
Οι συμπατριώτες Καλαβρυτινοί γιατροί που αποτελούν
την Επιστημονική Εταιρεία “Ο Μελάμπους” με επικεφαλής
και πρωτεργάτη τον Πρόεδρο Γεώργιο Ζωγράφο ιατρό-
χειρουργό τηλ.: 6944918944 οργανώνουν αποστολή στην
περιοχή μας το διήμερο Παρασκευή 14 και Σάββατο 15
Οκτωβρίου 2016 στο Ιατρείο της Δάφνης. 

Στόχος των γιατρών μας είναι να προσφερθεί εξει-
δικευμένη ιατρική περίθαλψη σ’ όλους τους κατοίκους
των χωριών μας. 

Η αποστολή περιλαμβάνει γιατρούς πολλών ειδικο-
τήτων με πρόθεση να καλύψουν ολόκληρο το φάσμα
εξέτασης των προσερχομένων συμπατριωτών. 

Το πρόγραμμα και οι ειδικότητες των εθελοντών
Καλαβρυτινών ιατρών όπως μας ανακοινώθηκε από τον
εκπρόσωπό τους Πέτρο Γιαννόπουλο, ιατρό Δερματολόγο
- Αφροδισιολόγο τηλ.: 6932109079 είναι το ακόλουθο: 

Παρασκευή 14-10-2016 ώρες 09:00-15:00 
Παθολόγος, Δερματολόγος και Παιδίατρος θα εξε-

τάσουν επισκέπτες της ειδικότητάς τους. (Οι εκπαιδευτικοί
και γονείς παρακαλούνται να προγραμματίσουν τα παιδιά
για εξέταση). 

Σάββατο 15-10-2016 ώρες 09:00-15:00 
Ιατροί: Καρδιολόγος, Χειρουργός, Γυναικολόγος,

Ορθοπεδικός, Οφθαλμίατρος και Ενδοκρινολόγος θα
εξετάσουν συγχωριανούς της ειδικότητάς τους. 

Οι εθελοντές συμπατριώτες γιατροί μάς περιμένουν
όλους στο Ιατρείο της Δάφνης. Εμείς ας επωφεληθούμε
αυτής της εξαίρετης κι αξιέπαινης προσπάθειάς τους η
οποία δεν συμπληρώνει αλλά καλύπτει κενά στην υγεία
των κατοίκων των χωριών μας. 

ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
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Π
ραγματοποιήθηκαν και φέτος
με πρωτοφανή επιτυχία οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις στη

Δάφνη. Συμπατριώτες κι επισκέπτες
κατέκλυσαν το χωριό μας το 4ήμερο
18, 19, 20, 21 Αυγούστου 2016. Οι

φορείς που τις διοργανώνουν, ο Δή-
μος Καλαβρύτων, ο Σύλλογος Δαφ-
ναίων Αθήνας και Πειραιά και ο
ΝΑΟΔ κατάφεραν να προσφέρουν
όχι μόνο ποσότητα αφού από 3ήμε-

ρες οι εκδηλώσεις φέτος έγιναν
4ήμερες αλλά και ποιότητα, εκτίμηση
που προκύπτει από όσους τις παρα-
κολούθησαν. 

Το βράδυ της Πέμπτης 18-8-2016
στην πλατεία η κλόουν ΝΙΚΗ events

με τις συνεργάτες της παρουσίασαν
στους μικρούς μας φίλους κι όχι
μόνο παράσταση κλόουν με ταχυ-
δακτυλουργικά και παιχνίδια με συμ-
μετοχή των παιδιών. Με το τέλος

της παράστασης όλα τα παιδιά μα-
ζεύτηκαν γύρω από τις τρεις κλόουν
κι επιδόθηκαν σε paint on face μέχρι
αργά τα μεσάνυχτα. Όλα τα παιδιά
ζωγράφισαν είτε στο πρόσωπό τους
είτε στα πόδια τους, είτε στα χέρια
διάφορα σχέδια κι είναι αμφίβολο
εάν κοιμήθηκαν τη νύχτα από το
φόβο μήπως αλλοιωθούν οι ζωγρα-
φιές. 

Την Παρασκευή 19-8-2016 το
απόγευμα ο καιρός φάνηκε να αγρι-
εύει ρίχνοντας καλοκαιρινή βροχή-
μπόρα. Ο Θεός όμως ήταν με τους
διοργανωτές των εκδηλώσεων. Έτσι
ακριβώς στις 21:00 ο παρουσιαστής
της βραδιάς δάσκαλος Νίκος Μα-
ραγκός μετά την προσφώνηση των
παρευρισκομένων επισήμων έδωσε
το λόγο για χαιρετισμό κατ’ αρχάς
στον Αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Παΐων
Πάνο Λάππα ο οποίος είπε: 

«Με ιδιαίτερη χαρά και ικανο-
ποίηση σας καλωσορίζω για μια ακό-
μα χρονιά στις εκδηλώσεις «πολιτι-
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4ήμερες  (18, 19, 20, 21-8-2016)  φέτος 
οι  Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις  στη  Δάφνη

3 Γυναίκα και Πολιτική
σελ. 2

3 Κοινωνικά
σελ. 2

3 Δραστηριότητες Συλλόγων - 
Φορέων - Ιδιωτών

σελ. 3
3 Τηλεσκόπιο

σελ. 4-5
3 Η αξιολόγηση μας βοηθάει 

να γίνουμε καλύτεροι 
σελ. 6

3 Ο κήπος του χωριού μας 
σελ. 7

3 Απαράδεχτοι
σελ. 7

3 4ήμερες Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις στη Δάφνη 

σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Συνέχεια στην 3η σελ.

Συνέχεια στην 8η σελ.

Μαρία Παναγιωτακοπούλου Μαρία Παναγιωτακοπούλου 
Η ΔαφναίαΗ Δαφναία

παγκόσμια πρωταθλήτρια παγκόσμια πρωταθλήτρια Muay ThaiMuay Thai

Οι  Καλαβρυτινοί  γιατροί  στη  Δάφνη  14 - 15 Οκτωβρίου  2016

Μάρης Παναγιώτης

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΑΦΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΕΚΛΟΓΕΣ  ΓΙΑ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΝΕΟΥ  Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ  13  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2016 ΩΡΑ: 11:00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  STANLEY
(Πλ. Καραϊσκάκη, Στάση Μετρό Μεταξουργείο)

Τ
ο Δ.Σ. του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά
καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Εκλογοα-
πολογιστική Συνέλευση. Σας θέλουμε όλους κοντά μας

για ηθική συμπαράσταση, για αγκάλιασμα του Συλλόγου μας ο
οποίος είναι αναγκαίο να συνεχίσει την δραστηριότητά του ιδι-
αίτερα στις μέρες μας. Τα πρόσωπα εναλλάσσονται κι έτσι
πρέπει να γίνεται. Με νέα μέλη, με νέα Διοίκηση θα υπάρξει κα-
λύτερη λειτουργία του Συλλόγου, το ευελπιστούμε, το ευχόμαστε
και το περιμένουμε. 

Μη διστάζετε να ασχοληθείτε με το Σύλλογό σας. Διάθεση
και λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σας χρειάζεται. Δώστε νέες
προτάσεις, βάλτε καινούργιες ιδέες να προχωρήσουμε έστω

Η νεολαία μας ίπταται χορεύοντας 

Οι ηθοποιοί του θεάτρου υποκλίνονται στους θεατέςΟι ηθοποιοί του θεάτρου υποκλίνονται στους θεατές

Η κλόουν και τα παιδιά σε δράσηΗ κλόουν και τα παιδιά σε δράση
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
Στη σύγχρονη αντίληψη γίνεται αποδεκτό, ότι το επί-

πεδο ενός Κράτους εξαρτάται από την μέριμνα που δείχνει
τούτο στους αδυνάτους, ανήμπορους και γέροντες.
Επίσης, υποστηρίζεται σθεναρά, ότι ο πολιτισμός σε μια
ιστορική εποχή κρίνεται από τη θέση που έχουν οι
γυναίκες στον κοινωνικό και πολιτικό βίο. 

Η Παλαιά Διαθήκη εμφανίζει την γυναίκα ως βοηθό
του άνδρα Αδάμ, για να μη μείνει μόνος του και στη συνέ-
χεια γίνεται σύντροφός του. Κριτές-Δικαστές, σύμφωνα
με ειδικούς μελετητές, ήταν θεό-πεμπτα πρόσωπα, που
είχαν δικαστική, διοικητική και στρατιωτική εξουσία,
χωρίς φυσικά να κληρονομείτο. Από τη σχετική έρευνα
βρέθηκε η πρώτη γυναίκα να ήταν Κριτής-Δικαστής, που
ονομαζόταν Δεββώρα, προς την οποία ο Θεός είχε περισ-
σότερη εμπιστοσύνη -σε αντίθεση με τους άνδρες- γι’
αυτό ως όργανο του Θεού έλαβε το δώρο της προφητείας,
λόγω της αρετής και της ορθοφροσύνης της. 

Με τα προσόντα αυτά και την θεία φώτιση δίκαζε
κάτω από ένα φοίνικα (υπαίθριο Δικαστήριο), ο οποίος
φοίνικας ήταν και σπίτι της. Καταδίκασε ερήμην σε θάνατο
τον φυγάδα Σισάρα, τον οποίο θανάτωσε άλλη γυναίκα
δόλια, αφού του έδωσε προηγουμένως να πιει γάλα και
όταν αποκοιμήθηκε με πάσσαλο και σφυρί διαπέρασε
τους κροτάφους του. Δικαστής, λοιπόν και εκτελεστής
κατά την Παλαιά Διαθήκη, η γυναίκα. Θα θέλαμε να πα-
ρατηρήσουμε, ότι ο Σισάρα καταδικάσθηκε ερήμην και
χωρίς απολογία, ενώ το παράδειγμα των πρωτοπλάστων,
οι οποίοι ερωτήθηκαν γιατί διέπραξαν το “παράπτωμα”,
μας διδάσκει ότι θέλημα του Θεού υπήρξε η εμφύτευση
στη φύση του ανθρώπου το δικαίωμα της απολογίας και
υπεράσπισης ως απαράγραπτο δικαίωμα. 

Η δικονομική και ηθικοπνευματική αυτή αρχή, ορθά
εφαρμοζόμενη, έχει σχολιασθεί ότι ανάγει το παραπάνω
δικαίωμα έως τις ρίζες του ανθρωπίνου γένους και το
ανεβάζει στο Θρόνο του Θεού. Βέβαια και ο δεύτερος
κριτής, όμως άνδρας, Αβιμελέχ, εμφανίζεται ότι φόνευσε
τους αδελφούς του και άρπαξε την εξουσία, τόσο την πο-
λιτική όσο και τη δικαστική. 

Κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα στην Αθήνα οι γυναίκες
σύζυγοι είχαν περιορισμένες εξόδους από το σπίτι -σε
αντίθεση με τις Σπαρτιάτισσες- παρέμεναν σε ιδιαίτερο
δωμάτιο, το οποίο ονομαζόταν “γυναικωνίτης”. Όσον
αφορά τις εταίρες, όπως η Ασπασία που συμβούλευε τον
Περικλή, καθόσον είχε ιδρύσει Φιλοσοφική Σχολή, όπου
θήτευσε και ο Σωκράτης, εκπροσωπούσαν τον σύζυγο
στις επίσημες εκδηλώσεις και δραστηριότητές του, βέβαια
των παλλακίδων περιορισμένων στο δικό τους ρόλο. 

Η πατριαρχική δομή της κοινωνίας ξεκινά νωρίτερα,
από την εποχή του Αλκιβιάδη, που ο άνδρας μπορούσε
να χωρίσει τη γυναίκα του όπως για στειρότητα, κακοπιστία
κλπ. Ενώ η σύζυγος, σύμφωνα με το νόμο, αλλά και το
εθιμικό δίκαιο, δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσει την διαδι-
κασία διαζυγίου, εάν δεν απευθυνόταν πρώτα στον
Άρχοντα (ανώτερο λειτουργό) και να του εκθέσει τους
λόγους γραπτώς. 

Ακόμη δε ο σύζυγος είχε την ευχέρεια, για να μη χω-
ρίσει προς αποφυγήν επιστροφής της προίκας, να φέρει
στο σπίτι του επίσημη ερωμένη-παλλακίδα, εν γνώσει
της γυναίκας του, με την οποία έκανε παιδιά. 

Αν και η Γαλλική Επανάσταση του 1789 κήρυξε, μεταξύ
άλλων, και την απόλυτη ελευθερία της εργασίας, ο Να-
πολέων, γνωστός μισογύνης, παντού και πάντοτε υπο-
στήριζε ότι ο ρόλος της γυναίκας ήταν να είναι σύζυγος
και μητέρα. Με τον ξεσηκωμό γυναικείων οργανώσεων
επετράπη τελικά στις γυναίκες να ασκήσουν το επάγγελμα
του δικηγόρου στο τέλος του 19ου αιώνα, οπότε ορκίσθηκε
η πρώτη γυναίκα νομικός, Όλγα Πετί, ενώπιον του
Εφετείου Παρισίων. 

Κατά τα μέσα του 19ου αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής επικρατούσε η άποψη ότι η θέση της
γυναίκας ήταν για το σπίτι, εκτός εάν ήταν δασκάλα. Για
να γίνει δικηγόρος κάποιος θα έπρεπε, μεταξύ άλλων, να
ήταν λευκός άνδρας, με καλό και ηθικό χαρακτήρα. 

Μετά από σκληρό αγώνα γυναικείων Σωματείων και
δικαστικών αγώνων διορίσθηκε η πρώτη Αμερικανίδα,
Κλάρα Σόρτριντζ Φολτζ, δικηγόρος το 1878, παντρεμένη
από τα 15 της χρόνια και μητέρα τεσσάρων παιδιών και
αργότερα, επίσης η πρώτη γυναίκα, Περιφερειακός Ει-
σαγγελέας στο Λος Άντζελες. 

Ήδη σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διακοινο-
βουλευτικής Ένωσης, επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας
της Γυναίκας, η παρουσία της στα Εθνικά Κοινοβούλια
έφθασε κατά μέσο όρο το ποσοστό ρεκόρ του 15%. 

Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε ν’ αγνοήσουμε
και το λαϊκό απόφθεγμα ότι η γυναίκα που ξέρει να υπα-
κούει γίνεται βασιλιάς του άνδρα, η εξημέρωση του
οποίου (ως ζώου) αποτελεί έργο δικό της, κατ’ αποκλει-
στικότητα. 

Όμως επίσης δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι η γυναίκα
ωραία και καλή είναι μειδίαμα του Θεού. Το δε τραγούδι
που κείτεται σιωπηλό στην καρδιά της, αναβλύζει από τα
χείλη του παιδιού της. 

Γιάννης Σκουτέρης
Δικηγόρος, τ. Αντιδήμαρχος Χολαργού

Έφυγαν . . .
Τ.Κ. Δάφνης
― Ο Μανάκας Δημήτριος, σύζυγος Ελένης Μούσκου,

απεβίωσε στις 24-6-2016. 
― Ο Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος του Δημητρίου απεβίωσε

την 1-6-2016. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1934. 
― Η Μαυραγάνη Βασιλική του Δημητρίου απεβίωσε στις

23-7-2016. Γεννήθηκε το 1921. 
― Ο Ρηγόπουλος Στέφανος του Χαράλαμπου απεβίωσε

στις 24-8-2016. Γεννήθηκε το 1961. 

Γιώργος Στεφανόπουλος 
Τελείως ξαφνικά έφυγε από κοντά μας στις 28-7-2016

σε ηλικία 79 ετών ένας εξαίρετος Δαφναίος. Ο Γιώργος
Στεφανόπουλος, μετακινούμενος για καλύτερη τύχη στην
Αθήνα έφθασε τόσο ψηλά που ίσως μόνο στα όνειρά του
φανταζόταν. Κατόρθωσε να αναδειχθεί σε πετυχημένο
επιχειρηματία δημιουργώντας βιομηχανία “αερίων” την
οποία τα τελευταία χρόνια παραχώρησε στα δύο του
παιδιά τα οποία συνεχίζουν την θετική πορεία. 

Σωστός οικογενειάρχης αγαπούσε τον τόπο καταγωγής
του τη Δάφνη και πάντα φρόντιζε να την επισκέπτεται
έστω για λίγες ώρες με την παρέα του. Χαμογελαστός,
καλοσυνάτος και προσιτός φρόντιζε να δείχνει την αγάπη
του για τον τόπο του και μέσω του Συλλόγου Αθήνας και
Πειραιά στον οποίο ήταν πάντα κοντά. Μάλιστα είχε ανα-
κηρυχτεί Δωρητής για την προσφορά του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα... 

παπα-Γιώργης Μπαμπίλης 
Έφυγε από κοντά μας στις 9-6-2016 σε ηλικία 95 ετών

ο παπα-Γιώργης της Δάφνης. 
Ιερέας παλιάς αλλά σημαντικής κοπής. Απλός, προσιτός

και ηθικός για πολλά πολλά χρόνια υπηρέτησε το ποίμνιό
του τόσο από τον Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους όσο και της Αγ.
Τριάδας. 

Παρότι διέμενε μόνιμα στη Χόβολη ουδέποτε παρέλειψε
ή βρήκε δικαιολογία την απόσταση ή τις καιρικές συνθήκες
για να μη λειτουργήσει αν και αρκετές φορές χρειάστηκε
να κάμει τη διαδρομή οδοιπορώντας. 

Δημιούργησε θαυμαστή και συγκροτημένη οικογένεια.
Αξιοσημείωτη ήταν η πολυετής παρουσία του στο χωριό
μας, όπου ταυτίστηκε μαζί μας όχι μόνο ως ιερέας αλλά
ως γνήσιος Δαφναίος. 

Καλό ταξίδι. 

Πάνος Σκουτέρης
Όταν χτυπά η καμπάνα πένθιμα όλοι τρομάζουν στο

άκουσμα του ονόματος.  Ο πόνος είναι ο ίδιος για όλους.
Σε ένα χωριό όπως η Δάφνη που προσπαθεί να σταθεί
όρθια και να νικήσει το χρόνο κόντρα στην γεωγραφική
της θέση που δεν την βοηθά, κόντρα σε συμφέροντα
όμορων δημοτικών ενοτήτων, κόντρα στην πολιτεία που
στοχευμένα χτυπά την επαρχία και τον πρωτογενή τομέα,
ο θάνατος παίρνει άλλη βαρύτητα. Ειδικά όταν πρόκειται
για νέους, σε ενεργή δράση, υποστηρικτές της τοπικής
κοινωνίας σε κάθε της τομέα. 

Στις 16 του Ιουνίου όλη η Δάφνη έσκυψε το κεφάλι
μπροστά στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του
Πάνου. Ένας παραγωγός με μεγάλο ζωικό κεφάλαιο,
ένας επαγγελματίας με βλέψεις και σχέδια για το μέλλον
στον τομέα της κτηνοτροφίας. 

Ο Πάνος πατέρας τεσσάρων παιδιών που κατοικούν
στην Πάτρα, μετά από μια επιτυχημένη πορεία στον
τομέα των real estate, και αφήνοντας στο πόδι του τον

μεγάλο του γιο Θανάση, αποφάσισε να γυρίσει στον
τόπο που αγαπούσε και να κάνει το όνειρό του πραγματι-
κότητα.

Η καρδιά του όμως τον πρόδωσε. Ο ξαφνικός του θά-
νατος ανέκοψε τα σχέδιά του. Το κενό δυσαναπλήρωτο
για την οικογένειά του αλλά και για τη Δάφνη που σ’ αυ-
τούς τους δύσκολους καιρούς προσπαθεί με δυσκολία να
κρατήσει τα φώτα σε όλα τα σπίτια της αναμμένα.

Με τί κουράγιο να ευχηθούμε καλό ταξίδι; Με τί κου-
ράγιο να ευχηθούμε καλό Παράδεισο; Για μας τους
φίλους και γειτόνους στο "Πάνω Χωριό" όπως λέμε, ένα
σπίτι ακόμα έκλεισε. Ο Πάνος δεν θα ανάψει πια το φως
της βεράντας το βράδυ, δεν θα καθήσει να ξεκουραστεί
πίνοντας την μπύρα του και γελώντας με τα πιτσιρίκια
της γειτονιάς.

Η παρακαταθήκη του όμως μεγάλη και ο γιός του με
την ίδια θέληση και την ίδια αγάπη συνεχίζει το όνειρο
του πατέρα του. 

Δε θα σε ξεχάσουμε Πάνο!!
Γεωργία Κουτσιουρή

Τ.Κ. Χόβολης
― Ο Κρίγκος Ηλίας του Ιωάννη απεβίωσε στις 6-6-2016.

Γεννήθηκε το 1971. 
― Η Μπαμπίλη Γεωργία του Κωνσταντίνου απεβίωσε

στις 12-8-2016. Γεννήθηκε το 1923.  
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε. 

Γεννήσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Η Δώρα Κυπραίου σύζυγος Νικολάου

Λάππα του Παναγιώτη και της Βασι-
λικής στις 16-7-2016 στο μαιευτήριο
ΙΑΣΩ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο
και χαριτωμένο αγοράκι βάρους 3.230
kgr σκορπώντας σ’ όλους τους οικείους
απέραντη χαρά κι ευτυχία. 

― Η Τζίνα Μπερλέμη του Λεωνίδα και
της Έφης, σύζυγος Σπύρου Χατζηα-
ναστασίου του Βασιλείου και της Τα-
σίας (Πλατάκου) στις 10-8-2016 στο
μαιευτήριο ΙΑΣΩ γέννησε ένα υγιέ-
στατο και όμορφο αγοράκι βάρους
3.330 kgr κάνοντας ευτυχισμένους
όλους τους οικείους. 

Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα να
τους ζήσουν. 

Γάμοι 
Τ.Κ. Δάφνης
― Το Σάββα-

το το από-
γευμα 20-8-
2016 η Φω-
τεινή Σα-
κελλαρίου
του Κων-
σταντίνου
και της Αγ-
γελικής που γεννήθηκε στη Δάφνη το έτος
1984 παντρεύτηκε τον Φώτη Χαραλαμπό-
πουλο του Γρηγορίου και της Παναγιώτας
που γεννήθηκε στην Αμαλιάδα το 1980. Ο
γάμος ήταν πραγματικά παραδοσιακός. Κα-
βαλάρηδες με μαντήλια παρέλαβαν από το
σπίτι τη νύφη πάνω στο άλογο κι έφθασαν
ιππεύοντας στον Αγ. Γεώργιο Χόβολης όπου
την παρέδωσαν στο γαμπρό. Μετά την τε-
λετή ακολούθησε γαμήλια δεξίωση στον
περίβολο της εκκλησίας με την παρουσία
όλων των προσκεκλημένων. 

― Το Σάββατο 3 Σεπτεμ-
βρίου 2016 στον Ι.Ν. Αγ.
Δημητρίου Λαμπινού Αι-
γείρας ο Κυριάκος Μούρ-
τικας του Παναγή και η
Παναγιώτα Οικονόμου του
Δημητρίου και της Μαρίας
Μακρή (του Γεωργίου
Σντούρα και της Πανα-
γιώτας) ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Στη συνέχεια ακολούθησε
η βάφτιση του χαριτωμένου και όμορφου μωρού τους, στο οποίο
έδωσαν το όνομα Αντωνία. Ακολούθησε στο κέντρο “Μπαλκονάκι”
τρικούβερτο γλέντι μέχρι το πρωί με πρωταγωνιστές στο κέφι και
το χορό τους νεόνυμφους και την μικρή και χαμογελαστή Αντωνία. 

Τ.Κ. Πάου
― Η Αθανασία Σακκέτου του Δημητρίου και της Λεωνίτσας που

γεννήθηκε στην Πάο παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Ματσούκα
του Τρύφωνα και της Αθηνάς που γεννήθηκε στο Ξυλόκαστρο και
τυγχάνει υπάλληλος στο ΚΕΠ Δάφνης. Ο γάμος έγινε στις 22-7-
2016 στο Δημαρχείο Ναυπλίου. 
Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα να ζήσουν και να πραγματο-
ποιήσουν όλα τα όνειρά τους. 

Γυναίκα  και  Πολιτική

Βαφτίσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Στις 13-8-2016 και ώρα 19:00 στον

Ι.Ν. Αγ. Νικολάου στο Πλατάνι
Ρίου στην Πάτρα η Ερατώ Μπερ-
λέμη του Παναγιώτη και της Μά-
χης και ο σύζυγός της Πέτρος Χα-
ρίτος βάφτισαν το χαριτωμένο κο-
ριτσάκι τους στο οποίο οι νονοί
του Διαμάντω Μπουσιούτη και
Μπρουκλόγιαννης Σωτήρης έδω-
σαν το όνομα Κυβέλη.

Ακολούθησε δεξίωση με πολύ κέφι
και χορό στον Ιππικό Όμιλο Ρίου
για όλους τους καλεσμένους. 

― Η Φανή Θεοδωροπούλου του Πάι-
κου και της Ευτυχίας και ο σύζυγός
της Παναγιώτης Μπαλτάς, την Κυ-
ριακή 5-6-2016 και ώρα 11:30 στον
Ι.Ν. Αγ. Κυριακής στο Γαλάτσι βά-

φτισαν το γιο τους ο οποίος πήρε
το όνομα του παππού του... Πα-
ναγιώτης, με νονούς το Νίκο Λάπ-
πα και τη σύζυγό του Δώρα Κυ-
πραίου. Ακολούθησε δεξίωση στο
κέντρο “ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΕΣ” στη Λ.
Μαραθώνα στο Πικέρμι.

― Η Μαριλένα και ο Γιώργος Ζηρο-
γιάννης του Αθανασίου (κτημα-
τομεσίτης) και της Κυριακούλας
το Σάββατο 2-7-2016 και ώρα 8:00
μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου στα
Σπάτα βάφτισαν το κοριτσάκι τους
στο οποίο ο νονός Νίκος Μπέκας
έδωσε το όνομα Αθανασία. Μετά
το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση
στον περίβολο της εκκλησίας.

Ο Σύλλογος εύχεται ολόψυχα να
τους ζήσουν. 
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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 ή αναψυκτικό
και να συζητήσουμε 

θέματα του Συλλόγου και του χωριού μας.

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.
• 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. 6909456441
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 

Φωτογραφίες: Βάσω Μαλλή 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τηλ.-Fax: 210-2619003

e-mail: karpouzi@otenet.gr

ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
Τ Α Ν Ε Α
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3ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ  ΝΕΑ

Πάνος  ΛΑΠΠΑΣ 
Ο  Αντιδήμαρχος  των  έργων 

Λυκείου Δάφνης
1. Ανδρούτσος Ανδρέας του Θεόδωρου και της Ευαγγελίας, Δα-

σοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα), ΤΕΙ
Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης. 

2. Βλάχου Κονδύλω του Σπήλιου και της Χαρούλας, Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη), Παν. Πελοποννήσου. 

3. Γεωργοπούλου Βασιλική του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας, Λο-
γοθεραπείας (Ιωάννινα), ΤΕΙ Ηπείρου. 

4. Θεοδωροπούλου Μαρία του Χαράλαμπου και της Κωνσταντίνας,
Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα), ΤΕΙ Πελοποννήσου. 

5. Καρατζά Βασιλική του Κων/νου και της Χρυσούλας, Κοινωνιο-
λογίας (Ρέθυμνο), Παν. Κρήτης. 

6. Καρατζά Θεοδώρα του Κων/νου και της Χρυσούλας, Πολιτικών
Μηχανικών (Βόλος), Παν. Θεσσαλίας. 

7. Μουγκοπέτρου Γεωργία-Τρισ. του Σπυρίδωνα και της Δήμητρας,
Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα), ΤΕΙ Αθήνας. 

8. Σατολιάς Φωκίωνας-Φώτιος του Παύλου και της Παρασκευής,
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος),
Παν. Θεσσαλίας. 

9. Χριστόπουλος Διονύσιος του Βασιλείου και της Παναγιώτας,
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.
(Κοζάνη) - Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.,
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. 

10. Χριστοπούλου Θεοδώρα του Βασιλείου και της Παναγιώτας,
Φιλολογίας (Ρέθυμνο), Παν. Κρήτης. 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΤΙΣ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Λεφτά υπάρχουν, είπε ο Γιωργάκης που πήγε
να γίνει Γιώργος, αλλά δεν τα κατάφερε και παρέ-
μεινε Γιωργάκης. Τότε κάποιοι γέλασαν και κάποιοι
τον ειρωνεύτηκαν. Η φράση ακούγεται και σήμερα
για διάφορους λόγους και σκοπούς και στη Βουλή,
αλλά και στα τηλεπαράθυρα από διάφορους παντο-
γνώστες που για τους περισσότερους ισχύει το
«άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε». 

Οι ψύχραιμοι όμως γνώριζαν πως αυτή η φράση
του Γιωργάκη φανέρωνε την πραγματικότητα. Υπάρ-
χουν λεφτά στην Ελλάδα και μάλιστα πολλά. Το
ερώτημα είναι ποιοι τα έχουν; 

Στατιστικά έχει υπολογιστεί ότι το 20% των Ελ-
λήνων έχουν και κατέχουν, άλλος λιγότερα και
άλλος περισσότερα (καταθέσεις εντός και εκτός
Ελλάδας, ακίνητα, ομόλογα, μετοχές, οφσόρ εται-
ρείες κ.λπ.). Για να μην αδικήσουμε κάποιους και
να είμαστε ίσως πιο κοντά στην πραγματικότητα
κατεβάζουμε το ποσοστό των εχόντων και κατε-
χόντων στο 10%. Αυτό σημαίνει ότι 1.000.000 Έλ-
ληνες ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία. Αν διαιρέ-
σουμε διά 4 προκύπτει ότι 250.000 οικογένειες είναι
οι πλούσιες στην Ελλάδα (διά 4 θεωρώντας ότι
κατά μέσο όρο κάθε οικογένεια αποτελείται από 4
άτομα). 

Και λέμε τώρα: Αν οι κατέχοντες ακίνητα πα-
ραχωρούσαν κατά μέσο όρο 4 ακίνητα ο καθένας
θα μαζεύονταν 1.000.000 ακίνητα. Έτσι θ’ απαλ-
λάσσονταν και από το ΦΠΑ, που κάποιοι κατά
δήλωσή τους αδυνατούσαν να πληρώσουν. 

Είπατε τίποτα; Θα είχαμε αστέγους; 

Και ξαναλέμε τώρα: Αν οι κατέχοντες το χρήμα
διέθεταν κατά μέσο όρο από 20.000€ ο καθένας θα
μαζεύονταν 5 δις €. Ξαναείπατε τίποτα; 

Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα
χρήματα για την ανακούφιση των ανέργων; Χρει-
άζεται απάντηση; 

Να σημειώσουμε και κάτι που είναι κοινό μυστικό.
Οι πιο πολλοί από τους κατέχοντες δε θησαύρισαν
με το σταυρό στο χέρι. 

Είναι όμως δυνατόν αυτός που απέκτησε πα-
ράνομα οτιδήποτε, εκμεταλλευόμενος το κοινωνικό
σύνολο να σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχει και η προσφορά; 

Αν λέμε, που δεν το πιστεύω, έχουν και κάποιες
τύψεις, ίσως προσφέροντας το ελάχιστο να ένιωθαν
κάπως καλύτερα. 

Και ένα ακόμα παράδοξο. Ενώ κάποιοι από αυ-
τούς έχουν τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα,
άρα κερδίζουν από τους Έλληνες καταναλωτές, τα
κέρδη τους τα μεταφέρουν σε τράπεζες του εξω-
τερικού. Έτσι βοηθούν τους πελάτες τους (Έλληνες)
αλλά και την πατρίδα τους. 

Γι’ αυτούς ισχύει το γνωστό: «Το χρήμα δεν
έχει πατρίδα». 

Είναι άδικο όμως να βάζουμε όλους τους έχοντες
και κατέχοντες στο ίδιο τσουβάλι. 

Υπάρχουν και κάποιοι, δυστυχώς ελάχιστοι,
που κρυφά ή φανερά βοηθούν άτομα και κοινωνικές
ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Αυτοί οι λίγοι, που ευτυχώς υπάρχουν, είναι η
εξαίρεση για να ισχύει ο κανόνας. 

Παν. Τσίπος

Αν.. .

Δραστηριοποιείται
την τελευταία 10ετία με
τα κοινά του Δήμου. 

Ξεκίνησε την πολιτική
του καριέρα ως Δημοτι-
κός Σύμβουλος και έδει-
χνε ότι ακολουθεί την πε-
πατημένη των επαγγελ-
ματιών πολιτικών. 

Συνέχισε ψάχνοντας
την απογείωση του χω-
ριού του, της αγαπημένης
του Δάφνης. 

Την τελευταία 4ετία κατόρθωσε είτε ως Δημο-
τικός Σύμβουλος είτε ως Αντιδήμαρχος της Δ.Ε.
Παΐων που ορίστηκε από τον πετυχημένο Δήμαρχο
Γιώργο Λαζουρά να αναδείξει την περιφέρειά του
αλλά και το χωριό του, παραπάνω από τις προσ-
δοκίες του. 

Ειδικότερα σήμερα η Δάφνη δείχνει ότι τυχαία
βρίσκεται ακόμη σ’ αυτή την θέση και ίσως μόνο
γεωγραφικά. 

Διεκδικεί ίσως θέση ως θέρετρο του εξωτερικού
ή επίζηλο ρόλο σε κάποιο ορεινό προηγμένο του-
ριστικό τμήμα της Ελλάδας μας. 

Έντυσε με πέτρα πολλούς δρόμους - καλντε-
ρίμια, πεζοδρόμια, παγκάκια, έφτιαξε μάντρες,
παραδοσιακές βρύσες ενώ καλλώπισε με πέτρα
ακόμα και δένδρα. 

Ανέδειξε την παλιά πλατεία και το Ηρώο. 
Φροντίζει την καθημερινότητα των κατοίκων,

με την αδιάκοπη τροφοδοσία με πόσιμο νερό, το
κλάδεμα των δένδρων, την καθαριότητα, την επι-
σκευή των δρόμων από τις λακκούβες, την ασφαλ-
τόστρωση κάποιων απ’ αυτούς. 

Τοποθέτησε βρύσες σ’ όλους τους χώρους και
καθάρισε το Κοιμητήριο. 

Πρόσφατα κατασκεύασε κι έθεσε σε λειτουργία
τεχνητό φωτισμό στο κέντρο του χωριού αλλά και
πέριξ αυτού. Οι Αυγουστιάτικες Πολιτιστικές Εκ-
δηλώσεις έλαμψαν ακόμη περισσότερο με λάμψη
που τους έδωσε αφενός μεν η συμμετοχή των
συμπατριωτών αφετέρου η φωτεινότητα από τα
ολοκαίνουργια φωτιστικά σώματα πάνω σε ωραίους
ιστούς που κοσμούν το χωριό μας. 

Ο τρόπος που ακούει τα παράπονα, αιτήματα
των συνδημοτών του είναι πραγματικά αξιοση-
μείωτος. Παρακολουθεί τον παραπονούμενο σε
όλη τη διάρκεια που εκφράζει τη σκέψη του, έχον-
τας στο μυαλό του να βρει τρόπο λύσης του προ-
βλήματος, άμεσα χωρίς να το παραπέμπει στις κα-
λένδες όπως κάποιοι παλαιοκομματικοί. Εάν το
αίτημα είναι παράλογο ή παράνομο θα το πει αμέ-
σως στον παραπονούμενο χωρίς να σκεφτεί ότι
θα δυσαρεστηθεί. Εάν τέλος χρειάζεται άμεση αυ-
τοψία χωρίς καθυστέρηση μαζί με τον παραπο-
νούμενο θα μεταβεί επιτόπου και θα δώσει λύση
σε μηδενικό χρόνο. 

Εκτιμούμε ότι τα έργα συνεχίζονται, ο Αντιδή-
μαρχος Πάνος Λάππας συνεχίζει κι οφείλει να συ-
νεχίσει μέχρι να αντιληφθεί κι ο τελευταίος ίσως
συμπατριώτης ότι κάποιοι άνθρωποι προσφέρουν
χωρίς υστεροβουλία και ίδιον όφελος. 

Το χωριό μας θέλει κι άλλους πολλούς ακόμη
εθελοντές προσφοράς ιδιαίτερα αυτήν την τελευ-
ταία δύσκολη περίοδο που διανύουμε πρωτόγνωρες
οικονομικές καταστάσεις για όλους μας. 

Προσωπικότητες όπως ο Αντιδήμαρχος Πανα-
γιώτης Λάππας μας χρειάζονται και οφείλουμε
να τις προστατεύουμε για το καλό του τόπου μας. 

ένα βήμα παραπέρα από την διαν-
θείσα μέχρι σήμερα διαδρομή του
Συλλόγου. 

Τα θέματα που θα τεθούν είναι: 
α) Διοικητικός Απολογισμός
β) Οικονομικός Απολογισμός
γ) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επι-

τροπής
δ) Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευ-
σης: 13 Νοεμβρίου 2016, ημέρα
Κυριακή.

Τόπος Γενικής Συνέλευσης:
Το ξενοδοχείο STANLEY στην πλα-
τεία Καραϊσκάκη (Στάση Μετρό
Μεταξουργείο). 

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρ-
ξει απαρτία, η Συνέλευση θα επα-
ναληφθεί την επόμενη Κυριακή 20
Νοεμβρίου 2016, την ίδια ώρα,
στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέ-
ματα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γε-
νική Συνέλευση έχουν τα μέλη
που είναι ταμειακώς τακτοποιημέ-
να. 

Η οικονομική τακτοποίηση μπο-
ρεί να γίνει και πριν την έναρξη
της ψηφοφορίας. 

Ετήσια συνδρομή: Πέντε (5)
ευρώ. 

Νέα εγγραφή: Πέντε (5) ευρώ.
Οι εργασίες της Γ.Σ. θα διε-

ξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω
πρόγραμμα:

11.30: Έναρξη Γενικής Συνέ-
λευσης. 

11.45: Εκλογή Προέδρου της
Γ.Σ., Γραμματέα και Εφορευτικής
Επιτροπής. 

12.00: Λογοδοσία απερχόμενου
Δ.Σ. από τον Πρόεδρο.

12.15: Συζήτηση επί των πε-
πραγμένων, τοποθετήσεις και προ-
τάσεις μελών, δευτερολογία Προ-
έδρου.

13.00: Έγκριση ή μη των πε-
πραγμένων και του οικονομικού
απολογισμού. 

13.15: Έναρξη ψηφοφορίας.
Λήξη ψηφοφορίας με τη δύση

του ηλίου. 
Υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ.

υποβάλλονται σύμφωνα με το Κα-
ταστατικό, 5 ημέρες πριν την ημε-
ρομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να είναι
υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. και την
Ε.Ε. πρέπει να υποβάλουν εγγρά-
φως αίτηση μέχρι το βράδυ, ώρα
22:00 της Τρίτης 8 Νοεμβρίου 2016
στα γραφεία του Συλλόγου.

Σας περιμένουμε όλους στην
Γενική μας Συνέλευση.

Ιδιαίτερα παρακαλούνται οι
νέες και νέοι μας να πάρουν τη
σκυτάλη από τους παλιότερους
και με σύμμαχό τους τις δυνάμεις,
τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό
τους να συνεχίσουν το έργο του
Συλλόγου. 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΑΦΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΚΥΡΙΑΚΗ  13  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2016 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  STANLEY

Συνέχεια από την 1η σελ. 
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ΤΟ  ΨΑΡΕΜΑ  ΣΤΟΝ  ΛΑΔΩΝΑ 
Περίφημοι ψαράδες ήταν ο Θρασύβουλος Ανανιάδης, ο Αναγνώ-

στης (Αναστάσιος) Σπηλιόπουλος, ο Κουλονικολάκης, ο Πίκουλας, ο
Τσιάκος (Ανδρέας Μπουσιούτης), ο Γιαννίκος Παναγιωτακόπουλος
και άλλοι. 

Το ψάρεμα στη Δάφνη γινόταν στους ποταμούς Λάδωνα και
Πάιο, παραπόταμο του Λάδωνος ή Γαϊδουροπνύχτη λεγόμενο, στη
Βούτη, αυτόν που έχει στην Παλιοκατούνα το Πέτρινο τρικάμαρο γε-
φύρι. 

Τα ψάρια που έχουν οι ποταμοί αυτοί είναι: Πέστροφες, Μουστάκια,
Τριχιοί και Γρίτσες (μικρές μαρίδες). 

ΔΙΧΤΥΑ - ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ - ΠΕΖΟΒΟΛΟΙ 
Το ψάρεμα γινόταν με πολλούς τρόπους. Στο Λάδωνα ψάρευαν

με δίχτυα συστηματικοί ψαράδες. Τα έριχναν αποβραδίς και το
πρωί, μπονώρα - μπονώρα, πήγαιναν και τα τραβούσαν έξω, γεμάτα
ψάρια. Μερικοί χρησιμοποιούσαν και το κυκλικό δίχτυ, τον πεζόβολο,
που εκσφενδονίζουν τεχνηέντως από την όχθη σε μπουλούκια
ψαριών.

Άλλος τρόπος και μάλιστα για την πέστροφα, ήταν τα Πεστρο-
φάγκιστρα, δηλαδή αγκίστρια μεγάλα, που τάριχναν με χοντρή
πετονιά μέσα στον Λάδωνα, αφού πρώτα τα δόλωναν με σκουλήκια
(Γλυστριές, που έσκαβαν στους κήπους με το φουσκί και τις έβγαζαν
από το χώμα, μακριές και κατακόκκινες, όλο κρέας). Έδεναν την πε-
τονιά από μια ιτιά και το πρωί την έσερναν έξω. Αυτά τα αγκίστρια
έπιαναν μεγάλα ψάρια της οκάς. 

Την ημέρα ψάρευαν με μικρά αγκίστρια, που είχαν δέσει με
πετονιά και με μικρά μολυβένια βάρη για να βουλιάξει στο βυθό το
αγκίστρι. Στο μέσο είχαν περάσει έναν φελό, που τον κανόνιζαν ανά-
λογα με το βάθος του ποταμού. Την πετονιά την έδεναν στην άκρη
μακριού καλαμιού για να μπορούν να πετάνε το αγκίστρι μακριά.
Στις μικρές λιμνούλες του Παΐου ιδίως ποταμού, ψάρευαν με Σφλώμο. 

ΤΟ ΣΦΛΩΜΩΜΑ - ΤΟ ΧΟΡΙΔΙ - Ο ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ 
Ο Σφλώμος είναι φυτό της περιοχής Δάφνης, στις όχθες, στα Πα-

ναμπέλια, στα ρέματα και ως επί το πλείστον σε αμμουδερά χώματα.
Έχει φύλλα πλατιά, σαν της πικραγγουριάς, ολίγοντι λεπτότερα.
Κατά τον Μάιο μήνα βλαστάνει και φτάνει στο ύψος 60 εκ. έως ένα
μέτρο. Βγάζει μικρό κίτρινο ανθό και ο σπόρος του είναι ως οι κόκκοι
του Σινάπεως. 

Όλο αυτό το βλαστό τον μαζεύουν οι Δαφναίοι το καλοκαίρι και
πηγαίνουν για ψάρεμα. Κόβουν το νερό από τις λιμνούλες, δηλ. το
αποκλείουν να μην εκρέει, ρίχνουν μέσα το σφλώμο και αφού μου-
σκέψει, αρχίζουν και τον χτυπούν με ένα ξύλο ακουμπώντας το
σφλώμο σε μια πλατειά πέτρα. Από το πολύ κτύπημα αρχίζει και
βγάζει ένα δηλητηριώδες άφρι άσπρο. Τον αφρό αυτόν τον τρώνε,
τον πίνουν τα ψάρια με το νερό που έχει δηλητηριασθεί μ’ αυτόν και
ψοφούν, οπότε βγαίνουν στην επιφάνεια. Τότε ο ψαράς με μια απόχη
(δίχτυ σε στρογγυλό ξύλο σαν σακκούλα περασμένο) τα μαζεύει. 

Στις λιμνούλες αυτές ψαρεύουν και με ασβέστη (κοινό χορίδι)
ακατάσβεστο, που τον ρίχνουν μέσα στο νερό. Στραβώνονται τα
ψάρια από τη θερμότητα που αναπτύσσεται ή καίγονται και ψοφούν,
βγαίνουν στην επιφάνεια ψόφια σχεδόν και τα μαζεύουν με την
απόχη. 

Στα χρόνια της Κατοχής ψάρευαν και με δυναμίτη. Αλλά ο δυνα-
μίτης σκοτώνει μικρά και μεγάλα και καταστρέφει τελείως τον γόνο.
Γι’ αυτό απαγορεύτηκε αυστηρώς. 

Τα ψάρια που έπιαναν τα έφτιαναν συνήθως τηγανητά ή στο
φούρνο ψητά και ήταν πολύ νόστιμα. Δεν συνήθιζαν όμως την ψα-
ρόσουπα. 

ΣΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ

Καταστροφή και ισότητα 
Υπάρχει μια ρήση που λέει: «Μπροστά

στην καταστροφή όλοι οι άνθρωποι είναι
ίσοι». Αυτό μπορεί να ισχύει σε μια φυσική
καταστροφή, αλλά δεν ισχύει σε μια οικονο-
μική καταστροφή, όπου ο έχων λίγα τα χάνει
όλα, ενώ ο έχων πολλά θα χάσει μερικά
αλλά στο τέλος κάτι θα του απομείνει. 

Συμπέρασμα  
Τελικά το μόνο που μπορούν να κάνουν

σωστά οι πολιτικοί μας είναι να αλληλοκα-
τηγορούνται, αντί να αναγνωρίσουν τα λάθη
τους και τις ευθύνες τους και να δουλέψουν
όλοι μαζί, για την εξεύρεση λύσεων, ώστε
να βγούμε από τη σημερινή κατάσταση. 

Το Σύνταγμά μας 
Στην Αγγλία 3 βουλευτές φυλακίστηκαν

και πλήρωσαν πρόστιμο, γιατί δήλωσαν λι-
γότερα έσοδα. 

Το δικό μας το Σύνταγμα τι προβλέπει
για τέτοιες περιπτώσεις; 

Απολύτως τίποτα, γιατί αντί να εξασφα-
λίζει ισονομία και ισοπολιτεία σ’ όλους τους
Έλληνες πολίτες, μη εξαιρουμένων των πο-
λιτικών, έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να συγκαλύ-
πτει και να εξασφαλίζει ατιμωρησία για όλα
τα μορφής αδικήματα, μικρά ή μεγάλα, αυτών
που το κατασκεύασαν, δηλαδή των πολιτικών. 

Η Φιλαρμονική 
του Δήμου Καλαβρύτων  
Για άλλη μια χρονιά το βράδυ της 16-8-2016 η Φι-

λαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων απαρτιζόμενη
από νέες-νέους ταλαντούχους μουσικούς τίμησε το
χωριό μας. 

Οι Δαφναίοι γέμισαν την πλατεία και με συνεχή
χειροκροτήματα ανταπέδωσαν την ικανοποίησή τους
για το άρτιο πρόγραμμα που παρουσίασε η μπάντα
του Δήμου μας. 

Η Δημοκρατία ανθεί  
Από το 2002, έτος που το κυβερνών Κόμμα

Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ταγίπ Ερντογάν
κέρδισε την εξουσία στην Τουρκία, ο αριθμός
των φυλακισμένων αυξήθηκε κατά 287%, κι
όλα αυτά πριν το παραλίγο πραξικόπημα. 

Τώρα πώς οι Ευρωπαίοι με την Ευρωπαϊκή
Ένωση περιμένουν να καταργηθεί ο αντιτρομο-
κρατικός νόμος ένας Θεός ξέρει. 

Οι ξένες γλώσσες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
80% και άνω των μαθητών Δημοτικού στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση μαθαίνουν τουλάχιστον μία ξένη
γλώσσα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Την
ίδια στιγμή, το 4,6% των μαθητών Δημοτικού της
Ε.Ε. διδάσκεται δύο ή και περισσότερες ξένες γλώσ-
σες, ενώ τα αγγλικά είναι η πλέον διαδεδομένη
γλώσσα, με 2η τα γερμανικά και 3η τα γαλλικά. 

Γελάτε  
Ο σύζυγος παίζει καθημερινά χαρτιά στο κα-

φενείο και ο φίλος της γυναίκας του μπαινοβγαίνει
στο σπίτι του. Κάποιος γείτονας θέλησε να του
ανοίξει τα μάτια λέγοντάς του: «Άντε έμπλεξες
με τα χαρτιά όλη μέρα και η γυναίκα σου δέχεται
άλλον στο σπίτι». 

Και η απάντηση: «Δεν είναι με άλλον βρε γεί-
τονα, με τον ίδιο είναι». 

Εθελοντές πυροσβέστες 
Φωτιά στη φωτιά. Μια άσβεστη φωτιά είναι η

αγάπη των εθελοντών για το δάσος, που ορμάει
χωρίς φόβο να σβήσει την άλλη φωτιά, που
απειλεί να κάψει το δάσος. 

Τα καλοκαίρια είναι φύλακες, μετρώντας πολλές
ώρες στα πυροφυλάκια και όταν χρειαστεί γίνονται
πυροσβέστες και αστυνομικοί. 

Το κέρδος τους η σωτηρία του δάσους μέσω
της πρόληψης των πυρκαγιών. 

Κι όμως η πολιτεία τους αγνοεί συστηματικά. 
Χωρίς εκπαίδευση, εξοπλισμό και ένταξη σ’

έναν ειδικό σχεδιασμό, που θα τους βοηθήσει να
κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. 

Στο Δήμο μας έχουμε εθελοντές; 
Μήπως κάποιοι που μένουν μόνιμα εκεί θα πρέ-

πει να το δουν λίγο ζεστά και να ξεκινήσει μια
τέτοια προσπάθεια; 

Πολλούς θα ωφελήσει και κανέναν δε θα βλά-
ψει. 

Ποιος τολμά να πειράξει 
αυτήν την κοπελιά;  
Κορίτσι μόλις 9 ετών στη Ρωσία ασχολείται

με τον αθλητισμό. Συγκεκριμένα με το μποξ με
ιδιαίτερες επιδόσεις. 

Τα χέρια της, η γροθιά της, είναι τόσο δυνατή
ώστε προπονείται με αντιπάλους κορμούς δέν-
δρων σε δάσος της περιοχής που διαμένει. 

Αποτέλεσμα είναι να έχει διαλύσει τα περισ-
σότερα δένδρα του δάσους. 

Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη

Οικοδομικές  εργασίες
παντός  τύπου
Κεραμοσκεπές

Μαλλής  Παναγιώτης  

του  Ευαγγέλου

τηλ.: 6974075011

ΓυμναστικέςΓυμναστικές επιδείξειςεπιδείξεις στοστο γήπεδογήπεδο τηςτης ΔάφνηςΔάφνης πρινπριν χρόνιαχρόνια
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ΣΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ

Τσουκνίδα
Την αναγνωρίζουμε οι περισσότεροι λόγω

του ερεθισμού που προκαλεί όταν έρχεται σ’
επαφή με το δέρμα. Όμως η γεύση της και η
διατροφική αξία δεν έχει να ζηλέψει σε
τίποτα το σπανάκι. Τη δεκαετία του ’40 και
του ’50 η τσουκνιδόπιτα και τσουκνιδόσουπα
ήταν διαδεδομένο φαγητό σε πολλές αγρο-
τικές περιοχές της πατρίδας μας. Την έβρι-
σκαν εύκολα παντού. Στους κήπους και στα
χωράφια όπου φύτρωνε και μεγάλωνε μόνη
της χωρίς καμιά φροντίδα. Τα φύλλα της πε-
ριέχουν βιταμίνες C, A και Β-καροτένιο, ενώ
δίνουν στον οργανισμό στοιχεία χρήσιμα,
όπως το σίδηρο, το νάτριο και το κάλιο. 

Νομίζουμε ότι δε χάνουμε τίποτε να την
δοκιμάσουμε. Ίσως μας αρέσει! 

Τρία πράγματα 
Τρία πράγματα στη ζωή δεν γυρίζουν

πίσω: ο χρόνος, η κουβέντα που είπες και οι
ευκαιρίες. 

Τρία πράγματα μην αρνηθείς στη ζωή:
την ηρεμία, την εντιμότητα και την ελπίδα! 

Τρία πράγματα φθείρουν τη ζωή: ο εγωι-
σμός, η υπεροψία και ο θυμός. 

Τρία κοσμήματα στολίζουν τη ζωή μας: η
αγάπη, η οικογένεια και οι αληθινοί φίλοι. 

Ο Λαμπρούκος Κωνσταντάρας  
Ο Άρχοντας της ελληνικής κωμωδίας, ο μπον-

βιβέρ της ελληνικής κοινωνίας είχε επισκεφτεί επα-
νειλημμένα το χωριό μας το οποίο είχε αγαπήσει.
Βέβαια όχι μόνο αυτό αλλά είχε συνδεθεί ερωτικά
με συγκεκριμένη κοπέλα χωρίς όμως να φθάσουν
ποτέ στην εκκλησία. 

Η θεωρία του Κικέρωνα 
• Ο πτωχός, εργάζεται. 
• Ο πλούσιος, τον εκμεταλλεύεται. 
• Ο στρατιώτης, προστατεύει και τους δύο. 
• Ο φορολογούμενος, πληρώνει και για τους τρεις. 
• Ο απατεώνας, εκμεταλλεύεται και τους τέσσερις. 
• Ο μεθύστακας, πίνει στην υγεία και των πέντε. 
• Ο τραπεζίτης, εξαπατάει και τους έξι. 
• Ο δικηγόρος, αγορεύει ξεγελώντας και τους επτά. 
• Ο γιατρός, σκοτώνει και τους οκτώ. 
• Ο νεκροθάφτης, θάβει και τους εννέα. 
• Ο πολιτικός, ζει σε βάρος και των δέκα. 

Οι αδικημένοι  
Οι μισθωτοί πλήρωσαν το ποσοστό που τους ανα-

λογεί στο κόστος της κρίσης και με το παραπάνω. 
Εργαζόμενοι στο Δημόσιο: Δώρα, επιδόματα, πε-

ρικοπή μισθού. 
Εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ: Περικοπή μισθών έως

και 35%. 
Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα: Είπαν αρχικά

ότι δε θα θίγονταν. Όμως οι κλαδικές συμβάσεις δεν
τους προστατεύουν πια. 

Οι μεγάλοι μισθοί τους (580€) είναι διαπραγμα-
τεύσιμοι, απολύσεις χωρίς αποζημίωση κλπ. 

Όλοι οι παραπάνω είναι μισθωτοί, άρα δεν μπορούν
να κρύψουν ούτε 1 ευρώ. Καθαρές λοιπόν οι απώλειες. 

Πάμε τώρα και στους άλλους, τους ελεύθερους
επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες. 

Σίγουρα η πελατεία τους συρρικνώθηκε και κάποιοι
έβαλαν λουκέτο. 

Όμως έχουν πληρώσει το δικό τους ποσοστό
στην κρίση; Όχι βέβαια, εκτός από ελάχιστους που
χαρακτηρίζονταν και κορόιδα. 

Οι πολλοί δεν πλήρωναν τους φόρους που τους
αναλογούσαν, αλλά δεν πληρώνουν και τώρα επικα-
λούμενοι την κρίση. 

Αδικημένοι λοιπόν οι μισθωτοί γιατί μόνο αυτοί
πληρώνουν. 

Κύριοι της κυβέρνησης, το αίσθημα της αδικίας
είναι κακός σύμμαχος. 

Θέλουμε έργα και προς αυτή την κατεύθυνση και
όχι μόνο λόγια. 

Πάμε  στ’ αλώνια 
Γύρω από το χωριό μας κατασκευάστηκαν τ’ αλώνια με σχήμα

κύκλου και στρωμένα με πλάκες. 
Στο κέντρο του αλωνιού έβαζαν το στυχερό ή στυγερό (ξύλο

χοντρό, ίσο και γερό) χωμένο στη γη. Σ’ αυτό έβαζαν την ξύλινη
κουλούρα, έδεναν την τριχιά που συγκρατούσε τα ζώα και περι-
στρεφόταν μαζί με τα ζώα. Υπήρχαν και λίγα αλώνια που δεν
ήταν στρωμένα με πέτρες, όπως στη Σειρήνα. 

Τ’ αλώνια ήταν γεμάτα ζωντάνια, από τα μέσα του Ιουνίου
έως τα πρωτοβρόχια. 

Τον Ιούνιο (θεριστής) μπαινόβγαιναν τα ζώα φορτωμένα με τα
δεμάτια. Τον Ιούλιο (αλωνάρης) τ’ αλώνια ζωντάνευαν ακόμη πιο
πολύ. Άνθρωποι (μικροί, μεγάλοι) και ζώα (άλογα και μουλάρια)
αλώνιζαν τα σιτηρά. Δουλειά κουραστική, ιδιαίτερα για τα ζώα,
που όλη την ημέρα έρχονταν γύρω-γύρω και με τα πέταλά τους
κομμάτιαζαν τις καλαμιές για να γίνουν άχυρα και να βγει ο
καρπός από τα στάχυα. Ύστερα μάζευαν τ’ αλωνισμένα σιτηρά σε
σωρό στο κέντρο του αλωνιού και άρχιζε το λίγνισμα, ώστε να κα-
θαρίσει το άχυρο από τον καρπό. Αν δε φυσούσε, η δουλειά αυτή
κρατούσε πολλές μέρες. 

Τ’ αλώνια που ήταν κοντά σε γειτονιές είχαν ζωή μέχρι τα
πρωτοβρόχια. Τα βράδια τα ζώα ξεκουράζονταν κι έτρωγαν τ’
άχυρα που είχαν απομείνει από το αλώνισμα και την ημέρα, ιδίως
το απόγευμα, μετά το σχολείο, γέμιζαν παιδιά που έπαιζαν
διάφορα παιχνίδια. 

Τα περισσότερα αλώνια βρίσκονται στη Ράχη και στη συνοικία
των Αγίων Θεοδώρων. 

Τώρα παραμένουν σιωπηρά, γιατί δεν υπάρχουν οι προηγούμενες
δραστηριότητες που αναφέραμε. 

Τα παιδιά και ιδιαίτερα τα ζώα έχουν λιγοστέψει. Τα παιδιά
βρήκαν άλλους χώρους για τα παιχνίδια τους, που είναι τελείως
διαφορετικά από τα παλιά. 

Σίγουρα τ’ αλώνια αν μπορούσαν να μιλήσουν θα είχαν πολλά
γεγονότα να μας διηγηθούν (ερωτικές ιστορίες, καυγάδες, ευ-
τράπελα κ.λπ.). 

Π.Τ.

ΑΓΟΡΑΖΩ

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 

Ο μεγαλύτερος άνθρωπος 
Ο γηραιότερος άνθρωπος της γης ζει στην

Ινδονησία. Είναι 145 χρόνων, ναι καλά διαβάσατε.
145 ετών και κατέχει την πρώτη θέση στο Βιβλίο
Γκίνες. 

Τώρα τι να ευχηθείς σ’ αυτό τον άνθρωπο;
Να τα εκατοστήσει; 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έδρα: Δάφνη Παΐων
Τηλ. γραφείου: 2692071256

Κιν. 6973885812 - 6974650265

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Εθνικές μεταφορές
Χωματουργικές

εργασίες
Υλικά οικοδομών

Υδραυλική
Σφύρα Κώστας  Σπυρόπουλος  

(Μπούτας)
Χωματουργικές εργασίες - Υλικά Οικοδομών

Τηλ.: 6972112348
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ΤΑ  ΝΕΑ

Σε ζηλεύω  
Ψηλά πετάς αγέρωχα 

στα λημέρια του ήλιου, 
στη γέννηση του σύννεφου και της βροχής, 

στο ξάφνιασμα του κεραυνού, 
στη λάμψη της αστραπής. 

Κτίζεις τη φωλιά σου 
στον απάτητο βράχο, 

που αγκαλιάζει το σύννεφο, 
σφυροκοπά ο βοριάς 

και τσουρουφλίζει ο ήλιος. 

Ζυγίζοντας τα φτερά σου 
με το αετίσιο βλέμμα σου, 

στοχεύεις το ανήμπορο θήραμα 
και το σώμα σαϊτιά 

καρφώνεται πάνω του. 

Κι αφού χορτάσεις πάλι ψηλά, 
μόνος, ακατάδεχτος και περήφανος, 

μακριά από τις κακίες και τις μικροπρέπειες. 
Σε ζηλεύω... 
Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα  (28) 
της  λέξης  Αετοφωλιά

1)  Α  _  _  _  _  _  _  _  _  
2)   Ε _  _  _  _  
3)   Τ _  _  _  _  
4)   Ο _  _  _  _  _  _  _  
5)   Φ _  _  _  _  _  _  _  _ 
6)  Ω  _  _  _  _  _  _  _  _  
7)   Λ  _  _  _  _  _  _  _  _  
8)   Ι   _  _  _  _  _  _  _ 
9)  Α  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

1) Έτσι λέμε το παιδί που έχει ηλικία μικρότερη
του ενός χρόνου.  

2) Με αυτή τη λέξη τσουγκρίζουμε τα ποτήρια
και ευχόμαστε.  

3) Άλλη ονομασία του αύριο.  
4) Για έβγα στο... να φωνάξεις το γείτονα. (αντ.) 
5) Άγριο χόρτο που δε χρησιμεύει σε τίποτα.   
6) Φτιάχνω δεμάτια. (αντ.)  
7) Ονομασία του άπλυτου και λερωμένου με

λάδια, λίπη κλπ.  
8) Ξύλο φτυαριών, αξίνων κλπ. (αντ.)  
9) Ο αποβλακωμένος, ο σαστισμένος αλλά και

αυτός που δεν πιάνουν τα χέρια του. 

Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (27) 
(αρ. φ. 55): 
1) Μπαλντίμα 7) Οτσάγαλο (αντ.) 
2) Εψές 8) Κράνη 
3) Λούμπα 9) Ολαγαρό (αντ.) 
4) Ιλακριντί (αντ.) 10) Μπακανιάρικο 
5) Συγκάθια 11) Ολάπατο (αντ.)
6) Σταβάρι 12) Σταχτοφούρνι 

Παν. Τσίπος

«Οι άνθρωποι
αποτελούν ου-
σιαστικά μια
αστείρευτη δεξα-
μενή ανταγωνι-
στικών πλεονε-
κτημάτων. Αυτοί
είναι που παίρ-
νουν και υλοποι-
ούν τις αποφά-
σεις, που διαμορ-
φώνουν τις αξίες,
που τελικά δια-
θέτουν το τσαγα-
νό και δίνουν το
πάθος σε αυτό
που κάνουν» λέει
ο Χρήστος Τα-
ραντίλης, σε μια
από τις ουκ ολί-

γες στιγμές της συνάντησης που διέκρινα
πάθος στα λόγια του. Είναι 43 χρόνων, ο
μικρότερος σε ηλικία πρωτοβάθμιος κα-
θηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΟΠΑ) -τη γνωστή ΑΣΟΕΕ- και
το επίτευγμά του «στατιστικά είναι σαν
ψέμα» όπως αναφέρει, και αποτελεί μάλ-
λον ρεκόρ: Έχει λάβει από τους φοιτητές
την «υψηλότερη αξιολόγηση διδάσκοντα»
στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τε-
χνολογίας συνεχώς τα τελευταία 22 ακα-
δημαϊκά εξάμηνα - δηλαδή τα τελευταία
έντεκα χρόνια - ενώ το Τμήμα ιδρύθηκε
το 1999. 

«Το επάγγελμα του πανεπιστημιακού
το αντιμετωπίζω ως χόμπι. Για παράδειγ-
μα, κάθομαι στην παραλία και διαβάζω
επιστημονικές ανακοινώσεις» λέει και γε-
λώντας αμήχανα, επαναλαμβάνει: «Είναι
απλώς το χόμπι μου. Βέβαια, η ακαδημαϊκή
εξέλιξη οφείλεται στη διάθεση που έχει
ο καθένας, σε τι επενδύει και με ποιους
τρόπους θέλει να υλοποιήσει τα σχέδιά
του» συμπληρώνει. 

Ρωτώ για τους λόγους που πιστεύει
ότι παίρνει αυτό το βραβείο, και διακρί-
νοντας στα λόγια μου έναν σκεπτικισμό
για τις συνεχείς βραβεύσεις του, δίνει
(και) σε μένα μία παράσταση αποδει-
κνύοντας ότι είναι... ντοπαρισμένοι με
πάθος: «Η διδασκαλία μού δίνει ζωή. Δεν
είναι μία απλή διαδικασία, πρέπει να τα
δίνεις όλα, είναι ένα είδος παράστασης
να διδάσκεις σε ένα αμφιθέατρο. Οφείλεις
να είσαι καλά προετοιμασμένος για τη
μέθοδο διδασκαλίας που θα ακολουθήσεις,
για τα σημεία που θέλεις να εστιάσεις. Οι
φοιτητές είναι δύσκολοι κριτές και μας
αξιολογούν απαντώντας σε ερωτηματο-
λόγια που έχει συντάξει η Μονάδα Δια-
σφάλισης της Ποιότητας του ΟΠΑ. Απαν-
τούν αποκλειστικά αυτοί που είναι πα-
ρόντες. Νομίζω ότι οι φοιτητές θέλουν
να δουν την προσπάθειά σου να τους δι-
δάξεις, τη μεταδοτικότητά σου, θέλουν
να γνωρίζουν ότι είσαι εκεί, ανοιχτός, ει-
λικρινής, διαθέσιμος να τους εξηγήσεις.
Τους κερδίζει η διάθεσή σου να αναλύεις
μεθοδικά και αυτό το επιβραβεύουν». 

― Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι έχουν
εκλείψει οι περιπτώσεις καθηγητών οι
οποίοι σε ένα ακροατήριο 600 ατόμων
διαβάζουν βαρετά από μικροφώνου το
σύγγραμμά τους; 

― Θεωρώ ότι όσοι πανεπιστημιακοί
έχουν απογοητευτεί από τη δουλειά τους,
αυτό οφείλεται στο ότι άλλο είχαν φαν-
ταστεί και άλλο συνάντησαν. Γι’ αυτό βοη-
θά η αξιολόγηση. Το πανεπιστήμιο είναι
εύλογα μια μικρογραφία της κοινωνίας,
και δη της ελληνικής, η οποία δεν έχει
μάθει να αξιολογείται. Έτσι, προχωρά πα-
τώντας πάνω στις σταθερές της και προ-
φανώς, αν δεν αξιολογείται, τότε λιμνάζει. 

Πανεπιστήμιο - «μπουτίκ» 
― Πώς μπορεί να αλλάξει η κατά-

σταση; 
― Εάν δοθεί η ελευθερία στους δρα-

στήριους ανθρώπους να δημιουργήσουν
τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το ελληνικό
πανεπιστήμιο να αποκτήσει διεθνώς τη
θέση που αξίζει, χωρίς τις αγκυλώσεις
που προκαλεί ο παρεμβατισμός της πολι-
τείας στα ΑΕΙ. Είναι βέβαια και το μοντέλο
του μαζικού πανεπιστημίου, που υιοθετή-
θηκε τα τελευταία 20 χρόνια που δεν
βοηθά. Ή καλύτερα, συμβάλλει στην εξί-
σωση των πραγμάτων προς τα κάτω. Στο
ΟΠΑ, αντίθετα, είμαστε ένα πανεπιστήμιο
- «μπουτίκ» θα τολμούσα να πω. Για πα-
ράδειγμα, στο Τμήμα μου θεσμοθετήσαμε
διαδικασίες αξιολόγησης των καθηγητών,
πριν ακόμη δημιουργηθεί η σχετική δομή
του πανεπιστημίου με νόμο. Αυτά όλα
δημιούργησαν μία κουλτούρα αριστείας. 

― Για ποιο λόγο να δεχθεί να αξιο-
λογηθεί από τους φοιτητές του ένας κα-
θηγητής που έχει αξιολογηθεί, εν πρώτοις
για να καταλάβει τη θέση, από συναδέλ-
φους του, και μάλιστα υψηλότερης βαθ-
μίδας; 

― Απλώς, για να γίνει καλύτερος. Ο
ουσιαστικός λόγος για να δεχθεί κάποιος
να αξιολογηθεί και, επομένως να είναι
ανοιχτός στην κριτική, είναι εάν διακατέ-
χεται από βαθιά αίσθηση της συνέπειας
στο λειτούργημά του και της ευθύνης
που έχει αναλάβει. Προσωπικά, σκοπός
μου είναι να παρέχω υψηλού επιπέδου
εκπαίδευση στους φοιτητές. 

Με εκπλήσσει ακόμη περισσότερο
όταν μου λέει ότι ουκ ολίγοι γονείς φοι-
τητών έρχονται σε επαφή με τους καθη-
γητές για την πορεία των παιδιών τους.
«Και όμως συμβαίνει συνεχώς. Και είναι
συγκινητικό το πώς μας μιλούν οι γονείς.
Το να εμπνέεις το παιδί τους, τους γεννά
ένα είδος ευγνωμοσύνης, το βλέπω στα
μάτια τους». 

― Δεν συμφωνείτε με την κατάργηση
των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά; Μου
είπατε πριν ότι η διδασκαλία για εσάς
είναι χόμπι. Γιατί όχι, λοιπόν, χωρίς δί-
δακτρα ώστε να μπορούν να κάνουν με-
ταπτυχιακά και οικονομικά αδύναμοι; 

― Η ερώτησή σας θίγει δύο ζητήματα,
αφενός το θέμα της καταβολής διδάκτρων
στα μεταπτυχιακά προγράμματα και αφε-
τέρου της αμοιβής του υπερωριακού χρό-
νου των καθηγητών που διδάσκουν σ’
αυτά. Καταρχάς είναι προφανές ότι δί-
νονται σήμερα ευκαιρίες στους οικονομικά
αδύναμους νέους να σπουδάσουν, ακόμα
και στα μεταπτυχιακά δίδακτρα. Πώς;
Μέσω της θεσμοθέτησης υποτροφιών,
λαμβάνοντας υπόψη εισοδηματικά κριτή-
ρια. Μακάρι επίσης η κρατική χρηματοδό-
τηση να ήταν τόσο επαρκής, ώστε όλα
να λειτουργούσαν στο πανεπιστήμιο ιδα-
νικά και όλα δωρεάν. Η φετινή κρατική
χρηματοδότηση δεν φτάνει ούτε για την
κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγ-
κών των πανεπιστημίων. Είναι μειωμένη
κατά 75% σε σχέση με το 2010! Ένα ση-
μαντικό μέρος των εσόδων από τα δίδα-
κτρα στα μεταπτυχιακά δίνεται στο πανε-
πιστήμιο. Είναι κακό λοιπόν όταν το κράτος
δεν μπορεί να διαθέσει σχεδόν καθόλου
χρήματα, η ιδιωτική χρηματοδότηση -
μέσω της καταβολής των διδάκτρων - να
στηρίζει τα δωρεάν προπτυχιακά προ-
γράμματα, να συνεισφέρει στις λειτουρ-
γικές δαπάνες του πανεπιστημίου, να εν-
δυναμώνει τις δομές εύρεσης εργασίας
των φοιτητών, να χορηγεί υποτροφίες,
να χρηματοδοτεί την επιστημονική δρα-
στηριότητα των νέων ερευνητών; Όσον
αφορά τις αμοιβές, μόνο οι καθηγητές
που έχουν καλύψει πλήρως τον συμβατικό

διδακτικό φόρτο τους μπορούν και να
αμείβονται. Πού είναι το παράλογο ένας
καθηγητής πανεπιστημίου να αμείβεται
για τον υπερωριακό χρόνο του όταν δι-
δάσκει σε στελέχη επιχειρήσεων από τις
6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ; Αν-
τιμετωπίζω τη δουλειά μου ως χόμπι γιατί
δεν τη βαριέμαι, γιατί μπορεί να εργάζομαι
με τους φοιτητές μου ακόμα και τις Κυ-
ριακές. 

― Γιατί να μην εισέλθουν στα μετα-
πτυχιακά νέοι επιστήμονες, ώστε να μει-
ωθεί και η διαρροή «εγκεφάλων»; 

― Συμφωνώ απόλυτα να προσληφθούν
νέοι επιστήμονες. Θα φέρουν νέες ιδέες
στην έρευνα, νέα πνοή. Ωστόσο, τα με-
ταπτυχιακά με υψηλά δίδακτρα απευθύ-
νονται κυρίως σε στελέχη της αγοράς
και αυτά απαιτούν διδάσκοντες με πολύ-
χρονη εργασιακή εμπειρία. Το σημαντι-
κότερο κριτήριο της ανταγωνιστικότητας
των μεταπτυχιακών είναι οι καταξιωμένοι
διδάσκοντές τους. Εάν χάσουν αυτό το
πλεονέκτημα, τα μεταπτυχιακά θα υπο-
βαθμιστούν και θα πάψουν να έχουν ζή-
τηση. 

― Είστε, λοιπόν, αρνητικός στην αξιο-
λόγηση των μεταπτυχιακών προγραμμά-
των; 

― Καθόλου, αντιθέτως μάλιστα θεωρώ
τη συγκεκριμένη πρόταση ό,τι θετικότερο
άκουσα σε πρόσφατη τοποθέτηση της
αναπληρωτή υπουργού Παιδείας. Αντί να
εκτοξεύονται προσβλητικοί χαρακτηρισμοί,
προτείνω να ξεκινήσει άμεσα μια δημι-
ουργική συνεργασία μεταξύ υπουργείου
και ΑΕΙ με σκοπό να θέσουν τα κριτήρια
αξιολόγησης των μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων. Βέβαια, δεν θα ανακαλύψουμε
τον τροχό, αλλά στην Ελλάδα... 

― Αλλά στην Ελλάδα, τι; 
― Πρέπει να μιλάμε βάσει των απο-

τελεσμάτων που προκύπτουν από τις αξιο-
λογήσεις, να μη διατυπώνουμε λόγια του
αέρα βασισμένα σε ιδεοληψίες. Κάτι που
γίνεται κατά κόρον στην Ελλάδα. 

― Είστε απογοητευμένος από τον
πολιτικό λόγο στη χώρα μας; 

― Ναι, απόλυτα. Δυστυχώς, ο πολιτι-
κός λόγος χαρακτηρίζεται από μεγάλες
δόσεις συνθηματολογίας. Στην πολιτική
δεν διαθέτουμε έναν αξιοσημείωτο αριθμό
ανθρώπων με επιτυχημένη επαγγελματική
πορεία, οι οποίοι και θα μπορέσουν να
αξιοποιήσουν την εμπειρία τους στην επί-
λυση των προβλημάτων. 

― Ποιο είναι το σημαντικότερο πρό-
βλημα των πολιτικών σήμερα; 

― Η λάθος ρητορική τους. Δημιουρ-
γούν μια καταστροφική πόλωση και αντι-
παλότητα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων:
άνεργοι-εργαζόμενοι, νέοι εργαζόμενοι -
συνταξιούχοι, δημόσιος-ιδιωτικός τομέας. 

― Πώς θα γεννηθεί η ελπίδα; Με
ποια συνθήκη; 

― Η ελπίδα θα γεννηθεί όταν προτα-
θούν πολιτικές που δεν αποσκοπούν στη
διαχείριση της φτώχειας, όπως συμβαίνει
τώρα, αλλά που επιδιώκουν να δημιουρ-
γήσουν επιτυχημένους ανθρώπους, οι
οποίοι ακολούθως θα καινοτομήσουν, θα
επενδύσουν, θα δημιουργήσουν νέες θέ-
σεις εργασίας, βοηθώντας συνολικά την
κοινωνία μας να προοδεύσει. 

― Πώς ορίζετε τον καλό πολιτικό; 
― Εάν έχει την ικανότητα να εμπνεύ-

σει τους πολίτες να σκεφτούν το συλλο-
γικό και όχι το ατομικό συμφέρον. Προ-
φανώς θα πρέπει να δώσει πρώτος από
όλους το καλό παράδειγμα, ενθαρρύνον-
τας παράλληλα προσπάθειες επίτευξης
αριστείας στην κοινωνία. 

― Η αριστεία είναι μια λέξη που οι
πάντες υιοθετούν, αλλά από τη δική του
σκοπιά ο καθένας. Δεν έχει λίγο «κακο-
πάθει»; 

― Για μένα αριστεία είναι η ανώτατη
διάκριση ως αποτέλεσμα της επαναλαμ-
βανόμενης εκπλήρωσης μιας αποστολής
με εξαιρετικό τρόπο. Να τονίσω: άλλο
επιτυχία, άλλο αριστεία. Επιτυχία είναι
ένα εφήμερο σουξέ, αριστεία είναι το
«Paint It, Black» των Rolling Stones. 

Πηγή: εφημ. Καθημερινή
Απόστ. Λακασάς

Η  αξιολόγηση  μας  βοηθάει  να  γίνουμε  καλύτεροι
Τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά στηρίζουν πολλά άλλα απαραίτητα προγράμματα των ΑΕΙ

Οι πολιτικοί χρησιμοποιούν
λάθος ρητορική, δημιουργούν

μια καταστροφική πόλωση 
και αντιπαλότητα μεταξύ 
των κοινωνικών ομάδων. 

Χρήστος Ταραντίλης 
Καθηγητής 

Οικονομικού 
Πανεπιστημίου 

Αθηνών 
(σύζ. Νίκης Μπερλέμη

του Λάμπη 
και της Σούλας) 

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

Καρδιά μου πες μου που με πας 
και από το χωριό με διώχνεις. 

Εγώ καρδιά μου εδώ πονώ 
στην Στρέζοβα να μείνω. 
Για να αντικρύζω τα βουνά 
κρύο νερό να πίνω. 

Να με ξυπνάει η γειτονιά. 
Να με ξυπνάει η ρούγα. 
Να με ξυπνάνε τα πουλιά. 
Να με ξυπνάνε τα αηδόνια. 

Εγώ καρδιά κι αν ξενιτεύτηκα 
πονάω για να γυρίσω 
το κουρασμένο σώμα μου 
στη Στρέζοβα να αφήσω. 

Δίπλα από τη μανούλα μου 
και όλους τους συγγενείς μου. 

Αποστόλης Κούνας 

Στους  ξενιτεμένους 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ............................ΑΡ. ΑΠΟΔ .....ΠΟΣΟ
Λάππας Λεωνίδας ........................................1282 ......100€
Λάππας Θεόδωρος .......................................1283 ......100€
Χιώτης Μιχάλης ...........................................1284.......100€
Ζήκος Αναστάσιος .......................................1285.......100€
Κανδρής Αναστάσιος ...................................1286.......100€
Κοροντζής Νικόλαος ...................................1250.......100€
Ασημακοπούλου Μαρία ...............................1275.......100€
Theodoropoulos Hel .....................................1276.......100€
Αδάμης Θεόδωρος .......................................1241.......110€
Ραμαντάνη Αγγελική ....................................1257.........70€
Λεβέντης Παν. Σταύρος ...............................1213.........50€
Παναγιωτακόπουλος Γεωργ. Κων/νος ........1223.........50€
Κοροντζής Σωτήριος ....................................1231.........50€
Θεοδωρόπουλος Πάικος ..............................1232.........50€
Παϊκόπουλος Ανδρέας .................................1246.........50€
Σκουτέρης Κων/νος .....................................1252.........50€
Στεφανόπουλος Κων/νος .............................1261.........50€
Παπαδημητρίου Νίκος & Βασίλης ...............1262.........50€
Αντωνοπούλου-Κουμπούνη Φωτεινή ..........1266.........50€
Γιαννακοπούλου Γεωργία ............................1267.........50€
Σακκέτος Δημήτριος (Πάος) ........................1268.........50€
Ασημακόπουλος Ιωάννης (Γιαβής) ..............1220.........40€
Ρηγόπουλος Γεώργιος .................................1228.........35€
Λάππας Παν. Ιωάννης ..................................1234.........30€
Σακκέτος Νικόλαος ......................................1237.........30€
Παρρά-Σπηλιοπούλου ..................................1274.........30€
Μπουσιούτη Χρυσάνθη ................................1281.........30€
Ροδόπουλος Σάββας ....................................1251.........25€
Τσουνάκου Τασία .........................................1258.........25€
Χόρσφαλλ Γεωργία ......................................1258 ........25€
Γιαννόπουλος Γεράσιμος .............................1212.........20€
Σαϊτάνης Δημήτριος ....................................1222.........20€
Ράλλης Σωτήριος .........................................1224.........20€
Τράγκας Φιλ. Θεόδωρος ..............................1226.........20€
Τράγκας Φιλ. Χρήστος .................................1227.........20€
Μπαλασοπούλου Αικατερίνη .......................1230.........20€
Μπερλέμης Δημ. Παναγιώτης .....................1233.........20€
Παναγόπουλος Θεόδωρος ...........................1239.........20€
Ράλλης Θεόδωρος .......................................1242.........20€
Ανώνυμος (δεν επιθυμεί δημοσίευση) ........1253.........20€
Παναγόπουλος Γερασ. Νικόλαος ................1264.........20€
Μαυραγάνης Χρήστος .................................1269.........20€
Μπερλέμης Γεωργ. Ιωάννης ........................1270.........20€
Σπηλιόπουλος Ιωαν. Άγγελος ......................1271.........20€
Φελεμέγκας Σπύρος .....................................1272.........20€
Παπαναστασίου Αναστάσιος .......................1259.........15€
Κοροντζής Τρύφωνας ..................................1211.........10€
Μαλλής Πάνος .............................................1215.........10€
Μιχαλόπουλος Ανδρέας ..............................1218.........10€
Βώττης Φάνης ..............................................1219.........10€
Λαζανάς Κων/νος .........................................1221.........10€
Πλούμης Χρήστος ........................................1225.........10€
Κοσιάρας Θεόδωρος ....................................1235.........10€
Φελεμέγκας Νικόλαος .................................1236.........10€
Αντωναρόπουλος Χρήστος ..........................1238.........10€
Βούρλιας Λεωνίδας .....................................1240.........10€
Λύτρας Σπυρίδων .........................................1243.........10€
Ζηρογιάννης Φώτης .....................................1244.........10€
Μαμάκος Σωτήριος ......................................1247.........10€
Λάππα Ευγενία .............................................1248.........10€
Σαϊτάνης Κων/νος ........................................1249.........10€
Καυγάς Χρ. Άγγελος ....................................1263.........10€
Τσίπος Πάνος ...............................................1265.........10€
Σαϊτάνης Χαράλαμπος .................................1273.........10€ 

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά κι ευχόμαστε να υπάρξουν
μιμητές σας. Παραλείπονται για εξοικονόμηση δημοσιογρα-
φικού χώρου οι συνδρομές των 5€. 

Σ
την είσοδο του χωριού στην θέση “Αϊ Νικόλα”
υπάρχει ο κήπος της Δάφνης το κτήμα Μπρούκλη.
Ένα όμορφο κτήμα αρκετών στρεμμάτων με πολλά

διαφορετικά δένδρα που στέκουν καμαρωτά έτοιμα να
υποδεχτούν τον κάθε επισκέπτη δίνοντας την πρώτη
θετική εντύπωση του τόπου μας προσφέροντας συγ-
χρόνως το άφθονο οξυγόνο τους. 

Μέχρι σήμερα ούτε έχουν ζητήσει ούτε έχουν πάρει
κάτι. Δεν έχει ασχοληθεί κάποιος μαζί τους ούτε να τα
ποτίσει ούτε να τα καθαρίσει ή να τα κλαδέψει. 

Χρησιμοποιείται το κτήμα μόνο για βοσκή από κάποιον
ή κάποιους βοσκούς ενώ θα μπορούσε σίγουρα να ήταν
ωφέλιμο για όλους τους κατοίκους του χωριού μας, είτε
ως χώρος περιπάτου και ψυχικής ηρεμίας είτε ως τόπος
ξεκούρασης. 

Απλά με τον καθαρισμό και κλάδεμα των δένδρων
και την τοποθέτηση ενός ή δύο τραπεζιών και καθισμάτων
(παγκάκια) ο κήπος της Δάφνης θα άλλαζε επίπεδο, θα
παρουσίαζε σίγουρα την εικόνα που δικαιούται προς
όφελος όλων μας. 

Η περιποίηση των δένδρων εκτιμώ ότι δεν είναι δύ-
σκολη διαδικασία. Αρκεί έστω και προφορικά να ειπωθεί
μεταξύ των κατοίκων θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος
που μπορεί και θέλει τον καθαρισμό και το κλάδεμα των

δένδρων οικειοποιούμενος την ξυλεία. 
Τα τραπεζάκια και παγκάκια που μπορεί να είναι για

λόγους διάρκειας και πέτρινα μπορούν να κατασκευασθούν
από τον αποτελεσματικό Δήμο μας, ο οποίος έχει δείξει
ότι παρά την δύσκολη περίοδο που διανύουμε δίνει
άμεσα λύσεις σε παρόμοια προβλήματα. 

Άλλοι τόποι δεν διαθέτουν τέτοια κτήματα κήπους
και προσπαθούν να δημιουργήσουν. Εμείς που τον
έχουμε δεν αξίζει να ασχοληθούμε μαζί του; Αφού έτσι
κι αλλιώς το κέρδος είναι ανταποδοτικό για τους κατοίκους
και επισκέπτες του χωριού μας. 

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).

Ο  κήπος  του  χωριού  μας

Ίσως ο χαρακτηρισμός «απαράδεχτοι» για ορισμένους
συμπατριώτες μας να είναι λίαν επιεικής.

Κάποιοι συμπατριώτες μας, ευτυχώς λίγοι, ελάχιστοι,
ή δε γνωρίζουν τους βασικούς κα-
νόνες υγιεινής ή γράφουν στα πα-
λιά τους τα παπούτσια «ή αλλού»
ή και τα δύο, γι’ αυτό πετάνε στους
κάδους απορριμμάτων ψόφια ζώα
(πρόβατα, σκυλιά, κοτόπουλα
κ.λπ.), δέρματα, κοιλιές ζώων με
όλα τα συναφή, τσόφλια σπασμέ-
νων αυγών κλπ. 

Η περισυλλογή των σκουπι-
διών γινόταν μία φορά την εβδομάδα και καταλαβαίνουμε
σε συνδυασμό με τις μεγάλες ζέστες τι επακολουθούσε. 

Σε ορισμένες γειτονιές μια ευχάριστη μυρωδιά ανα-
δύεται από τους κάδους και σκουλήκια βγαίνουν στους
δρόμους. Σμήνος από σκουληκόμυγες και άλλα έντομα
πετάγονται στον αέρα μέσα από τους κάδους, όταν
ρίχνεις τη σακούλα με τα σκουπίδια. 

Ας προσέξουν λίγο οι απαράδεχτοι γιατί η οποιαδήποτε
μόλυνση σε ζώα και ανθρώπους θα έχει επιπτώσεις και
σ’ αυτούς. Και ακόμη, όσοι από τους μη απαράδεχτους

διαπιστώνουν τέτοιες συμπεριφο-
ρές ας τις καταγγέλλουν στις Δη-
μοτικές αρχές αμέσως, οι οποίες
αρχές θα πρέπει να τους υποχρε-
ώνουν να καθαρίζουν τον κάδο
και να τον πλένουν. 

Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι,
όταν ρίχνουμε σκουπίδια στους
κάδους να είναι μέσα σε σακούλες
κλεισμένες στεγανά. 

Έτσι αποφεύγονται ανεπιθύμητα γεγονότα και ταυ-
τόχρονα διευκολύνουμε το έργο των ανθρώπων που ερ-
γάζονται για την περισυλλογή των σκουπιδιών. 

Στους απαράδεχτους, δε γνωρίζω, αν οι Δημοτικές
αρχές μπορούν να τους χρεώσουν και κανένα προστιμα-
τάκι. Ίσως να τους κάνει καλό, να τους ΣΥΝΕΤΙΣΕΙ. 

Π.Τ. 

Απαράδεχτοι

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

Η  ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΣΟΥ

ΕΙΝΑΙ  ΔΥΝΑΜΗ  ΜΑΣ

Ενημέρωση
Τα κοινωνικά συμβάντα που δημοσιεύονται στην

αντίστοιχη στήλη της εφημερίδας, μάς δίνονται από τις
υπηρεσίες του Δήμου μας. Τα όποια κοινωνικά συμ-
βάντα, ευχάριστα ή δυσάρεστα συμβαίνουν εκτός
Δάφνης, σε Αθήνα, Πάτρα κ.λ.π. ή εξωτερικό, ο Σύλ-
λογος δεν μπορεί να τα γνωρίζει. 

Αλλά κι αν ακόμη κάποιο από τα συμβαίνοντα γίνει
γνωστό σε κάποιο μέλος του Συλλόγου, δεν μπορούμε
να το δημοσιεύσουμε, χωρίς να γνωρίζουμε ότι αυ-
τούς που αφορούν επιθυμούν την δημοσίευσή του. Γι’
αυτό παρακαλούμε τους συμπατριώτες μας, αν κάποιο
συμβάν που τους αφορά (γάμος, βαφτίσια, επιτυχίες
κ.λπ.) επιθυμούν να δημοσιευτεί στην εφημερίδα, να
επικοινωνούν με το γραφείο του Συλλόγου ή να ενη-
μερώνουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. Ευχαριστούμε.    

Από το Δ.Σ.

ΑΦΟΙΑΦΟΙ

Ο  Σύλλογος  είσαι  εσύ.  Ενίσχυσέ  τον

για  να  διατηρήσουμε  την  επαφή  

με  το  χωριό  και  μεταξύ  μας.



στικό καλοκαίρι» στην ανακαινισμένη και
φωτισμένη πλατεία της Δάφνης και σας
ευχαριστώ για την παρουσία σας. 

Έχουμε μια εβδομάδα πλούσια σε εκ-
δηλώσεις που ξεκίνησαν την Τρίτη με την
Φιλαρμονική του Δήμου μας και θα κλείσουν
την Κυριακή το βράδυ με τη θεατρική πα-
ράσταση που θα παρουσιάσουν τα παιδιά
του Γυμνασίου και Λυκείου Δάφνης. 

Οι εκδηλώσεις μας στηρίζονται στο ντό-
πιο δυναμικό, στη νεολαία και στην εθε-

λοντική προσφορά και προβάλλουν την πο-
λιτιστική μας παράδοση και την τοπική ταυ-
τότητα. 

Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να απο-
δίδουμε ιδιαίτερη σημασία στον πολιτισμό
γιατί αποτελεί την μοναδική διέξοδο αισιο-
δοξίας, ελπίδας και προοπτικής και κανένας
οικονομικός περιορισμός δεν μπορεί να
τον ακυρώνει. 

Σε ότι αφορά τη νεολαία μας μπορεί
και επιβάλλεται να είναι πρωτοπόρα. Πρέπει
να δώσει ένα νέο όραμα για το αύριο, ένα
όραμα για το οποίο θα αξίζει να αγωνιστούμε
όλοι μας. 

Θα πρέπει όμως εμείς οι μεγαλύτεροι
να παραδεχτούμε ότι δεν παραδίδουμε ό,τι
καλύτερο στα παιδιά μας, άλλωστε η ση-
μερινή πραγματικότητα το αποδεικνύει. 

Κάποιοι θα λέτε μέσα σας, αφού οι πε-
ρισσότεροι νέοι απαξιώνουν την πολιτική
και δεν ασχολούνται ενεργά με τα κοινά
μπορεί να αλλάξει αυτό;

Ναι! Μπορεί να αλλάξει. 
Αρκεί πρώτα να αλλάξουμε εμείς οι

ίδιοι τις προσδοκίες μας από την τοπική
αυτοδιοίκηση αλλά και από την πολιτική. 

Να αλλάξουμε την νοοτροπία μας ακόμη
και στην καθημερινότητά μας. 

Να ξανασκεφτούμε δηλαδή τα πράγματα
με άλλο τρόπο. 

Να σκεφτούμε ότι ενασχόληση με τα
κοινά πρέπει να σημαίνει «κοινωνική φιλο-
δοξία» και όχι «ατομική». 

Να κατανοήσουμε όλοι ότι κανένας δεν
μπορεί να κερδίσει μόνος του σε μια κοινωνία
που σε συλλογικό επίπεδο χάνει. 

Να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές: 
Τον Δήμο Καλαβρύτων που κάθε χρόνο

χρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις αλλά και το
Καρναβάλι μας (για το οποίο από τώρα πρέ-
πει να προετοιμάζεστε). 

Τον Σύλλογο Δαφναίων Αθήνας-Πειραιά
και θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχα-
ρητήρια στον Πρόεδρο Άγγελο Καυγά καθώς
και σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την 4χρονη
δημιουργική τους θητεία αλλά και για την
άψογη συνεργασία που είχαμε. (Να η ευ-
καιρία για τους νέους να αναλάβουν τα

ηνία του ιστορικού μας Συλλόγου και όχι
μόνο). 

Τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Δάφνης
που όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στον
Λάδωνα, στο ποτάμι μας, στο μαγευτικό
αυτό τοπίο, που αποτελεί την ταυτότητα
του χωριού μας αλλά και όλης της περιοχής
θα μας προσφέρει μια αξέχαστη βραδιά με
λαϊκό πρόγραμμα. 

Τους μαθητές και δασκάλους των σχο-
λείων Δάφνης που σε όλες μας τις εκδη-
λώσεις δίνουν βροντερό παρόν. 

Θέλω όμως να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως
τους δασκάλους Όλγα Ραμαντάνη και Νίκο
Μαραγκό και να πω ότι δικαίως ο Σύλλογός
μας τους τίμησε για την πολυετή, πολύτιμη
και ποικίλη προσφορά τους στα πολιτιστικά
δρώμενα του χωριού μας αλλά και στην
διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. 

(Τους αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα). 
Τέλος να ευχαριστήσω όλους όσους

και με οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν και
πρόσφεραν για τις πολιτιστικές μας εκδη-
λώσεις, θα είναι όμως παράλειψή μου αν
δεν ευχαριστήσω το δημοτικό παραδοσιακό
συγκρότημα «Ρωμιοσύνη» του πατριώτη
μας Γιώργου Δαλιάνη που θα μας διασκε-
δάσει απόψε. 

Εύχομαι σε όλους να περάσετε όμορφα
και να απολαύσετε το πλούσιο πρόγραμμα
αυτών των εκδηλώσεων αλλά και το μα-
γευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγ-
ματοποιούνται». 

Ύστερα έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά
Άγγελος Καυγάς ο οποίος με τη σειρά του
καλωσόρισε κι ευχαρίστησε τους παρευρι-
σκόμενους για την πολυπληθή συμμετοχή
τους. Συνεχάρη την Μαρία Παναγιωτακο-
πούλου για την παγκόσμια επιτυχία της
στο Muay Thai και της ευχήθηκε πάντα επι-
τυχίες. 

Συνεχίζοντας είπε ότι οι συνδιοργανωτές
των φετινών εκδηλώσεων σε πείσμα των
καιρών αλλά και της δύσκολης μακρόχρονης
περιόδου που διανύουμε έφτιαξαν και πα-
ρουσιάζουν όχι 3ήμερες αλλά 4ήμερες πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις με πλούσιο και ποι-
οτικό πρόγραμμα. 

Αναφερόμενος στα του Συλλόγου είπε
ότι συνεχίζει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές
του χωρίς εκπτώσεις και περικοπές. 

Εκδίδει ανελλιπώς την εφημερίδα μας
η οποία φτάνει σε κάθε συμπατριώτη είτε
στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό του οποίου
γνωρίζουμε τη διεύθυνση. 

Διατηρούμε κι ενημερώνουμε το site
στο διαδίκτυο το οποίο αποτελεί κι αυτό
πηγή επικοινωνίας με τους φίλους μας αλλά
συγχρόνως διαφημίζει το χωριό μας. 

Οι εκδηλώσεις στην εθνική επέτειο της
25ης Μαρτίου 1821 ξεσηκώνουν το χωριό
μέσα στο χειμώνα με την λαμπαδηδρομία
την παραμονή το βράδυ από την νεολαία
μας στους δρόμους της Δάφνης, την φω-
ταγώγηση του πετρόκτιστου 1821 στη Ράχη
και τέλος τη ρίψη πολύχρωμων πυροτε-
χνημάτων στον ουρανό που κάνουν τη
νύχτα να δείχνει μέρα. Την επόμενη μέρα
οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται μετά την
παρέλαση της νεολαίας μας με την διεξα-
γωγή του αγώνα δρόμου 1.821 μ. ως φόρο
τιμής στους ήρωες του 1821. 

Το Καρναβάλι αποτελεί κορυφαία συμ-
μετοχή του Συλλόγου μας. Ένα Καρναβάλι
που ξέφυγε από τα όρια του χωριού μας
και της επαρχίας μας. Ειδικά το φετινό
Καρναβάλι είχε εξαιρετική επιτυχία και συ-
ζητήθηκε ευρέως. 

Όλες οι εκδηλώσεις έχουν επιτυχία όταν
τις στηρίζετε εσείς με τη συμμετοχή σας.
Ελάτε όλοι κοντά μας, κοντά στο Σύλλογο,
στο Σύλλογο Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά.
Τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους έχουμε
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Η
παρούσα Διοίκηση μετά από δύο θητείες
αποχωρεί. Δηλώστε συμμετοχή, συμμετέ-
χετε στις εκλογές να αλλάξουν τα πρόσωπα
να μπει νέο αίμα στη Διοίκηση με καινούρ-
γιες ιδέες απαραίτητες για την ασφαλή πο-
ρεία του Συλλόγου. 

Σας περιμένουμε όλους. 
Σας περιμένουμε βέβαια όλους και για

την αγορά του ημερολογίου του έτους 2017
που εκδώσαμε, κυκλοφορεί και είναι πανέ-
μορφο. Ελάτε κοντά μας να το προμηθευ-
τείτε.

Τέλος να σας ανακοινώσω ότι εντός
του Σεπτεμβρίου θα ανακατασκευάσουμε
ως Σύλλογος Δαφναίων πλήρως τη βρύση
στο Παλιοκκλήσι με την συμπαράσταση του
Δήμου. 

Θέλουμε να απολαμβάνουμε όλοι μας
όχι μόνο το γάργαρο φυσικό του νερό αλλά
να είναι το Παλιοκκλήσι τόπος στάσης, ξε-
κούρασης και αναψυχής. 

Ακολούθησε από τον Δήμο Καλαβρύτων
διά του Αντιδημάρχου Πάνου Λάππα και
τον ΝΑΟΔ διά του Προέδρου του Θοδωρή
Κόλλια, η βράβευση της χρυσής μας παγ-
κόσμιας πρωταθλήτριας του Muay Thai,
Μαρίας Παναγιωτακοπούλου, ενός παιδιού
δικού μας, ενός παιδιού του χωριού μας. 

Την σκυτάλη πήραν κατόπιν η νεολαία
του χωριού μας που χόρεψαν όπως κάθε
χρόνο με λεβεντιά και χάρη υπό το άγρυπνο
μάτι της ακούραστης δασκάλας τους Όλγας
Ραμαντάνη χορούς από όλα τα διαμερίσματα
της Ελλάδας. 

Η βραδιά έκλεισε με δημοτική παραδο-
σιακή μουσική από την ορχήστρα του Γιώρ-
γου Δαλιάνη ο οποίος διασκέδασε τους
συμπατριώτες που είχαν ασφυκτικά κατα-
κλύσει το κέντρο του χωριού, μέχρι τις
πρωινές ώρες. Ο χορός δεν σταμάτησε και
η νεολαία πάλι έδειξε ότι έχει τα πρωτεία
χωρίς συναγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς προσφέρ-
θηκαν εξαιρετικά παραδοσιακά γλυκίσματα
που φτιάχτηκαν από εκλεκτές συμπατριώ-
τισσες που πάντα μας βγάζουν ασπροπρό-
σωπους. 

Το βράδυ του Σαββάτου 20-8-2016 το
πρόγραμμα μεταφέρθηκε στις όχθες του
Λάδωνα στις εγκαταστάσεις του Κανόε-Κα-
γιάκ. 

Το λαϊκό συγκρότημα του Κώστα Μάν-
τζιου ερμήνευσε λαϊκά, έντεχνα και παρα-
δοσιακά τραγούδια που ξεσήκωσαν τους
επισκέπτες που είχαν σπεύσει από νωρίς
δημιουργώντας το αδιαχώρητο στις εγκα-
ταστάσεις παρ’ ότι υπήρχαν παρεμφερείς
εκδηλώσεις σε όμορα χωριά. 

Την Κυριακή 21-8-2016 οι εκδηλώσεις
προέβλεπαν τη θεατρική παράσταση “τα
καινούρια ρούχα του Βασιλιά” από τους
μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου
Δάφνης. 

Από νωρίς η κεντρική μας πλατεία έβαλε
τα καλά της, φωταγωγήθηκε, φτιάχτηκαν
τα σκηνικά, στήθηκε το ηχοσύστημα, οι ηθο-
ποιοί έκαμαν την τελευταία πρόβα, οι θεατές
πλημμύρισαν την πλατεία και η παράσταση
άρχισε στην ώρα της.

Όλα κύλησαν τέλεια, η ερμηνεία των
μαθητών - ηθοποιών, η μουσική, μικροφωνική
κάλυψη, οι μικροί μας φίλοι οι οποίοι με τη
βοήθεια της Γεωργίας Κουτσιουρή αποτέ-
λεσαν τη χορωδία - συνθημάτων, ο επιβλέ-
πων τα πάντα δάσκαλος Νίκος Μαραγκός,
η υποβολέας και όχι μόνο δασκάλα Όλγα
Ραμαντάνη μας πρόσφεραν τέλεια θεατρική
παράσταση την οποία απόλαυσαν και κατα-
χειροκρότησαν όλοι οι θεατές. 

Τις εκδηλώσεις μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο παπα-Τάκης του Ι.Ν. Αγ.
Τριάδας, η βοηθός Δημάρχου Στέλλα Πα-
νουτσακοπούλου, ο Διοικητής του Τμήματος
Τροχαίας Κηφισιάς Γιάννης Δημητρακόπου-
λος, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Δάφνης Κώστας
Λαζανάς, τα μέλη Γιάννης Τσίπος και Χρή-
στος Παναγιωτακόπουλος, ο τ. Βοηθός Δη-
μάρχου Ανδρέας Παϊκόπουλος, ο πρώην
Αντιδήμαρχος Παΐων Ιωάννης Μπαλασό-
πουλος, ο εκπρόσωπος Νασίων Δημήτρης
Ζίγκιρης, ο εκπρόσωπος Σκοταναίων Πέτρος
Ρηγόπουλος, ο εκπρόσωπος Αμυγδαλιάς
Χρήστος Διαμαντόπουλος, ο εκπρόσωπος
Χόβολης Ευάγγελος Θωμάς, ο Πρόεδρος
του Αγροτογαλακτοκομικού Συνεταιρισμού
Καλαβρύτων Παύλος Σατολιάς, ο Πρόεδρος
των Πολυτέκνων Νικόλαος Φελεμέγκας, ο
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων
Γιώργος Λιαρόπουλος, η Γραμματέας Βάσω
Μαλλή, ο Ταμίας Δωρόθεος Λιάππης κι η
Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου. Τέλος παρα-
βρέθηκαν οι πρώην Πρόεδροι του Συλλόγου
μας Διονύσης Σπυρόπουλος, Θανάσης Ζη-
ρογιάννης και Ανδρέας Παναγόπουλος. 
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4ήμερες  (18, 19, 20, 21-8-2016)  φέτος 
οι  Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις  στη  Δάφνη

Συνέχεια από την 1η σελ.


