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“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ’’  ΔΗΜΟΙ
Αρμοδιότητες  Προέδρων  Συμβουλίων -

Εκπροσώπων  Τοπικών  Κοινοτήτων  και

ποιο  θα  είναι  το  μέλλον  των  χωριών  μας

Σ
τις κρίσιμες στιγμές που περ-
νάει η χώρα μας, δεν πρέπει
να επιτραπεί με τίποτα η επα-

νάληψη λαθών του παρελθόντος,
που είχαν μετατρέψει τους περισ-
σότερους Δήμους σε ξέφραγα αμ-
πέλια (πρώτοι στη διαφθορά), που
κυριαρχούσαν προσωπικά ιδιοτελή
συμφέροντα και όχι συμφέροντα
που θα εξυπηρετούσαν το σύνολο
των δημοτών αλλά και την αναβάθ-
μιση της ποιότητας της ζωής τους.

Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα δεν
ήταν ο “Καποδίστριας’’, ούτε σήμερα
θα είναι ο “Καλλικράτης’’.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι η
παιδεία μας και η νοοτροπία μας
που μας οδήγησαν στην τραγική
αυτή κατάσταση που βρίσκεται σή-
μερα η χώρα μας.

Με ένα μέλλον για τα παιδιά
μας σίγουρα πολύ δύσκολο αλλά
και αβέβαιο ως προς το που μπορεί

να μας οδηγήσει αυτή η οικονομική
κρίση, που βιώνουμε σήμερα.

Φύγαμε παιδιά από τα χωριά μας
για ένα καλύτερο μέλλον και καθώς
φαίνεται θα αναγκασθούμε να ξα-
ναγυρίσουμε μισο-συνταξιούχοι πλέ-
ον και σε βαθειά απ’ ότι φαίνεται
γεράματα.

Αυτοί που ασχολούνται με την
πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση
κατά την συντριπτική τους πλειοψη-
φία δεν έχουν όραμα δημιουργίας
και διάθεση προσφοράς.

Αλλά και εμείς οι πολίτες έχουμε
ταυτιστεί απόλυτα με αυτό το σύ-
στημα, με αποτέλεσμα η χώρα μας
να καταντήσει ένα απέραντο “φρε-
νοκομείο’’ όπως είχε πει κάποτε ο
αείμνηστος Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής.

Με τον Καλλικράτη σήμερα έχου-
με μεγάλους Δήμους, με πάρα πολ-
λές αρμοδιότητες και μας υπόσχον-

ται, περισσότερους οικονομικούς
πόρους, περιορισμό της διαφθοράς
και της σπατάλης, περιορισμό των
δαπανών και καλύτερη διαχείριση.

Για να λειτουργήσει όμως ένα
τέτοιο σύστημα και να πετύχει τους
στόχους του, θα πρέπει πρώτα απ’
όλα να αλλάξει ριζικά η νοοτροπία
και ο τρόπος διοίκησης των Δήμων
και των Περιφερειών. Διαφάνεια
παντού και κάθε πολίτης θα πρέπει
να γνωρίζει, τι έργο γίνεται, πόσο
στοίχισε η μελέτη, ποιος πήρε το
έργο, πόσο στοίχισε το έργο και
τέλος το σημαντικότερο ποια επι-
τροπή παρέλαβε το έργο.

Επιμόρφωση όλου του προσω-
πικού των Δήμων, αναδιοργάνωση
όλων των υπηρεσιών έτσι ώστε να
εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης
και να διευκολύνεται άμεσα κάθε
συμπολίτης μας ή οποιοσδήποτε

Τ
ην Κυριακή 13-3-2011, στην

Αθήνα στο Ξενοδοχείο STAN-

LEY έγινε η τακτική Γενική

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

των μελών του Συλλόγου Δαφναίων

Αθήνας - Πειραιά. Με την έναρξη

της συνεδρίασης έγινε η εκλογή

Προεδρείου. Μετά από πρόταση του

Προέδρου του Δ.Σ. Παναγιώτη Λάπ-

πα, εξελέγησαν ο Χρήστος Στεφα-

νόπουλος ως Πρόεδρος, η Πανα-

γιώτα Ζηρόγιαννη ως Γραμματέας,

η Φανή Θεοδωροπούλου ως μέλος

και η Βάσω Μαλλή ως πρακτικο-

γράφος.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέ-

λευσης διάβασε τα θέματα της ημε-

ρήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο

στον Πρόεδρο του απερχόμενου

Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Απολογισμός πεπραγμένων

Δ.Σ. για την περίοδο από 7 Δεκεμ-

βρίου 2008 - 12 Μαρτίου 2011.

• Οικονομικός απολογισμός.

• Προγραμματισμός νέας περιό-

δου. 

• Έκθεση της Εξελεγκτικής Επι-

τροπής. 

• Συζήτηση - προτάσεις μελών,

δευτερολογία Προέδρου.

• Έγκριση ή μη των πεπραγμέ-

νων και του οικονομικού απολογι-

σμού.

• Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Στην εισήγησή του για τον απο-

λογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ.
ο Πρόεδρος, Παναγιώτης Λάππας,
μεταξύ άλλων είπε:

«Εκ μέρους των μελών του Δ.Σ.
σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ
που ανταποκριθήκατε στην πρό-
σκλησή μας για την Τακτική Γενική
Συνέλευση. Αναλάβαμε τη διοίκηση
του Συλλόγου σε μια πολύ δύσκολη
οικονομική συγκυρία. Παρ’ όλα αυτά,
με τη δική σας βοήθεια, συμμετοχή
και συμπαράσταση καταφέραμε αρ-
κετά πράγματα και σύμφωνα με τα
μηνύματα που δεχόμαστε ήταν μια
πετυχημένη διετία.

Οικονομικός  απολογισμός
της  Διοίκησης  του  Συλλόγου

Από 7-12-2008 μέχρι 12-3-2011

ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο ταμείου της 6ης Δεκεμβρίου 2008 ..............1.174,05
2. Από συνδρομές μελών, συμπατριωτών & φίλων ......25.280,00
3. Από επιχορηγήσεις: α) Από Νομαρχία Αχαΐας............1.000,00

β) Από Υπουργείο Οικονομικών ..2.000,00
4. Από τις ετήσιες Χοροεσπερίδες του Συλλόγου ........42.635,00
5. Από τόκους τράπεζας..........................................................4,16

Σύνολο εσόδων: 72.093,21

ΕΞΟΔΑ
1. Έξοδα αρχαιρεσιών στις 7-12-2008 ................................716,30
2. Εξοπλισμός γραφείου Συλλόγου..................................3.780,34
3. Έξοδα γραφείου............................................................3.104,87
4. Εφημερίδα ..................................................................13.474,97
5. Επιχορηγήσεις ..............................................................2.260,00
6. Δαπάνες Χοροεσπερίδων ..........................................29.748,70
7. Δημόσια Ταμεία................................................................319,21
8. Περιστερώνας ..............................................................3.130,00
9. Πέτρινη βάση πινακίδων στον Άγιο Νικόλαο ..............4.550,00
10. Χριστουγεννιάτικα δέντρα στη Δάφνη ........................802,00
11. Αγώνες δρόμου 1821 μ. την 25η Μαρτίου..................1.352,00
12. Λαμπαδηδρομίες ............................................................310,44
13. Καρνάβαλοι Δάφνης ..................................................2.000,00

Σύνολο εξόδων: 65.548,83

Σύνολο εσόδων:            72.093,21

Σύνολο εξόδων:            65.548,83

Υπόλοιπο 12-3-2011:       6.544,38

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
(Ψήφισμα  Διαμαρτυρίας)

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαβρύτων στη Συνεδρίασή

του στις 24 Μαΐου 2011 με πρώτο θέμα “Περί της συνέχισης - δια-
τήρησης της λειτουργίας και περί κατάργησης του Νοσοκομείου
Καλαβρύτων’’.

Μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την επιστολή
του Δημάρχου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο, τις προτάσεις των επικεφαλείς της μεί-
ζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης, τις προτάσεις των Δη-
μοτικών Συμβούλων, των φορέων του Δήμου μας και των Δημοτών
που παρευρίσκοντο στη Συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα να απο-

στείλει Ψήφισμα Διαμαρτυρίας στον Υπουργό Υγείας, στα κόμματα,

στους Βουλευτές Ν. Αχαΐας, στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

3 Δραστηριότητες Συλλόγων 

Φορέων - Ιδιωτών

σελ. 3

3 Ασφαλιστικά θέματα

σελ. 5

3 Τηλεσκόπιο

σελ. 6-7

3 Εκδηλώσεις ΝΑ.Ο.Δ. - 

Παγκαλαβρυτινής Ένωσης 

σελ. 8

3 Καρναβάλι της Δάφνης

σελ. 10

3 Ο Σύλλογος ενημερώνει

σελ. 12

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έδρα: Δάφνη Παΐων

Τηλ. γραφείου: 2692071256

Κιν. 6973885812 - 6974650265

Εθνικές μεταφορές

Χωματουργικές

εργασίες

Υλικά οικοδομών

Υδραυλική

Σφύρα

Συνέχεια στην 4η σελ.

Η  Γενική  Συνέλευση  του  Συλλόγου

Συνέχεια στην 9η σελ. Συνέχεια στην 10η σελ.
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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
Παπαδημητρίου Ιωάννης, Ταμίας, 6944967217
Τρύφωνας Κοροντζής, Μέλος, 6977233343
Βάσω Μαλλή, Μέλος, 6977519564
Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Μέλος, 6976476083

Σ’ αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν:
Παν. Λάππας, Βάσω Μαλλή,

Γιάννης Σκουτέρης, Παν. 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

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Έφυγε ο παλαίμαχος δημοσιογράφος
Ανδρέας Σωτηρόπουλος 
ή (Ανδρέας Δαφναίος)

Στις 28-3-2011 σε ηλικία 69 ετών έφυγε ξαφνικά και

απρόσμενα ο συγχωριανός μας παλαίμαχος δημοσιο-

γράφος Ανδρέας Σωτηρόπουλος ή “Ανδρέας Δαφναίος’’
που ήταν το ψευδώνυμό του και το χρησιμοποιούσε

όταν αρθρογραφούσε.

Ήταν ενεργό μέλος του Συλλόγου μας, τακτικός
συνεργάτης της εφημερίδας “Τα Νέα της Δάφνης’’ και

διεκπεραίωνε αφιλοκερδώς και με ευχαρίστηση τις φο-
ρολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις του Συλλόγου. 

Ο εκλιπών ασχολούμενος με τα κοινά είχε προσφέρει

πολλά και θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα αν

δεν κοβόταν αναπάντεχα το νήμα της ζωής του.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οι-
κείους του.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Γάμοι

Έφυγαν . . .

Αθήνα
― Δεσινιώτης Θεόδωρος (Κουτάλας) του Βασιλείου.

Απεβίωσε στις 22-9-2010. Γεννήθηκε το 1937 στη
Δάφνη Αχαΐας.

― Ραμαντάνη Παναγιώτα, χήρα Ανδρέα Ραμαντάνη
(Κουρέα Δάφνης). Απεβίωσε στις 14-4-2011. Γεννήθηκε
στη Χόβολη Αχαΐας το 1916.

― Φελεμέγκας Δημήτριος του Βασιλείου. Απεβίωσε
στις 11-5-2011. Γεννήθηκε το 1961.

Τ.Κ. Δάφνης
― Ζηρόγιαννης Νικόλαος του Παναγιώτη. Απεβίωσε

στις 13-3-2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1920.
― Λάππα Ελένη του Παναγιώτη. Απεβίωσε στις 24-3-

2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1937.
― Φελεμέγκας Ιωάννης του Ανδρέα. Απεβίωσε την 1-4-

2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1951.
― Βασιλακόπουλος Παναγιώτης του Θεοδώρου. Απε-

βίωσε στις 21-4-2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1932.
― Παναγιωτακόπουλος Βασίλειος του Χρήστου. Απε-

βίωσε στις 3-5-2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1932.
― Λεβέντης Ανδρέας του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 6-5-

2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1929.
― Παναγόπουλος Παναγιώτης του Γεράσιμου. Απεβίωσε

στις 21-5-2011 στην Ακράτα. Γεννήθηκε στη Δάφνη
το 1962.

Τ.Κ. Νασίων
― Καράγιωργας Ηλίας του Νικολάου. Απεβίωσε στις 9-

2-2011. Γεννήθηκε στα Νάσια το 1952.

Τ.Κ. Πάου
― Απέργης Γεώργιος του Αθανασίου. Απεβίωσε στις 6-

3-2011. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944.
― Φλέσσιας Παναγιώτης του Αλεξίου. Απεβίωσε στις

22-5-2011. Γεννήθηκε στην Πάο το 1938.

Τ.Κ. Πεύκου
― Γιαννακόπουλος Νικόλαος του Κων/νου. Απεβίωσε

στις 6-3-2011. Γεννήθηκε στη Βάλλια Αρκαδίας το
1933. 

― Τσιόλιας Παναγιώτης του Θεοδώρου. Απεβίωσε στις
24-4-2011. Γεννήθηκε στο Πεύκο το 1916.

Τ.Κ. Σκοτάνης
― Χρονοπούλου Αθανασία του Ιωάννη. Απεβίωσε στις

30-3-2011. Γεννήθηκε στο Πράσινο Αρκαδίας το 1919.

Τ.Κ. Χόβολης
― Μπαμπίλης Θεόδωρος του Γεωργίου. Απεβίωσε στις

11-5-2011. Γεννήθηκε στη Χόβολη το 1927.
― Σιαμαντάς Περικλής του Παναγιώτη. Απεβίωσε στις

20-5-2011. Γεννήθηκε στη Χόβολη το 1962.

Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

Πάος
― Με τα “δεσμά’’ του γάμου ενώθηκαν ο Παναγιώτης

Δρούλιας και η Τασία Χριστοπούλου του Χρήστου.
Η τελετή έγινε το Σάββατο 7-5-2011 και ώρα 17:30
στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Πάου.

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΑ ΝΕΑ 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)

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2011

ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗΝ

ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ

Μ
έρα Μαϊού σε μίσησα, μέρα Μαϊού σε χάνω.
Κάπως έτσι θα σκεπτόταν και ο αγαπητός και

αείμνηστος φίλος και πατριώτης Ανδρέας Σω-
τηρόπουλος ή «Ανδρέας Δαφναίος», όπως ήταν το ψευ-

δώνυμό του. 

Τον θυμάμαι από παιδί στο Γυμνάσιο με το καπέλο και

τα βιβλία παραμάσκαλα να ανεβαίνει τον ανήφορο για

την επάνω βρύση και το προαύλιο του Αγίου Χαραλάμπου,

για να παίξει και αυτός στριφτό, γουβάκια, κλίτσικα και

ότι άλλο παιχνίδι ήταν της εποχής.

Τελείωσε το Γυμνάσιο και εισήχθη στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου και αποφοίτησε με πολύ
καλή βαθμολογική σειρά. Η φοιτητική ανέχεια και η

φτώχεια τον ανάγκασε να κάνει διάφορες δουλειές,

μεταξύ αυτών και τον πλασιέ βιβλίων, που ήταν και η

μεγάλη αγάπη του για την μάθηση και τη γνώση και πρό-

τεινε στον κόσμο και στους νέους, να διαβάζουν και να

προσπαθούν να αποκτήσουν όσο πιο πολλές γνώσεις και

εφόδια για τη ζωή τους.

Κάπου εκεί το 1966 γνωρίστηκα και εγώ πιο πολύ με

τον αείμνηστο φίλο Ανδρέα αγοράζοντας ή και δανειζό-

μενος διάφορα βιβλία και ανταλλάσσοντας πολλές απόψεις

για τα φοιτητικά τότε κινήματα, με την πολιτική της

Ελλάδας και όχι μόνο. Η μικρή σοφίτα της οδού Μαυρο-
μιχάλη στα Εξάρχεια που έμενε είχε γίνει στέκι και ορ-

μητήριο πολλών συζητήσεων, αλλά και συγκεντρώσεων

πολλών πατριωτών απ’ όλη την Περιφέρεια της επαρχίας
Καλαβρύτων και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα της ίδρυσης

της Παγκαλαβρυτινής νεολαίας που ευδοκίμησε κάπου

το 1974.

Τα πέτρινα χρόνια της δικτατορίας εκλέγεται στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δαφναίων και απαιτείται
από την Ασφάλεια Αθηνών η παραίτησή του από το Σύλ-

λογο. Δεν πτοείται και ασχολείται με τα κοινά και όχι

μόνο της Δάφνης αλλά και της Περιφέρειας των Καλα-
βρυτοχωριών.

Με γνώμονα πάντα τη μόρφωση και την αγάπη του

για τα κοινά εκδίδει την τοπική εφημερίδα «ΑΖΑΝΙΑΣ»
και ταράσσει τα νερά ολόκληρης της επαρχίας μας με

καυτά θέματα και επιτόπια ρεπορτάζ και εκφράζεται

ανοικτά για παρατυπίες Δήμων και Κοινοταρχών και

αρχίζει ο διωγμός του. Αλλά ο Ανδρέας δεν κάμπτεται

και αντιστέκεται σε αυτό το βρώμικο πολιτικό διωγμό. Η

αλήθεια είναι σαν το φως «και καίει και λάμπει». Ακόμη

θυμάμαι και διάφοροι πολιτικοί αντίπαλοί του, παραδέχτηκαν

την αντοχή του και έλεγαν ότι ο Ανδρέας είναι μια καλή
πένα για την επαρχία μας.

Ταυτόχρονα εκδίδει μια συλλογή από δημοτικά τρα-

γούδια της περιοχής μας με τίτλο «Το Δημοτικό Τραγούδι
Ταχυδρόμος». Η πίστη, η αντοχή και το κουράγιο του

ήταν αστείρευτα σε αυτό που τολμά και αποφασίζει να

κάνει.

Η επαγγελματική του κατάσταση, ο χρόνος, αλλά και

τα χρέη που του άφησε η εφημερίδα αποφασίζει να στα-

ματήσει για λίγο την έκδοσή της και μετά από λίγο χρόνο

εκδίδει μια νέα τοπική εφημερίδα με τίτλο «ΚΑΛΑΒΡΥΤΙ-
ΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» που και αυτή είχε την ανάλογη ανταπόκριση

και αγάπη από τους πατριώτες με τα καυτά και πιπεράτα

θέματα που τολμούσε να γράψει πολλές φορές. Τα δε τε-

λευταία χρόνια υπήρξε συνεργάτης της εφημερίδας του

Συλλόγου «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ». Παντρεύτηκε την

αγαπημένη του Μαρία που του συμπαραστάθηκε σε όλα

τα βήματα της ζωής του και δημιούργησαν μια ωραία οι-

κογένεια και διάδοχη κληρονόμο του γραφείου του. Της

αγαπημένης Μαρίας του της έλεγε: «Εσύ Μαρία με το
μαγερειό και εγώ με την πένα μου θ’ αλλάξουμε τον κό-
σμο».

Αγαπητέ φίλε Ανδρέα και εμείς διδασκόμενοι από αυ-

τούς, ακολουθούμε πάνω σε δοκιμασμένα βήματα, βασι-

σμένοι σε αξιακές ιδέες και αρχές, που απλοί και αγράμ-

ματοι άνθρωποι μάς οδήγησαν. Δυστυχώς δεν θα τελει-

ώσουμε ποτέ μαζί τη συλλογή των δημοτικών τραγουδιών

που αρχίσαμε να χτίζουμε. Πιστεύω όμως ότι θα καταφέρω

και μόνος μου ή και την βοήθεια κάποιων... Ανδρέα και
εκεί που είσαι κοίτα μωρέ να τακτοποιήσεις λίγο τα οι-
κονομικά των κρατών γιατί οι Θεοί δε τα μοίρασαν καλά
και δίκαια.

Καλό σου ταξίδι φίλε.
Δήμος Φ. Τράγκας

Στρέζοβα 10 του Μαΐου 2011

ΥΓ. Ο Ανδρέας ήταν ο δεύτερος γιος του Κροταλό-
γιαννη του κλαριτζή για όσους δεν γνωρίζουν.

Γραφτείτε στο Σύλλογό μας.

Ενισχύστε το έργο του.

Ευχητήριο

Την 4η Μαρτίου η Αγγελική Τράγκα του Γεωργίου
και ο Ευάγγελος Τσάρας, παρουσία πολλών συγγενών
και φίλων και ενώπιον ιερέως δήλωσαν την αμοιβαία
τους θέληση για ισόβια συμβίωση.

Τους ευχόμαστε εγκάρδια μακροζωία με υγεία, ευ-
τεκνία και ευτυχία μέχρι βαθέων γηρατιών.

Θείος Τάκης
Θεία Νίκη
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Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμ-
μετοχή (η αίθουσα ασφυκτικά γεμάτη)
κτηνοτρόφων μελών των Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών της Ε.Α.Σ. Καλαβρύτων
αλλά και κτηνοτρόφων από την ευρύτερη
περιοχή Αχαΐας πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 στο αρχον-
τικό Παλαιολογίνας στα Καλάβρυτα,
ενημερωτική ημερίδα με θέμα: 

“Νέα ΚΑΠ - σχέδια βελτίωσης - 
κτηνιατρικά θέματα’’.

Βασικά θέματα και εισηγήσεις:
3 Η νέα ΚΑΠ μετά το 2013 - Άδειες

λειτουργίας σταυλικών εγκαταστάσεων. 
Εισηγητής ο κ. Παύλος Σατολιάς,

Πρόεδρος ΕΑΣ Καλαβρύτων.
3 Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηρι-

στικά του παραγόμενου γάλακτος.
Εισηγητής η κ. Ιωάννα Τσιλιγιάννη,

Κτηνίατρος - Υγειονολόγος, Επόπτρια
ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. Πελοποννήσου και Δυτικής
Ελλάδας.

3 Σχέδια βελτίωσης.
Εισηγητές οι κ.κ.: Γεώργιος Μπούμ-

πουρας, Προϊστάμενος της Ειδικής Γραμ-
ματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και ο Μιχάλης Σμυρής, Στέ-
λεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. 

3 Κανόνες ορθής πρακτικής σε
εκτροφές αιγοπροβάτων - θεραπεία και
προληπτικά μέσα στα κυριότερα νοσή-
ματα των προβάτων. 

Εισηγήτρια η κ. Ελένη Φωτοπούλου,

Κτηνίατρος ΕΑΣ Καλαβρύτων.
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε

και ευχαρίστησε για την παρουσία τους
ο Πρόεδρος της ΕΑΣ κ. Παύλος Σατολιάς.
Την διεξαγωγή της ημερίδας και της συ-
ζήτησης συντόνισε ο κ. Παναγιώτης Τό-
λιος, Γεωπόνος του Κέντρου Αγροτικής
Οικονομίας Ακράτας.

Στην Ημερίδα παρευρέθηκαν και απη-
ύθυναν χαιρετισμό ο Βουλευτής Αχαΐας
κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος και ο Δή-
μαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λα-
ζουράς.

Επίσης παρευρέθηκαν ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Περ. Δυτ. Ελλάδας κ. Σταύρος Βέρας,
Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι
Καλαβρύτων, οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι
Τοπικών Κοινοτήτων, οι Πρόεδροι των
Αγροτικών Συνεταιρισμών και αρκετοί
εκπρόσωποι φορέων του Δήμου και της
Αχαΐας.

Αυτά που ειπώθηκαν από τους ειση-
γητές των παραπάνω θεμάτων ήταν εν-
διαφέροντα και χρήσιμα για τους κτη-
νοτρόφους μας για την βελτίωση των
εγκαταστάσεών τους και της παραγωγής
της.

Η ημερίδα έγινε με την υποστήριξη
του Δήμου Καλαβρύτων.

Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και τα
μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Σ. Καλαβρύτων.

Δραστηριότητες  Συλλόγων  -   Φορέων  -   ΙδιωτώνΔραστηριότητες  Συλλόγων  -   Φορέων  -   Ιδιωτών

Το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοι-

νότητας Δάφνης στη συνεδρίασή του

στις 21-2-2011 σε πλήρη απαρτία (Πρό-
εδρος: Κώστας Λαζανάς και Μέλη: Μαρία
Νικολετοπούλου και Αγγελής Καυγάς)
με θέμα: “Προτάσεις για τα προς εκτέ-
λεση έργα που θα συμπεριληφθούν στο
Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπο-
λογισμό του Δήμου έτους 2011’’. Μετά

από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε

υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου

του Συμβουλίου Κώστα Λαζανά καθώς

και τις άμεσες ανάγκες της Τοπικής Κοι-

νότητας

Αποφάσισε Ομόφωνα
Να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρό-

γραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δή-

μου έτους 2011 κατά προτεραιότητα τα

παρακάτω έργα:

1. Οδοποιΐα δρόμου «Λίμνα Παναγάκη -
Καγιάκ - Σμίξη»

2. Βελτίωση δρόμου «Δάφνη - Ε.Ο. (111)» 
3. Γενική Βελτίωση 

«Αγροτικής Οδοποιΐας» 
4. Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων

Δάφνης
5. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού
6. Κατασκευή εξεδρών στο Γήπεδο
7. Θωράκια Ασφαλείας δρόμων
8. Διάνοιξη δρόμων Πυροπροστασίας

τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών
9. Ολοκλήρωση ξενοδοχείου
10. Δημιουργία Πάρκων 

και Παιδικών Χαρών 
11. Επέκταση Αποχέτευσης
12. Συντήρηση δικτύου ύδρευσης

3
ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ

ΤΑ  ΝΕΑ

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2011

Τα εγκαίνια του Δικηγορικού του

Γραφείου μέσα σ’ ένα πολύ ευχάριστο

κλίμα και με αρκετό κόσμο έκανε ο

Λάμπης Σκουτέρης (γιός του Γιάννη
Σκουτέρη, επίσης Δικηγόρου) την
Κυριακή 13 Μαρτίου 2011, στην οδό

Μαυροκορδάτου 6 (4ος όροφος) στο

κέντρο της Αθήνας και ο οποίος θα

βρίσκεται στη διάθεσή σας επικοινω-

νώντας με τα παρακάτω τηλέφωνα:

Τηλ. - Fax: 210-3218539
Κιν.: 6976716310
Μαυροκορδάτου 6
Αθήνα Τ.Κ. 10678
Συγχαρητήρια και καλές δουλει-

ές.

Εγκαίνια  Δικηγορικού  Γραφείου

Κέντρο  Υγείας  Κλειτορίας

Τοπικό Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Δάφνης

της Δημοτικής Ενότητας Παΐων 

Δήμου Καλαβρύτων

Αξιέπαινη είναι η πρωτοβουλία των
συμπατριωτών μας Θεόδωρου Χ. Μώρου,
πρώην Γραμματέα Χόβολης και του Θε-
όδωρου Δ. Νασιώτη κατοίκου Αθηνών
οι οποίοι συνέστησαν μια άτυπη επιτροπή
με σκοπό την “επέκταση του Κοιμητη-
ρίου της Τοπικής Κοινότητας Χόβολης
της Δημοτικής Ενότητας Παΐων’’.

Η έλλειψη διαθέσιμου χώρου στο
Κοιμητήριο της Χόβολης για την ικανο-
ποίηση της ζήτησης οικογενειακών τά-
φων για τον ενταφιασμό αποβιωσάντων
κατοίκων και η αδιαφορία των Τοπικών
Αρχών για την αντιμετώπιση του εν
λόγω προβλήματος προκάλεσαν την
ανάγκη της άμεσης ιδιωτικής παρέμ-
βασης.

Έτσι, με πρωτοβουλία των παραπάνω
και με δαπάνη, τόσο των ίδιων, όσο και
των παρακάτω Χοβολιτών:

1) Ανδρέου Χ. Μπαμπίλη
2) Παναγιώτου Θ. Μπαμπίλη
3) Μαρίας χας Γεωργίου Νασιώτη
4) Δημητρίου Ι. Συργιαμιώτη
5) Ευθυμίου Ι. Συργιαμιώτη
6) Γαρυφαλιάς Θ. Μπαμπίλη
7) Παναγιώτας συζ. Ιωάννη Αναστα-

σοπούλου 
8) Μαρίας συζ. Σταμάτη Παπαγεωρ-

γίου 
9) Γεωργίου Π. Κακλαμάνου
10) Θεώνης συζ. Δημητρίου Τερζή
11) Ιωάννου Κ. Θωμά
12) Θεοδώρου Κ. Θωμά
13) Γεωργίου Θ. Κίτσου
14) Γεωργίου Α. Κίτσου
15) Γεωργίου Δ. Τερζή
16) Διονυσίου Δ. Κουτσαντώνη
17) Δήμητρας Σεραφείμ, κόρη της

Γεωργίας Πατσή και το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο Χόβολης. Έγινε επέκταση
του Κοιμητηρίου Χόβολης, μέσα σε εφα-
πτόμενο με αυτό αγρόκτημα του Χοβο-
λίτη Νικολάου Μπαμπίλη του Ιωάννη
που παραχώρησε δωρεάν για το σκοπό
αυτό, ο οποίος πέραν της γενναιοδωρίας
αυτής, διέθεσε και υλικά για την περί-
φραξή της (αμμοχάλικο - τσιμέντα).

Με την εν λόγω επέκταση το Κοιμη-
τήριο Χόβολης απέκτησε επαρκή χώρο
και έτσι πλέον, ικανοποιούνται όλες οι
ανάγκες των κατοίκων, μονίμων και μη.

Σε όλους τους συντελεστές του έρ-
γου αυτού, αξίζει ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ
και η πράξη τους αυτή, ας γίνει παρά-
δειγμα μίμησης και σε άλλους.

Συγχαρητήρια.

Αξιέπαινη  πρωτοβουλία

Ένωση  Αγροτικών  Συνεταιρισμών
Καλαβρύτων

Ενημερωτική  Ημερίδα

Εκπληκτική μουσική εκδήλωση στα Καλάβρυτα

Το Κέντρο Υγείας Κλειτορίας, με την

προσωπική φροντίδα του διευθυντή του

Δρ Ν.Χ. Ραζή, ο Δήμος Καλαβρύτων και

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», διοργάνωσαν

εξαιρετική Μουσική Εκδήλωση το Σάββατο
26 Μαρτίου 2011 και ώρα 8:00 μ.μ. στο
Ξενοδοχείο “Kalavrita Canyon’’ (οδός Εθν.
Αντιστάσεως & Σκαλτσά - Καλάβρυτα) με

σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις και

το έργο του «Χαμόγελου του Παιδιού»,
καθώς και τη συγκέντρωση ειδών πρώτης

ανάγκης (τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, παι-

χνίδια κ.λ.π.), για παιδιά και οικογένειες

που υποστηρίζει ο Εθελοντικός Οργανι-
σμός. 

Η είσοδος ήταν ελεύθερη και η συμμε-

τοχή του κοινού μαζική. Στην εκδήλωση,

προβλήθηκε μέρος του ντοκιμαντέρ του

Οργανισμού, ενώ το μουσικό μέρος καλύ-

φθηκε από την εθελοντική 36μελή χορωδία

«Το χαμόγελο του παιδιού» και την νεο-

σύστατη 6μελή ορχήστρα της υπό τη γενική

διεύθυνση του μαέστρου κ. Σ. Καρδιόλα-
κα.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κ. Α. Πα-
παδόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας ο κ. Ν.
Μαγκαφάς βοηθός Δημάρχου εκ μέρους

του Δήμου Καλαβρύτων, ο κ. Κ. Γιαννό-
πουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Χαμόγε-

λου του Παιδιού», και ο Δρ. Ν. Ραζής
Ιατρός Γενικής Ιατρικής και Διευθυντής

του ΚΥ Κλειτορίας.

Υποστηρικτές Εκδήλωσης:
― Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) -

Μαθητική Εστία Καλαβρύτων.
― Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό

& Διακανονικό Κέντρο (Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) Καλα-
βρύτων.

― Ξενοδοχείο “Kalavrita Canyon’’

Ενημερωτική ημερίδα

Ο Δήμος Καλαβρύτων και το Παράρ-

τημα Ν. Αχαΐας του Ομίλου Εθελοντών

κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» διοργά-

νωσαν την επιτυχημένη ενημερωτική εκ-

δήλωση με θέμα: «Καρκίνος παχέος εν-
τέρου: Η αξία της έγκαιρης διάγνωσης»
το Σάββατο 14 Μαΐου 2011 και ώρα 19:00
στα Καλάβρυτα, στην Αίθουσα Εκδηλώ-

σεων του «Αρχοντικού της Παλαιολογί-
νας». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενη-

μέρωση για την αξία της έγκαιρης διά-

γνωσης του καρκίνου παχέος εντέρου,

την θεραπευτική αντιμετώπισή του, τον

ρόλο της διατροφής στην εμφάνισή του

και τον φόβο απέναντι στον καρκίνο ως

ανασταλτικό παράγοντα για την έγκαιρη

διάγνωσή του. Την συζήτηση συντόνισε

ο Δρ Νικόλαος Χ. Ραζής, Συντονιστής

Εκπαίδευσης Γενικής Ιατρικής Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδος - Διευθυντής Κέντρου

Υγείας Κλειτορίας. 

Θέματα και εισηγητές: 

• «Έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
παχέος εντέρου» εισηγητής ο κ. Ν. Απο-
στολόπουλος, Διευθυντής Χειρουργικής

Κλινικής Γ.Ν.Π. «Αγ. Ανδρέας».

• «Θεραπευτική αντιμετώπιση του καρ-
κίνου παχέος εντέρου» εισηγήτρια η κ.

Δ. Σπυροπούλου, Επιμελήτρια Β’ Ακτινο-

θεραπευτικής Ογκολογίας Π.Γ.Ν.Π.

• «Ο ρόλος της διατροφής στην εμ-
φάνιση του καρκίνου παχέος εντέρου»
εισηγήτρια η κ. Μ. Σταματιάδου Ειδικός

Παθολόγος - Λιπιδιολόγος - Διατροφολό-

γος.

• «Ο φόβος απέναντι στον Καρκίνο
ως παράγοντας που εμποδίζει την έγκαιρη
διάγνωσή του» εισηγητής ο κ. Γ. Μανω-
λέσος, Ψυχίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ.

Την Ημερίδα χαιρέτισε ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων και την παρακολούθησαν

Υγειονομικοί και πλήθος κόσμου.
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ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ

ΤΑ  ΝΕΑ

Αχ  καημένε  Καν

Ρωτήσαμε τον Μέγα Καν

να μας πει το πως το κάν(ει)

με τη σούπερ καμαριέρα

στη μεγάλη τη μπανιέρα.

Αν ισχύσει η θεωρία

ότι είναι σκευωρία

πάλι φταις μεγάλε Στρος

γιατί είχες φαγούρα στα εμπρός.

Και καλά που έγινε ’κεί

στην κακιά Αμερική

που δε σέβονται γαλόνια

και τους δένουν χέρια - πόδια.

Γιατί εδώ στη Γηραιά

θα ’πεφτε στα μαλακά

με εξαψήφια ευρά

ούτε γάτα, ούτε ζημιά.

Τελικά όσοι κυβερνούν

έχουν τρόπους και μπορούν

φανερά να μας πηδάνε

κι εμείς να χειροκροτάμε.

Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα (7) 
του  Πετροκότσυφα

1)   Π   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _

2)   Ε   _   _   _   _   _   _   _

3)   Τ   _   _   _   _ 

4)   Ρ   _   _   _   _   _

5)   Ο   _   _   _   _   _   _

6)   Κ    _   _   _   _   _  _  _

7)   Ο   _   _   _   _ 

8)   Τ   _   _   _   _   _ 

9)   Σ    _   _   _   _   _   _

10) Υ   _   _   _   _   _   _   _   _

11) Φ   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _

12) Α   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

13) Σ   _   _   _   _   _   _   _

1) Άλλη ονομασία του Μάρτη.

2) Έτσι λέγεται ο καλόγερος που ζει μόνος του.

3) Άλλη ονομασία της παγίδας για τα ποντίκια.

4) Άλλη ονομασία της ανάπαυσης - ξάπλας.

5) Ό,τι μένει μετά το κοσκίνισμα του αλευριού (αντί-

στροφα). 

6) Το χρησιμοποιούσαν οι παλιοί τσαγκάρηδες για να

κατασκευάσουν τα εργατικά άρβυλα.

7) Αρπαχτικά πουλιά.

8) Μεγάλο σχοινί που το χρησιμοποιούσαν για να φορ-

τώνουν τα ζώα.

9) Τη βούταγε βαθιά στα σακιά ο μυλωνάς.

10) Έτσι λέγεται αυτός που περπατάει κοιμισμένος.

11) Αγαπάει πολύ τη φύση.

12) Επιστημονική ονομασία του σκατζόχοιρου.

13) Μικρό πουλάκι που χτίζει τη φωλιά του στις

κουφάλες των δέντρων.

Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (6) (αρ. φ. 34):
1) Μαυριλίμι 7) Σιούτο

2) Ασβός 8) Ροδάμι

3) Υδρόμυλος 9) Ασπάλακας

4) Ρούγα 10) Κότσυφας

5) Ομελέτα 11) Αϊτός

6) Κασμάς 12) Σουσουράδα

Παν. Τσίπος

“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ’’  ΔΗΜΟΙ
Αρμοδιότητες  Προέδρων  Συμβουλίων -

Εκπροσώπων  Τοπικών  Κοινοτήτων  και

ποιο  θα  είναι  το  μέλλον  των  χωριών  μας

άλλος που θέλει να επενδύσει στην
περιοχή μας.

Να δοθεί χώρος δράσης στους
πολιτιστικούς συλλόγους και στους
ενεργούς πολίτες του Δήμου μας που
έχουν διάθεση να προσφέρουν. 

Πιστεύουμε ότι αν με την εφαρ-
μογή του Καλλικράτη εγκαταλειφθούν
τα χωριά μας, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι
θα πρέπει να αναθεωρήσουν τα κα-
ταστατικά τους προσανατολίζοντάς
τα και στα κοινωνικά θέματα.

Εμείς αισιοδοξούμε γιατί πιστεύου-
με ότι όπως και να δουλέψει το “πρό-
γραμμα Καλλικράτης’’ για τα χωριά
μας, εμείς οι ίδιοι δεν θα επιτρέψουμε
τον αφανισμό τους και είναι στο χέρι
όλων μας να το παλέψουμε και θα τα
καταφέρουμε.

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Για μας τα Τοπικά Συμβούλια έχουν

και λόγο και ρόλο όχι απλά γιατί έτσι
προβλέπει ο Καλλικράτης αλλά γιατί
επιπλέον είναι αναγκαίο για να μπο-
ρέσει να λειτουργήσει ο νέος Δήμος
να έχουν και λόγο και ρόλο. 

Η τεράστια έκταση του Δήμου μας
(1.058 τ.χλμ.) αλλά και ο όγκος δου-
λειάς που απαιτείται για το στήσιμό
του, καθιστούν αναγκαιότητα τη δια-
χείριση της καθημερινότητας των δη-
μοτών από τοπικούς “άρχοντες’’ που
θα επιλαμβάνονται και θα επιλύουν
τα προβλήματα που επικύπτουν. 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι είναι οι άν-
θρωποι που απευθύνεται ο κάθε Δη-
μότης για κάθε πρόβλημά του.

Οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι
των Τοπικών Κοινοτήτων, αντιμετω-
πίζουν σήμερα πολλά προβλήματα.
Είναι αυτοί που όλο το 24ωρο και σε
καθημερινή βάση προσπαθούν με
ελάχιστα μέσα να εξυπηρετήσουν
τους κατοίκους, που ζούν στα χωριά
μας. 

Η συμβολή των Τοπικών Συμβου-
λίων στη λειτουργία των διευρυμένων
Δήμων είναι τεράστια, καθώς έχουν
το πλεονέκτημα να είναι σε διαρκή
επαφή με τους Δημότες μας και τα
προβλήματά τους.

Οι περισσότεροι δημότες αγνοούν
το νέο θεσμό, ενώ άλλοι και με το
δίκιο τους δεν γνωρίζουν το ρόλο και
τις αρμοδιότητες των Τοπικών Συμ-
βουλίων. Κάποιοι αιρετοί υποτιμούν
το ρόλο του Τοπικού Συμβουλίου, ενώ

κάποιοι άλλοι το προσπερνούν, φο-
βούμενοι μην μειωθεί η εξουσία τους
και η προσωπική τους προβολή.

Μέτρο για την αξιολόγηση της
επιτυχίας είναι η αναβάθμιση της κα-
θημερινότητας του πολίτη, η ανα-
βάθμιση του ρόλου των αιρετών και
η σωστή διαχείριση των δημοσίων
πόρων. 

ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Η απαξίωση έγκειται στην άγνοια
των αρμοδιοτήτων που αφορούν τα
Τοπικά Συμβούλια, καθώς και σε κάποια
διαδικαστικά θέματα που κάποιοι είτε
ηθελημένα είτε όχι δεν θέλουν να τα
παραδεχτούν και συνεχίζουν την δική
τους τακτική. Υπάρχουν και περιπτώ-
σεις αιρετών, που αναμφίβολα δεν
θέλουν να δεχτούν τόσο την ύπαρξη
όσο και τον ρόλο των Τοπικών Συμ-
βουλίων κάτι που έγινε κατανοητό
ακόμη και στους Δημότες, τους οποί-
ους έχουμε μπερδέψει ακόμη περισ-
σότερο.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι από
τη στιγμή που αρκετές αρμοδιότητες
έχουν ανατεθεί ή έχουν εκχωρηθεί
στα Τοπικά Συμβούλια, σε κάποιους
δεν άρεσε καθόλου αυτό. Πιστεύουμε
ότι με τον καινούργιο κανονισμό του
Δήμου, θα δοθούν οι απαραίτητες δι-
ευκρινίσεις και θα αποσαφηνιστούν
οι αρμοδιότητες του καθενός, ώστε
να συμβάλουν στην σωστή εφαρμογή
τους. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ο πρόεδρος του συμβουλίου της

τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος
της τοπικής κοινότητας μετέχει στις
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβου-
λίου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην
ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται
θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη
τοπική κοινότητα.

Ασκεί δε τις ακόλουθες αρμοδιό-
τητες:

― Μεριμνά για την καλή κατά-
σταση του δικτύου εσωτερικής και
αγροτικής οδοποιΐας. 

― Μεριμνά για την καθαριότητα
των κοινόχρηστων χώρων.

― Λαμβάνει μέτρα για την άμεση
αποκατάσταση των ζημιών επείγον-
τος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης

και αποχέτευσης.
― Αναθέτει σε εξαιρετικές περι-

πτώσεις την εκτέλεση των εργασιών
αποκατάστασης ζημιών μικρής κλί-
μακας εάν από την καθυστέρηση απο-
κατάστασης δημιουργείται άμεσος
κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση
της τοπικής κοινότητας, ενημερώ-
νοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρό-
εδρο της ΔΕΥΑ,

― Μεριμνά για την αποκατάσταση
ζημιών και την καλή λειτουργία του
δικτύου δημοτικού φωτισμού και συ-
νεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια
υπηρεσία του δήμου,

― Μεριμνά για την καλή κατά-
σταση και την ασφάλεια των εγκα-
ταστάσεων των παιδικών χαρών και
συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λει-
τουργίας των παιδικών χαρών του
δήμου,

― Μεριμνά για την εύρυθμη λει-
τουργία, τη συντήρηση και την ευτα-
ξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοι-
νότητας, προεγκρίνει την κατασκευή
οικογενειακών τάφων και λοιπών τα-
φικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες
ταφής, παράτασης ταφής και ανακο-
μιδής οστών,

― Καταγράφει τα μέσα και το αν-
θρώπινο δυναμικό που μπορεί να
συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσι-
κών καταστροφών και είναι υπεύθυ-
νος της ομάδας πυρασφάλειας της
τοπικής κοινότητας. 

― Συνεργάζεται για την κατάρτιση
του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών
και άλλων φυσικών καταστροφών με
τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ
κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντι-
μετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών κα-
ταστροφών τίθεται στη διάθεση των
αρμοδίων αρχών,

― Είναι υπεύθυνος για την προ-
στασία της δημοτικής περιουσίας στα
όρια της τοπικής κοινότητας και έχει
καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον
δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο
ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησια-
κών δικαιωμάτων του δήμου,

― Εισηγείται στο τοπικό συμβού-
λιο θέματα της αρμοδιότητάς του και
εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού
συμβουλίου,

― Ενεργεί πληρωμές από την πά-
για προκαταβολή, που συνιστάται
κατά τις σχετικές διατάξεις.

Από το Δ.Σ.

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2011

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

ΕμπόριοΕμπόριο

ΑκατέργαστωνΑκατέργαστων

Δερμάτων & ΜαλλιώνΔερμάτων & Μαλλιών

Σπήλιος Κούνας

Δάφνη Καλαβρύτων

Τηλ. 6974883062
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ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ

ΤΑ  ΝΕΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

Μ
ε το νέο Ασφαλιστικό Νόμο πα-

ρέχεται η δυνατότητα αναγνώρι-
σης χρόνων ασφάλισης με τους

οποίους ο εργαζόμενος διευκολύνεται για

να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
αλλά και σε περιπτώσεις για να αυξήσει τη

σύνταξή του.

Μέχρι σήμερα οι χρόνοι που μπορούσαν

να αναγνωρίσουν ήταν περιορισμένοι (Στρα-
τός, γονική άδεια, χρόνος ανατροφής παι-
διών κ.λ.π.) και δεν αφορούσαν το σύνολο

των περιπτώσεων αλλά ειδικές κατηγορίες.

Με τις νέες ρυθμίσεις ο Ασφαλισμένος

μπορεί να αναγνωρίσει επιπλέον:

1) Το χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας
μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από

την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επι-

δότηση ανεργίας. 

2) Το χρόνο επιδοτούμενης ασθένειας
μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από

την περίοδο που έλαβε χώρα η ασθένεια.

3) Το χρόνο σπουδών σε μέσες, ανώ-

τερες και ανώτατες σχολές. 

4) Το χρόνο ανεργίας για τον οποίο

δεν έχει επιδοτηθεί ο εργαζόμενος ή πα-

ρουσιάζεται γενικώς κενό ασφάλισης, μετά

όμως την υπαγωγή στην ασφάλιση οποι-

ουδήποτε Ταμείου. 

5) Το χρόνο απουσίας από την εργασία

για τις μητέρες λόγω κύησης και λοχείας

και μέχρι 119 ημέρες.

6) Το χρόνο απεργίας για τον οποίο

υπάρχει κενό ασφάλισης.

7) Τον πλασματικό χρόνο για τα παιδιά
ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής

τους, ο οποίος ανέρχεται:

Σε 1 χρόνο για ένα παιδί.
Σε 3 χρόνια για δύο παιδιά.
Σε 5 χρόνια για τρία παιδιά.
8) Το χρόνο εκπαιδευτικής άδειας μέχρι

2 έτη.
9) Το χρόνο μαθητείας και μέχρι 1 έτος

ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως χρόνος μα-

θητείας θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης

σε πεπραγμένα απόκτησης εργασιακής εμ-

πειρίας (stage).
10) Το χρόνο άσκησης ανασφάλιστης

επαγγελματικής δραστηριότητας των ασφα-
λισμένων του ΟΑΕΕ. Ο χρόνος αυτός

(ΟΑΕΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη

και λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμε-

λίωση όσο και για την προσαύξηση του πο-

σού της σύνταξης. Το ποσοστό προσαύξη-

σης περιορίζεται στο 2% για κάθε έτος. Για

την εξαγορά καταβάλονται εισφορές με

βάση την 5η Ασφαλιστική Κλάση.

Οι νέοι “πλασματικοί’’ χρόνοι αναγνω-

ρίζονται μόνο από εκείνους που θεμελιώ-

νουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-
2011 και μετά και αφορά τους ασφαλισμέ-

νους που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις

εξής προϋποθέσεις:

α) Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίω-
μα κατ’ αποκλειστικότητα από 1-1-2011
και εφεξής και 

β) Έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον

3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης.
Επιπλέον καθορίζεται η κλιμάκωση του

χρόνου, τον οποίο μπορεί να προσμετρήσει

ή να αναγνωρίσει κάθε ασφαλισμένος ανά-

λογα με το χρόνο συνταξιοδότησής του

ως εξής:

α) Μέχρι 4 χρόνια, για όσους θεμελιώ-

νουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του
έτους 2011.

β) Μέχρι 5 χρόνια για όσους θεμελιώ-

νουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του
έτους 2012. 

γ) Μέχρι 6 χρόνια για όσους θεμελιώ-

νουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του
έτους 2013 και 

δ) Μέχρι 7 χρόνια για όσους θεμελιώ-

νουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-
2014 και εφεξής. 

ΕΞΑΓΟΡΑ 
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
Σε όλα τα ταμεία ο χρόνος στρατιωτικής

θητείας αναγνωρίζεται με την καταβολή

εισφοράς που αντιστοιχεί στο άθροισμα

των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη,

επί των συντάξιμων αποδοχών που έχει ο

εργαζόμενος κατά το μήνα υποβολής της

αίτησης. Για τους μισθωτούς στις περισσό-

τερες των περιπτώσεων είναι το 20% επί

των συντάξιμων αποδοχών. Για τους Δη-
μόσιους Υπαλλήλους είναι 6,67% επί των

συντάξιμων των αποδοχών, ενώ για τους

αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους

επαγγελματίες η εισφορά για κάθε μήνα

που αναγνωρίζεται είναι ίση με την εισφορά
που καταβάλει ο ασφαλισμένος στον κλάδο
σύνταξης.

Έκπτωση 30% παρέχεται σε όσους

ασφαλισμένους θεμελιώνουν συνταξιοδο-

τικό δικαίωμα από 1-1-2011 μέχρι 31-12-
2013 και 

Έκπτωση 50% παρέχεται σε όσους θε-

μελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από

1-1-2015 και μετά.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώ-

τατες σχολές, ο χρόνος μαθητείας, ο χρό-
νος ανατροφής παιδιών και ο χρόνος φοί-
τησης σε μέσες επαγγελματικές σχολές

αναγνωρίζονται με την καταβολή εισφορών

που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου
του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ Ή ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Για τους χρόνους εκπαιδευτικής άδειας
ή απεργίας ο εργαζόμενος καταβάλει για

κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει ποσό που

αντιστοιχεί στο 20% του συντάξιμου μισθού
που έχει κατά το μήνα υποβολής της αίτη-
σης. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Για το χρόνο της επιδοτούμενης ανερ-

γίας δεν καταβάλονται εισφορές. Ο χρόνος
αυτός αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά για
τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώ-
ματος. 

Για οποιοδήποτε άλλο χρόνο ανεργίας
ή κενού ασφάλισης που υπάρχει μετά την
πρώτη ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα, ο
εργαζόμενος πληρώνει εισφορά για κάθε
μήνα που θα αναγνωρίσει, ίση με το 20%
του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανει-
δίκευτου εργάτη όπως αυτό ισχύει κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πληρωμή στα Ταμεία γίνεται εφάπαξ
εντός τριμήνου από την ειδοποίηση του
Ταμείου οπότε υπάρχει έκπτωση 15% στο
ποσό.

Παρέχεται όμως η δυνατότητα το συ-
νολικό ποσό να εξοφληθεί σε τόσες μηνιαίες
δόσεις όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρί-
ζονται.

Στην περίπτωση που κάποιος εργαζό-
μενος συνταξιοδοτείται η δόση παρακρα-
τείται από τη σύνταξη. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
― Τα πλασματικά χρόνια αναγνωρίζον-

ται και στα Επικουρικά Ταμεία με τις ίδιες
προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται στα Τα-
μεία Κύριας Ασφάλισης. 

― Στα Επικουρικά Ταμεία το ποσοστό
εισφοράς για τις αναγνωρίσεις είναι κατά
κανόνα 6%. 

― Χωρίς την καταβολή εισφορών ανα-
γνωρίζεται ο χρόνος της επιδοτούμενης
ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος
επιδοτούμενης ασθενείας και μέχρι 300
ημέρες, ο χρόνος κύησης και λωχείας για
τις μητέρες και μέχρι 119 ημέρες και ο
χρόνος συνταξιοδότησης με αναπηρική
σύνταξη. Αντίθετα για όλους τους άλλους
χρόνους που αναγνωρίζονται καταβάλλονται
εισφορές.

― Σε όλες τις περιπτώσεις τα “πλα-
σματικά’’ χρόνια που αναγνωρίζονται, συ-
νυπολογίζονται για θεμελίωση του συντα-
ξιοδοτικού δικαιώματος. Ειδικά όμως για
προσαυξήσεις της σύνταξης συνυπολογί-
ζονται τα χρόνια για τα οποία προβλέπεται
η πληρωμή εισφοράς (αναγνώριση και εξα-
γορά). 

― Εκτός του χρόνου Στατιστικής Υπη-
ρεσίας, για όλους τους υπόλοιπους χρόνους
το κάθε πλήρες έτος αναγνωριζόμενου
χρόνου αντιστοιχεί σε 300 ημέρες ή 12 μή-
νες ασφάλισης (κάθε μήνας = 25 ημέρες
ασφάλισης). 

― Ο τρόπος υπολογισμού του κόστους
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ο εξής:

25πλάσιο x ημερομίσθιο ανειδίκευτου
εργάτη x 20 x μήνες = ποσό εξαγοράς,
π.χ. 25 x 33,4 (Η.Α.Ε. σήμερα) x 20% =
165,20 € ο κάθε μήνας με δόσεις και 

έκπτωση 15% για εφ’ άπαξ καταβολή
για την κύρια σύνταξη.

Επικουρική: 25 x 33,04 x 6% = 99,56
ευρώ κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση
15% για εφ’ άπαξ καταβολή.

Ο  ΝΕΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΝΟΜΟΣ
“ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ’’  -  ΕΞΑΓΟΡΑ

Σύμφωνα με την 77/5-11-2010 εγκύκλιο

του ΙΚΑ, οι μητέρες ασφαλισμένες μέχρι 31-

12-1992 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συμπλήρωσαν

μέχρι 31-12-2010 5.500 ημέρες εργασίας και

είχαν ανήλικο παιδί κατά την συμπλήρωση

των 5.500 ημερών εργασίας θα δικαιωθούν

σύνταξης οποτεδήποτε ανεξαρτήτως του γε-

γονότος ότι στο 50ο έτος ηλικίας τους δε θα

έχουν ανήλικο τέκνο.

Παράδειγμα:

Γυναίκα 40 χρονών σήμερα (γεν. το 1970)

συμπλήρωσε 5.500 ημερ. στις 30-11-2010 και

έχει παιδί 17 χρονών. 

Στις 30-11-2010 θεμελίωσε δικαίωμα για

μειωμένη σύνταξη στο 50ο έτος ηλικίας το

2020 (όταν το παιδί θα είναι 27 χρονών) 

ή πλήρη στο 55ο έτος (όταν το παιδί θα

είναι 32 ετών).

Αντίθετα, εάν οι ανωτέρω προϋποθέσεις

(συμπλήρωση 5.500 ημερών και ανήλικο παι-

δί) συντρέχουν από 1-1-2011 και μετά, τα

όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων

ασφαλισμένων πριν την 1-1-1993 διαμορφώ-

νονται ως εξής:

2011 - 57ο έτος για πλήρη - 52ο έτος για

μειωμένη.

2012 - 60ο έτος για πλήρη - 55ο έτος για

μειωμένη.

2013 και μετά - 65ο έτος για πλήρη - 60ο

έτος για μειωμένη.

Στην ίδια εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι οι

εργαζόμενες οι οποίες μέχρι την 31-12-2010

είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος και 4.500

ημέρες ασφάλισης το όριο ηλικίας της πλήρης

συνταξιοδότησης εξακολουθεί να παραμένει

το 60ο και στην περίπτωση χορήγησης μει-

ωμένης σύνταξης, ο υπολογισμός του ποσο-

στού μείωσης θα γίνει με βάση τους μήνες

που υπολείπονται μέχρι του ηλικιακού ορίου

των 60 ετών.

Διευκρινίζεται όμως ότι εάν μέχρι τις 31-

12-2010 είχε συμπληρωθεί το 55ο έτος της

ηλικίας αλλά οι 4.500 ημέρες συμπληρώνονται

μετά την 1-1-2011, τότε ισχύουν τα αυξημένα

όρια ηλικίας.

Π.Λ.

Διευκρινίσεις για 

τη συνταξιοδότηση 

μητέρων ανηλίκων 

τέκνων και γυναικών
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ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ

ΤΑ  ΝΕΑ

Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο

ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑ 
Πριν από τη βάπτιση δεν έκοβαν τα μαλλιά του παιδιού καθόλου.

Μετά από το βάπτισμα τα έκοβαν σύριζα, διότι έπρεπε να φύγουν τα
κοιλόμαλλα.

Οι αγρότισσες για τη μεταφορά των μωρών τους στους τόπους
της εργασίας τους χρησιμοποιούσαν τη νάκα. (Κομμάτι μάλλινο
ύφασμα υφασμένο στον αργαλειό σε σχήμα ορθογωνίου παραλλη-
λογράμμου, περασμένο κατά τις δύο πλευρές του σε δύο ξύλινα κον-
ταράκια και δεμένο από τις 4 γωνίες του με σχοινί γερό για να
φέρεται στον ώμο).

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Τα μωρά προσβάλλονταν από διάφορες
ασθένειες οι συνηθέστερες των οποίων ήταν οι εξής:

1) Το σάγουρο: Το μωρό έβγαζε σπυριά στ’ αυτιά και στο κεφάλι.
Θεραπευόταν με πλύσεις με πιτουρόνερο και σαπούνι φαινικού οξέος.
Εκτός τούτου έβαζαν και λαχανόφυλλα αλειμμένα με βούτυρο επάνω
στα σπυριά. 

2) Οι άφτρες: Το μωρό έβγαζε σπυριά άφθες στο εσωτερικό του
στόματος και κυρίως στη γλώσσα. Για τη θεραπεία στούμπαγαν μακι-
δονίσι (μαϊντανό) (στυπτικό), ανακάτευαν το ζουμί του με μέλι (γλυ-
καντικό), δίπλωναν το δάχτυλό τους με (πλυμμένο και ξασμένο)
μαλλί από ρόκα, (ελλείψει βαμπακιού) το άλειφαν με το μίγμα αυτό
και «πέρναγαν» το στόμα του παιδιού (έκαναν επαλείψεις). 

3) Παράτριμμα: Το μωρό έβγαζε κοκκινίλες στις μασχάλες του
από τον ιδρώτα και στα μπουτάκια του από τα ούρα. Για τη θεραπεία
του έβαζαν σκόνη από κικίδι, ή καφέ (στυπτικό), ή μπομποτάλευρο
(πούδρα βιταμινούχος). 

4) Πόνος των αυτιών: Θεραπευόταν με χλιαρό λαδάκι από προ-
σφάτως σβησμένο καντήλι που το έριχναν μέσα στο αυτί. 

5) Η διάρροια: (ευκοίλια). Για τη θεραπεία έδιναν στο μωρό να
πιεί αφεψήματα από χαμομήλι, μαντζουράνα, ή δυόσμο (υγρά μαλα-
κτικά). Του έβαζαν ακόμη και ζεστά επιθέματα στην κοιλιά (παυσίπονα). 

ΒΑΠΤΙΣΗ
Το αβάπτιστο παιδί το έλεγαν Τουρκόπουλο ή Δρακούλι, Δράκο ή

Δρακούλα.
Ο ανάδοχος λέγεται νουνός ή κουμπάρος. Ανάδοχος του πρώτου

παιδιού γίνεται ο κουμπάρος που τούς είχε στεφανώσει. Αν το πρώτο
παιδί ήταν κορίτσι και το δεύτερο αγόρι, ο κουμπάρος βάπτιζε και το
αγόρι, για να συνεχισθεί το κουμπαριό. 

Ανάδοχος μπορούσε να γίνει και όποιος ασήμωνε το παιδί, όταν
γεννιόταν και έλεγε: «Το παιδί είναι δικό μου». Επίσης όποιος
πετούσε πρώτος το μαντήλι του σε βρέφος που ήταν ταμένο στον
Άγιο και εναποτεθειμένο προ της εικόνας του στην εκκλησία, ή σε
μοναστήρι. 

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ. Όσο το παιδί ήταν αβάπτιστο, η μητέρα δεν κοινω-
νούσε, διότι στο σπίτι τους είχε το Τουρκόπουλο. Για την τέλεση της
βάπτισης ο νουνός προσέφερε τα βαπτιστικά, δηλ. δύο πήχες λαδό-
πανο, δύο πήχες ύφασμα για ένα φουστανάκι και άλλες δύο πήχες
για άλλο με διαφορετικό χρώμα. Εκτός τούτων μια σαλιάρα, μια
σκούφια, μια πετσέτα, ένα σαπούνι, 100 δράμια λάδι και 4 κεριά (ένα
της μαμής, ένα του παιδιού, ένα του παπά και ένα της εκκλησίας). 

Από το σπίτι έπαιρνε το παιδί η μαμή και το μετέφερε στην
εκκλησία. Οι γονείς δεν πήγαιναν στην εκκλησία, κυρίως η μητέρα.
Το είχαν σε κακό.

Όταν πρωτόλεγε ο παπάς στην εκκλησία το όνομα του παιδιού,
τα πιτσιρίκια της γειτονιάς έτρεχαν στην μητέρα του παιδιού ποιο να
της πρωτοπεί το όνομα και να πάρει τα συχαρίκια (χρήματα και
γλυκά). 

Το πρώτο παιδί, ό,τι κι αν ήταν, έπαιρνε το όνομα των γονέων του
πατέρα. 

Αν ο κουμπάρος δεν έβαζε κατά το έθιμο το όνομα που είχαν
συμφωνήσει με τους γονείς του παιδιού, όταν παρέδιδε το παιδί στη
μητέρα, «έτρωγε ένα σκαμπίλι» γι’ αυτό που έκαμε.

Παλιότερα, μα και σήμερα ακόμη, δεν έδιναν στους παρισταμένους
«φλουράκια» για «μαρτυρικά», αλλά πενταροδεκάρες, τις οποίες πε-
τούσε ψηλά ο κουμπάρος, βγαίνοντας από την εκκλησία και σκορ-
πούσαν. Τότε οι πιτσιρίκοι σκοτωνόταν ποιός να μαζέψει τις πιο
πολλές. 

Ιδιαίτερα πληρωνόταν το παιδί που έφερνε το ζεστό νερό και τα
δυό παιδιά που «έχυναν την κολυμπήθρα». Σκοτωμός γινόταν μεταξύ
των παιδιών ποιο να πιάσει το χερούλι της κολυμπήθρας. 

Π.Λ.
Πηγή: “Δύο λαογραφικοί κύκλοι’’

Λ. & Φ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΣΤΟ ΤΗΛ

Ντροπή τους
Δοξάστε τους και χαιρετίστε τους με ανοι-

χτά τα δάχτυλα. 

Αφού έσωσαν... την Πατρίδα... τώρα ζη-

τούν (αναδρομικά) κι από ένα διαμερισματάκι

αξίας 250.000€ ο καθένας για ηθική αντα-

μοιβή των πολύτιμων υπηρεσιών τους...

Λαμόγια...

Μεγάλη επιτυχία της Εφορίας…

Συνταξιούχος του ΙΚΑ από τα Νέα Μου-
δανιά Χαλκιδικής κλήθηκε στην Εφορία για
να πληρώσει ληξιπρόθεσμο χρέος 71 λεπτών.
Ναι, 71 λεπτών. Το αρχικό χρέος ήταν 66
λεπτά και τα υπόλοιπα προσαύξηση.

Με τους μεγαλοοφειλέτες τι γίνεται;

Επιδόματα - Παραλογισμός

Κόβονται τα περισσότερα επιδόματα ανα-
κοινώνει η Κυβέρνηση. Απεργίες, μπλόκα και
αντίσταση από τους εργαζόμενους που θί-
γονται. Τα επιδόματα θεωρούνται αύξηση μι-
σθών φωνάζουν οι αντιδρώντες. Μπορεί να
έχουν δίκιο αλλά τι λέει η λογική.

Επίδομα προθέρμανσης αυτοκινήτου, επί-
δομα πλυσίματος χεριών, επίδομα έγκαιρης
προσέλευσης, επίδομα προπέλας, επίδομα
μεταφοράς φακέλου, επίδομα κεραίας, επίδομα
εργένη άνω των 35 ετών, επίδομα, επίδομα...

Πάνω από 150 επιδόματα βρίσκονται σε
ισχύ. Τα περισσότερα αναχρονιστικά, ξεπε-
ρασμένα και οι ονομασίες τους μόνο γέλια
προκαλούν. 

Έφτασε ο εργένης να παίρνει μεγαλύτερο
μισθό από τον πολύτεκνο με 4 και 5 παιδιά. 

Όλα τα παραπάνω τρακάρουν στην κοινή
λογική και στην όποια ηθική μας έχει απο-
μείνει. 

Αν
Αν σκοπός της επιστήμης είναι η γνώση.

Αν σκοπός της θρησκείας είναι η ηθικοποίηση
του ανθρώπου.

Αν σκοπός της φιλοσοφίας είναι η κοσμοθε-
ώρηση της ζωής, 

τότε η πολιτική πρέπει να ενώνει και εφαρ-
μόζει αυτές προς συμφιλίωση των λαών. 

Τιμωρία ή αδιαφορία

Οι περισσότεροι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι

των Τοπικών Κοινοτήτων του διευρυμένου Δήμου

Καλαβρύτων παρακολουθούν τα Δημοτικά Συμ-

βούλια όρθιοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Συμβου-

λίου (3-5 ώρες).
Υπ’ όψη ότι από την Δημοτική Ενότητα Παΐων

θέλουν μια ώρα να φτάσουν και άλλη μια ώρα να

επιστρέψουν. 

Κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, κ.κ. επικεφαλείς της μείζονος και ελάσ-
σονος αντιπολίτευσης, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Θα κρατήσει για πολύ αυτή η ταλαιπωρία;

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ 
δεν συνετίζονται από την κρίση

ΠΑΣΟΚ: Άννας και          Ν.Δ.: Καϊάφας
σταύρωσαν την Ελλάδα

― Σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου: οι Βρυξέλλες.

― Ιούδας: οι οίκοι αξιολόγησης.

― Γολγοθάς: τα νέα μέτρα του ΠΑΣΟΚ.

― Αργύρια: τα ομόλογα.

― Βαραβάς: ο Άκης Τσοχατζόπουλος.

Από εφ. “ΑΛΦΑ ΕΝΑ’’

Ερώτημα που έμεινε αναπάντητο
Αναπάντητο έμεινε το ερώτημα «Ποιος δη-

μαρχεύει την Δημοτική Ενότητα Παΐων;» που

υπέβαλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος

αντιπολίτευσης στον Δήμαρχο Καλαβρύτων σε

πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο.

Και τι να απαντούσε άλλωστε;

Τον ίδιο μη τον είδατε.
Τον Αντιδήμαρχο μη τον απαντήσατε. 
Τους Δημοτικούς Συμβούλους ποιος τους λο-

γαριάζει; 
Απ’ ότι φαίνεται τους θέλουν μόνο για τα Δη-

μοτικά Συμβούλια για το “Yes Men’’.
Τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, εκ-

προσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και Τοπικά Συμ-
βούλια τους έχουν κανονικά γραμμένους.

Πλήρης αδιαφορία και ουδεμία συνεργασία. 

Να γιατί θα αποτύχει ο Καλλικράτης!

Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΒΙΟΣ
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ΛΕΣΚΟΠΙΟ

Σοφά λόγια 
3 Όταν δεν έχεις αυτό που αγαπάς, 
πρέπει ν’ αγαπάς αυτό που έχεις. 
3 Το μόνο κόσμημα που δεν υπόκειται σε

φθορά, είναι η γνώση.  
3 Εκείνο που γνωρίζουμε είναι μηδαμινό,

ενώ εκείνο που αγνοούμε είναι άπειρο.
3 Είναι σκληρό το ν’ αποτύχεις, είναι

όμως πιο σκληρό το να μην έχεις δοκιμάσει
να πετύχεις.  

3 Η γλώσσα της καρδιάς είναι τα μάτια.
3 Ο ευφυής άνθρωπος αλλάζει γνώμη. 

Ο ανόητος ποτέ. 
3 Μπορεί να είσαι μόνο ένας άνθρωπος

σε αυτό τον κόσμο, αλλά μπορεί και να είσαι
ολόκληρος ο κόσμος για έναν άνθρωπο.

Ιαπωνικό  δίδαγμα
Όσο και αν προχωρήσει η τεχνολογία, ο

άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει τις δυνάμεις

της φύσης. Πριν λοιπόν κατασκευάσει οτιδή-

ποτε θα πρέπει να σκεφτεί τις συνέπειες που

θα έχει στον άνθρωπο η τυχόν καταστροφή

του από φυσικές δυνάμεις. Πρέπει να κατα-

λάβουμε όλοι μας πως είμαστε απλά γρανάζια
στη μεγάλη μηχανή της φύσης.

Θα διδαχτούν; Σίγουρα ΟΧΙ γιατί τα λεφτά
είναι πολλά. 

Μπροστάρηδες
Σ’ όλες τις ομάδες, μικρές ή μεγάλες, στους

χώρους δουλειάς, στην κοινωνία κ.λ.π. υπάρχουν

κάποιοι που έχουν ιδέες, όνειρα, όρεξη για δου-
λειά, ψυχικές δυνάμεις και αντοχές. Είναι οι

πρωτοπόροι, οι μπροστάρηδες, που μας παρασύ-

ρουν προς τα εμπρός, φέρνοντας την πρόοδο και

την ευημερία. Αν έχετε τέτοιους στη Δημοτική

Αρχή, μην τους αγνοείτε, μην τους κλείνετε το

δρόμο, όπως συνήθως γίνεται. Αφήστε τους να

πορευτούν ελεύθερα και ακολουθήστε τους. 

Θα είναι και προς το δικό σας καλό, αλλά κυ-
ρίως για το καλό των δημοτών και του κοινωνικού
συνόλου.

Σπαραγγοπόλεμος 
Η σπαραγγιά είναι μικρός αγκαθωτός θάμνος,

άσχημος και επικίνδυνος. Όμως οι τρυφεροί βλα-
στοί τους είναι μια εξαίρετη λιχουδιά για τους

πιο πολλούς. Φέτος λόγω των πολλών βροχών οι

σπαραγγιές ήταν στις δόξες τους. Έκοβες σήμερα

τους βλαστούς τους αλλά εκείνες σε 3-4 ημέρες
έβγαζαν καινούργιους βλαστούς, κάτι που δεν

συμβαίνει σε περιόδους ξηρασίας.

Έτσι φέτος πολυδιαφημίστηκαν στα καφενεία

και στις παρέες, οπότε όλοι ξεχύθηκαν στην ύπαι-

θρο. Οι αγροτικοί δρόμοι βοηθούσαν και όσους

δεν αγαπούν το περπάτημα να βρίσκονται γρήγορα

στην ύπαιθρο. Τις γιορτινές μέρες και με την πα-

ρουσία των επισκεπτών όπου κι αν πήγαινες έβρι-

σκες μπροστά σου ένα αυτοκίνητο σπαραγγο-
συλλέκτη. 

Είναι νόστιμα και μαγειρεύονται με πολλούς

τρόπους. Ιδιαίτερα νόστιμα είναι γι’ αυτούς που

τα μαζεύουν γιατί χρειάζεται πολύ περπάτημα,

πολλές επικύψεις και πολλά τρυπήματα στα χέρια

από τις σπαραγγιές και τα πουρνάρια για να μα-

ζέψεις μια μικρή χεριά.

Ο
εορτασμός της Πρωτομαγιάς συμπυκνώνει μέσα του δύο
διαφορετικούς συμβολισμούς. Ο ένας σχετίζεται με τις
αρχέγονες συνήθειες, ο άλλος με συγκεκριμένες ιστορικές

συνθήκες. Γιορτάζεται η ανθοφορία του έτους καθώς εισβάλλει
ολόδροση και ηλιόλουστη η άνοιξη αφενός και αποδίδεται φόρος
τιμής στους αγώνες του εργατικού κινήματος αφετέρου.

Ο αγώνας για το οκτάωρο ιστορικά διατυπωμένο ως αίτημα
άρχισε το 1864 κοινά και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Είκοσι δύο χρόνια αργότερα η Αμερικανική Ομοσπονδία Ερ-
γασίας κήρυξε πανεργατική απεργία για την 1η Μαΐου, όπου
σχεδόν μισό εκατομμύριο εργάτες πήραν μέρος στην κινητοποίηση
της ημέρας εκείνης σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες με τα γνωστά
θλιβερά αποτελέσματα. Έξι εργάτες έπεσαν νεκροί από τις
σφαίρες των αστυνομικών, οκτώ αστυνομικοί σκοτώθηκαν, τέσσερα
δε εργατικά στελέχη απαγχονίσθηκαν στις 11 Νοεμβρίου 1887.

Η γιορτή των εργαζομένων την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε ως
μαχητική απεργία εξελίχθηκε με το χρόνο σε επίσημα αναγνωρισμένη
αργία σε 107 κράτη. Μια επέτειος που δεν την καθιέρωσε η
εξουσία αλλά ένα κίνημα φτωχών ανδρών και γυναικών.

Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την
εκδοχή για την ετυμολογία της ονομασίας του μήνα που συνδέεται
με τις λέξεις μάγια και μαγεία, αλλά και τον συμβολισμό της
ημέρας. Αφετηρία της αναγέννησης της φύσης, ημέρα λατρευτικής
αργίας. Πανελλήνιο έθιμο την Πρωτομαγιά να πλέκουν λουλούδια
και στάχυα στεφάνια για την ευφορία της γης.

Μάης μήνας της βλάστησης και των λουλουδιών. Λουλούδια
που όταν τα τακτοποιούμε στο βάζο το πρωί μπορούν να προσφέρουν
μια αίσθηση ηρεμίας. Και όταν η ημέρα είναι έντονη είναι σαν να
συνθέτεις ή να λες μια προσευχή.

Φορές σε κάνουν να φεύγεις από τη φασαρία πηγαίνοντας
κοντά τους, που πάνω τους απλώνεται ο απέραντος ουρανός
όπου ανάμεσα σε μας και τ’ αστέρια υπάρχει μονάχα σιωπή και
τότε μες την ησυχία μας αφουγκραζόμαστε τη φωνή που μιλάει
μέσα μας.

Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε το
μυστήριο των λουλουδιών ούτε υπάρχει πιθανότητα να το κάνουμε.
Τα βγάζουμε μέσα από τα χαλάσματα, στο ράγισμα του τοίχου, με
τη ρίζα τους, όταν δεν τα καταλαβαίνουμε τι είναι. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση θα γνωρίζαμε τι είναι Θεός και άνθρωπος.

Το μικρό μπουμπούκι ραγίζει, ξεπροβάλλει το τσαλακωμένο
μετάξι. Ξεδιπλώνεται, ισιώνει, λάμπει στον ήλιο. Μαραίνεται και
πέφτει. Όλα αυτά σε μία ημέρα. Τόση πολυπλοκότητα εκδηλωμένη
σε τούτη τη μία στιγμή της τελειότητας.

Η αγάπη για τα λουλούδια αποτελεί το συνδετικό κρίκο
ανάμεσα στους αιώνες. Οι κοινοί ενθουσιασμοί, ο θαυμασμός και
οι πληροφορίες γεφυρώνουν την χρονική απόσταση.

Όταν αποφασίσουμε να κοιτάξουμε την καρδιά του λουλουδιού,
μας ανοίγεται ένας ολόκληρος κόσμος σαν να ανοίγει ένα παράθυρο
για να μπεί ο ήλιος. Είναι δροσερά, ντελικάτα και περίπλοκα, δεν
παύουν να διδάσκουν την απλότητα της αφής. Μας διδάσκουν να
βλέπουμε, ξυπνούν την καρδιά μας.

Να βλέπουμε τον κόσμο σ’ ένα κόκκο άμμου και τον ουρανό σ’
ένα αγριολούλουδο, να κρατάμε την απεραντοσύνη στην παλάμη
και την αιωνιότητα σε μία ώρα.

Δεν υπήρξε ποτέ μυστήριο που να μην εικονίζεται στα λουλούδια
ούτε μυστική ιστορία που να μην τη λένε τα πουλιά στα κλαδιά.
Όταν τα ρωτούμε που είναι ο Θεός ανθίζουν. Χαλαρώνουν την
ένταση του νου και απαλύνουν την αυστηρότητά μας.

Τελειώνοντας, θα υποστηρίζαμε ότι η Πρωτομαγιά είναι πράγματι
σύμβολο μιας νέας εποχής για περισσότερο σκληρές και αποφα-
σιστικές μάχες για ελευθερία και ανεξαρτησία των εργαζομένων,
διεκδικώντας τα δικαιώματά τους.

Όμως η επιστημονική έρευνα θα παραγκωνίζεται πάντα από
την αγάπη για την ομορφιά των λουλουδιών και τη μαγεία της
φύσης γενικότερα καθώς και η ακρίβεια της γνώσης από την τρυ-
φερότητα του συναισθήματος. 

Μετά τιμής
Γιάννης Σκουτέρης

Δικηγόρος, τ. Αντιδήμαρχος Χολαργού

Όλα τα ’χε η Μαριωρή
ο φερετζές της έλειπε

Η τηλεόραση πέρα από τα υπόλοιπα σοβαρά

που μας προσφέρει (σωστή ενημέρωση…, μορ-

φωτικές εκπομπές…,  ντοκιμαντέρ κ.λ.π.) προ-

σφέρουν τώρα τελευταία και εκμάθηση

τυχερών παιχνιδιών.

Πόκερ σε δύο τρία κανάλια διδάσκεται τις

νυχτερινές ώρες. 

Δηλαδή προχωρημένα πράματα.

ΣΑΛΟΝΙΑ

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ - ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΠΛΑ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ: Δράμας & Διστόμου 74
Κολωνός
Τηλ.: 210 5155828
Εργαστήριο: Μελάμποδος 14
Τηλ.: 210 5131755
Κολωνός

Πρωτομαγιά και λουλούδια

Το φαρμακείο της γιαγιάς 
Τα σύγχρονα επιστημονικά στοιχεία, υποστηρίζουν

αρκετά από τα γιατροσόφια της γιαγιάς μας. Και

ιδού μερικά:

3 Το θυμαρίσιο μέλι βοηθά στην ταχύτερη επούλωση

πληγών και εγκαυμάτων.

3 Το βαλσαμόχορτο μπορεί να μειώσει τη θλίψη.

3 Το τίλιο βοηθά στην αϋπνία.

3 Το δίκταμο δρα επουλωτικά στο έλκος του στομά-

χου. 

3 Το κόκκινο τσάι (Rooibos) ενισχύει το ανοσοποιητικό

σύστημα. 

3 Η ρίγανη έχει μια ισχυρή αντιμικροβιακή ουσία την

καβακρόλη.

3 Λίγες σταγόνες λεμόνι σε λίγο νερό ελαττώνουν

την κινητικότητα του εντέρου. 

3 Διάλυμα από μαγειρική σόδα και νερό ανακουφίζει

από τον ερεθισμό του δέρματος. 

3 Το νερό τόνικ προλαμβάνει τους σπασμούς των

μυών που προκαλούν τις κράμπες.

3 Το χαμομήλι ανακουφίζει τον πόνο της στοματίτιδας. 

3 Έλαιο γαρύφαλου ανακουφίζει από τον πονόδοντο. 

3 Το φασκόμηλο βοηθά στο κρυολόγημα, την λα-

ρυγγίτιδα και την φαρυγγίτιδα.

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2011
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ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ

ΤΑ  ΝΕΑ

Απορία

ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ  ΕΝΩΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΘΝΙΚΗ  ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ  25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ  1821

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

3) Πωλούνται οικόπεδα εντός σχεδίου στη θέση: “Βελόνι’’ Δάφνης Καλαβρύτων

Πληροφορίες στο τηλ.: 6937134595 κ. Κώστας 

Όπως πάντα έτσι και φέτος, ο ΝΑ.Ο.Δ. συμμετείχε στις
αποκριάτικες εκδηλώσεις, προσφέροντας την μικροφωνική
εγκατάσταση και τον DJ όπου διασκέδασε και χόρεψε ο
κόσμος και τα αποκριάτικα είδη (καπέλα, ρόπαλα, μάσκες,
κομφετί και κορδέλες) που έγιναν ανάρπαστα. Τη σκυτάλη το
βράδυ της Κυριακής, πήρε το καθιερωμένο εδώ και μια δεκαετία
περίπου, αποκριάτικο μασκέ πάρτυ του ΝΑ.Ο.Δ. που έγινε
φέτος για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις του ΝΑ.Ο.Δ. στο
ποτάμι του Λάδωνα.

Το πρώτο ποτό δωρεάν (προσφορά όπως πάντα του ομίλου)
ενώ μοιράστηκαν ιδιαίτερης ομορφιάς βενετσιάνικες μάσκες
και στολές. Το κέφι άναψε με LATIN και άλλα χορευτικά τρα-
γούδια μέχρι αργά τη νύχτα.

Μια μεγάλη φωτιά, δίπλα στο ποτάμι, δημιούργησε ζεστασιά
και ρομαντική ατμόσφαιρα στη βροχερή βραδιά.

Τέλος πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο διαγωνισμός
καλύτερης αποκριάτικης στολής και δόθηκαν χρηματικά
βραβεία α) στη στολή του παπά 150 ευρώ για το πρώτο
βραβείο, β) στη στολή της μαύρης χήρας 100 ευρώ για το
δεύτερο βραβείο και γ) στη στολή του πειρατή 50 ευρώ για το
τρίτο βραβείο.

Ραντεβού του χρόνου... με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις...

Επιτροπή ανάπλασης εξωτερικού
χώρου Ι.Μ. Ευαγγελιστρίας Δάφνης

Προς τους απανταχού Δαφναίους.
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα και με την Ανάσταση

του Κυρίου, σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, υγεία και πρόοδο
σε σας και τις οικογένειές σας. Ιδιαίτερα ευχόμαστε κάθε επι-
τυχία στη σπουδάζουσα νεολαία μας, αλλά, και στα παιδιά
εκείνα που θα δώσουν εξετάσεις στις Πανελλήνιες για την ει-
σαγωγή τους στα ΤΕΙ και ΑΕΙ.

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, εμείς που αποτελούμε
την άτυπη επιτροπή ανάπλασης του εξωτερικού χώρου της Ι.
Μονής μας, πήραμε την απόφαση αυτή να θέσουμε τον εαυτό
μας στην υπηρεσία του μοναστηριού και να προωθήσουμε τη
διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου. Δεν συζητάμε για τον
εσωτερικό χώρο (αν και θα το θέλαμε κι αυτό), αλλά δεν
θέλουμε να μπλεχτούμε στα γρανάζια της αρχαιολογικής υπη-
ρεσίας. 

Ήδη, μέλος της επιτροπής μας μετέβη εις Αίγιον όπου συ-
ζήτησε το όλο θέμα με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο
οποίος συνεφώνησε για την έναρξη των εργασιών. 

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, στην προσπάθεια αυτή
της επιτροπής τα μέλη της κάνουν έκκληση προς όλους τους
Δαφναίους εσωτερικού και εξωτερικού να βοηθήσουν με κάθε
τρόπο την προσπάθεια της επιτροπής. Αναγνωρίζουμε βέβαια
τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω της οικονομικής κρίσης,
όμως, ας μην ξεχνάμε πως στο παρελθόν υπήρξαν δυσκολίες
οικονομικές κ.λ.π., παρ’ όλα αυτά, οι Δαφναίοι προσέφεραν
με απλοχεριά για την αποπεράτωση του Γυμνασίου μας το
έτος 1950-51.

Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση σε κάθε Δαφναίο για την
ηθική και υλική συμπαράσταση. Ευχαριστούμε προκαταβολικώς,
ευχόμενοι η Ευαγγελίστρια να διαφυλάττει εσάς και τις οικο-
γένειές σας εν πλήροι υγεία και χαρά.

Η επιτροπή
Διονύσιος Σπυρόπουλος, τηλ. 210-8062626
Κώστας Παπαδημητρίου, τηλ. 26920-71297
Ανδρέας Λιαρόπουλος, τηλ. 26920-71289
Μάρω Αντωνοπούλου, τηλ. 26920-71423
Ελένη Δενδρινού

Απρίλιος 2011

Από δημοσιεύματα στα τοπικά ενημερωτικά έντυπα
(Φωνή των Καλαβρύτων, Τα νέα της Δάφνης), μάθαμε
πως τα οικονομικά του τέως Καποδιστριακού Δήμου
Παΐων, κατά τον χρόνο κατάργησής του, είχε μηδενικό
χρέος. Δεν γνωρίζω ποια ήταν η οικονομική κατάσταση
των άλλων δύο Καποδιστριακών Δήμων την ίδια περίοδο
και κατά τον χρόνο συγχώνευσής τους με τον τέως
Καποδιστριακό Δήμο Καλαβρύτων, για να αποτελέσουν
το νέο Καλλικρατικό Δήμο Καλαβρύτων.

Από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος πλη-
ροφορούμαι πως ο Καλλικρατικός Δήμος Καλαβρύτων
βαρύνεται με χρέος των 2.319.150€ (δύο εκατομ. τρια-
κόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα €). 

Είναι αδύνατον το χρέος αυτό να δημιουργήθηκε
κατά το βραχύβιο του Καλλικρατικού αυτού δήμου.
Άρα είναι κληρονομηθέν από τον ή τους πρώην δήμους. 

Απορίας άξιον ο τρόπος αποπληρωμής των; Αυτή

θα γίνει από το σύνολο των οικονομικών του νέου δή-
μου; Ή από το αναλογούν μέρισμα των υπευθύνων
της δημιουργίας του χρέους;

Με άλλα λόγια, για την αποπληρωμή του θα επιβα-
ρυνθούν και οι κάτοικοι του τέως Δήμου Παΐων, παρότι
δεν συνέβαλαν στην δημιουργία του; Θα εφαρμοσθεί
η παροιμία «βοήθα με φτωχέ να μην σου μοιάσω;»
Εάν συμβεί αυτό είναι άδικο, διότι όπως και ο Αριστο-
τέλης λέγει «η ανισότης επί ίσων και η ισότης επί ανί-
σων άκρα αδικία». Έχουν νομίζω το δικαίωμα οι δημότες
να γνωρίζουν την οικονομική διαχείριση των δήμων
τους, από τους υπευθύνους. 

Παρακαλώ ας μου συγχωρεθεί η άγνοια της λει-
τουργίας των οικονομικών των Καλλικρατικών Δήμων.
Εξ’ αυτής απορρέει και η απορία μου.

Ο απορών
Πάνος Τράγκας

Σ
την αίθουσα τελετών της Αρχαιολογικής Εται-
ρείας στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθ.
22, η «Παγκαλαβρυτινή Ένωση» γιόρτασε την

Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, στις 20
Μαρτίου 2011 και από ώρας 10.30’.

Το πρόγραμμα παρουσίασε η κοσμήτωρ του Δ.Σ.
Δήμητρα Κωνσταντινίδη, που είχε οριστεί τελετάρ-

χης.

Η αίθουσα ήταν κυριολεκτικά κατάμεστη από μέλη

και φίλους της Π.Ε., καθώς και από εκπροσώπους θρη-

σκευτικών, πολιτικών, στρατιωτικών, πολιτιστικών, κοι-

νωνικών κλπ φορέων, που τίμησαν με την παρουσία

τους την εκδήλωση και συνεχάρησαν το Δ.Σ. της Π.Ε.
για την πετυχημένη διοργάνωση.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ε. Γεώργιος Κοσμάς
καλωσόρισε τους παριστάμενους με την εισαγωγική

του ομιλία και μεταξύ άλλων είπε: 

«Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
Η μνήμη είναι η λειτουργία εκείνη της ψυχής, χάριν

της οποίας ο άνθρωπος, είτε ως άτομο είτε ως ενταγ-

μένος σε ομάδα, είτε ως έθνος, δεν είναι μόνο σήμερα,

αλλά είναι και χθες, δεν είναι μόνο παρόν, αλλά και

παρελθόν. 

Αυτά τα δύο μαζί, το σήμερα και το χθες, το παρόν

και το παρελθόν, βαδίζουν χέρι χέρι, βαδίζουν παράλ-

ληλα και πορεύονται μαζί. Είναι δεδομένο ότι η συνύ-

παρξη παρόντος και παρελθόντος, όταν είναι ομαλή,

τότε το χθες μαζί με το σήμερα, καθοδηγούν τα άτομα

και τα έθνη προς το αύριο και προς το μέλλον. Χαρά
στο λαό, που ξέρει να γιορτάζει τα μεγάλα γεγονότα
της ιστορίας του.

Ο λαός αυτός δεν χάνεται από το πρόσωπο της
γης. Διότι έχει προορισμό στη ζωή και έχει να επιτελέσει

έργο στην ιστορία. Έργο ειρηνικό και εκπολιτιστικό.

Έργο μεγάλης ιδέας. Ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή

της κρίσης των αξιών.

Τιμούμε τους ήρωες του 1821, που εξασφάλισαν

σε μας μεταξύ άλλων, και τα δύο υπέρτατα αγαθά,

ήτοι την ανεξαρτησία μας ως έθνους και την ελευθερία
μας ως λαού.

Η 25η Μαρτίου του 1821 υπήρξε μια μεγάλη στιγμή

της ιστορίας μας, και πρωταγωνιστικό ρόλο στην Εθνε-

γερσία κατά του Τούρκου κατακτητή διαδραμάτισε η

Επαρχία Καλαβρύτων. Τα Καλάβρυτα και η περιοχή
τους με τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας

έχουν αναδειχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας,

ειρήνης, εθνικής αξιοπρέπειας και προστασίας των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων.

Τον πανηγυρικό της ημέρας, εκφώνησε ο Dr. Νικό-
λαος Αναστασόπουλος, Λέκτωρ Νεότερης και Σύγ-

χρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με θέμα:

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
1821 – Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».

Μετά την ομιλία του κ. Νικόλαου Αναστασόπουλου,

επακολούθησε η απόδοση τιμής και η βράβευση του

Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Αρχι-

μανδρίτη π. Φιλάρετου Κωνσταντακόπουλου.
Στη συνέχεια, η Χορωδία Ιεροψαλτών υπό τη Διεύ-

θυνση του Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Ιωάννη
Χρήστου και το συγκρότημα του Γιώργου Δαλιάνη,
απέδωσαν ύμνους, δημοτικά και κλέφτικα τραγούδια.

Το ακροατήριο συγκινήθηκε ιδιαίτερα από την εξαι-

ρετική ομιλία του καθηγητή κ. Νικόλαου Αναστασό-
πουλου, την εξαίρετη απόδοση της χορωδίας ιερο-

ψαλτών και από τους παραδοσιακούς ήχους της φλο-
γέρας και του κλαρίνου του Γιώργου Δαλιάνη.

Μετά το τέλος του πρώτου μέρους της τελετής,

όλοι οι συμμετέχοντες μετέβησαν σε πομπή στο

Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, όπου υπό τις

οδηγίες του τελετάρχη της Περιφέρειας Αττικής,

Ανδρέα Σκαρτσίλα, κατατέθηκαν στεφάνια τιμής, κατά

σειρά, από τον πρόεδρο της Π.Ε. Γεώργιο Κοσμά, τον

αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας Γεώργιο Κουτρουμάνη,
τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κα-
τσιφάρα, την Αντιδήμαρχο Αθηναίων Αγγελική Αντω-
νοπούλου, τον Ταξίαρχο Δημήτριο Βλαχογιάννη εκ

μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων και τον πρόεδρο του

Πανελλήνιου Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών 1821 Κων-
σταντίνο Πλαπούτα. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Έχουμε την τιμή να σας πληροφορήσουμε ότι η

«ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ» (Π.Ε.) εορτάζει κάθε
χρόνο στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου Καλα-
βρύτων, με εκδήλωση Τιμής και Μνήμης, την επέτειο
της νικηφόρου μάχης των Μοναχών και άλλων Καλα-
βρυτινών Αγωνιστών κατά των ορδών του Ιμπραήμ
Πασά, που έλαβε χώρα στις 24 Ιουνίου 1827. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε. αποφάσισε ο
φετινός εορτασμός να πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου
2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 πρωινή στον χώρο
της Ιεράς Μονής. 

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2011

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Το λόγο αρχικά πήρε ο Παναγιώτης

Τράγκας, ο οποίος ανέφερε ότι προβλημα-
τίστηκε για την μικρή σχετικά προσέλευση
των συμπατριωτών μας.

Για να πάει μπροστά ο Σύλλογος είπε
και να παράγει έργο χρειάζεται τη συμμε-
τοχή, την βοήθεια και την προσφορά όλων

μας. Πρέπει να κάνουμε κάτι για το
χωριό μας, γιατί έχει πάρει τη φθί-
νουσα πορεία και κινδυνεύει να ερη-
μώσει.

Ευχήθηκε με το νέο “Καλλικρα-
τικό Δήμο’’ να γίνει ότι το καλύτερο
για την περιοχή μας και καλή επι-
τυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
που θα προκύψει.

Ακολούθησε ο Διονύσιος Σπυ-
ρόπουλος, ο οποίος κατ’ αρχάς συ-
νεχάρηκε τους νεοεκλεγμένους Δη-
μοτικούς Συμβούλους του χωριού
μας στο Δήμο Καλαβρύτων.

Αιτιολόγησε την υποψηφιότητά
του στον Σύλλογο και είπε ότι είτε
εκλεγεί είτε όχι θα βοηθήσει το
Σύλλογο. Επισήμανε και αυτός ότι
όλοι μας πρέπει να είμαστε κοντά

στο Σύλλογο. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Κώστας

Παναγόπουλος, ο οποίος ανέφερε τους
λόγους που τον απομάκρυναν από το Σύλ-
λογο και εξέφρασε την επιθυμία της ξανα-
διοργάνωσης της “Γιορτής των Τσοπάνη-
δων’’ από το Σύλλογο.

Σε ότι αφορά την εφημερίδα είπε ότι θα
ήθελε να είναι πιο ανοικτή, να έχουν πρό-
σβαση περισσότεροι συμπολίτες μας και
να γράφουν θέματα που απασχολούν το
χωριό μας. 

Τέλος διαμαρτυρήθηκε έντονα για το
κομμάτι του δρόμου κοντά στις εγκατα-
στάσεις ΚΑΥΑΚ που τόσα χρόνια παραμένει
χωματόδρομος. Είναι απαράδεκτο όπως
είπε.

Ο Σύλλογος θα πρέπει να κάνει παρέμ-
βαση για την ασφαλτόστρωσή του. 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Στη δευτερολογία του ο Πρόεδρος ανέ-

φερε ότι θα ήθελε να τοποθετηθούν περισ-
σότερα μέλη και να ακουσθούν και άλλες
απόψεις - προτάσεις και ιδέες.

Για τη “Γιορτή των Τσοπάνηδων’’ είπε
ότι το θέμα για το Σύλλογο έχει εξαντληθεί,
έχει κλείσει.

Εάν οι τσοπάνηδες και οι Σύλλογοί τους
αποφασίσουν να την διοργανώσουν, ο Σύλ-
λογός μας, όπως έχει δηλώσει εγγράφως,
θα συμμετέχει και θα την στηρίξει με όλες
του τις δυνάμεις.

Για την εφημερίδα είπε ότι αναδεικνύει
στο μέτρο του δυνατού τα προβλήματα του
χωριού μας και ασκεί κριτική θετική ή αρ-
νητική, καλόπιστη και τεκμηριωμένη.

Στις προθέσεις μας είναι να την κάνουμε
ακόμα καλύτερη. Γι’ αυτό ζητάμε τη συνερ-
γασία και τη βοήθεια όλων, όσων μπορούν
να προσφέρουν, είτε οικονομικά, είτε γρά-
φοντας κάποια κείμενα με θέσεις και από-
ψεις γενικού ή τοπικού ενδιαφέροντος.

Σε ότι αφορά το κομμάτι του δρόμου
κοντά στις εγκαταστάσεις ΚΑΥΑΚ που είναι
χωματόδρομος είπε ότι ήταν απαίτηση της

εταιρίας ΕCΟ ACTION για δικούς της λό-
γους.

Έχουν γίνει παρεμβάσεις από την εφη-
μερίδα και από εμένα προσωπικά σαν Δη-
μοτικός Σύμβουλος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση
για την ασφαλτόστρωση. Το έργο δημο-
πρατήθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε λόγω
των οικονομικών συγκυριών.

Πιστεύω με το νέο Καλλικρατικό Δήμο
να προηγηθεί. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μετά το πέρας των συζητήσεων και

των προτάσεων των μελών της Συνέλευσης,
των παρατηρήσεων και των ερωτήσεων επί
των πεπραγμένων και του οικονομικού προ-
ϋπολογισμού, των διευκρινήσεων και των
απαντήσεων που έδωσε ο Πρόεδρος του
απερχόμενου Δ.Σ. Παναγιώτης Λάππας
κατά τη δευτερολογία του, ο Πρόεδρος
της Συνέλευσης ζήτησε από το σώμα την
έγκριση ή μη του απολογισμού των πε-
πραγμένων και του οικονομικού απολογι-
σμού.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε
τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ. και
τον οικονομικό απολογισμό.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
Μετά την ψήφιση του Διοικητικού και

Οικονομικού Απολογισμού άρχισε η ψηφο-
φορία για το νέο Δ.Σ., την Ε.Ε. και για αν-
τιπροσώπους της Ομοσπονδίας Καλαβρυ-
τινών Συλλόγων. 

Ψήφισαν 180 μέλη του Συλλόγου. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέ-

γησαν ως τακτικά μέλη με τη σειρά οι:
Παναγιώτης Λάππας
Τρύφωνας Κοροντζής
Παναγιώτης Τσίπος
Βάσω Μαλλή
Παναγιώτης Κυριακόπουλος
Γεώργιος Σπηλιόπουλος
Ιωάννης Παπαδημητρίου

Αναπληρωματικά μέλη
Διονύσιος Σπυρόπουλος
Χαράλαμπος Παναγιωτακόπουλος 

Β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξε-
λέγησαν ως τακτικά μέλη με τη σειρά οι:

Αναστάσιος Κοροντζής
Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου
Χαράλαμπος Λάππας

Αναπληρωματικό μέλος
Παναγιώτα Μπάτου

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος : Παναγιώτης Λάππας
Αντ/δρος : Γεώργιος Σπηλιόπουλος
Γραμματέας : Παναγιώτης Τσίπος 
Ταμίας : Γιάννης Παπαδημητρίου 
Μέλη : Τρύφωνας Κοροντζής

Βάσω Μαλλή
Παν. Κυριακόπουλος

Από το Δ.Σ.

9
ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ

ΤΑ  ΝΕΑ

Η  Γενική  Συνέλευση  του  Συλλόγου

3 Στο Δ.Σ. υπήρχε σύμπνοια, συνοχή

και ενότητα και όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν

ομόφωνα.

3 Φέραμε περισσότερους Δαφναίους

κοντά στο Σύλλογο. 

3 Αναβιώσαμε παλιά ξεχασμένα έθιμα.

3 Διοργανώσαμε πολιτιστικές και αθλη-

τικές εκδηλώσεις στο χωριό μας.

3 Ενισχύσαμε οικονομικά στο μέ-

τρο του δυνατού τοπικούς συλλόγους

του χωριού μας.

3 Συνεχίσαμε ανελλιπώς την έκ-

δοση της εφημερίδας «Τα νέα της
Δάφνης» (αποστέλλεται σε περισ-

σότερους από 2.000 συμπατριώτες).

3 Αναδείξαμε μέσω της εφημερί-

δας, όσο μπορούσαμε τα προβλήματα

του χωριού μας και πιέσαμε για την

επίλυσή τους.

3 Είμαστε σε συχνή επικοινωνία

με πολλούς ξενιτεμένους συμπατριώ-

τες μας που πάντοτε ενδιαφέρονται

να μαθαίνουν τα όσα συμβαίνουν στη

Δάφνη μας.

3 Πραγματοποιήσαμε μικρά έργα στο

χωριό μας που πιστεύουμε ότι συμβάλουν

στην πρόοδο του χωριού μας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στη συνέχεια διάβασε τον οικονομικό

απολογισμό, ο οποίος είχε μοιραστεί σε

όλα τα μέλη και αναφέρθηκε αναλυτικά

στα πεπραγμένα. Διαβεβαίωσε με απόλυτο

τρόπο ότι ούτε ένα ευρώ δεν εισπράχτηκε

ή ξοδεύτηκε χωρίς να υπάρχει παραστατικό

και αιτιολογία. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Κατόπιν αναφέρθηκε στον προγραμμα-

τισμό της νέας περιόδου και είπε ότι όλα

θα εξαρτηθούν περισσότερο από εσάς και

λιγότερο από εμάς. Δεν αρκεί μόνο η ση-

μερινή σας συμμετοχή και παρουσία στις

εκλογές, αλλά πρέπει πάντοτε να είστε
κοντά μας, ώστε ο Σύλλογος να παραμένει
ζωντανός αλλά και να μπορεί να εξελίσσεται

και να αναπτύσσεται μέσα σε ολοένα και

δυσκολότερες οικονομικές και κοινωνικές

συνθήκες.

Θα συνεχίσουμε την έκδοση της εφη-
μερίδας, την πραγματοποίηση όλων των
καθιερωμένων εκδηλώσεων, τις επιχορη-
γήσεις των τοπικών Συλλόγων καθώς και
την πραγματοποίηση μικροέργων.

Στις προθέσεις μας είναι η δημιουργία
ιστοσελίδας στο Ίντερνετ ώστε να επικοι-

νωνήσουμε καλύτερα με τη νεολαία μας

και τους απανταχού Δαφναίους. Τελειώνον-

τας ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και
όλους όσους βοήθησαν με οποιονδήποτε
τρόπο κατά τη διάρκεια της διετίας.

Ζήτησε από τα μέλη της Συνέλευσης

να τοποθετηθούν, να υποβάλουν τις απόψεις

και τις προτάσεις τους, ακόμα και να ασκή-

σουν κριτική και να επισημάνουν παραλήψεις

και λάθη που τυχόν έγιναν.

ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Εξελεγ-

κτικής Επιτροπής Χρήστος Στεφανόπουλος
διάβασε στο σώμα, την έκθεση του ελέγχου
των οικονομικών πεπραγμένων της περιόδου
από 7-12-2008 μέχρι 12-3-2011 της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής και έδωσε τις απα-

ραίτητες διευκρινίσεις για την οικονομική
χρήση της παραπάνω περιόδου.

Έκθεση
Της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλ-

λόγου Δαφναίων Αχαΐας Αθήνας - Πειραιά
για το χρονικό διάστημα από 7-12-2008
μέχρι 12-3-2011.

Στην Αθήνα σήμερα 12η Μαρτίου 2011,
ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στα γραφεία
του Συλλόγου, Θεμιστοκλέους 4 Αθήνα,
συνεδρίασε η Εξελεγκτική Επιτροπή του
Συλλόγου με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Χρήστος Στεφανόπουλος
Μέλη       : Χαράλαμπος Λάππας, 

Ιωάννης Σαμπάς
Αφού παρέλαβε το βιβλίο του Ταμείου,

τα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης, τα
δικαιολογητικά δαπανών και τα λοιπά στοι-
χεία διαχείρισης του Συλλόγου, ύστερα
από λεπτομερή και προσεκτικό έλεγχο, δια-
πίστωσε τα εξής:

1. Όλα τα οικονομικά στοιχεία έχουν
τηρηθεί με λογιστική τάξη, είναι κανονικά
υπογεγραμμένα από τα αρμόδια όργανα
και είναι αρχειοθετημένα σε ειδικό φάκε-
λο.

2. Από την αντιπαραβολή των στοιχείων
αυτών προκύπτει ότι οι οικονομικοί απολο-
γισμοί από 6-12-2008 μέχρι 12-3-2011 έχουν
ως εξής:

Σύνολο εσόδων: ............72.093,21€
Σύνολο εξόδων: ..............65.548,83€
Υπόλοιπο για 
την επόμενη χρήση: ........6.544,38€

Μετά τα παραπάνω η Εξελεγκτική Επι-
τροπή εγκρίνει παμψηφεί τους απολογι-
σμούς από 7-12-2008 μέχρι 12-3-2011 και
τους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προ-
τείνοντας την έγκρισή τους και την απαλ-
λαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου από κάθε ευθύνη.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή 

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

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).

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2011

Κώστας  Σπυρόπουλος  (Μπούτας)
Χωματουργικές εργασίες - Υλικά Οικοδομών

Τηλ.: 6972112348

Στιγμιότυπο από τη Γενική Συνέλευση 
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ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

Οικοδομικές εργασίες

παντός τύπου - Κεραμοσκεπές

Μαλλής Παναγιώτης

του Ευαγγέλου

τηλ.: 6974075011

Μ
εγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος

το Καρναβάλι στη Δάφνη που συν-

διοργάνωσαν ο Δήμος Καλαβρύ-
των, ο Σύλλογος Δαφναίων και ο ΝΑΟΔ.

Από το Σάββατο 5-3-2011 άρχισε η προ-

ετοιμασία για την υποδοχή των μασκαράδων.

Ο στολισμός της πλατείας με καρναβαλικά

στοιχεία προετοίμαζε τους ανθρώπους για

όσα θα επακολουθούσαν. 

Το βράδυ του Σαββάτου οι συμπατριώτες

μας διασκέδασαν στην ταβέρνα «ΜΩΡΙΑΣ»
όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

του Δημ. Σχολείου πραγματοποίησε τον κα-

θιερωμένο ετήσιο χορό του. 

Την επόμενη μέρα, Κυριακή, μετά το

πέρα της θείας λειτουργίας, ο κόσμος μα-

ζεύτηκε στην πλατεία για να υποδεχτεί

τους μασκαράδες. Παρά το εκνευριστικό

ψιλόβροχο κανένας δεν έφυγε, κανένας

δεν έκανε πίσω. 

Τα γκρουπ των μασκαράδων, τέσσερα
συνολικά, άρχισαν την παρέλαση αποσπών-

τας και δικαίως θερμά χειροκροτήματα. Τα

θέματά τους αφορούσαν τη σημερινή πραγ-

ματικότητα, πολιτική και οικονομική, καθώς

και πρόσωπα που για διάφορους λόγους

βρίσκονται στην επικαιρότητα. 

Τα γκρουπ βραβεύτηκαν με χρηματικά
έπαθλα που αθλοθέτησε ο Σύλλογος Δαφ-
ναίων Αθήνας - Πειραιά.

Το πρώτο βραβείο των 500 ευρώ κέρδισε

επάξια το γκρουπ με τίτλο “Το γηροκομείο
της Δάφνης’’.

Το δεύτερο βραβείο των 300 ευρώ κέρ-

δισε το γκρουπ των μαθητών του Δημοτικού

Σχολείου με τίτλο “Το παραμύθι αρχίζει
από το σχολείο’’.

Το τρίτο βραβείο των 150 ευρώ το γκρουπ

με τίτλο “Ο Πάγκαλος’’.
Το τέταρτο βραβείο των 150 ευρώ το

γκρουπ με τίτλο “Ξεφτιλισμένοι Συνταξι-
ούχοι’’.

Τα βραβεία απένειμαν ο Δήμαρχος Κα-

λαβρύτων Γ. Λαζουράς, ο Αντιδήμαρχος

Καλαβρύτων Κώστας Ασημακόπουλος, ο

Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων Πανα-
γιώτης Λάππας και ο Πρόεδρος του ΝΑΟΔ

Θοδωρής Κόλλιας.
Και μετά έγινε το έλα να δεις. Μικροί

και μεγάλοι, φορώντας χρωματιστά καπέλα,

αστείες μάσκες και κρατώντας αποκριάτικα

αξεσουάρ, έπαιζαν και χόρευαν με τη συ-

νοδεία μουσικής παρά το ψιλόβροχο.

Σερπατίνες και πολύχρωμα χαρτάκια γέ-

μισαν τον ουρανό, δίνοντας μια ξεχωριστή

ομορφιά στην όλη γιορτή. 

Όλα τα παραπάνω ήταν προσφορά του
ΝΑΟΔ.

Οι παρευρισκόμενοι γεύτηκαν δωρεάν

σουβλάκια, κρασί και αναψυκτικά, προσφορά

του Δήμου Καλαβρύτων.
Το κέφι περίσσεψε γι’ αυτό το γλέντι

κράτησε μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Την παράσταση έκλεψε για άλλη μια

φορά ο παρουσιαστής του Καρναβαλιού

Κώστας Σαϊτάνης.

Το γλέντι συνεχίστηκε στις εγκαταστά-

σεις ΚΑΓΙΑΚ στις όχθες του Λάδωνα όπου

ο ΝΑΟΔ πραγματοποίησε το καθιερωμένο

ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ. 
Η συνεργασία των φορέων (Δήμου, Συλ-

λόγου Δαφναίων και ΝΑΟΔ) απέδειξε γι’

άλλη μια φορά, ότι πραγματικά πολλά μπορεί

να γίνουν, όταν υπάρχει όρεξη και διάθεση. 

Έμειναν όλοι ευχαριστημένοι και βέβαια

έχασαν οι απόντες. 
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και ευχα-

ριστήρια στη νεολαία μας για τη μεγάλη

συμμετοχή τους.

Και του χρόνου καλύτερα...
Από το Δ.Σ.

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2011

Αποκριές  και  Καρναβάλι  ένα  γεμάτο  διήμερο

ΑποκριάτικοΑποκριάτικο

Με πεντάδυμα Υπουργός

σε καρότσα κορδωτός

τη ντουντούκα του κρατούσε

και κοτσάνες αμολούσε.

Μίλαγε λαχανιαστά

κι έλεγε λόγια παχιά

όλοι οι Δημοθεσίτες

είναι λούγκρες και κοπρίτες.

Εσύ πέτσα και οστό

εμείς λίπος αρκετό

να τεκμήρια δυνατά

ποιοί τα φάγαν τα ευρά.

Εμείς όλοι οι Δημόσιοι

που συχνά μας τά ’χεις χώσει

σε χαιρετάμε φανερά

με τα δάχτυλα ανοιχτά.

Παν. Τσίπος

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
(Ψήφισμα  Διαμαρτυρίας)

και σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Ακόμα ορίστηκε Επι-
τροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Γεώργιο Λαζουρά,
τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χρήστο Πα-
παδάτο, τον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Παπακανέλλο και από

τους Δημοτικούς Συμβούλους Νικόλαο Μαγκαφά, Δημήτριο
Κοντογιάννη και Καούρη Σπύρο η οποία ανέλαβε την

ευθύνη να επιδώσει το Ψήφισμα και να προβεί στις απα-
ραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Αν δεν υπάρξει θετική εξέλιξη μέσα σε εύλογο χρονικό

διάστημα θα συγκληθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο προ-

κειμένου να καθορίσει τη μορφή και το περιεχόμενο των
αγωνιστικών κινητοποιήσεων και άλλων ενεργειών των

κατοίκων μας για την διατήρηση της λειτουργίας του Νο-
σοκομείου Καλαβρύτων και την αποτροπή της κατάργησής
του.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την είδηση, που είδε,

το Σαββατοκύριακο 14-15 Μαΐου 2011, το φως της δημο-

σιότητας, όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη ή αποφασισμένη
κατάργηση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαβρύτων και
τον υποβιβασμό του ή τη λειτουργία του μόνο ως Κέντρο
Υγείας, όπως προτείνει η σχετική επιτροπή που έχει

συστήσει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης.

Προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, ανησυχία και οργή
σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους του ορεινού και
μαρτυρικού Δήμου μας. 

Το Νοσοκομείο Καλαβρύτων από της συστάσεώς του

μέχρι σήμερα, έχει επιτελέσει και επιτελεί τεράστιο ιατρικό,
νοσηλευτικό, θεραπευτικό και κοινωνικό έργο, παρέχοντας

ανεκτίμητες υπηρεσίες υγείας, περίθαλψης και νοσηλείας

σε χιλιάδες κατοίκους του Δήμου μας, ο οποίος είναι, ολό-

κληρη η πρώην επαρχία Καλαβρύτων (με την συνένωση
των τεσσάρων πρώην Δήμων Καλαβρύτων, Αροανίας,
Κλειτορίας και Παΐων). Αποτελείται από 66 Τοπικές Κοινό-

τητες και 117 οικισμούς, που βρίσκονται διάσπαρτοι, μέσα

σε δύσβατα βουνά σε μια έκταση 1.058.000 στρεμμάτων.

ΥΓ. Το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας μέχρι την ημέρα απο-
στολής της εφημερίδας για εκτύπωση δεν είχε καθαρο-
γραφεί γι’ αυτό δεν δημοσιεύεται. 

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Το άρμα που μεταφέρει τον Πάγκαλο

O Πρόεδρος του Συλλόγου, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος κατά τη βράβευση 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ......................ΑΡ. ΑΠΟΔ .........ΠΟΣΟ
Φωτόπουλος Γεώργιος ..................................1........10,00€
Αρβανίτης Ανδρ. Χαράλαμπος ......................2......100,00€
Παναγόπουλος Νικ. Ανδρέας ........................3........20,00€
Αρβανίτης Στ. Χαράλαμπος ..........................4........10,00€
Τράγκας Παναγιώτης ....................................5........10,00€
Τράγκας Γεώργιος ........................................6........20,00€
Λάππας Αλέξιος ............................................7........50,00€
Λάππας Γεώργιος ..........................................8........40,00€
Σωτηρόπουλος Ανδρέας................................9........10,00€
Παναγόπουλος Κώστας ..............................10........30,00€
Παπαδημητρίου Ανδρέας ............................11......100,00€
Θεοδωρόπουλος Δημήτριος........................12........20,00€
Σωτηρόπουλος Κώστας ..............................13........15,00€
Κοροντζής Αναστάσιος ..............................14........10,00€
Αντωναρόπουλος Χρήστος ........................15........20,00€
Καυγάς Αγγελής..........................................16........20,00€
Πλατάκου Σούλα..........................................17........15,00€
Παϊκόπουλος Ανδρέας ................................18........40,00€
Κυριακόπουλος Ιωάννης..............................19........20,00€
Μπάτος Μιλτιάδης ......................................20........20,00€
Λιάπης Δωρόθεος........................................21........10,00€
Μπάτου Γιώτα ..............................................22........20,00€
Κοντοβαζανίτης Ευθύμιος ..........................23........20,00€
Λάππας Χαράλαμπος ..................................24........30,00€
Λάππα Μαρία ..............................................25........20,00€
Σκουτέρης Βασίλειος ..................................26........20,00€
Κοσιάρας Θεόδωρος....................................27........20,00€
Σκουτέρης Ιωάννης......................................28........20,00€
Μαλλή Καίτη ................................................29........10,00€
Σωτηρόπουλος Γιάννης ..............................30........30,00€
Παναγιωτακόπουλος Χαράλαμπος..............31........20,00€
Σπηλιοπούλου Ιωαν. Μαρία..........................32......100,00€
Τράγκα Αργυρώ ..........................................33........20,00€
Κόλλιας Θεόδωρος......................................34........50,00€
Χορσφάλλ Γεωργία ................................35-37........60,00€
Τσουνάκου Τασία ........................................36........10,00€
Ζηρογιάννης Αλέξιος ..................................38........40,00€
Τράγκα Αδαμαντία ......................................39........70,00€
Παναγιωτακόπουλος Ιωάν. Χρήστος ..........40........30,00€
Αβδίκου Παρασκευή ....................................41........10,00€
Λάππας Ιωάννης ..........................................42........10,00€
Πλατάκου Σπυριδούλα ................................43........30,00€
Ζηρογιαννόπουλος Αθανάσιος....................44........30,00€
Τράγκας Χρήστος ........................................45........50,00€
Τρουπή Ιωάννα ............................................46........20,00€
Παπαναστασίου Αναστάσιος ......................47........30,00€
Ράλλης Παντελής ........................................48........10,00€
Κουτσιουρής Αθανάσιος..............................49........20,00€
Μαυραϊδής Κων/νος ....................................50........20,00€
Κουρής Γιάννης ........................................151........50,00€
Χρυσανθακόπουλος Ανδρ. Παναγιώτης....152........50,00€
Παναγιωτακόπουλος Παναγιώτης ............153......140,00€
Ραμαντάνη-Μακρή Ιωάννα ........................154........20,00€
Ασημακόπουλος (Γιαβής) Ιωάννης ............155........50,00€
Λαζανάς Στέφανος....................................156........30,00€
Σπηλιόπουλος Ιωάννης..............................157........20,00€
Σατολιάς Ηλίας ..........................................158........20,00€
Μαλλής Αθανάσιος....................................159........50,00€
Τσιατάς Θεόδωρος ....................................160......100,00€
Μπαλασοπούλου Αικατερίνη ....................161........20,00€
Κυριαζή Γιαννούλα ....................................162........20,00€
Μπερλέμης Δ. Χρήστος ............................163......210,00€
Κυριακοπούλου Γεωργία............................164........50,00€
Ασημακόπουλος Γεώργιος ........................165......100,00€
Σπυρόπουλος Γεώργιος ............................166........25,00€
Τσαγκολιά ..................................................167........25,00€
Τράγκας Νικόλαος ....................................168........15,00€
Αντωνοπούλου ..........................................169........20,00€
Μασιαρα-Δαφαλιά Μαρία ..........................170........60,00€
Μάρης Μιχάλης ........................................251........50,00€
Λάππας Σωτήριος ......................................252........50,00€
Σκουτέρης Θεόδωρος................................253........50,00€
Οι συνδρομές των 10€ για τα έτη 2011-12 που κατέβαλαν
οι ψηφίσαντες στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας δεν
αναγράφονται. 

Φ
ταίνε όσοι κυβέρνησαν τη
χώρα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ) για τη
σημερινή κατάσταση στην

οικονομία της χώρας. Το κράτος
χρωστάει πολλά σε πολλούς. Αυτά
είναι γνωστά σε όλους μας και δε
χρειάζονται περισσότερες αναλύσεις.
Ακόμη ευθύνες, λιγότερες βέβαια,
έχουν όσοι συναλλάσσονταν με την
εξουσία (ΜΜΕ, συνδικαλιστές, δι-
καιοσύνη, επιχειρηματίες κ.λ.π.).

Αλλά πέρα από το κράτος χρω-
στάμε κι εμείς ως άτομα ή ως οικο-
γένεια. 

Τα χρέη των πολιτών υπολογί-
ζονται σε κάμποσα δις. Ποιος φταίει
γι’ αυτό; Εμείς οι ίδιοι που αλόγιστα
χρεωνόμαστε και ξοδεύαμε λες και
θα τα πλήρωνε κάποιος άλλος. Να
πάρουμε δάνειο για την αγορά σπι-
τιού, επειδή πληρώνουμε ενοίκιο
είναι λογικό. Αν στην πορεία στρα-
βώσουν τα οικονομικά μας και δυ-
σκολευτούμε κανείς νομίζω δε θα
μας κατηγορήσει.

Όμως παρασυρθήκαμε από τις
σειρήνες των τραπεζών και γεμίσαμε
τα πορτοφόλια μας με καταναλωτι-
κές κάρτες. Εορτοδάνεια, διακοπο-
δάνεια, δάνειο για ν’ αλλάξουμε το
καινούργιο αυτοκίνητο (2, 3 ετών),
δάνειο για το ποδήλατο γυμναστικής,
δάνειο για πρώτο τραπέζι πίστας,
δάνειο μέσω κάρτας για να παραγε-
μίσουμε το καρότσι στο σούπερ μάρ-
κετ, δάνειο για ν’ αγοράσουμε ρούχα
που δε θα φορέσουμε ποτέ, δάνειο,
δάνειο... και ο κύκλος δεν κλείνει.

Καιρός ν’ αλλάξουμε νοοτροπία,
να δούμε διαφορετικά τη ζωή μας
και τις αξίες της.

Να είναι πιο λιτή η εορτή και αν

έχουμε καλεσμένους και δεν τους
αρέσει να μην ξανάρθουν.

Να μην πάμε διακοπές σε πολυ-
διαφημισμένα μέρη και αν δεν μπο-
ρούμε ας μην πάμε μια χρονιά. Να
ανακαλύψουμε πάλι τα χωριά μας
και τις παρέες μας. Κι αν δεν έχουμε
χωριό κάποιος από την παρέα μας
θα έχει. Να βάλουμε το χέρι στην
τσέπη, ν’ αλλάξουμε το καινούργιο
αυτοκίνητο, όταν έχει η τσέπη μας,
και όχι με δάνειο. 

Να τρώμε πιο υγιεινά και να ξε-
κολλήσουμε από την τηλεόραση ρί-
χνοντας και κανά μισάωρο περπά-
τημα για να μην αγοράσουμε ποδή-
λατο γυμναστικής με δάνειο βέβαια.
(Είναι της μόδας και το ποδήλατο).
Για διασκέδαση ας πάμε λιγότερες
φορές και ας μην είναι πρώτο τρα-
πέζι, αφού το ταμείο είναι άδειο.
Στο σούπερ μάρκετ πηγαίνουμε χωρίς
προγραμματισμό για το τι θα χρει-
αστούμε και θα χρησιμοποιήσουμε
την επόμενη εβδομάδα. Έτσι παρα-
γεμίζουμε το καρότσι, αφού πληρώ-
νει η κάρτα μας και όχι εμείς. Έτσι
πολλά προϊόντα στο τέλος της εβδο-
μάδας πετάγονται γιατί χάλασαν ή
τα θεωρούμε μπαγιάτικα. Ας προ-
γραμματίσουμε τις αγορές μας και
αν μας λείψει ένα λεμόνι, είναι ευ-
καιρία να γνωριστούμε με το γείτονα
αν δανειστούμε απ’ αυτόν το λεμό-
νι.

Ο κύκλος είπαμε δεν κλείνει
γιατί είναι πολλά που πρέπει ν’ αλ-
λάξουμε. 

Μας παρέσυρε η πλεονεξία των
τραπεζών και αλλάξαμε τις κατανα-
λωτικές μας συνήθειες αλλά και τις
αξίες της ζωής. Στην κλίμακα αξιών

την πρώτη θέση κατέχουν τα κυβικά
του αυτοκινήτου και τα τετραγωνικά
του σπιτιού. Καλά είναι αυτά, αν
στον τραπεζικό λογαριασμό υπάρ-
χουν κάμποσα μηδενικά πίσω από
1, 2, 3 κ.λ.π. και όχι το απόλυτο μη-
δέν.

Φτάσαμε μ’ όλα τα παραπάνω
στα παράλογα και παράδοξα που
συμβαίνουν επί των ημερών μας.
Έτσι:
3 Ξοδεύουμε πολλά, ενώ έχουμε

λίγα. 
3 Αγοράζουμε πολλά και απολαμ-

βάνουμε λίγα. 
3 Έχουμε μεγαλύτερα σπίτια, αλλά

μικρότερες οικογένειες.
3 Διαθέτουμε περισσότερες ανέσεις,

αλλά έχουμε λιγότερο χρόνο. 
3 Διαθέτουμε περισσότερους ειδή-

μονες, αλλά περισσότερα προ-
βλήματα. 

3 Πολλαπλασιάζονται τα υπάρχοντά
μας, αλλά μειώνονται οι αξίες
μας.

3 Μιλάμε πολύ, αγαπούμε σπάνια
και μισούμε τον πετυχημένο.

3 Εξασφαλίζουμε τα προς το ζείν,
αλλά δε μάθαμε να ζούμε.

3 Προσθέτουμε χρόνια στη ζωή
μας, αλλά όχι ζωή στα χρόνια
μας. 

3 Έχουμε περισσότερα τρόφιμα,
αλλά χειρότερη διατροφή. 

3 Κτίζουμε πολυτελή σπίτια, αλλά
διαλύουμε τις οικογένειες. 

3 Φτάσαμε στο φεγγάρι διανύοντας
πολλά χιλιόμετρα, αλλά δεν μπο-
ρούμε να συναντήσουμε το γεί-
τονα, που μας χωρίζουν λίγα μέ-
τρα.

Παν. Τσίπος

Ο
Ισοκράτης στον πανηγυρικό του γράφει: «Αυ-
τοί που χειρίζονται καλώς τον λόγο (γλώσσα)
όχι μόνο αποκτούν δύναμη στην πόλη τους,

αλλά τυγχάνουν και εκτιμήσεως από όλους τους
άλλους». Αυτό δείχνει το μέγεθος της σημασίας
που έδιναν οι πρόγονοί μας στον τρόπο έκφρασης
και εκφοράς του λόγου και γι’ αυτό ήταν ορθολογιστές,
ακριβολόγοι, άρτιοι στην συντακτική δομή και στην
πληρότητα των εννοιών των λόγων τους.

Δυστυχώς σήμερα πολλοί δοκησίφοι του γραπτού
και προφορικού λόγου έχουν γίνει γλωσσοπλάστες
διάφορων παροιμιών, χωρίς νόημα.

Πρώτο: οι πρόγονοί μας ουδέποτε θα έλεγαν
«ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι». Ο Μάης είναι
χρονική περίοδος, μήνας του έτους και ως εκ τούτου
ούτε γεννιέται, ούτε πεθαίνει, αλλά και από τη φύση
του, ούτε φυτοφάγος, ή σαρκοφάγος, ή παμφάγος
είναι. Προς τι λοιπόν η παράκληση να ζήσει και η
προσφορά τριφυλλιού για τροφή στην εποχή του. 

Αγαπητοί μου όσοι εγεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε
στα ορεινά χωριά της πατρίδας μας, γνωρίζουμε την
αδυναμία συγκέντρωσης και αποθήκευσης επαρκούς
ποσότητας ζωοτροφών για την χειμερινή περίοδο.
Προς το τέλος του χειμώνα, αρχές άνοιξης, το ποσό
των ζωοτροφών ελαττώνεται τόσο, που είναι προ-
βληματική η διατροφή των ζώων.

Εάν τύχει ο χειμώνας να είναι όψιμος τότε η

αδυναμία εξεύρεσης έστω και ελάχιστης φάγνας,
όπως την λέγαμε, για τα υποζύγια (μεγάλα ζώα), τα
καταδίκαζε σε ασιτία, με δυσάρεστα προβλήματα. 

Μια τέτοια εποχή που το άλογο (ο μαύρος), του
φτωχού χωρικού ψυχοραγούσε από την ασιτία, αυτός
το παρακαλούσε λέγοντάς του, «ζήσε μαύρε μου να
φας το Μάη τριφύλλι». Αυτή είναι η ορθή παροιμία
και λέγεται σε περιπτώσεις ανεπανόρθωτης βλάβης
εγκαίρως, με αποτέλεσμα την καταστροφή.

Δεύτερο: Σε καμία περίπτωση δεν θα άκουγε κά-
ποιος από το στόμα των θυμοσόφων προγόνων μας
τη φράση «να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι».
Ουδεμία μνησικακία έτρεφαν προς τους ονόματι
Γιάννηδες, αλλά και το λάδι δεν έχει αναλγητικές ή
θεραπευτικές ιδιότητες προς τα εγκαύματα. Γνώριζαν
καλώς πως ο βαθμός βρασμού του λαδιού είναι υψη-
λότερος από τον του νερού και κατά συνέπεια τα εγ-
καύματα με βραστό λάδι είναι μεγαλύτερου βαθμού.
Το ορθό της παροιμίας είναι: «να σε κάψω με το
λάδι, να σ’ αλείψω με το μέλι», διότι το μέλι έχει
ευεργετικές ιδιότητες από εγκαύματα. Λέγεται σε
περίπτωση δημιουργίας ενός κακού και της προσπά-
θειας επανόρθωσης με μέσα μη πλήρως αποτελε-
σματικά.

Με τιμή
Πάνος Τράγκας

Δ ι ο ρ θ ώ σ ε ι ς

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2011

Καιρός ν’ αλλάξουμε όλοι μας

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλ. 2610 524192  

Κιν.: 6936863485

DAFNH 35_Layout 1  31/05/2011  9:42 ΠΜ  Page 11



Μ
ε ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέ-
στηκε και φέτος η γιορτή της
25ης Μαρτίου στη Δάφνη.

Την παραμονή το βράδυ οι λαμπαδη-
δρόμοι μ’ αναμμένους τους πυρσούς
διέσχισαν το χωριό και κατέληξαν στη
ράχη. Ακολούθησε η φωταγώγηση του
1821 καθώς και η ρίψη πυροτεχνημά-
των. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε
την όλη διαδικασία από την νέα πλατεία
και απ’ όλο το χωριό. 

Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά μας,
και ήταν πολλά, που συμμετείχαν σ’
αυτήν την εκδήλωση. Την επομένη μετά
τη δοξολογία έγινε η κατάθεση στε-
φάνων στο ηρώο, η εκφώνηση του πα-

νηγυρικού της ημέρας από τον Λυ-
κειάρχη κ. Χρήστο Θεοδώρου και ακο-
λούθησε η απαγγελία ποιημάτων από
τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του
Δημοτικού. 

Στη συνέχεια παρέλασαν όλα τα
σχολεία (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυ-
μνάσιο, Λύκειο) και ο κόσμος είχε την
ευκαιρία να καμαρώσει και να χειρο-
κροτήσει τις νεαρές και τους νεαρούς
της Δημοτικής Ενότητας Παΐων. 

Το πρόγραμμα παρουσίασε ο δά-
σκαλος κ. Νικόλαος Μαραγκός που
είχε οριστεί τελετάρχης. 

Ακολούθησε ο αγώνας δρόμου 1821
μ., ένα ξεχασμένο έθιμο που αναβίωσε
πριν δύο χρόνια ο Σύλλογος Δαφναίων.
Στον αγώνα δρόμου φέτος έλαβαν μέ-
ρος οι παρακάτω 15 δρομείς:

1. Κωσταντάς Ιωάννης
2. Μαλλής Ευάγγελος
3. Μαραγκός Κυριάκος
4. Μαραγκός Παναγιώτης
5. Μπακάλης Γεώργιος
6. Μπακάλης Ιωάννης
7. Μπομέ Αιμίλιος
8. Παπαδημητρίου Βασίλειος
9. Ρετζέπης Ρένος
10. Σατολιάς Φώτιος

11. Σελιμάι Κλόντιαν
12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Τράγκας Ιωάννης
14. Τσιρώνης Θεόδωρος
15. Χριστόπουλος Διονύσιος
Ξεκίνησαν απ’ τον Άγιο Νικόλαο

και τερμάτισαν στην πλατεία.
Νικητές:
1ος Μπακάλης Γεώργιος
2ος Παπαδημητρίου Βασίλειος
3ος Μπομέ Αιμίλιος
Σ’ όλους τους συμμετέχοντες δρο-

μείς απονεμήθηκαν μετάλλια ενώ στους
3 πρώτους νικητές δόθηκαν και χρη-
ματικά έπαθλα θεσμοθετημένα από το
Σύλλογο Δαφναίων.

1ος νικητής 300€
2ος νικητής 200€
3ος νικητής 100€
Τα βραβεία και τα μετάλλια απένει-

μαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφ-
ναίων Παν. Λάππας, ο Αντιδήμαρχος
Καλαβρύτων Κώστας Ασημακόπουλος,
ο Δημ. Σύμβουλος Καλαβρύτων Αν-
δρέας Παϊκόπουλος, ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Δάφνης Κώστας
Λαζανάς, ο Λυκειάρχης Χρήστος Θεο-
δώρου, ο Γυμνασιάρχης Γιάννης Μπου-
σιούτης, ο Δ/ντής Δημ. Σχολείου Γιώρ-
γος Μουγκοπέτρος, ο Τελετάρχης της
ημέρας δάσκαλος Νικόλαος Μαραγκός,
ο Γυμναστής Γιάννης Αναστασόπουλος,
ο Γραμματέας του Συλλόγου Παναγιώ-
της Τσίπος και ο Ταμίας του Συλλόγου
Γιάννης Παπαδημητρίου. 

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Γυ-
μναστή Γιάννη Αναστασόπουλο για τη
βοήθεια που μας παρείχε για την ορ-
γάνωση και την ομαλή διεξαγωγή του
αγώνα δρόμου 1821 μ., τη νεολαία που
συμμετείχε στην λαμπαδηδρομία και
όλους όσους βοήθησαν πριν και κατά
τη διάρκεια της λαμπαδηδρομίας.

Και του χρόνου να είστε όλοι εκεί.

Α
νάσταση του Χριστού, αλλά όχι και
ανάσταση στις καρδιές μας. Καμιά
ελπίδα, καμιά ηλιαχτίδα φωτός ότι

όλα θα πάνε καλά στους δύσκολους καιρούς
που περνάμε. Ήταν το πιο βουβό, το πιο
κρύο και μελαγχολικό Πάσχα, αφού σε καμιά
γειτονιά δεν ακούστηκε την Κυριακή ο ήχος
του κλαρίνου. 

Τη Μ. Παρασκευή συμπατριώτες και επι-
σκέπτες, που ήταν αρκετοί παρά τη δύσκολη
οικονομική συγκυρία, συνόδεψαν με κατάνυξη
και αναμμένα κεριά, τον Επιτάφιο στην πε-
ριφορά του. Κορυφαία στιγμή η συνάντηση
των δύο επιταφίων στην πλατεία του χωριού. 

Το Μ. Σάββατο οι καμπάνες ήχησαν χα-
ρούμενα προσκαλώντας τους πιστούς. 

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ». Το Άγιο Φως μετα-
δόθηκε γρήγορα και ανταλλάχθηκαν ευχές.

Όμως στα πρόσωπα υπήρχε μια κατήφεια
και φαίνονταν ότι όλα αυτά γίνονταν μηχανικά

και μόνο από υποχρέωση προς τη Μεγάλη
Γιορτή και τα έθιμα.

Τα βεγγαλικά, λιγοστά και ’κείνα, στόλισαν
για λίγο τον ουρανό με χρώματα και φωτεινά
σχέδια. Όμως δεν υπήρχε ενθουσιασμός. Οι
άνθρωποι κουμπωμένοι και προβληματισμένοι
για το τι μπορεί να μας περιμένει την επόμενη
μέρα. 

Την Κυριακή σε μερικές γειτονιές μύρισε
η τσίκνα του οβελία. Όλα όμως γίνονταν
βουβά και χωρίς το κατάλληλο κέφι. 

Οι επισκέπτες άρχισαν να φεύγουν από
την Κυριακή το απόγευμα ολοκληρώνοντας
τη φυγή τους τη Δευτέρα. Έμειναν πίσω κά-
ποιοι συνταξιούχοι ή κάποιοι που είχαν χάσει
τη δουλειά τους. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
και ελπίζουμε να είναι του χρόνου όλα

καλύτερα και πιο ευχάριστα. 
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ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ

ΤΑ  ΝΕΑ

Ο Σ ΥΛΛΟ ΓΟΣ ΔΑΦΝΑ Ι Ω Ν ΕΝΗΜΕΡ ΩΝΕ Ι

ΘEO - KAP

EM. KAPAMOΛEΓKOΣ
Π. ΘEOΔΩPOΠOYΛOΣ

SERVICE
ΦANOΠOIΪA
ANTAΛΛAKTIKA
EKΘEΣH 

Service
Λ. Hρακλείου 88 

111 42 Aθήνα 

Έκθεση
Λ. Hρακλείου 71

111 42 Aθήνα

Tηλ.: 210 2931231
210 2922841

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

Σαϊτάνης Θόδωρος 
Κιν.: 6973996333

Μίρκος Μιχάλης 
Κιν. 6997722777

25η  ΜαρτίουΑνάσταση

Ο  Σύλλογος  Δαφναίων  Αθήνας - Πειραιά

εύχεται  σε  όλους  Καλό  Καλοκαίρι

Στις 5 Μαρτίου 2011, ημέρα Σάββατο,
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του
Δημ. Σχολείου Δάφνης, πραγματοποίησε
τον ετήσιο χορό του στο κέντρο «ΜΩΡΙΑΣ»
στη Δάφνη, ιδιοκτησίας Δημ. Βομπίρη
(Ντάνου).

Η Πρόεδρος κ. Ανδρομάχη Καφεντζή
και το Δ.Σ. του Συλλόγου φρόντισαν ώστε

οι συμμετέχοντες να διασκεδάσουν και να

ευχαριστηθούν.

Η συμμετοχή των συμπατριωτών μας

ήταν ικανοποιητική παρά τη δύσκολη οικο-

νομική συγκυρία.

Μετά το πλούσιο φαγητό που προ-

σφέρθηκε ακολούθησε ο χορός και το ξε-

φάντωμα με τη συνοδεία ζωντανής ορχή-
στρας. Ιδιαίτερα το χάρηκαν τα πιτσιρίκια
μας που συνέχιζαν να χορεύουν μέχρι τις

πρωινές ώρες.

Μοιράστηκαν πλούσια δώρα, προσφο-

ρές συμπατριωτών μας επιχειρηματιών με

έδρα τη Δάφνη, την Αθήνα και την Πάτρα.
Ευχόμαστε νά ’χουμε πάντα γλέντια

και χαρές.

Χορός Συλλόγου Γονέων &  Κηδεμόνων

Δημ.  Σχολείου  Δάφνης

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

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

Η συνάντηση των δύο επιταφίων στην πλατεία του χωριού 

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2011

Οι λαμπαδηδρόμοι έτοιμοι να ξεκινήσουν 
για την φωταγώγηση του 1821 στη ράχη 
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