προκειμένου να
συμπίπτει με την αρχή του νέου ημερολογιακού έτους.
Αν δεν υπάρξει αυξημένη απαρτία λόγω της τροποποίησης του καταστατικού, μέχρι ώρας 11.30 π.μ., της
ημέρας της συνέλευσης, αυτή θα πραγματοποιηθεί ως
επαναληπτική, χωρίς άλλη πρόσκληση, την αμέσως επόμενη
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010 στην ίδια έδρα της Π.Ε.
(ΕΣΤΙΑ), την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας
διάταξης, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του
άρθρου 99 του Α.Κ., ήτοι με την παρουσία των μισών (1/2)
τουλάχιστον μελών και την πλειοψηφία των τριών τετάρτων
(3/4) των παρόντων.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.
Ο Γ. Γραμματέας της Π.Ε.
Γεώργιος Μιλτ. Κοσμάς
Δημήτριος Ι. Βαρβιτσιώτης
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
κιν. 6944258260
κιν. 6972406293

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
1) ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΔΑΦΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕΔΟΥ:
250 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 200 Τ.Μ. 15.000 EURO
500 T.M. KTIZEI 400 T.M. 25.000 EURO
1.000 T.M. KTIZEI 400 T.M. 45.000 EURO
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Τηλ: 2106666690/6977250000 • e-mail:mesitika@zirogiannni.gr
2) Πωλείται οικία στη Δάφνη Καλαβρύτων ιδιοκτησία Νικολάου Γεωργ. Σωτηρόπουλου
Πληροφορίες στο τηλ.: 6948488187

Μάρης Παναγιώτης
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ............................ΑΡ. ΑΠΟΔ....ΠΟΣΟ
Ζηρογιάννη-Παπακωνσταντίνου
Ευγενία ..........................................................1521 .......30€
Ζηρογιάννης Αρίστος ....................................1522 .......20€
Σκαφίδα Βάσω ..............................................1523 .......50€
Μπερλέμης Δ. Λεωνίδας ..............................1524 .......50€
Θεοδωρόπουλος Χαράλαμπος......................1525 .......50€
Κουρής Αθανάσιος ........................................1526 .......50€
Κουρή Γ. Αλέκα ............................................1527 .......20€
Παναγόπουλος Γ. Νίκος................................1528 .......50€
Σωτηρόπουλος Γεώργιος ..............................1529 .......50€
Στεφανόπουλος Γεώργιος ............................1530 .......50€
Τρουπής Απόστολος......................................1531 .......20€
Τσουνάκου Γεωργία ......................................1532 .......50€
Λάππας Θεόδωρος ........................................1533 .....140€
Ζήκος Αναστάσιος ........................................1534 .....140€
Χιώτης Μιχάλης ............................................1535 .....140€
Κατερέλος Σπύρος ........................................1536 .......70€
Καλαβέσιος Γεώργιος ..................................1537 .......50€
Μαλλής Γεώργιος ..........................................1538 .......50€
Λάππας Δ. Κώστας ........................................1539 .......20€
Παπαδημητρίου Ανδρέας ..............................1540 .....100€
Κουτσιουρής Αθανάσιος ..............................1541 .....100€
Ανδριανόπουλος Ανδρέας ............................1542 .......50€
Ράλλης Γιάννης ............................................1543 .......20€
Κοροντζής Σωτήρης ......................................1544 .......50€
Ζούβας Ανδρέας............................................1545 .......30€
Ζαφειρόπουλος Χρήστος ..............................1546 .......50€
Μάρη Λεμονιά ..............................................1651 .......50€
Τσίπου Κωνσταντίνα......................................1652 .......20€
Κουτσιουρής Δημήτρης ................................1653 .......50€

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!
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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
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ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Ο

Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2010

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΑΦΝΑΙΩΝ

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Π

ραγματοποιήθηκαν και φέτος οι
τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Παΐων.
Την Παρασκευή 20-8-2010 έγιναν στο
ποτάμι στις εγκαταστάσεις Κανόε-Καγιάκ.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν ικανοποιητική εκείνο όμως που έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση σε όλους ήταν η συμμετοχή
της νεολαίας. Η πίστα ήταν γεμάτη από
νεαρούς και νεαρές ηλικίας από 8-25
ετών, η οποία εκτόπισε τους μεγαλύτε-

ραδοσιακούς χορούς, αλλά και τους μετέπειτα συμμετέχοντες στο χορό. Κάποιοι
δεν έβλεπαν ούτε την ορχήστρα.
Ελπίζουμε ότι το πάθημα να γίνει μάθημα και στις επόμενες εκδηλώσεις να
υπάρξει καλύτερος σχεδιασμός του όλου
σκηνικού.
Την Κυριακή 22-8-2010 οι εκδηλώσεις
συνεχίστηκαν στη Πάο όπου ο κόσμος
διασκέδασε με το συγκρότημα του Γιώργου Δαλιάνη. Το καλωσόρισμα έκανε ο

Το χορευτικό του Δήμου μας

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Συμπατριώτες μας υποψήφιοι
4 Γιάννης Σκουτέρης, τέως Αντιδήμαρχος Χολαργού, Δικηγόρος, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χολαργού - Παπάγου, με τον συνδυασμό του νυν Δημάρχου
Χολαργού κ. Νικολάου. Καθόλου απίθανο αν δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος, να είναι ο
γιός του Λάμπης Σκουτέρης, επίσης Δικηγόρος.
4 Διονύσης Σπυρόπουλος, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Δαφναίων και πρώην Δημ.
Σύμβουλος Δήμου Παΐων και Δήμου Γαλατσίου. Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Αμαρουσίου με το συνδυασμό του νυν Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γεωργίου Πατούλη.
4 Γεώργιος Καλαβέσιος, υπάλληλος ΕΥΔΑΠ, από την Πάο Καλαβρύτων, υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής με τον συνδυασμό του νυν Δημάρχου
κ. Γιάννη Χαραλάμπους.
4 Αθανάσιος Γ. Ζηρογιάννης, Νομαρχιακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής, Κτηματομεσίτης, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή
Ενότητα Ανατολικής Αττικής) με το συνδυασμό του κ. Γιάννη Σγουρού.

Στηρίξτε τους.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Δάφνης

ρους καταλαμβάνοντας όλο το χώρο.
Φαίνεται πως οι νέοι και οι νέες μας
είναι αισιόδοξοι και ρεαλιστές.
Δωρεάν σουβλάκια πρόσφερε ο
ΝΑΟΔ.
Το Σάββατο 21-8-2010 οι εκδηλώσεις
συνεχίστηκαν στην πλατεία της Δάφνης,
έδρα του Δήμου με το μουσικό συγκρότημα της Νάντιας Καραγιάννη.
Εκεί παρά τις καλές προθέσεις, το
όλο σκηνικό ήταν απαράδεκτο και όλοι
έκαναν παράπονα.
Η κατασκευή της νέας πλατείας σε
κατώτερο επίπεδο από την προηγούμενη
πλατεία στερούσε την ορατότητα στους
καθισμένους στο πίσω μέρος της πάνω
πλατείας να καμαρώσουν αρχικά τα βλαστάρια του Δήμου μας που χόρεψαν πα-

Δήμαρχος Παΐων κ. Κώστας Ασημακόπουλος, χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας
και Πειραιά Παναγιώτης Λάππας και ο
Πρόεδρος του ΝΑΟΔ Θεόδωρος Κόλλιας.
Για άλλη μια φορά πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά μας, στους χορευταράδες μας και στον χοροδιδάσκαλό τους
κ. Παν. Κατσίκη.
Τις εκδηλώσεις του Δήμου μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Νομάρχης
Αχαΐας κ. Δημήτρης Κατσικόπουλος, οι
βουλευτές Αχαΐας κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος του ΠΑΣΟΚ και κ. Νίκος
Τσούκαλης της Ανανεωτικής Αριστεράς
και ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος
Λαζουράς.

Στις 17 & 18 Αυγούστου 2010 έγιναν δύο ποδοσφαιρικοί αγώνες στο γήπεδο της
Δάφνης, που έδειξαν ότι έχουμε μια ομάδα με μεγάλες προοπτικές, με μία λέξη ΟΜΑΔΑΡΑ...
Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκε ο αγώνας ΔΑΦΝΗ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ με σκορ 4-1 (τα 4
γκολ έβαλε ο Αλέξης Δουφεξής, αρχηγός της ομάδας, ενώ το γκολ της αντίπαλης ομάδας
έβαλε ο αδελφός του Νίκος). Την δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε ο αγώνας ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ με το συγκλονιστικό σκορ 9-0. Με τις αποκρούσεις του τερματοφύλακα
Χρήστου Θεοδωρόπουλου και το εξαιρετικό δέσιμο της ομάδας σε επίθεση και άμυνα,
φθάσαμε στο αποτέλεσμα αυτό.

Η ομαδάρα της Δάφνης

Δεχούνι Καλαβρύτων, το χωριό μου
Κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα εξαιρετικό βιβλίο για το γειτονικό μας Δεχούνι,
ένα ιδιαίτερα καλογραμμένο βιβλίο, αναφέρεται στην ιστορία, τη λαογραφία
και τα χαρακτηριστικά του γειτονικού μας χωριού. Γράφτηκε από τον κ. Δημήτρη
Θ. Μητρόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Παΐων, τηλ. 6977167705.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους Δεχουναίους και όλους τους πατριώτες. Το Δεχούνι Καλαβρύτων γεωγραφικά παρουσιάζει μια σύνθεση παράξενη,
γεμάτη αντιθέσεις ύψους και βάθους. Οι βουνοκορφές του Αφροδισίου όρους
είναι απότομες και κλιμακωτές. Το θορυβώδες κατρακύλισμα των νερών, τα
οποία μέσα από τα βράχια καταλήγουν σε γαληνεμένους κάμπους. Η μεγαλύτερη
φαλακρή της Μαύρης Βρύσης αγγίζει τα σύννεφα, λούζεται από τον ήλιο
ρίχνοντας τις σκιές της στις πλαγιές όπου αντιλαλούν οι φλογέρες των
τσοπάνηδων και ακούγονται τα κουδουνίσματα των γιδοπροβάτων. Όλες τις
εποχές η φύση αλλάζει φορεσιές και χρώματα. Στο ποικιλόμορφο αυτό τοπίο
διάφορα συναισθήματα δημιουργούνται και αγκαλιάζουν ανθρώπινες καρδιές
ξεσπώντας πότε σε τραγούδια, πότε γεμάτα χαρά και πότε γεμάτα νοσταλγία,
πίκρα, πόνο και παράπονο...

Service
Λ. Hρακλείου 88
111 42 Aθήνα

Μουσικό φεστιβάλ στη λίμνη του Λάδωνα
Εδώ και 7 χρόνια πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία στη λίμνη του Λάδωνα και
στο στέκι της Κανέλας, τη «ΛΑΔΩΝΙΑ» το συνώνυμο festival αυτοσχεδιαζόμενης
μουσικής το τελευταίο τριήμερο του Ιουλίου.
Εμπνευσμένο από τον συμπατριώτη μας από τα Νάσια Σπήλιο Καστάνη, πολύ
καλός μουσικός και ο ίδιος (ηλεκτρικό μπάσο και κόντρα-μπάσο) ο οποίος είναι και ο
υπεύθυνος της οργάνωσης.
Τρία εξαιρετικά μουσικά μερόνυκτα πολυσύνθετης μουσικής με ιδιαίτερα ακούσματα.
Στις 30-7-2010 με jazz μπλουζ και funk, στις 31-7-2010 με ηλεκτρονικά, λούπες, Rock
Underground, λίρες πολίτικες και jumpus (Αρμενία-Τουρκία), ούτι, παλιό μπλούζ και
electro μπλουζ και στις 1-8-2010 με Βαλκανική μουσική, Καραγκιόζη και Ρεμπέτικα.
Μεγάλη και η προσέλευση του κόσμου (που ήρθαν ακόμα και από βόρειο Ελλάδα),
όπου καθιστοί, όρθιοι, σε σκηνές, άκουγαν μουσική εκστασιασμένοι, κάτω από το φως
του ήλιου και του φεγγαριού. Ραντεβού τον Ιούλιο του 2011 στη Λίμνη του Λάδωνα.

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

