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ΟΛΟΙ ΑΓΚΑΛΙΑΣΑΝ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (21-22-23/8/2015) ΣΤΗ ΔΑΦΝΗ

Ο

ι φορείς της Δάφνης: Δήμος
Καλαβρύτων, Σύλλογος
Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά και ΝΑΟΔ χωρίς να επηρεαστούν καθόλου από την δύσκολη
οικονομική περίοδο που διανύουμε
οργάνωσαν και παρουσίασαν πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 21, 22 και
23 Αυγούστου 2015.
Οι συμπατριώτες, όχι μόνο είχαν
προγραμματίσει την παρουσία τους
στο χωριό μας την συγκεκριμένη
περίοδο, αλλά συμμετείχαν ενεργά
στις εκδηλώσεις.
Την Παρασκευή 21-8-2015 το
βράδυ στις όχθες του Λάδωνα με
το λαϊκό συγκρότημα του Θεόδωρου
Πετρόπουλου, χορέψαμε και τραγουδήσαμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ο Πρόεδρος του ΝΑΟΔ Θοδωρής Κόλλιας ευχαρίστησε τους συμπατριώτες θυμίζοντας συγχρόνως
την απώλεια δύο μεγάλων προσω-

πικοτήτων: του Αθηναγόρα Χρονόπουλου και του Γιώργου Γιάνναρη
στους οποίους αφιέρωσε τη βραδιά.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην
δραστηριότητα του ΝΑΟΔ παροτρύ-

νοντας τους συμπατριώτες να στείλουν τα παιδιά τους στον Όμιλο
πλαισιώνοντας τα αθλητικά του
τμήματα στην τοξοβολία και κανόε-καγιάκ σλάλομ.
Τόνισε ότι μετά τις εκλογές θα
έρθουν από την Ομοσπονδία προ-

του χωριού μας, μαθητές (του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου), τα
παιδιά μας, όπως κάθε χρόνο, έτσι
και φέτος με λεβεντιά και χάρη,
άνοιξαν το πρόγραμμα της βραδιάς
με χορούς από τα περισσότερα διαμερίσματα της Ελλάδας.
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αυτή τη φορά, θα αρχίσω από τους Δασκάλους της Δάφνης,
που με τις άοκνες προσπάθειές τους, εδημιούργησαν και καθιέρωσαν χορευτικό από τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες

πονητές για επίδειξη και προπόνηση.
Ο ΝΑΟΔ, τόνισε, προσφέρει στους
αθλητές του δωρεάν τον εξοπλισμό,
τη διατροφή και τα έξοδα κινήσεως.
Το Σάββατο 22-8-2015 η νεολαία

Στη συνέχεια τα παιδιά-επισκέπτες χόρεψαν σύγχρονους χορούς
με την Βασιλική Ζηρόγιαννη να
δίνει το ρυθμό και να ανεβάζει το
κέφι.
Σε τούτο το σημείο οφείλουμε
να τονίσουμε την σημαντική προσφορά των ακούραστων δασκάλων
Νίκου Μαραγκού και Όλγας Ραμαντάνη.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από
τον Αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Παΐων
Παναγιώτη Λάππα και τον Πρόεδρο
του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας
και Πειραιά, Άγγελο Καυγά, στους
οποίους έδωσε το λόγο ο παρουσιαστής της εκδήλωσης, δάσκαλος,
Νίκος Μαραγκός.
Ο Αντιδήμαρχος καλωσόρισε
τους παρευρισκόμενους στην ανακαινισμένη πλατεία της Δάφνης,
τους ευχαρίστησε και παρουσίασε

του Δημοτικού Σχολείου και από τους μαθητές και τις μαθήτριες
του Γυμνασίου και του Λυκείου Δάφνης, που, στις 22 Αυγούστου,
Σάββατο βράδυ, στην Πλατεία της Δάφνης και υπό το ρομαντικό

Συνέχεια στην 8η σελ.

Συνέχεια στην 8η σελ.

Δ Ι Α Β Α ΣΤ Ε
3 Κοινωνικά
3 Δραστηριότητες Συλλόγων
Φορέων - Ιδιωτών
3 Τηλεσκόπιο

σελ. 2

σελ. 3

σελ. 4-5
3 Άνθρωπος και ανθρωποειδές
σελ. 6
3 Τα παιχνίδια με τις λέξεις
σελ. 7
3 Αληθινά θαύματα ή
δημιουργήματα της φύσης;
σελ. 7
3 Όλοι αγκάλιασαν
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
στη Δάφνη
σελ. 8

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Εθνικές μεταφορές
Χωματουργικές
εργασίες
Υλικά οικοδομών
Υδραυλική
Σφύρα
Έδρα: Δάφνη Παΐων
Τηλ. γραφείου: 2692071256
Κιν. 6973885812 - 6974650265
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Με βαθιά συγκίνηση και
σεβασμό θα αποπειραθώ να
κάνω μια σκιαγράφηση της
ζωής και του έργου του αγαπημένου μας πανεπιστημιακού
καθηγητή, δασκάλου της ζωής
και της μάθησης, του αγαπητού πατριώτη φίλου Γιώργου
Γιάνναρη.
Στη σημερινή εποχή των
μεγάλων
ανακατατάξεων,
στην εποχή της ρευστότητας
στην τέχνη και στην επιστήμη, στην κρίσιμη ώρα που
αναντίρρητα πραγματοποιούνται οι πιο βαθιές και κρίσιμες προσανατολικές θεωρίες στον κόσμο των αξιών,
στην εποχή με την καλπάζουσα εξελικτική μορφή νομίζει και πιστεύει κανείς πως δεν είναι άσκοπη και ανώφελη μια κάποια αναδρομή στο ιστορικό του
αγαπημένου μας δασκάλου που αποτέλεσε για την πανεπιστημιακή κοινότητα φωτεινό παράδειγμα, μάθησης
και παιδείας.
Υπηρέτησε την παιδεία με την υψηλοφροσύνη του
αγνού, του άδολου οραματιστή της. Η σεμνότητά του,
η μετριοφροσύνη και η απλότητά του ήταν τα στοιχεία
που τον περιέβαλαν και αυτά προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές του και τον ευγνωμονούν.
Ο αγαπητός φίλος Γιώργος γεννήθηκε τον Απρίλιο
του 1936 στη Δάφνη Καλαβρύτων, τέταρτος στη σειρά
8μελούς οικογένειας από τους σεβάσμιους και μαθησιακούς γονείς, το μπαρμπα-Βασίλη και τη Δήμητρα
Καπερώνη, που τους έδωσαν τα πρώτα μαθήματα ζωής
και παιδείας και όχι μόνο.
Τελειώνοντας το Δημοτικό Σχολείο Δάφνης μετακόμισαν στην Αθήνα και στην περιοχή της Κοκκινιάς
όπου τελείωσε τις γυμνασιακές σπουδές. Σπούδασε
Πολιτικές Επιστήμες, Συγκριτική Λογοτεχνία και Κλασική Φιλολογία στην Αμερική και στην Αθήνα. Δίδασκε
Συγκριτική, Κλασική και Νεοελληνική Λογοτεχνία από
το 1968. Δίδαξε στο Αμερικάνικο Κολέγιο Αθηνών,
υπήρξε δ/ντής ενημερωτικών εκπομπών της Ελληνικής Τηλεόρασης.
Καθηγητής επί σειρά ετών στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Παιδαγωγικό Τμήμα. Έχει εκδώσει βιβλιογραφικές εργασίες και μελέτες γύρω από τον Μίκη
Θεοδωράκη (όπου και ήταν επιστήθιοι φίλοι), τον Ζαν
Μωρεάς, τον Βασίλη Βασιλικό, τον Κίμωνα Φράισερ,
Γιάννη Ρίτσο, Πλασκοβίτη κ.ά. Από το 1971 έχουν κυκλοφορήσει 15 ποιητικές συλλογές. Έχουν κυκλοφορήσει ακόμη βιβλία του όπως “Οι Έλληνες μετανάστες και
το Ελληνοαμερικανικό μυθιστόρημα” που έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών.
Πληθώρα άρθρων του κυρίως γύρω από την Νεοελληνική Λογοτεχνία έχουν φιλοξενηθεί σε ελληνικά και
αγγλόγλωσσα περιοδικά και έντυπα. Εισηγητής της κα-

Συγχαρ ητήρ ια

Γάμ οι

― Ο Ροδόπουλος Χρήστος του Ανδρέα αποφοίτησε
από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τρίκαλα) και ορκίστηκε
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στις 31-3-2015.
Ο παππούς του και η γιαγιά του Χρήστος και Χρυσούλα
Ροδοπούλου, οι θείοι του Νικολόπουλος Ανδρέας και
Παναγιώτα και οι ξαδέρφες του Σοφία, Μαρία και
Χρυσούλα του εύχονται συγχαρητήρια και καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Τ.Κ. Δάφνης
― Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2015 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
Λιβαδειάς, τέλεσαν το γάμο τους ο Νικόλαος Λάππας
του Παναγιώτη και της Βασιλικής και η Θεοδώρα
Κυπραίου του Γεωργίου και της Σοφίας.
Κουμπάροι: Ηλίας και Σοφία Μπάρπα.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλιο γλέντι στο
κέντρο “Rodon Palace” μέχρι πρωίας.
Οι νεόνυμφοι ευχαριστούν θερμά όσους παρευρέθηκαν στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής τους.
― Στις 18-7-2015 τελέσθηκε πολιτικός γάμος του
Κουρετζή Δημήτριου του Νικολάου και της Αγγελικής
με την Λαζανά Αγγελική του Κωνσταντίνου και της
Αλέξως. Ακολούθησε δεξίωση στον κήπο της κατοικίας των νεονύμφων.
― Το Σάββατο 25 Ιουλίου 2015 και ώρα 19:00 στον
Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων στην Πάο Καλαβρύτων ο Αργύρης Τσιάπης του Στεφάνου ενώθηκε με τα δεσμά
του γάμου με την Ξαγοράρη Μαρία του Ιωάννη. Στη
συνέχεια ακολούθησε η βάφτιση του χαριτωμένου
γιού τους, στον οποίο έδωσαν το όνομα Στέφανος.
Ακολούθησε δεξίωση στις εγκαταστάσεις του Κανόε-Καγιάκ στο Λάδωνα παρουσία πολλών καλεσμένων.
― Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 και ώρα 18:30
στη Ζάκυνθο στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής ο Χρήστος
Μπερλέμης του Λεωνίδα (του Δήμου και της Γεωργούλας) και της Ευτυχίας ενώθηκε με τα δεσμά του
γάμου με την Μαριάννα Χαρλάφτη του Αιμιλίου και
της Δήμητρας.
Μετά το γάμο ακολούθησε η βάπτιση της όμορφης
και χαριτωμένης κορούλας τους Δήμητρας.
Η δεξίωση στο κέντρο Casa Playa με όλους τους
καλεσμένους κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες.
― Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015 στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλείας τέλεσαν το γάμο
τους ο Αθανάσιος Καραδήμας και η Φωτεινή Καυγά

Ευχη τήρ ιο
― Στις 17-7-2015 ο Γεώργιος Μάρης του Χαραλάμπους
και η σύζυγός του Αγγελική έγιναν παππούς και γιαγιά
από το γιό τους Δημήτρη και τη σύζυγό του Νικολέτα.
Στους γονείς, παππού και γιαγιά, ευχόμαστε να τους
ζήσει. Για τον νεογέννητο οι Μοίρες: η Λάχεσις να
του χαρίσει τον πιο τυχερό λαχνό, η Κλωθώ να πλέξει
το πιο γερό νήμα της ζωής του και η Άτροπος να
χάσει πάνω από έναν αιώνα το ψαλίδι της.
Τάκης και Νίκη Τράγκα

Γεννήσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Η Λαμπρινή Λύκουρα συζ. Παπαευθυμίου Κων/νου,
του Βασιλείου και της Σοφίας Τράγκα (του Νικολάου
και της Λαμπρινής) γέννησε στις 25-6-2015 στο μαιευτήριο “ΓΑΙΑ” ένα όμορφο κοριτσάκι 2.700 kgr.
Ο Σύλλογος εύχεται ολόψυχα να τους ζήσει και να
το δουν όπως επιθυμούν.

Βαφτίσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 και ώρα
12:00 στον Ι.Ν. Αγίου
Χαραλάμπους Δάφνης
ο Γιώργος Ροδόπουλος του Δημητρίου και
η Λαζανά Χαρούλα του
Κων/νου βάφτισαν το
χαριτωμένο και όμορφο αγοράκι τους δίνοντας το όνομα
Δημήτρης. Ακολούθησε δεξίωση για τους
καλεσμένους στο cafeclub “Event”.
― Την Κυριακή 23 Αυγούστου 2015 και ώρα
12:30 στο κατάμεστο
από καλεσμένους εκκλησάκι του Αγ. Αθανασίου στο λόφο στο
Πηγάδι τελέστηκε το
μυστήριο της βάφτισης
της τριτότοκης κορούλας των αγαπητών Λεωνίδα Κωνσταντόπουλου και Βασιλικής Παπαρόδη (κόρη της ιατρού Ιωάννας Σπηλιοπούλου).
Ιωάννα είναι το όνομα
που έδωσαν στην
ωραία και χαριτωμένη
μικρούλα.
Οι καλεσμένοι μετά το
μυστήριο κατηφόρισαν
στο κέντρο “Τζόλας”
όπου οι πανευτυχείς
γονείς της χαμογελαστής Ιωάννας έδωσαν
την δεξίωση.
Ο Σύλλογος εύχεται
ολόψυχα να τους ζήσουν.

Συνέχεια στην 6η σελ.
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ΕΔΡΑ: Θεμιστοκλέους 4 Αθήνα Τ.Κ. 10678
Τηλ.-Fax: 210-3822190
Ιστοσελίδα: www.syllogosdafneon.gr
e-mail: info@syllogosdafneon.gr
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά
Εκδότης: Καυγάς Άγγελος Πρόεδρος του Συλλόγου
e-mail: kavgasaggelos@hotmail.com Τηλ: 6936761398
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:
Καυγάς Άγγελος, Πρόεδρος, τηλ. 6936761398
Λιαρόπουλος Γεώργιος, Αντ/δρος, τηλ. 6977252558
Μαλλή Βάσω, Γ. Γραμματέας, τηλ. 6977519564
Λιάππης Δωρόθεος, Ταμίας, τηλ. 6977782019
Θεοδωροπούλου Αλεξάνδρα, Μέλος, τηλ. 6974857192
Ζηρογιάννης Θεόδωρος, Μέλος, τηλ. 6947273634
Σπηλιόπουλος Σπύρος, Μέλος, τηλ. 6979269894
Σ’ αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν:
Άγγελος Καυγάς, Παν. Τσίπος,
Αντώνιος Βιτωράκης, Πάνος Τράγκας
Φωτογραφίες: Βάσω Μαλλή, Θεοδώρα Καυγά
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Γάμοι
― Ο Γιώργος Αθανασάκος του Μιχάλη και της Δώρας
και η όμορφη, χαριτωμένη και άνετη Αθηνά Τσολάκη
του Λευτέρη και της Γιάννας Τσολάκη-Θεοδωροπούλου
παντρεύτηκαν την Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη 2015 και
ώρα 19:00 στο κτήμα Μεσόγειος Μπραϊμιώτη στο εκκλησάκι “Η Γέννησις του Χριστού” Βάρης Κορωπίου.
Ακολούθησε στο ίδιο κτήμα γαμήλια δεξίωση στην
οποία κυριάρχησαν η διασκέδαση κι ο χορός που κράτησαν μέχρι την ανατολή του ηλίου.
― Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 στον
Ι.Ν. Αγ. Νικολάου στο Πίσω Λιβάδι Πάρου ο Χρήστος
Λογγαρίδης του Γεωργίου και της Λίτσας ενώθηκε με
τα δεσμά του γάμου με την Αγγελική Μπερλέμη του
Χρήστου (του Δήμου και της Γεωργούλας) και της
Ελένης. Ακολούθησε γαμήλια δεξίωση στο κοσμικό
κέντρο “Λογγαρά”.

του Παναγιώτη (του Λάμπη και της Ντίνας) και της
Ελισάβετ. Κουμπάρα ήταν η Ακριβή Σπηλιοπούλου.
Ακολούθησε γαμήλια δεξίωση μέχρι πρωίας σε κοσμικό κέντρο του Αιγίου.
Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα να ζήσουν και
να πραγματοποιήσουν όλα τα όνειρά τους.

Έφ υγαν...
Τ.Κ. Δάφνης
― Στις 29-8-2015, πρωινές ώρες, απεβίωσε ξαφνικά ο
Φωτόπουλος Χαράλαμπος του Διονυσίου και της
Ευαγγελίας, ετών 33, που διέμενε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Η κηδεία έγινε στο Νεκροταφείο του Κόκκινου
Μύλου. Τα αίτια του θανάτου ερευνώνται ιατροδικαστικά με λεπτομερείς τοξικολογικές εξετάσεις.
Στις 4-10-2015 στο Νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου
θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο.
― Η Τερζή Ευανθία του Γρηγορίου απεβίωσε στις 76-2015. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1926.
― Η Λάππα Αικατερίνη του Ανδρέα απεβίωσε στις
25-7-2015. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1921.
― Η Μακρή Στέλλα του Μιλτιάδη απεβίωσε στις 317-2015. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1927.
― Η Ασημακοπούλου Χρυσούλα του Νικολάου απεβίωσε στις 2-8-2015. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1924.
― Ο Μαλλής Ιωάννης του Ευαγγέλου απεβίωσε στις
23-8-2015. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1961.
Τ.Κ. Πάου
― Ο Θεοδωρόπουλος Χρήστος του Θεοδώρου απεβίωσε στις 8-7-2015. Γεννήθηκε στην Πάο το 1923.
― Ο Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
απεβίωσε στις 3-8-2015. Γεννήθηκε στην Πάο το
1928.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

Μνημόσυνο
― Στις 3-10-2015 τελείται στην Αθήνα μνημόσυνο εις
μνήμη του Τάκη Κλαδούχου του Χαραλάμπους και
της Αικατερίνης, ο οποίος απεβίωσε πριν ένα έτος
σε ηλικία 96 ετών.
Τους οικείους του συλλυπούμαστε.
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Δ

εν είναι οι μόνοι που δεν έφυγαν για κάποια
μεγάλη πόλη. Είναι όμως οι μόνοι που και οι
δυό μαζί συμπληρώνουν ζωή 180 χρόνων
στο Μετόχι.
Ο Μακρόγιαννης και η Τραγκαλέξω. Έζησαν την
πληθυσμιακή άνθηση του Μετοχιού τις δεκαετίες
1930-40-50. Μετά το 1960 βίωσαν την ερήμωσή
του. Σε συνθήκες πρωτογονισμού. Χωρίς δρόμο,
νερό, ρεύμα και τηλέφωνο. Και αντί για κατοικία,
«κονάκι» ενός δωματίου, στο οποίο μεγάλωσαν τα
τέσσερα παιδιά τους, Δημήτρη, Φωτεινή, Χρήστο
και Λάμπη, μέχρι την ηλικία των επτά χρόνων, που
μετακόμισαν (τα παιδιά μόνο) στην Δάφνη για να
πάνε σχολείο.
Το 1965 υπήρξε χρόνος άφατης οδύνης τους,
αφού στις 17 Ιουλίου οι σκληρές συνθήκες της αγροτικής ζωής τους, συνέβαλαν καθοριστικά στον τραγικό
θάνατο του πρωτότοκου, 12χρονου, γιού τους Δημήτρη.
Η οδυνηρή αυτή απώλεια αλλά και οι ιδιαίτερα
σκληρές συνθήκες ζωής, τους έκαναν υπομονετικούς
και ανθεκτικούς. Η ερήμωση του Μετοχιού που είχε
σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει σε απόσταση ενός
χιλιομέτρου από το σπίτι τους, κανένας άλλος κάτοικος, τους «ανάγκασε» να γαντζωθούν ο ένας
στον άλλο. Τους έκανε να παλεύουν από το πρωί
μέχρι το βράδυ, 365 ημέρες το χρόνο, για την επιβίωση και την προκοπή της οικογένειας που απέκτησαν.
Για να δουν τα παιδιά τους, που τα φρόντιζε στη
Δάφνη η «αθυρόστομη» γιαγιά τους Μακροφώτω,
πήγαιναν από το Μετόχι στη Δάφνη, από τους δύο
μουλαρόδρομους που υπήρχαν τότε, δηλ. είτε από
Μετόχι-Αγ. Παρασκευή-Γ. Βουνό-Άη Θανάση-Μουτσιάρα-Δάφνη, είτε από Μετόχι-Διακόπι-ΔρυμώναΜουτσιάρα-Δάφνη. Η κάθε διαδρομή ήταν δύο ώρες
με τα πόδια ή με τα ζώα.
Μακρόγιαννης και Τραγκαλέξω. Δύο διαφορετικοί
μεταξύ τους χαρακτήρες που εξακολουθούν να γεμίζουν τη ζωή τους με όλα όσα τους κάνουν να δείχνουν νεότεροι από την ηλικία τους. Συνεχίζουν να
έχουν πρόβατα, τριφύλλια, περιβόλια, δραστηριότητες δηλ. που θα κούραζαν ακόμα και νέους ανθρώπους. Με τελετουργικό τρόπο καθημερινά δουλεύουν σκληρά. Κουράζονται σωματικά και αυτό
τους κάνει να χαίρονται το φαγητό, να απολαμβάνουν
τον ύπνο και να είναι γεμάτοι υγεία και διάθεση για
ζωή.
Η Τραγκαλέξω, γυναίκα καλωσυνάτη, αθόρυβη,

που μισεί το κουτσομπολιό, πάντα διακριτική, με
τον καλό λόγο για όλους και πρότυπο μέτρου. Επί
επτά δεκαετίες πίνει ένα ποτήρι κρασί το μεσημέρι
και ένα το βράδυ. Ποτέ δύο.
Ο Μακρόγιαννης πάλι άνθρωπος με ιδιαίτερο
χιούμορ, ανοικτός, της παρέας, του γλεντιού (πάντα
με μέτρο), καλός στο χορό και με φωνή για τραγούδι
ατόφια και σπάνια, που ίσως να είναι η καλύτερη
εν ζωή στην περιοχή. Αυτός άλλωστε είναι και ο
λόγος που χωρίς αυτόν δεν …..γίνονταν γλέντια
(γάμοι-βαφτίσια-τραπέζια) στην Δάφνη και το Μετόχι.

Ο Γιάννης και η Αλέξω
σε παλαιότερη φωτογραφία
Τα τελευταία χρόνια, σταδιακά άρχισαν να απολαμβάνουν μια καλύτερη ζωή. Απέκτησαν στο, κανονικό πια, σπίτι τους φως-νερό-τηλέφωνο-τηλεόραση-άσφαλτο. Με δυό λόγια από την χρόνια απομόνωση που έζησαν σχεδόν μέχρι το 2000, άνοιξαν
παράθυρο στην επικοινωνία και είδαν βελτίωση στην
καθημερινότητά τους.
Χαίρονται τα 3 παιδιά και τα 5 εγγόνια τους,
αξίζουν το σεβασμό μας για την σκληρή προσπάθεια
επιβίωσής τους, για την έντιμη και φιλήσυχη διαδρομή τους και ευχόμαστε να τα χιλιάσουν μια και
τα εκατό είναι πολύ κοντά.
Α.Κ.

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Σκοταναίων
Την Κυριακή 17 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε
στο Σύλλογο Υπαλλήλων Τράπεζας Αθηνών η Τακτική
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Σκοταναίων για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Πλειοψήφισε
η κ. Μαριάνθη Γ. Χρονοπούλου η οποία σε συνεδρίαση
των μελών του νέου Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα
αναδείχθηκε Πρόεδρος. Συγκεκριμένα:
Πρόεδρος: Μαριάνθη Γ. Χρονοπούλου
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κ. Λάππας
Γ. Γραμματέας: Ανδριανή Β. Παπαδοπούλου
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Ευάγγελος Β. Ζήκος

Ταμίας: Δέσποινα Χ. Καντιφελή
Έφορος: Κων/νος Η. Φρατζόλας
Μέλη: Ιωάννης Γρ. Σατολιάς, Δημήτρης Αθ. Τσιακουλιάς, Αναστάσιος Κ. Τσιώτας
Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ. και προσωπικά στην
Πρόεδρο Μαριάνθη Χρονοπούλου κουράγιο, υπομονή
κι επιμονή για να ανταπεξέλθει με επιτυχία την όποια
δυσκολία θα συναντήσει ανυψώνοντας τον Σύλλογο
Σκοταναίων ακόμη ψηλότερα από την προηγούμενη
Διοίκηση του απερχόμενου πετυχημένου Προέδρου
Αναστασίου Τσιώτα.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ
Στις 20 Αυγούστου 2015 έγινε συνάντηση στη Δάφνη
των γεννηθέντων το 1949 και όσων τελείωσαν το Δημοτικό
Σχολείο το 1960-61 ανεξαρτήτως ηλικίας. Η πρωτοβουλία
ανήκει στο Δήμο Τράγκα, ο οποίος με τη βοήθεια και του
Παν. Τσίπου κατάφερε να επικοινωνήσει με όσους ανήκουν
στην παραπάνω κατηγορία.

Η συνάντηση έγινε στο Δημοτικό Σχολείο όπου τα
συναισθήματα, χαρά και συγκίνηση, ήταν ολοφάνερα σε
όλους και όλες. Ξαναγίναμε για λίγο παιδιά και μας
δόθηκε η ευκαιρία να ξαναδούμε πρόσωπα που είχαμε
χρόνια να δούμε ή δεν είχαμε ξαναδεί από τότε που
φύγαμε από το Δημοτικό.
Δόθηκαν αναμνηστικές πλακέτες στην πρώτη μας δασκάλα (Α’ και Β’ τάξη) κ. Βάσω Γιάνναρη-Σπηλιοπούλου
και στον τελευταίο μας δάσκαλο (Ε’ και ΣΤ’ τάξη) Χαράλαμπο (Λάμπη) Συριόπουλο.
Οι δάσκαλοί μας απουσίαζαν και τις πλακέτες παρέλαβαν στενοί συγγενείς τους.
Ύστερα όλοι μαζί βρεθήκαμε στην ταβέρνα του Τζιόλα,
όπου περάσαμε μια υπέροχη βραδιά με πειράγματα από
παιδικές αναμνήσεις, συζητήσεις, χορό και τραγούδι.
Είναι καλό να γίνονται τέτοιες συναντήσεις και να
επαναλαμβάνονται ξεκινώντας όμως από μικρότερες ηλικίες, όπου τα προβλήματα και οι απουσίες θα είναι λιγότερες.
Π.Τ.

Ο Σύλλογος είσαι εσύ.
Ενίσχυσέ τον για να διατηρήσουμε
την επαφή με το χωριό
και μεταξύ μας.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤ

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη
ΣΤ’ ΑΠΑΝ’ ΑΜΠΕΛΙΑ - ΣΤΟ ΜΑΥΡΗΛΙΜΗ
Ο ΤΡΥΓΟΣ
Επειδή συνέπιπτε ο τρύγος με το θέρισμα των αραποσιτιών και
οι δουλειές ήταν πολλές και μάλιστα στην εποχή του Πολέμου 191213, που έλειπαν οι άνδρες στο στρατό, βγήκε η παροιμιώδης φράση:
Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος... Μολονότι αυτό μπορεί να σημαίνει
συναγερμό εργατικότητος και πανστρατιά των κατοίκων όπως στον
πόλεμο.
Άμα τα σταφύλια «γίνουν», ο Δήμαρχος, εν συνεννοήσει με τους
δραγάτες, τους κτηνοτρόφους και τους παλαιούς αμπελουργούς και
κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου (της Δημογεροντίας
παλαιότερα, που αντιπροσώπευε όλων τα συμφέροντα και γνώριζε
τα έθιμα και τις καιρικές συνθήκες και τις επιπτώσεις στην καθόλου
οικονομία της περιοχής), ορίζουν ημέρα ενάρξεως του τρύγου. Αυτό
γίνεται και σήμερα.
Παλαιότερα προφώναζε ο κήρυκας του χωριού, με την εξής διαδικασία: Κτύπαγε το βράδυ την καμπάνα, όχι με εκκλησιαστικό
ρυθμό, αλλά απλά, έβγαινε στο προαύλιο της Αγίας Τριάδος ή στου
Αγίου Χαραλάμπους και στο Καταράχι και φώναζε προς όλες τις κατευθύνσεις, τρεις φορές:
― Ακούστε ρεεε!... (Τώρα λένε από τα μεγάφωνα: Ακούστε Κύριοιοιοι) Αύ-ρι-ο θα πά-με για τρύ-γοοο στα - Πά-νω Α-μπέ-λια
ρέεεε...
Ο τρύγος διαρκούσε και τρεις και τέσσερες ημέρες, για ορισμένους,
που είχαν περισσότερα αμπέλια.
Το πρωί σωστό πανηγύρι ήταν στις στράτες (από το λατινικό
Strata) του χωριού (Στράτες λέμε τους αγροτικούς πλατείς δρόμους,
τους ξανοιγμένους και όχι τα μονοπάτια). Ζώα, φορτωμένα με πατητήρες και με κάδες, με λεβέτια και με κοφίνες για όσους δεν είχαν
κάδες και μικρά κοφίνια για το κουβάλημα των σταφυλιών, άνδρες,
γυναίκες, παιδιά, κορίτσια με τα άσπρα τσεμπέρια (για τον ήλιο και
τον μπουχό), με τραγούδια και με χαρές ξεχύνονταν στα αμπέλια.
Πρώτη του δουλειά, ο νοικοκύρης ήταν να τοποθετήσει την πατητήρα απάνω στην κάδη, σε στερεό έδαφος. Στρώνανε γύρω δυότρεις κουρέλες, για να ρίχνουν τα σταφύλια.

ΠΑΤΗΤΗΡΕΣ - ΜΟΥΣΤΟΣ
Τα κορίτσια άρχιζαν να γεμίζουν τα κοφίνια, να τα κουβαλάνε
και να τα ρίχνουνε στο πατητήρι. Ένα παιδί άρχιζε να πατάει τα
σταφύλια και ο πρώτος μούστος χύνεται κόκκινος ή ολόξανθος, κεχριμπαρένιος στην κάδη. Γεμάτος χαρά ο αμπελουργός, πιάνει με το
χέρι ένα πλόχερο μούστο και κάνοντας το Σταυρό του πρώτα, τον
πίνει, για να δοκιμάσει αν είναι γλυκός ή ξυνός και αν κολλάει στο
χέρι. Μ’ αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει αν είναι «παχύς ή αλαφρός»
(νερουλιάρικος) και, γυρίζοντας στη γυναίκα του, λέει:
― Ευλογία του Θεού... κι εκείνη απαντά:
― Δοξασμένο τ’ όνομα του Μεγαλοδύναμου...
Ο Σταυρός, που έκανε προηγουμένως, ήταν ευχαριστία προς τον
Θεό και τώρα αναπέμπουν μαζί δοξολογία.
Η κάδη γέμισε μούστο. Ο αμπελουργός παίρνει γιδιές, δηλ.
τομάρια από στερφόγιδες ή από τραγιά, κατεργασμένα με αλάτι, να
είναι αντοχής, τις γεμίζει, τις φορτώνει στα ζώα και μεταφέρει το
μούστο στο σπίτι, όπου τις αδειάζουν στο βαγένι όλα μαζί, μούστο
και τσίπουρα. (Αρχαιότατος τρόπος μεταφοράς υγρών).
Το μεσημέρι κάθονται για φαγητό. Τα φαγιά της ημέρας αυτής
προσπαθούν να είναι αλμυρά, γιατί από τη γλύκα των σταφυλιών ο
οργανισμός ζητάει κάτι αλμυρό, δηλαδή μπακαλέο τηγανητό ή ρέγκες,
τυρί, κανά κοτόπουλο κοκκινιστό και τα τέτοια. (Η αλμύρα χρειάζεται
περισσότερο για την αναπλήρωση του αλατιού, που χάνει ο οργανισμός
με τον άφθονο ιδρώτα της ζέστης και της κοπώσεως και για να
τραβήξει περισσότερο νερό, δια να διαλύσει το σάκχαρο των
σταφυλιών που τρώνε άφθονα οι τρυγητάδες όσα μπορούνε εκείνη
την ημέρα).
Τρώνε και εύχονται μεταξύ τους οι νοικοκυραίοι και με τους συνοριάτες:
― Καλόπιοτο το κρασί.
Αντιθέτως, την ημέρα εκείνη δεν πίνουν κρασί, γιατί φοβούνται
να μην ρογιάσουν και μεθύσουν άσχημα, γιατί σταφύλια και κρασί
δεν πίνεται (είναι ασύμβατα και δημιουργούν το ρόγιασμα).
Έτσι θα συνεχισθεί ο τρύγος έως ότου τελειώσουν όλοι. Μερικοί,
που δεν έχουν πολλά αμπέλια, μεταφέρουν τα σταφύλια απάτητα
στο σπίτι με τις κοφίνες, πατούν εκεί και ρίχνουν το μούστο απευθείας
στο βουτσί, γιατί δεν έχουν και βαγένι, λόγω της μικρής τους παραγωγής. Αυτό το λένε σταφυλοπάτη.
Τελειώνοντας τον τρύγο φωνάζει ο Δραγάτης με όλη του τη
φωνή:
― Χρόνια πολλά ρεεεε... και ρίχνει και κανά σμπάρο.

Έκδοση Ημερολογίου
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εξέδωσε και κυκλοφόρησε ένα ωραιότατο ημερολόγιο - άλμπουμ
με αξιοθέατα και τοποθεσίες του χωριού μας.
Όσοι το είδαν όχι μόνο το προμηθεύτηκαν εκφράζοντας συγχρόνως θαυμασμό για την έκδοση
αλλά αγόρασαν αντίτυπα για τα παιδιά τους και
τον γείτονά τους, προβάλλοντας έτσι παραέξω
τον τόπο μας.
Σας περιμένουμε όλους να το δείτε, να το απολαύσετε, να το προμηθευτείτε.
Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι στη διάθεσή σας.

Στήριξη των επαγγελματιών μας
Πρόσφατα λειτούργησε στο χωριό μας κομμωτήριο από ένα νέο κορίτσι γέννημα - θρέμμα του
τόπου μας, το οποίο έχει όρεξη για δουλειά και το
κυριότερο διάθεση να παραμείνει μόνιμα εδώ.
Εμείς ως συμπατριώτες οφείλουμε να στηρίξουμε
τέτοιες προσπάθειες ωθώντας και τους όποιους
ξένους μας να επισκέπτονται το κομμωτήριό μας
γιατί ήταν κάτι που έλειπε από το χωριό και τώρα
χρειάζεται την συμπαράστασή μας για να παραμείνει.

Δημοτικό αναψυκτήριο
Το Δημοτικό αναψυκτήριο στην πλατεία μας
το Δεκέμβρη όπως πληροφορηθήκαμε θα τεθεί σε
δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Ελπίζουμε κι ευχόμαστε ο εκμεταλλευτής που
θα προκύψει να είναι ισάξιος ή και καλύτερος από
τη Βάσω η οποία πραγματικά και αντικειμενικά
προσέφερε θετικές υπηρεσίες στην καλή εικόνα
του χωριού μας είτε με το service της ή τα snack
που ετοίμαζε.
Οι συγχωριανοί βέβαια την αντάμειψαν με συνεχείς επισκέψεις.
Ας φτάσει λοιπόν ο Δεκέμβρης και μακάρι να
προκύψει ο σοβαρότερος και πλέον κατάλληλος
επαγγελματίας για το καλό όλων μας.

20 Σεπτέμβρη 2015 - Εκλογές
Δυστυχώς πάλι εκλογές για ανάδειξη νέων αντιπροσώπων, νέας κυβέρνησης.
Άραγε σ’ αυτό το ελληνικό κράτος δεν θα υπάρξει
κυβέρνηση με σύνεση, σκέψη και ρεαλιστικό πρόγραμμα σε βάθος 4ετίας;
Πέρασαν ήδη έξι δύσκολα χρόνια κι αλλάξαμε
επτά πρωθυπουργούς που έφεραν τρία βαριά μνημόνια για τον λαό.
Επομένως δεν έχει να κάμει με μια κυβέρνηση
αλλά είναι αναγκαίο να υπάρξει συνολική αντιμετώπιση από όλα τα κόμματα του σοβαρού οικονομικού
ελληνικού αφηγήματος.
Ας αποφασίσουν τελικά να συνεννοηθούν, να
συνεργασθούν όλοι μαζί και να αφήσουν τα μπαλκόνια
και τις τηλεοράσεις όπου υποτίθεται ότι μαλώνουν
σαν μικρά παιδιά υποστηρίζοντας με πομπώδεις εκφράσεις ο καθένας για λογαριασμό του, τις επιτυχίες
του. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι μας οδήγησαν
στο γκρεμό και τώρα υποστηρίζουν ότι θα μας
βγάλουν απ’ αυτόν.
Αισιοδοξούντες ας ευχηθούμε ότι στις 21-9-2015
μαζί όλοι οι αξιωματούχοι των κομμάτων θα βρουν
την καλύτερη λύση.

Το δίκιο του Αντιδημάρχου
Η ανάπλαση της παλαιάς πλατείας σίγουρα
την ανέδειξε σ’ ολόκληρο το εμβαδόν της
παρουσιάζοντας συγχρόνως μια διαφορετική
καλαισθησία από την εμφάνιση της πέτρας
που καλύπτει την πλατεία σ’ όλες της τις διαστάσεις.
Εδώ σημειώνουμε ότι με τις 3ήμερες εκδηλώσεις ειδικότερα αυτή του Σαββάτου (22/8)
απορρόφησε όλους τους επισκέπτες χωρίς
να χρειαστεί να ψάχνουν θέση σε κάποιο παράπλευρο πεζοδρόμιο ή κατάστημα.

Κυρίαρχος ο Αγ. Χαράλαμπος
Τις βραδινές ώρες ο φωτισμένος Αγ. Χαράλαμπος προβάλλει από το ψηλότερο σημείο
του χωριού προσδίδοντας στο όλο περιβάλλον
μια ανεπανάληπτη εικόνα που γίνεται ορατή
από κάθε σημείο - τοποθεσία, δημιουργώντας
συγχρόνως τις καλύτερες εντυπώσεις όχι
μόνο στους μόνιμους κατοίκους αλλά και
τους επισκέπτες.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και ο παπαΝικόλας σίγουρα δείχνουν ότι γνωρίζουν τον
τρόπο να υπηρετούν την εκκλησία τους, προβάλλοντας συνέχεια την δεσπόζουσα θέση
του Ι.Ν. του Αγ. Χαραλάμπους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το γραφείο του Συλλόγου,
Θεμιστοκλέους 4 στην Αθήνα είναι ανοικτό
για όλους κάθε Τετάρτη τις ώρες 10-12 π.μ.
Ελάτε να προσφέρουμε
καφέ και να συζητήσουμε θέματα
του Συλλόγου και του χωριού μας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
1) Πωλείται οικία με κατάστημα
στο κέντρο της Δάφνης
Πληροφορίες:
Γιάνναρη Σούλα & Χριστίνα
τηλ. 6944153631 & 6944642815
2) Πωλείται η οικία
Νικολάου Σωτηρόπουλου
τηλ. 6948488187
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Τ Ο Τ ΗΛΕΣΚΟ ΠΙΟ
Λίγος σεβασμός
Την Τετάρτη (19/8) και την Πέμπτη (20/8) υπήρχε
σχετική ανακοίνωση στο Ιατρείο της Δάφνης ότι κατά
τις ώρες 09:00 - 13:00 θα υπάρχει γιατρός για εξέταση
και εγγραφή φαρμάκων.
Δυστυχώς όμως ούτε τη μία μέρα, ούτε την επομένη
εμφανίστηκε στο ιατρείο γιατρός προς μεγάλη απελπισία
των ασθενών Δαφναίων αλλά και κάποιων από τα γύρω
χωριά.
Ήταν τόσο δύσκολο να άλλαζε η ανακοίνωση ενημερώνοντας ότι για κάποιο λόγο ο γιατρός δεν θα προσερχόταν; Έτσι θα αποφεύγονταν η ταλαιπωρία των
ασθενών μέσα στη ζέστη που περίμεναν ότι από λεπτό
σε λεπτό και από ώρα σε ώρα θα φτάσει ο γιατρός.
Εδώ σημειώνουμε ότι είναι αναγκαία η καθημερινή
παρουσία γιατρού στο ιατρείο της Δάφνης κι όχι κάποιες
συγκεκριμένες μέρες ώστε εκτός από την εξέταση των
συμπατριωτών να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και κάποιο απλό έκτακτο περιστατικό.

Η νεολαία στο χωριό
Πράσινο στρώμα το καλοκαίρι
Οι βροχές δεν ξέχασαν φέτος το καλοκαίρι
το χωριό μας. Μέχρι και το Δεκαπενταύγουστο συχνά-πυκνά έβρεχε, δίνοντας ζωντάνια
στα δένδρα, βγάζοντας χορτάρι στα χωράφια,
τόσο απαραίτητο για τα αιγοπρόβατα, ενώ
συγχρόνως κράτησε την ατμοσφαιρική θερμοκρασία χαμηλά και την διαμονή στον τόπο
μας απολαυστικά ευχάριστη.

Οι νέοι και νέες κατέκλυσαν φέτος το καλοκαίρι
το χωριό μας.
Κάθε απόγευμα γέμιζαν το γήπεδο ποδοσφαίρου
και το γήπεδο μπάσκετ, το βράδυ την πλατεία κι
αργά μέχρι τις πρωινές ώρες την Pub “ΚΑΤΩΙ” για
διασκέδαση και χορό.
Ζωντάνεψαν το χωριό αλλά ίσως έκαμαν και τους
μεγαλύτερους να ζηλεύουν τον ενθουσιασμό και την
αστείρευτη ενέργειά τους.

Επικίνδυνα σίδερα
Ανοικοδόμηση σε μαρασμό
Δυστυχώς η οικονομική κρίση επηρέασε
ουσιαστικά την οικοδομή στο χωριό μας.
Όλο τον Αύγουστο παρατηρώντας ή περπατώντας στους δρόμους και τα σοκάκια μας
δύσκολα άκουγες σκεπάρνι ή μυστρί να δουλεύει.
Κάποια μερεμέτια κι η αλλαγή κεραμοσκεπής από τον Γιάννη Π. Λάππα ήταν οι
λίγες παρατηρήσεις μας.
Ας ευχηθούμε γρήγορα να υπάρξει μεταστροφή του κλίματος γιατί τούτο όχι μόνο
θα ωφελήσει την οικονομία του χωριού μας
αλλά συγχρόνως θα προσφέρει στην καλαίσθητη παραδοσιακή εικόνα του.

Τα καλώδια αλλά κυρίως τα προεξέχοντα σίδερα
στο κέντρο του χωριού που προορίζονται για την τοποθέτηση επάνω σ’ αυτά των φωτιστικών σωμάτων σίγουρα
αποτελούν επικίνδυνα σημεία ιδίως για τα παιδιά.
Βέβαια έχουν τοποθετηθεί κάποιοι λαστιχένιοι κώνοι
οι οποίοι όμως θα πρέπει να καλύψουν όλα τα σημεία
όπως επίσης να προσδεθούν με πιο ασφαλή τρόπο.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Λυκείου Δάφνης
• Μαραγκός Παναγιώτης του Νικολάου και της Όλγας, Οικονομικό
(ΣΣΑΣ) (Θεσ/νίκη).
• Μουγκοπέτρος Ιωάννης του Γεωργίου και της Χριστίνας,
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα)
• Παπαθεοδώρου Βασιλική του Αγγελή και της Νικολίτσας, Νοσηλευτική (Πάτρα)
Με το 10%
• Μαραγκός Κυριάκος του Νικολάου και της Όλγας, Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας
• Μπουσιούτη Ευγενία του Γεωργίου και της Μαρίας, Διατροφής
& Διαιτολογίας (Σητεία) ΤΕΙ Κρήτης
2. Επιτυχόντες άλλων Λυκείων - Παιδιά συμπατριωτών μας
• Αρβανίτη Ευαγγελία του Παναγιώτη και της Ισιδώρας Σιδέρη
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Διεθνών &
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΑΣΟΕΕ).
• Κλαδούχος Αθανάσιος του Χαραλάμπους και της Αθηνάς, στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).
• Λιάπη Δέσποινα του Θωμά και της Σπυριδούλας Πλατάκου στο
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο)
• Ζηρογιάννης Χρήστος του Αλέξη και της Κωνσταντίνας στο
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) στο Τμήμα Πληροφορικής.
• Λάππας Νικόλαος του Σπήλιου και της Αναστασίας, Διοίκηση
Τμημάτων Εφοδιασμού (ΤΕΙ Θηβών)
• Ηλιοπούλου Σωτηρία του Βασιλείου και της Αναστασίας Κυριακοπούλου στο ΤΕΙ Αθήνας στο Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας,
σειρά 17η.

Η Φιλαρμονική
του Δήμου Καλαβρύτων
Το βράδυ της 18-8-2015 η Φιλαρμονική του Δήμου
Καλαβρύτων τίμησε το χωριό μας.

Α Γ Ο ΡΑ Ζ Ω

Μια φωτογραφία απ’ τα παλιά στο Σχολείο στη Δάφνη.

Έτυχε θερμής υποδοχής από τους κατοίκους κι
επισκέπτες τους οποίους εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Αρχιμουσικό του Δήμου
Γιώργο Μπαμπαράκο και σ’ όλα τα παιδιά της Φιλαρμονικής για το άρτιο πρόγραμμα που παρουσίασαν.

δέντρα, πουρνάρια - πλατάνια - ιτιές καρυδιές - πεύκα - κυπαρίσσια λεύκες, δάση από πουρνάρια
ή δένδρα (με άδεια από το Δασαρχείο)
για καυσόξυλα ή χρήσιμα
από όλη την περιοχή των Καλαβρύτων.
Υπάρχει δυνατότητα υλοτομίας
μεγάλων δασών από δικό μας
Δασικό Συνεταιρισμό.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2692031214 - 2610452103 2691042499 - 2103313965 6944930304

Μάρης Παναγιώτης
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΣ
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο
Κατ’ εντολή του Θεού τους (Γιαχβέ,
Ιλ, Ιλί) οι πρωτοχριστιανοί Ιουδαίοι διέπραξαν το ολοκαύτωμα της Σκυθόπολης
στη Χαναάν κατά των Ελλήνων και άλλων
λαών που δεν εδέχοντο τον Χριστιανισμό.
Διέπραξαν παγκόσμιο έγκλημα πυρπολώντας τις βιβλιοθήκες της εποχής εκείνης, πρώτα του Κέλσου στην Έφεσσο
και κατόπιν την μεγίστη της Αλεξάνδρειας,
διότι μέσα σε αυτές υπήρχαν ο επιστημονικός και φιλοσοφικός ορθολογισμός
των Ελλήνων και Αιγυπτίων, που ανέτρεπαν κάθε σαθρή και αβάσιμη θεωρία
των Εβραίων, περί δημιουργίας και γεννέσεως του σύμπαντος. Μην ξεχνάμε
πως μόλις το 1992 ο Πάπας παρεδέχθει
πως η γη κινείται. Για την επιβολή του
Χριστιανισμού, ο Αυτοκράτωρ Θεοδόσιος
εθανάτωσε ένδεκα χιλιάδες Θεσσαλονικείς στον ιππόδρομο της πόλης, διότι
εξεδίωξαν τον χριστιανό Επίσκοπο.
Ο Ιουστινιανός με νόμο έκλεισε την
Ακαδημία του Πλάτωνος στην Αθήνα,
διότι εδημιουργούσε ανθρώπους σκεπτόμενους, που δεν μπορούσαν να δεχθούν
το «πίστευε τω θαύματι και μη ερεύνα
λογισμοίς το γινόμενον» πόρισμα της
Συνόδου στην Έφεσσο το 431. Ο Βελισσάριος στρατηγός του Ιουστινιανού, το
531-532 εξόντωσε εκατοντάδες χιλιάδες
Πελοποννησίους που δεν ήθελαν να ασπαστούν τον Χριστιανισμό και για να μην
ξεχαστεί το μακελειό έχτισε την Μονή
της Μακελαριάς. Αλλά και μεταξύ των

πιστών του Χριστιανισμού, όπως και σήμερα μεταξύ των πιστών του Ισλάμ, υπήρξαν αντιπαραθέσεις και θηριωδίες με εκατοντάδες θύματα. Πέρα από μικροθρησκευτικές συρράξεις, από την αρχή της
εμφάνισης του Χριστιανισμού, έχουμε
την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 24
Αυγούστου 1572, που στη Γαλλία εσφαγιάσθησαν (70.000) εβδομήντα χιλιάδες
Λουθηρανών.
Ας μην ξεχνάμε τα χιλιάδες θύματα
των ιεροεξεταστών κατά τον Μεσαίωνα
και τον αφανισμό κάθε μορφής επιστημόνων σε βάρος της προόδου. Γιατί όμως
συνέβησαν όλα αυτά; Την εξήγηση την
έδωσε ο Μορίς Μπερξόν την 12 Μαΐου
1970 στην εφημερίδα «ΛΕ ΜΟΝΤ» που
έγραψε «ο Ιουδαϊσμός είναι εθνότητα με
πεπρωμένα. Αυτό τον υποχρέωσε να δημιουργήσει και να εξαπλώσει κατά σειρά:
τον Χριστιανισμό, τον Μουσουλμανισμό,
τον Σοσιαλισμό, τον Κομμουνισμό και
την νεοαριστερά, διότι εάν μια από αυτές
τις καταβολάδες επιτύγχανε την επικράτησή της στην ανθρωπότητα, τότε ο Ιουδαϊσμός μπορούσε να εξαφανιστεί».
Για τους Εβραίους οι θεωρίες αυτές
δεν είναι καν βάσεις προς εδραίωση πίστης, ή πολιτικής διακυβέρνησης, αλλά
απλές καταβολάδες του Ιουδαϊσμού, σκοπίμως δημιουργούμενες. Η αλήθεια όμως
περί εξαφανίσεως του Ιουδαϊσμού είναι
η ύπαρξη του φιλοσοφικού και επιστημονικού ορθολογισμού των Ελλήνων, γι’
αυτό εξαρχής ήταν βασικός στόχος η

εξαφάνισή του. Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης, ο αποκαλούμενος Χρυσόστομος, έδωσε εντολή στους μοναχούς,
που ακολουθούσαν τον βάνδαλο Αλάριχο,
με την φράση «ες έδαφος φέρεον πάντα
τα έργα των Ελλήνων μηδέ μνήμη αυτών
υπείνα», δηλαδή διέτασσε την εξαφάνιση
κάθε τι ελληνικού για να ξεχαστεί.
Νομοκανόνας του Ιουστινιανού «οι
των Ελλήνων εμμένοντες πλάνην τιμωρίες έσχατες υποβληθήσονται» δηλαδή,
όσοι επιμένουν να είναι Έλληνες να τους
επιβάλλεται η εσχάτη των ποινών, θάνατος. Επανάληψη του ίδιου νόμου έχουμε
από τον Λέοντα τον Σοφό και ίσχυε μέχρι
της άλωσης της Πόλης.
Άλλος νομοκανόνας του Ιουστινιανού
απαγόρευε την μεταβίβαση της περιουσίας των Ελλήνων στους κατιώντες και
την ακύρωση όλων των συμβολαίων, με
μεταβίβαση της περιουσίας στο βασιλικό
ταμείο. Απηγορεύετο ο διορισμός των
Ελλήνων σε δημόσια θέση, καθώς και
πολλές άλλες απαγορεύσεις σε βάρος
τους με στόχο την αλλοτρίωσή τους και
τον αφανισμό τους ως έθνος. Άδικος κόπος. Οι επικαλούμενοι εντολές του Θεού
πρέπει να μάθουν ότι: «το αιώνιον και το
άφθαρτον δεν έχει ανάγκη από τίποτα,
ούτε και σε άλλους παρέχει κάτι. Έτσι
ούτε οργισμένα ούτε με χάρη φέρεται
σε κάποιον. Διότι τέτοια συμπεριφορά
είναι αδυναμία». (Επίκουρος)
Πάνος Τράγκας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Συνέχεια απ’ την 2η σελ.

ταπολέμησης της βίας στα γήπεδα - χουλιγκανισμός παγκόσμιο φαινόμενο, Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα και πολλές Πανεπιστημιακές εισηγήσεις σε διάφορα συνέδρια και
Πανεπιστήμια. Έχει τιμηθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, από
την Παγκρήτια Ένωση για την συγγραφή του στο έργο του
Νίκου Καζαντζάκη.
Έφυγε από κοντά μας στις 30-6-2015 στην Αμερική όπου
τον φιλοξενούσε και του πρόσφερε απλόχερα την αγάπη της
η αδελφή του Μαρία και η ανιψιά του Σουζάνα.
Το μεγάλο αυτό παράπονο το πήρε μαζί του ενώ είχε συμφωνήσει και είχε νικήσει στα αλώνια τον Άτρωτο, να τελειώσει τα δύο μεγάλα ιστορικά του έργα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ.

Ας ελπίσω ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο οποίο δώρισε
όλη του τη βιβλιοθήκη και τις εργασίες του θα εκδώσει τα
αναφερόμενα έργα του αλλά και διάφορες εργασίες του που
έχουν περιέλθει στη δικαιοδοσία του.
Η σεμνότητά του, η μετριοφροσύνη του, η παιδεία του
και η απλότητα θα μας συνοδεύουν πάντα.
Αντίο αγαπητέ και ακριβέ φίλε Γιώργο.
Με βαθιά συγκίνηση
Δήμος Φ. Τράγκας
ΥΓ. Ο Δήμος Καλαβρύτων αλλά και εμείς οι Στρεζοβινοί
έχουμε υποχρέωση να τιμήσουμε και να παρουσιάσουμε σε ένα
φιλολογικό μνημόσυνο το όλο έργο του μεγάλου Στρεζοβινού
Δρ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΗ.
Παρακαλώ όσοι πατριώτες και φίλοι το επιθυμούν ας έρθουμε σε επαφή για την πραγματοποίησή του.

Οικοδομικές εργασίες

ΑΦΟΙ

παντός τύπου
Κεραμοσκεπές
Μαλλής Παναγιώτης
του Ευαγγέλου
τηλ.: 6974075011

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ταξίδι, Όνειρο
Ασπροντυμένοι γλάροι βουτάνε
μεθυσμένοι στα κύματα,
κι άσπρα κύματα αγκαλιάζουν
τους πεινασμένους γλάρους.
Το καράβι γλιστρά τεμπέλικα
στη ρυτιδιασμένη θάλασσα,
κι ένα δελφίνι χαριεντίζεται
βγάζοντάς μου τη γλώσσα.
Μες την τόση χαλάρωση
δροσερό αεράκι,
μυρωδιές με μυστήριο
απ’ τη θάλασσα φέρνει.
Και στου ύπνου τη νάρκωση
μια γοργόνα ανατάραξε,
θυμωμένη τα κύματα
κι οργισμένη ρωτάει.
Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;
Τρομαγμένος την κοίταζα
προσπαθώ ν’ απαντήσω,
κι ο φίλος στο πλάι μου
με σκουντά να ξυπνήσω.

Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα (24)
της λέξης Αντιμνημονιακός
1) Α _ _ _ _ _ _ _ _ _
2) Ν _ _ _ _ _ _ _ _ _
3) Τ _ _ _ _ _ _ _
4) Ι _ _ _ _ _ _
5) Μ _ _ _ _ _ _
6) Ν _ _ _ _ _
7) Η _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8) Μ _ _ _ _ _ _ _
9) Ο _ _ _ _ _
10) Ν _ _ _ _ _
11) Ι _ _ _ _ _ _ _ _
12) Α _ _ _ _ _ _ _ _
13) Κ _ _ _ _ _
14) Ο _ _ _ _ _ _ _
15) Σ _ _ _ _ _ _
1) Το πίσω μέρος του κεφαλιού. Φτάσαν τα πόδια
στου ...
2) Τρώγω πάρα πολύ, γεμίζω το στομάχι.
3) Το μεγάλο μαντήλι που φορούσαν οι γυναίκες
στο κεφάλι.
4) Ο πολύ ψηλός και γεροδεμένος άντρας (αντ.)
5) Σηκώθηκε πολύ πρωί.
6) Φτάνει πια, αρκετά.
7) Τον χτύπησαν έντονα οι ακτίνες του ήλιου,
είναι ...
8) Ονομασία του μεγάλου ποντικού.
9) Το είπε παντού, το έκανε... (αντ.)
10) Ονομασία του αλόγου με χρώμα κόκκινο
προς το καφετί.
11) Μου κόλλησε σαν... (ενοχλητικός) (αντ.)
12) Αυτό που δεν έχει κλείσει χρόνο. Χρησιμοποιείται και σαν βρισιά. Τι έκανες...;
13) Τα ρουθούνια της μύτης.
14) Άγουρο σύκο (αντ.).
15) Παλιά ζυγαριά, καντάρι ή ...
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (23)
(αρ. φ. 51):
1) Κουτρούλια
6) Φάκνα
2) Αχυρώνας
7) Αποκοτιά
3) Τέμπλα
8) Ροβολάω
4) Σοκάκι
9) Αρμαθιά
5) Ιστηλιάρι (αντ.)
Παν. Τσίπος

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

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
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Τα παιχνίδια με τις λέξεις

Τ

ο ονόμασαν μνημόνιο που σημαίνει υποβοηθητικό της μνήμης, υπόμνημα (γραπτό κείμενο
που εκθέτει κάποιος τις απόψεις του
πάνω σ’ ένα θέμα). Έτσι μας προέκυψε
το αντιμνημόνιο, οι μνημονιακοί και
αντιμνημονιακοί.
Θα μπορούσαν να το ονομάσουν:
1) Πρόγραμμα, αλλά δεν κολλάει το
αντιπρόγραμμα, οι προγραμματικοί
και αντιπρογραμματικοί.
2) Σύναψη κι εδώ δεν υπάρχει η λέξη
αντισύναψη κλπ.
3) Σύμβαση. Δυσκολίες κι εδώ, διότι
συμβατικός και αντισυμβατικός είναι
λέξεις που χρησιμοποιούνται αλλά
αντισύμβαση όχι.
Θα μπορούσαμε να βρούμε κι άλλες τέτοιες λέξεις, αλλά η μόνη που
ανταποκρίνεται πλήρως και καλύπτει
όλα τα ενδεχόμενα είναι η λέξη μνημόνιο. Φαίνεται πως αυτός που πρό-

τεινε αυτή την ονομασία, είχε φροντίσει να τα καλύψει όλα, δηλαδή την
αντίθετή της, αλλά και την ονομασία
των συμφωνούντων και διαφωνούντων.
Πάμε τώρα και στα πρόσωπα.
Ο “λεφτά υπάρχουν” αφού υπέγραψε το μνημόνιο (μνημονιακός)
ξαφνικά αποφάσισε να γίνει αντιμνημονιακός, βγάζοντας την ουρά του
απ’ έξω και προτείνοντας δημοψήφισμα. Τον πίεσαν να παραιτηθεί ή
είδε τις δυσκολίες και τα φόρτωσε
στους άλλους όπως ο προκάτοχός
του;
Ο “Ζάππειο 1, 2...” ξεκίνησε ως
σκληρός αντιμνημονιακός και είχε
λύσεις για όλα. Ξαφνικά βάζει την
ουρά στα σκέλια σαν δαρμένος σκύλος και γίνεται μνημονιακός.
Ο “επαναστάτης” που θ’ άλλαζε
όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και ολό-

κληρη την Ευρώπη γιατί θα ξεσηκώνονταν οι λαοί αν γινόταν πρωθυπουργός, χόρεψε εκείνος από τα
νταούλια που του έπαιξαν οι Ευρωπαίοι και από απόλυτα αντιμνημονιακός έγινε ο πιο μεγάλος μνημονιακός.
Τα μνημόνια που έχουν σχέση
με τη μνήμη, θα τα θυμόμαστε θέλουμε δε θέλουμε γιατί τα ζούμε καθημερινά, αλλά και άλλη ονομασία
να είχαν πάρει, για μας το ίδιο θα
ήταν.
Και το τελευταίο αλλά εντυπωσιακό. Μέσα σε 48 ώρες το βροντερό
ΟΧΙ του λαού μας για νέα μνημόνια
μετατράπηκε σε ΝΑΙ.
Να τι παιχνίδια παίζουν οι λέξεις,
αλλά και εκείνοι που τις χρησιμοποιούν και τις ερμηνεύουν όπως τους
βολεύει.
Π.Τ.

Αληθινά θαύματα ή δημιουργήματα της φύσης;
Οι 12 κορμοί στη στέγη της Αγίας
Θεοδώρας, η κοκορεβυθιά στη Σκεπή
του Αϊ-Λιά στα Καλάβρυτα, η Παναγία
η Πλατανιώτισσα στα Καλάβρυτα, ο
Ναός των Ταξιαρχών στην Πουρνιά
της Κόνιτσας Ιωαννίνων και η Μεγάλη
Παναγιά στη Σαμαρίνα Γρεβενών.
Η Βάστα είναι ένα ορεινό χωριουδάκι στις νότιες πλαγιές του Λυκαίου
με μόλις 70 κατοίκους που την κάνει
γνωστή για το εκκλησάκι του 12ου αιώνα που στη σκεπή του κρατά 17 ολοζώντανα δένδρα.
Στην Κρήτη το κυπαρίσσι στα κεραμίδια του Σταυρωμένου στέκεται,
έστω και ξερό, στην κόγχη του ιερού.
Στη Μεγάλη Παναγία Σαμαρίνας υψώνεται ένα περήφανο πεύκο και στην
οροφή του Αϊ-Λιά στα Καλάβρυτα μεγαλώνει χρόνια τώρα μια κοκορεβυθιά.
Είναι τα δένδρα που η παράδοση ονομάζει «δένδρα της πίστης» που ο λαός
τα θεωρεί ιερά.
Τα 17 πλατάνια στη Βάστα της
Μεγαλόπολης που με την πρώτη ματιά
φαίνεται ότι έχουν φυτρώσει στην παλιά στέγη της, στην πραγματικότητα
έχουν ρίζες που περνούν μέσα από
τους τοίχους στο έδαφος, ενώ οι κορμοί και τα κλαδιά τους διακλαδίζονται
προς τον ουρανό, βρίσκοντας διέξοδο
από τη λίθινη σκεπή και τους λιθόκτιστους τοίχους.
Ανεξήγητο
Το επιστημονικά ανεξήγητο φαινόμενο όπως επιβεβαίωσαν πολιτικοί
μηχανικοί, αλλά και αρχιτέκτονες και
γεωπόνοι της Μητρόπολης Γόρτυνος
και Μεγαλοπόλεως είναι ότι τα πλατάνια αυτά βρίσκονται αλώβητα τόσα
χρόνια υπό αυτές τις συνθήκες σε
αυτή τη θέση.
Αρκετά χιλιόμετρα πιο βόρεια οι
επισκέπτες του Ναού των Ταξιαρχών
στην Πουρνιά της Κόνιτσας Ιωαννίνων
έχουν την ευκαιρία να δουν ένα πολύ
νεότερο σε ηλικία δένδρο της πίστης.
Το χωριό βρίσκεται σε 950 μέτρα ύψος
στις κατάφυτες πλαγιές του Σμόλικα,
στεφανωμένο από πανύψηλα βουνά
με μαύρη πεύκη, έλατα, οξυές, βελανιδιές, φράξους, σφενδάμια, καστανιές,
καρυδιές, ιτιές και πλατάνια. Πρόσφατα

Η Αγία Θεοδώρα Βάστα με τους δώδεκα κορμούς στη σκεπή της,
στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας
ένα μικρό πεύκο φύτρωσε στον μπροστινό τοίχο της κεντρικής εκκλησίας,
προστατεύοντας τη μεγάλη εικόνα του
Αρχάγγελου που δεσπόζει στην πρόσοψη του ναού.
Από την άλλη στη Σαμαρίνα, το
πιο ονομαστό και ιστορικό Βλαχοχώρι
των Γρεβενών, στην ίδια περιοχή όπου
εντοπίζονται σπανιότατοι γεωλογικοί
σχηματισμοί που μαρτυρούν τις τεράστιες γεωλογικές μεταβολές που γνώρισε η Γη, η Μεγάλη Παναγιά έχει να
καυχιέται για το δικό της θαύμα της
φύσης. Η Μεγάλη σε μέγεθος ξυλόστεγη Βασιλική, χτίστηκε το 1812 και
τοιχογραφήθηκε δέκα χρόνια αργότερα, ενώ σήμερα είναι ο μητροπολιτικός
ναός της περιοχής. Στη μεγάλη πολύπλευρη αψίδα του Ιερού έχει φυτρώσει
από τις αρχές του 20ού αιώνα ένα
πεύκο που σήμερα «αιωνόβιο πια»
έχει ξεπεράσει κατά πολύ σε ύψος
τον επιβλητικό ναό και είναι το καμάρι
των κατοίκων που συγκεντρώνονται
εκεί κάθε χρόνο στις 16 Αυγούστου
για τον τρανό χορό «Τσιάτσιο», ένα
έθιμο που κρατά δεκαετίες.
Ιερά δένδρα ωστόσο δεν είναι μόνον αυτά που φυτρώνουν στις στέγες

ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ
Μοναδική πηγή για την συνέχιση της εφημερίδας του
χωριού είστε εσείς. Ενισχύστε την με τη συνδρομή
σας στο λογαριασμό 129/296199-76 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ή σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

και στους τοίχους των εκκλησιών αλλά
και όσα φιλοξενούν ναούς στον κορμό
τους. Η Αγία Μυρτιά στην Ιστορική
Μονή της Παναγίας Παλιανής στο
Ηράκλειο της Κρήτης είναι ένα από
τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Το υπεραιωνόβιο δένδρο γιορτάζει
στις 24 Σεπτεμβρίου καθώς σύμφωνα
με την παράδοση, μέσα στον περιπλεγμένο κορμό του κρύφτηκε η εικόνα
της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας
που θέλησε να σώσει το δάσος από
την πρόθεση των χωρικών να το καταστρέψουν για να δημιουργήσουν
καλλιεργούμενες εκτάσεις.
Σύμφωνα με το θρύλο οι χωρικοί
αντίκρισαν μια εικόνα της Παναγίας
που γύρω από τη μορφή της είχε ζωγραφισμένα κλαδιά Μυρτιάς. Στο ίδιο
σημείο έπειτα από καιρό είδαν τα ζωγραφισμένα κλαδιά να έχουν φυτρώσει
στ’ αλήθεια που κάλυψαν την εικόνα
της Παναγίας. Στο περίεργο δένδρο
ακόμη και σήμερα οι πιστοί κρεμούν
τάματα.
Αλεξάνδρα
Σαλτερή - Παπαϊωάννου
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ......................ΑΡ. ΑΠΟΔ ...........ΠΟΣΟ
Φελεμέγκας Αναστάσιος ..........................940 ............200€
Μπάτος Παναγιώτης ................................943 ............100€
Ζήκος Αναστάσιος ....................................944 ............100€
Καπλάνη Λίτσα ...............................949 & 953 ............100€
Θεοδωρόπουλος Αλέξιος .........................954 ............100€
Αρβανίτης Νικόλαος (Μπέλος) ................957 ............100€
Μπουσιούτη Χρυσάνθη ............................951 .............55€
Θεοδωρόπουλος Ανδ. Παναγιώτης .........941 .............50€
Μάρη-Αποστολοπούλου Λεμονιά ............942 .............70€
Καλλισώρη Βασιλική ................................945 .............50€
Ζιούβας Ανδρέας ......................................946 .............50€
Αφοι Βασίλης & Νίκος Παπαδημητρίου ..947 .............50€
Μάρη-Χήτου Βασιλική ..............................948 .............40€
Παϊκόπουλος Ανδρέας .............................950 .............50€
Μαλλής Ευαγ. Παναγιώτης ......................851 .............60€
Κοροντζής Γεωργ. Θεόδωρος ..................852 .............50€
Αντωνοπούλου Μαρία ..............................853 .............50€
Παπαζαφείρη Θ. Μαρία ............................854 .............50€
Παπαναστασίου Αναστάσιος ...................855 .............50€
Σπηλιόπουλος Βασίλειος Θεοδ. ..............856 .............50€
Λαζανάς Κων/νος .....................................857 .............50€
Κόλλιας Βασ. Θεόδωρος ..........................858 .............40€
Σακέτος Δημήτριος ..................................859 .............50€
Ράλλη Καλλιόπη .......................................860 .............50€
Αρβανίτης Νικόλαος (Κάτσενος)..............861 .............70€
Κοτσώνη-Κοροντζή Αγλαΐα .....................862 .............50€
Κουτσιουρής Λάμπης ...............................863 .............50€
Ραμαντάνη Αγγελική ................................864 .............30€
Κοροντζής Σωτήρης .................................865 .............40€
Κοροντζής Ιωάννης ..................................866 .............20€
Ράλλης Σταύρος & Αθανάσιος ................867 .............20€
Ρηγόπουλος Γεώργιος .............................868 .............35€
Παναγόπουλος Θεόδωρος .......................869 .............15€
Ηλιόπουλος Βασίλειος .............................870 .............20€
Φελεμέγκα Τούλα .....................................871 .............50€
Παπαχαραλάμπους Σωτήρης ...................872 .............20€
Λιαροπούλου Ροδούλα .............................873 .............20€
Φωτοπούλου Θεοδώρα .............................875 .............20€
Παναγόπουλος Γ. Κων/νος ......................876 .............20€
Λεβέντης Παναγιώτης ..............................877 .............30€
Εκπρόσωπος Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους ........878 .............25€
Τζανέτος Λουκάς .....................................879 .............20€
Ασημακοπούλου Κατερίνα, χα Κων/νου...880 .............20€
Φελεμέγκα Αθανασία ...............................881 .............20€
Αποστολοπούλου Ιωάννα ........................882 .............30€
Φωτόπουλος Ανδρέας ..............................883 .............20€
Τράγκας Βασίλειος ...................................884 .............25€
Τρουπή Τζένη ...........................................885 .............25€
Τρουπή Βιολέτα ........................................886 .............25€
Καυγάς Χρ. Άγγελος ................................887 .............35€
Γιατρά Χαρίκλεια ......................................888 .............15€
Μάρη-Λιόρτζα Χάιδω ................................889 .............20€
Μάρη-Βαρσάμη Αφροδίτη ........................890 .............50€
Παναγόπουλος Γερ. Νικόλαος .................891 .............20€
Τράπαλης Θ. Κωστάκης ...........................892 .............50€
Πετρόπουλος Ιωάννης .............................893 .............20€
Ζηρογιάννη Μαρία συζ. Φωτ. ...................894 .............20€
Λάππας Γεωργ. Ιωάννης ..........................895 .............20€
Λάππας Παν. Ιωάννης ..............................896 .............30€
Λάππας Γεωργ. Κων/νος ..........................897 .............20€
Παναγιωτακοπούλου Γιαν. Μαρία ............898 .............15€
Καφετζή-Παπαγεωργίου Βασιλική ..........899 .............20€
Σπηλιόπουλος Ιωάννης ............................900 .............20€
Κουτσιουρή Μαρία ...................................952 .............15€
Κουμπούνη-Αντωνοπούλου .....................955 .............40€
Μακρής Απόστολος .................................956 .............20€
Σπηλιοπούλου-Παρρά ...............................958 .............30€
Ζηρογιάννης Γεώργιος .............................959 .............20€
Κουρή Βάσω .............................................960 .............15€

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά κι ευχόμαστε να υπάρξουν
μιμητές τους. Σημειώνουμε ότι παραλείπονται για εξοικονόμηση δημοσιογραφικού χώρου οι συνδρομές 5 & 10€.

εφ. «ΩΡΑΙΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑ»

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ
ΜΑΣ

HOTEL APARTMENTS KOSTIS
Koutsiouris
Koutsiouris Charalambos
Charalambos &
& George
George
Askeli
Askeli Poros
Poros Island
Island 18020
18020 Greece
Greece
Mobile:
Mobile: 6937418441
6937418441 Tel./Fax:
Tel./Fax: 22980-25293
22980-25293
e-mail:
e-mail: info@kostis.com.gr
info@kostis.com.gr
www.kostis.com.gr
www.kostis.com.gr

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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ΟΛΟΙ ΑΓΚΑΛΙΑΣΑΝ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
(21-22-23/8/2015) ΣΤΗ ΔΑΦΝΗ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

ονομαστικά, όλους και όλες που προσέφεραν
για τις εκδηλώσεις μας. Συγκεκριμένα ανέφερε:
«Η συμμετοχή του κόσμου είναι μεγάλη
και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα σ’ αυτή την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που ζούμε, μέσα
σ’ αυτή την μαυρίλα, την αβεβαιότητα και
την απελπισία δίνουν ένα τόνο χαράς και
στέλνουν μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας.»
Ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές, ήτοι
το Δήμο, τονίζοντας την προσωπική συμβολή του Δημάρχου, ο οποίος κάθε χρόνο
χρηματοδοτεί τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
αλλά και το καρναβάλι μας.

Τον Ναυτικό Όμιλο Δάφνης και το Σύλλογο Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά που
πρωτοστατεί σε όλες τις εκδηλώσεις. Παρότρυνε μάλιστα τους συμπατριώτες να
πλαισιώνουν, να στηρίζουν, να ενισχύσουν
τους Συλλόγους γιατί πέραν των όποιων

δραστηριοτήτων είναι πραγματικοί θεματοφύλακες της παράδοσης και της Ιστορίας
των χωριών μας.
Λαοί αμνήμονες και ανιστόρητοι, λαοί
που παρέδωσαν την δράση και την προσφορά
των προγόνων τους στη λήθη του πανδαμάτορα χρόνου, ή αφανίστηκαν ή αφομοιώθηκαν. Σίγουρα πάντως την Ελλάδα, όποιοι
και όσο να προσπαθήσουν, δεν θα επιτρέψουμε να την αφανίσουν.
Για τα Δημοτικά έργα τόνισε ότι υπάρχει
διακοπή πληρωμών των έργων ΕΣΠΑ με
αποτέλεσμα να σταματήσουν η κατασκευή
των υπολοίπων τσιμενταυλακώσεων και η
ολοκλήρωση της ανάπλασης της Δάφνης.
Ζήτησε να παλέψουμε όλοι μαζί για την
καθημερινότητα για την οποία δεν απαιτούνται πολλά χρήματα, αλλά μόνο όρεξη
για δουλειά και διάθεση για προσφορά.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων
Αθήνας και Πειραιά καλωσόρισε και αυτός
με τη σειρά του όλους τους συμπατριώτες
και συμπατριώτισσες.
Τόνισε ιδιαίτερα ότι παρά την συγκυρία
των δύσκολων συνθηκών σε χαλεπούς καιρούς, η συνεργασία του Δήμου, του Συλλόγου μας και του ΝΑΟΔ έφερε την απρόσκοπτη πραγματοποίηση των 3ήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Ανακοίνωσε ότι ύστερα από απόφαση
του Δ.Σ. εκδόθηκε και τέθηκε σε κυκλοφορία

ένα όμορφο ημερολόγιο άλμπουμ για το
έτος 2016 με διπλό σκοπό.
Αφ’ ενός να προβάλλει τα αξιοθέατα
και τις τοποθεσίες του χωριού μας και
αφετέρου να προσφέρει οικονομική ανάσα
στο Σύλλογο.
Ζήτησε να το αγοράσουν όλοι οι παριστάμενοι όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά
και για τον συμπατριώτη που απουσιάζει
(κάτι που συνέβη από το σύνολο των παρευρισκόμενων, δείχνοντας την αγάπη τους
για το Σύλλογό μας).
Η βραδιά έκλεισε με δημοτική μουσική
από την ορχήστρα του Γιώργου Κούνα που
διασκέδασε τους συμπατριώτες που είχαν
κατακλύσει στην κυριολεξία το κέντρο του
χωριού. Ο χορός ήταν για όλους και κράτησε
μέχρι τις πρωινές ώρες.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς προσφέρθηκαν παραδοσιακά γλυκίσματα που φτιάχτηκαν από εκλεκτές συμπατριώτισσες.
Την Κυριακή 23-8-2015 το βράδυ στην
καινούργια πλατεία ο Αναστάσιος Φωτόπουλος με Θέατρο Σκιών (Καραγκιόζης)
διασκέδασε όχι μόνο τους μικρούς φίλους
μας, αλλά και τους μεγαλύτερους που δείχνουν αγάπη για το συγκεκριμένο θέατρο.
Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν:
Οι ιερείς μας παπα-Τάκης και παπα-Νικόλας από τον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας και Αγ. Χαραλάμπους αντίστοιχα.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

σεληνόφως, μας εγοήτευσαν, χορεύοντας τα ιστορικά Δημοτικά μας τραγούδια, στεριανά και νησιώτικα και
μας έπεισαν, ότι η μουσική και χορευτική τους παιδεία είναι κληρονομιά
των Αζάνων προγόνων μας, που κατά
τον Ιστορικό Πολύβιο το Μεγαλοπολίτη,
οι νέοι και οι νέες, από μικρή ηλικία,
υποχρεωτικά, εσπούδαζαν μουσική και
χορό!
Εύγε λοιπόν στο Δάσκαλό μας Νίκο
Μαραγκό και στη δασκάλα μας Όλγα
Ραμαντάνη.
Εύγε και στην εξ Αθηνών Δαφναία
Βασιλική Ζηρογιάννη, που εμπέδωσε
στα παιδιά των Δημοτικών μας Χορών,
τη μάθηση και εκτέλεση στην εντέλεια,
ευρωπαϊκών χορών.
Εύγε στην ευσταλή, γεμάτη λε-

βεντιά, ομορφιά και χάρη νεολαία της
Δάφνης που από νωρίς μας διαμηνύει
ότι «θα είναι καλύτερή μας». Αποδεχόμαστε ευχαρίστως το μήνυμα αυτό,
που οδηγεί, σιγά αλλά σταθερά, σε
«άμεινον αύριον» της Δάφνης, αφού
οι μεν προγενέστεροι, ανεξηγήτως,
την εγκατέλειψαν, οι δε νεότεροι στοχεύουν στην επανίδρυσή της και επανασυγκρότησή της.
Αντιδήμαρχε Παναγιώτη Λάππα και
Πρόεδρε της «Ένωσης Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά» Άγγελε Καυγά, δεχθείτε τα θερμά συγχαρητήριά μου, για
την όμορφη βραδιά, που μας χαρίσατε
και εμείς απολαύσαμε το θέαμα και
ακρόαμα. Όμως συνεχίστε! Συνεχίστε
τις προσπάθειές σας αναδιάταξης της
όμορφης του Λάδωνα κόρη Δάφνης.
Σεις απομείνατε και μαζί με λιγοστούς
άλλους Δαφναίους συμπαραστάτες

προχωρείτε. Μακρύς και δύσβατος ο
δρόμος για το θαύμα, ίσως τον διανύσετε, οπότε στέφανος θα σας πρέπει
και έπαινος εσαεί.
Μ’ αυτές μου τις σκέψεις πιστεύω
ότι του χρόνου θα πανηγυρίσουμε
στην ίδια πλατεία της Δάφνης για κάτι
καλύτερο από σήμερα και μαζί με τις
νέες και τους νέους και υπό τους
ήχους του καλλικέλαδου κλαρίνου του
δεξιοτέχνη Γιώργου Κούνα και της
θαυμάσιας ορχήστρας του, θα χαιρετήσουμε την Ανατολή μιας νέας Δάφνης, όπως όλοι οι Δαφναίοι την ονειρεύονται και την θέλουν.
Ας έχετε θάρρος, «τάχ’ αύριον
έσετ’ άμεινον», ίσως δηλ. αύριο να
είναι καλύτερα. Το εύχομαι, το πιστεύω
και το ελπίζω.
Δημήτριος Σφυρής
Δικηγόρος Αθηνών - Συγγραφέας

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Ροδόπουλος, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Δάφνης
Κώστας Λαζανάς, τα μέλη Γιάννης Τσίπος
και Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, ο πρώην
βοηθός Ανδρέας Παϊκόπουλος, ο πρώην
πολιτευτής και συγγραφέας Δημήτριος Σφυρής, ο πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου Παΐων Γιάννης Μπαλασόπουλος, ο εκπρόσωπος
Νασίων Δημήτρης Ζίγκιρης, ο εκπρόσωπος
Σκοταναίων Πέτρος Ρηγόπουλος, ο Πρόεδρος του Αγροτογαλακτοκομικού Συνεται-

ρισμού Καλαβρύτων Παύλος Σατολιάς, ο
Πρόεδρος των Πολυτέκνων Νικόλαος Φελεμέγκας, η Πρόεδρος Γυναικών Μαγούλας
και πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων Σπυριδούλα Παναγοπούλου, ο Αντιπρόεδρός μας Γιώργος Λιαρόπουλος, η
Γραμματέας Βάσω Μαλλή, το εκλεκτό μέλος
μας Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου και ο
πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου μας Αθανάσιος Ζηρόγιαννης.

