Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΠΑΝ.ΣΥ.)
Δ ε υ τ έ ρ α 28 Μ Α Ϊ Ο Υ 2012 – ώ ρ α 18.00
(Γραφεία ΠΑΝΣΥ: Πατησίων 5-4ος Όροφος)
Σήμερα Δευτέρα 28 Mαϊου 2012 και ώρα 18.00, στα γραφεία της ΠΑΝ.ΣΥ :
Πατησίων 5-- 4ος όροφος, κατόπιν προσκλήσεως του ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ, συνήλθαν
σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Καταστατικοί Αντιπρόσωποι, ήτοι τα μέλη των
Κεντρικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών - Μελών της ΠΑΝ.ΣΥ και
οι Αιρετοί Αντιπρόσωποι των Ομοσπονδιών στην ΠΑΝ.ΣΥ.
Το Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΑΝ.ΣΥ, κάνει την
έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, με την ιδιότητα του προσωρινού
Προεδρείου ελέγχει της νόμιμη συμμετοχή και εκπροσώπηση των Ομοσπονδιών –
Μελών προβαίνοντας σε καταμέτρηση των παρόντων Αντιπροσώπων όπως φαίνεται
από την εγγραφή τους σε πίνακες ανά Ομοσπονδία ταμειακά εντάξει, προς ύπαρξη
απαρτίας.Οι πίνακες κατατίθενται ως συνημμένα έγγραφα των πρακτικών της Γ.Σ.
Βάσει των πινάκων διαπιστώνεται ότι παρόντες στη Γενική Συνέλευση είναι:
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ΟΣΥΒΑ
Σαλμάς Κωστ.
Γερομήτσος Νικ.
Καραθανάσης Θωμ.
Τσεκούρας Χαρ.
Τσιούνης Ευαγ.
Μπαλασκώνης Βασ.
Μασκλαβάνος Δημ.
Τρίμπος Ευστ.
Τζαμαλής Γερ.
Κάππας Νων.
Καραδήμας Νικ.
Δρούγας Κωστ.
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Ο.ΣΥ.Ε.Μ
Κοκόλιας Απ.
Μπερερή Αγγ.
Κουμπούλης Κων.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο.ΣΥ.Ν.
Τσώτας Ιω.
Τσαναής Μιχ.
Λόης Κων.
Δημαδάμα Δημ.
Ασημακοπούλου Λεμ.
Πιά Ιωάν
Αγγελοπούλου Αντ.
Παπαθανασίου Κλ.
Αναστασόπουλος Παν
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Ο.Π.ΣΥ.Ξ
Ματζανά Μαρ.
Μακρής Αγγ.
Στεργίου Δημ.
Χολής Παν.
Κατσαρομήτσος Γερ.
Βενέτης Σπυρ.
Σάββας Αλ.
Μπουρνάζος Βασ.
Χονδρογεώργος Περ.
Χολής Γιαν.
Στράτος Παν.
Μωραϊτης Περ.
Κοθρούλας Δημ.
Μπόνης Γεωρ.
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Ο.ΣΥ.Τ
Λαγιόπουλος Ιωαν.
Σταθοπούλου Aρτεμ.
Χριστόπουλος Δημ.
Σκάνδαλος Επαμ.
ΔεληγιαννηςΓεωρ.
Κομπογιαννης Γιαν.
Χριστόπουλος Παν.
Ρεντζής Κων.
Μπαμπάτσικου Ευαγ.
Παπανικολάου Δημ.
Κορδολαίμης Αριστ

Παρόντων συνολικά σαράντα εννέα (49) εκ των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής
στη Γ.Σ της ΠΑΝ.ΣΥ, η οποία υπερβαίνουν την κατ’ελάχιστο παρουσία τριάντα
εννέα (39) Αντιπροσώπων που απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό, πιστοποιείται
η ύπαρξη απαρτίας. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ανακοινώνει τούτο στο
σώμα της Γ.Σ. και προτείνει τη συνέχιση των εργασιών της δια της εκλογής
Προεδρείου Γ.Σ..
Ο λόγος ζητείται και δίδεται στον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου της
ΠΑΝ.ΣΥ. κ. ΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που αναφερόμενος στο θάνατο του Γ.
Αναγνωστόπουλου εκφράζει τη λύπη του και τονίζει την εξαιρετική προσφορά του
εκλιπόντος , ως Προέδρου της ΠΑΝ.ΣΥ,της Ε.Α.Λ και γενικότερα την ενεργό
συμμετοχή του επί χρόνια στο πατριδοτοπικό πολιτιστικό κίνημα και στον Νομό,
προτείνει δε την τήρηση ενός λεπτού σιγής εις μνήμην του.
Με τη λήξη της τηρηθείσης σιγής, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της ΠΑΝ.ΣΥ
εκλέγεται ομόφωνα από το Σώμα της Γ.Σ Προεδρείο Γ.Σ. αποτελούμενο από τους :
ΣΑΛΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Ο.ΣΥ.ΒΑ) ως Πρόεδρο, ΜΑΤΖΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
(Ο.Π.ΣΥ.Ξ), ως Γραμματέα-Πρακτικογράφο

Το Προεδρείο της Γ.Σ. καταλαμβάνει τη θέση του και ο Πρόεδρος ΣΑΛΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αναφερόμενος στον απρόσμενο θάνατο του Γιώργου
Αναγνωστόπουλου αναφέρει τα εξής :
«Εκ μέρους του Προεδρείου της Γ.Σ. και πιστεύω ολόκληρου του Σώματος της
Γ.Σ εκφράζουμε τη λύπη μας για τον θάνατο του Γιώργου Αναγνωστόπουλου, τη
προσφορά του οποίου στο πατριδοτοπικό πολιτιστικό κίνημα και γενικότερα στο
νομό επισήμανε και τόνισε ο Πρόεδρος του απερχόμενου Συμβουλίου της ΠΑΝ.ΣΥ. .
Προσωπικά είχα την τιμή να γίνω κοινωνός του ποιητικού του έργου και να αισθανθώ
στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις μας ότι περιβάλλομαι από τη φιλία του. Αιωνία η μνήμη
του».
Στη συνέχεια ο Διευθύνων τη διαδικασία Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει στο
σώμα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται κατά σειρά στη
πρόσκληση που απέστειλε το απερχόμενο ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ προς τους
Καταστατικούς και Αιρετούς Αντιπροσώπους των Ομοσπονδιών και έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ











Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.- 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής
Διοικητικός Απολογισμός – Έκθεση Πεπραγμένων
Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Πεπραγμένων
Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου
Κριτική – Απόψεις επί των Πεπραγμένων
Έγκριση – Ψήφιση από τη Γ.Σ. των Πεπραγμένων
Τοποθετήσεις – Προτάσεις για τη λειτουργία και τις μελλοντικές δράσεις της ΠΑΝ.ΣΥ.
Τοποθετήσεις – Προτάσεις για ψήφισμα Γ.Σ. επί θεμάτων του Νομού Αιτ/νίας
Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου 10μελούς ΚΕ.ΣΥ. και 5μελούς ΕΠ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ.

Μετά την ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ
απευθύνεται στο σώμα και ζητεί να υποδειχθούν υποψηφιότητες για την εκλογή
Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα αναλάβει την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη νέου Κεντρικού και νέου Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΑΝ.ΣΥ.
Ο Πρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ κ. ΧΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ζητεί τον λόγο από το
Προεδρείο και απευθυνόμενος στο Σώμα προτείνει να εκλεγεί ως Εφορευτική
Επιτροπή το ήδη εκλεγέν Προεδρείο της Γ.Σκαι ως Αντιπρόεδρος ο κ Μακρής
Άγγελος.
Η πρόταση γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από το Σώμα οπότε εκλέγεται 3μελής
Εφορευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους : ΣΑΛΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
(Ο.ΣΥ.ΒΑ) , ΜΑΤΖΑΝΑ ΜΑΡΙΑ (Ο.Π.ΣΥ.Ξ) και ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΟ.
O κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ζητεί το λόγο επί της διαδικασίας για το
εξής θέμα:
«Κύριε Πρόεδρε της Γ.Σ.,
παρακαλώ όπως, πριν εισέλθετε στη διαδικασία των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, επιληφθείτε του ζητήματος των υποψηφιοτήτων, επειδή υπάρχει πρόβλημα
όσον αφορά τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων και να προτείνετε στο Σώμα τη
συμπλήρωσή τους από τους παρόντες στη Γ.Σ., είτε ύστερα από αυτοπροτάσεις είτε
από προτάσεις του Σώματος, ώστε στη συνέχεια να γίνει η εκτύπωση και ο έλεγχος
των ψηφοδελτίων και να μην υπάρξει πρόβλημα χρόνου ».

Το Προεδρείο της Γ.Σ. κρίνοντας ότι η επίλυση του θέματος πράγματι διευκολύνει
τη διαδικασία, θέτει το ζήτημα στο Σώμα, γίνεται αποδεκτό ότι πρέπει να επιλυθεί
άμεσα, οπότε κατατίθενται αιτήσεις των υποψηφίων ενδιαφερομένων και οι οποίες
επισυνάπτονται ως συνημμένα έγγραφα των πρακτικών της Γ.Σ.
Το απερχόμενο Κεντρικό Συμβούλιο της ΠΑΝ.ΣΥ. ελέγχει τις υποβληθείσες
αιτήσεις και ανακηρύσσει υποψηφίους :
Για το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΠΑΝ.ΣΥ
Α) Ο.ΣΥ.ΒΑ.
1. Μπαλασκώνης Βασίλειος (Ο.ΣΥ.ΒΑ)
2. Τσιούνης Ευάγγελος
( Ο.ΣΥ.ΒΑ)

Β) Ο.ΣΥ.Ε.Μ
1. Μπερερή Αγγελική
(Ο.ΣΥ.Ε.Μ.)
2. Σαδήμα Ελένη
(Ο.ΣΥ.Ε.Μ.)

Γ) Ο.ΣΥ.Ν .
1. Λόης Κωνσταντίνος
(Ο.ΣΥ.Ν.)
2. Τσαναής Μιχάλης
( Ο.ΣΥ.Ν.)

Δ) Ο.Π.ΣΥ.Ξ
1. Μπουρνάζος Βασίλειος (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.)
2. Χολής Παναγιώτης
(Ο.Π.ΣΥ.Ξ.)

Ε) Ο.ΣΥ.Τ.
1. Μπαμπάτσικου Ευαγγελία (Ο.ΣΥ.Τ.)
2. Χριστόπουλος Δημήτριος (Ο.ΣΥ.Τ.)
3. Χριστόπουλος Παναγιώτης (Ο.ΣΥ.Τ.)
Για το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΠΑΝ.ΣΥ
1. Δεληγιάννης Γιώργος
2. Κάππας Νώντας
3. Μπούρος Ιωάννης
4. Μωραϊτης Περικλής
5. Παπαθανασίου Κώστας

(Ο.ΣΥ.Τ)
(Ο.ΣΥ.ΒΑ)
(Ο.ΣΥ.Ε.Μ)
(Ο.Π.ΣΥ.Ξ)
(Ο.ΣΥ.Ν)

Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ στο Σώμα και
γίνονται αποδεκτές.
Συνεχίζοντας τη διαδικασία o Πρόεδρος της Γ.Σ καλεί στο βήμα τον Πρόεδρο του
ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ κ. Χολή Παναγιώτη για τη παρουσίαση του Διοικητικού
Απολογισμού.
Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ κ. Χολής Παναγιώτης αναγιγνώσκει
τον Διοικητικό Απολογισμό αναλυτικά όσον αφορά τα πεπραγμένα του ΚΕ.ΣΥ της
ΠΑΝ.ΣΥ για την περίοδο από τον Ιούνιο 2011 έως Μάϊο 2012, και παραδίδει
αντίγραφο στο Προεδρείο της Γ.Σ, που επισυνάπτεται ως συνημμένο έγγραφο των
πρακτικών της Γ.Σ.
Ακολούθως o Πρόεδρος της Γ.Σ καλεί στο βήμα τον Ταμία του ΚΕ.ΣΥ της
ΠΑΝ.ΣΥ κ. Δρούγα Κωνσταντίνο
για την παρουσίαση του Οικονομικού
Απολογισμού της περιόδου από 27 Μαίου 2011 έως 24 Μαίου 2012.
Ο Ταμίας του ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ κ. Δρούγας αναγιγνώσκει από του
βήματος τον Οικονομικό Απολογισμό αναλυτικά παρουσιάζοντας τα έξοδα και τα
έσοδα της παραπάνω διαχειριστικής περιόδου και κατερχόμενος καταθέτει αντίγραφο
στο Προεδρείο της Γ.Σ, που επισυνάπτεται ως συνημμένο έγγραφο των πρακτικών
της Γ.Σ.

Προσκαλείται στο βήμα ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΑΝ.ΣΥ κ.
Μωραϊτης Περικλής, ο οποίος απουσίαζε προσωρινώς και λόγω επείγοντος
προβλήματος είχε εξέλθει της αιθούσης, και αντ’αυτού την Έκθεση του Εποπτικού
Συμβουλίου της ΠΑΝ.ΣΥ αναγιγνώσκει το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου κ.
Χριστόπουλος Δημήτριος. Μετά το τέλος της ανάγνωσης παραδίδει αντίγραφο στο
Προεδρείο της Γ.Σ. που επισυνάπτεται ως συνημμένο έγγραφο των πρακτικών της
Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ απευθύνει ερώτημα προς το Σώμα « υπάρχει κάποιος απο
τους παρόντες που επιθυμεί διευκρινίσεις σχετικά με τον Διοικητικό και Οικονομικό
Απολογισμό εκ μέρους του ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ;»
Ζητούν το λόγο για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων η κα Δημαδάμα
Δήμητρα και ο κ. Κάππας Νώντας για τα εξής θέματα :
ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ : « Κύριε Πρόεδρε της Γ.Σ.,ζητώ τις εξής διευκρινίσεις:
Α. Από το αντίγραφο του Οικονομικού Απολογισμού που μας διανεμήθηκε φαίνεται
ότι τα έσοδα λόγω χρήσης της αίθουσας από τους Συλλόγους είναι μόνο 370 €. Με
δεδομένο ότι το κόστος ανά εκδήλωση για κάθε Σύλλογο είναι 50 € προκύπτει ότι ο
αριθμός των Συλλόγων που έκανε χρήση της αίθουσας είναι πολύ μικρός. Μπορεί να
μας δοθεί μία εξήγηση γι αυτό?
Β. Φαίνεται επίσης ότι το κόστος της ιστοσελίδας της ΠΑΝ.ΣΥ για την παρελθούσα
περίοδο είναι 1010,70 €. Δεν νομίζετε ότι ένα τέτοιο ποσό αποτελεί μεγάλη
επιβάρυνση για το ταμείο της ΠΑΝ.ΣΥ;»
ΚΑΠΠΑΣ ΝΩΝΤΑΣ : « Κύριε Πρόεδρε,θα ήθελα να μας διευκρινισθεί:
Α. Στις δαπάνες των κοινοχρήστων η ΠΑΝ.ΣΥ συμμετέχει κατά το έν έκτο (1/6) του
ποσού ή αυτό κατανέμεται ισόποσα στις πέντε (5) Ομοσπονδίες ;
Β. Για ποιο λόγο η υπάρχουσα μικροφωνική δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα στην
αίθουσα ,ώστε να μην έχουμε προβλήματα ακουστικότητας λόγω εξωτερικών
θορύβων στην αίθουσα ;»
Ο λόγος δίνεται στον Πρόεδρο της ΠΑΝ. ΣΥ για να απαντήσει εκ μέρους του
ΚΕ.ΣΥ. στις διευκρινιστικές ερωτήσεις που ετέθησαν.
ΧΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : Σχετικά με τις ερωτήσεις που υπέβαλλε η κα Δημαδάμα:
Πράγματι κα Δημαδάμα και αξιότιμοι κ. Αντιπρόσωποι,
Α) Τα έσοδα λόγω χρήσης της αίθουσας από τους Συλλόγους είναι μικρά. Αυτό
δικαιολογείται πρώτον μεν εκ του ότι η αίθουσα δεν έχει ολοκληρωθεί ως προς την
υποδομή της, ώστε να προσφέρει το απαραίτητο περιβάλον για τη διοργάνωση μιας
αξιοπρεπούς εκδήλωσης, αφ’ ετέρου δε εκ του ότι εκτός του κόστους των 50 € ως
συνδρομή προς την ΠΑΝ.ΣΥ, ο κάθε Σύλλογος επιβαρύνεται και με άλλα 50 €για
αμοιβή του θυρωρού για να έλθει την Κυριακή να ανοίξει την κεντρική είσοδο. Έτσι
το συνολικό κόστος των 100€σε συνδυασμό με το ότι εφέτος τα ξενοδοχεία έκαναν
πολύ καλές προσφορές προς τους Συλλόγους για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στους
χώρους τους, οδήγησε τους Συλλόγους να μην προτιμήσουν ως χώρο των
εκδηλώσεών τους την αίθουσά μας.
Β) Για το κόστος της ιστοσελίδας διευκρινίζω τα εξής :
Tα 750€αφορούν στο αρχικό κόστος δημιουργίας της ιστοσελίδας.

Τα 200€αφορούν στη συντήρησή της
Τα υπόλοιπα 60 €αφορούν στην ανανέωσή της.
Στο εξής το ετήσιο κόστος της ιστοσελίδας θα αφορά μόνο στην ανανέωσή της, που
όπως βλέπετε είναι ανεκτό για το ταμείο της ΠΑΝ.ΣΥ.
Για τις διευκρινιστικές ερωτήσεις που έθεσε ο κ. Κάππας έχω να σημειώσω :
Α) Όπως γνωρίζετε κ. Κάππα , το ΚΕ.ΣΥ της ΠΑΝ.ΣΥ έχει αποφασίσει ότι κάθε
Ομοσπονδία θα συμμετέχει στα έξοδα κοινοχρήστων με το ποσό των 100€. Και αν
μεν απαιτούνται επιπλέον ποσά του συνολικού ποσού που καταθέτουν οι
Ομοσπονδίες για τα έξοδα κοινοχρήστων, αυτά καλύπτονται από το ταμείο της
ΠΑΝ.ΣΥ, αν δε περισσεύουν χρήματα αυτά επενδύονται για τη βελτίωση της
αίθουσας όπως έγινε με την εγκατάσταση των παραθύρων.
Β) Η εγκατάσταση της μικροφωνικής, η οποία θα έλυνε προβλήματα ακουστικότητας
λόγω θορύβου και θα διευκόλυνε τη συζήτησή μας ,κρίναμε σκόπιμο να γίνει αφού
προηγουμένως κατασκευαστεί ειδικό ντουλάπι για να είναι διασφαλισμένη.
Μετά τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον Πρόεδρο της ΠΑΝ.ΣΥ, ο Πρόεδρος
της Γ.Σ απευθύνεται στο Σώμα και ζητεί να ανοιχτεί κατάλογος ομιλητών για την
άσκηση κριτικής ή την κατάθεση απόψεων επί των πεπραγμένων του ΚΕ.ΣΥ της
ΠΑΝ.ΣΥ.
Ζητούν να τους δοθεί ο λόγος οι :
1. Κάππας Νώντας 2. Χριστόπουλος Δημήτριος 3. Χριστόπουλος Παναγιώτης
4. Τσώτας Ιωάννης 5.Μασκλαβάνος Δημήτριος 6. Σταθοπούλου Αρτεμισία
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ ζητεί την άδεια από το Σώμα να προσκαλέσει, τιμής ένεκεν,
να καταθέσει πρώτος τις απόψεις-κρίσεις και προτάσεις του ο Επίτιμος Πρόεδρος της
ΠΑΝ.ΣΥ κ. Σάββας Αλέξανδρος.Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση και ο λόγος δίνεται
στον κ. Σάββα Αλέξανδρο.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : « Κύριε Πρόεδρε της Γ.Σ., αρχικά θέλω να εκφράσω τη
λύπη
μου για το θάνατο του Γ. Αναγνωστόπουλου και παρακαλώ όπως
ενημερωθούμε εγκαίρως για το μνημόσυνο του 6μήνου από το θάνατό του, ώστε να
μπορέσουμε να παραστούμε τιμώντας τη μνήμη του.
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Οι επιπτώσεις τους είναι ήδη ορατές και στο
Πολιτιστικό Πατριδοτοπικό Κίνημα. Όλοι μας εδώ προβληματιζόμαστε και
προσπαθούμε να προσφέρουμε το καλύτερο για τη διατήρησή του.
Ο προβληματισμός μας πρέπει να οδηγήσει ώστε το νέο ΚΕ.ΣΥ. να
προγραμματίσει και να πραγματοποιήσει ημερίδα για το μέλλον των Συλλόγων.
Πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα οι Σύλλογοι,
οι Ομοσπονδίες και η ΠΑΝ.ΣΥ. Ευτυχώς βέβαια, υπάρχουν ακόμα και σήμερα
δραστήριοι Σύλλογοι.
Όσον αφορά το Διοικητικό Απολογισμό θα ήθελα να κάνω τις εξής επισημάνσεις :
Παρατηρώ ότι το ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ δεν διοργάνωσε εκδηλώσεις και ότι ως κύρια
δικαιολογία προβάλλεται η έλλειψη χρημάτων. Βεβαίως το οικονομικό μέρος παίζει
σημαντικό ρόλο. Πιστεύω όμως ότι η κοπή « της Πίτας του Αιτ/να» δεν χρειάζεται
τόσα πολλά χρήματα. Εξάλλου η κοπή της πίττας πέραν του ότι αποτελεί αιτία
συνάντησής μας, ενημέρωσης και σύσφιξης των σχέσεών μας, πάντα αποτελούσε και

πηγή εσόδων για την ΠΑΝ.ΣΥ, διότι ο καθένας μας εκεί συνήθως καταβάλλει και τον
οβολό του.
Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να υπάρξει εγκατάλειψη ως προς τη διοργάνωση
μιας τέτοιας εκδήλωσης και το Νέο ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ να διερευνήσει όλες τις
δυνατότητες για τη διατήρησή της.
Θέλω επίσης να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου σε όλες τις διοικήσεις, των
Συλλόγων, των Ομοσπονδιών και της ΠΑΝ.ΣΥ για τις μέχρι τώρα προσπάθειές τους
ως προς τη λειτουργία και τη συντήρηση της αίθουσας αυτής. Υπάρχουν βέβαια
ακόμα προβλήματα και ελλείψεις. Γι’αυτό πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην
υπάρξει κίνδυνος για το κτίριο, αν μας ξεφύγει το θέμα της διαχείρισης.
Προτείνω τα κοινόχρηστα και οι δαπάνες να επιμερίζονται σε έξι (6) ίσα μέρη
( πέντε 5 οι Ομοσπονδίες και ένα 1 η ΠΑΝ.ΣΥ) και να φροντίζουμε για την εξόφλησή
τους, διότι όπως βλέπουμε υπάρχουν ήδη οφειλές. Και πρέπει να γίνουν προσπάθειες
για την ολοκλήρωση της υποδομής της αίθουσας για να προσελκύσουμε έσοδα και
από τη χρήση της.
Όσον αφορά τη δομή και τη λειτουργία των Ομοσπονδιών και τη σχέση τους με
την ΠΑΝ.ΣΥ φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Εκδηλώνεται ήδη με τη μη ύπαρξη
ενδιαφέροντος για υποψηφιότητες στα όργανα της ΠΑΝ.ΣΥ που αντιμετωπίσαμε ως
Γ.Σ. νωρίτερα.
Ενδεχομένως πρέπει σύντομα να δούμε την τροποποίηση του Καταστατικού για να
μην υπάρξει αδρανοποίηση των Ομοσπονδιών και ίσως χρειάζεται να διερευνήσουμε
τον μετασχηματισμό της ΠΑΝ.ΣΥ σε δευτεροβάθμιο ή ακόμα και πρωτοβάθμιο
όργανο. Και σίγουρα όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σκέψη και προσοχή.
Εύχομαι στο νέο ΚΕ.ΣΥ. που θα προκύψει να έχει τη δύναμη να εκπληρώσει το
δύσκολο έργο που αναλαμβάνει. Σας Ευχαριστώ.»
Προσκαλείται στο βήμα από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ο πρώτος από το κατάλογο των
αιτησάντων το λόγο κ. Κάππας Νώντας.
ΚΑΠΠΑΣ ΝΩΝΤΑΣ: « Κύριε Πρόεδρε της Γ.Σ.,
Βρίσκομαι σε αμηχανία να ασκήσω κριτική επί των πεπραγμένων του ΚΕ.ΣΥ.
της ΠΑΝ.ΣΥ διότι στο αντίγραφο του Διοικητικού Απολογισμού, που διενεμήθη
στους παρισταμένους, επαναλαμβάνεται συχνά ότι επί των αποφάσεων του ΚΕ.ΣΥ.
«δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί».
Η αμηχανία μου μεγαλώνει και από το γεγονός ότι πολλές από τις συνεδριάσεις του
ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας.Αλλά,
αγαπητοί φίλοι το θέλω να είμαι υποψήφιος για τα όργανα της ΠΑΝ.ΣΥ ή εκλέγομαι
ως μέλος των οργάνων της ,σημαίνει ότι αναλαμβάνω την ευθύνη του ρόλου μου ένα
μέρος της οποίας αφορά και την ενεργό παρουσία μου στις συνεδριάσεις του ΚΕ.ΣΥ.
μέσα από τις οποίες δια των προτάσεων και των συζητήσεων μπορεί να παραχθεί και
έργο.
Επαναλαμβάνω και επιμένω στην πρόταση, που και παλαιότερα έχω καταθέσει,
ότι εφ’όσον το ΚΕ.ΣΥ της ΠΑΝ.ΣΥ εκλέγεται από τα μέλη των Κεντρικών και
Εποπτικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών – Μελών της, αυτές έχουν υποχρέωση να
φροντίζουν και να μεριμνούν για τις επιλογές όσων θα είναι υποψήφιοι για το ΚΕ.ΣΥ
της ΠΑΝ.ΣΥ, είτε προέρχονται από τα ΚΕ.ΣΥ. τους είτε από τα ΕΠ.ΣΥ. τους, είτε
από τους αιρετούς αντιπροσώπους τους.

Δεν επικροτώ βέβαια την άποψη ότι αρκεί η συμμετοχή μου να είναι σημαντική
στο Σύλλογό μου ή την Ομοσπονδία μου και δεν με ενδιαφέρει αν η ΠΑΝ.ΣΥ είναι
ουραγός στο Πολιτιστικό Κίνημα και δεν νοιάζομαι για τη στελέχωσή της.
Προτείνω μάλιστα πέντε 5 υποψήφιοι – ένας από κάθε Ομοσπονδία – να
αποτελούν τον κορμό εθελοντικής προσφοράς έχοντας βέβαια προϋπηρεσία έστω και
μικρή στις Διοικήσεις των Συλλόγων ή των Ομοσπονδιών τους. Πιστεύω ότι κάτι
τέτοιο είναι εφικτό να γίνει και ότι θα βοηθήσει το ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ στις
απαιτήσεις που έχουν οι Αιτωλοακαρνάνες από αυτό για σοβαρές ενέργειεςπρωτοβουλίες-εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε επίπεδο Νομού, πράγματα που την
τελευταία περίοδο έχουν εκλείψει.
Οι καιροί είναι κρίσιμοι και πιστεύω ότι επανέρχονται επιτακτικά τα ερωτήματα :
Τί είναι για μας σήμερα πολιτισμός ; Ποιά είναι η οργανωτική δομή που θα συνδέσει
με τον καλύτερο τρόπο την ΠΑΝ.ΣΥ με τους Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες ; διότι
η κρίση που πρωταρχικά διέρχονται οι Σύλλογοι επηρεάζει αλυσιδωτά τις
Ομοσπονδίες και κορυφώνεται στην ΠΑΝ.ΣΥ. Πού και πώς θέλουμε να πάμε ; και
βέβαια με ποιούς;
Ως προς το τελευταίο νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το νέο περιβάλλον που
διαμορφώνεται σε σχέση με τους νέους Αιτωλοακαρνάνες και να γίνουν οι
απαραίτητες κινήσεις και ενέργειες για την προσέλκυση και συμμετοχή τους στα
Πολιτιστικά Σωματεία.Να συνδέσουμε το παλιό με το νέο , την παράδοση με το
μέλλον. Αλλιώς πιστεύω ότι σύντομα το έργο που παρουσίασε η ΠΑΝ.ΣΥ στην
20ετή και πλέον διαδρομή της θα σβήσει με τη δική μας φυσιολογική αποχώρηση.
Όσον αφορά τη οργανωτική δομή καταθέτω τις εξής απόψεις – προτάσεις :
Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εκλογής της ΠΑΝ.ΣΥ και να διευρυνθεί
ποσοτικά ο αριθμός των μελών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ..
Οι Ομοσπονδίες μπορεί να συνεχίσουν με την υπάρχουσα μέχρι τώρα δομή των
Καταστατικών και εκλογής των Διοικήσεών τους από τους Συλλόγους – μέλη τους.
Σχετικά με τους Συλλόγους και λόγω των διοικητικών μεταρυθμίσεων που
υπήρξαν στη χώρα («Καλλικράτης») θα έβλεπε ίσως κάποιος την κατάργησή τους και
την εν συνεχεία ενοποίησή τους σε άλλη βάση. Προς το παρόν όμως νομίζω ότι αυτό
δεν είναι ώριμο και πάντως δεν μπορεί να γίνει με βίαιο τρόπο.
Το θέμα μας απασχόλησε και μας απασχολεί διαχρονικά και υπήρξαν παλαιότερα
οι προτάσεις Ν.Μήτση (1997) – Γ. Αναγνωστόπουλου και αργότερα Ν. Καραδήμα.
Ορίστηκαν μάλιστα επιτροπές για τη μελέτη του θέματος. Και ενώ διαθέτουμε
έμπειρους και ικανούς νομικούς δεν υπήρξε ποτέ μιά ολοκληρωνμένη πρόταση.
Φαίνεται ότι εγκαταλείπουμε την προσπάθεια και μένουμε σε μια επιφανειακή
συζήτηση.
Μια άλλη πρόταση, που όμως καταργεί την υπάρχουσα δομή : Σύλλογοι 
Ομοσπονδίες  ΠΑΝ.ΣΥ, θα ήταν η εξής : Οι Σύλλογοι, οι Ομοσπονδίες , οι
Ενώσεις που μπορεί να δημιουργηθούν, η ΠΑΝ.ΣΥ ή μια νέα Ομοσπονδία να είναι
πρωτοβάθμια Σωματεία και οι Διοικήσεις τους να εκλέγονται από το σύνολο των
πατριωτών που επιθυμούν να συμμετέχουν, χωρίς καμία δέσμευση, στην εκλογή
Διοικήσεων των Συλλόγων, των Ενώσεων ανά Επαρχία ή της Ομοσπονδίας
Αιτωλοακαρνάνων, όπως είναι Παγκρήτια Ένωση και οι Ενώσεις Κρητών.
Όσον αφορά τις δραστηριότητες του ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ για την περίοδο που
πέρασε, δυστυχώς δεν έχει να επιδείξει καμία εκδήλωση σε πολιτιστικό επίπεδο,

πέραν της αντιπροσώπευσής της σε δραστηριότητες Συλλόγων και Ομοσπονδιών.
Υπάρχει βέβαια κατανόηση για το οικονομικό σκέλος. Τίθεται όμως το ερώτημα : To
ΚΕ.ΣΥ. έθεσε, και ποιούς στόχους, και κατά πόσο για την επίτευξή τους έκανε
συμμέτοχους τις Ομοσπονδίες, τους Συλλόγους ή Συμπατριώτες που θα μπορούσαν
να προσφέρουν οικονομική στήριξη και βοήθεια.;
Αναφέρω ενδεικτικά ότι θα μπορούσαν να γίνουν τα παρακάτω που αποτελούν και
προτάσεις μου προς το νέο ΚΕ.ΣΥ. :
 Η διοργάνωση εκδήλωσης για τα 20 χρόνια λειτουργίας της ΠΑΝ.ΣΥ (19902010) στο θέατρο της Δώρας Στράτου.
 Η διοργάνωση θεατρικής παράστασης στην Αθήνα από τα θεατρικά σχήματα –
ομάδες Γυμνασίων ή του Αγρινίου ή της Φλωριάδας.
 Η διοργάνωση θεατρικής παράστασης ή συναυλίας σε θέατρο του Νομού με
συγκεκριμένο σκοπό χρήσης των εσόδων που θα προέκυπταν.
Πιστεύω όμως ότι κυρίως έλλειψε το πλάνο και ο σχεδιασμός και ότι τα υπόλοιπα
θα ξεπερνιόταν με τη συμμετοχή όλων μας.
Υπήρξε και παλαιότερα ως πρότασή μου, και την επαναφέρω, να υπάρχει
οπωσδήποτε ετήσια συνάντηση, ύστερα από πρόσκληση, του ΚΕ.ΣΥ της ΠΑΝ.ΣΥ με
τα ΚΕ.ΣΥ των Ομοσπονδιών και τα Δ.Σ των Συλλόγων στην οποία εκτός των
θεμάτων λειτουργικής διαχείρισης αυτής εδώ της αίθουσας , θα γινόταν συζητήσεις
που θα έφερναν κοντά στην ΠΑΝ.ΣΥ τους Νέους και ίσως μέσω των συζητήσεων
αυτών προέκυπταν σχεδιασμοί και όνειρα για νέα ταξίδια. Και σήμερα παρά ποτέ
νομίζω ότι ότι χρειάζεται η ελπίδα και το όνειρο, η αισιοδοξία και το μεράκι, το
όραμα και η δουλειά.
Γι’ αυτό προτείνω και πρέπει το νέο ΚΕ.ΣΥ που θα προκύψει, να δεσμευτεί ότι
εντός του πρώτου έτους της θητείας του θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία
εκδήλωση, ώστε να δώσει την ευκαιρία σε όσους πραγματικά ενδιαφέρονται για την
πατρίδα και τον τόπο μας να το πράξουν. Και δεχτείτε παρακαλώ την εκ μέρους μου
προσφορά και βοήθεια σε κάτι τέτοιο στο μέτρο των δυνατοτήτων μου. Η όποια όμως
αδράνεια δεν μπορεί πλέον να είναι δικαιολογημένη. Διότι αν κάποιος για
προσωπικούς λόγους αισθάνεται ότι δεν μπορεί να προσφέρει μπορεί να το πεί και θα
γίνει σεβαστό. Δεν μπορεί όμως να είναι και πάλι υποψήφιος.
Με αυτή τη θέση ως αρχή μου, λόγω προσωπικού προβλήματος, συνειδητά δεν
μπορώ να είμαι υποψήφιος και να επωμιστώ την ευθύνη της θέσης του Μέλους του
ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ και επέλεξα να είμαι υποψήφιος για το Εποπτικό Συμβούλιο.
Τελειώνοντας εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου για το θάνατο του
Γιώργου Αναγωστόπουλου. Σας Ευχαριστώ .»
Ο λόγος δίνεται στο κ. Χριστόπουλο Δημήτριο
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : «Κύριε Πρόεδρε της Γ.Σ.,
Αναφερόμενος στις οφειλές τον Ομοσπονδιών προς την ΠΑΝ.ΣΥ θα πρότεινα οι
Ομοσπονδίες αυτές να καλέσουν όλους τους Συλλόγους τους που είναι ενεργοί και
αφού αναλύσουν το θέμα να ζητήσουν την εκ μέρους τους οικονομική ενίσχυση.
Συμφωνώ με την πρόταση για τη διατήρηση της εκδήλωσης για την κοπή της
Πίττας του Αιτ/να και πιστεύω ότι τό κόστος διοργάνωσής της δεν είναι
απαγορευτικό για τα οικονομικά της ΠΑΝ.ΣΥ.Θα πρότεινα ως χώρος διεξαγωγής της
να επιλεγεί ξενοδοχείο. Σε συνεννόηση μάλιστα με τις Ομοσπονδίες θα μπορούσε να
γίνει επιμερισμός των εξόδων ή η ανάληψη μέρους των εξόδων από αυτές.

Πιστεύω κι εγώ ότι ήρθε η ώρα των Νέων μας. Πρέπει να τους βάλουμε μπροστά,
να τους βοηθήσουμε και να τους εμπιστευθούμε. Σας αναφέρω το παράδειγμα
Συλλόγου στην Καλλιθέα όπου κάναμε μια αντίστοιχη κίνηση με τους Νέους. Είχε
θετικά αποτελέσματα.
Θεωρώ ότι τα μέλη του νέου ΚΕ.ΣΥ. που θα εκλεγούν πρέπει να δείξουν διάθεση
συμμετοχής στις συνεδριάσεις του, να δραστηριοποιηθούν για τη καλύτερη και
αποτελεσματικότερη λειτουργία του και προτείνω να υπάρχει συνεδρίαση ΚΕ.ΣΥ.,
οπωσδήποτε,μία φορά το μήνα.
Οι εργασίες που απαιτούνται για τον εξωραϊσμό και τη λειτουργικότητα της
αίθουσας, αλλά και την ασφάλεια της μικροφωνικής μπορούν με συντονισμό όλων
μας να διεκπεραιωθούν, δηλαδή να γίνουν τα ντουλάπια και να βαφτεί η αίθουσα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι το πρόβλημα με τον θυρωρό τις
Κυριακές είναι σοβαρό και δεν διευκολύνει τους Συλλόγους και για αυτό πρέπει να
δούμε τι μπορεί να γίνει.»
Ο επόμενος ομιλητής κ. Χριστόπουλος Παναγιώτης ανέρχεται στο βήμα.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : «Κύριε Πρόεδρε της Γ.Σ.,
Το όνειρο που κάποτε έγινε πραγματικότητα ακόμα περπατάει. Χρειάζεται όμως
βοήθεια και διορθώσεις. Θα το πετύχουμε; Για να γίνει αυτό απαιτείται η συνεισφορά
όλων μας και προτείνω :
 Τη διοργάνωση ημερίδας που θα απευθύνεται στη δεύτερη γενιά Αιτωλοακαρνάνων
της Αθήνας και της Αττικής. Αυτή αποτελεί τώρα τη νεολαία των Αιτ/νων στην
Αθήνα μαζί βέβαια με όσους νέους έρχονται ακόμα από το Νομό μας στην Αθήνα.
 Οι Ομοσπονδίες, π.χ μέσω μιας Πίττας ή άλλης εκδήλωσης, να προσκαλέσουν και
να κάνουν μάζωξη παλαιών στελεχών για το οποία γνωρίζουν ότι μπορούν να
συνεισφέρουν οικονομικά.
 Τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού οργάνου της ΠΑΝ.ΣΥ. που να αποτελείται
από 50 έως 60 άτομα τα οποία πέραν των προτάσεων και των απόψεων που μπορεί να
καταθέσουν για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών Σωματείων,
επίσης μπορεί και να συνεισφέρουν οικονομικά. Πιστεύω ότι κανένας τους δεν θα
αρνηθεί.
Σχετικά με τον επιμερισμό των εξόδων για τις δαπάνες των Κοινοχρήστων, νομίζω
ότι καλώς το ΚΕ.ΣΥ της ΠΑΝ.ΣΥ τα αναλόγισε στις 5 Ομοσπονδίες.
Ένα θέμα που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι έχουμε ξεχάσει το
διεκδικητικό πλαίσιο που πρέπει να κινείται και το διεκδικητικό ρόλο που εκ του
Καταστατικού της έχει η ΠΑΝ.ΣΥ για τα προβλήματα του Νομού μας.
Εδώ και αρκετό καιρό το παραγόμενο πολιτιστικό έργο είναι ελάχιστο έως
μηδαμινό. Και τριτοβάθμιο όργανο χωρίς έργο ,εγώ δεν το θέλω!!!
Περίμενα από τους νέους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υπάρξουν από την
πλευρά τους υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο της ΠΑΝ.ΣΥ. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να
συμπληρώσουμε ψηφοδέλτιο, πράγμα που δείχνει πόσο αναγκαία είναι η προσέλκυση
νέων στους Συλλόγους- στις Ομοσπονδίες- στην ΠΑΝ.ΣΥ. Ευχαριστώ.»
Ο λόγος δίνεται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ στον κ. Τσώτα Ιωάννη
ΤΣΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : «Κύριε Πρόεδρε της Γ.Σ ,αρχίζω την έκθεση των
απόψεών μου με μια παραδοχή: όλοι έχουμε τη διάθεση να προσφέρουμε, ό,τι μπορεί

ο καθένας μας από τη πλευρά του. Όμως το ζήτημα δεν αφορά διαθέσεις και λόγια
αλλά έργα.
Το επιθυμητό θα ήταν να κρίναμε, σήμερα εδώ, το άριστο έργο του ΚΕ.ΣΥ της
ΠΑΝ.ΣΥ, το οποίο θα είχε ανταποκιρθεί πλήρως στις προσδοκίες μας. Πώς όμως
είναι εφικτό αυτό να επιτευχθεί?
Θεωρώ ότι δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις : η εξεύρεση οικονομικών πόρων
και η λειτουργία του ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ.
Ως προς τη πρώτη προϋπόθεση διαπιστώνουμε ότι προς το παρόν η ΠΑΝ.ΣΥ με τη
βοήθεια των Ομοσπονδιών ανtαποκρίθηκε στις διαχειριστικές της υποχρεώσεις .
Υπάρχουν όμως ακόμα Ομοσπονδίες που έχουν οικονομικές οφειλές. Γνωρίζουμε
πολύ καλά ότι η εξεύρεση και η εξασφάλιση πόρων από το ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ
λειτουργεί ανταποδοτικά προς και από τις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους, προς και
από την ΠΑΝ.ΣΥ.
Ως προς τη δεύτερη θα σημειώσω ότι, χωρίς τη θέλησή μου, αλλά υποχρεωμένος
εκ του Καταστατικού μου ρόλου ως Προέδρου της Ο.ΣΥ.Ν., συμμετείχα σε ένα
ΚΕ.ΣΥ που δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του. Οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι
υποχρεώσεις των μελών του περιγράφονται πάρα πολύ καλά από το Καταστατικό
της ΠΑΝ.ΣΥ. Πώς όμως λειτούργησε το ΚΕ.ΣΥ. της;
Όχι μόνο δεν υπήρξε η αποδεκτή και δημιουργική ευγενής συναγωνιστικότητα των
μελών του, αλλά αντιθέτως αμβλύνθηκε και η συνεργασία μεταξύ τους.
Στις συνεδριάσεις των περισσότερων Συμβουλίων της το κύριο θέμα ήταν : « Τα
Κοινόχρηστα». Τι δείχνει όμως αυτό παρά την έκπτωση της ποιότητας του έργου του
ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ; Πρέπει επιτέλους αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα με τα
κοινόχρηστα να κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάρουν τις αποφάσεις
τους.
Θεωρώ ότι βασική προτεραιότητα του νέου ΚΕ.ΣΥ. αλλά και των ΚΕ.ΣΥ. των
Ομοσπονδιών και των Δ.Σ. των Συλλόγων θα πρέπει να είναι το ζήτημα του
κλεισίματος της απόστασης μεταξύ τους που το μέγεθός της φάνηκε περισσότερο
μετά τη εφαρμογή της διοικητικής μεταρύθμισης «Καλλικράτης». Γι’αυτό συμφωνώ
με την πρόταση του κ. Σάββα για τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Το μέλλον των
Συλλόγων», όπου θα αναζητήσουμε το εφικτό για την ανάπτυξη της συνεργασίας
Συλλόγων – Ομοσπονδιών – ΠΑΝ.ΣΥ.
Πιστεύω πως η ΠΑΝ.ΣΥ ως τριτοβάθμιο όργανο πρέπει να ασχολείται με
ζητήματα και θέματα του επιπέδου της και όχι να αναλώνεται στη μιζέρια θεμάτων
όπως «δια του πέντε ή δια του έξι».
Η μη έγκαιρη υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο ΚΕ.ΣΥ. και ΕΠ.ΣΥ. της
ΠΑΝ.ΣΥ είναι ένα ακόμα σημάδι υποβάθμισης του ρόλου και του κύρους της. Για το
λόγο αυτό σε συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ. πρότεινα να αναβληθεί η διεξαγωγή της Γ.Σ
ώστε να ξεκινήσει συζήτηση επί του θέματος στα ΚΕ.ΣΥ. των Ομοσπονδιών και τα
Δ.Σ. των Συλλόγων και να εξευρεθούν οι καλύτερες λύσεις που θα βοηθήσουν να
γίνει το έργο της ΠΑΝ.ΣΥ αποδοτικό και σημαντικό.
Νομίζω ότι το νέο ΚΕ.ΣΥ. θα πρέπει να δει πολύ σοβαρά τα ζητήματα αυτά και να
αναζητήσει τις προσφορότερες λύσεις προκειμένου να αποκαταστήσουμε και να
εξυψώσουμε το κύρος της ΠΑΝ.ΣΥ. . Σας ευχαριστώ.»
Επί του βήματος προσκαλείται ο κ. Μασκλαβάνος Δημήτριος.

ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:«Κύριε Πρόεδρε της Γ.Σ, Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Θεωρώ ότι θα αποτελούσε το καλύτερο μνημόσυνο για τον εκλιπόντα Γ.
Αναγνωστόπουλο το να είχε δημιουργηθεί στο χώρο της αίθουσας η βιβλιοθήκη του
Αιτ/νάνα και στις προθήκες της να υπήρχαν τα έργα του.
Αντιθέτως από τη παρουσίαση του Διοικητικού Απολογισμού διαπιστώνεται η
επανάληψη συνώνυμων φράσεων όπως : «δεν έγινε», «ακυρώθηκε», «αναβλήθηκε»,
σχετικά με πρωτοβουλίες του ΚΕ.ΣΥ της ΠΑΝ.ΣΥ.
Κι όμως πιστεύω ότι η δημιουργία της βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει σε σύντομο
χρονικό διάστημα αρκεί να απευθυνθούμε για χορηγίες σε Συμπατριώτες Αιτ/νάνες
που θα καλύψουν τα έξοδα για τα απαιτούμενα έπιπλα της βιβλιοθήκης.
Για τον εμπλουτισμό της δε, να απευθυνθούμε και να ζητήσουμε από τους
Αιτ/νάνες λογοτέχνες ή και άλλους την αποστολή δύο αντιτύπων των έργων τους,
ώστε αφ’ενός μεν το ένα να τοποθετείται στη βιβλιοθήκη αφ’ετέρου δε το άλλο να
υπάρξει δυνατότητα δανεισμού σε συμπατριώτες που θα προσέρχονται στην αίθουσα.
Σας Ευχαριστώ.»
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ δίνει τον λόγο στην κα Σταθοπούλου Αρτεμισία
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ : « Κύριε Πρόεδρε της Γ.Σ,
θα ήθελα να προτείνω προς το νέο ΚΕ.ΣΥ. να επανεξετάσει τον επιμερισμό των
εξόδων για τα κοινόχρηστα ,ο οποίος πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται αναλογικά ανά
μήνα στις Ομοσπονδίες επί του συνολικού τους ποσού και όχι με το πάγιο ποσό των
εκατό ευρώ(100€) ανά μήνα , όπως γίνεται μέχρι τώρα. Ευχαριστώ.»
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων-προτάσεων ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από το
Σώμα τις τοποθετήσεις–προτάσεις για ψήφισμα της Γ.Σ. επί θεμάτων του Νομού μας.
Το λόγο ζήτησε ο κ. Χριστόπουλος Παναγιώτης που καταθέτει την εξής πρόταση:
«Κύριε Πρόεδρε της Γ.Σ. , νομίζω ότι η Γ.Σ. πρέπει να εγκρίνει ψήφισμα
διαμαρτυρίας προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την μη ένταξη του
δρόμου Θέρμου-Ναυπάκτου στα προγράμματα ΕΣΠΑ, του οποίου την σύνταξη –
διαμόρφωση και αποστολή προς τους Αρμοδίους θα αναλάβει το νέο ΚΕ.ΣΥ. της
ΠΑΝ.ΣΥ.»
Η πρόταση γίνεται αποδεκτή και εγκρίνεται από το Σώμα της Γ.Σ.
Ο λόγος δίνεται στον Πρόεδρο του ΚΕ.ΣΥ της ΠΑΝ.ΣΥ κ. Χολή Παναγιώτη.
ΧΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ :
« Κύριε Πρόεδρε της Γ.Σ., κ.κ. Αντιπρόσωποι των Ομοσπονδιών,
Όπως ανέφερα και στον Διοικητικό Απολογισμό του ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ, ως
Πρόεδρός του αποδέχομαι όλες τις κριτικές και απόψεις που κατατέθηκαν, ακόμα και
τις υπερβολές που μπορεί να περιείχαν κάποιες από αυτές.
Αναλαμβάνοντας μάλιστα το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί θα
παρακαλούσα η υποψηφιότητά μου για το νέο ΚΕ.ΣΥ της ΠΑΝ.ΣΥ να αγνοηθεί, αν
αυτό συνέβαλλε έστω και κατ’ελάχιστο στην καλλιτέρευση των πραγμάτων.

Σχετικά με την κριτική που ασκήθηκε για τον τρόπο που λειτούργησε το ΚΕ.ΣΥ.
της ΠΑΝ.ΣΥ, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πράγματι η υπάρχουσα στις
συνεδριάσεις του απαρτία προέκυπτε κυρίως από τη παρουσία σ’αυτές των 5
Προέδρων των Ομοσπονδιών. Πως λοιπόν να ληφθούν αποφάσεις προγραμματισμού
για εκδηλώσεις και δραστηριότητες εκ μέρους του ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ, αφού ως εκ
του ρόλου τους οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών είναι υποχρεωμένοι να
υπερασπίζονται πρωταρχικά τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Ομοσπονδιών
τους;
Τελειώνοντας θα ήθελα να συμφωνήσω με τις προτάσεις που κατατέθηκαν και
αφορούν συσζητήσεις και διοργάνωση ημερίδων για τη σημερινή κατάσταση της
ΠΑΝ.ΣΥ, για τα προβλήματα που αντιμετώπισε και που θα αντιμετωπίσει στο
μέλλον, ώστε αυτά να αναδειχθούν έγκαιρα και να αναζητηθούν οι λύσεις τους πριν
αποτελέσουν μη αναστρε΄ψιμο κίνδυνο για τον όποιo Πρόεδρο και το όποιο ΚΕ.ΣΥ.
τύχει να διαχειρίζεται τα θέματα της ΠΑΝ.ΣΥ.
Και παρακαλώ να ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτό που αναφέρεται στη τελευταία
πρόταση του Διοικητικού Απολογισμου: «Η διαχείριση της καθημερινότητας έχει
γίνει μεγάλος βραχνάς» και όσοι θα αναλάβουν ρόλο στο νέο ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ.
να αναλάβουν την ευθύνη του ρόλου τους με αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης.»
Μετά το τέλος της ομιλίας του κ. Χολή, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. απευθύνεται στο
σώμα της Γ.Σ. και ζητεί :
1. την έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού και
2. την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού.
Το σώμα εγκρίνει ομόφωνα τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό και
απαλάσσει των ευθυνών του το απερχόμενο ΚΕ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ..
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ κ. Σαλμάς Κωνσταντίνος εκφράζει τις ευχαριστίες του
Προεδρείου προς τους Αντιπροσώπους για την τήρηση της διαδικασίας και ιδιαίτερα
προς τους ομιλητές για την κατάθεση προτάσεων προς το νέο ΚΕ.ΣΥ.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ 1ΟΜΕΛΟΥΣ ΚΕ.ΣΥ ΚΑΙ 5ΜΕΛΟΥΣ ΕΠ. ΣΥ.

Η Επιτροπή Αρχαιρεσιών (Προεδρείο Γ.Σ. και Εφορευτική Επιτροπή ) με την
λήξη των τοποθετήσεων και την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού
Απολογισμού, κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας και τοποθετεί κάλπη για
τη διεξαγωγή της προς εκλογή νέου ΚΕ.ΣΥ. και νέου ΕΠ.ΣΥ. της ΠΑΝ.
ΣΥ.και θέτει ως χρόνο περάτωσής της την 21.30΄ώρα.
Μετά την παρέλευση της καθορισθείσης ώρας και αφού ερωτήθη το Σώμα αν όλα
τα παρόντα ,την στιγμή αυτή ,μέλη άσκησαν το δικαίωμα ψήφου η Επιτροπή
Αρχαιρεσιών απεσύρθη και μετά το άνοιγμα της κάλπης προέβη στα εξής :
1. Αρίθμησε τα ευρεθέντα ψηφοδέλτια με αύξοντα αριθμό από 1 έως 45
2. Καταμέτρησε το συνολικό αριθμό σταυρών ανά ψηφοδέλτιο για το ΚΕ.ΣΥ.
της ΠΑΝ.ΣΥ και για το ΕΠ.ΣΥ της ΠΑΝ.ΣΥ, ακολούθως δε τα ψηφοδέλτια
μονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. κ. Σαλμά Κωνσταντίνο.
Από την καταμέτρηση βρέθηκαν : Έγκυρα : 44 ψηφοδέλτια
Άκυρα : 1 ψηφοδέλτιo
Η ακυρότητα του υπό αύξοντα αριθμό 21 ψηφοδελτίου έγκειτο στο ότι έφερε
11 σταυρούς για τους υποψηφίους του ΚΕ.ΣΥ της ΠΑΝ.ΣΥ, ενώ ο
επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών ανά ψηφοδέλτιο σύμφωνα με το
Καταστατικό της ΠΑΝ.ΣΥ είναι μέχρι 10.
3. Καταμέτρησε τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος για το ΚΕ.ΣΥ. και
κάθε υποψήφιος για το Ε.Σ της ΠΑΝ.ΣΥ και από την καταμέτρηση αυτή
προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
Για το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΠΑΝ.ΣΥ
Ο.ΣΥ.ΒΑ
1. Μπαλασκώνης Βασίλειος (Ο.ΣΥ.ΒΑ) Έλαβε ψήφους
2. Τσιούνης Ευάγγελος
(Ο.ΣΥ.ΒΑ)
»
»
Ο.ΣΥ.Ε.Μ
1. Μπερερή Αγγελική
(Ο.ΣΥ.Ε.Μ.)
»
»
2. Σαδήμα Ελένη
(Ο.ΣΥ.Ε.Μ.) Έλαβε ψήφους
Ο.ΣΥ.Ν
1. Λόης Κωνσταντίνος
(Ο.ΣΥ.Ν.) Έλαβε ψήφους
2. Τσαναής Μιχάλης
(Ο.ΣΥ.Ν.)
»
»
Ο.Π.ΣΥ.Ξ
1. Μπουρνάζος Βασίλειος (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.) Έλαβε ψήφους
2. Χολής Παναγιώτης
(Ο.Π.ΣΥ.Ξ.)
»
»
Ο.ΣΥ.Τ
1. Μπαμπάτσικου Ευαγγελία (Ο.ΣΥ.Τ.) Έλαβε ψήφους
2. Χριστόπουλος Δημήτριος (Ο.ΣΥ.Τ.)
»
»
3. Χριστόπουλος Παναγιώτης (Ο.ΣΥ.Τ.)
»
»

26
24
19
15
20
20
21
23
33
22
19

Για το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΠΑΝ.ΣΥ
1. Δεληγιάννης Γιώργος
2. Κάππας Νώντας

(Ο.ΣΥ.Τ)
(Ο.ΣΥ.ΒΑ)

»
»
Έλαβε ψήφους

19
36

3. Μπούρος Ιωάννης
4. Μωραϊτης Περικλής
5. Παπαθανασίου Κώστας

(Ο.ΣΥ.Ε.Μ)
(Ο.Π.ΣΥ.Ξ)
(Ο.ΣΥ.Ν)

»
»
»

»
»
»

19
22
19

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αρχαιρεσιών
ανακοίνωσε τα
αποτελέσματα ενώπιον του Σώματος.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και βάσει του Καταστατικού του ΠΑΝ.ΣΥ.,
θεωρούνται εκλεγμένοι οι υποψήφιοι της Ο.ΣΥ.ΒΑ, της Ο.ΣΥ.Ε.Μ και της
Ο.Π.ΣΥ.Ξ.. Από την Ο.ΣΥ.Τ. εκλέγονται για το ΚΕ.ΣΥ. οι πλειοψηφίσαντες
Μπαμπάτσικου Ευαγγελία και Χριστόπουλος Δημήτριος, ενώ ο 3ος υποψήφιος
Χριστόπουλος Παναγιώτης εκλέγεται ως Αναπληρωματικό Μέλος του ΚΕ.ΣΥ.
Με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος η τελική κατάταξή
τους είναι η εξής:
Για το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΠΑΝ.ΣΥ
1. Μπαμπάτσικου Ευαγγελία
(Ο.ΣΥ.Τ)
2. Μπαλασκώνης Βασίλειος
(Ο.ΣΥ.ΒΑ)
3. Τσιούνης
Ευάγγελος
(Ο.ΣΥ.ΒΑ)
4. Χολής
Παναγιώτης
(Ο.Π.ΣΥ.Ξ)
5. Χριστόπουλος Δημήτριος
(Ο.ΣΥ.Τ)
6. Μπουρνάζος Βασίλειος
(Ο.Π.ΣΥ.Ξ)
7. Λόης
Κωνσταντίνος (Ο.ΣΥ.Ν)
8. Τσαναής
Μιχάλης
(Ο.ΣΥ.Ν)
9. Μπερερή
Αγγελική
(Ο.ΣΥ.Ε.Μ)
10. Σαδήμα
Ελένη
(Ο.ΣΥ.Ε.Μ)

Έλαβε ψήφους
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

33
26
24
23
22
21
20
20
19
15

Ως Αναπληρωματικό Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΠΑΝ.ΣΥ εκλέγεται ο κ.
11. Χριστόπουλος Παναγιώτης

(Ο.ΣΥ.Τ)

Έλαβε ψήφους

19

Για το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΠΑΝ.ΣΥ
1. Κάππας
2. Μωραϊτης
3. Παπαθανασίου
4. Μπούρος
5. Δεληγιάννης

Νώντας
Περικλής
Κώστας
Ιωάννης
Γιώργος

(Ο.ΣΥ.ΒΑ)
(Ο.Π.ΣΥ.Ξ)
(Ο.ΣΥ.Ν)
(Ο.ΣΥ.Ε.Μ)
(Ο.ΣΥ.Τ)

Έλαβε ψήφους
»
»
»
»
»
»
»
»

36
22
19
19
19

Η σειρά κατάταξης για τους ισοψηφίσαντες για το ΚΕ.ΣΥ και το ΕΠ.ΣΥ. της
ΠΑΝ.ΣΥ. καθορίστηκε κατόπιν κληρώσεως που διενήργησε η Εφορευτική
Επιτροπή.
Η Επιτροπή Αρχαιρεσιών (Προεδρείο Γ.Σ. και Εφορευτική Επιτροπή)
περάτωσε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΝ.ΣΥ συντάσσοντας τα
Πρακτικά της που υπογράφονται ως κατωτέρω :
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΜΑΣ ΚΩΝ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΤΖΑΝΑ ΜΑΡΙΑ

Συνημμένα υποβάλλονται :
1. Πίνακες των παρόντων Αντιπροσώπων από κάθε Ομοσπονδία.
2. Αιτήσεις υποψηφίων για το ΚΕ.ΣΥ και το ΕΠ.ΣΥ της ΠΑΝ.ΣΥ.
3. Διοικητικός Απολογισμός περιόδου Μάιος 2011 – Ιούνιος 2012.

4. Οικονομκός Απολογισμός περιόδου Μάιος 2011 – Ιούνιος 2012.
5. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου.
6. Αριθμημένα και μονογραμμένα από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ψηφοδέλτια με
αύξοντα αριθμό από 1-45.

Προς
τα Μέλη του ΚΕ.ΣΥ. και του ΕΠ.ΣΥ. της ΠΑΝ.ΣΥ.
Αξιότιμοι Κύριοι ,
Επί τη αναλήψει των καθηκόντων σας , σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τις
προτάσεις των Μελών του Σώματος της Γ.Σ. της ΠΑΝ.ΣΥ της 28ης Mαϊου 2012.
1. Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Το Μέλλον των Συλλόγων »
2. Διατήρηση της εκδήλωσης : «Πίττα του Αιτωλοακαρνάνα .»
3. Τροποποίηση του Καταστατικου της ΠΑΝ. ΣΥ.
4. Ετήσια Συνάντηση Δ.Σ. Συλλόγων – Κ.Σ . Ομοσπονδιών – Κ.Σ. ΠΑΝ.ΣΥ.
5. Διοργάνωση Εκδήλωσης Πολιτιστικού Περιεχομένου εντός του 1ου έτους θητείας
του νέου Κ.Σ.
6. Τακτοποίηση οικονομικών οφειλών των Ομοσπονδιών προς την ΠΑΝ.ΣΥ.
7. Εξεύρεση τρόπων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την προσέλκυση της
Αιτωλοακαρνάνικης Νεολαίας
στους Πολιτιστικούς Συλλόγους-Διοργάνωση
Ημερίδας που να απευθύνεται στη Νεολαία.
8. Δημιουργία Συμβουλευτικού Οργάνου της ΠΑΝ.ΣΥ.
9. Εκδήλωση για εξεύρεση οικονομικών πόρων (συνάντηση παλαιών Μελών των
Κ.Σ. ΠΑΝ.ΣΥ. για οικονομική ενίσχυση .)
10. Δημιουργία «Βιβλιοθήκης τουΑιτωλοακαρνάνα» στην Αίθουσα της ΠΑΝ.ΣΥ.
11. Επιμερισμός Κοινοχρήστων αναλογικά και όχι βάσει παγίου ποσού.
12. Σύνταξη Ψηφίσματος Διαμαρτυρίας προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

