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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Και τι σημαίνουν οι καινούργιοι οικονομικοί όροι που έχουν ενταχθεί
στο καθημερινό λεξιλόγιο, των δημοσιογράφων κυρίως, αλλά και
των άλλων πολιτών. Το να ακούει κανείς παππούδες σε καφενείο
να λένε για την άνοδο των Spreads είναι πια κάτι το συνηθισμένο.
Πόσοι όμως ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάνε ακριβώς;

Η

Ελλάδα είναι μια αναπτυγμένη χώρα, με
ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης και “πολύ
υψηλό’’ δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, όπου
κατατάσσεται 22η στον κόσμο το 2010 και 22η στο
δείκτη του «The Economist» του 2005 για την ποιότητα ζωής παγκοσμίως.
Η οικονομία της Ελλάδας συνεπώς ανήκει στην
κατηγορία των ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου.
Είναι μια μικρή αλλά ανοιχτή οικονομία με
σχετικά χαμηλή βιομηχανική βάση. Αναπτύχθηκε
ταχύτατα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
και τον Εμφύλιο.
Οι κύριοι μεγάλοι κλάδοι της οικονομίας είναι ο
τουρισμός, η ναυτιλία, η βιομηχανική παραγωγή
τροφίμων, η υφαντουργία, τα χημικά, τα προϊόντα
μετάλλου, η μεταλλευτική και οι μονάδες διύλισης
πετρελαίου.
ΑΕΠ σε
Στοιχεία
τιμές αγοράς
Eurostat
(GDP)
Κριτήρια

πορεία σύγκλισης των δημοσιονομικών μεγεθών
και την ικανοποίηση των κριτηρίων της συνθήκης
του Μάαστριχ (πληθωρισμός, έλλειμμα γενικής κυβέρνησης, δημόσιο χρέος, μακροπρόθεσμο επιτόκιο
δανεισμού).
Το ακαθάριστο προϊόν συνέχισε να αυξάνεται
με ρυθμούς άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, εν
μέρει λόγω των επενδύσεων σε υποδομές σχετιζόμενες με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004,
αλλά και λόγω της ευκολίας πρόσβασης σε πιστώσεις για καταναλωτικές δαπάνες.
Ωστόσο η Ελλάδα από τον πρώτο χρόνο ένταξης
βρέθηκε να παραβιάζει το κριτήριο για έλλειμμα
κάτω από 3% του Σύμφωνου Σταθερότητας (το
οποίο έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι τα κράτη μετά
την ένταξη στην Ευρωζώνη και την ικανοποίηση
του κριτηρίου του Μάαστριχ, συνεχίζουν να το τη-

Δημ/κό
Έλλειμμα
(% ΑΕΠ)

Δημ/κό
Έλλειμμα
(σε δισ.)

max 3%

max 60%

Δημόσιο χρέος Δημόσιο χρέος
(%ΑΕΠ)
(σε δις €)

227,0 δις €

6,4 %

14,5

105,4 %

239,4 δις €

8,3 %

2008

236,9 δις €

9,8 %

23,2

110,7 %

262,3 δις €

7,7 %

2009

235,0 δις €

15,4 %

36,2

127,1 %

298,7 δις €

9,5 %

2010

230,2 δις €

10,5 %

24,1

142,8 %

328,6 δις €

12,6 %

220,0 δις €

9%

20,0

165%

363,0 δις €

20%

2011

Η μεγέθυνση του ΑΕΠ της Ελλάδας είναι επίσης
κατά μέσο όρο, από το 1990 υψηλότερη από αυτόν
του μέσου όρου των χωρών της Ε.Ε.. Εν τούτοις η
ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, περιλαμβανομένων και της αύξησης της
ανεργίας, της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς.
Την 1η Ιανουαρίου 2002 η Ελλάδα και οι άλλες
έντεκα τότε χώρες της Ευρωζώνης απέκτησαν
κοινό νόμισμα, το ευρώ. Η ένταξη της Ελλάδας
στη ζώνη του ευρώ έγινε το 2001 μετά την επιτυχή

Τ

ου ποτάμιου θεού Λάδωνα
κόρη αγαπημένη ήσουν στα
χρόνια εκείνα της μυθολογίας και του Ησίοδου, όπως ο Λύδιος Παυσανίας σε καταγράφει.
Σε αγάπησε παράφορα θεός
Ολύμπιος και συ, αδιάφορη για
τα ερωτικά του αισθήματα, προσέτρεξες, νύμφη πανέμορφη, στου
πατέρα σου την αγκαλιά, κι εκείνος
για ν’ αποφύγει το θεϊκό βιασμό
σου, δάφνη σε μεταμόρφωσε, σε
δένδρο δηλ. ένδοξο και ιστορικά
καταξιωμένο, αφού στις κεφαλές
των κάθε λογής νικητών, ως στέφανος περιτίθεσαι!

ρούν). Την τελευταία τριετία εξαιτίας συνδυασμού
διεθνών (οικονομική κρίση) και τοπικών (ανεξέλεγκτες δαπάνες, διαφθορά, γραφειοκρατία, ανεργία,
σπατάλες) παραγόντων η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς το 2009 έχει
το δεύτερο μεγαλύτερο ετήσιο έλλειμμα κρατικού
προϋπολογισμού και το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο
χρέος στην Ε.Ε., ενώ κατατάσσεται 81η παγκοσμίως.

Συνέχεια στην 9η σελ.

Κι έδωκες έτσι το περίλαμπρο
όνομά σου σε πόλη μικρή, μα
όμορφη, στολισμένη, με όλα της
φύσης τα λουλούδια, όπως αυτά
αναφύονται από τις όχθες του δικού σου Λάδωνα μέχρι τους γύρω
γραφικούς λοφίσκους, που προστατευτικά σε περιβάλλουν.
Αυτό σου το μυθικό όνομα
εδόθη στη μικρή αυτή πολιτεία
αφότου εξαλείφθηκε το ξενόφερτο, από Σλάβους κατακτητές, όνομα, που χρόνους πολλούς την
εβάρυνε και πασίγνωστη όμως
ως Στρέζοβα, στον Μωριά όλον,
την έκανε.
Συνέχεια στην 4η σελ.

Αποκριάτικες εκδηλώσεις
και
Καρναβάλι στη Δάφνη

Ανεργία

2007

πρόβλεψη

Η ΔΑΦΝΗ
τότε και σήμερα και
«τις πταίει»

Λεπτομέρειες στη σελ. 12

Παραμύθι
- χωρίς το μια φορά κι έναν καιρό -

Τ

ο λέμε παραμύθι χωρίς το
μια φορά και έναν καιρό,
γιατί τα όσα περιγράφονται
παρακάτω, δεν συνέβησαν στο
παρελθόν, αλλά συνέβησαν τα τελευταία 30 περίπου χρόνια.
Υπήρχαν κάτι γελαδάρηδες
(τραπεζίτες), που είχαν γελάδες
(τράπεζες) οι οποίες έβοσκαν σε
ξένα λιβάδια όπου το χορτάρι δεν
τελείωνε. Έτσι αφού τρέφονταν
καλά, πάχαιναν και η παραγωγή
γάλατος αυξανόταν. Έτσι οι γελαδάρηδες είχαν τη δυνατότητα
να διαθέτουν το παραγόμενο γάλα
προς διάφορους γαλατάδες (ιδιώ-

τες, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις
κ.λ.π.). Δεν το διέθεταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αλλά έκαναν κάποιες συμφωνίες με τους
αποδεχόμενους το γάλα. Υπέγραφαν κάτι χαρτιά (συμβόλαια δανείων), που έγραφαν μέσα ότι σας
δίνουμε το γάλα, αλλά εσείς είστε
υποχρεωμένοι να μας επιστρέφετε
ένα μέρος (τόκοι) κάθε χρόνο και
κάποια στιγμή όποτε τα χρειαστούμε, μας επιστρέφετε όλο το γάλα
που σας έχουμε δώσει.
Όλα πήγαιναν μια χαρά και
όλοι ήταν ευχαριστημένοι.

Συνέχεια στη 2η σελ.

Δ Ι ΑΒΑΣΤΕ
3 Δραστηριότητες Συλλόγων
Φορέων - Ιδιωτών

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

σελ. 3

3 Οικονομικά και
Ασφαλιστικά θέματα
σελ. 5

3 Τηλεσκόπιο
σελ. 6-7

3 Εκλογικός κατάλογος 1851
σελ. 8

3 Γελάτε γιατί χανόμαστε
σελ. 10

3 Ο Σύλλογος ενημερώνει
σελ. 12

Εθνικές μεταφορές
Χωματουργικές
εργασίες
Υλικά οικοδομών
Υδραυλική
Σφύρα
Έδρα: Δάφνη Παΐων
Τηλ. γραφείου: 2692071256
Κιν. 6973885812 - 6974650265
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Παραμύθι
- χωρίς το μια φορά κι έναν καιρό Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
Σε μια χώρα που το όνομά της είναι ΕΛΛΑΔΑ, οι γαλατάδες (κυβερνήσεις) για 30 περίπου χρόνια δέχονταν με
μεγάλη χαρά μεγάλες ποσότητες γάλατος από τους γελαδάρηδες. Με βάση τη συμφωνία οι γαλατάδες μας επέστρεφαν ένα μικρό ποσοστό (τόκοι) και τους διαβεβαίωναν
ότι κάποια στιγμή (ΚΑΠΟΤΕ) θα επιστρέψουν όλοι την ποσότητα του γάλατος.
Αυτό το γάλα οι γαλατάδες ήταν σωστό να το μοιράζουν
δίκαια. Για να δούμε όμως, πως το μοίραζαν.
Αρχικά κρατούσαν μια μεγάλη ποσότητα για τον εαυτό
τους (μισθοί, επιδόματα κ.λ.π.). Στη συνέχεια έπαιρναν
ακόμη κάποια ποσότητα γάλατος από κάποιες καλές
πράξεις, ηθικές και νόμιμες. Αυτή την ποσότητα (μίζες,
προμήθειες) τη δέχονταν (με κάποια στεναχώρια βέβαια)
από κάτι επιχειρήσεις που ο λαός τις ονομάζει κρατικοδίαιτες (κάνουν δίαιτα για το κράτος) και από κάποιες ξένες
επιχειρήσεις (Siemens, εξοπλισμοί κ.λ.π.)
Είχαν όμως και άλλους τρόπους να παίρνουν ακόμη
λίγη ποσότητα γάλατος κάνοντας διάφορες αγαθοεργίες
για το γενικό καλό του λαού (Χρηματιστήριο, ομόλογα
κ.λ.π.).
Μοίραζαν και μεγάλη ποσότητα γάλατος σε κάτι παρατρεχάμενους των γαλατάδων (λαμόγια τα λέει ο λαός),
που γίνονται χαμαιλέοντες και θεατρίνοι αλλάζοντας χρώματα και ρόλους ανάλογα με το ποιοι είναι οι γαλατάδες.
Το ερώτημα που γεννιέται εδώ, είναι, γιατί τους τα έδιναν,
τους είχαν ανάγκη; Και βέβαια τους είχαν ανάγκη. Διότι
ήταν εκείνοι που διαπραγματεύονταν για κάθε νόμιμη και
ηθική ενέργεια που πραγματοποιούσαν οι γαλατάδες. Και
αν στράβωνε κάτι αναλάμβαναν την ευθύνη. Οπότε για το
γαλατά δεν τρέχει τίποτα. Ούτε γάτα ούτε ζημιά.
Έτσι οι τσέπες των γαλατάδων όλο βάραιναν και το
γάλα άλλοτε το έπιναν σκέτο και άλλοτε το έτρωγαν σε
καραβάνες με μεγάλες μπουκιές εθνικής προσφοράς.
Το υπόλοιπο γάλα, όσο περίσσευε το μοίραζαν στο
λαό, στους σταυρωτές τους, αλλά και πάλι με άνισο
τρόπο. Αν πούμε ότι η μοιρασιά γινόταν σε κιλά, άλλος
έπαιρνε 3 κιλά, άλλος 2, άλλος 1 και άλλος μισό. Η άνιση
κατανομή γινόταν πάντοτε με ένα σκεπτικό. Θα δώσουμε
περισσότερα σ’ αυτούς που έχουμε πιθανότητα να μας
σταυρώσουν ή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν
άλλους. Να μας σταυρώσουν, δηλαδή να βάλουν σταυρούς
(κουκιά τα λέει ο λαός) σε κάτι χαρτιά (ψηφοδέλτια) που
τα ρίχνουν μέσα σ’ ένα μεγάλο κουτί (κάλπη). Όποιος
σταυρωθεί περισσότερο γίνεται γαλατάς, φορτώνεται
όλους τους σταυρούς και αναλαμβάνει να σώσει τον τόπο,

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗ Σ ΔΑΦΝ Η Σ
ΕΔΡΑ: Θεμιστοκλέους 4 Αθήνα Τ.Κ. 10678
Τηλ.-Fax: 210-3822190
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά
Εκδότης: Παναγιώτης Λάππας
Πρόεδρος του Συλλόγου
e-mail: Lappas.Panos@gmail.com
Τηλ - Fax: 210-5144261
Διευθυντής & Υπεύθυνος: Παναγιώτης Τσίπος
Γραμματέας του Συλλόγου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις
των συγγραφέων τους. Διατηρείται όμως
το δικαίωμα συντόμευσης μεγάλων κειμένων.
• Τα υπόλοιπα κείμενα είναι ευθύνης της σύνταξης
και του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Για αλλαγή διευθύνσεων ή νέων διευθύνσεων να
ενημερώνετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ετήσια συνδρομή: 5 ευρώ
• Οι συνδρομές κατατίθενται στο λογ/σμό:
129/296199-76 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ή θα εισπράττονται από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.
Τηλέφωνα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
Παναγιώτης Λάππας, Πρόεδρος, τηλ. 6944772621
Γεώργιος Σπηλιόπουλος, Αντ/δρος, 6942097447
Παναγιώτης Τσίπος, Γραμματέας, 6973784122
Ιωάννης Παπαδημητρίου, Ταμίας, 6944967217
Τρύφωνας Κοροντζής, Μέλος, 6977233343
Βάσω Μαλλή, Μέλος, 6977519564
Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Μέλος, 6976476083
Σ’ αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν:
Παν. Λάππας, Γιάννης Σκουτέρης και Παν. Τσίπος
Φωτογραφίες: Βάσω Μαλλή
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

αφού όμως σώσει πρώτα τον εαυτό του. Υπήρχαν όμως
και κάποιοι που είχαν οριστεί να φυλάνε σημαντικά σταυροδρόμια (πολεοδομίες, εφορίες, τελωνεία, δικαστήρια,
νοσοκομεία, δημαρχεία κ.λ.π.). Αυτοί οι φύλακες για να
σου δώσουν το χαρτί, ώστε να προχωρήσεις, ζητούσαν
άλλοτε λίγο και άλλοτε πολύ γάλα, με αποτέλεσμα τα 3
κιλά να γίνονται 4 κιλά, τα 4, 5 κιλά και βάλε. Θα μου
πείτε μπορούσαν να φάνε τόσο γάλα; Όχι βέβαια. Είχαν
όμως τρόπους να το επιστρέφουν στις γελάδες των γελαδάρηδων ή να το μετατρέψουν σε κάθε είδους χρήσιμο
αντικείμενο κινητό ή ακίνητο (βίλες, πισίνες, τζιπάρες,
καϊκάκια κ.λ.π.). Αυτό είπαμε κράτησε περίπου 30 χρόνια.
Ξαφνικά όλα άλλαξαν. Οι γελάδες έφαγαν κάτι χαρτιά
που πετάχτηκαν στα λιβάδια και ήταν μολυσμένα (τοξικά
ομόλογα, ληξιπρόθεσμα δάνεια, φούσκες κ.λ.π.). Δηλητηριάστηκαν και αδυνάτισαν οι γελάδες, αλλά έπαθαν και
διάφορες ασθένειες τις οποίες δεν μπορώ να εξηγήσω
γιατί δεν είμαι γιατροοικονομολόγος.
Το γάλα λιγόστεψε και οι γελαδάρηδες τα βρήκαν
σκούρα γιατί λιγόστευε πολύ και το γάλα που έβαζαν οι
ίδιοι σε κάτι λογαριασμούς τους (παραφουσκωμένους).
Έτσι ζητούν από τους γαλατάδες (κυβερνήσεις, ιδιώτες,
επιχειρήσεις) την επιστροφή του γάλατος που τους είχαν
δώσει.
Ζήτησαν λοιπόν και από τους δικούς μας γαλατάδες
να επιστρέψουν το γάλα. Οι δικοί μας γαλατάδες δεν
μπορούσαν να επιστρέψουν ούτε αυτό που επέστρεφαν
κάθε χρόνο (τόκους). Το υπόλοιπο το είχαν κατασπαταλήσει
με τους τρόπους που περιγράψαμε παραπάνω. Άρα αφού
δεν υπάρχει πώς να επιστραφεί;
Και τότε έγινε το θαύμα. Μια μεγάλη γελαδάρισσα,
(Ε.Ε.) που έχει μια μεγάλη γελάδα (Ε.Κ.Τ.), από φόβο ότι
μπορεί να ψοφήσουν οι άλλες γελάδες και να μολύνουν
και τη δική της, επεμβαίνει δυναμικά και υπογράφει ένα
μνημόσυνο με τους δικούς μας γαλατάδες και τους λέει:
Γαλατάδες της Ελλάδας μέχρι τώρα σας δίνανε το
γάλα οι γελαδάρηδες για να κάνετε δικές σας γελάδες.
Να γίνετε δηλαδή γελαδάρηδες και να μην έχετε κανέναν
ανάγκη. Εσείς όμως παραμείνατε γαλατάδες και τώρα τι
γάλα θα μοιράσετε; Εμείς όμως θα σας δώσουμε μια
ακόμη ευκαιρία. Θα σας δώσουμε εμείς πολύ γάλα και
ταυτόχρονα θα σας μειώσουμε, αυτό που πρέπει να επιστρέψετε στους άλλους γελαδάρηδες. Όμως και εσείς
πρέπει να κάνετε κάποια πράγματα.
Θα μειώσετε το γάλα που μοιράζετε (μισθοί, συντάξεις,
επιδόματα, έργα) μέχρι τώρα, ώστε να σας περισσεύει.
Έτσι θα μπορείτε να επιστρέψετε σιγά σιγά εκείνο που
χρωστάτε. Και ποιος ξέρει σε 10, 20, 30 χρόνια, μπορεί να
γίνετε και εσείς γελαδάρηδες.
Τότε πλακώσανε τα μνημόσυνα οι δικοί μας γαλατάδες.
Ο λαός στον οποίο δεν αρέσουν τα μνημόσυνα ξεσηκώθηκε
και βγήκε στους δρόμους. Δεν βγήκαν μόνο εκείνοι που
έπαιρναν λίγο γάλα και τους το έκοψαν τελείως (άνεργοι),
αλλά και εκείνοι που τα 3 κιλά έγιναν 2, τα 2 έγιναν 1 και
πάει λέγοντας.
Γεννήθηκαν ξαφνικά και διάφορα λαϊκά κινήματα (αγανακτισμένοι, δεν πληρώνω), που στόχο είχαν να πείσουν
τον κόσμο να μη στερηθεί ούτε γραμμάριο από την
ποσότητα του γάλατος που έπαιρνε μέχρι τώρα. Ποιος θα
πληρώσει όμως το χρωστούμενο γάλα;
Οι απαντήσεις είναι πολλές. Να πληρώσουν οι γαλατάδες, η πλουτοκρατία, οι κλέφτες (φοροφυγάδες), τα
λαμόγια, οι καλοφαγάδες κ.λ.π. Είδατε εσείς να πληρώνει
κανείς απ’ αυτούς; Εγώ πάντως δεν είδα.
Κι ενώ παρά τις κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες και όλα
τα συναφή κάτι θετικό πήγαινε να γίνει, ο δικός μας
μεγάλος γαλατάς (ονόματα δε λέμε) αποφάσισε ότι τούτο
το μνημόσυνο πρέπει να το εγκρίνει ο λαός. Θα αποφασίσει
ο λαός (δημοψήφισμα) αν θέλει το καινούργιο μνημόσυνο.
Τότε έγινε του Κουτρούλη ο γάμος. Μόλις το άκουσε η
μεγάλη γελαδάρισσα, αλλά και οι άλλοι γελαδάρηδες θύμωσαν πολύ. Κάλεσαν το δικό μας γαλατά, του τα έψαλαν
σε πολλές γλώσσες και του συνέστησαν να μη ρωτήσει το
λαό. Αν το κάνεις, σταματάει η τροφοδοσία του γάλατος,
με ότι συνεπάγεται αυτό.
Τι να κάνει και ο δικός μας μπροστά σε τόσους γελαδάρηδες. Έβαλε την ουρά στα σκέλια, έκανε γαργάρα το
ερώτημα προς το λαό (δημοψήφισμα) και επέστρεψε σαν
δαρμένο σκυλί.
Τι το ’θελες και ’σύ το ερώτημα; Τόσα μνημόσυνα
έκανες, τώρα σκέφτηκες το λαό;
Τη συνέχεια τη γνωρίζουμε όλοι. Δυό φίλοι, κολεγιόπαιδα, που ποτέ τους δεν έχουν δουλέψει, που δεν
μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι άνεργος,
έπαιζαν πόκερ στις πλάτες του λαού για μια ολόκληρη
βδομάδα.
Σε κάθε παραμύθι υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί και
στο τέλος επικρατούν οι καλοί. Στην περίπτωσή μας
ποιοι ήταν οι καλοί και ποιοι οι κακοί;
Αυτοί που έδιναν το γάλα είναι οι καλοί και κακοί
όσοι το δέχονταν ή συμβαίνει το αντίθετο;
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Παν. Τσίπος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι
Αθήνα
― Η Στέλλα Αλεξ. Μπουρανοπούλου, κόρη της συμπατριώτισσάς μας Θεοδώρας Κων. Μάρη και ο εκλεκτός
της καρδιάς της Σάββας Δημ. Πουλής, τέλεσαν τους
γάμους τους στις 24-9-2011 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καματερού.
Στην τελετή του γάμου και στη γαμήλια δεξίωση που
δόθηκε στο κοσμικό κέντρο «Χρυσό Ελάφι» στην Πάρνηθα, παρέστη πλήθος συγγενών και φίλων που γλέντησαν πραγματικά μέχρι πρωίας.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.
Διόρθωση
Στο προηγούμενο φύλλο και στην αντίστοιχη στήλη
αντί του ορθού Θεοδώρα Μαραγκού γράφτηκε εκ παραδρομής Θεοδώρα Μπακάλη.

Βαπτίσεις...
Αθήνα
― Στις 9 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00
ο Μανώλης Δανάσσης και η Μαρία Παναγοπούλου
βάπτισαν το δεύτερο γιο τους. Η βάπτιση έγινε στην
Πλάκα στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου. Ο νεοφώτιστος
πήρε το όνομα που του χάρισε ο παππούς του ο Βαγγέλης. Η χαρά του ονόματος ήτανε μεγάλη και δεν
κρύφτηκε από κανέναν. Μετά το μυστήριο ακολούθησε
catering στον προαύλιο χώρο με πλούσια εδέσματα,
γλυκά και ποτά.
Να σας ζήσει το νεοφώτιστο.

Έφυγαν...
Δ.Κ. Δάφνης
― Θεοδωροπούλου Αικατερίνη του Αλεξίου. Απεβίωσε
στις 8-9-2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1934.
― Ανδρέου Θεόδωρος του Κων/νου. Απεβίωσε στις 239-2011. Γεννήθηκε στα Σκουραίικα Σάμου το 1938.
― Μάρη Ασήμω του Μιλτιάδη. Απεβίωσε στις 6-112011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1930.
― Καυγάς Θεόδωρος του Αγγελή. Απεβίωσε στις 1311-2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1930.
― Σακελλαρίου Δημήτριος του Ιωάννη. Απεβίωσε στις
14-11-2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1926.
― Σαμπά Ελένη του Κων/νου. Απεβίωσε στις 23-112011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1935.
― Καβελλάρη Κανέλλα του Κων/νου. Απεβίωσε στις 2411-2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1923.
Τ.Κ. Πάου
― Σακέτου Βασιλική του Κων/νου. Απεβίωσε στις 29-92011. Γεννήθηκε στο Βεσίνι το 1933.
Τ.Κ. Νασίων
― Τράγκα Νικολέτα του Χρήστου. Απεβίωσε στις 2610-2011. Γεννήθηκε στη Βάχλια Αρκαδίας το 1926.
Τ.Κ. Σκοτάνης
― Μπουζιώτης Κων/νος του Λεωνίδα. Απεβίωσε στις
11-11-2011. Γεννήθηκε στη Σκοτάνη το 1922.
Τ.Κ. Χόβολης
― Λάμψιας Παναγιώτης του Γεωργίου. Απεβίωσε στις
23-11-2011. Γεννήθηκε στη Χόβολη το 1927.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

Ενημέρωση
Τα κοινωνικά συμβάντα που δημοσιεύονται στην αντίστοιχη στήλη της εφημερίδας, μάς δίνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Τα όποια κοινωνικά συμβάντα,
ευχάριστα ή δυσάρεστα συμβαίνουν εκτός Δάφνης, σε
Αθήνα, Πάτρα κ.λ.π. ή εξωτερικό, ο Σύλλογος δεν μπορεί
να τα γνωρίζει. Αλλά κι αν ακόμη κάποιο από τα συμβαίνοντα γίνει γνωστό σε κάποιο μέλος του Συλλόγου, δεν
μπορούμε να το δημοσιεύσουμε, χωρίς να γνωρίζουμε
ότι αυτούς που αφορούν επιθυμούν την δημοσίευσή του.
Γι’ αυτό παρακαλούμε τους συμπατριώτες μας, αν κάποιο συμβάν που τους αφορά (γάμος, βαφτίσια, επιτυχίες
κ.λ.π.) επιθυμούν να δημοσιευτεί στην εφημερίδα, να επικοινωνούν με το γραφείο του Συλλόγου ή να ενημερώνουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. Ευχαριστούμε.
Από το Δ.Σ.
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Δραστηριότητες Συλλόγων - Φ ο ρ έ ω ν - Ι δ ι ω τ ώ ν
Δ ΗΜΟΣ ΚΑΛ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν
Εκδηλώσεις Μ ν ή μ η ς
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε τους
Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από
τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής
στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων
και στα Καλάβρυτα στις 13 Δεκεμβρίου
1943, με την παρουσία σας στις Εκδηλώσεις Μνήμης για τα 68 χρόνια από
το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα, που κορυφώνονται την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου
2011 στη Μαρτυρική Πόλη των Καλαβρύτων με την τέλεση πάνδημου Μνημοσύνου.
Με τιμή
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων
Γιώργος Λαζουράς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
για τα 68 χρόνια από
το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου
• Ζαχλωρού
Κυριακή 27 Νοεμβρίου
• Σκεπαστό
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου
• Κερπινή
• Ρογοί
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου
• Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου
• Σκεπαστό

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου
• Βραχνί
• Πριόλιθος
• Καλάβρυτα
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου
• Καλάβρυτα
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου
• Αθήνα
• Καλάβρυτα
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου
• Καλάβρυτα
Ώρα 10:00 Καθεδρικός Ναός Μαρτυρικής Πόλης Καλαβρύτων
― Τέλεση πάνδημου μνημοσύνου
για τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα
κατοχής στις 13 Δεκεμβρίου 1943, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας
κ.κ. Αμβροσίου.
― Ομιλία από το Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Γεώργιο Λαζουρά.
Μετάβαση με πομπή, από τον Καθεδρικό Ναό της πόλης στον ΤΟΠΟ ΘΥΣΙΑΣ, όπου θα τελεστούν:
― Επιμνημόσυνη δέηση
― Προσκλητήριο των πεσόντων
― Κατάθεση στεφάνων
― Σιγή ενός λεπτού
― Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου
• Ι.Μ. Αγίας Λαύρας
• Κλειτορία
• Πάτρα

Ε υ χ α ρ ι στήρια
Προς:
1. Νικόλαο Ραζή, Δ/ντή του Κέντρου
Υγείας Κλειτορίας, ιατρού γενικής ιατρικής
2. Σχορτσιανίτη Ευθαλία, επισκέπτρια Υγείας
3. ιατρό και νοσηλευτικό προσωπικό
του Κέντρου Υγείας Δάφνης
Ο Δντής, το διδακτικό προσωπικό και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου
Δάφνης, αισθάνονται την ανάγκη να σας ευχαριστήσουν για τις προσπάθειες
που καταβάλατε, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον που επιδείξατε, κατά την υγειονομική εξέταση των μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου μας.
Ο Διευθυντής του σχολείου
Μουγκοπέτρος Γεώργιος

Το Δ.Σ. του ΝΑΟΔ
εύχεται σε όλους
Χρόνια πολλά, καλές γιορτές & δημιουργικό το 2012

Επιστημονική Εταιρεία
Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο Μελάμπους»
Η Επιστημονική Εταιρεία Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο Μελάμπους» οργάνωσε,
όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας, επιστημονική εκδήλωση στα Καλάβρυτα με θέμα το Μελάμποδα. Στην εκδήλωση, που έγινε για
πρώτη φορά στον τόπο που έδρασε ο
Μελάμπους, μίλησαν ερευνητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αρχαιότητα.
Επίσημος προσκεκλημένος Ομιλητής ήταν,
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής
Εταιρείας, Καθηγητής Ι. Γκιουζέπας.
Η Εκδήλωση συνοδεύτηκε με την τοποθέτηση αναθηματικής πλάκας στο
χώρο του Σπηλαίου των Λιμνών με διπλό
στόχο: την ευαισθητοποίηση των Ελλήνων
επισκεπτών και την ενημέρωση των ξένων
τουριστών για την ιστορία του τόπου.
Η δημιουργία αυτή αποτελεί πράξη
αρχαιολογικής αναβάθμισης και τουριστικής αξιοποίησης του χώρου όπου έδρασε ο Μελάμπους.
Η τοποθέτηση της αναθηματικής πλάκας έγινε μετά, από ομόφωνη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Καλαβρύτων και εισήγηση της Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών.
Η Εταιρεία συνεχίζει την προσπάθεια
πολιτισμικής αναβάθμισης της περιοχής
με δύο ακόμη ενέργειες.
Η πρώτη αφορά την οργάνωση Συνεδρίου με θέμα το Μελάμποδα και τον
Αμφιάραο, που θα γίνει με τη συμμετοχή
και άλλων Ιατρικών Εταιρειών και η δεύτερη προγραμματισμένο προληπτικό έλεγχο του πληθυσμού. Στόχος μας είναι η
καθιέρωση Συνεδρίων σε ετήσια βάση
ώστε η περιοχή να αποτελέσει σημείο
αναφοράς για τους ψυχιάτρους και χώρο
εκδήλωσης για τον πρώτο ψυχοθεραπευτή
της αρχαιότητας το Μελάμποδα.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί τελετή τοποθέτησης νέας αναθηματικής
πλάκας στο ναό της Ημερασίας Αρτέμιδας στα Σουδενά.
Ο ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ Η ΛΑΤΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΜΕΛΑΜΠΟΔΑ
Ο Μελάμπους, φέρεται να γεννήθηκε
στην Πύλο, περί τα τέλη του 14ου αιώνα
π.Χ.. Όταν γεννήθηκε η μητέρα του Ειδομένη τον άφησαν στο δάσος με τέτοιο
τρόπο ώστε τα πόδια του ήταν εκτεθειμένα στον ήλιο. Από εκεί έλαβαν το μελαμψό χρώμα, σε αντίθεση με το υπόλοιπο σώμα του, κάτι που διατηρήθηκε
για όλη του τη ζωή και εξ’ ού και το
όνομά του Μέλαν+πούς, Μελάμπους.
Στην ελληνική μυθολογία ο Μελάμπους θεωρείται ο πρώτος γιατρός της

ανθρωπότητας. Έδρασε το 14ο π.Χ. αιώνα, 400 χρόνια πριν τον Ασκληπιό και
900 χρόνια πριν τον Ιπποκράτη.
Ο Απολλόδωρας (Βιβλίο Α κεφ. 9,3)
αναφέρει: «την δια φαρμάκων και καθαρμών θεραπείαν πρώτος ευρηκώς».
Διέθετε πλούσιες θεραπευτικές δυνατότητες. Η διαγνωστική του μέθοδος
αποτελεί την πρώτη βάση και την απαρχή
της «ψυχολογίας», της «ψυχανάλυσης»
και της «ψυχοθεραπείας» και θεωρείται
πρόδρομος των θεωριών και των εφαρμογών του Φρόυντ.
Ο μύθος περιγράφει τον τρόπο απόκτησης των ικανοτήτων του που εκφράζονται μέσα από δύο εκδοχές. Ο Μελάμπους κατοικούσε στο κτήμα του πατέρα
του. Οι υπηρέτες φόνευσαν τα φίδια που
υπήρχαν σε μια φωλιά, αλλά ο Μελάμπους
πήρε τα μικρά τους και τ’ ανάθρεψε. Τα
μικρά φίδια που ευεργέτησε σύρθηκαν
ως τους ώμους του και την ώρα που
κοιμόταν, με τις γλώσσες τους, καθάρισαν
την ακοή του. Όταν ξύπνησε με έκπληξη
διαπίστωσε ότι μπορούσε να καταλαβαίνει
τις φωνές των πουλιών και των ζώων.
Η δεύτερη εκδοχή υποστηρίζει ότι
ολοκλήρωσε τα υπερφυσικά του χαρίσματα όταν συνάντησε στον Αλφειό τον
Απόλλωνα.
Ο Μελάμπους θεράπευσε από τη μανία τους τις Προιτίδες, τις κόρες του
Βασιλιά της Τίρυνθας Προίτου, την Ιφιάνασσα και τη Λυσίππη.
Αναφέρεται ότι, χορήγησε στις κόρες
του βασιλιά της Τίρυνθας Προίτου, ελλέβορον, το οποίο κατά το Θεόφραστο
θεωρείτο λίαν τοξικό. Λέγεται ότι προκαλούσε μεθυστική επίδραση στους βοτανοσυλλέκτες που τον ξέθαβαν, αφού
η τοξίνη του μπορούσε ν’ απορροφηθεί
από το δέρμα τους. Για να εξουδετερώσουν τη ναρκωτική επίδραση του φυτού,
οι βοτανοσυλλέκτες έτρωγαν σκόρδο,
και έπιναν ανέρωτο κρασί.
Οι αρχαίοι, έκαναν χρήση ελλεβόρου
και κυρίως οι ρήτορες και οι διδάσκαλοι,
για τόνωση της μνήμης. Η αποκάλυψη
των φαρμακευτικών ιδιοτήτων του ελλεβόρου αποδίδεται στο Μελάμποδα.
Στο οροπέδιο των Σουδενών, στους
πρόποδες του Χελμού, σε υψόμετρο
1200μ. βρίσκεται το Ιερό και η Αρχαία
πόλη των Λουσών, στην οποία το 1848
ήλθε στο φως ο ναός της Ημερασίας
Αρτέμιδας.

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας
Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο Μελάμπους»

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
1) ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΔΑΦΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:
250 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 200 Τ.Μ. ΔΟΣΗ 100,00€ ΤΟ ΜΗΝΑ
500 T.M. KTIZEI 400 T.M. ΔΟΣΗ 200,00€ ΤΟ ΜΗΝΑ
1.000 T.M. KTIZEI 400 T.M. ΔΟΣΗ 300,00€ ΤΟ ΜΗΝΑ
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
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Η ΔΑΦΝΗ
τότε και σήμερα και
«τις πταίει»
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
Και έτσι, ως Στρέζοβα, άρχισε την
προκοπή της, πρωτοστατήσασα, στον
ιερόν της Παλιγγενεσίας αγώνα και
σ’ αυτήν υπεγράφη ιστορικόν Σύμφωνον από όλους, τής γύρω περιοχής, τους γενναίους αντιπροσώπους
των ηρωικών κατοίκων της, για την
προσφορά όλων στον ένδοξον εκείνο
του Γένους ξεσηκωμό! Κι όταν αργότερα τ’ ασκέρια του Ιμπραήμ στα
Καλαβρυτοχώρια εισέβαλαν, τη Στρέζοβα ερήμωσαν και την Ιερά Μονή
της Ευαγγελίστριας εβεβήλωσαν και
την κατέκαψαν σε ανταπόδοση του
ηρωισμού των κατοίκων της εναντίον
του σκληρού δυνάστη τους!... Το ίδιο
αργότερα, οι ελεύθεροι πλέον Στρεζοβινοί, σε ελεύθερη πολιτεία διαβιούντες, προέκοπταν εν ευημερία,
διαρκώς αυξανόμενοι, καταστήσαντες τη γενέτειρά τους τρίτην πόλη
του Νομού Αχαΐας, μετά την Πάτρα
και το Αίγιο, με άμεση συμμετοχή
τους σε όλους τους εθνικούς της πατρίδος μας αγώνες, τόσον του πρώτου
όσον και του δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου, έχοντες καταστήσει βίωμά
τους το του Θουκυδίδου «το εύδαιμον
το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το
εύψυχον». Αυτή τους όμως τη δόξα
και αυτό των πολυπληθών κατοίκων
της Δάφνης πλέον, μεγαλείον, αμαύρωσεν ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος
επέρριψεν σκιές στα μετέπειτα χρόνια, με αποτέλεσμα αυτή η μεγάλη
Αχαϊκή κωμόπολη αντί να ανωρθούται, να φθίνει, χωρίς ηγήτορες και
χωρίς πνευματικούς ταγούς για να
διδάξουν τη νεολαία και κρατήσουν
αυτή στις ρίζες της, με ανοιχτούς
όμως ορίζοντες για «άμεινον αύριον».
Έτσι, ανά δεκαετία, η Δάφνη μικραίνει σε πληθυσμό και αποδιοργανώνεται επαγγελματικά τόσον, ώστε
σήμερα να αναπολείται το ευτυχές
της παρελθόν, χωρίς δυνατότητα
επανόδου σ’ αυτό!...
Μάρτυρας της τοιαύτης κατάπτωσής της είναι η χειμερινή περίοδος,
που οι κάτοικοί της δεν υπερβαίνουν
τους τετρακόσιους, οι δύο λαμπρές
εκκλησίες της, που ξέμειναν από πιστούς, τα εξωκλήσια που παραμένουν
κλειστά και ερημωμένα και η πλακόστρωτη πλατεία της που τα βράδυα
ερημώνεται, ενώ το Δημοτικό Σχολείο, το άλλοτε αριθμούν εκατοντάδες
μαθητές, σήμερα μετρά αυτούς σε
ελάχιστες δεκάδες μαζί με τους μαθητές των γύρω Δημοτικών Διαμερισμάτων. Και το χειρότερο όλων,
είναι, ότι οι θάνατοι είναι πολλαπλάσιοι των ελαχίστων γεννήσεων και
των σχεδόν ανύπαρκτων γάμων. Έτσι
το μέλλον και μάλιστα το άμεσον,
είναι δυσοίωνον και ζοφερόν!...
Και «τις πταίει» για το τοιούτον
κατάντημα της άλλοτε ακμάζουσας
μικρής αυτής πολιτείας, που ενώ

έχει ιστορικά καταξιωμένο παρελθόν,
δεν έχει μέλλον;
Δεν φταίνε οι κάτοικοι της Δάφνης. Δεν ευθύνονται οι νέοι της Δάφνης, που τα παιδικά τους όνειρα για
τη γενέτειρά τους, γίνονται εφιάλτες
φυγής τους από αυτήν. Φταίνε οι
μέχρι σήμερα Διοικήσαντες τη Δάφνη, τις τύχες της οποίας οδήγησαν
σε αδιέξοδο, χωρίς έργα πνοής και
κυρίως, χωρίς εμπέδωση στις ψυχές
των κατοίκων της του στοιχείου της
αισιοδοξίας, για καλύτερο αύριον.
Φταίνε όσοι μπορούσαν να βοηθήσουν
την εξέλιξη της Δάφνης προς άλλες
κατευθύνσεις, με κύριο στόχο την
αύξηση ή τουλάχιστον τη συγκράτηση
του πληθυσμού και την ευημερία αυτού.
Φταίνε όσοι δεν ανέλαβαν ευθύνες περί του «τι μέλλει γενέσθαι»
για τη σωτηρία της Δάφνης και την
ανόρθωση αυτής, καθώς και όσοι
Δαφναίοι ουδέποτε ασχολήθηκαν, όχι
με εορτές και πανηγύρεις, αλλά με
το αμέσως πρακτέον για καινούργια,
αισιόδοξη της Δάφνης πορεία. Της
Δάφνης, που, από αδιαφορία των
ιθυνόντων, απώλεσε τη μαθητική
εστία, προς όφελος της Κλειτορίας,
απώλεσε, ενώ είχε Νοσοκομειακή
υποδομή, από τα προγενέστερα χρόνια, το Κέντρο Υγείας, προς όφελος
της Κλειτορίας, απώλεσε τον Αστυνομικό της Σταθμό, που ήταν αναγκαίος, απώλεσε το πρακτορείο ΔΕΗ
και το Γραφείο ΟΤΕ, ενώ παρ’ ολίγο
να χάσει και τη Δ/νση του Ταχυδρομείου, ενώ ουδέποτε οι Δαφναίοι
ηγήτορες διεκδίκησαν δικαιωματικά
την εις αυτή εγκατάσταση δημοσίων
υπηρεσιών ούτε την έδρα Ειρηνοδικείου, που πληθυσμιακά από τη μεταδικτατορική εποχή, εδικαιούτο, ούτε
την έδρα Αγροφυλακής, κατ’ εφαρμογή του τελευταίως ισχύοντος Νόμου. Ούτε για την προβολή της, ως
αγροτουριστικής περιοχής εφρόντισαν, ούτε ιστορικό εις αυτή Μουσείο
ίδρυσαν, ούτε τη λαογραφία της ανέδειξαν, ούτε την Ιερά Μονή της Ευαγγελίστριας εκκλησιαστικώς και τουριστικώς αξιοποίησαν, ούτε το δρόμο
εισόδου στη Δάφνη, μονόδρομο έκαναν, ούτε σύντομη έξοδο, προς την
111 Ε.Ο. δημιούργησαν, ώστε να αλλάξει η όψη της επί τα βελτίω, ούτε
την αξιοποίηση του Λάδωνα ποταμού,
ο Δήμος, ανέλαβε, προς όφελος της
Δάφνης.
Δεν κατανέμω ευθύνες αλλά εντοπίζω ευθύνες, άμεσες και καίριες.
Οι άρχοντες πρέπει, κατά ρήση
του Αθηναίου ρήτορος Δημοσθένους,
να είναι λαωφελείς και όχι λαοφιλείς.
Και έπρεπε οι Δημοτικοί της Δάφνης άρχοντες να αφήνουν θετικό
έργο κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, ώστε να επαινούνται από τις
επερχόμενες γενεές. Τα Ρωμαϊκά

Οι κουτοί
Τρόικα και Δ.Ν.ΤΟΥ
στην Ελλάδα κάναν ΝΤΟΥ
όπλα τους έχουν τα μέτρα
μας ζητάνε και τα ρέστα.

του καλοκαιριού συμπόσια, δεν ταιριάζουν στους πολίτες που διαπιστώνουν μέρα με τη μέρα την κατάπτωση
της κωμόπολής τους, που, δυστυχώς,
είναι και των ιδίων κατάπτωση!...
Φίλοι Δαφναίοι, αν η προσφιλής
σε όλους σας Δάφνη, μπορούσε σήμερα να μιλήσει, θα σας έλεγε «αιδώς
κύριοι», διότι «αποδειχθήκατε κατώτεροι των περιστάσεων, της μυθικής
καταγωγής μου και της ιστορικής
παρουσίας μου εδώ, περί τον ποτάμιο
θεό πατέρα μου Λάδωνα, του οποίου
την προστασία θα ξαναζητήσω, ως
κατατρεχόμενη από τη δική σας αβελτηρία και τη δική σας αποδεδειγμένη
απερισκεψία και απραξία!...»
Για να μη συμβεί, όμως αυτό σήμερα, αφυπνισθείτε και με άμεσες
παρεμβάσεις, όσων έχουν υπευθυνότητα και σοβαρότητα - και είναι
πολλοί αυτοί οι Δαφναίοι - ας αποδείξετε, ότι γίνεσθε καλύτεροι των
προγόνων σας. Τότε η Δάφνη τής
μυθολογίας, με δάφνινο στέφανο, θα
στεφανώσει εσάς εις ευγνωμοσύνη
εσαεί!...
Ίτε Δαφναίοι, για την ανόρθωση
της Δάφνης σας. Εγώ θα είμαι μαζί
σας, ως καλός σύμβουλός σας, έστω
και αν δεν θέλετε!...
Και κλείνω με το αισιόδοξο μήνυμα
του Λύδιου Παυσανία, που αναφερόμενος στη Μεγαλόπολη του 2ου
μ.Χ. αιώνα, την οποίαν ευρήκε να
έχει χάσει όλη της την ομορφιά και
την παλιά ευτυχία της και να είναι
στο μεγαλύτερο μέρος της ερειπωμένη, έγραψε στα «Αρκαδικά» του,
το έχον διαχρονική δύναμη - και ανάλογη στη Δάφνη εφαρμογή - ότι δηλαδή «...ο Θεός αρέσκεται να δημιουργεί πάντα καινούργιες καταστάσεις, καθώς η Τύχη μεταβάλλει τα
πάντα χωρίς διάκριση, τα δυνατά και
τα αδύνατα και όσα βρίσκονται στο
δρόμο της δημιουργίας ή στο δρόμο
της καταστροφής, όπως αυτή θέλει
και κάτω από άτεγκτη ανάγκη».
Εμπρός Δαφναίοι «για καινούργιες
καταστάσεις» προς ανόρθωση της
Δάφνης.
Μπορείτε να βρείτε το δρόμο της
δημιουργίας της Δάφνης σας και η
τύχη θα είναι μαζί σας!... Εμπρός
Δαφναίοι!...
Σφυρής Δημήτριος
Δικηγόρος - Συγγραφέας

― Δώσε ζωή στα χρόνια σου,
όχι χρόνια στη ζωή σου.
― Βρες καιρό να διαβάσεις, η
μελέτη είναι πηγή σοφίας.
― Δώσε την αγάπη σου με
απλοχερία σ’ αυτούς που την
αξίζουν. Μην τσιγκουνευτείς
καθόλου. Η αγάπη που δίνεται
με μέτρο και ενδοιασμούς δεν
είναι αγάπη.

Με τα μέτρα μας χτυπάνε
και στις τσέπες μας ορμάνε
άδειασαν τον κουμπαρά μας
πήραν και τα σώβρακά μας.
Κι ο δικός μας ο χοντρός
τα ’χει χάσει εντελώς,
μέτρα πιάνει, μέτρα αφήνει
ούτε ευρώ δε θα μας μείνει.
Κι αρμέγουν τους ΚΟΥΤΟΥΣ
συνταξιούχους, μισθωτούς
που να κλέψουν δεν μπορούν
και γι’ αυτό τους τιμωρούν.
Ενώ κάτι υπερλαμόγια
με γεμάτα πορτοφόλια
ούτε ευρώ δεν τους χρεώνει
τι έχουν μπάρμπα στην Κορώνη.
Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα (9)
της λέξης Γαϊδουράγκαθο
1) Γ
2) Α
3) Ϊ
4) Δ
5) Ο
6) Υ
7) Ρ
8) Α
9) Γ
10) Κ
11) Α
12) Θ
13) Ο

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

_
_ _ _
_

_
_ _
_ _ _ _
_ _

1) Λέξη που ακούστηκε στη βουλή και έχει σχέση με
γαϊδάρους.
2) Επιστημονική ονομασία του θάμνου σπερδούκλι ή
σφερδούκλι.
3) Μας ακολουθεί πάντα όταν έχει ήλιο.
4) Έτσι λέγεται κάτι πολύ ξινό.
5) Ονομασία του άτακτου πλήθους.
6) Θηλυκό όργανο του λουλουδιού.
7) Βγαίνει από το πεύκο και το έριχναν παλιά στα
κρασιά.
8) Έτσι λέγεται ο καρπός που δεν έχει ωριμάσει.
9) Έτσι ονομάζεται το κοτσάνι της λαχανίδας.
10) Όταν καίγεται σκάει και πετάγεται μακρυά μεταδίδοντας τη φωτιά.
11) Βελονοειδής απόφυση του σιταριού.
12) Τις συναντούσαμε παλιά στ’ αλώνια.
13) Ονομασία των ξηρών φαγώσιμων σπόρων.
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (8) (αρ. φ. 36):
1) Φαταούλας
8) Εγκέλαδος
2) Ονειροκρίτης
9) Ντάβανας
3) Υδρονομέας
10) Τσαλιμάκια
4) Σκαφίδι
11) Ραβδοσκόπος
5) Καυκαλίθρα
12) Ιλαρά
6) Οινοδοχείο
13) Αειθαλή
7) Δακτυλήθρα
Παν. Τσίπος

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

DAFNH 37_Layout 1 02/12/2011 12:04 ΜΜ Page 5

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2011

5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΘΥΜΑΤΑ: ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Φ.Π.
Όλοι οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες που με βάση τη φετινή
φορολογική δήλωση είχαν πέρυσι εισόδημα πάνω
από 12.000 ευρώ θα πληρώσουν εισφορά από 1%
μέχρι και 4% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός
τους.
Η εισφορά ορίζεται: για συνολικό καθαρό εισόδημα
Από 12.001 μέχρι 20.000 ευρώ, σε 1%
Από 20.001 μέχρι 50.000 ευρώ, σε 2%
Από 50.001 μέχρι 100.000 ευρώ, σε 3% και
Από 100.001 και άνω σε 4%
Εξαιρούνται οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και
όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας για το 2011.
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
Για το 2011 το Τέλος Επιτηδεύματος ανέρχεται
σε 300 ευρώ και καταβάλεται με την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης.
Από το 2012 και μετά το Τέλος Επιτηδεύματος
θα ανέρχεται σε 500 ευρώ σε όσους έχουν την
έδρα τους σε μεγάλες πόλεις (με πληθυσμό άνω
των 200.000 κατοίκων) ενώ για τις μικρότερες θα
είναι 400 ευρώ. Οι επιχειρήσεις θα επιβαρύνονται
με επί πλέον 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα
που έχουν, ενώ το τέλος θα περιορίζεται αναλογικά
όταν γίνεται διακοπή του επαγγέλματος μέσα στη
χρονιά.
Εξαιρούνται από την πληρωμή οι επιχειρήσεις
και Ελεύθεροι Επαγγελματίες σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό
έως 3.100 κατοίκους.
Ακόμη, εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες για τα 5
πρώτα χρόνια άσκησης του επιτηδεύματος καθώς
και όσοι έχουν λιγότερα από 3 χρόνια για να
βγούν στη σύνταξη (65 έτη).
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Επιβάλεται ειδικό τέλος πάνω στις δομημένες
επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή
εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν τη βάση
και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ
των ΟΤΑ. Το τέλος επιβάλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνδιοκτήτες κατά
το λόγο της συμμετοχής του καθενός από αυτούς.
Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του
ακινήτου, ο οποίος το καταβάλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.
Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή
επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα
ή μελλοντικά μισθώματα.
Το Ειδικό Έκτακτο Τέλος συνεισπράτεται από
τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές
ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:
― Για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον
Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012.
― Για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις
από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.
Για να υπολογίσετε το τέλος που θα κληθείτε
να πληρώσετε, πολλαπλασιάζετε τα τετραγωνικά
του ακινήτου επί τον συντελεστή τιμής ζώνης επί

τον συντελεστή παλαιότητας.
Χαράτσι = Τετραγωνικά Χ συντελεστής τιμής
ζώνης Χ συντελεστής παλαιότητας.
Ο συντελεστής τιμής ζώνης προκύπτει από τον
παρακάτω πίνακα:
Συντελεστής ειδικού τέλους
Τιμή ζώνης
(€/τ.μ.)
0,5
Για ευπαθείς ομάδες
3
έως €500
4
€501-1.000
5
€1.001-1.500
6
€1.501-2.000
8
€2.001-2.500
10
€2.501-3.000
12
€3.001-4.000
14
€4.001-5.000
16
€5.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
ενώ ο συντελεστής παλαιότητας προκύπτει από
τον παρακάτω πίνακα:
Παλαιότητα
Συντελεστής
ΕΩΣ 26 ΕΤΗ
1,00
25 ΕΩΣ 20 ΕΤΗ
1,05
19 ΕΩΣ 15 ΕΤΗ
1,10
14 ΕΩΣ 10 ΕΤΗ
1,15
9 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ
1,20
4 ΕΩΣ 0 ΕΤΗ
1,25
Παράδειγμα:
Διαμέρισμα 100 τ.μ., 15 ετών στα Σεπόλια με
τιμή ζώνης 1.200.
Χαράτσι = 100 τ.μ. Χ 5 ευρώ (συντελεστής ζώνης) Χ 1,1 (συντελεστής παλαιότητας) = 550 €
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ
Κύριες συντάξεις
Για τις κύριες συντάξεις προβλέπεται μείωση
από 1-11-2011 20% για το ποσό πάνω από 1.200
ευρώ.
Μείωση κατά 40% για το τμήμα πάνω από 1.000
ευρώ προβλέπεται για όσους συνταξιούχους είναι
κάτω των 55 ετών.
Η μείωση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από
την συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας.
Επικουρικές συντάξεις
Στις επικουρικές συντάξεις του ΙΚΑ επέρχεται
μείωση 30% από 1-11-2011 για το τμήμα της σύνταξης από 150 ευρώ και πάνω.
Στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών, η μείωση της επικουρικής είναι της τάξης του 15% και
στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων 20%
ανεξαρτήτως ποσού και επιπλέον 50% για τα ποσά
των μερισμάτων πάνω από τα 500 ευρώ μετά την
πρώτη περικοπή.
Στα ταμεία των Τραπεζοϋπαλλήλων που χορηγούν επικουρική σε υποκατάσταση της κύριας, η
παρακράτηση γίνεται στο 50% της σύνταξης.
Από τις περικοπές εξαιρούνται οι συνταξιούχοι
λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το
εξωϊδρυματικό επίδομα ή απόλυτου αναπηρίας ή
πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών
ή βίαιων συμβάντων, καθώς και όσοι έχουν σύζυγο
ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.
ΕΦΑΠΑΞ

εξήλθαν από την Υπηρεσία το 2010 και 20% για όσους βγήκαν σε σύνταξη
το 2011.
Κατά 25% είναι η μείωση του ΕΦΑΠΑΞ για υπαλλήλους της ΔΕΗ που
συνταξιοδοτήθηκαν το 2010 και 30% για όσους βγήκαν σε σύνταξη φέτος,
ενώ 30% στο Ταμείο Πρόνοιας Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα.
Από τις περικοπές εξαιρούνται μόνο τα ΕΦΑΠΑΞ για τα οποία έχει ήδη
εκδοθεί η απόφαση χορήγησης.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Από την 1η Αυγούστου στις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης,
τα ποσοστά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αναπροσαρμόζονται και
διαμορφώνονται ως εξής:
α) Για συντάξεις από 1.400,01 € μέχρι 1.700,00 € ποσοστό 3%
β)
»
από 1.700,01
» 2.000,00
»
6%
γ)
»
από 2.000,01
» 2.300,00
»
7%
δ)
»
από 2.300,01
» 2.600,00
»
9%
ε)
»
από 2.600,01
» 2.900,00
»
10%
στ)
»
από 2.900,01
» 3.200,00
»
12%
ζ)
»
από 3.200,01
» 3.500,00
»
13%
η)
»
από 3.500,01 και άνω ποσοστό 14%
Επίσης επιβάλλεται επιπλέον μειωμένη εισφορά, στους συνταξιούχους
του ΙΚΑ ΤΕΑΜ, που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους
και οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 1.700 ευρώ.
Τα ποσοστά της επιπλέον παρακράτησης έχουν ως εξής:
Α) Για τις συντάξεις από 1.700,01 ευρώ (συνολικό ποσό σύνταξης
όπως έχει διαμορφωθεί μετά την παρακράτηση της εισφοράς όπως αυτή
έχει αναπροσαρμοστεί), μέχρι 2.300,00 ποσοστό 6%.
Β) Για συντάξεις από 2.300,01 ευρώ μέχρι 2.900,00 ευρώ ποσοστό 8%.
Γ) Για συντάξεις από 2.900,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 10%.
Η ανωτέρω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από την συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας.
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Από την 1η Σεπτεμβρίου επιβάλεται ειδική εισφορά στις επικουρικές
συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Η εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό
ποσό της επικουρικής σύνταξης και καθορίζεται ως κατωτέρω:
α) Για συντάξεις από 300,01 € μέχρι 350,00 € ποσοστό 3%
β)
»
από 350,01
» 400,00
»
4%
γ)
»
από 400,01
» 450,00
»
5%
δ)
»
από 450,01
» 500,00
»
6%
ε)
»
από 500,01
» 550,00
»
7%
στ)
»
από 550,01
» 600,00
»
8%
ζ)
»
από 600,01
» 650,00
»
9%
η)
»
από 650,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 10%
Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση
της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των τριακοσίων ευρώ (300).
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012
Οχήματα με ημερομηνία ταξινόμησης έως 31/10/2010
Αυξημένα κατά περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι είναι τα ειδικά
σήματα τελών κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων για το 2012.
Κυβισμός
2011
2012
Έως 300 κ.εκ.
20 ευρώ
22 ευρώ
Από 301 έως 785 κ.εκ.
50 ευρώ
55 ευρώ
Από 786 έως 1.071 κ.εκ.
110 ευρώ
120 ευρώ
Από 1.072 έως 1.357 κ.εκ.
120 ευρώ
135 ευρώ
Από 1.358 έως 1.548 κ.εκ.
220 ευρώ
240 ευρώ
Από 1.549 έως 1.738 κ.εκ.
240 ευρώ
265 ευρώ
Από 1.739 έως 1.928 κ.εκ.
270 ευρώ
300 ευρώ
Από 1.929 έως 2.357 κ.εκ.
600 ευρώ
660 ευρώ
Από 2.358 έως 3.000 κ.εκ.
800 ευρώ
880 ευρώ
Από 3.001 έως 4.000 κ.εκ.
1.000 ευρώ
1.100 ευρώ

Για το ΕΦΑΠΑΞ, προβλέπεται μείωση 15% στο
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων για όσους

Π.Λ.

Μάρης Παναγιώτης

Δάφνη
Καλαβρύτων
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤΟ ΤΗΛ

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο

Ο ΓΑΜΟΣ
Τ’ αγόρια και τα κορίτσια της παλιάς εποχής δεν είχαν μεταξύ
τους καμιά σχέση κοινωνική. Ιδίως οι κοπέλες απέφευγαν να ειπούν
και «καλημέρα» ακόμη στους νέους. Κορίτσια και αγόρια, όταν
τόφερνε να συνομιλήσουν, εγίνοντο κατακόκκινα σαν παπαρούνες
από ντροπή.
Η ντροπή ήταν διάχυτη στα κορίτσια. Στο χορό που πιάνονταν
χέρι-χέρι, για ν’ αποφύγουν το χέρι του αγοριού, έδιναν στους νέους
το χειρομάνδηλό τους να πιαστούν, αν εκείνοι δεν πρόσφεραν το
δικό τους.
Ο σεβασμός προς τους γονείς ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Την νύφη ή
τον γαμπρό τον έβρισκαν αυτοί στα παιδιά τους. Η ηλικία των μελλονύμφων ήταν συνήθως μεγαλύτερη των 22 ετών. Τα παιδιά, είτε τους
άρεσε είτε όχι το πρόσωπο, δεν έφερναν αντίρρηση, αφού το ήθελε
ο πατέρας ή η μητέρα.
Χαρακτηριστικό δε του σεβασμού και της υπακοής της εποχής
εκείνης προς τους κηδεμόνες τους είναι και το εξής περιστατικό:
Ορφανής από πατέρα κόρης, της βρήκε τον γαμπρό ο θείος της.
Στην εκκλησία, ως συνηθίζεται, ρωτήθηκε από τον παπά, αν θέλει τον
γαμπρό και απάντησε:
― Ό,τι ειπεί... ο θείος μου.
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΣΤΕΙΑ
Εκείνος πόφτειαχνε το προξενειό έπρεπε να συμπαθεί ένα από
τα πρόσωπα που θα πάντρευε. Συνήθως δεν έπαιρνε καμιά αμοιβή.
ΠΡΟΞΕΝΗΤΑΔΕΣ. Ο προξενητής έπρεπε να είναι εξηνταβελόνης,
δηλ. πρόσωπο με πολλά και παχειά λόγια. Πολλές φορές ανέτρεπε
τις αντιρρήσεις του ενός ή του άλλου λέγοντας τερατώδη πράγματα.
Αν πετύχαινε η προσπάθεια λέγανε, ότι «το φτιάσανε το συμπεθεριό» και ο δείνα παίρνει την τάδε. Ο προξενητής ειδοποιούσε για
το αποτέλεσμα και τα δυό σπίτια, οπότε το ίδιο βράδυ ξεκινάγανε οι
στενοί συγγενείς της νύφης και πηγαίνανε στο σπίτι του γαμπρού,
όπου γλεντούσαν ευχόμενοι:
― «Να ζήσουν». «Στερεωμένα». Το γλέντι συνεχιζότανε μέχρι
το πρωί, οπότε, τραγουδώντας και ντουφεκορίχνοντας, βγαίνανε
στην αγορά για να γίνει γνωστό το συμπεθεριό.
Μετά από τα προξενειά τα δύο σπίτια συνεννοούντο για την
ημέρα των αρραβώνων. Συνήθως τους ορίζανε μια γιορτή απόγευμα.
ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΜΑΤΑ. Ξεκινούσαν οι συγγενείς του γαμπρού με
γλυκά στις κανίστρες (συνήθως μπακλαΐ, κουραμπιέδες και παντεσπάνι)
και πήγαιναν στο σπίτι της νύφης. Εκεί άλλαζε τις βέρες ο πατέρας
του γαμπρού και μετά από αυτό ο γαμπρός με την νύφη αλλάζουνε
φιλί.
Τέλος, όσοι παρευρίσκοντο στους αρραβώνες ευχόσαν στους αρραβωνιασμένους:
― «Η ώρα η καλή» - «Καλά στέφανα».
Την διάρκεια των αρραβώνων την κανόνιζαν πάλι από κοινού τα
δυό σπίτια.
Συνήθως τα παλιότερα χρόνια «δεν το παρατραβάγανε», γιατί
υπήρχε κίνδυνος να κατηγορήσουν ένα από τα δυό πρόσωπα και να
τα χαλάσουν.
Κατά την περίοδο των αρραβώνων η νύφη δεν επεσκέπτετο
καθόλου το σπίτι του γαμπρού.
Πολλοί δεν έκαναν καθόλου αρραβώνες. Μετά το προξενειό
εγίνετο σύντομα (σε 15 μέρες) ο γάμος. Η στέψις ορίζετο συνήθως
Κυριακή ή εν ανάγκη Πέμπτη. Ποτέ άλλη ημέρα.
ΠΡΟΖΥΜΙΑ. Όταν ορίζετο Κυριακή, την Τετάρτη ανάπιαναν τα
προζύμια, έκαναν δηλαδή εγκαίρως το προζύμι γιατί θα ζύμωναν την
επομένη τα πολλά, μεγάλα και περιποιημένα ψωμιά για τα τραπέζια
του γάμου.
Παρευρίσκοντο στενοί συγγενείς και στενοί φίλοι από τα δύο
μέρη. Ζέσταιναν νερό, που το έπαιρναν 2-3 παιδάκια και το έριχναν
σ’ ένα μεγάλο δοχείο (τέντζερη). Όλοι οι παρευρισκόμενοι ρίχνανε
στο νερό νομίσματα, τα οποία ανήκανε στα παιδάκια που έριχναν το
νερό και τα μοίραζαν. Ακολουθούσε γλέντι με τουφεκιές μέχρι το
πρωί.
Π.Λ.
Πηγή: “Δύο λαογραφικοί κύκλοι’’
Λ. & Φ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ
ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΔΕ!!!
Ακόμη και στις πιο κρίσιμες ιστορικές στιγμές
για τη χώρα μας τα κόμματα και οι επικεφαλείς
τους δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων.
Φάνηκαν ανέτοιμοι και αναποτελεσματικοί. Άλλος
τραβούσε αποδώ και άλλος αποκεί, δεν υπήρχε
ίχνος συνεννόησης.
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ δεν τα βρήκαν ούτε στο όνομα
αυτής της Κυβέρνησης.
Μερικά από τα ονόματα που ακούστηκαν:
Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, Εθνικής Σωτηρίας,
Μεταβατική, Υπηρεσιακή, Οικουμενική, Τεχνοκρατών, Πολιτικών προσώπων, Μη πολιτικών
προσώπων, συνεργασίας, Ευρύτερης συνεργασίας
και πάει λέγοντας.
Ο Πρωθυπουργός: Παραιτούμαι, δεν παραιτούμαι, ήθελε να παραιτηθεί χωρίς να το πει,
αλλά να είναι και Πρωθυπουργός.
Ο αρχηγός της Αξ/κής Αντιπολίτευσης: Συμμετέχω στην Κυβέρνηση αλλά χωρίς συμμετοχή,
όχι σε πολιτικά πρόσωπα, εκλογές σε 6 εβδομάδες,
ναι σε πολιτικά πρόσωπα, όχι σε κοινοβουλευτικά,
είμαστε αντιπολίτευση.
ΚΚΕ: Κόψτε το σβέρκο σας, πόλεμο στον πόλεμο, στη μαύρη συμμαχία.
ΛΑ.Ο.Σ.: Συμμετέχω υπό όρους, δεν συμμετέχω
- αποχωρώ. Στηρίζω υπό προϋποθέσεις - συμμετέχω.
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: Όχι - άμεσα εκλογές - ανατροπή.
Δημ. Αριστερά: Όχι στην συμμετοχή, θα δούμε
για την ανοχή.
Δημ. Συμμαχία: Στηρίζουμε, αλλά ακόμη περιμένουμε να πάρει θέση για συμμετοχή.
Όλοι τους “Ναι μεν αλλά δε’’ μηδενός εξαιρουμένου βάζουν το κομματικό συμφέρον επάνω
από το εθνικό.
Όλα έγιναν με κομματικά κριτήρια, αυτό φαίνεται και από το 49μελές Κυβερνητικό σχήμα
που φόρτωσαν στον κ. Παπαδήμο. Πάλι καλά
που του επέτρεψαν να βάλει και δύο δικούς του.
Ντροπή τους!!!
Σε ότι αφορά στην επιλογή του νέου Πρωθυπουργού “ο παραλογισμός στο μεγαλείο του’’.

Τους πήρε ο πόνος
Αν δεν τα καταφέρουμε θα πεινάσουμε λέει
ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Β. Άραγε εννοεί και τους
Βιομήχανους; Δίνει συμβουλές στην Κυβέρνηση
για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει.
Ακόμη στεναχωριούνται για τις απολύσεις
που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, όπως και για
τη μείωση των αμοιβών των εργαζομένων.
Οι ίδιοι τι κάνουν για να βοηθήσουν το λαό
υπέρ του οποίου κόβουν τις φλέβες τους; Πηγαίνουν τις επιχειρήσεις σε Αλβανία, Βουλγαρία
κ.λ.π., ενώ τα πλεονάζοντα χρήματά τους τα
φυλάνε στα σεντούκια των τραπεζών και δεν τα
επενδύουν για να δουλέψει ο λαός.

Λίγο νερό
Πέρυσι τέτοια εποχή η φύση θύμιζε σαβάνα. Οι πολλές βροχές βοήθησαν τη γη να
ζωντανέψει βοηθώντας τη γρήγορη ανάπτυξη
των χόρτων. Φέτος συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι βροχές λιγοστές και όχι συνεχείς
παρόλο που πλησιάζει ο χειμώνας. Δύσκολη
η κατάσταση αλλά ο άνθρωπος αδυνατεί να
υποδείξει στη φύση πως να συμπεριφέρεται.
Το μόνο που μπορεί να κάνει, είναι υπομονή.

Τα παιδιά μαθαίνουν
από αυτά που βιώνουν
― Αν ένα παιδί μεγαλώνει με επικρίσεις, μαθαίνει
να καταδικάζει.
― Αν ένα παιδί μεγαλώνει με εχθρότητα, μαθαίνει
να αντιδικεί.
― Αν ένα παιδί μεγαλώνει με ειρωνεία, μαθαίνει
να είναι ντροπαλό.
― Αν ένα παιδί μεγαλώνει με ντροπή, μαθαίνει
να αισθάνεται ένοχο.
― Αν ένα παιδί μεγαλώνει με ανοχή, μαθαίνει
την υπομονή.
― Αν ένα παιδί μεγαλώνει με ενθάρρυνση, μαθαίνει
την αυτοπεποίθηση.
― Αν ένα παιδί μεγαλώνει με επαίνους, μαθαίνει
να εκτιμά.
― Αν ένα παιδί μεγαλώνει με δίκαιη μεταχείριση,
μαθαίνει το δίκαιο.
― Αν ένα παιδί μεγαλώνει με ασφάλεια, μαθαίνει
να έχει πίστη.
― Αν ένα παιδί μεγαλώνει με επιδοκιμασία, μαθαίνει να είναι ικανοποιημένο με τον εαυτό
του.
― Αν ένα παιδί μεγαλώνει με αποδοχή και φιλία,
μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη στον κόσμο.

Γνωμικά
― Εκείνοι που δεν έκαναν τίποτε, κατηγορούν τους άλλους γιατί δεν τα έκαναν όλα.
― Οι λέξεις είναι οπλισμένα πιστόλια. Πρόσεχε προτού τραβήξεις τη σκανδάλη.
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Διαφήμιση

ΛΕΣΚΟΠ ΙΟ

Αντώνης - όπως Βαγγέλης - Σωτήρης - Αντωνίου

Προσέξτε την καθημερινότητα
γιατί αλίμονό σας!!!

Τα μεγάλα ψάρια
Σε συζήτηση στην πλατεία του χωριού γιατί
δεν πάνε φυλακή όσοι έφαγαν τα πολλά λεφτά,
η απάντηση δόθηκε με παροιμία από το συμπατριώτη μας Βασίλη Παπαδημητρίου ή Καβούκα.
«Τα μεγάλα ψάρια τα σχίζουν τα δίχτυα και
περνάνε, ενώ τα μικρά πιάνονται».
Χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο!

11/11/11
ο νέος Πρωθυπουργός
Μετά από πέντε βασανιστικές ημέρες ο λαός,
οι Βουλευτές και το ΛΑΟΣ επέβαλαν τον Λουκά
Παπαδήμο ως νέο Πρωθυπουργό. Η μονοκομματική Κυβέρνηση έγινε τρικομματική. Απ’ ότι διαφαίνεται οι μονοκομματικές κυβερνήσεις έφτασαν
στο τέλος τους και σηματοδοτούνται νέες εξελίξεις για κυβερνήσεις ευρύτερης συνεργασίας.

Κούρεμα
Μην ανησυχείτε για το κούρεμα γιατί έχει
και τα καλά του. Μπορεί να χάσετε το μισθό
σας, τη δουλειά σας, τη σύνταξή σας, τις καταθέσεις σας, αλλά δεν πρόκειται να χάσετε
τα δάνειά σας τα οποία θα συνεχίσουν να
τρέχουν. Αλίμονό μας!

Σοφά λόγια
― Σαν ρώτησε τον
Διογένη κάποιος, ποια στάση να κρατά απέναντι στην
εξουσία απάντησε: όποια
και απέναντι στη φωτιά:
να μην στέκεσαι ούτε
πολύ κοντά, για να μην καείς,
ούτε πολύ μακριά για να μην ξεπαγιάσεις.
― Ψηφίστε εκείνον με τις λιγότερες υποσχέσεις. Θα είναι εκείνος που θα σας απογοητεύσει λιγότερο.
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κ. Δήμαρχε,
κ.κ. Αντιδήμαρχοι,
κ.κ. επικεφαλείς των Δημοτικών παρατάξεων,
κ.κ. Δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου μας.
Αν θέλετε να μη σας πάρουν και σας με τις
πέτρες σαν τους πολιτικούς, ασχοληθείτε με την
καθημερινότητα.
Μην προβάλετε σαν επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν χρήματα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Οι συνδημότες μας γνωρίζουν ότι χρήματα
για μεγάλα έργα μακρόπνοα και αναπτυξιακά
δεν υπάρχουν, αλλά γνωρίζουν επίσης ότι για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας χρειάζεται διάθεση, θέληση, μεράκι,
όρεξη για δουλειά και λίγα χρήματα.
Μερικά από τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι: η αποκομιδή σκουπιδιών, η καθαριότητα, ο φωτισμός, η συντήρηση δρόμων, αποχέτευσης, αυλακιών, ύδρευσης, νεκροταφείου
κ.λ.π., η διάνοιξη νέων δρόμων με τα μηχανήματα
του Δήμου μας για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι Δημότες που διαμένουν στα χωριά μας,
αλλά και αυτοί που θα επιστρέψουν όπως πάνε
τα πράγματα.
Τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε και που
τελευταία αυξήθηκαν, πρέπει να είναι ανταποδοτικά. Είναι;

Τα σημάδια του καιρού
Παλαιότερα οι κάτοικοι των χωριών μας, όταν
ακόμη δεν είχε φτάσει η τηλεόραση και τα άλλα
ΜΜΕ, είχαν τον δικό τους μοναδικό τρόπο για να
μαντέψουν τον καιρό. Ας δούμε μερικά από τα
σημάδια που χρησιμοποιούσαν οι παλιότεροι:
― Αν τα χελιδόνια πετούσαν χαμηλά, ερχόταν βροχή.
― Αν τα σύννεφα ήταν έντονα, γκρίζα και μαύρα ερχόταν καταιγίδα.
― Όταν κατά τη δύση του ήλιου, το χρώμα του ουρανού ήταν έντονο κίτρινο, θα έβρεχε όλη τη
νύχτα.
― Όταν τα βατράχια έβγαιναν την νύχτα και «τραγουδούσαν» η επόμενη μέρα θα ήταν ηλιόλουστη
με αρκετή ζέστη!!!
― Όταν είχε φεγγάρι με φωτοστέφανο, αυτό σήμαινε
πως θα είχε δυνατό αέρα.
― Τα αστέρια όταν ήταν θολά, η επόμενη μέρα θα
ήταν βροχερή.
― Όταν το φθινόπωρο αργούσαν να πέσουν τα
φύλλα των δέντρων, θα ερχόταν βαρύς χειμώνας.
― Αν η αράχνη ύφαινε μακριές κλωστές στον ιστό
της θα ερχόταν καλοκαιρία.
― Όταν η γάτα έπλενε το πρόσωπό της και κοιτούσε
προς τη δύση, ο καιρός θα ήταν βροχερός.
― Όταν η στάχτη στο τζάκι ήταν αραιή (πιο ρευστή),
θα χαλούσε ο καιρός.

Υπάρχει διέξοδος
Υπάρχει διέξοδος και μπορούμε να σταθούμε
πάλι στα πόδια μας, αν δουλέψουμε όλοι μαζί
και όχι ο ένας εναντίον του άλλου.

Με λένε Αντώνη και πεισμώνω
τραβάω μπροστά και δεν κολώνω
δε βάζω την υπογραφή
γιατί το θεωρώ ντροπή.
Προχώρα Αντώνη, το βιολί σου
κι ο λαός είναι μαζί σου.
Ποιοι είναι αυτοί οι δανειστές μας
που θέλουν τις υπογραφές μας;
Γίνε Αντωνίου βρε Αντώνη
παίξε τη μπάλα στην οθόνη
γράψε το λαό εκεί που ξέρεις
σιγά εσύ μην υποφέρεις.
Γιατί Αντώνη δεν κρατάς
το πείσμα σαν Ελληναράς
κι έτρεξες δίχως πια ντροπή
να στείλεις την επιστολή;
Πρόσεχε όμως Αντωνάκη
και δες το φίλο το Γιωργάκη
έχει γυρίσματα ο καιρός
και δεν αστειεύεται ο λαός.
Π.Τ.

Το Δημοτικό Τραγούδι
Γυρισμός του σκλάβου
Τρείς μέρες μαυρονιόγαμπρος, δώδεκα χρόνους σκλάβος,
ποτές δεν ονειργιάστηκα, στον ύπνο που κοιμόμουν,
κι’ απόψε ονειργιάστηκα παντρεύετ’ η καλή μου,
και στο κατώγι εκόσεψα και λέγω το μοιρολόγι,
κι’ ο Βασιλιάς σαν άκουσε, βαργιά του κακοφάνει.
― Ποιός είν’ αυτός που θλίβεται και βαργιαναστενάζει;
αν είν’ από τους δούλους μου, να τ’ αβγατίσω τ’ ρόγα
κι’ αν είν’ από τους σκλάβους μου, να τόνε ξεσκλαβώσω.
― Εγώ ήμουν που θλίβουμουν και βαργιαναστενάζω,
ποτές δεν ονειργιάστηκα στον ύπνο που κοιμόμουν,
κι’ απόψε ονειργιάστηκα, παντρεύεται η καλή μου.
― Κατέβα κάτω στ’ άλογα, κάτω στ’ αντρειωμένα
και πάρε γρίβο γλήγορο, άξιο κι’ αντρειωμένο.
― Ποιός είναι γρίβας γλήγορος, άξιος κι’ αντρειωμένος;
Κάνας δεν απολογήθηκε, κάνας δεν απολογιέται,
κι’ ένας γρίβας, παλιόγριβας, σαράντα πληγιασμένος:
― Εγώ είμαι γρίβας γλήγορος, άξιος κι’ αντρειωμένος,
για δέσε το κεφάλι σου με δυό τρία μαντήλια,
και ζώσε και τη μέση σου μαζί με τη δική μου,
αν λάχει τράφος να διαβώ, γιοφύρια να περάσω.
Στον δρόμο οπού πάγαιναν, στη στράτα που παγαίνουν,
παρακαλούσε κι’ έλεγε, παρακαλεί και λέγει:
― Κύργιε μ’ να βρώ τη μάνα μου στη βρύση που να πλένει,
να βρώ και τον πατέρα μου, σε αμπέλι να κλαδεύει.
Καθώς επαρακάλαγε έτσ’ πάησε και τους ηύρε:
― Καλώς τα κάνεις γέροντα. ― Καλώς τον τον διαβάτη.
― Τίνος είναι τα πρόβατα που βόσκουν στο λιβάδι;
― Της αστραπής και της βροντής, του γιού μου του χαμένου.
Ζιγκιά βαρεί το άλογο και στη βρυσούλα βρέθει:
― Καλώς τα κάνεις, μούρ’ γριά. ― Καλώς τον τον διαβάτη.
― Το τίνος γάμος γίνεται, το τίνος νύφη παίρνουν;
― Της αστραπής και της βροντής, του γιού μου του χαμένου,
αρχόντου γιός παντρεύεται, αρχοντοπούλα παίρνει.
― Τάχα προφταίνω στην εκκλησιά, προφταίνω στα στεφάνια;
― Αν έχεις γρίβα γλήγορο, προφταίνεις στα στεφάνια,
αν έχεις γρίβα ταπεινό, προφταίνεις στο τραπέζι.
Ζιγκιά βαρεί στο άλογο, στην εκκλησιά ευρέθη.
― Κακό ζακόνι έχετε εσείς οι Ζαγορίσιοι·
δε βγάζετε τη νύφη σας να την κερνούν οι ξένοι;
― Καλό ζακόνι έχουμε, εμείς οι Ζαγορίσιοι,
που βγάζουμε τη νύφη μας και την κερνούν οι ξένοι.
Το δαχτυλίδι έβγαλε τη νύφη να κεράσει,
η νύφη ξέρει γράμματα, στέκει και τ’ αναγνώθη.
― Σύρτε, παιδιά, στη μάνα σας, νυφάδες σ’ πεθερές σας
κι’ εμέν’ ήρθε τ’ αηταίρι μου, το πρώτο το στεφάνι.

ΑΦΟΙ
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«Σύγκλητος που δίδασκε και νόμο δεν εφάρμοζε»

Ν

α μην
εφαρμόσουν
το νέο νόμο για
τα ΑΕΙ αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών, απειλώντας ακόμη και
με αναστολή της
Γράφει ο Γιάννης
λειτουργίας του
Σκουτέρης
Ιδρύματος.
π. Αντιδήμαρχος
Μάλιστα κάΔικηγόρος
νει λόγο για επαίσχυντες διατάξεις και πραξικοπηματική
ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή.
Το υπογραφέν κείμενο θεωρεί αντιδημοκρατική τη θέσπιση ανωτάτου ορίου
φοίτησης, τη θέσπιση δεοντολογικών
Επιτροπών - Πειθαρχικών Συμβουλίων
και την κατάργηση του ασύλου.
Και ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές
αποσκοπούν στην κατάλυση της αυτοτέλειας και της δημοκρατικής νομιμοποίησης των οργάνων διοίκησης των
ΑΕΙ με την εισαγωγή του Συμβουλίου
Διοίκησης, την κατάργηση της εκλογής
του Πρύτανη από την Πανεπιστημιακή
Κοινότητα και με τη Σύγκλητο ν’ αποκτά
διακοσμητικό ρόλο.
Ακυρώνεται η ισότιμη συμμετοχή
των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών στις
Πανεπιστημιακές διαδικασίες.
Συμβαίνει το παράλογο:
Ορισμένες Σχολές των Πανεπιστημίων να μην έχουν εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας της, απλώς λειτουργούν
στον αέρα. Σημειούται δε ότι, σύμφωνα
με την Eurostat η Ελλάδα ξοδεύει 1,44%
του ΑΕΠ για την Ανώτατη Παιδεία, ο
μέσος όρος της Ευρώπης των «27»
είναι 2,25%, ενώ η Γερμανία που μας
δανείζει δίνει 1,14% του ΑΕΠ.
Για την ανοργανωσιά των Πανεπιστημίων προφανώς ευθύνονται εκείνοι

που είχαν αναλάβει την αυτοδιοίκησή
τους και σήμερα ωρύονται, ότι απειλεί
να την καταργήσει το Υπουργείο Παιδείας με το νέο νόμο. Δηλαδή, οι καθηγητές που συναλλάσσονται τόσα χρόνια
υπογείως με τις κομματικές οργανώσεις.
Ναι μεν το αυτοδιοίκητο προβλέπεται
από το Σύνταγμα, αλλά αυτό δεν μας
εμποδίζει ν’ αμφισβητήσουμε την αποτυχία της αυτοδιοίκησης, ούτε να αλλάξουμε τον τρόπο διοίκησης, λαμβανομένου υπόψη ότι η Ελλάδα είναι πέμπτη
στη χρηματοδότηση της Ανώτατης Παιδείας ως ποσοστό στο ΑΕΠ μεταξύ των
χωρών του ΟΟΣΑ και συγχρόνως δεν
περιλαμβάνεται στον ετήσιο κατάλογο
των 200 καλυτέρων Πανεπιστημίων του
κόσμου, ενώ αγγλόφωνο ιδιωτικό
Biekent (Πανεπιστήμιο) της Τουρκίας
κατέχει την 112η θέση στον ίδιο κατάλογο που ιδρύθηκε το 1984.
Η οικονομική κρίση έβαλε το στίγμα
της στις φετινές βάσεις εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό
με τις κακές επιδόσεις των υποψηφίων.
Ακόμη και στις περιζήτητες ιατρικές
σχολές, για πρώτη φορά, βρέθηκαν κάτω
από 18.500 μόρια. Η πτώση είναι βέβαια
εντονότερη στις σχολές οι οποίες οδηγούν σε επαγγέλματα που πλήττονται
από την ύφεση, καθώς και των περιφερειακών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
439 Σχολές και Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ είχαν πτώση και 90 άνοδο.
Οι κακές επιδόσεις των υποψηφίων
και η απουσία του βαθμολογικού ορίου
εισαγωγής (καταργήθηκε το 2010) οδήγησε κάτω από το 10 τη βάση εισαγωγής
επτά (7) Σχολών ΑΕΙ. Αντίστοιχα, τα
μισά ΤΕΙ είχαν βάση εισαγωγής κάτω
από το 10 (εισαγωγή 84.368 από
123.916). Υποψήφιος εισάγεται (ειδικές
κατηγορίες στη Φιλολογία Αθηνών) με
1.855 μόρια και βαθμό 2,04!!! με βάση
17.261 μόρια. Στην Αρχιτεκτονική 7.258
μόρια με βάση 21.715 μόρια.

Η αυτοδιοίκηση έχει καταντήσει ένα
πρόσχημα πίσω από το οποίο καλύπτονται οι δύο αλληλένδετες παθογένειες
του Δημόσιου Πανεπιστημίου: Η κομματοκρατία και η χαμηλή ποιότητα (συντεχνιακός εξισωτισμός) των μελών του
διδακτικού προσωπικού.
Με το νέο νόμο γίνεται μια σοβαρή
προσπάθεια, όσον αφορά τον εξοβελισμό
των φοιτητών από την επιλογή του Προέδρου του Δ.Σ. της Διοίκησης και την
αξιολόγηση των καθηγητών. Υπό την
προϋπόθεση βέβαια ότι θα εφαρμοσθεί.
Το δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Διοίκησης των Πανεπιστημίων
θ’ αποτελείται από οκτώ μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, τα οποία θα
επιλέγουν άλλα επτά εξωπανεπιστημιακά, για να συνδεθεί το Πανεπιστήμιο με
την κοινωνία ή να μεταφερθεί τεχνογνωσία.
Αυτό δυστυχώς από κάποιους καθηγητές της Νομικής θεωρείται αντισυνταγματικό, διότι όπως ισχυρίζονται πλήττεται το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ. Δεν
γνωρίζουμε εάν το Σύνταγμα είναι παράλογο ή αν έτσι ερμηνεύεται, αλλά
ένα όργανο στο οποίο η πλειοψηφία
είναι Πανεπιστημιακοί και αυτοί μόνοι
τους επιλέγουν τους υπολοίπους, μάλλον
είναι αυτοδιοίκητα. Εξάλλου τα Πανεπιστήμια είναι νομικά, πρόσωπο δημοσίου
δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση.
Το Σύνταγμα δεν επιβάλλει ένα συγκεκριμένο οργανωτικό πρότυπο αυτοδιοίκησης. Αφήνει αντίθετα στο νομοθέτη
περιθώρια να επιλέγει αυτός τον καλύτερο τρόπο για την οργάνωση των ΑΕΙ,
ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα η ελευθερία της επιστήμης, της έρευνας και
της διδασκαλίας.
Είναι θέμα κοινού και όχι Συνταγματικού νομοθέτη, αφού το Σύνταγμα δεν
προβλέπει τρόπο ανάδειξης των οργάνων
των ΑΕΙ, τα οποία διοικούνται απ’ αυτά
και προφανώς δεν έχουν σωματειακό

χαρακτήρα (όπως Δικηγορικός Σύλλογος
κ.λπ.), οι δε Πανεπιστημιακοί στερούνται
του ατομικού δικαιώματος εκλέγειν και
εκλέγεσθαι.
Με λίγα λόγια, η αυτοδιοίκηση δεν
είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσον για
την εξυπηρέτηση της συνταγματικής
αποστολής των Πανεπιστημίων, η διοίκηση των οποίων δεν πρέπει να συγχέεται με την διακυβέρνηση μιας Πολιτείας
ή ενός Δήμου, που στηρίζονται στην
αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Και αν δεν
έχουν το αυτοδιοίκητο, τότε από κάπου
αλλού θα διοικούνται.
Άλλος επίσης καθηγητής χαρακτήρισε το νομοσχέδιο έκτρωμα, καθώς και
καθηγητοκτόνο, επειδή θεσπίζεται υποχρεωτική αξιολόγηση καθηγητών σε τακτά διαστήματα.
Η λογική γεννήθηκε στην Ελλάδα,
αλλά μάλλον μετανάστευσε νωρίς. Έτσι
η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών, του μεγαλύτερου Ελληνικού Πανεπιστημίου, με τη μεγαλύτερη Νομική
Σχολή, αποφάσισε να μην εφαρμόσει
το νόμο.
Οι φοιτητές κατέλαβαν άνω των 100
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με τα γνωστά
άθλια αποτελέσματα καταστροφών, λεηλασιών και τραμπουκισμών. Τότε τι
πρέπει να κάνει το ΠΑΜΕ; Γιατί να μην
κλείνουν επ’ αόριστον λιμάνια και αεροδρόμια οι ταξιτζήδες;
Προφανώς κάποιο νόμο παραβιάζουν
κι αυτοί, αλλά με τη βούλα και της μεγαλύτερης Νομικής Σχολής της χώρας.
Ο νόμος έγινε κάτι σχετικό, αν μας βολεύει τον εφαρμόζουμε, αν όχι κλείνουμε
το μαγαζί σαν νάναι του πατέρα μας.
Τέτοια γράμματα έμαθαν οι νέες γενιές και φθάσαμε εδώ που φθάσαμε, με
τα χαμερπή ποσοτικά κριτήρια, αλλά και
με τα υψηλόφρονα «ποιοτικά» δια των
οποίων μας παραμυθιάζουν. Έχει απόλυτη εφαρμογή το «καθηγητά που δίδασκες και νόμο δεν εφάρμοζες».

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΡΕΖΟΒΗΣ 1851
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718

Γεώργιος Ζαφειρόπουλος
Θεόδωρος Ν. Λάππας
Θεόδωρος Μαυρ. Λάππας
Αγγελής Λάππας
Αποστόλης Λάππας
Πανάγος Κ. Λάππας
Αθανάσιος Κ. Ρηγόπουλος
Ανδρέας Φελεμέγκας
Κωνσταντίνος Σαϊτάνης
Αναστάσιος Ντεϊμεντές
Κωνσταντίνος Καραμέρος
Αλέξης Κοροντζής
Δημήτρης Χ. Ανδρικόπουλος
Γεώργιος Ι. Παναγιωτόπουλος
Αθανάσιος Φελεμέγκας
Ευστάθιος Σπηλιόπουλος
Πάικος Μπουσούτης
Πανάγος Α. Τζούβας
Χαράλαμπος Φελεμέγκας
Σπήλιος Φελεμέγκας
Κωνσταντίνος Δ. Κοροντζής
Αριστείδης Κοροντζής
Αναστάσης Πλατάκος
Αθανάσης Πλατάκος
Ευστάθιος Δ. Ιερέως
Ανδρέας Δ. Ιερέως
Χρήστος Μπαλασόπουλος
Αθανάσης Βασιλακόπουλος
Βασίλειος Χρ. Βασιλακόπουλος
Παναγιώτης Α. Κότας
Γιάννης Κ. Σακελλαρίου
Παναγιώτης Κ. Σπηλιόπουλος
Αθανάσιος Κ. Φαρσής
Γεώργιος Καφφεντζής
Ανδρέας Κ. Νταρμάς

ΗΛΙΚΙΑ
25
28
29
36
34
34
32
25
35
32
26
29
37
33
31
33
35
25
27
37
38
31
28
27
25
25
33
29
35
37
32
33
34
38
25

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753

Σπήλιος Αναγ. Ιερέως
Νικόλαος Χ. Γεωργακόπουλος
Ανδρέας Κ. Καρδής
Αλέξιος Δ. Γεωργακόπουλος
Γεώργιος Κ. Γεωργόπουλος
Γεώργιος Βουρτζιάνης
Βασίλης Βουρτζιάνης
Κωνσταντίνος Γ. Αρβανίτης
Παναγιώτης Κ. Ζηρογιαννόπουλος
Βασίλειος Κ. Γεωργόπουλος
Ανδρέας Δ. Γεωργόπουλος
Δήμος Κ. Γεωργόπουλος
Τζόντης(;;;) Χ. Ανδρικόπουλος
Γεώργιος Δ. Κουρελής
Γεώργιος Αθ. Σπυρόπουλος
Γιάννης Δ. Καπετάνιος
Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος
Αθανάσιος Ν. Αθανασόπουλος
Νικόλαος Αθ. Ηλιόπουλος
Παναγιώτης Τράπαλης
Σπύρος Γ. Νικολακόπουλος
Σωτήρης Νικολακόπουλος
Χαράλαμπος Καζάκος
Γιάννης Αλεξόπουλος
Θεόδωρος Αναγ. Αναγνωστόπουλος
Δημήτρης Αρβανίτης
Πανάγος Γ. Ντούπας
Ανδρέας Π. Κάππος
Δημήτρης Κ. Μαυραγάνης
Σωτήρης Δ. Ντουφεξής
Ανδρέας Λαμπάκος
Χαράλαμπος Π. Κότας
Αναστάσης Σαμαρτζής
Φίλιππας Γ. Μαγκόπουλος
Κωνσταντίνος Μαγκόπουλος

ΗΛΙΚΙΑ
28
29
38
27
26
25
35
31
30
29
33
34
37
29
38
34
33
26
29
34
38
33
25
26
27
38
31
34
37
25
28
28
29
25
27

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786

Χαράλαμπος Μαστρογιάννης
Θεόδωρος Μαμάκος
Γιάννης Λαζανάς
Χαράλαμπος Δημόπουλος
Γιάννης Χρυσικός
Ανδρέας Χρυσικός
Δημοσθένης Ρηγόπουλος
Σωτήρης Ραμαντάνης
Γεώργιος Π. Ραμαντάνης
Γεώργιος Π. Φωτόπουλος
Πέτρος Φ. Φωτόπουλος
Αγγελάκης Ανδρικόπουλος
Γεώργιος Α. Ανδρικόπουλος
Γεώργιος Σταθόπουλος
Κωνσταντίνος Μηλάς
Σοφιανός Καπετάνιος
Γεώργιος Δ. Δημητρόπουλος
Ευστάθιος Γ. Μπουσούτης
Γιάννης Π. Θεοδώρου
Χαράλαμπος Σ. Κοροντζής
Χρήστος Π. Γεράνιος
Κωνσταντίνος Χ. Γεράνιος
Αντώνιος Δ. Αντωνόπουλος
Γιάννης Β. Συριόπουλος
Ανδρέας Δ. Ιερέως Ραλλόπουλος
Κωνσταντής Καβελλάρης
Γεώργιος Κ. Βρετός
Κωνσταντίνος Γ. Καράμπελας
Θεόδωρος Αντ. Σιμώτας
Γεώργιος Ρήγα Κουρής
Νικόλαος Δ. Ανδρίκος
Γεώργιος Σπ. Δημόπουλος
Γεώργιος Χ. Τερζής

ΗΛΙΚΙΑ
28
38
32
36
37
45
27
29
28
26
29
32
25
29
27
25
25
25
25
26
28
29
29
29
34
38
35
38
25
25
26
28
30
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
Η χώρα υποφέρει από υψηλά επίπεδα
πολιτικής και οικονομικής διαφθοράς και
χαμηλή ανταγωνιστικότητα συγκριτικά με
τους Ευρωπαίους εταίρους της.
Η ΚΡΙΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ 2010
Κατά τις πρώτες εβδομάδες του 2010
παρατηρήθηκε μια ανανεωμένη ανησυχία
για το υπερβάλον δημόσιο χρέος.
Πολλοί οικονομολόγοι έχουν προτείνει
την επιβολή μιας δέσμης από διορθωτικές
πολιτικές για να ελέγξουν το δημόσιο χρέος,
όπως την επιβολή δραστικών περιοριστικών
μέτρων και ουσιαστικά υψηλότερους φόρους.
Μερικοί υψηλόβαθμοι Γερμανοί πολιτικοί
αξιωματούχοι έφτασαν ως το σημείο να
πούνε ότι τα επείγοντα μέτρα θα έπρεπε
να επιφέρουν σκληρές ποινές στις χώρες
που λαμβάνουν την Κοινοτική βοήθεια, όπως
η Ελλάδα και η Ιρλανδία.
Εν τούτοις, τέτοια σχέδια έχουν περιγραφεί ως απαράδεκτες παραβάσεις της
εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών της
Ευρωζώνης και απορρίφθηκαν από χώρες
στυλοβάτες της Ε.Ε. όπως η Γαλλία. Επίσης,
ασκήθηκε σκληρή κριτική ενάντια στους
κερδοσκόπους για την χειραγώγηση των
αγορών.
Τον Μάιο του 2010 υπογράφηκε Μνημόνιο με το ΔΝΤ, την Ε.Ε. και την ΕΚΤ
ώστε να καλυφθεί η δανειακή ανάγκη της
χώρας.
Στα μέσα του 2010 η Ελληνική Κυβέρνηση αδυνατούσε να δανειστεί με λογικά
επιτόκια από τις αγορές για τη χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος, με
αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο στάσης
πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου και συνεπώς τη χρεοκοπία.
Η προσπάθεια της Κυβέρνησης να ανακτήσει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς
αγορές και να πετύχει μείωση των επιτοκίων
οδήγησε σε λήψη σκληρών μέτρων λιτότητας, τα οποία δεν κατάφεραν να ανατρέψουν
το αρνητικό κλίμα. Αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να καταφύγει στη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συγκρότησαν από
κοινού μηχανισμό βοήθειας για την Ελλάδα.
Ο μηχανισμός στήριξης επέβαλε στην Ελλάδα λήψη νέων μέτρων.
Η ελληνική οικονομία συνέχισε να βρίσκεται σε δεινή θέση και το επόμενο διάστημα, με αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά, τον
Ιούλιο του 2011, η Κυβέρνηση να καταφύγει
στην ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος, που περιλάμβανε νέα μέτρα λιτότητας και περικοπές και πρόγραμμα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας.
ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Στις 3 Μαΐου 2010 η Ελλάδα αιτήθηκε
€80 δις από τις υπόλοιπες χώρες του Ευρώ
και €30 δις από το ΔΝΤ.

Την αίτηση συνόδευσαν 3 συνημμένα
μνημόνια:
“Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής’’ (ΜΟΧΠ)
“Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης’’ (ΤΜΣ)
και
“Μνημόνιο συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής’’ (ΣΠΟΠ).
Στις 8 Μαΐου 2010 εγκρίθηκε “Σύμβαση
Δανειακής Διευκόλυνσης’’ (Loan Facility
Agreement) με τις χώρες του Ευρώ και “Διακανονισμός Χρηματοδότησης Άμεσου Ετοιμότητας’’ (Stand by Agreement) με το ΔΝΤ.
Το σύνολο αυτών των συμφωνιών ονομάζεται συχνά για συντομία “Μνημόνιο’’.
Στη συνέχεια σχηματίστηκε ομάδα εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.),
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ), γνωστή και ως “Τρόικα’’, η οποία
ανά τρίμηνο αξιολογεί την πρόοδο του προγράμματος εφαρμογής των όρων του “Μνημονίου’’ (ΜΟΧΠ και ΣΠΟΠ) και αποφασίζει
για την εκταμίευση της αντίστοιχης δόσης
του δανείου.

τας των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Η ζώνη
του ευρώ αποτελείται από τις 17 χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ από το 1999 και ύστερα.

Δείκτης τιμών του ΑΕΠ: Αριθμοδείκτης
που μετρά τις μεταβολές όλων των τιμών
των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται
σε μια οικονομία, δηλαδή του ΑΕΠ.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΚΑΙ ΤΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Πληθωρισμός: είναι η συνεχής αύξηση
του γενικού επιπέδου των τιμών (μεταβολή
των τιμών) μιας οικονομίας μέσα σε μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν υφίσταται όταν οι τιμές σταθεροποιηθούν, ανεξαρτήτως αν είναι υψηλές ή όχι.
Σε μια οικονομία όταν μετράμε τον πληθωρισμό, στην ουσία μελετάμε την ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου των τιμών,
όχι για το σύνολο των αγαθών ή παροχή
υπηρεσιών που καταναλώνονται, αλλά για
κάποια συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες,
το σύνολο των οποίων παλαιότερα καλούνταν “καλάθι της νοικοκυράς’’, ενώ πλέον
χρησιμοποιείται το πολιτικά ορθότερο “καλάθι του καταναλωτή’’. Για να μετρηθεί ο
πληθωρισμός, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό μεταβολής του επιπέδου τιμών κατά
τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΑΕΠ)
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ),
(Διεθνής ονομασία IMF): είναι ένας διεθνής
οργανισμός ο οποίος επιβλέπει το παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό σύστημα παρακολουθώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και
τα ισοζύγια πληρωμών και προσφέροντας
οικονομική και τεχνική βοήθεια όταν του
ζητηθεί.
Το ΔΝΤ ιδρύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου
του 1945 στην Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα
των ΗΠΑ κατόπιν συνομολόγησης 29 χωρών
που είχαν συμβάλει στο 80% του κεφαλαίου.
Έδρα του οργανισμού ορίστηκε η Ουάσιγκτον ως πρωτεύουσα της χώρας με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.
Κύριος σκοπός του ΔΝΤ είναι η προώθηση της Διεθνούς Νομισματικής Συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών με ισόρροπη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου.
Για τον σκοπό αυτό προωθούνται συγκεκριμένα μέτρα και όταν κρίνεται αναγκαίο
αποφασίζονται ιδιαίτερα μέτρα. Ήδη πήραμε
μία γεύση.
Μέλη του ΔΝΤ γίνονται δεκτά μόνο
ελεύθερες και κυρίαρχες χώρες. Το 2000
τα μέλη του ΔΝΤ αριθμούσαν 182 χώρες.
Βάσει άγραφου νόμου, ο Διοικητής του
ΔΝΤ είναι πάντοτε από την Ευρώπη και ο
Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας από
τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Από τις 5 Ιουνίου 2011 Διοικητής του
ΔΝΤ είναι η κ. Κριστίν Λαγκάρντ από τη
Γαλλία.
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΕΚΤ: είναι η κεντρική τράπεζα για το
ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης, το ευρώ.
Το βασικό καθήκον της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης του Ευρώ
και επομένως η διατήρηση της σταθερότη-

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ή ΑΕΠ)
(αγγλ. Gross Domestic Product - GDP): είναι
το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών
που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε
χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι
η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών
(υλικών και άυλων) που παράχθηκαν εντός
μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα
και αν μέρος αυτού παράχθηκε από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους
του εξωτερικού.
ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΠ (GDP)
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκφράζεται μαθηματικά ως εξής:
GDP = C + I + G + NX
όπου: (C) Κατανάλωση, (Ι) Επένδυση,
(G) Δημόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών
και υπηρεσιών και (ΝΧ) Καθαρές εξαγωγές.
Κατανάλωση (Consumption): Είναι η
δαπάνη που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά
για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.
Επένδυση (Investment): Είναι η δαπάνη
για την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού,
αποθεμάτων και κτηρίων, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την αγορά νέων
κατοικιών.
Δημόσιες δαπάνες (Goverment Purchase): Είναι οι δαπάνες για την αγορά
αγαθών και υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιούν η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι κυβερνήσεις των πολιτειών.
Καθαρές εξαγωγές (net exports): Είναι
η δαπάνη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στην εγχώρια οικονομία και αγοράζονται από αλλοδαπούς
(εξαγωγές) μείον τη δαπάνη για την αγορά
ξένων αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται
στην εγχώρια οικονομία (εισαγωγές).

Με απλά λόγια έλλειμμα: είναι η διαφορά
ανάμεσα στα ετήσια έσοδα του κράτους
και στις δαπάνες που κάνει.
Όταν οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από
τα έσοδα, τότε έχουμε έλλειμμα.
Το έλλειμμα χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού και ο συσσωρευμένος δανεισμός
δημιουργεί το δημόσιο χρέος.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: Είναι το σύνολο της
οφειλής σε χρηματικές μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Υπό την έννοια ευρύτερος δημόσιος τομέας συμπεριλαμβάνονται όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης:
Κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμος κ.λ.π. Το
δημόσιο χρέος αυξάνεται από έτος σε έτος
κατά το ποσό που ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει έλλειμμα. Φυσικά
και όταν ακόμη μειώνεται το έλλειμμα, εξακολουθεί αυτό να χρηματοδοτείται μέσω
δημόσιου δανεισμού και να αυξάνει το χρέος
της χώρας.
Το Δημόσιο χρέος αρχίζει να μειώνεται
μόνο όταν σταματά το κράτος να δανείζεται
και αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει έλλειμμα αλλά πλεόνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό.
Το Δημόσιο χρέος διακρίνεται σε εσωτερικό χρέος, δηλαδή από πιστωτές που
βρίσκονται εντός της συγκεκριμένης χώρας
και σε εξωτερικό χρέος, δηλαδή από πιστωτές που εδρεύουν στο εξωτερικό.
ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
― Διότι έχουμε επιλέξει να καταναλώνουμε περισσότερα από όσα παράγουμε.
― Διότι διατηρούμε ένα σπάταλο κράτος.
― Διότι οι θεσμοί μας αποθαρρύνουν
την επιχειρηματικότητα που δημιουργεί
πλούτο και ενθαρρύνουν τον παρασιτισμό
και το “βόλεμα’’ που συντηρείται μέσω δανεισμού.
― Διότι δεν υπάρχει ανάπτυξη, παραγωγή, παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα.
― Διότι υπάρχει διαφθορά, γραφειοκρατία, σπατάλη και πάει λέγοντας.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ
Ομόλογο: Είναι ένα χρεόγραφο, στο
οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να
καταβάλει, στην λύση της σύμβασης, την
ονομαστική αξία αυτής και σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα ποσό χρημάτων
(το κουπόνι).

Συνέχεια στην 11η σελ.
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γ ι α τ ί . . .

χ α ν ό μ α σ τ ε

3 Είσαι Έλληνας γιατί

3 Από τα μάτια σου ως τον κώλο σου,
δεν μπορείς να μάθεις την αλήθεια

3 Κάνεις φραπέ πριν φύγεις απ’ το σπίτι, όταν φτάνεις
στο γραφείο, μετά το φαγητό, όταν έχεις καλεσμένους,
πριν φύγουν οι καλεσμένοι, αφού φύγουν οι καλεσμένοι
και πριν πέσεις για ύπνο.
3 Αποκαλείς κάθε μεγαλύτερο πρόσωπο που δεν έχεις
γνωρίσει ποτέ «θείο» ή «θεία».
3 Μαθαίνεις πώς να εκλιπαρείς το προσωπικό του αεροδρομίου, για να επιτρέψουν τις παραπάνω βαλίτσες
που έχεις, αμέσως μόλις ο πατέρας σου σταματήσει να
το κάνει για σένα και την οικογένεια.
3 Όταν ταξιδεύεις με το αεροπλάνο και επιστρέψεις,
βρίσκεις 20 άτομα να σε περιμένουν στο αεροδρόμιο.
3 Κάθε καλοκαίρι «πρέπει να πας στο χωριό».
3 Κάθε φορά που πας στο χωριό, γνωρίζεις συγγενείς
που ούτε ήξερες ότι υπάρχουν.
3 Όλοι οι συγγενείς σου μαζί μπορούν να αποτελέσουν
μια μικρή πόλη.
3 Μαλώνεις για το ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό.
3 Όταν βγαίνεις ραντεβού, αρχίζεις να σκέφτεσαι τα
πιο απίθανα μέρη για να αποφύγεις συγγενείς ή οικογενειακούς φίλους.
3 Καταλήγεις σε ένα άθλιο απόμερο μέρος και πάλι πέφτεις στο συγγενή με τη μεγαλύτερη γλώσσα.
3 Αν φτάσεις τα 25 και δεν έχεις παντρευτεί, οι γονείς
σου σε κάνουν να αισθάνεσαι πολύ γέρος.
3 Το να παντρευτείς είναι ο μόνος τρόπος να γλιτώσεις
απ’ τους γονείς σου.
3 Λες πάντα «Άνοιξε το φως», αντί «Άναψε το φως».
3 Ρωτάς τον πατέρα μια απλή ερώτηση κι εκείνος σου
λέει μια ιστορία για το πώς περπατούσε χιλιόμετρα ολόκληρα για να πάει σχολείο, χωρίς παπούτσια.

3 Ο γάμος και οι σύζυγοι
Τον πρώτο χρόνο γάμου ο άντρας μιλάει και η γυναίκα
ακούει.
Το δεύτερο χρόνο η γυναίκα μιλάει και ο άντρας ακούει.
Το τρίτο χρόνο μιλάνε και οι δύο και οι γείτονες ακούνε!

3 Τα κούτσουρα
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ένας μαθητής πλησιάζει
τον καθηγητή του και του λέει:
― Αν με αφήσετε στην ίδια τάξη κύριε καθηγητή, θα
πέσω στη θάλασσα να πνιγώ!
― Μη φοβάσαι Γιωργάκη, τα κούτσουρα επιπλέουν!

Θ. Κολοκοτρώνης
Είναι δύσκολο να βρει κανείς την αλήθεια. Εξάλλου η
αλήθεια είναι πάντα πικρή. Έτσι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρήκε κάποτε την ευκαιρία να το πει μ’ ένα δικό
του τρόπο, που από τότε έμεινε παροιμιώδης η φράση
του. Γράφει, λοιπόν, ο Τερτσέτης: «Ευρισκόμενος (ο Κολοκοτρώνης) εις τας Αθήνας έβγαλε εις τα οπίσθια ένα
σπυρί. Δια να μάθη πόσον ήτο μεγάλο, έκραξεν έναν να
του το ιδή, και αυτός του απεκρίθη: Είναι σαν ρεβύθι.
Κράζει άλλον έπειτα, τον ρωτά και του λέγει: Είναι σαν
καρύδι. Κράζει τρίτον: και του λέγει: Είναι σαν αυγό. Περίεργο, εστράφη τότε και είπε: Από το κεφάλι μου ως
τον κώλον μου, και δεν μπορώ να μάθω την αλήθεια».

3 Το χέρι
― Κύριε Μπάμπη μου, ζητώ το χέρι της κόρης σας.
― Γιατί, δεν κατάλαβα, εσύ δεν έχεις χέρι;
― Έχω, κύριε Μπάμπη, αλλά έχω βαρεθεί πια με το
δικό μου χέρι!

3 Ζυγαριά
Η σύζυγος στο σύζυγο:
― Κοίτα, με το να ρουφάς την κοιλιά σου την ώρα που
ζυγίζεσαι, δεν πρόκειται να δείξει λιγότερα κιλά η ζυγαριά!
― Το ξέρω, βρε Μαρίκα!
― Τότε γιατί τη ρουφάς;
― Για να δω τι γράφει η ζυγαριά!

3 10 συμβουλές σε γυναίκες οδηγούς

Εννέα γίδες... σε ένα δέντρο
Μια απίστευτη φωτογραφία από το Μαρόκο αποτυπώνει
με κάθε λεπτομέρεια την ομοιότητα που έχει ο κόσμος
των ζώων με το κυνήγι του θησαυρού. Μόνο που στη
θέση του σεντουκιού με τις λίρες βρίσκεται μια χουρμαδιά,
που έχει κυριολεκτικά «κατακλυστεί» από πεινασμένες
γίδες!!! Σε αυτό το δέντρο που βλέπετε, έχουν ανεβεί για
να απολαύσουν τους χουρμάδες όχι μία, ούτε δύο, αλλά
εννέα γίδες, οι οποίες ισορροπούν στα κλαριά του δέντρου
για να απολαύσουν το γλυκό καρπό. Όσο για το κοπάδι
που είναι συγκεντρωμένο, εποφθαλμιά, όπως βλέπετε
και εσείς, την τροφή που οι εννέα γίδες έχουν ήδη καταφέρει και απολαμβάνουν...

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)

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

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

1) Οι καθρέφτες του αυτοκινήτου δεν υπάρχουν για να
φτιάχνετε το μακιγιάζ σας.
2) Η αριστερή λουρίδα δεν έχει όριο ταχύτητας 50 χλμ.
3) Η σωστή θέση οδήγησης δεν είναι αυτή που κολλάς
το κάθισμα στο τιμόνι.
4) Υπάρχει και το φλας όταν θέλετε να στρίψετε.
5) Αργά δεν σημαίνει και με ασφάλεια.
6) Η ευθεία είναι πάντα ο συντομότερος δρόμος.
7) Το φρένο δεν είναι τηλέφωνο...
8) Το τιμόνι υπάρχει για να στρίβετε, όχι για να τρίβετε
το στήθος σας.
9) Το ταμπλό δεν είναι σύνθετο.
10) Η πίσω ταζιέρα δεν είναι ράφι σε κουκλόσπιτο...
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συνέχεια απ’ την 9η σελ.
Τα ομόλογα εκδίδονται γενικά για ένα καθορισμένης
διάρκειας χρονικό διάστημα (η ωριμότητα) μεγαλύτερου
του έτους.
Χρεόγραφα για μια ωριμότητα μικρότερη ενός έτους
είναι είτε Γραμμάτια ή Συναλλαγματικές και θεωρούνται
όργανα της αγοράς χρημάτων. Τα ομόλογα και οι μετοχές
είναι και τα δύο χρεόγραφα, αλλά η διαφορά είναι ότι οι
κάτοχοι μετοχών είναι ιδιοκτήτες ενός μέρους της εκδότριας εταιρίας (έχουν εταιρικό μερίδιο), ενώ οι κάτοχοι
ομολόγων είναι στην ουσία δανειστές του εκδότη. Επίσης
τα ομόλογα έχουν συνήθως έναν καθορισμένο χρόνο ή
ωριμότητα, και μετά το ομόλογο εξαγοράζεται ενώ οι μετοχές μπορούν να είναι κατά τρόπο, αορίστου χρόνου.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ SPREADS
Τα Spreads αφορούν τα ομόλογα και είναι η διαφορά
επιτοκίου (ήτοι της απόδοσης που προσφέρεται στους
επενδυτές) μεταξύ των ομολόγων δύο διαφορετικών
χωρών.
Για την Ελλάδα ειδικότερα το Spread αποτελεί τη
διαφορά μεταξύ του επιτοκίου που δανείζεται η Γερμανία
και του επιτοκίου με το οποίο δανείζεται η Ελλάδα.
Η Γερμανία δανείζεται εκδίδοντας ομόλογα που προσφέρουν απόδοση 3% και η Ελλάδα με απόδοση περί το
7%. Άρα με περίπου 4% διαφορά, το spread είναι 4%,
που μεταφράζεται σε 400 μονάδες βάσης. Το λογικό
ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί γίνεται αυτή η σύγκριση
με τη Γερμανία και όχι με κάποια άλλη χώρα, ασθενέστερη
ίσως. Χρησιμοποιείται η Γερμανία, ως αναφορά, αφού
είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης και από
τις πιο σταθερές.
Τι σημασία έχει αυτό.
Οι επενδυτές θεωρούν πως επενδύοντας σε μια
σταθερή οικονομία, είναι ασφαλείς και θα πάρουν πίσω
τα χρήματά τους. Η απόδοση δεν θα είναι τεράστια, αλλά
το ρίσκο θα είναι πολύ μικρό.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ CDS
CDS: Είναι τα λεγόμενα ασφαλιστήρια δανειστικού
κινδύνου (Credit Defoubt Swaps). Ο δανειστής, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν θα χάσει τα λεφτά του,
αγοράζει ένα συμβόλαιο ασφαλιστήριο δανειστικού κινδύνου. Το Ασφαλιστήριο κοστίζει και το κόστος μετατοπίζεται σε αυτόν που δανείστηκε τα χρήματα.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ EFSF
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χρηματο-οικονομικής Σταθερότητας ή αλλιώς, EFSF: πρακτικά είναι μια εταιρία ειδικού σκοπού με έδρα το Λουξεμβούργο, την οποία
ίδρυσαν οι 16 χώρες που ανήκαν στην Ευρωζώνη τον
Ιούνιο του 2010. Σκοπός του EFSF είναι η διατήρηση της
Χρηματο-οικονομικής Σταθερότητας της Ευρωζώνης,
μέσω της παροχής προσωρινής οικονομικής βοήθειας
σε δοκιμαζόμενα μέλη της.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PSI
Το PSI προκύπτει από τα αρχικά τριών αγγλικών
λέξεων: Private Sector Involvement. Κατά κυριολεξία,
μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως “εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα’’.

Το PSI αναφέρεται στους πιστωτές του ιδιωτικού
τομέα, που έχουν δανείσει την Ελλάδα, αγοράζοντας ελληνικά ομόλογα. Δηλαδή σε τράπεζες, ασφαλιστικές και
επενδυτικές εταιρίες, ασφαλιστικά ταμεία από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους ελληνικά ομόλογα, τα οποία αντιστοιχούν σε χρέος του
Δημοσίου άνω των 200 δισ. ευρώ. Μιλάμε, λοιπόν, για
όλους τους επενδυτές - δανειστές της Ελλάδας, πλην
του λεγόμενου επίσημου τομέα, δηλαδή των κρατών της
Ευρωζώνης, του Δ.Ν.Τ. και της Ε.Κ.Τ., που έχουν επίσης
δανείσει την Ελλάδα.
Όλοι αυτοί εμπλέκονται σε ένα πρόγραμμα ρύθμισης
και χρηματοδότησης του ελληνικού χρέους για τα επόμενα
χρόνια. Ο επίσημος τομέας (Κυβερνήσεις της Ευρωζώνης
και Δ.Ν.Τ.) θα δανείσει την Ελλάδα, σύμφωνα με το
σχέδιο που οριστικοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2011,
240 δισ. ευρώ (110 δισ. από το πρόγραμμα του πρώτου
Μνημονίου και άλλα 130 δισ. ευρώ με τη νέα συμφωνία).
Από την πλευρά τους οι ιδιώτες πιστωτές δέχθηκαν να
υποστούν μια ζημιά: να ανταλλάξουν τα ομόλογα που
σήμερα κατέχουν με νέα, μειωμένης ονομαστικής αξίας
κατά 50% (αυτό είναι το γνωστό “κούρεμα’’).
Έτσι, το ελληνικό χρέος προς τους ιδιώτες θα μειωθεί
περίπου κατά 100 δισ. ευρώ, αν όλοι οι ιδιώτες μετάσχουν
σε αυτή την ανταλλαγή, που θα γίνει εθελοντικά. Επίσης,
οι ιδιώτες πιστωτές δέχθηκαν τα νέα ομόλογα που θα πάρουν να έχουν μεγάλη διάρκεια, ίσως και 30 χρόνων, ενώ
σε αντάλλαγμα για τις... θυσίες τους ζητούν να έχουν τα
νέα ομόλογα αρκετά υψηλό επιτόκιο, ίσως και πάνω από
8% (όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
με την Κυβέρνηση).
Αυτή η σύνθετη διαδικασία ρύθμισης ενός μέρους
του ελληνικού χρέους “βαπτίστηκε’’ από τους Ευρωπαίους
P.S.I.
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ
Χρεοκοπία: Σημαίνει όταν το Κράτος κηρύσσει παύση
πληρωμών και δηλώνει στους πιστωτές του πως αδυνατεί
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε αυτούς.
Στη συνέχεια είτε η κυβέρνηση έρχεται σε διαπραγμάτευση με τους πιστωτές της προτείνοντας να γίνει η
εξόφληση σε μικρότερα ποσά, ή αν τα χρέη είναι δυσβάστακτα (και αυτό είναι το χειρότερο), αναλαμβάνει το
ΔΝΤ και εκχωρεί σημαντικούς πόρους της πτωχευμένης
χώρας απ’ ευθείας στους πιστωτές της.
Χώρες που χρεοκόπησαν
Από το έτος 1750 και μετά 64 χώρες έχουν χρεοκοπήσει,
μεταξύ των οποίων η Γερμανία το 1923 και το 1948, η Μεγάλη Βρετανία το 1945-46, η Σοβιετική Ένωση το 1918, η
Ρωσία το 1998, η Αργεντινή το 2001, η Ισλανδία το 2007
κ.ά.
Η Ελλάδα μας είναι εξαιρετικός “πελάτης’’ καθώς
έχει δει το φάσμα της χρεοκοπίας τέσσερις φορές στο
παρελθόν.
Πρώτη φορά το 1827, όταν το ελληνικό κράτος δεν
υπήρχε ακόμα (επισήμως).
Δεύτερη πτώχευση το 1843. Μόλις το ελληνικό κράτος
συστάθηκε και επίσημα οι πιστωτές έσπευσαν να εισπράξουν. Εισέπραξαν μάλιστα τόσα πολλά που οδήγησαν
στη δεύτερη πτώχευση.
Τρίτη φορά το 1893 δια στόματος του Χαριλάου Τρικούπη “Δυστυχώς επτωχεύσαμε’’ και
Τέταρτη το 1932 επί Ελ. Βενιζέλου.
Π.Λ.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ......................ΑΡ. ΑΠΟΔ .........ΠΟΣΟ
Παϊκόπουλος Ανδρέας ..............................193 .............100
Σωτηρόπουλος Π. Θοδωρής ......................194 ...............70
Κυριακοπούλου Μαρία ..............................195 ...............50
Λουτσοπούλου-Φελεμέγκα Δήμητρα........196 ...............50
Συριοπούλου Μαρία ..................................197 ...............50
Παπαχαραλάμπους Σωτήρης ....................198 ...............20
Παπαδημητρίου Κ. Βασίλης ......................199 ...............50
Μπέγου Βάσω ............................................200 ...............50
Παναγόπουλος Γερ. Νίκος ........................255 ...............50
Συριόπουλος Ιωάννης ................................256 ...............50
Λιάπη Ιωάννα ............................................257 ...............10
Λιάπη Θεοδώρα ........................................258 ...............10
Μπαμπίλης Παναγιώτης ............................259 ...............20
Κουτσουρής Κ. Δημήτρης..........................260 ...............50
Καυγάς Άγγελος........................................261 ...............20
Μπάτος Θ. Γεώργιος..................................262 ...............40
Μπαμπίλη-Τερζή Μαρία ............................263 ...............20
Ροδόπουλος Σάββας ................................264 ...............40
Θεοδωρόπουλος Ν. Παναγιώτης ..............265 .............100
Κοροντζής Γ. Θεόδωρος ..........................266 ...............50
Μπουσιούτης Γ. Χαράλαμπος....................267 ...............50
Μπουσιούτης Γ. Δημήτρης ........................268 ...............50
Μπάτος Θεόδωρος ....................................269 ...............50
Μπερλέμης Π. - Μπάτος Δ. ......................270 ...............50
Παναγοπούλου-Δανάση Μαρία ................271 ...............20
Κόλλιας Αλκιβιάδης ..................................272 ...............20
Ασημακοπούλου Χαρ. Μάρω ....................273 .............100
Κουτσιουρής Ιωαν. Δημήτρης....................274 ...............50
Ανώνυμος ..................................................211 ...............15
Σπηλιόπουλος Γεώργιος ............................212 ...............30
Γκούβα-Τσιατά Αγγελική ..........................213 ...............50
Τερζής Σταύρος ........................................214 ...............30
Αντωνοπούλου Ευθυμία ............................215 ...............10
Σωτηρόπουλος Νίκος ................................216 ...............60
Αντωνόπουλος Αθανάσιος ........................217 ...............10
Ασημακόπουλος Σπύρος ..........................219 ...............50
Τσιατάς Θεόδωρος ....................................220 ...............50
Ευχαριστούμε θερμά.

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

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ!

Προσφορές υπέρ
του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα
Προσέφεραν για την συντήρηση και βελτίωση του
προαύλιου χώρου καθώς και τη βελτίωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα, στη μνήμη Κωνσταντίνου Δημ. Λάππα από
50,00€, οι οικογένειες των ανιψιών του:
Αναστασίου Φελεμέγκα, ιερέα
Μίμη Φελεμέγκα,
Τούλας Λουτσοπούλου-Φελεμέγκα,
Μαρίας Λάππα-Κριετσέπη,
Βασιλικής Λάππα-Ουράνλογλου,
Δημήτρη Λάππα,
καθώς και η οικογένεια Κων/νου Ασημακόπουλου.

― Η τσεκουριά γιατρεύεται με το χρόνο, ο κακός λόγος
ποτέ.
― Βρες καιρό να γελάσεις, το γέλιο είναι η μουσική της
ψυχής.
― Βρες καιρό ν’ αναπαυθείς, η ξεκούραση είναι πηγή ανεφοδιασμού.

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

Μας στέλνετε την ύλη σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail)
ή με κούριερ ή ταχυδρομικά και σας παραδίνουμε
έτοιμο το έντυπό σας ή το ταχυδρομούμε.
Οι διορθώσεις γίνονται από εμάς (χωρίς επιβάρυνση).
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΑΦΝΑΙΩΝ

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας
και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

Τ

ην Παρασκευή 9 Μαρτίου
2012 και από ώρα 21:30
θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος ετήσιος χορός καθώς και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κέντρο διασκέδασης “Χίλια Αστέρια’’, Αχαρνών 434 & Κωσταντά 6, τηλ.
210-2525504.

απεριόριστη κατανάλωση.
Σημείωση: Στα εκτός προσφοράς ποτά έκπτωση 30%. Θα
υπάρξει λαχειοφόρος αγορά με
πλούσια δώρα, που όπως κάθε
φορά προσφέρουν οι συμπατριώτες μας και ο Σύλλογος.
Στα κομμάτια της πίτας που
θα μοιραστούν σε όλους τους

σεων, την ψυχαγωγία και φυσικά
την οικονομική ενίσχυση του
Συλλόγου.
Το Δ.Σ. γνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που περνάμε όλοι μας, αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξης του Συλλόγου ώστε να μπορεί να συνεχίσει τις πολιτιστικές δραστηριό-

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Αποκριάτικες εκδηλώσεις
Καρναβάλι στη Δάφνη
Ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά, ο Δήμος Καλαβρύτων και ο Ν.Α.Ο.Δ. θα συνδιοργανώσουν και φέτος αποκριάτικες
εκδηλώσεις στη Δάφνη (Καρναβάλι).
Αναμφίβολα οι αποκριάτικες
εκδηλώσεις από κάθε άποψη κάθε
χρόνο πραγματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία.
Σ’ αυτό συμβάλει η καθολική
συμμετοχή του κόσμου με κυρίαρχο στοιχείο τη νεολαία μας.
Όμως πιστεύουμε με τη συμμετοχή
και άλλων τοπικών φορέων η επιτυχία των αποκριάτικων εκδηλώσεων θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Ο Σύλλογός μας θα βραβεύσει
και φέτος τα τρία καλύτερα
“γκρουπ’’ με χρηματικά έπαθλα
ως εξής:

1ο βραβείο με 350,00€
2ο βραβείο με 250,00€
3ο βραβείο με 150,00€
Χρόνος υπάρχει, εμπνευστείτε
και ετοιμαστείτε.
Θα προσφερθούν δωρεάν σουβλάκια, άφθονο κρασί και αναψυκτικά (προσφορά του Δήμου Καλαβρύτων).
Θα γίνει μάχη με όπλα τις σοκολάτες (σοκολατοπόλεμος) και
τρικούβερτο γλέντι με τη βοήθεια
στερεοφωνικής μουσικής (προσφορά του ΝΑΟΔ).
Ραντεβού λοιπόν την Κυριακή
26 Φεβρουαρίου 2012 στην πλατεία του χωριού ντυμένοι μασκαράδες και αποφασισμένοι να
σκορπίσουμε κέφι, γέλιο και χαρά.
Να μη λείψει κανένας και προ
πάντων η νεολαία.

Δραστηριότητες του Συλλόγου
στις 25 Μαρτίου 2012

Το κέντρο διαθέτει αίθουσα
πλήρως ανακαινισμένη, κλιματιζόμενη, ζωντανή μουσική με ποικίλο χορευτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα καθώς και πάρκινγκ.
Η τιμή πρόσκλησης καθορίστηκε σε 30 ευρώ.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται
πλήρες μενού και τα ποτά (κρασιά - μπύρες - αναψυκτικά) με

παρευρισκόμενους, θα υπάρξουν
αρκετά φλουριά για τους τυχερούς με οικονομικό αντίκρυσμα
προσφορά του Συλλόγου.
Σίγουρα δεν ικανοποιούνται
όλα τα γούστα και δεν είναι δυνατόν. Οι εκδηλώσεις, χοροί συνεστιάσεις του Συλλόγου σκοπό έχουν το αντάμωμα των συμπατριωτών μας, τη σύσφιξη σχέ-

τητες για το καλό του χωριού
μας, παρακαλεί τις συμπατριώτισσες και τους συμπατριώτες
να δώσουν το δυναμικό παρών
στην ετήσια χοροεσπερίδα μας.
Για προσκλήσεις καθώς και
για κρατήσεις θέσεων μπορείτε
να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε
μέλος του Δ.Σ.

28η Οκτωβρίου
28η Οκτωβρίου, μια Εθνική γιορτή που γίνεται
και στα πιο μικρά χωριά της πατρίδας μας και
σκοπό έχει να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσους
έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι
σήμερα, αλλά και όσους είχαν την τύχη να επιζήσουν και γέροντες πια βρίσκονται ανάμεσά μας.
Στο χωριό μας γιορτάστηκε και φέτος η γιορτή
του ΟΧΙ με συμμετοχή όλων των σχολείων μας
(Λύκειο, Γυμνάσιο, Δημοτικό, Νηπιαγωγείο). Έγινε
η καθιερωμένη δοξολογία, κατάθεση στεφάνων,
ποιήματα, ομιλία και παρέλαση. Τον πανηγυρικό
της ημέρας εκφώνησε η καθηγήτρια κ. Αναστασία
Λαλιώτη ενώ τελετάρχης είχε οριστεί ο δάσκαλος

Service
Λ. Hρακλείου 88
111 42 Aθήνα

κ. Νίκος Μαραγκός.
Η παρέλαση των παιδιών μας, μικρών και μεγάλων, μας έδωσε την ευκαιρία να τα καμαρώσουμε, να τα χειροκροτήσουμε και να πάρουμε
κουράγιο ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο.
Όλα έγιναν ομαλά, σε αντίθεση με ότι έγινε
σε άλλες πόλεις.
Είχαμε ματαίωση παρελάσεων, μαύρα μαντήλια, μούτζες, γιουχαΐσματα και γυρισμό της πλάτης
στους επισήμους. Δεν θέλουμε να κρίνουμε αυτές
τις ενέργειες αλλά γεννιέται αυτομάτως ένα ερώτημα: «Ποιοι και τι κέρδισαν από τις παραπάνω
ενέργειες;»

1) Αγώνας δρόμου 1.821 μ.
Ο Σύλλογός μας θα διοργανώσει
και φέτος αγώνα δρόμου 1.821 μ.
που θα πραγματοποιηθεί στη Δάφνη μετά την παρέλαση και θα βραβεύσει τους τρεις πρώτους νικητές. Τα χρηματικά έπαθλα θα είναι:
1ος: 200,00€
2ος: 150,00€
3ος: 100,00€

Επίσης θα δοθούν αναμνηστικά
μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες.
2) Σχηματισμός του 1821
στη Ράχη και φωταγώγησή του
3) Λαμπαδηδρομία
Ας αρχίσουν λοιπόν από τώρα
οι αρμόδιοι τις προετοιμασίες και
οι αθλητές τις προπονήσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για τη δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακής ιστοσελίδας
με όνομα www.syllogosdafneon.gr μέσω της οποίας:
1) Γίνεται παρουσίαση του χωριού
2) Ηλεκτρονική ενημέρωση δραστηριοτήτων του Συλλόγου
3) Ηλεκτρονική εφημερίδα
4) Ηλεκτρονική παρουσίαση των επαγγελματιών μελών του
Συλλόγου
Η ολοκλήρωση της δημιουργίας της ιστοσελίδας θα γίνει σε
σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά
εύχεται ολόψυχα στα μέλη,
στους απανταχού Δαφναίους,
στους συνεργάτες και στους φίλους
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά,
υγεία, χαρά, ευτυχία.

ΘEO - KAP
EM. KAPAMOΛEΓKOΣ
Π. ΘEOΔΩPOΠOYΛOΣ

Έκθεση
Σαϊτάνης Θόδωρος
Κιν.: 6973996333

Λ. Hρακλείου 71
111 42 Aθήνα

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

SERVICE
ΦANOΠOIΪA
ANTAΛΛAKTIKA
EKΘEΣH

Μίρκος Μιχάλης
Κιν. 6997722777

