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Σκέψεις για τον Καλλικρατικό Δήμο
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Οικονομικός Απολογισμός

Διαφάνεια, Πρόοδος και Συλλογικότητα
ή
Συγκάλυψη, Στασιμότητα και Ατομικότητα;

ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο ταμείου της 31ης Δεκεμβρίου 2009....4.195,22
2. Συνδρομές Μελών, Συμπατριωτών & Φίλων ......8.135,00
3. Από την ετήσια χοροεσπερίδα ..........................14.550,00
4. Από τόκους τραπέζης.............................................. 2,38
Σύνολο εσόδων ......................................................26.882,60

Ο

νέος αυτοδιοικητικός
χάρτης της χώρας είναι
γεγονός και δημιουργείται
η ανάγκη για διοικητική και οικονομική συγκρότηση μεγαλύτερων
μεγεθών με νέους όρους οργάνωσης και διοίκησης. Όπως επίσης
γεγονός είναι, ότι οι άνθρωποι και
ιδιαίτερα αυτοί που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις, μπορεί να δημιουργήσουν, αλλά και να καταστρέψουν.
Αυτό φυσικά ισχύει για τους Δημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους του Καλλικράτη.
Αυτοί αρχικά θα δικαιώσουν,
αν διαχειριστούν σωστά τη νέα
κατάσταση, όσους πίστεψαν στον
Καλλικράτη ή θα δικαιώσουν όσους
ήταν εναντίον του Καλλικράτη, αν

λειτουργήσουν όπως οι περισσότεροι Δήμαρχοι και Σύμβουλοι του
Καποδίστρια.
Οι Δήμαρχοι του Καλλικράτη
έχουν πολλές νέες και αυξημένες
αρμοδιότητες, άρα και περισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις.
Για να τους θεωρήσουμε πετυχημένους στο τέλος της τετραετίας, θα πρέπει να ξεκινήσουν από
το βασικό αίτημα όλων των πολιτών
που είναι η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. Διαφάνεια
παντού, και πρώτα απ’ όλα στον
τρόπο συνένωσης των Δήμων (παράδοση - παραλαβή καμία συγκάλυψη), στις αναθέσεις έργων, στις
προμήθειες, στις προσλήψεις και
γενικά σ’ οτιδήποτε έχει σχέση με
τα χρήματα των φορολογουμένων.

Να υπάρχει προτεραιότητα στην
κατασκευή έργων που εξυπηρετούν
τους πολλούς, το κοινωνικό σύνολο, και όχι έργα, για τους λίγους,
τους εκλεκτούς ή τους κομματικούς
φίλους.
Τα έργα να είναι όχι έργα βιτρίνας, αλλά έργα ουσίας, έργα
μακροπρόθεσμα που να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να βελτιώνουν την καθημερινότητα και να
βάζουν τον τόπο σε τροχιά προόδου και ουσιαστικής ανάπτυξης.
Να υπάρχει προγραμματισμός,
ώστε η νέα Δημοτική Αρχή να εκμεταλλευτεί, όσο το δυνατόν καλύτερα τα χρήματα που προσφέρονται από την κεντρική εξουσία
Συνέχεια στην 4η σελ.

ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Αθήνα 17.2.2011,
αριθ. πρωτ. 5123
Θέμα: «Η τηλεοπτική εκπομπή
του σταθμού ΣΚΑΪ, παραγωγή της
εταιρείας «ΑΝΕΜΟΝ», με την χορηγία της Ε.Τ.Ε. και συμβούλους
τους καθηγητές Θ. Βερέμη και Ιάκωβο Μιχαηλίδη, αναφορικά με το
1821 και τον υπότιτλο: Η γένεση
ενός έθνους/κράτους».
Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση, συνεπικουρούμενη απ’ όλα τα υπογράφοντα το παρόν Σωματεία και

Φορείς (η οποία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία για τα θέματα της
ιστορικής αλήθειας και του πολιτισμού, με την Ιερά Μητρόπολη
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον
Δήμο Καλαβρύτων και με όλους
τους Καλαβρυτινούς Φορείς και
Συλλόγους, εσωτερικού και εξωτερικού), συναισθανόμενη την ευθύνη και το βάρος της παράδοσης
που φέρει ως διεθνώς αναγνωρισμένη και βραβευμένη από την
Ακαδημία Αθηνών, πιστεύοντας
ταυτοχρόνως ότι εκφράζει το λαϊκό
αίσθημα, νιώθει την επιτακτική
ανάγκη να εκφράσει την έντονη

δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία
όλων, για την τηλεοπτική εκπομπή
του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ
με τίτλο: «1821 - η γένεση ενός
έθνους/κράτους», παραγωγής της
εταιρείας ΑΝΕΜΟΝ, με την χορηγία
της Ε.Τ.Ε. και επιστημονικούς συμβούλους τον ομότιμο καθηγητή κ.
Θ. Βερέμη (ΕΛΙΑΜΕΠ), τον επικ.
καθηγητή κ. Ιάκωβο Μιχαηλίδη
(Α.Π.Θ.) και αφηγητή τον συγγραφέα κ. Π. Τατσόπουλο (ΕΚΕΒΙ),
διότι τα όσα μέχρι σήμερα
(17.02.2011) παρουσιαζόμενα και
εξιστορούμενα σε αυτή, στερούνται
αντικειμενικότητας και πλουραλιΣυνέχεια στην 9η σελ.

της Διοίκησης του Συλλόγου
Ιανουάριος 2010 - Δεκέμβριος 2010

ΕΞΟΔΑ
1. Έξοδα γραφείου ..................................................1.254,21
ΟΤΕ........................................................321,10
ΔΕΗ ......................................................405,60
Κοινόχρηστα..........................................380,51
Καθαρισμός γραφείου ............................30,00
Γραφική Ύλη - Τυπογραφικά ..................97,00
Αγορά Βιβλίου .................................... 20,00
1.254,21
2. Εφημερίδα ............................................................5.884,19
Εκτύπωση ..........................................4.800,00
Αποστολή ..........................................1.084,19
5.884,19
3. Επιχορηγήσεις ........................................................750,00
Σύλλογος Γ. & Κ. Δημ. Σχολ. Δάφνης ..250,00
Γ’ Τάξη Λυκείου Δάφνης (Πενθήμερη) 500,00
750,00
4. Δαπάνες Χοροεσπερίδας ..................................10.048,70
Δώρα για λαχειοφόρο αγορά................198,70
Βασιλόπιτα ............................................350,00
Φλουριά για τους τυχερούς ..................250,00
Κέντρο διασκέδασης..........................9.000,00
Φιλοδώρημα σερβιτόρων .................. 250,00
10.048,70
5. Δημόσια Ταμεία ........................................................79,02
Εφορία ....................................................79,02
79,02
6. Χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Δάφνη ..................402,00
Υλικά (σίδερα γαλβανιζέ)......................202,00
Υλικά ηλεκτρολογικά και εργασία ........100,00
Κατασκευή στεφάνης..............................30,00
Αστέρι......................................................20,00
Τοποθέτηση Φωτοσωλήνων .................. 50,00
402,00
7. Αγώνας δρόμου 1.821μ. την 25η Μαρτίου ............672,00
Βράβευση νικητών ................................600,00
Μετάλλια δρομέων..................................52,00
Αριθμοί δρομέων .................................. 20,00
672,00

Συνέχεια στην 8η σελ.

Δ Ι ΑΒΑΣΤΕ
3 Οι αναγνώστες γράφουν
σελ. 3

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3 Ασφαλιστικά θέματα
σελ. 5

3 Τηλεσκόπιο
σελ. 6-7

3 Ο Λάδωνας πρωταθλητής
Ελλάδας στο Σόφτμπολ
σελ. 8

3 Ν.Α.Ο.Δ.

Εθνικές μεταφορές
Χωματουργικές
εργασίες
Υλικά οικοδομών
Υδραυλική
Σφύρα

σελ. 9

3 Γελάτε γιατί... χανόμαστε
σελ. 10

3 Ο Σύλλογος ενημερώνει
σελ. 12

Έδρα: Δάφνη Παΐων
Τηλ. γραφείου: 2692071256
Κιν. 6973885812 - 6974650265
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ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Δεκέμβριος 2010 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011

ΕΜΕΙΣ οι άλλοι και η Ισότητα

Λ

ες ΕΜΕΙΣ με κεφαλαία, όταν αναφέρεσαι σε λίγους, που μπορεί να κατοικούν σε διαφορετικές
πόλεις, είναι γνωστοί λίγο-πολύ μεταξύ τους,
αλλά κυρίως έχουν κοινά γνωρίσματα.
ΕΜΕΙΣ, είναι όσοι συχνάζουν τακτικά σε in εστιατόρια
που το γεύμα τους στοιχίζει 100-120€ το άτομο, όσοι
φορούν γραβάτες των 500€, στέλνουν τα παιδιά τους
στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία, με εξασφαλισμένες
σπουδές στο εξωτερικό και εξασφαλισμένη δουλειά
όταν επιστρέψουν, όσοι δεν έχουν σταθεί στην ουρά
στα νοσοκομεία για μια εξέταση ή να γράψουν φάρμακα
στα βιβλιάρια υγείας, όσοι τρυγούσαν χρόνια τώρα τον
κρατικό προϋπολογισμό χωρίς ντροπή κλέβοντας από
τους πολλούς, όσοι ξοδεύουν χρήματα άσκοπα μόνο
για να εντυπωσιάσουν, γιατί δε δούλεψαν για να τ’
αποκτήσουν, όσοι δεν ένιωσαν ποτέ τους το πρόβλημα
της ανεργίας και δε μέτρησαν ποτέ τα χρήματά τους αν
φτάνουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις, όσοι, όσοι...
ΕΜΕΙΣ βγαίνουμε στα κανάλια και με επιχειρήματα
προτείνουμε τ’ αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν,
για να σωθεί η χώρα: όπως μείωση μισθών, να μην
ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις, περικοπές στις δαπάνες για υγεία και παιδεία και βέβαια καθετί που δε
μας αγγίζει.
ΕΜΕΙΣ αδιαφορούμε αν μια οικογένεια μπορεί να
ζήσει με έσοδα 500€ το μήνα, όσο δηλαδή κοστίζει η
γραβάτα μας, αν αυξάνεται η ανεργία και ο αριθμός
των ψευτοαπασχολουμένων.
Μπορείς να πείς εμείς και με μικρά γράμματα.
Όπως εμείς οι Έλληνες, εμείς οι αγρότες, εμείς οι
άνεργοι, εμείς οι με τετράωρη απασχόληση, εμείς οι
συνταξιούχοι, των 500€, εμείς... εμείς.
Αυτό το εμείς όμως δηλώνει τους πολλούς, που δεν
γνωρίζονται μεταξύ τους και το μόνο κοινό τους είναι
τα πολλά προβλήματα που κουβαλούν και τα νέα που
προστίθενται καθημερινά. Έτσι το εμείς με μικρά γράμματα, γίνεται οι άλλοι, οι πολλοί, για τους οποίους αποφασίζουν οι λίγοι, οι ΕΜΕΙΣ.
ΕΜΕΙΣ δείχνουμε να χαιρόμαστε, που δε μας αγγίζουν
τα παραπάνω, αλλά και αν μας άγγιζαν λίγο, δε θα
γύρει η βάρκα μας.
Δυστυχώς έτσι ήταν, έτσι είναι και πολύ πιθανό έτσι
να είναι και στο μέλλον η παλιοκατάσταση, αν συνεχίσουν
οι ΕΜΕΙΣ ν’ αποφασίζουν για τους άλλους.

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Για να βάλουμε στο παιχνίδι και την ισότητα.
Η απόλυτη σημασία της λέξης ισότητα δεν μπορεί
να εφαρμοστεί. Δηλαδή να έχουμε όλοι τα ίδια πράγματα.
Όλοι από ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, ένα... ή ένα τίποτα.
Πρώτος ο Χριστός μίλησε για ισότητα. Δεν την είδαμε
πουθενά να επικρατεί μεταξύ των εκατομμυρίων χριστιανών. Διάφορα πολιτικοοικονομικά συστήματα διακήρυξαν την ισότητα, αλλά όταν επικράτησαν, την κομμάτιασαν από την πρώτη ημέρα.
Σε μια κοινωνία, μικρή ή μεγάλη θα υπάρχουν άνθρωποι εργατικοί, έξυπνοι, τυχεροί, φιλόδοξοι, τεμπέληδες, λιγότερο έξυπνοι, άτυχοι κλπ. Αυτό από μόνο
του γεννάει την ανισότητα, η οποία όμως τροφοδοτεί
την πρόοδο και την ανάπτυξη.
Είναι ουτοπία λοιπόν να πιστεύουμε ότι μπορεί να
υπάρξει απόλυτη ισότητα.
Η λέξη ισότητα όμως έχει και άλλες ερμηνείες,
όπως:
α) Η σχέση ανάμεσα σε δύο πράγματα (ή έννοιες) ίσα μεταξύ τους.
β) Ισότητα μεταξύ των ανθρώπων (ίσα δικαιώματα
και υποχρεώσεις, ίσες ευκαιρίες και ίδια αντιμετώπιση
από τη δικαιοσύνη).
γ) Ισότητα μεταξύ των δύο φύλων κλπ.
Εδώ μπαίνει το ερώτημα. Έχουμε το είδος της ισότητας όπως περιγράφεται παραπάνω;
ΝΑΙ θα πούνε οι ΕΜΕΙΣ γιατί εκείνοι καθορίζουν
τους κανόνες και παίζουν τα παιχνίδια.
ΟΧΙ θα πούνε οι άλλοι που είναι οι μονίμως ριγμένοι
κι έχουν απόλυτο δίκιο.
Γιατί η απόσταση - ανισότητα - που υπάρχει μεταξύ
των ΕΜΕΙΣ με τους άλλους είναι μεγάλη και συνεχώς
μεγαλώνει και ποιοτικά και αριθμητικά (περισσότερα οι
ΕΜΕΙΣ - ανεργία ανέχεια και συνεχώς λιγότερα οι άλλοι).
Και θα μεγαλώνει όσο οι ΕΜΕΙΣ αποφασίζουν για
τους άλλους, τους πολλούς, όσο οι ΕΜΕΙΣ κοιτάζουμε
μόνο τον εαυτό μας και όσο δεν αποδίδεται δικαιοσύνη
για να πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
Οι συνέπειες στο μέλλον, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα είναι οδυνηρές όχι μόνο για τους άλλους
αλλά και για τους ΕΜΕΙΣ.

Παν. Τσίπος

Γραφτείτε στο Σύλλογό μας.
Ενισχύστε το έργο του.
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)

Γάμοι
Αθήνα
― Με τα “δεσμά’’ του γάμου ενώθηκαν ο Χημικός Μηχανικός Νικόλαος Μπουρανόπουλος, γιός της συμπατριώτισσάς μας Θεοδώρας Κων. Μάρη με την εκλεκτή της καρδιάς του, Μηχανολόγο Μηχανικό, Αγάθη
Σταθοπούλου. Η τελετή έγινε το Σάββατο 4-12-2010
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καματερού.
Ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με πάρα πολλούς προσκεκλημένους στην κοσμική ταβέρνα “Χρυσό Ελάφι’’
στην Πάρνηθα μέχρι πρωΐας.
Οι νεόνυμφοι ευχαριστούν θερμά όσους παρευρέθηκαν
στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής τους.
Πάτρα

― Η Βασιλική Διομήδη Παπαρόδη (κόρη της εκ Δάφνης
ιατρού Ιωάννας Γεωργ. Σπηλιοπούλου) και ο εκλεκτός
της καρδιάς της Λεωνίδας Κων. Κωνσταντόπουλος,
κάτοικοι Πατρών (αμφότεροι καθηγητές μαθηματικών),
τέλεσαν τους γάμους τους στις 30 Οκτωβρίου 2010
στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών.
Στην τελετή του γάμου και στην εν συνεχεία γαμήλια
δεξίωση που δόθηκε στο κέντρο «Κτήμα Διαμαντή»,
όπου το γλέντι παρατάθηκε μέχρι το πρωί, παρέστη
πλήθος προσκεκλημένων συγγενών και φίλων, οι
οποίοι έδωσαν τις καλύτερες των ευχών τους στο
ευτυχές ζεύγος των νεονύμφων και στους εκλεκτούς
γονείς τους.
Είθε η χάρη του Θεού να κατευθύνει προς το καλό
κάθε βήμα της ζωής τους και να τους αξιώσει να
δούν και να χαρούν παιδιά παιδιών τους και δισέγγονα.
Ο θείος τους
Τάσος Γεωργ. Σπηλιόπουλος

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Έφυγαν...
Αθήνα
― Παναγόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη. Απεβίωσε στις
12-1-2011. Γεννηθείς το 1952 στη Δάφνη Αχαΐας.
Τ.Κ. Δάφνης
― Ζηρόγιαννη Χρυσούλα του Χρήστου. Απεβίωσε στις
15-12-2010. Γεννηθείσα το έτος 1912.
― Παναγιωτακοπούλου Γιαννούλα του Θεοδώρου. Απεβίωσε στις 24-12-2010. Γεννηθείσα το έτος 1939.
― Ασημακοπούλου Αθανασία του Αλεξίου. Απεβίωσε
στις 31-1-2011. Γεννηθείσα το έτος 1932.
― Λεβέντη Γεωργία του Χρήστου. Απεβίωσε στις 3-22011. Γεννηθείσα το έτος 1929.
― Μπαλασοπούλου Αλεξάνδρα του Γεωργίου. Απεβίωσε
στις 10-2-2011. Γεννηθείσα το έτος 1916.
Τ.Κ. Νασίων
― Σπυρόπουλος Άγγελος του Θεοδώρου. Απεβίωσε
στις 11-12-2010. Γεννηθείς το έτος 1915.
― Σταθοπούλου Γεωργία του Νικολάου. Απεβίωσε στις
24-1-2011. Γεννηθείσα το έτος 1920.
Τ.Κ. Πεύκου
― Οικονομοπούλου Αθηνά του Γεωργίου. Απεβίωσε
στις 28-12-2010. Γεννηθείσα το έτος 1920.
― Αγγελόπουλος Άγγελος του Γεωργίου. Απεβίωσε
στις 10-12-2010. Γεννηθείς το έτος 1944.
Τ.Κ. Σκοτάνης
― Μπουζιώτη Χαραλαμπία του Θεοδώρου. Απεβίωσε
στις 27-12-2010. Γεννηθείσα στη Δάφνη Αχαΐας το
έτος 1940.
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.
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Οι αναγνώστες γρ ά φ ο υ ν
Προς τον κ. Κων/νο Σταύρου Ασημακόπουλο
Αντιδήμαρχο Καλαβρύτων και κατά τόπον Αντιδήμαρχο
για την Δημοτική Ενότητα Παΐων
Πάτρα 24-2-2011
Αγαπητέ κε. Αντιδήμαρχε.
Κατόπιν και της δημοσιευθείσης στην
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ μηνός Ιανουαρίου τ.έ. «κατανομής αξιωμάτων και αρμοδιοτήτων εκ του Δημάρχου Καλαβρύτων
κ. Γεωργίου Λαζουρά», σας συγχαίρω και
διά ταύτης μου για το αξίωμα του Αντιδημάρχου και για τις ευρύτατες αρμοδιότητες
που επαξίως σας απενεμήθησαν και σας
εύχομαι «καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα επ’ ωφελεία της κωμοπόλεώς μας
της Δημοτικής Ενότητας Παΐων και ολοκλήρου του Δήμου Καλαβρύτων».
Παράλληλα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα όσα έχω προβάλει προς πραγματοποίηση με επιστολές που σας έχω στείλει
και να σας ευχηθώ να αξιωθείτε να προβείτε

στην καλύτερη ιεράρχηση τούτων και σε
κατάλληλες ενέργειες προς πραγματοποίηση
«όσων κρίνετε ότι πρέπει να γίνουν».
Ωσαύτως, θεωρώ ότι η υλοποίηση των
υφισταμένων μελετών (που έχετε στο γραφείο σας, ως πρόεδρος του Παραλαδώνιου
Συνδέσμου Δάφνης), «τουριστικής αξιοποίησης» Λίμνης και κοίτης του ποταμού
Λάδωνα, τα αρδευτικά έργα Λάδωνα, ο
υδροηλεκτρικός σταθμός εκ των σωληνώσεων των έργων, δια των οποίων θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις, για ανάπτυξη γεωργικών, κτηνοτροφικών, τουριστικών κ.λ.π.
επιχειρήσεων, πρέπει ν’ αποτελούν μόνιμη
επιδίωξή σας.

Με εκτίμηση
Αναστάσιος Γ. Σπηλιόπουλος
πρώην Δήμαρχος Δάφνης Καλαβρύτων

Συμμετοχή πολιτών στα κέντρα αποφάσεων
Σήμερα σε ένα τοπικό εθνικό και κατ’
επέκταση διεθνές περιβάλλον, λέξεις και
έννοιες όπως: Αποκέντρωση, Ενημέρωση,
Προγραμματισμός, Έλεγχος, Συμμετοχή
στα κοινά είναι τόσο επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε.
Η ενημέρωση του πολίτη, η συμμετοχή
του μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες
στα κοινά, ο σχεδιασμός και ο πολιτικός
έλεγχος, κυρίως όμως οι ελεγχόμενες δράσεις και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα
αποτελούν δεσμευτικές πολιτικές παρακαταθήκες.
Πραγματικά προοδευτικές προτάσεις για
τη νέα δομή στην αυτοδιοίκηση προϋποθέτει
πολύ μεγαλύτερο βαθμό ενασχόλησης των
πολιτών με τα δημοτικά και περιφερειακά
ζητήματα.
Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι οι ρόλοι
γίνονται περισσότεροι αλλά και δυσκολότεροι. Σημαίνει ότι η αξιοσύνη παύει να
συνδέεται με νομενκλατούρες, τζάκια. Ση-

μαίνει ακόμη ότι κάθε πολίτης που εργάζεται
για το συλλογικό συμφέρον έχει δικαιωματικά θέση στα κέντρα αποφάσεων. Η ευθύνη είναι μεγάλη και πρέπει να αναλαμβάνεται στο ακέραιο.
Είναι φανερό, ότι τα τελευταία χρόνια
ο πολίτης - ψηφοφόρος στέκεται όλο και
πιο κριτικά απέναντι σε πολιτικές και πρόσωπα.
Έχει κατακτήσει υψηλά επίπεδα μόρφωσης και εμπειριών που καθιστούν τις
σύγχρονες απαιτήσεις του δίκαιες και επιτακτικές.
Είναι συνεπώς ώριμη η στιγμή να δεσμευτεί η πολιτική ηγεσία του τόπου μας
σε συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης.
Ενός μηχανισμού κοινωνικής λογοδοσίας.

Δημήτριος Μητρόπουλος
π. Αντιδήμαρχος Δήμου Παΐων

Δυό μισές καρδιές
Αυτό το κομμάτι είναι αφιερωμένο
στα παιδιά των χωρισμένων γονιών. Μιλάμε για το 50% σχεδόν αυτών των παιδιών που σήμερα πάνε στο δημοτικό
σχολείο. Πολλά τα παιδιά κι όσο περνάει
ο χρόνος θα γίνονται περισσότερα.
Τα σπίτια απ’ την αρχή είναι προβληματικά. Τα θεμέλια είναι λειψά. Ο εργολάβος λάθος, μίζερος. Μεγαλώνουν τα
παιδιά αυτά με χαρούμενα πρόσωπα, με
ήλιο, με παραμύθια. Χωρίς να τα ειδοποιήσει λοιπόν κανείς μια μέρα χάνουν

τον ήλιο, την χαρά. Θλιμμένα πρόσωπα
όλο νεύρα. Προσφυγάκια του Σαββατοκύριακου. Δυό σπίτια. Πάνε οι πιτζάμες
του μπαμπά, πάει η κολώνια του, πάνε
οι παντόφλες του, θα εμφανίζεται κάθε
Σάββατο και εάν...
Τουλάχιστον ας μπορούσαν να τους
πούνε και οι δύο.
Σ’ αγαπάμε, μωρό μου, πάντα θα σ’
αγαπάμε. ΠΟΤΕ δεν θα αλλάξει αυτό!
Μαίρη Μπαρλάμα
Παιδαγωγός

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

Αποκατάσταση παρεξήγησης
Αγαπητέ κύριε πρόεδρε,
Θεωρώ υποχρέωσή μου, να διορθώσω μια παρεξήγηση και να κάνω γνωστό στους φίλους συμπατριώτες μου
το εξής:
Στο φύλλο υπ’ αρ. 33 του τριμήνου
Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου της εφημερίδας σας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ» και
στην επιστολή μου η οποία τυπώθηκε
στη σελίδα 3, κάπως ετεροχρονισμένα,
αναφέρω ότι εκτός από το μουσικό αρχείο που διαθέτω, αναζητώ και στοιχεία
για παλιούς τραγουδιστές και οργανοπαίκτες της περιοχής, χωρίς να αναφέρω
τη μουσική οικογένεια των Τερλεγκαίων
από το Πεύκο (Τσαρούχλι), του Στασινόπουλου από τη Δάφνη και άλλων
ίσως πιο παλιών οικογενειών που αυτή
τη στιγμή συγχωρέστε με αν δεν ενθυμούμαι τα ονόματά τους.
Όσον αφορά την οικογένεια Τερλέγκα, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω
αγαπητοί συμπατριώτες ότι ήρθα σε
επαφή 2 μήνες πριν την έκδοση της
εφημερίδας με την οικογένεια Τερλέγκα
και συγκεκριμένα είχα μια εγκάρδια συνομιλία τόσο με τον Θανάση Τερλέγκα
(κλαριτζή), όσο και τον αδερφό του
Αλέκο (βιολιτζή) οι οποίοι με συνεχάρησαν και μου έδωσαν βιογραφικά στοιχεία για να τα προσθέσω στο βιβλίο
που ετοιμάζω. Η συνάντηση αυτή έγινε
το καλοκαίρι στο Πεύκο.
Όσον αφορά τον τραγουδιστή Στασινόπουλο, θα ήθελα να σας ενημερώσω
ότι εκτός από τα τραγούδια που έχω
στο αρχείο μου, έχω κάποια βιογραφικά
στοιχεία τα οποία μου έστειλε ο συμ-

πατριώτης μας Άρης Ζηρόγιαννης και
τα οποία έχω στο βιβλίο μου.
Τέλος θα ήθελα να κάνω γνωστό
τόσο σε σας κύριε πρόεδρε, όσο και
στους φίλους συμπατριώτες αναγνώστες της εφημερίδας μας ότι δεν είχα
πρόθεση να αγνοήσω κάποιους καλλιτέχνες της δημοτικής μας παράδοσης,
ούτε να πάρω το μέρος κανενός, αγνοώντας ηθελημένα κάποιες γνωστές και
μη οικογένειες που έδωσαν και τη ζωή
τους ακόμη για τη διάδοση και διάσωση
του παραδοσιακού δημοτικού μας τραγουδιού. Εξάλλου αυτό αναφέρεται και
στην επιστολή μου στο προτελευταίο
εδάφιο αυτής: «Αναζητώ φωτογραφίες
και βιογραφικά στοιχεία του Κροταλλόγιαννη, του Καραβάσιλα κλπ. Αν τυχόν υπάρχουν στοιχεία και από άλλους
παλιούς οργανοπαίκτες της περιοχής
της Δάφνης ευχαρίστως να δεχτώ οποιοδήποτε στοιχείο».
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και
θα ήθελα η επιστολή μου αυτή να τυπωθεί άμεσα στο επόμενο φύλλο της
εφημερίδας μας προς αποκατάσταση
της εν λόγω παρεξήγησης.
ΥΓ. Το πανηγυράκι στο οποίο αναφέρομαι στην επιστολή μου, δυστυχώς
για λόγους πένθους στο χωριό μας το
Βεσίνι αναβλήθηκε, αλλά έχω υπόψη
μου να το πραγματοποιήσω σε κάποια
καλή ευκαιρία.

Γιάννης Πανουτσακόπουλος
τηλ. και fax: 2710-232018
e-mail: jpanoutsakopoulos@yahoo.gr

Πως τα Μπουκουρέικα Αμπέλια
έγιναν Στρεζοβινά
Διήγησις Γεωργίου Καζάκου
Όταν έφυγε ο Τούρκος από την Ελλάδα, η Περιφέρειά μας στο «Στένωμα»
ήταν τούρκικο τσιφλίκι με αμπέλια, που
το δώρισαν φεύγοντας στον Μπούκουρα
από το Βαλτισινίκο, καθώς και γειτονικά
μέρη Ποδογορινά. Αυτός είχε αγροφύλακες που φύλαγαν το τσιφλίκι που το
ονόμαζαν «Μπουκουρέικα Αμπέλια».
Δήμαρχος τότε ήταν ο Ανδρέας
Φαρσής και Αστυνόμος ο πολιτογραμμένος πια Στρεζοβινός Καζάκος. Αυτός
είπε στον Δήμαρχο, ότι δεν είναι σωστό
να έχει ο Μπούκουρας κτήματα στα
Στρεζοβινά όρια, γι’ αυτό πρέπει να τα
πάρωμε με το ζόρι. Ο Δήμαρχος δεν το
δέχθηκε.
Τότε ο Καζάκος πήρε δύο γυναίκες
μαζί του και πήγε στο Στένωμα. Μια
Γαλάναινα και μια άλλη.
Από τους Κανδρέους πήρε δέκα
ντουφέκια, τα γέμισε με μπαρούτι, τα
σήκωσαν με τις γυναίκες οι τρείς τους,
επήγαν εκεί και τοποθέτησαν από ένα
ντουφέκι ανά σαράντα μέτρα, στην κορυφογραμμή της τοποθεσίας «Κούτσουρο» η οποία δεσπόζει στον κάμπο του
Στενώματος.
Έστειλε τις γυναίκες με δύο τσε-

κούρια για να κόψουν τα κούρβουλα
από τα αμπέλια. Απέναντι στο Ποδογορινό ήσαν οι φύλακες. Αυτοί τις είδαν,
φώναξαν κι έτρεξαν να τις πιάσουν.
Τότε ο Γιάννης Καζάκος έριξε το πρώτο
ντουφέκι, προχώρησε στον δεύτερο και
συνέχεια σε όλα σε διάστημα 10 λεπτών.
Οι φύλακες, νομίζοντας πως ήταν όλο
το χωριό μαζεμένο στα γύρω υψώματα,
έφυγαν για το Βαλτισινίκο να ειδοποιήσουν τον Μπούκουρα, ότι πήραν τ’
αμπέλια οι Στρεζοβινοί.
Όταν άκουσαν τα ντουφέκια στη
Στρέζοβα, ξεκίνησαν όλοι μαζί με το
Δήμαρχο και πήγανε στο Στένωμα, όπου
κατέστρεψαν τα αμπέλια και τα κάνανε
απολυσιώνα για τα πράματά τους.
Όταν ήρθε ο Μπούκουρας βρήκε
όλα τ’ αμπέλια κομμένα.
Τα έκοψαν έπειτα σε λαχνιά και
πήρε ο καθένας από ένα λαχνί, 800 μέτρα.

Π.Λ.
Από το βιβλίο
Π.Δ. Παπαδημητρακόπουλου
«Δάφνη Καλαβρύτων»

DAFNH 34_Layout 1 16/03/2011 10:45 ΠΜ Page 4

4

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Δεκέμβριος 2010 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011

Σκέψεις για τον Καλλικρατικό Δήμο
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Τσόχα - Δώρος
Έβαλε και για αρχηγός
για να νιώθει πιο τρανός
μέγας οραματιστής
και άριστος σοσιαΛΗΣΤΗΣ.

Διαφάνεια, Πρόοδος και Συλλογικότητα
ή
Συγκάλυψη, Στασιμότητα και Ατομικότητα;
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

ή την Ε.Ε. Να μη γίνεται περιστασιακή
διαχείριση των προβλημάτων, αλλά
να δίνεται οριστική λύση με γνώμονα
την εξυπηρέτηση του συμφέροντος
του συνόλου των Δημοτών. Να βρεθούν κοντά στους λίγους κατοίκους
των απομακρυσμένων χωριών, ν’
ακούσουν τα προβλήματά τους και
να τους βοηθήσουν. Να μη βλέπουνε
σαν αντιπάλους όλους τους άλλους,
αλλά αντιπάλους να έχουν τα προβλήματα και τις νοοτροπίες. Να ακούνε και την αντιπολίτευση. Υπάρχουν
κι εκεί δημιουργικές προτάσεις. Να
συνεργάζονται με όλους τους Συλλόγους και φορείς. Από τις συνεργασίες πάντα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Όχι αλαζονεία, ατομικότητα, αδράνεια, στασιμότητα, συμβιβασμούς και αρπαχτές.
Με άλλη νοοτροπία, με ήθος,
αποφασιστικότητα, εργατικότητα,
συλλογικότητα, δημιουργικότητα και
διαφάνεια να πάνε τον τόπο μπροστά
για το καλό όλων των κατοίκων.
Ο Δήμος μας έχει πολλούς ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους
τεράστιας εθνικής σημασίας, αλλά
και πολλές φυσικές ομορφιές. Το
Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να συγκροτήσει μια επιτροπή, όπως έχει
το δικαίωμα (βάση του άρθρου 70
του Νόμου υπ’ αριθ. 3852) ως τουρι-

στικός Δήμος, η οποία θα επεξεργάζεται και θα εισηγείται στο Δ.Σ.
θέματα τουριστικής ανάπτυξης και
προβολής του Δήμου.
Επίσης να δώσει μεγάλο βάρος
στην κτηνοτροφία, που είναι η κύρια
ενασχόληση των κατοίκων του Δήμου
μας. Να γίνεται σωστή ενημέρωση
από εξειδικευμένους γύρω από τα
επιχορηγούμενα και επιδοτούμενα
προγράμματα και καθοδήγηση από
γεωπόνους και κτηνιάτρους για τη
βελτίωση των εγκαταστάσεών τους
και της παραγωγής τους.
Αφήσαμε ένα σημαντικό κομμάτι
της νέας αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης τελευταίο.
Θέλουμε δε θέλουμε, τα Καλάβρυτα, η Δάφνη, η Κλειτορία, η Ψωφίδα και οι άλλες 62 τοπικές κοινότητες, θα ανήκουμε στον ίδιο Δήμο
για αρκετά χρόνια και ίσως για πάντα.
Πρέπει η Δημοτική αρχή, οι κοινωνικοί
φορείς και όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι μας ενώνουν κοινά
συμφέροντα και να προσπαθήσουμε
να βλέπουμε ο ένας τον άλλον σαν
συνεργάτες και όχι σαν ανταγωνιστές.
Να αμβλύνουμε τις τοπικές ανισότητες, αντιπαλότητες και νοοτροπίες του τύπου: Ποιος είμαι εγώ,
ποιος είσαι εσύ, ο τόπος μου, ο τόπος σου, το δικό μου, το δικό σου

Τέσσερα και κάτι δις
είναι λίτρα της ντροπής.
Και δεν είναι απλές μίζες
είναι λίγο ΜΕΓΑ-ΜΙΖΕΣ.

και...
Αυτό ίσως πάρει κάποιο χρόνο,
αλλά αξίζει να το προσπαθήσουμε,
γιατί ίσως έχει μεγαλύτερη αξία και
σημασία από ό,τι αρχικά φαίνεται.
Έτσι θα φτάσουμε στο επιθυμητό
που είναι: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και όχι ΕΜΕΙΣ
και οι ΑΛΛΟΙ και στη δημιουργία
μιας ενιαίας πολιτισμικής ταυτότητας.
Καλό θα είναι να γίνεται και κανένα Δημοτικό Συμβούλιο στις έδρες
των πρώην Δήμων να γνωρίσουν
τους Δημοτικούς Συμβούλους και να
αισθανθούν ότι υπάρχει Δημοτική
αρχή.
Ο Σύλλογός μας δηλώνει παρών
στη νέα διοικητική μεταρρύθμιση,
δηλώνει παρών στον Καλλικράτη,
δηλώνει παρών σε προσκλητήριο
ευθύνης για το χωριό μας, για τη
Δημοτική ενότητα Παΐων, για το
Δήμο Καλαβρύτων. Στα τοπικά θέματα είμαστε με την αυτοδιοίκηση,
είμαστε με τους Δημότες, είμαστε
με την τοπική κοινωνία και μέσω της
εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ»
θα κάνουμε κριτική ουσίας και όχι
κριτική για την κριτική.
Εμείς αισιοδοξούμε και ευελπιστούμε.
Ίδωμεν.

Από το Δ.Σ.

Του γέρου το κατάντημα
Ένα ζευγάρι ταιριαστό, αϊτός και περιστέρα
πέντε αγόρια κάνανε και μία θυγατέρα.

Και κουρασμένος ξάπλωσε στο έρημο κρεβάτι
όλη τη νύχτα ξάγρυπνος χωρίς να κλείσει μάτι.

Αυτοί με την αγάπη τους και τη σκληρή δουλειά τους
μεγάλωσαν και πάντρεψαν τα έξι τα παιδιά τους.

Τόσες θυσίες έκανε, τόσο μεγάλο αγώνα
και δεν υπάρχει πια γι’ αυτόν αγάπης μια σταγόνα;

Σπίτια τούς κάναν βολικά, με σάλες και μπαλκόνια
να ζήσουν αυτοί άνετα, οι νύφες και τα εγγόνια.

Το σπίτι τού ’ρχεται μικρό, πλέον δεν τον χωράει
θέλει να φύγει μακριά κάπου αλλού να πάει.

Και εκεί που όλα ήτανε καλά και όλοι ευτυχισμένοι
η μάνα τους αρρώστησε και ξαφνικά πεθαίνει.

Δυο ρουχαλάκια έβαλε μες την βαλίτσα μόνο
και έκλεισε το σπιτάκι του με στεναγμό και πόνο.

Τη μάνα τους τη θάψανε και ο γέρος την κυρά του,
συμβούλιο εκάνανε αυτός και τα παιδιά του.

Χαιρέτησε το κλήμα του που είχε στην αυλή του
τις γλάστρες που ξεράθηκαν σαν έφυγε η καλή του.

Ο γέρος τώρα μοναχός δεν ημπορεί να μείνει
το πρόβλημα είναι αυτό «ο γέρος τι θα γίνει;»

Κλείνει την πόρτα της αυλής και στέκει παραπέρα
και κοίταξε το σπιτάκι του για τελευταία μέρα.

Ο ένας λέει στον άλλονε και ο άλλος εις τον άλλο
«Το γέρο σείς να πάρετε, εγώ πού να τον βάλω;»

Σέρνει τα βήματα βαριά, βαρύτατη η καρδιά του
αφού πλέον δεν θα έβλεπε ξανά τη γειτονιά του.

«Το σπίτι μου είναι μικρό», «εγώ δεν έχω μέρος»,
«Πού να βολέψω τα παιδιά και πού να μείνει ο γέρος;»

Κεράκι πήγε και άναψε σ’ αυτή που είχε αγαπήσει
και της ορκίστηκε, «ποτέ δεν θα τη λησμονήσει».

Και ένας - ένας φύγανε χωρίς να βρούνε λύση
κι έμεινε ο γέρος μοναχός το πρόβλημα να λύσει.

Και κλαίγοντας σαν έφυγε απ’ το Νεκροταφείο
πήρε την άγουσα για το Γηροκομείο.
Για την αντιγραφή: Π.Λ.

Τόσα χρόνια υπουργός
τζέντλεμαν και σοβαρός
μα από κάτω απ’ το τραπέζι
άπλωνε μακρύ το χέρι.
Κουραζότανε πολύ
κι έπρεπε να πληρωθεί
έπαιρνε τρανό μπαξίσι
ΟΧΙ για να θησαυρίσει.
Ψελίζοντας το προσπαθεί
αποδείξεις για να βρεί
ανακατεύοντας τον τραχανά
μάλλον δε θα πάει μακριά.
Εκτός κι αν οι δικαστές
οι απόλυτοι κριτές
το τραβήξουν κάποια χρόνια
και προλάβει να πάει στ’ Αλώνια.
Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα (6)
του Μαυροκόρακα
1) Μ
2) Α
3) Υ
4) Ρ
5) Ο
6) Κ
7) Ο
8) Ρ
9) Α
10) Κ
11) Α
12) Σ

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

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

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

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

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

1) Τοποθεσία με αμπέλια (τώρα δεν υπάρχουν).
2) Μικρό ζώο με άσχημη μυρωδιά που καταστρέφει
τα περιβόλια.
3) Άλλη ονομασία του νερόμυλου.
4) Έτσι λεγόταν η συγκέντρωση γυναικών στη γειτονιά.
5) Τρόπος μαγειρέματος των αβγών.
6) Σκαπτικό εργαλείο των γεωργών.
7) Ονομασία ζώου χωρίς κέρατα (αντίστροφα).
8) Έτσι λέγεται ο τρυφερός βλαστός του πουρναριού.
9) Επιστημονική ονομασία του τυφλοπόντικα.
10) Καλλίφωνο πουλί της υπαίθρου.
11) Ο βασιλιάς των πουλιών.
12) Πουλί μικρό που κουνάει ασταμάτητα
την ουρά του.
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (5) (αρ. φ. 33):
1) Καρδάρι
7) Άι-Μάμας
2) Ακόνι
8) Νταμάρι
3) Νέματα
9) Ινάτι
4) Τορβάς
10) Κούρεμα
5) Ράχη
11) Αγριλιά
6) Δισάκι

Παν. Τσίπος
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Α

πό την έρευνα του
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών,
απεδείχθη ότι από τους
δέκα ερωτηθέντες πολίτες
οι οκτώ απήντησαν ότι
έχουν εξαπατήσει την Εφορία.
Σύμφωνα δε, με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών το 60%
Γράφει ο Γιάννης
των Ελλήνων δεν πληρώνει
Σκουτέρης
ούτε ένα ευρώ φόρο εισοπ. Αντιδήμαρχος
δήματος και το οποίο απερΔικηγόρος
γάζεται με επιτυχία μεθόδους φοροδιαφυγής. Και τούτο συμβαίνει παρ’ ότι
εξαγγέλλονται δρακόντεια μέτρα, ή συγκροτούνται
σώματα με αδέκαστους ράμπο φοροεισπράκτορες ή
ενεργοποιείται διαδικασία του αυτόφωρου στις περιπτώσεις μη αποδόσεως του Φ.Π.Α. από τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι απώλειες δε, από την μη καταβολή του εκτιμώνται σε 5 δισ. ευρώ ετησίως.
Όλα αυτά διαπιστώνονται άσφαιρα πυρά και ευλόγως προβάλλει το ερώτημα: η κοινωνία ή ο μηχανισμός του Κράτους λειτουργούν κακώς;
Ό,τι κι αν προτάσσεται με το ανικανοποίητο «περί
δικαίου αίσθημα» να έχει σταθερό προβάδισμα κανείς δεν τιμωρείται παραδειγματικά - έχει το δικό
του ηθικό και αξιακό βάρος.
Είναι δυνατόν να είναι δημοκρατική μια κοινωνία
φοροδιαφεύγουσα και σοβαρό ένα κράτος αδύναμο
(από ιδιοτέλεια ή ανικανότητα, λίγη έχει σημασία) να
ελέγξει την παρανομία; Δέσμιοι και οι δυο, κοινωνία
και πολιτεία. Συνυπάρχουν αλληλοϋπονομευόμενοι,
επιτείνοντας και ανατροφοδοτώντας την αδικία.
Φοροδέσμιοι εναντίον φοροδιαφευγόντων όλοι
εναντίον του κράτους. Το δε κράτος απορροφημένο
στην συντήρηση και αναπαραγωγή του, χωρίς πειθώ
και κύρος παραμένει απρόθυμο να λειτουργήσει θεσμικά. Η συναλλαγή και εξαπάτηση στηρίζουν μονίμως
την ίδια την άρνηση, την καταφυγή στον ατομικισμό.
Οι προτροπές προς όλους περί αναλήψεως ευθυνών υπέρ σωτηρίας της πατρίδος πάσχουν συνταγματικά γιατί το κράτος αποδείχθηκε ντροπιαστικά
ανίκανο να διασφαλίσει την ισονομία στους πολίτες
και ηθικά γιατί οι έως τώρα συνεπείς στις υποχρεώσεις
τους στοιχίζονται σήμερα - ελέω κρίσης - με όσους
έκλεβαν εργολαβικά.
Η ετυμηγορία του Πολιτειακού άρχοντα περί λαθών
και αμεριμνησίας του πολιτικού κόσμου δεν παρηγορεί
πια τον Έλληνα ασθενή. Η αυτοκριτική του κ. Κάρολου
Παπούλια «είμαι κι εγώ μέρος του πολιτικού κόσμου»,
τον καθιστά μεν συμπαθή αλλά προπαντός δείχνει να
θυμώνει σαν έσχατος πολίτης με όλους όσοι δεσμεύονταν για ένα καλύτερο - δικαιότερο αύριο.
Ενώ ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Πάγκαλος
προβαίνει σε χαρακτηρισμό των δημοσίων υπαλλήλων
τους οποίους στην μεγάλη πλειοψηφία διόρισε ο
ίδιος και το ΠΑΣΟΚ, ως “κοπριτών’’, δηλαδή τεμπέληδων και ανάξιων. Άλλωστε ο κ. Πάγκαλος δεν ξαφνιάζει κανένα με τις εκρήξεις του, αφού και προ ετών
προεκλογικά αντιμετώπιζε τον κ. Αβραμόπουλο ως
υπαλληλάκο - προφανώς κοπριτάκο - του Υπουργείου
Εξωτερικών με αποτέλεσμα φυσικά την παταγώδη
αποτυχία του στις Δημοτικές Εκλογές. Ομιλεί περί
λαϊκής κυριαρχίας την οποία κατονομάζει «Λιοντάρι»
περιμένοντάς την να βγεί από την σαπίλα για να ορθοποδήσει ο ελληνικός λαός.
Με τις ρυθμίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει τέλος στην φορολογική αμνηστία
στις παραγραφές οικονομικών χρήσεων πέραν της
πενταετίας όπως ισχύει σήμερα, ποινικοποιεί την φοροδιαφυγή που μετατρέπεται σε κακούργημα, θεωρείται
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διαρκές έγκλημα εντασσόμενο στη νομοθεσία περί
ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στο παρελθόν παρόμοια
ρύθμιση πρότεινε και ο καθηγητής κ. Σπράος χωρίς
φυσικά κανένα αποτέλεσμα. Τουναντίον απεπέμφθη
από συνεργάτης του τότε Πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη.
Μέτρα άκρως αυστηρά και αντιφατικά με την εν
γένει πολιτική της Κυβέρνησης, αφού είναι γνωστό
ότι η προσωπική κράτηση έχει κριθεί αντισυνταγματική
ως αποτελούσα καταναγκαστικό μέτρο επί του προσώπου του οφειλέτου, εφαρμόζεται σε σπάνιες περιπτώσεις, η δε γραφειοκρατία φθάνει στο κατακόρυφο
προδίδοντας καταφανώς την αδυναμία λειτουργίας
της δημόσιας Διοίκησης η οποία σύμφωνα με την
ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σχεδιάζει: την
δημιουργία μιας μεγάλης Εφορίας την οποία θα στελεχώσουν εφοριακοί ικανοί όταν προ έτους περίπου
ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών κ.
Δ. Γεωργακόπουλος διαπίστωνε με μεγάλη απογοήτευσή του ότι ελάχιστοι από τους εκατό Διευθυντές
των Εφοριών μπόρεσαν να επιτύχουν το στόχο τους.
Τους δε υπόλοιπους θα τους «έστελνε» στο σπίτι
τους εάν συνέχιζαν αδιαφορούντες.
Καταργούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καθώς
επίσης το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (ΔΕΚ)
που διενεργεί ελέγχους σε επιχειρήσεις άνω των 30
εκατ. ευρώ.
Ενώ στα Διοικητικά Δικαστήρια εκκρεμούν 150.000
προσφυγές και αντιπροσωπεύουν επίσης 30 δις ευρώ
η τελεσιδικία των οποίων υπολογίζεται μετά οκταετία
τουλάχιστον.
Και όχι μόνο η Κυβέρνηση ως είναι γνωστόν όταν
ήταν αντιπολίτευση κατήγγειλε τη Ν.Δ. γιατί δεν εισέπραττε τα ληξιπρόθεσμα 32 δις, σήμερα δε, δρομολογεί την διαγραφή των 24 δις εξ αυτών και
μάλιστα χωρίς λίστα ή καταστάσεις των οφειλετών.
Πολύ δε περισσότερο στη Βουλή όπου διεφώνησαν
για την άστοχη ενέργεια και όλως επιπόλαια και βουλευτές της Κυβέρνησης αφού πέραν των άλλων δεν
αναφέρθηκε καν η συγκεκριμένη αιτία διαγραφής
απαραίτητο και αναγκαίο στοιχείο διαγραφής. Σημειούται ότι ο Υπουργός Οικονομικών ανέβαλε αρχικά
την συζήτηση του θέματος προφασιζόμενος ότι αρμόδιο προς τούτο είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς
επίσης να προσκομισθούν περισσότερα στοιχεία καθ’
όσον ο αόριστος υποτιμητικός για το κοινοβούλιο
μόνο ισχυρισμός ότι απεβίωσαν ή πτώχευσαν οι οφειλέτες δεν αντέχει σε λογική βάσανο και νομική κριτική
αφού ούτε πρωτοετή φοιτητή της Παντείου δεν πείθει.
Ούτε εξ’ άλλου τέτοια υποχρέωση φρονούμε ότι
προκύπτει από Μνημόνιο δηλαδή η ελληνική Βουλή
να μην αιτιολογεί τις αποφάσεις της προ παντός δε
να μην επιτρέπει στην κυβέρνηση και τα αρμόδια όργανά της να λαμβάνουν τα νόμιμα μέτρα διακοπής
της παραγραφής των αξιώσεών της, με την ελπίδα
να εισπράξουν ό,τι εισπράξουν έστω και μετά την
έξοδο από την κρίση.
Αν παρά ταύτα επιμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο
παραπάνω παράνομο και ασύμφορο μέτρο, αντ’ αυτού
ας εισαγάγει την σεισάχθεια δηλαδή απόσειση του
άχθους (βάρους) του μεγάλου Αθηναίου πολιτικού
και ποιητή Σόλωνα όταν κατέρρεε η οικονομία της
Αθηναϊκής Δημοκρατίας προκειμένου ν’ απελευθερωθούν οι υποδουλωμένοι οφειλέτες.
Μπορεί η λήψη τέτοιου μέτρου να φαντάζει σήμερα
ουτοπική αλλά μπορεί να στοχεύσει στην απάλειψη ή
μείωση των τόκων (από 5,5% στο 2,5% της Γερμανίας)
συσσωρευμένων χρεών με παράλληλη επιμήκυνση
αυτών.
Ο κ. Τρισέ Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
ας κινηθεί προς την σωστή κατεύθυνση και να συνειδητοποιήσει ότι η ισότητα και δικαιοσύνη ευφραίνουν
ψυχές ανθρώπων και οι πολλοί και οικονομικά ανίσχυροι που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Εθνικής
και Ευρωπαϊκής Οικονομίας δεν αντέχουν άλλο να
τρώνε τις σάρκες τους.

Μάρης Παναγιώτης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΙΚΑ: Με ένα κλικ μαθαίνεις για τη σύνταξή σου
Με ένα κλικ από
τον υπολογιστή οι
ασφαλισμένοι του ΙΚΑ
έχουν πλέον τη δυνατότητα, ανέξοδα και
μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, να μαθαίνουν πότε θα πάρουν
σύνταξη.
Το μεγαλύτερο ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας, σε
μια προσπάθεια να βάλει τέλος στα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται
τους ασφαλισμένους ζητώντας τους από 50 έως 250 ευρώ απλώς
και μόνο για να τους ενημερώσουν για τις συνταξιοδοτικές
αποφάσεις που τους αφορούν, ανανέωσε την ιστοσελίδα του και
από τούδε και στο εξής όποιος μπαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ika.gr και επιλέγει τη νέα εφαρμογή «Οδηγός Θεμελίωσης
Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος», μαθαίνει άμεσα τα πάντα!
Ο ασφαλισμένος συμπληρώνει σε μια ειδική φόρμα τα στοιχεία
του (ημερομηνία γέννησης, φύλο, εάν έχει ασφαλιστεί πριν από το
1993 ή μετά, εάν είναι η κύρια σύνταξή του αυτή ή όχι, πόσα
ένσημα έχει συμπληρώσει, εάν «κολλάει» βαρέα και ανθυγιεινά
κλπ.) και πατώντας το κουμπί «αναζήτηση» του εμφανίζει το πότε
και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να βγει στη σύνταξη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ενσωματώσει όλη τη νέα ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς επίσης και όλες
τις ρυθμίσεις για τα ειδικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα (τι ισχύει
επί παραδείγματι για τους οικοδόμους, για τους καλλιτέχνες και
για όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα).
Οπως επισημαίνει με νόημα ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης, πλέον δεν θα
χρειάζεται κανείς να αποταθεί στα ιδιωτικά γραφεία για να έχει
ενημέρωση ή για να τους αναθέσει την υπόθεση έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης (που σε κάποιες περιπτώσεις χρεώνεται
ακόμη και με 3.000 ευρώ).

ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ
ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2010
Κλιμάκιο
εισοδήματος
(ευρώ)

Φορολογικός
Φόρος
Κλιμάκιο
Σύνολο
συντελεστής κλιμακίου εισοδήματος
φόρου
%
(ευρώ)
(ευρώ)

12.000

0

0

12.000

0

4.000

18

720

16.000

720

6.000

24

1.440

22.000

2.160

4.000

26

1.040

26.000

3.200

6.000

32

1.920

32.000

5.120

8.000

36

2.880

40.000

8.000

20.000

38

7.600

60.000

15.600

40.000

40

16.000

100.000

31.600

Υπερβάλλον

45

4 Στην τρίτη στήλη φαίνεται ο φόρος που επιβάλλεται ανά κλιμάκιο. Στις δύο επόμενες φαίνεται το συνολικό εισόδημα και το
ύψος του φόρου που αναλογεί.
Το αφορολόγητο όριο είναι 12.000 ευρώ ενώ ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής είναι 45% (από 40% πέρυσι) για εισοδήματα
υψηλότερα των 100.000 ευρώ.
4 Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας
της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια
(1.500) ευρώ, εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον
βαρύνει, κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, εάν έχει δύο τέκνα που
τον βαρύνουν, κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) ευρώ,
εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία που τον βαρύνουν.
4 Το αφορολόγητο διατηρείται μόνο για όσους προσκομίζουν
αποδείξεις:
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΟΔ. ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

0 – 6.000,00

0%

0

6.000,00 – 12.000,00

10% (στο συνολικό
εισόδημα)

1.200,00

12.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

30%

4 Η μη προσκόμιση αποδείξεων όσων αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα συνεπάγεται ποινή 10% και η προσκόμιση επιπλέον
και μέχρι 15.000 Ευρώ (30.000 Ευρώ για έγγαμους) έχει μπόνους
10%. Αναγνωρίζονται κάθε είδους αποδείξεις εκτός των λογαριασμών
ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ και των εισιτηρίων μεταφορικών μέσων. Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη όσες αποδείξεις
χρησιμοποιηθούν σε άλλους κωδικούς της δήλωσης (ιατρικές δαπάνες, φροντιστήρια, ασφάλιστρα, εισφορές, ενοίκια, τόκοι,
αμοιβές δικηγόρων κλπ.).
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

ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ
Το βρέφος το κοιμίζουν σε ξύλινη κούνια καθιστή που λέγεται
μπεσίκι. Ήταν καλοφτιαγμένο έπιπλο, με σκαλίσματα ενίοτε και
δείγμα καλοστεκούμενης οικογένειας. Σ’ αυτό ήταν προφυλαγμένο
το παιδί από κότες, γουρούνια, σκυλιά, γάτες, φίδια, σκορπιούς,
μύγες, κουνούπια κλπ. Γιατί τούβαζαν από πάνω και κουνουπιέρα ή
ένα τουλπάνι. Από το χερούλι του κρεμούσαν χαϊμαλιά (παιχνιδάκια)
φυλαχτά, σταυρουδάκια, εικονισματάκια κλπ. Ήταν πρακτικό έπιπλο
γιατί η μητέρα ή η γιαγιά μπορούσε να το κουνάει με το πόδι της, ή
με ένα σχοινάκι από μακριά, καθώς ασχολούταν με άλλες εργασίες
της. Αν δεν υπήρχε μπεσίκι μετέτρεπαν τη σκάφη της μπουγάδας
σε κρεβατάκι.
Κατά την τοποθέτησή του στο μπεσίκι πρόσεχαν να είναι το
παιδί γυρισμένο στο δεξί πλευρό του (για να μην κάνει εμετό στον
ύπνο του και πνιγεί).
ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ. Για να πάρει ο ύπνος το παιδί το νανούριζαν
με διάφορα γλυκά νανουρίσματα, το γνωστότερο των οποίων είναι
το εξής:
ΥΠΝΕ
Ύπνε, που παίρνεις τα παιδιά,
έλα πάρε και τούτο!
Εγώ μικρό σου τόδωσα
μεγάλο φέρε μού το!
Μεγάλο σαν τον πλάτανο,
ψηλό σαν κυπαρίσσι
κι οι κλώνοι του ν’ απλώσουνε
σ’ Ανατολή και Δύση.

Όταν έπαιρνε ο ύπνος το παιδί, η μάνα ή η γιαγιά το «σταύρωνε»
επάνω στο στηθάκι του. Έκανε το σημείο του Σταυρού, ανοιγοκλείοντας την παλάμη του δεξιού χεριού της.
Αν το παιδί γελούσε - μειδιούσε στον ύπνο του έλεγαν πως
έβλεπε τον Άγγελό του.
ΒΑΣΚΑΝΙΑ - ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΙ. Προφυλάσσουν το μωρό από το
μάτι (αβασκαμός) βάζοντάς του λίγη μουτζούρα πίσω στο αυτί του
ή κρεμώντας του ένα φυλαχτό που περιέχει διάφορα αγιωτικά,
(κάρβουνο, σιτάρι, λιβάνι, βασιλικό από τη γιορτή του Σταυρού) ή
φορώντας του ένα σταυρουδάκι. Η μουτζούρα έχει προορισμό να
το ασχημίσει κάπως, ώστε να μη το ζηλεύουν οι έχοντες «κακό
μάτι». Όταν το παιδί είχε μάτι, (ήταν ματιασμένο) το πήγαιναν σε
γυναίκες που ήξεραν ξόρκια και το ξεμάτιαζαν. Ένα ξόρκιο για το
μάτι είναι κι αυτό:
ΞΟΡΚΙΟ
Η γυναίκα που ξορκίζει παίρνει μια σκέπη (μαντήλι κεφαλής
σκούρο) και τρία σπειριά χοντρό αλάτι. Δένει στη μια γωνιά ένα
κόμπο. Βάζει τον αγκώνα της στον κόμπο και μετράει ένα χειροπήχυ
και 4 δάκτυλα. Εκεί ακριβώς βάζει το αλάτι.
Με το αλάτι έτσι πιασμένο μέσα στο μαντήλι, σταυρώνει στο μέτωπο το παιδί λέγοντας μέσα της τα εξής:
Τρείς έμορφες, τρείς λυγερές και τρείς ξανθομαλλούσες,
με σκεπάρνια, με δρεπάνια, να κόψουν το τουμπανόξυλο...
Τότε φτύνει κατά γης τρείς φορές και συνεχίζει:
Και η κυρά η Παναγιά να πάρει την αβασκανιά!
Ο άνεμος τη φέρνει και ο Χριστός την παίρνει! (τρις)
Ιησούς Χριστός νικά κι όλα τα κακά σκορπά (τρις).
Μετά από το σταύρωμα μετρούσε πάλι το μαντήλι από τον
κόμπο με το χειροπήχυ. Αν δεν χωρούσαν τα τέσσερα επιπλέον δάχτυλα, το παιδί ήταν βασκαμένο. Αν χωρούσαν, δεν ήταν.
Μετά ταύτα το αλάτι το πετούσαν έξω από το σπίτι.
Αυτό το ξόρκιο γίνεται και σήμερα.

Π.Λ.
Πηγή: “Δύο λαογραφικοί κύκλοι’’
Λ. & Φ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Τυχαίο; Δε νομίζω!
4 Που οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (ευτυχώς όχι
όλοι) της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων θεωρούν ότι ο Καλλικρατικός Δήμος Καλαβρύτων
είναι μόνο τα Καλάβρυτα και αν τολμήσει κάποιος
από τους υπόλοιπους Συμβούλους να ζητήσει
οτιδήποτε, καταφέρονται εναντίον του με επικριτικό ύφος λέγοντάς τους ότι πρέπει να καταλάβουν
ότι έχουμε πλέον γίνει ένας Δήμος δηλαδή τα
Καλάβρυτα. Αν τα καταφέρουν και μας χωρίσουν
σε Βόρειους και Νότιους, χαλάλι τους.
4 Που κάθε Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων είναι σε παραπάνω
από τρείς Επιτροπές, σε άλλα τόσα Διοικητικά
Συμβούλια και σχεδόν σε όλα τα αξιώματα του
Δήμου. Ευτυχώς που μετά από ισχυρή αντίδραση
δύο Συμβούλων, ενός από τη Δημοτική Ενότητα
Παΐων και ενός από τη Διοικητική Ενότητα Αροανίας ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι και από τις άλλες
Δημοτικές Ενότητες.
4 Που ο Δήμαρχος πορεύεται με το παλιό και
το παρωχημένο και όχι με το ΝΕΟ, το ΦΡΕΣΚΟ
όπως έλεγε ότι θα πράξει σε κάθε ομιλία του.
4 Που στη Δημοτική Ενότητα Παΐων αντί να
φέρουν χειριστή για την τσάπα, να ανοίγει κανένα
δρόμο ή κανένα χαντάκι, πήραν και την τσάπα.
4 Που από τους τρείς Δημοτικούς Συμβούλους
της Δημοτικής Ενότητας Παΐων, που και οι τρείς
συμπτωματικά είναι από τη Δάφνη και που η
Δάφνη έδωσε τη μεγαλύτερη διαφορά από τις
66 τοπικές κοινότητες υπέρ του συνδυασμού
του κ. Λαζουρά μόνο ο ένας χρησιμοποιήθηκε.
Τους άλλους δύο μην τους ψάχνετε, δεν θα τους
βρείτε σε καμία επιτροπή, σε κανένα Συμβούλιο.

Προχειρότητες
Όταν κατασκευάστηκε ο αγωγός αποχέτευσης
προς τη συνοικία των Αγίων Θεοδώρων, με επιστολή που έφερε την υπογραφή όλων των κατοίκων της συνοικίας, πληροφορήσαμε τη Δημοτική
Αρχή ότι ο αγωγός σκεπάστηκε πρόχειρα με τα
υλικά εκσκαφής (πέτρες, χώματα) και αμέσως από
πάνω πέρασαν φορτηγά. Ίσως, γράφαμε, να
έχουν προκληθεί ζημιές στο δίκτυο.
Μας έγραψαν κανονικά. Αποτέλεσμα; Μετά
από λίγους μήνες λειτουργίας ο αγωγός βούλωσε, γιατί όντως ήταν κατεστραμμένος. Ποιος
ευθύνεται γι’ αυτό; Ποιος θα πληρώσει τη ζημιά;
Ο Δήμαρχος, το Δ.Σ., ο επιβλέπων την εκτέλεση του έργου, αυτός ή αυτοί που το παρέλαβαν
ή η εταιρία που το κατασκεύασε.
Για να δούμε!

Κοινωνική δικαιοσύνη
Ν’ αποδοθεί κοινωνική δικαιοσύνη, είπε ο
Πρόεδρος Κ. Παπούλιας. Σωστά τα λες Πρόεδρε.
Αλλά ποιος να την αποδώσει; Βγάζει ο κόρακας
το μάτι άλλου κόρακα;

Αληθινό
― Ποιον ψήφισες κυρ...
― Θα σου πω, αλλά μην το κάνεις θέμα.
Έρχεται ο ..... Του είπα μην ανησυχείς, η
ψήφος μου είναι δεδομένη.
Έρχεται ο .... Πήρε τη διαβεβαίωση και
εκείνος ότι θα τον σταυρώσω.
Στον τρίτο είπα, ότι δεν έπρεπε να έρθει
στο σπίτι μου, αφού ξέρει ότι θα τον ψηφίσω.
Τα ίδια περίπου είπα σε όσους υποψήφιους με ενόχλησαν.
― Μα αυτό δεν είναι σωστό κυρ .... Έτσι
τους κορόιδεψες όλους.
― Δεν ήθελα να τους στεναχωρήσω γι’
αυτό έλεγα σε όλους ότι θα τους ψηφίσω.
― Τελικά ποιον ψήφισες αν επιτρέπεται;
― Επειδή δεν ήθελα να αδικήσω κανέναν
το κοπάνησα λευκό και έτσι νιώθω ότι δεν
αδίκησα κανέναν.

Εγκατάλειψη
Ο χωματόδρομος κοντά στο Καγιάκ βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι λακκούβες είναι πολλές και βαθιές και τα Ι.Χ.
αυτοκίνητα περνούν με μεγάλη δυσκολία.
Παρακαλούνται οι εκλεγμένοι Δαφναίοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Καλαβρύτων,
να το σημειώσουν στο μπλοκάκι τους και να
μεριμνήσουν για την γρήγορη αποκατάσταση
του δρόμου ή να πιέσουν για να στρωθεί ο
δρόμος με άσφαλτο λύνοντας μια για πάντα
το πρόβλημα.

Οι ξύπνιοι παραδέχονται.
Οι πονηροί δικαιολογούνται.
Οι ηλίθιοι επιμένουν.
Οι μεγάλοι ασχολούνται με... ιδέες.
Οι μεσαίοι ασχολούνται με... τα γεγονότα.
Οι μικροί ασχολούνται με... τους άλλους.
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S.O.S.

ΛΕΣΚΟΠ ΙΟ
Ο κόσμος χάνεται και εκείνοι
το χαβά τους
Παρακολουθώντας τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2011 στο κανάλι του Βουλής
κόντεψα να πάθω...
Οι ίδιοι που μας οδήγησαν στη σημερινή οικονομική κρίση συζητούν δημιουργώντας το γνωστό
ανέκδοτο. Αλληλοκαταγγέλλονται, αλληλοϋβρίζονται, θυμώνουν με τους άλλους, οραματίζονται
με τα ΘΑ τους για το μέλλον της χώρας, όπως
έκαναν πέρσι και πρόπερσι και πριν δέκα χρόνια.
Για την ταμπακέρα, τα σημερινά μας χάλια
δεν έχει και δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη.
Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Όμως δεν πρέπει
να έχουμε και παράπονο. Λένε: Κάναμε και μείς
κάποια μικρά λάθη αλλά οι άλλοι φταίνε για το
τώρα. Γνωρίζουν όμως ότι το μάρμαρο το πληρώνει
άλλος (ο λαός), ενώ εκείνοι νιώθουν περήφανοι
γιατί υπηρέτησαν την πατρίδα από ΥΨΗΛΕΣ κυβερνητικές θέσεις οδηγώντας την στο ΣΗΜΕΡΑ.
Αλίμονό μας!

Κατοχή
Είμαστε υπό κατοχή αποφάνθηκε η Ιερά
Σύνοδος της Εκκλησίας, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τους κυρίαρχους δανειστές, τα ξένα
κέντρα που διοικούν την Ελλάδα και άλλα τέτοια. Η απάντηση από έναν εννενηντάρη παππού:
― Φαίνεται πως οι παπάδες είναι όλοι
νέοι και δε γνώρισαν τη Γερμανική κατοχή.

Επιστροφή
Ο Καλαβρυτινός δάσκαλος Θανάσης Λερούνης επιστρέφει στην πατρίδα του, όπως
είπε, στις καλύβες της φυλής Καλάσα στο
βορειοδυτικό Πακιστάν. Δεν πτοήθηκε από
την ομηρία και τις ταλαιπωρίες του και θέλει
να επιστρέψει για να ολοκληρώσει το έργο
του.
Η δύναμή σου, το κουράγιο σου και η θέλησή σου να προσφέρεις, σε κάνουν έναν ξεχωριστό άνθρωπο.
Σου ευχόμαστε ολόψυχα να πετύχεις.

Σκέψεις ελληνοκεντρικές
― Μην κοιτάτε αυτούς που έχασαν το
δρόμο. Να σκέφτεστε τους άλλους που δεν
το βρήκαν ποτέ.
― Μην κοιτάτε που μας ζητάνε μετρημένα
λόγια και πολλή δουλειά. Να ρωτήσετε αυτούς
που δεν έχουν να κάνουν καμία.
― Μην κοιτάτε που κάποτε ζούσαμε για
ένα φιλότιμο. Τώρα ζούμε για ένα συμφέρον.
Ή για ένα γινάτι.
― Μην κοιτάτε που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Να κοιτάτε και τι θα συμβεί όταν
βραδιάσει.
― Μην κοιτάτε που διαφωνούμε όλοι σε
όλα. Να κοιτάτε που δεν συμφωνούμε και σε
τίποτα.

7

Μελαγχολικά Χριστούγεννα
Οι λίγοι επισκέπτες δεν μπόρεσαν να δώσουν
λίγη παραπάνω ζωντάνια στο χωριό μας. Ακόμη η
υγρασία και η πυκνή ομίχλη που επικρατούσαν από
το πρωί μέχρι το βράδυ και όλες τις ημέρες, κάτι που
είχε χρόνια να συμβεί, μας έκαναν να μελαγχολήσουμε
και να αναπολήσουμε άλλες εποχές.
Το παρήγορο ήταν ότι έπεσαν πολλές βροχές σιγανές, ποτιστικές, ωφέλιμες, σε αντίθεση με τις καταρρακτώδεις και καταστροφικές που έπεσαν σε
άλλες περιοχές. Μοναδικό σημάδι παρηγοριάς και
ελπίδας ήταν το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο δέντρο,
που δέσποζε στην πλατεία του χωριού.

Ο Αϊνστάιν είχε πεί ότι εάν πεθάνουν οι μέλισσες οι άνθρωποι
θ’ ακολουθήσουν μετά από τέσσερα χρόνια. Αυτό το στήριξε στο
γεγονός ότι το 80% των φυτών και κυρίως τα δημητριακά (σιτάρι,
κριθάρι κ.λπ.) χρειάζονται τις μέλισσες για τη λειτουργία της επικονίασης. Αν σταματήσει να γίνεται η επικονίαση, τα φυτά θα εξαφανιστούν και όλοι καταλαβαίνουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες
για τα ζώα και τους ανθρώπους.
Γιατί τα γράφω αυτά; Γιατί διάβασα σ’ ένα περιοδικό ότι τα δύο
τελευταία χρόνια 1.400.000 μελισσοσμήνη (κυψέλες) εξαφανίστηκαν
σε Η.Π.Α. και Καναδά από άγνωστη αιτία. Οι επιστήμονες χτύπησαν
συναγερμό και προσπαθούν να βρούν τα αίτια αυτής της καταστροφής.
Οι ερωτήσεις και οι υποθέσεις είναι πολλές. Φταίνε μόνο οι αεροψεκασμοί και τα φυτοφάρμακα; Φταίνε τα ηλεκτρομαγνητικά
κύματα; Φταίνε οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας; Φταίνε οι απότομες
αλλαγές του καιρού; Φταίει κάποιο παράσιτο; Ευθύνονται όλα τα
παραπάνω ή υπάρχει και κάτι άλλο, που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί;
Οι επιστήμονες αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος
εργάζονται πυρετωδώς για να βρούνε την ή τις αιτίες θανάτου
των μελισσών.
Ευχόμαστε να τα καταφέρουν γρήγορα για να μην επαληθευτούν
τα λεγόμενα του Αϊνστάιν.
Παν. Τσίπος

Σκύλος πυροβόλησε άνθρωπο!
Ένας σκύλος... πυροβόλησε στα οπίσθια ένα 40χρονο άνδρα όταν πάτησε
κατά λάθος τη σκανδάλη μιας οπλισμένης
καραμπίνας.
Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας πιστεύει ότι ο σκύλος, παίζοντας, πήδηξε
πάνω στην καραμπίνα που βρισκόταν στο
πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του θύματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα Northern Advocate ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο κοντά στο Ντάργκαβιλ της επαρχίας Νόρθλαντ
όπου του αφαιρέθηκε η σφαίρα.

Σκέψεις ενός καινούριου μέλους
Σας βλέπω στις συγκεντρώσεις
αλλά ποτέ δεν λέτε “γειά’’.
Είστε πάντα απασχολημένοι
με αυτούς που γνωρίζετε πραγματικά.
Κάθομαι ανάμεσα σε τόσο κόσμο
κι όμως είμαι τόσο μόνη.
Οι καινούριοι νιώθουν όσο παράταιρη αισθάνομαι κι εγώ,
ενώ οι παλιοί απλά μας προσπερνούν.
Τι στο καλό; Εσείς μας παροτρύνατε να γίνουμε μέλη
και μας μιλούσατε για φιλία.
Θα μπορούσατε απλά να διασχίσετε το δωμάτιο, ξέρετε,
αλλά ποτέ δεν κάνετε τη διαδρομή.
Δεν μπορείτε απλά να κουνήσετε το κεφάλι σας
και να χαμογελάσετε
ή να σταματήσετε και να απλώσετε το χέρι,
και έπειτα να κάτσετε με τους φίλους σας ξανά;
Αυτό θα μπορούσα να το καταλάβω!
Θα έρθω και πάλι στην επόμενη συνάντηση,
ελπίζοντας ότι θα διαθέσετε
λίγο χρόνο για να συστηθείτε.
Άλλωστε γράφτηκα για να γίνω φίλη σας κι εγώ!

(Από το βιβλίο “Η υψηλή τέχνη της κουβεντούλας’’)

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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Ο ΛΑΔΩΝΑΣ Πρωταθλητής Ελλάδας
στο Σόφτμπολ το 2010
Στη φωτογραφία οι αθλήτριες του Α.Σ. ΛΑΔΩΝΑΣ
που κατέκτησαν την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα σόφτμπολ του 2010.

κατάφεραν να σηκώσουν το κύπελλο του πρωταθλητή.
Σήμερα αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή το
πρωτάθλημα του 2011.

Οικονομικός Απολογισμός
της Διοίκησης του Συλλόγου
Ιανουάριος 2010 - Δεκέμβριος 2010

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
8. Λαμπαδηδρομία ......................................................260,70
Σχηματισμός του 1821 ..........................100,00
Πυρσοί ....................................................32,00
Ποτιστήρια - Νάυλον ................................8,70
Πυροτεχνήματα ....................................120,00
260,70
9. Καρναβάλι Δάφνης ................................................500,00
Βραβεία Καρνάβαλου ............................500,00
500,00
10. Πέτρινη βάση πινακίδων στον Αγ. Νικόλαο ......2.100,00
Κατασκευή πινακίδας «ΔΑΦΝΗ» ........750,00
Τοποθέτηση πινακίδας ..........................50,00
Ταμπέλες
(Χάρτης Δάφνης & Φωτ/φίες) ..........1.300,00
2.100,00
Σύνολο Εξόδων: ....................................................21.950,82

Οι περισσότερες από αυτές ήταν αθλήτριες του
Ν.Α.Ο. ΔΑΦΝΗΣ και όταν διαλύθηκε το τμήμα μεταγράφηκαν στον Α.Σ. ΛΑΔΩΝΑΣ, πρόεδρος του οποίου
είναι ο Γ. Κυριακόπουλος.
Με σωστό προγραμματισμό και πολλή προπόνηση

Ο Λάδωνας ως πρωταθλητής Ελλάδας 2010 θα
πάρει μέρος στο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ομάδων
Ευρώπης, διοργάνωση που γίνεται τον Αύγουστο στη
Λυόν της Γαλλίας.
Συγχαρητήρια στην ομάδα και τον πρόεδρο.

Το έθιμο της πρόποσης
Πως «σηκώνουν τα γιόματα»
Η πέτρινη βάση στην είσοδο του χωριού. Πλευρά εισόδου.
Στα γλέντια και στους γάμους ιδίως, όταν καθίσουν
στο τραπέζι, αφού φάνε και για ν’ αρχίσει το γλέντι,
σηκώνεται πρώτος ο έχων το γενικό πρόσταγμα του
γλεντιού ή ο καλύτερος τραγουδιστής, ανάλογα με
την περίσταση, γεμίζει το ποτήρι του με κρασί ως
άνω και όρθιος, σηκώνει το γεμάτο ποτήρι ψηλά και
προπίνει.
Στην πρόποσή του, αρχίζει πρώτα εις υγεία του
οικοδεσπότη, έπειτα των νεονύμφων, του κουμπάρου
και της παρέας λέγοντας:
Το παρόν γεμάτο το πίνω εις υγείαν
του οικοδεσπότη, των νεονύμφων. Να ζήσετε!
Του κουμπάρου: Να τους χαίρεται!...
Της παρέας: Στα δικά σας οι ανύπαντροι!...
Ευτυχισμένοι οι παντρεμένοι!... Να μας ζήσουν τα
νεόνυμφα και
Με καλό να σ’ εύρω π.χ. Κώστα...
Τότε πίνει το κρασί του ποτηριού ως την τελευταία
στάλα...
Έπειτα ο Κώστας π.χ. του λέει: Καλώς να ορίσεις
(δηλ. αποδέχεται την πρόκληση και πρόσκληση να
τραγουδήσει).
Ο προπίνων κάθεται στη θέση του και τραγουδεί ο
προσκληθείς. Εννοείται ότι είχε ήδη κάνει την έναρξη,
τραγουδήσας, ο έχων το γενικό πρόσταγμα (συνήθως
ένας καλός τραγουδιστής φίλος και προσκεκλημένος
των εορταζόντων).

Το πρώτο τραγούδι θα είναι επιτραπέζιο, το δεύτερο
ένα ελαφρό π.χ.
ΤΟΥ ΣΠΙΤΟΝΟΙΚΟΚΥΡΗ...
Εμείς καλά τον ηύραμε το σπιτονοικοκύρη,
με τα γλυκά του τα κρασιά, με τις καλές κουβέντες.
Να ζήσει χρόνους εκατό κι άλλους πενήντα ακόμα,
να κάμει γιούς μαλάματα, κόρες μαλαματένιες...
Εάν υπάρχουν όργανα το τραγουδούν όλοι μαζί
και τα όργανα το απηχούν σε κάθε στροφή, ακομπανιάροντας κατά το τραγούδι σιγανά. Αν όχι, τότε μοιράζεται η παρέα σε δύο.
Αφού τελειώσει ο πρώτος το τραγούδι του, έρχεται
η σειρά του Κώστα. Αυτός θα κάνει το ίδιο, δηλαδή:
Το παρόν το γιοματάκι το πίνω εις υγείαν κλπ....
λέει τις ευχές που θέλει εις όποιους θέλει...
και λέει: Με καλό να σ’ εύρω... τάδε.
Αν τυχόν όμως κάνει λάθος κάποιος στις ευχές ή
στο ναύρει άλλον, τότε η παρέα τον υποχρεώνει,
κατά το έθιμο, να πιεί κι άλλο ποτήρι κρασί κι άλλο, κι
άλλο, ώσπου να τα πεί όλα σωστά.
Δι’ αυτού του τρόπου ο καθένας θα «βρίσκει» τον
άλλονε, ώσπου να τραγουδήσουν όλοι. Και μετά
αρχίζει ο χορός.

Π.Λ.
Πηγή: Λαογραφικά Στρεζόβης
υπό Κώστα Ανδρέου Τράπαλη

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

Πλευρά εξόδου.
Σύνολο Εσόδων: 26.882,60
Σύνολο Εξόδων: 21.950,82
Υπόλοιπο:
4.931,78
Πρόεδρος:
Αντ/δρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Τα Μέλη:

Το Δ.Σ.
Παναγιώτης Λάππας
Γεώργιος Σπηλιόπουλος
Παναγιώτης Τσίπος
Θεόδωρος Κοροντζής
Τρύφ. Κοροντζής
Βάσω Μαλλή
Παν. Κυριακόπουλος

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλ. 2610 524192 Κιν.: 6936863485
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ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
σμού, ενώ όλως αντιεπιστημονικώς
έχει αποκλειστεί η ιστορική αλήθεια, όπως αποδεικνύεται από πλειάδα ιστορικών πηγών και έγκριτων
ιστορικών, καθώς και ερμηνείες
των αρχειακών πηγών, στην προσπάθεια «αναμορφώσεως» της κοινής γνώμης και της καταρρίψεως
δήθεν εθνικών «μύθων», δημιουργώντας όμως και θέτοντας στη
θέση τους καινοφανείς μύθους και
θέσφατα των παραγόντων της εκπομπής.
Επειδή, μία καθ’ όλα φαινομενικά ολοκληρωμένη, από τεχνικής
απόψεως παραγωγή, μπορεί με άλλοθι την «εργαλειακή» της αρτιότητα να παραπλανήσει, οδηγώντας
σε αδόκιμες καινοφανείς ατραπούς
και συμπεράσματα, ενισχύοντας
κάποιες απόψεις που προσπαθούν
δήθεν «να ανατρέψουν τα θέσφατα
και τους μύθους του 1821» και γενικώς του ελληνικού έθνους, βάζοντας στη θέση τους άλλα μοντέρνα θέσφατα και δημιουργώντας
νέους μύθους εν ονόματι της αντικειμενικής ιστορικής αληθείας
(π.χ. συνωστισμός στην προβλήτα
της Σμύρνης).
Επειδή, τόσο η Παγκαλαβρυτινή
Ένωση, όσο και άλλα ιστορικά Σωματεία με πλούσιο αρχειακό υλικό,
αγνοήθηκαν παντελώς από τους
παράγοντες της εκπομπής, εντασσόμενοι προφανώς στους «ακραίους / γραφικούς αντεπιστήμονες»
και ως εκ τούτου «ακυρωμένους»
συνομιλητές, παρότι τους προσφέρθηκε η αρωγή μας στα πλαίσια
της αντικειμενικότητας και του
πλουραλισμού, αλλά δεν το θέλησαν, μιας και απ’ ότι ήδη ανεφάνη
υπάρχει προειλημμένο συμπέρασμα
αποδόμησης των γεγονότων και
του χαρακτήρα του 1821, ειδικώς
δε της Αγ. Λαύρας, των Καλαβρύτων και της ευρύτερης περιοχής
τους.
Επειδή προς αποκατάσταση της
αληθείας αναφορικά με τα γεγονότα της Αγ. Λαύρας πρέπει ν’
αναφέρουμε ότι: Η 25η Μαρτίου
1821, αν και είχε οριστεί σαν κοινή
ημερομηνία της επανάστασης στον
Μοριά, δεν ίσχυσε μεν σαν πραγματικό περιστατικό, αφού τα γεγονότα την πρόλαβαν και δη: «κτύπημα 14 Μαρτίου Αγρίδι Νονάκριδας, 16-17 Μαρτίου Αγ. Λαύρα και
κοιλάδα Κατσάνας της περιοχής
Κλειτορίας, (Χελωνοσπηλιά Λυκούριας, Φροξυλιά Τουρλάδας, Γεφύρι Αμπήμπαγα Άρμπουνα), Καλάβρυτα που μετά από σκληρή
μάχη είναι η πρώτη πόλη που απε-

λευθερώθηκε στις 21 Μαρτίου
1821», όμως την 25η Μαρτίου 1821
επιδόθηκαν ψηφίσματα αυτοδιάθεσης στα προξενεία των ξένων
δυνάμεων σε Πάτρα και Καλαμάτα
και αυτό δημοσίευσε η εφημερίδα
«le constitutionnel» τον Ιούνιο του
1821 στο Παρίσι. Το 1838 ο Όθων,
με πρόταση και την σύμφωνη γνώμη των ζώντων Αγωνιστών και της
Εκκλησίας, όρισε σαν «συγκεντρωτική» ημερομηνία όλων των
επιμέρους γεγονότων την 25η Μαρτίου ως εθνική γιορτή (όπως εξάλλου είχαν κάνει για τις δικές τους
εθνικές γιορτές οι Αμερικανοί και
οι Γάλλοι με την 4η και 14η Ιουλίου
αντίστοιχα). Αυτό ενέπνευσε ζωγράφους και ποιητές όπως παλαιότερα τον Πουκεβίλ. Ειδικά όμως
στην Αγ. Λαύρα, πραγματοποιήθηκε
δοξολογία στις 17 Μαρτίου 1821
(πανηγυρίζει η Μονή στη μνήμη
του Αγ. Αλεξίου), γεγονός που η
εν λόγω εκπομπή σκοπίμως απέκρυψε παντελώς. Ερωτάται δε, εάν
δεν υπήρξε Αγ. Λαύρα, τότε γιατί
αυτή η εμμονή με το συγκεκριμένο
Μοναστήρι και όχι ένα οποιοδήποτε
άλλο, εάν υποθέσουμε πως η Εκκλησία ήθελε να «υποκλέψει το
γέρας της έναρξης του Αγώνα»;
Η απάντηση είναι: «γιατί πολύ
απλά υπήρξε Αγ. Λαύρα, όπως
την ιστορική αυτή αλήθεια τη μαρτυρούν αποδεδειγμένα όλα τα έγγραφα του αρχείου Αγωνιστών
του 1821, το πλούσιο αρχειακό
υλικό, που βρίσκεται στους περισσότερους φορείς από εμάς, η
προφορική παράδοση και τα δημοτικά τραγούδια».
Με το παρόν ψήφισμα κατακρίνουμε εντόνως την μέχρι σήμερα αντιμετώπιση και στάση των
παραγόντων της εκπομπής αναφορικά με την ιστορική έρευνα και
αλήθεια, θεωρώντας πως δεν είναι
αντικειμενική, αντιθέτως υπάρχει
ήδη προειλημμένη απόφαση, πλην
όμως ανεπιτυχής, για συμπεράσματα απαξιώσεως του 1821, αλλά
και των βασικών του πυλώνων, που
ήταν η Αγ. Λαύρα, τα Καλαβρυτοχώρια και τα Καλάβρυτα.
ΖΗΤΑΜΕ όλοι με το ψήφισμά
μας αυτό την έμπρακτη επικουρία
Σας στην καταγγελία μας και την
αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, που αποπειράται με την παραπάνω τηλεοπτική εκπομπή του,
να διαστρεβλώσει ο τηλεοπτικός

σταθμός ΣΚΑΪ.
Οι υπογράφοντες το παρόν ψήφισμα, εκπρόσωποι των παρακάτω
Σωματείων και Φορέων:
― Κωνσταντίνος Πλαπούτας,
ως Πρόεδρος του Πανελληνίου
Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών του
1821.
― Dr. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, ως πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρίας Μελέτης Φερών
- Βελεστίνου - Ρήγα.
― Σωτήριος Τσενές, ως πρόεδρος της Ένωσης Καλαβρυτινών
Αθηνών.
― Αθανάσιος Χρονόπουλος,
ως πρόεδρος του Συλλόγου Καλαβρυτινών Πειραιώς.
― Παναγιώτης Λάππας, ως
πρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων
Αχαΐας Αθήνας - Πειραιά.
― Χρήστος Καμπέρος, ως πρόεδρος του Συλλόγου Κλειτορίων
Αττικής «Ο Άγιος Δημήτριος».
― Dr. Γεώργιος Χρ. Σακελλαριάδης, Καθηγητής Γλωσσολογίας,
ως εκπρόσωπος του Συλλόγου των
εν Αθήναις Σοποτινών.
― Κωνσταντίνος Κατσιάρης,
ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαβρυτινών Συλλόγων «Ο Αρχαίος
Κλείτωρ».
― Δημήτριος Τράγκας, ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαβρυτινών Συλλόγων «Η Αζανιάς».
― Θεμιστοκλής Ροδάκης, ως
πρόεδρος του Συλλόγου Καλαβρυτινών Νοτίου Αφρικής «Η Αγία
Λαύρα» (Γιοχάνεσμπουργκ).
― Θεόδωρος Σπυρόπουλος,
ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), Περιφέρειας ΗΠΑ και ως εκπρόσωπος
του Ιδρύματος «Φύτεψε τις ρίζες
σου στην Ελλάδα» (Σικάγο - ΗΠΑ).
― Ηλίας Μαλεβίτης, ως αντιπρόεδρος του Κέντρου Παγκόσμιου
Ελληνισμού (ΚΕ.Π.ΕΛΛ.) (Αθήνα).
― Βλάσιος Σταθούλιας, ως εκπρόσωπος του Ομίλου Αποκατάστασης της Ιεράς Μονής Αγ. Αθανασίου (Μετοχίου της Ι.Μ. Αγ. Λαύρας) Φιλίων Καλαβρύτων.
― Κωνσταντίνος Νικόπουλος,
ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου
Καμενιανιτών, Δροβολοβιτών, Δεσινιωτών Αροανίας «Ο Ηρακλής».
― Δημήτριος Κανελλόπουλος,
ως εκπρόσωπος του ιστορικού Αρχείου Κανελλοπούλου (βραβείο
Ακαδημίας Αθηνών).

Για την Παγκαλαβρυτινή Ένωση
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο γενικός γραμματέας
Γεώργιος Κοσμάς
Δημήτριος Βαρβιτσιώτης
τηλ. 210-3841345
κιν. 6944258260
κιν. 6972406293

Εφημερίς της Κυβερνήσεως
του Βασιλείου της Ελλάδος
Αριθ. 2 1870 Εν Αθήναις 6 Φεβρουαρίου
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περί μετασχηματισμού των δήμων Καλαβρύτων Αροανίας
και Κλειτορίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Λαβόντες υπ’ όψιν το άρθρο 8 του Νόμου περί δήμων τας
από 8 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου και 19 Δεκεμβρίου του άρτι
λήξαντος έτους γνωμοδοτήσεις των τε δημοτικών Συμβουλίων
των δήμων Καλαβρύτων και Κλειτορίας και του επαρχιακού
Συμβουλίου Καλαβρύτων, ως και την από 2 Ιανουαρίου 1866
γνωμοδότησιν του δημοτικού Συμβουλίου Αροανείας, κατά
πρότασιν του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.
Οι μέχρι τούδε υφιστάμενοι εν τη επαρχία Καλαβρύτων
τρείς δήμοι, Καλαβρύτων, Αροανείας και Κλειτορίας μετασχηματίζονται εις δήμους επτά τον δήμον Καλαβρύτων, δευτέρας τάξεως, έχοντα πληθυσμόν κατοίκων 2.917 και πρωτεύουσαν την πόλιν Καλάβρυτα, τον δήμον Καλλιφωνίας,
δευτέρας τάξεως, έχοντα πληθυσμόν κατοίκων 2.180 και πρωτεύουσαν την κωμόπολιν Κέρτεζην, και τον δήμον Σουδενών,
τρίτης τάξεως, έχοντα πληθυσμόν κατοίκων 1.601 και πρωτεύουσαν το χωρίον Σουδενά ή Άγιον Βασίλειον, τον δήμον
Αροανείας, δευτέρας τάξεως, έχοντα πληθυσμόν κατοίκων
2.470 και πρωτεύουσαν την κωμόπολιν Σωποτόν, τον δήμον
Παΐων, δευτέρας τάξεως, έχοντα πληθυσμόν κατοίκων 2.165
και πρωτεύουσαν την κωμόπολιν Στρέζοβαν, τον δήμον Κλειτορίας, δευτέρας τάξεως, έχοντα πληθυσμόν κατοίκων 3.830
και πρωτεύουσαν την κωμόπολιν Μαζέικα, και τον δήμον
Λευκασίου, δευτέρας τάξεως, έχοντα πληθυσμόν κατοίκων
3.538 και πρωτεύουσαν την κωμόπολιν Λυκουρίαν.
Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός δημοσιεύσει
και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.
Εν Αθήναις τη 11 Ιανουαρίου 1870.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θ.Α. ΖΑΪΜΗΣ

Μας στέλνετε την ύλη σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail)
ή με κούριερ ή ταχυδρομικά και σας παραδίνουμε
έτοιμο το έντυπό σας ή το ταχυδρομούμε.
Οι διορθώσεις γίνονται από εμάς (χωρίς επιβάρυνση).
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Γελάτε γιατί... χανόμαστε
3 Πώς πάει η δουλειά
Πώς απαντούν διάφοροι άνθρωποι σε καιρούς αναδουλειάς όταν
τους τεθεί η ερώτηση: “Πώς πάει η δουλειά;’’
Μανάβης: Κολοκύθια
Αγρότης: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι
Ανθοπώλης: Μαρασμός στο επάγγελμα
Υφασματέμπορος: Είμαι πανί με πανί
Ψαράς: Ούτε λέπι
Φαρμακοποιός: Με το σταγονόμετρο
Ηλεκτρολόγος: Δεν βλέπω φως
Υδραυλικός: Μούφα η δουλειά
Έμπορος χαλιών: Χάλια
Κομμωτής: Τρίχες
Ψιλικατζής: Ψιλοπράματα
3 Σύντομα ανέκδοτα
Νεκροθάφτης: Ψόφια πράματα

3 Γαμπροί μου καλώς ήρθατε
(Η πεθερά)
Γαμπροί μου, καλώς ήρθατε στο σπίτι μου απόψε
και προίκα μη γυρέψετε, το σβέρκο σας να κόψτε.
Μια και τις παντρευτήκατε τις κόρες μου με αγάπη
και το μόνο που σας ένοιαζε παιχνίδια στο κρεβάτι,
τώρα που ξεθύμανε η αγάπη για τις κόρες
αρχίσαν τα προβλήματα, σας πιάσανε οι ζόρες.
Γαμπροί μου καλωσορίσατε, να φάτε και να πιείτε,
και αν προίκα αναφέρετε να μας ξεφορτωθείτε!
Δυο γιούκους κοιμηθόσκουτα επήρε η κάθε μία,
δυο αντρομίδες τράγινες και από μία μπαντανία.
(Οι γαμπροί)
Εμείς, εδώ που ήρθαμε μη σου κακοφανεί
Από τις κόρες πόκανες
η μία ανεπρόκοπη και η άλλη είναι κοκέτα
και τώρα, όπως μάθαμε, τα πάνε τα πακέτα.
(Η πεθερά)
Τα παιδιά εμένα μοιάσανε γι’ αυτό και τις γουστάρω,
τις έπιασα τις κόρες μου κι εγώ με τον κουμπάρο.
Παράπονα μην κάνετε, θα δώσω πανωπροίκι,
μην ακουστεί στη γειτονιά και γίνω ρεζιλίκι.
Το «γράμμα» το πήγαινα κι εγώ και συστημένο,
γι’ αυτό τον ξαπόστειλα τον άντρα μου τον καημένο.
Γαμπροί μου, σας το δήλωσα πριν να τις παντρευτείτε
να βρείτε για γυναίκες σας αλλού να βολευτείτε.
Μα σείς δεν με ακούσατε, σας θάμπωσαν τα κάλλη
και τώρα που συνήλθατε χτυπάτε το κεφάλι.

Τάκης Αργυράκης
Από την εφημερίδα “ΘΟΥΡΙΑ’’

Μεθυσμένος
σε σουβλατζίδικο:
― Ένα γύρο απ’ όλα.
― Πίτα;
― Άσε, λιώμα.

Γενέθλια
Ο πιο αποτελεσματικός
τρόπος για να θυμάσαι τα
γενέθλια της γυναίκας
σου, είναι να τα ξεχάσεις
μία φορά.

Το κοτόπουλο
Σε ένα εστιατόριο ο πελάτης λέει στο γκαρσόν:
― Σας παρακαλώ μπορείτε να πάρετε το κοτόπουλο να το ψήσετε λιγάκι ακόμα;
― Γιατί τι έχει;
― Μου τρώει το πιλάφι.

Οδηγός και κυρία
Μια κυρία καθόταν δίπλα
στον οδηγό λεωφορείου.
Ξαφνικά ο οδηγός αρχίζει
να φωνάζει:
― Ιλίθια, ιλίθια, ιλίθια...
Η κυρία ήταν έτοιμη να
κάνει φασαρία. Μετά από
δύο λεπτά ο οδηγός αρχίζει να ξαναφωνάζει:
― Πατήθια, Πατήθια,
Πατήθια...

3 Έκλεψαν το στιφάδο!
Ένα απίστευτο περιστατικό έρχεται να καταδείξει το μέγεθος της μικροεγκληματικότητας και το θράσος των επίδοξων δραστών. Άγνωστοι μπήκαν σε σπίτι στο χωριό
Βαρβάσαινα της Ηλείας για να κλέψουν, κι αφού δεν βρήκαν τίποτα άλλο, πήραν την
κατσαρόλα με το στιφάδο και έφυγαν...
Στο ίδιο χωριό πέρυσι κλέφτες είχαν βουτήξει από ψησταριά 500 σουβλάκια,
μπύρες, κρασί, ενώ όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, συχνότατες πλέον είναι οι κλοπές
κοτόπουλων από κοτέτσια της περιοχής. Όπως τονίζουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία,
τέτοια φαινόμενα είχαν να παρατηρηθούν από την μεταπολεμική περίοδο, στη δεκαετία
του ’50, όταν η ελληνική ύπαιθρος ζούσε σε συνθήκες φτώχειας και ανέχειας και οι
κλοπές διατροφικών αγαθών ήταν συχνές.

3 Η γάτα
Ένας οδηγός χτυπάει στην πόρτα μιας βίλας. Μια ηλικιωμένη κυρία του ανοίγει.
― Κυρία, λέει ο άντρας, λυπάμαι πολύ, αλλά μόλις χτύπησα τη γάτα σας. Φυσικά,
έχω την πρόθεση να την αντικαταστήσω...
― Ωραία, φωνάζει η κυρία. Τότε τρέξε αμέσως! Είδα ένα ποντίκι στην αποθήκη!

3 Στον παράδεισο
Ήταν μια φορά ένας Έλληνας, ένας Γερμανός και ένας Ιταλός, οι οποίοι είχαν
ατύχημα και σκοτώθηκαν. Οι τρείς τους πήγαν στον ουρανό, όπου και συνάντησαν τον
Άγιο Πέτρο.
Ο Άγιος Πέτρος τότε λέει πως για να πάνε στον Παράδεισο, έπρεπε ο καθένας τους
να πετάξει από ένα μικρό αντικείμενο στον ωκεανό. Αν ο Άγιος Πέτρος το έβρισκε, τότε
θα τους έστελνε στην κόλαση, ενώ αν δεν το έβρισκε, θα τους έστελνε στον παράδεισο.
Ξεκινάει ο Ιταλός και πετάει ένα κουμπί. Βουτάει ο Άγιος Πέτρος και μέσα σε 10
λεπτά είχε βρεί το κουμπί, οπότε στέλνει τον Ιταλό στην κόλαση.
Έρχεται η σειρά του Γερμανού, ο οποίος πετάει μία τρίχα απ’ τα μαλλιά του στον
ωκεανό. Βουτάει ο Άγιος Πέτρος και 2 ώρες μετά βγαίνει με την τρίχα στο χέρι και
στέλνει τον Γερμανό στην κόλαση.
Τελευταίος ο Έλληνας πετάει και αυτός ένα μικρό αντικείμενο στον ωκεανό.
Βουτάει ο Άγιος Πέτρος και ψάχνει για 1, 2, 3... ώρες αλλά τίποτα. Βγαίνει ο Άγιος
Πέτρος από τα νερά και του λέει:
― Έλληνα, ό,τι και να πέταξες, δεν μπορώ να το βρω, γι’ αυτό λοιπόν θα σε στείλω
στον παράδεισο. Λύσε μου όμως την απορία, τι ήταν το αντικείμενο που πέταξες τέκνο
μου;
― Ντεπόν αναβράζον!

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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Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών
Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής,
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλαβρύτων
Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκαν, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, οι δημαιρεσίες του Δήμου Καλαβρύτων
από τις οποίες προέκυψε το Προεδρείο του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος
και Ποιότητας Ζωής.
Συγκεκριμένα, στην θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε ο δημοτικός σύμβουλος
της πλειοψηφίας Χουλιάρας Γ. Δημήτριος, στη θέση
του Αντιπροέδρου ο δημοτικός σύμβουλος από την
αντιπολίτευση Καρράς Δ. Βασίλειος και στη θέση
του γραμματέα ο δημοτικός σύμβουλος επίσης από
την αντιπολίτευση Ασημακόπουλος Γ. Κωνσταντί-

νος.
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν οι
προτεινόμενοι από την πλειοψηφία κ.κ. Ασημακόπουλος Σ. Κώστας, Θεοδωρακόπουλος Χ. Φώτιος,
Μαγκαφάς Μ. Νικόλαος & Σοκορέλης Α. Σπύρος και
οι προτεινόμενοι από την αντιπολίτευση κ.κ. Παπαδάτος
Ν. Χρήστος & Καούρης Χ. Σπύρος.
Μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ποιότητας
Ζωής εξελέγησαν οι, προτεινόμενοι από την πλειοψηφία, κ.κ. Αναστασοπούλου – Πεντζιά Α. Ανδριάννα,
Παπαγεωργίου Ε. Φάνης, Τακτικός Σ. Βασίλειος &
Φλογεράς Γ. Ευθύμιος και οι προτεινόμενοι από την
αντιπολίτευση κ.κ. Βασιλόπουλος Ι. Λεωνίδας & Δουκλιάς Γ. Σωτήριος.
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Ο πολιούχος της Δάφνης
Άγιος Χαράλαμπος
Με κάθε θρησκευτική λαμπρότητα γιορτάστηκε και
φέτος στις 10 Φεβρουαρίου η μνήμη του πολιούχου μας
Αγίου Χαραλάμπους.
Την παραμονή το βράδυ έγινε ο Μέγας Εσπερινός
και αρτοκλασία υπέρ υγείας των απανταχού Δαφναίων.
Συλλειτούργησαν οι ιερείς παπα-Τάκης Ζαφειρόπουλος,
παπα-Γιώργης Δημόπουλος και ο παπα-Δημήτρης Καλογερόπουλος.

Αντιδήμαρχοι Δήμου Καλαβρύτων
1. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και
Εύρυθμης Λειτουργίας των Τοπικών Κοινοτήτων και
κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα
Καλαβρύτων.
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Σταύρου,
Αντιδήμαρχος Έργων, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα
Παΐων.

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ του Αντωνίου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης
και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα
Κλειτορίας.
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΥΓΑΣ του Νικολάου, Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας και
κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα
Αροανίας.

Πήρε πτυχίο

Βοηθοί Δημάρχου
1. ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΕΝΤΖΙΑ
του Αλεξίου, σε θέματα Επικοινωνίας, Προβολής και
Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.
2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ του Αντωνίου, σε θέματα
πολιτισμού, συντονισμού της τοπικής ανάπτυξης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού, αρχιτεκτονικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος, και σε θέματα καταγραφής, αξιοποίησης, προστασίας και επαύξησης της
εν γένει ακίνητης περιουσίας του Δήμου καθώς και
των δημοτικών κληροδοτημάτων και ιδρυμάτων.
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ του Μιλτιάδη, σε θέματα

Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Γιώργος
Λαζουράς, ο Αντιδήμαρχος Κώστας Ασημακόπουλος, ο
Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Παϊκόπουλος, ο Πρόεδρος
του Τ.Σ. Κώστας Λαζανάς και αρκετοί συμπατριώτες
μας.
Ευχόμαστε σε όλους ο Άγιος να δίνει υγεία και δύναμη.

παιδείας, εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων
του Δήμου, συντήρησης και ανάπτυξης των υποδομών
σχολικής στέγης.
4. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΟΒΟΛΟΣ του Νικολάου, σε θέματα
Νεολαίας και Αθλητισμού, εποπτείας του Δημοτικού
Γυμναστηρίου και των υποδομών άθλησης του Δήμου,
συνεργασίας του Δήμου με αθλητικές ενώσεις, αθλητικούς συλλόγους και φορείς σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο, καθώς και σε θέματα διοργάνωσης
αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

Το νέο στέκι της πλατείας
Το καφέ της Βάσως μετακόμισε!
Επιτέλους το ακίνητο του
Δήμου, πάνω στην πλατεία,
αξιοποιήθηκε και μάλιστα με
τον καλύτερο τρόπο.
Έγινε ένα πολύ ωραίο
καφέ, δουλεμένο με μεράκι
και όμορφα διακοσμημένο.
Ένα «ζεστό στέκι», το στέκι
της Βάσως, που όλοι μας θα
απολαύσουμε για καφέ, παγωμένη μπυρίτσα και ουζάκι
με μεζέ. Από τις τζαμαρίες
του έχεις θέα, απ’ τη μια πλευρά το χωριό και απ’ την άλλη,
το μάτι σου χάνεται στον ορίζοντα, μέχρι τα βουνά που
περιβάλλουν το ποτάμι και τη
λίμνη του Λάδωνα.
Εμείς να ευχηθούμε καλορίζικο και καλές δουλειές!
Να γίνει το αγαπημένο μας στέκι!!!

Ένα ακόμη ταξί
(αγοραίο)
Ο συμπατριώτης μας Γεώργιος Θεοδωρόπουλος αγόρασε ταξί (αγοραίο)
και έχει τεθεί στη διάθεση των συμπατριωτών μας, αλλά και των κατοίκων
των γύρω χωριών. Σίγουρα είναι προς
το καλό όλων η παρουσία ενός ακόμη
αγοραίου, το οποίο θα βοηθήσει στην
καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.
Καλά ταξίδια Γιώργο, καλές δουλειές
και συγχαρητήρια.

Η Ζηρόγιαννη Χαρίκλεια του Αθανασίου πήρε πτυχίο
απ’ το ΤΕΙ Πειραιά, τμήμα Αυτοματισμοί.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ............................ΑΡ. ΑΠΟΔ....ΠΟΣΟ
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Τσολάκη Γιάννα ............................................1693..........50
Κουτσουρής Δημήτριος ................................1694..........50
Κοροντζής Τρύφωνας....................................1695..........20
Πετροπούλου Αθανασία ................................1696..........50
Μητρογιάννη-Λάππα Γιαννούλα ..................1697..........50
Σαϊτάνης Βασίλης..........................................1698..........70
Κουρής Αθανάσιος ........................................1699..........50
Κοροντζής Ιωάννης ......................................1700..........20
Κουρής Βασίλης ............................................1558..........50
Μάρη-Μπουρανοπούλου Θεοδώρα ..............1559..........50
Μπουρανόπουλος Νικόλαος ........................1560..........50
Ζηρογιάννη Παναγιώτα ................................1561..........50
Μαμάκος Αλέκος ..........................................1562..........30
Καυγάς Θ. Άγγελος ......................................1563..........20
Κοροντζής Αγαμέμνων..................................1564..........50
Αρβανίτης Παναγιώτης ................................1565..........50
Δεσινιώτη Βασιλική ......................................1566..........50
Γιαννόπουλος Πέτρος ..................................1567..........50
Θεοδωροπούλου Αλεξάνδρα ........................1568..........20
Παπαλαζάρου Γεώργιος ................................1569..........20
Ζαχαρίου Παναγιώτης ..................................1570..........50
Στεφανόπουλος Παναγιώτης ........................1571..........10
Σπηλιόπουλος Αναστάσιος ..........................1572..........30
Ανανιάδης Χαράλαμπος ................................1573..........50
Σωτηρόπουλος Ιωάννης ................................1574..........30
Μπάτος Θεόδωρος ........................................1575..........25
Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος & Μαρία
στη μνήμη της μητέρας τους Γιαννούλας ....1604........100
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ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΑΦΝΑΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ο

ετήσιος χορός του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2011 στο κέντρο
«ΕΠΑΥΛΗ ΠΑΛΛΑΣ» σημείωσε
και φέτος μεγάλη επιτυχία παρά
την οικονομική κρίση που προβληματίζει και επηρεάζει όλους
μας.
Οι συμπατριώτες μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου και πάνω από 400 άτομα
όλων των ηλικιών δήλωσαν παρόντες.
Ήταν μια ευχάριστη, μια ξεχωριστή βραδιά για όλους μας,
όπου το κέφι και η διάθεση για
χορό ήταν μεγάλη και το γλέντι
κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες
με πρωταγωνιστές τη νεολαία
μας.
Κοντά μας και πάλι ήταν το
χορευτικό της Δημοτικής Ενότη-

Η λαχειοφόρος αγορά περιελάμβανε πολλά και πλούσια δώρα
και οι λαχνοί εξαντλήθηκαν σε
χρόνο ρεκόρ.
Τα δώρα προσέφεραν επαγγελματίες συμπατριώτες μας και
φίλοι επιχειρηματίες τους οποίους
ευχαριστούμε θερμά.
Δώρα προσέφερε και ο Σύλλογός μας.
Η μεγάλη συμμετοχή των συμπατριωτών μας μάς δίνει δύναμη
και κουράγιο για να συνεχίσουμε
με μεγαλύτερη προθυμία και ζήλο
τις παραπέρα δραστηριότητές μας.
Να είναι πάντα τυχεροί και
όσοι κέρδισαν τα φλουριά της πίτας.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με
την παρουσία τους οι παρακάτω:
Ο Δήμαρχος Δήμου Καλαβρύτων Γεώργιος Λαζουράς.
Ο πρώην Δήμαρχος του Δήμου

Τα μέλη του Δ.Σ. κόβουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα
τας Παΐων, τα δικά μας παιδιά, τα
νεαρά βλαστάρια μας, τα οποία
χόρεψαν με ιδιαίτερη επιτυχία παραδοσιακούς χορούς και συγκίνησαν τους παρευρισκομένους.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα
παιδιά και στο δάσκαλό τους Παν.
Κατσίκη.

Παΐων και νυν Αντιδήμαρχος Δήμου Καλαβρύτων και Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Παΐων Κώστας Ασημακόπουλος.
Ο πρώην Δήμαρχος του Δήμου
Νίκαιας Βασίλης Τράπαλης.
Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου
Καλαβρύτων και Αντιδήμαρχος

για τη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας Γεώργιος Παπακανέλλος.
Ως εκπρόσωπος του βουλευτή
Αχαΐας κ. Μιχάλη Μπεκίρη ο Πάρης Παπαγεωργίου.
Ως εκπρόσωπος του Περιφε-

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Σκοταναίων Αθήνας Τάσος Τσιώτος.
Ο Γραμματέας του Συλλόγου
Σκοταναίων Φωκίωνας Χρονόπουλος.

Το χορευτικό της Δημ. Ενότητας Παΐων
έκλεψε την παράσταση
ρειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα η Διονυσία
Μαράτου.
Ο Δημ. Σύμβουλος Δήμου Καλαβρύτων από τη Δημοτική Ενότητα Αροανίας Βασίλης Τακτικός.
Ο Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ζωγράφου και Πρόεδρος του ΝΑΟΔ
Θοδωρής Κόλλιας.
Ο Υποστράτηγος Στρατού κ.
Ξανθούλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης και πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου Λυκόβρυσης
Γεώργιος Κοσμάς.
Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρίας Καλαβρυτινών Γιατρών «Ο
Μελάμπους» Παναγιώτης Ζηρόγιαννης.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Καλαβρυτινών Συλλόγων «Η Αζανιάς» Δήμος Τράγκας.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Παγκρατιωτών Αθήνας Σπύρος
Κατσουλιέρης.

Ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Σκοταναίων Γεώργιος Σατολιάς.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Σειραίων Αθήνας και Κοσμήτωρ
της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης Δήμητρα Κωνσταντινίδη.
Ο πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου
Χολαργού και συνεργάτης της
εφημερίδας Γιάννης Σκουτέρης.
Ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Δημοτικής Ενότητας Παΐων και Πρόεδρος της
Ε.Α.Σ. Καλαβρύτων Παύλος Σατολιάς.
Ο Πρόεδρος των Πολυτέκνων
Δημοτικής Ενότητας Παΐων και
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων Λυκείου Δάφνης Νικόλαος Φελεμέγκας.
Ο πρώην Πρόεδρος των Πελοποννησίων Γαλατσίου Αλέξης
Κούνας.
Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Δάφνης Μαρία Νικολετο-

πούλου - Παπαδημητρίου και Άγγελος Καυγάς.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σκοτάνης Πέτρος Ρηγόπουλος.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού
Δάφνης Μάχη Καφετζή.
Η Γραμματέας του Συλλόγου
Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού
Δάφνης Κωνσταντίνα Καφετζή.
Ο πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής Θανάσης Ζηρόγιαννης.
Ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου μας Θανάσης Ζηρόγιαννης.
Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Βεσινέων Αθήνας Ελευθέριος Κατσάμπουλας και ο ταμίας του ίδιου
Συλλόγου Λάμψας Ηλίας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Παναγιώτης Λάππας καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους
παρευρισκόμενους και ιδιαιτέρως
τους συμπατριώτες που ήρθαν
από το χωριό μας και τα γύρω
χωριά.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος του Δήμου Καλαβρύτων
Γεώργιος Λαζουράς.
Τέλος σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας σ’ αυτήν
την εκδήλωση και σας περιμένουμε και στις επόμενες, διότι η
δική σας παρουσία και συμμετοχή
προεξοφλούν την επιτυχία τους.
Ευχαριστούμε.
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

Απογραφή πληθυσμού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεών
της, διενεργεί τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών 2011, με βάση το Π.Δ. 168/2008 και
τον Κανονισμό 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ήδη διεξήχθη η απογραφή των κτιρίων που διήρκεσε όλο τον Φεβρουάριο.
Σύμφωνα με την από 11/03/2011 ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η Απογραφή Πληθυσμού –
Κατοίκων 2011 θα διεξαχθεί το δεκαπενθήμερο 10 έως 24 Μαϊου 2011.
Ο Σύλλογός μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την οργάνωση της μετακίνησής σας προς και
από την Δάφνη.

Service
Λ. Hρακλείου 88
111 42 Aθήνα

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

SERVICE
ΦANOΠOIΪA
ANTAΛΛAKTIKA
EKΘEΣH

Μίρκος Μιχάλης
Κιν. 6997722777

