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Οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (18-19-20/8)
συγκέντρωσαν όλους τους Δαφναίους στο χωριό

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος οι φορείς της Δάφνης, ο Σύλλογος Δαφναίων
Αθήνας και Πειραιά, ο Δήμος Καλαβρύτων και ο Ναυταθλητικός Όμιλος
πραγματοποίησαν εκδηλώσεις στις
18, 19 και 20 Αυγούστου 2017.
Την Παρασκευή 18-8-2017 η βραδιά ξεκίνησε στην κεντρική πλατεία
του χωριού με χαιρετισμό της Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Παΐων Στέλλας
Πανουτσακοπούλου η οποία είπε:

Αγαπητοί
Πρόεδροι, εκπρόσωποι Συλλόγων
και τοπικών φορέων, συγχωριανοί, φίλοι και φίλες μας, καλησπέρα σας!
Για όσους δεν
με γνωρίζετε, είμαι η νέα Αντιδήμαρχος της Δ.Ε.

Παΐων, που διαδέχτηκα τον αξιέπαινο
απερχόμενο Αντιδήμαρχο κο Παναγιώτη Λάππα, τον οποίο και θα ήθελα
να ευχαριστήσω δημοσίως για την
προσωπική στήριξη που μου έδειξε,
αλλά και να τον επαινέσω για μια
ακόμη φορά για το αξιόλογο και
πλούσιο έργο του, που επιτέλεσε
κατά τα χρόνια που διετέλεσε Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παΐων και που όλοι
εσείς είστε οι καλύτεροι μάρτυρες
αυτού. Δυστυχώς, σήμερα, δεν μπόρεσε να βρίσκεται κοντά μας, όπως
και πολλοί άλλοι συγχωριανοί μας,
λόγω της αιφνίδιας απώλειας της
αείμνηστης Βούλας Μπερλέμη, όπως
άλλωστε γνωρίζετε, πλην όμως εμείς,
έχουμε καθήκον, παρά το θλιβερό
αυτό γεγονός, να σταθούμε στο
βήμα αυτό και να συνεχίσουμε το
πρόγραμμά μας.
Σας καλωσορίζω λοιπόν, για μια
ακόμη χρονιά, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος
Καλαβρύτων με τον τίτλο: «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017» και ήδη ξεκίνησαν από χθες, όπου η Φιλαρμονική
Συνέχεια στην 8η σελ.

Οι Δαφναίοι προχωρούν μόνοι τους...
Μόνη της η Δάφνη και μόνοι τους οι
Δαφναίοι στις Αυγουστιάτικες Εκδηλώσεις
του Δήμου Καλαβρύτων, αλλά χωρίς το Δήμαρχό τους!! Όμως μας εδόθη η ευκαιρία να
γνωρίσουμε την Αντιδήμαρχό μας Στέλλα
Πανουτσακοπούλου, την αεικίνητη, χαρίεσσα
και πολλά υποσχόμενη στα Καλαβρυτινά Δημοτικά, στα οποία η ανάμιξή της είναι το
φως της ελπίδας για την περιοχή μας όλη.
Όμως και ο Δαφναίος Πρόεδρός μας Άγγελος Καυγάς με πολλά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου των εν Αθήναις
και Πειραιεί Δαφναίων, υπήρξε συνδιοργανωτής της αποψινής εκδήλωσης, στην κεντρική της Δάφνης πλατεία, όπου τα μικρά
της Δάφνης παιδιά με την άξια επαίνων
Περισσότερα στη σελ. 3

Συνέχεια στην 3η σελ.

Δ Ι Α Β Α Σ ΤΕ
3 Επιτυχόντες στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις
3 Κοινωνικά
3 Τα πρωτάκια στο σχολείο
3 Τηλεσκόπιο

Οικοδομικές εργασίες
παντός τύπου
Κεραμοσκεπές

σελ. 2
σελ. 2

Μαλλής Παναγιώτης
του Ευαγγέλου
τηλ.: 6974075011

σελ. 3

σελ. 4-5
3 Η διαφθορά αφορά τους άλλους
σελ. 6
3 Μη ξεχνάτε, ότι είσθε θνητός
σελ. 6
3 Λαοί και κόμματα
σελ. 7
3 Οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
(18-19-20/8) συγκέντρωσαν
όλους τους Δαφναίους
στο χωριό
σελ. 8

Μάρης Παναγιώτης
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Λύκειο Δάφνης
― Δεχουνιώτη Βασιλική του Βασιλείου και της Τασίας,
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ
― Μαραγκού Αργυρώ του Νικολάου και της Όλγας,
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη ΣΣΑΣ
― Σπηλιόπουλος Βασίλειος του Βασιλείου και της
Αντωνίας Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών.

Παιδιά συμπατριωτών μας από άλλα Λύκεια
― Γαλανίδου Ουρανία της Βασιλικής Μαλλή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
― Κουτσαβδής Θεόδωρος-Χριστόφορος του Στέλιου
και της Βασιλικής Καραμέρου, Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά),
Τμήμα Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
― Μυλωνάς Νικόλαος του Ευσταθίου (γιος της συμπατριώτισσας Μαρίας Ανδρέου Μιχαλοπούλου) εισήχθηκε
στη Σχολή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
― Παπαδημητρίου Ι. Δημήτριος στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ).
― Χρυσανθακοπούλου Μαρία του Παναγιώτη και της
Κωνσταντίνας στο Π. Πειραιά, Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών.

Βαφτίσεις

Γάμ οι

Τ.Κ. Δάφνης
― Το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 και ώρα 7:00
μ.μ. στο Ιερό Προσκύνημα Ζωοδόχου Πηγής
“Παναγία η Τρυπητή” στο Αίγιο οι γονείς
Γιάννης Καζαμαριώτης και Κωνσταντίνα Καυγά (του Σπήλιου και της Χρυσούλας) βάπτισαν
την κόρη τους με νονά την Ξανθούλα Γρυπαίου και το όνομα αυτής ΜΕΛΙΝΑ.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στο
ξενοδοχείο Long Beach Resort στο Λόγγο
Αιγίου.
― Την Παρασκευή 1-9-2017 στον Ι.Ν. Αγ. Φιλίππου Νικαίας οι γονείς Χρήστος Κογκάκης
και Ντόρα Μακρή (του Ανδρέα και της Παναγιώτας) βάπτισαν το γιο τους με νονούς τον
Πέτρο και τη Δήμητρα και το όνομα αυτού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Τ.Κ. Δάφνης
― Το Σάββατο 15-7-2017 και ώρα 19:00 στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας
Δάφνης η Διαμάντω Λεβέντη του Ανδρέα και της Δημητρούλας,
ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Ιωάννη Λεδάκη του
Εμμανουήλ και της Όλγας. Ακολούθησε η βάπτιση της κορούλας
τους και το όνομα αυτής ΟΛΓΑ.
Η γαμήλια δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο “Μπέλος”
όπου πρωταγωνίστησαν το κέφι κι ο χορός των καλεσμένων
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα να ζήσουν και να πραγματοποιήσουν όλα τα όνειρά τους.

Συγχαρητήρια - Επιτυχίες
Το Δ.Σ. εκφράζει τα Θερμά του Συγχαρητήρια στον
Θοδωρή - Χριστόφορο Κουτσαβδή, ο οποίος κατέκτησε
το Πρωτάθλημα Ελλάδος Εφήβων στο Μπάσκετ, παίζοντας με την ομάδα των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και στον
Μιχαήλ - Πανορμίτη Κουτσαβδή, ο οποίος τελείωσε με
επιτυχία τις σπουδές του στη Σχολή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ορκίστηκε στις 9-5-2017.
Τα αδέλφια είναι υιοί του Στυλιανού Κουτσαβδή και
της Βασιλικής Καραμέρου το γένος Τράπαλη.
Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, υγεία και πάντα προσωπικές επιτυχίες.

Μετά τη βάπτιση ακολούθησε δεξίωση στον
πολυχώρο του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος
με ποικιλία πλούσιων και εύγευστων φαγητών
και ποτών. Το περιβάλλον με τη συνδρομή
και της κατάλληλα επιλεγμένης μουσικής
ήταν φαντασμαγορικό. Οι γονείς μαζί με το
νεοφώτιστο άνοιξαν πρώτοι το χορό και παρέσυραν στη συνέχεια στο γλέντι όλους τους
προσκεκλημένους που ξεφάντωσαν μέχρι τις
πρωινές ώρες.
Ο Σύλλογος εύχεται ολόψυχα να τους ζήσουν.

Έφ υγαν...
Τ.Κ. Δάφνης
― Η Μπερλέμη Αγγελική του
Γεωργίου απεβίωσε στις 27-2017. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1960.
― Η Ασημακοπούλου Αγγελική
του Ιωάννη απεβίωσε στις
13-7-2017. Γεννήθηκε στη
Δάφνη το 1912.
― Η Φωτοπούλου Δήμητρα
του Αντωνίου απεβίωσε στις
23-7-2017. Γεννήθηκε στα
Λαγκάδια το 1921.
― Ο Φελεμέγκας Αναστάσιος
του Νικολάου απεβίωσε στις
24-8-2017. Γεννήθηκε στη
Δάφνη το 1942.
― Την 16/17-8-2017 απεβίωσε
τελειώς ξαφνικά η Βούλα
Μπερλέμη του Δημητρίου,
ετών 64, την περίοδο των
διακοπών της στο χωριό και
βύθισε στο πένθος τους φίλους και συγγενείς της. Η
εξόδιος ακολουθία τελέστηκε
την 21-8-2017 στο Κοιμητήριο της Αγ. Παρασκευής στον
Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στις 12:00
μ.μ. παρουσία των παιδιών
της, Χριστίνας-Γιάννη, Τόνιας-Γιώργου, των εγγονιών
της, των συγγενών και αμέτρητων φίλων της.

ΙΕΡΟ

Θοδωρής-Χριστόφορος
Κουτσαβδής

Μιχαήλ-Πανορμίτης
Κουτσαβδής

Από τους αρχαίους χρόνους οι Έλληνες τιμούσαν
τους γονείς. Ο Πλάτωνας θεωρεί ότι όλα όσα απέκτησε
ο άνθρωπος και διαθέτει “τα χρωστά σε κείνους που
τον γέννησαν και τον μεγάλωσαν κι οφείλει να τα χρησιμοποιεί πρόθυμα για την εξυπηρέτησή τους. Πρέπει
να τους βοηθά με όλη τη δύναμη της ψυχής του, έτσι
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ΤΗ Σ ΔΑΦΝ Η Σ
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 με ΙΒΑΝ:

GR8301101290000012929619976
ή θα εισπράττονται από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.
Τηλέφωνα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
Καυγάς Άγγελος, Πρόεδρος, τηλ. 6936761398
Κοροντζής Τρύφων, Αντ/δρος, τηλ. 6977233343
Μαλλή Βάσω, Γραμματέας, τηλ. 6977519564
Λιάππης Δωρόθεος, Ταμίας, τηλ. 6909456441
Λιαρόπουλος Γεώργιος, Μέλος, τηλ. 6977252558
Θεοδωροπούλου Αλεξάνδρα, Μέλος, τηλ. 6974857192
Ζηρογιάννη Αθανασία, Μέλος, τηλ. 6983707155
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

Σταύρος Αρβανίτης και Μαριγώ Αρβανίτη

ξεπληρώνει τις φροντίδες και τους κόπους που κατέβαλαν γι’ αυτόν”. Προχωρώντας ο φιλόσοφος γράφει
“και όταν τελευτήσουν (πεθάνουν) οι γονείς μας οφείλουμε κάθε χρόνο να τιμάμε τη μνήμη τους προσφέροντας έτσι νοερά το μερίδιο που τους ανήκει”.
Φθάνοντας στις δικές μας ημέρες βλέπουμε ότι η
εκκλησία μας, μας προτρέπει να τιμάμε τους θανόντες
γονείς “προσδοκώντας Ανάσταση νεκρών”, μάλιστα
για να πιστοποιήσει την ιερότητά τους αριθμεί τα καθήκοντά μας προς τους γονείς αμέσως μετά από αυτά
προς τον Θεό.
Ο Σταύρος και η Μαριγώ Αρβανίτη είχαν περισσότερες λύπες παρά χαρές, αλλά στάθηκε ο ένας δίπλα

― Το βράδυ 2/3-9-2017 απεβίωσε τελείως ξαφνικά στην
Κέρκυρα κατά τη διάρκεια
της γαμήλιας δεξίωσης του
γιου της Χαραλάμπους, η
Ανθή Λάππα, σύζ. Θεοδώρου, το γένος Κων/νου Κούνα
και Μαρίας, ετών 68. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε
στην Αθήνα.
Τ.Κ. Πάου
― Η Δίπλα Ανδριάνα του Γεωργίου απεβίωσε στις 10-62017. Γεννήθηκε στην Πάο
το 1917.
― Ο Κατσιάμπουλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου απεβίωσε
στις 18-6-2017. Γεννήθηκε
στο Βεσίνι το 1934.
― Η Λάμψια Αγγελική του Χαράλαμπου απεβίωσε στις 137-2017. Γεννήθηκε στα Τρόπαια Γορτυνίας το 1938.
― Ο Σακκέτος Ιωάννης του
Ηλία απεβίωσε στις 30-82017. Γεννήθηκε στο Βεσίνι
το 1925.
Τ.Κ. Σκοτάνης
― Η Μπέκου Βασιλική του
Κων/νου απεβίωσε στις 8-62017. Γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1961.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

ΧΡΕΟΣ
στον άλλο ως πελώριος βράχος.
Η μητέρα μου η Μαριγώ, πέρασε νύχτες και ημέρες
με αφοσίωση σε εμάς για να μας θρέψει με το γάλα
της, αγρυπνώντας όταν ήμασταν άρρωστοι και προσευχόμενη για εμάς, ενώ αγόγγυστα πρωί-πρωί με τον
πατέρα έτρεχε στα χωράφια αποκομίζοντας τελικά τα
απολύτως αναγκαία αγαθά σε βάρος πάντα της νεότητάς
της, της καλλονής της, της υγείας της, όλα για να παρουσιάσει εμάς. Αυτή ήταν η Μαριγώ Αρβανίτη που
στήριξε με την αγάπη της αλλά και με το θάρρος της
γνώμης της τον σύζυγο και πατέρα Σταύρο.
Ο πατέρας μας, Σταύρος Αρβανίτης, πρόσφερε τις
δυνάμεις του σύροντας το άροτρο της ζωής, διαπλέοντας
ολόκληρα πελάγη από το βάρος των φροντίδων για τα
επτά παιδιά του. Άσπρισε
από την πάλη της εργασίας
στα άγονα Στρεζοβινά χωράφια μόνο και μόνο για να
προετοιμάσει και να προσφέρει το απολύτως καθημερινό
και μόνο αυτό για μας.
Ο αδελφός μου ο Αλέξης, μετανάστης κι αυτός
στον Καναδά, όπως και εγώ,
δημιουργήθηκε επαγγελματικά, έφτιαξε θαυμάσια οικογένεια, αλλά δεν πρόλαβε
να τα χαρεί και να τα απολαύσει στο βαθμό που επιθυμούσε.
Έφυγε από κοντά μας
νωρίς, πριν πέντε χρόνια.
Αλέξιος Αρβανίτης
Σας ευχαριστώ ολόψυχα
για ότι μου προσφέρατε και αισθάνομαι ευγνώμων που
σας είχα στη ζωή μου.
Νίκος Αρβανίτης

«Έφυγε» ο Τάσος Φελεμέγκας
«Έφυγε» ο φίλος Τάσος Φελεμέγκας ο οποίος
αν και ζούσε στη Ν. Αφρική κατάφερε στον τόπο του
να έχει φίλους και συγγενείς οι οποίοι τον περίμεναν
με ανοικτή αγκαλιά για να τον καλωσορίσουν και να
τον φιλοξενήσουν. Πέτυχε επαγγελματικά στο εξωτερικό, δημιούργησε θαυμαστή οικογένεια, είδε εγγόνια αλλά δεν πρόλαβε να εγκατασταθεί μόνιμα
στο χωριό του όπως επιθυμούσε, όπου είχε κατασκευάσει ένα καταπληκτικό σπίτι που τον περίμενε.
Καλό σου ταξίδι Τάσο.
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Π Ο ΛΥ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» Νομού Αχαΐας με την
ευγενική χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, θα πραγματοποιήσει το 4ο
διήμερο ΔΩΡΕΑΝ προληπτικών εξετάσεων του προγράμματος “ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΩΗΣ”
το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων από τις 10:00 έως τις 15:00 από τις εξής ειδικότητες:
― Ογκολόγο, για εξέταση Μαστού
― Πνευμονολόγο, για εξέταση Πνεύμονα
― Ουρολόγο, για εξέταση Προστάτη & άλλες ουρολογικές δυσλειτουργίες
― Γαστρεντερολόγο, για εξέταση Εντέρου
― Δερματολόγο, για εξέταση Δέρματος και Σπίλων
― Ψυχίατρο, για Συμβουλευτική.
Για περισσότερες πληροφορίες και για κλείσιμο ραντεβού για εξετάσεις απευθυνθείτε στο τηλ. 2610 226122 (κος Μαγκαφάς Παναγιώτης και κα Μπουσιούτη
Ανδριανή).
Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων και του Γενικού Νοσοκομείου Καλαβρύτων.

Οι Δαφναίοι
προχωρούν μόνοι τους...
Συνέχεια από την 1η σελ.

δασκάλα τους Βασιλική Ζηρογιάννη έδωσαν το έναυσμα της χορευτικής βραδιάς
με κρητικούς και νησιώτικους χορούς,
αποσπάσαντα τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων.
Στη συνέχεια το πασίγνωστο εντός κι
εκτός Ελλάδας οικογενειακό συγκρότημα
του Καλαβρυτινού (εκ Ψωφίδος) Γεωργίου
Δαλιάνη, ξεσήκωσε με τα γνήσια δημοτικά
μας τραγούδια τους Δαφναίους και άλλους
χορευτές.
Εύγε στην Αντιδήμαρχό μας.
Εύγε στον Πρόεδρό μας.
Εύγε στους συντελεστές της νύχτας
τούτης που μάγεψε όλες και όλους μας.
Όμως η απουσία του πρώην Αντιδημάρχου
μας, Παναγιώτη Λάππα ήταν αισθητή μεν,
δικαιολογημένη δε.
Εγώ γνωρίζοντας και τους τρεις συνδιοργανωτές της γεμάτης μαγεία Αυγουστιάτικης αυτής βραδιάς τούς συγχαίρω
για τις ευχάριστες ώρες που μας χάρισαν,
νοστάλγησα όμως τα χορευτικά του Γυμνασίου-Λυκείου, που τα προηγούμενα
χρόνια μας παρουσίασαν την Καλαβρυτινή,
στους ελληνικούς χορούς, λεβεντιά, αντάξια των Δαφναίων προγόνων τους.
Γνωρίζω το πένθος των δασκάλων τους
και δικαιολογώ την απουσία, ευχόμενος

να είναι μόνο αυτή η αιτία.
Κλείνοντας το κείμενό μου αυτό, απευθύνομαι στην Αντιδήμαρχό μας Στέλλα,
στον Πρόεδρό μας Άγγελο και στον πρώην
Αντιδήμαρχό μας Παναγιώτη να εντείνουν
τις ενωμένες δυνάμεις τους, για ένα καλύτερο μέλλον της Δάφνης και όλου του
πρώην Δήμου Παΐων κατά την προγονική
μας ρήση: “ταχ’ αύριον έσετ’ άμεινον”.
Ας προχωρήσουν αταλάντευτοι, χωρίς πικρία και απαισιοδοξία, για να μη θεωρηθούν από την Αζανιάδια ιστορία μας, ως
οι τελευταίοι άρχοντες του τόπου μας
τούτου.
Γνωρίζω τις δυσκολίες, γνωρίζω το
“τις πταίει” για την κατάρρευση της περιοχής μας, όμως θαρσείτε διότι “πολλά
τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερον
πέλει”. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι φοβερότερος όλων των δεινών και με τις δυνάμεις του τα πάντα μπορεί να κατορθώσει. Πορευθείτε εν δυνάμει κι εγώ με πολλούς άλλους εκλεκτούς Καλαβρυτινούς
συμπολίτες μας θα είμαστε οι καλύτεροι
σύμβουλοί σας.
Γίνετε λαωφελείς για να μείνετε λαοφιλείς.
Δάφνη 19-8-2017
Δημήτριος Π. Σφυρής
Δικηγόρος

Παρασκευή 13 και Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017
στα Τριπόταμα στο χώρο του Δημαρχείου
και ώρα 09.00 - 15.00
Το Δ.Σ. της Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών “Ο Μελάμπους” διοργανώνει στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2017 πολυιατρείο στα Τριπόταμα Καλαβρύτων. Η
εξέταση των κατοίκων θα πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση από τους εθελοντές
ιατρούς της εταιρείας, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, στην περιοχή της
επαρχίας μας. Το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μεταξύ 20 έως 30 Σεπτεμβρίου.
Εκ του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γ.Ν. Ζωγράφος
Διευθ. Χειρουργικής Γ.Κ.Ν. Αθηνών
Τηλ.: 6944918944

Το μέλος
Π. Γιαννόπουλος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Τηλ.: 6932109079

Τα πρωτάκια στο σχολείο
Είναι γεγονός πως η είσοδος του παιδιού στο Δημοτικό έχει μεγάλη σημασία
για τη ζωή του.
Χαρακτηρίζεται αφενός από τον αποχωρισμό του παιδιού από το μικρόκοσμο
της οικογένειας και αφετέρου από την
ένταξή του στο ευρύτερο περιβάλλον της
σχολικής κοινότητας. Αυτό το γεγονός
σηματοδοτεί μια νέα εποχή καθηκόντων
κι απαιτήσεων για το παιδί, το οποίο θα
αρχίσει να αποκτά συστηματικές γνώσεις
που σταδιακά θα γίνονται πολύπλοκες και
κάποιες φορές ενδεχομένως, δεν θα του
είναι ιδιαίτερα ευχάριστες.
Γενικά μέσα σε 10-15 μέρες το παιδί
έχει προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον.
Συνήθως έχει προηγηθεί η φοίτησή του
στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο,
γεγονός που σημαίνει ότι τόσο το παιδί
όσο και οι γονείς έχουν ήδη βιώσει τον
αποχωρισμό.
Για να θεωρηθεί ένα παιδί έτοιμο να
ενταχθεί στην Α’ Δημοτικού, θα πρέπει
να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Εκτός
από τη χρονολογική του ηλικία -περίπου
των 6 ετών- χρειάζεται να έχει αποκτήσει
την ωριμότητα που απαιτεί η ηλικία του
σε ότι αφορά το σωματικό-νοητικό αλλά
και συναισθηματικό τομέα.
Εδώ μπαίνει η συνισταμένη των γονιών
τι πρέπει να γνωρίζουν;
― Ότι η επίδοση σχετίζεται με πολλές
άλλες παραμέτρους και όχι απαραίτητα
με τις ικανότητες του παιδιού. Κυρίως
συνδέεται με την ωριμότητά του, το κίνητρο για μάθηση, τη στάση του περιβάλ-

λοντός του κ.ά.
― Παρατηρήστε πως μαθαίνει το παιδί
σας, ποια είναι τα δικά του χαρακτηριστικά
όταν κάθεται να διαβάσει.
― Εντοπίστε τα δυνατά και τα αδύνατα
σημεία του παιδιού σας και να το ενθαρρύνετε με βάση αυτά.
― Το σπουδαίο είναι, από την πρώτη
κιόλας τάξη, το παιδί να συνειδητοποιήσει
ότι η μελέτη είναι καθαρά δική του υποχρέωση.
― Δώστε του να καταλάβει ότι είναι
σημαντικό για το ίδιο κάθε μέρα να μαθαίνει νέα πράγματα.
― Συμφωνήστε μαζί του για το πρόγραμμα μελέτης στο σπίτι. Δείξτε του εμπιστοσύνη αντί να του επιβάλλετε εσείς
τι θα κάνει πρώτα.
― Βοηθήστε το να θέτει μικρούς στόχους και να δουλεύει σταδιακά για να
τους πραγματοποιεί.
― Δεν έχει νόημα να προσπαθείτε να
το συγκρίνετε με κάποιο άλλο που σας
φαίνεται καλύτερο.
― Κάθε σας προσπάθεια με το παιδί
πρέπει να χαρακτηρίζεται από ηρεμία και
πνεύμα συνεργασίας. Ο θυμός διαταράσσει
τη σχέση σας μαζί του.
― Αν παρά τις προσπάθειές σας διαπιστώσετε ότι η απόδοση του παιδιού δεν
ανταποκρίνεται στις ικανότητές του, ίσως
χρειάζεται να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου
ειδικού. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποια
μαθησιακή δυσκολία η οποία βεβαίως αντιμετωπίζεται, αρκεί να έχουν τη διάθεση
και το θάρρος να δουν την πραγματικότητα.

Αλίμονο στους νέους που δεν είναι ούτε «δικοί μας» ούτε «δικοί τους»
Προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ
«από τα μέσα του 2018» υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Μουσείο Μπενάκη,
κατά την παρουσίαση της «Εθνικής Στρατηγικής για τη
Διοικητική Μεταρρύθμιση». Υπήρξαν, άραγε, κάποιοι που
αναθάρρησαν; Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, προκειμένου
να ανακοπεί η φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό
(brain drain), θα επιδιωχθεί η προσέλκυσή τους στο Δημόσιο. Υπήρξαν, άραγε, κάποιοι που χάρηκαν;
Είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει θεσμοθέτηση πρόσθετων
κινήτρων για τον επαναπατρισμό νέων επιστημόνων:
«Από τα μέσα του 2018 θα προχωρήσουμε σε γραπτούς
διαγωνισμούς για την προσέλκυση νέων πτυχιούχων στο
Δημόσιο», υπογράμμισε. Υπήρξαν, άραγε, κάποιοι που
άρχισαν να ετοιμάζουν τις αποσκευές τους;
Έρευνα που είχε διεξαχθεί πριν από ένα χρόνο για
τους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού αναδείκνυε

την «έλλειψη αξιοκρατίας και τη διαφθορά» ως μία από
τις κύριες αιτίες (σε ποσοστό 40%), που αποθαρρύνουν
τους νέους να επιστρέψουν. Και γι’ αυτό δεν ακούστηκε
κάτι από τα πρωθυπουργικά χείλη. Γιατί μπορεί μεν οι
προσλήψεις να μη γίνονται «αυθαίρετα και απρογραμμάτιστα» αλλά βάσει «μηχανισμού αποτύπωσης αναγκών»,
όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, όμως περί «μηχανισμού
αξιολόγησης», κουβέντα.
Από τη μία, προσλήψεις και διορισμοί εμφανίζονται και
πάλι ως ψηφοθηρικό δόλωμα, έστω και με έναν στραπατσαρισμένο (δήθεν) μεταρρυθμιστικό φιόγκο, από την
άλλη, η «αξιολόγηση» εξακολουθεί να αποσιωπάται ως
καμουφλαρισμένη επιθυμία απολύσεων.
Κι έτσι το μεν πελατειακό κράτος παραμένει αμετακίνητο, ως πυλώνας των κυβερνήσεων, η δε αξιολόγηση
δαιμονοποιείται ως συνώνυμη μιας «δεξιάς» μεταρρύθμισης
συνδεδεμένης με απολύσεις. Το εύρημα είναι παλιό, αλλά

πιάνει. Γιατί στη μανιχαϊστική λογική του (οι καλοί προσλαμβάνουν - οι κακοί απολύουν) συνθλίβεται η αξιολόγηση,
η μόνη διαδικασία που μπορεί να ξεριζώσει την αντίληψη
με την οποία λειτουργεί το ελληνικό Δημόσιο. Πώς αλλιώς
θα εξασφαλιστεί ο καλύτερα εξοπλισμένος, ο επαρκέστερος, εργαζόμενος απέναντι στον «κολλητό» του συστήματος; Πώς αλλιώς θα ισχυροποιηθεί ο ικανός υπάλληλος με κατάλληλες γνώσεις, απέναντι στον ανίκανο
με τις κατάλληλες γνωριμίες;
Νέες προσλήψεις, χωρίς εξορθολογισμό, με υπηρεσίες-φαντάσματα, υπαλλήλους που «κανείς δεν μπορεί
να δει πού βρίσκονται πραγματικά και πού υπηρετούν»
(δήλωση στελέχους της κυβέρνησης), απλώς τροφοδοτούν
την ασθένεια χωρίς θεραπεία. Αλίμονο στους νέους επιστήμονες που δεν είναι ούτε «δικοί μας» ούτε «δικοί
τους». Που δεν είναι κανενός.
Μαρία Κατσουνάκη
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤ

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη
ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Η ΓΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΕΡΟ
Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας γέρος και μια γριά. Είχαν ένα
γουρούνι και κόντευαν Απόκριες. Η γριά ρώταγε κάθε ημέρα τον
γέρο πότε θα σφάξουνε το γουρούνι κι ο γέρος της έλεγε:
― Άμα θα βγουν τα ξύγκια από τον πισινό του γουρουνιού, τότε
θα το σφάξομε...
Οι ημέρες περνούσαν.
Κοίταγε η γριά κάθε ημέρα
να δει τα ξύγκια να βγαίνουν, του κάκου όμως δεν
έβγαινε τίποτα. Τέλος έχασε
την υπομονή της και μια
ημέρα, πήρε βαμπάκι και το
έχωσε στον πισινό του γουρουνιού, έτσι που να φαίνεται ότι βγαίνει ξύγκι. Τότε
φώναξε πρόσχαρα τον γέρο:
― Γέρο, γέρο! Βγήκαν
τα ξύγκια του γουρουνιού...
Πρέπει να το σφάξομε...
Την άλλη μέρα τόσφαξαν
το γουρούνι, τόγδαραν και
πήρε η γριά τ’ άντερα, να
πάει να τα πλύνει στη βρύση. Εκεί που τα έπλενε, της
ήρθε προς νερού της και
ΤΟ ΑΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ
πήγε
παραπλεύρως. Την ώρα
Αριστερά οι οικίες Αθ. Ασημακοπούλου
(ή Καγιάφα) με την μεγάλη αυλόπορτα, αυτή χύμηξε ένας αητός και
της πήρε ένα άντερο. Τότε
Ζηρόγιαννη και Β. Γιάνναρη,
η γριά παρακαλούσε τον
δεξιά Αντωνίου Ι. Σακελλαρίου (1975)
αητό να της δώσει τα άντερα, μην τη σκοτώσει ο γέρος. Ο αητός της ζήτησε κλωσσόπουλο. Τι
να κάνει η δόλια γριά, πήγε στην κλώσσα:
― Κλώσσα, κλώσσα!... Δος μου ένα πουλί! Κι εγώ πουλί τ’ αητού
κι αητός εμένα τ’ άντερο, μη με σκοτώσει ο γέρος!...
Η κλώσσα ζήτησε σκύβαλα. Τότε η πήγε η γριά στ’ αλώνι και του
λέει:
― Αλώνι, αλώνι!... Δος μου σκύβαλα! Κι εγώ σκύβαλα στην
κλώσσα, κι εμένα η κλώσσα το πουλί και εγώ πουλί τ’ αητού, κι
αητός εμένα τ’ άντερο, μη με σκοτώσει ο γέρος!...
Το αλώνι ζήτησε ελατόκλαδο για να το σκουπίσει. Πήγε η γριά
στον έλατο:
― Έλατε, έλατε!... Δος μου ένα κλαδί για να το κάμω σκούπα, τ’
αλώνι να σκουπίσω, για να μου δώσει σκύβαλο, να δώσω εγώ στην
κλώσσα κι η κλώσσα εμένα το πουλί κι εγώ πουλί τ’ αητού κι αητός
εμένα τ’ άντερο, μη με σκοτώσει ο γέρος!...
Το έλατο ζήτησε να μην το τρων τα γίδια:
― Γίδια, γίδια!... Μην τρώτε τον έλατο, για να μου δώσει το
κλαδί, να σκουπίσω εγώ τ’ αλώνι, τ’ αλώνι να δώσει εμένα σκύβαλο,
σκύβαλο εγώ της κλώσσας κι η κλώσσα εμένα το πουλί, κι εγώ
πουλί τ’ αητού κι αητός εμένα τ’ άντερο, μη με σκοτώσει ο γέρος!...
Τα γίδια ζήτησαν να μην τα τρώει ο λύκος. Πήγε στο λύκο:
― Λύκο, λύκο!... Μην τρως τα γίδια, για να μην τρων τα έλατα,
και να μου δώσουν το κλαδί, τ’ αλώνι να σκουπίσω, τ’ αλώνι εμένα
σκύβαλα, σκύβαλα εγώ της κλώσσας και η κλώσσα εμένα το πουλί
κι εγώ πουλί τ’ αητού κι αητός εμένα τ’ άντερο, μη με σκοτώσει ο γέρος!...
Ο λύκος ζήτησε να μην τον κυνηγάει ο σκύλος:
Ο σκύλος όμως τη λυπήθηκε τη γριά και δεν κυνήγησε το λύκο, ο
λύκος δεν έφαγε τα γίδια, τα γίδια δεν έφαγαν τα έλατα, έδωσε ο
έλατος το κλαδί και σκούπισε τ’ αλώνι, πήρε τα σκύβαλα, τα έδωσε
στην κλώσσα, πήρε το πουλί, το έδωσε στον αητό, της έδωσε το
άντερο και δεν τη σκότωσε ο γέρος!...
Έτσι ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα...

Οι εργασίες άρχισαν
και συνεχίζονται
Οι εργασίες στον Ξενώνα μας άρχισαν από
τον πλειοδότη του διαγωνισμού και συνεχίζονται
δείχνοντας ότι ο Ξενώνας αλλάζει μορφή προς
το καλύτερο βέβαια.

Η βρύση στο Παλιοκλήσι
Τελικά στο Παλιοκλήσι δεν κατασκευάστηκε
απλώς μία βρύση που βγάζει γάργαρο και εξαιρετικής
ποιότητας νερό μόνο. Φτιάχτηκε πλακόστρωτο σημαντικού εμβαδού με πέτρινα καθίσματα και λει-

τουργικά σκαλοπάτια για τους επισκέπτες. Τελικά
όπως έλεγε και κάποιος συγχωριανός μοιάζει με
μικρό θεατράκι οπότε το μόνο που απομένει είναι να
καλέσουμε θεατρική ομάδα για παράσταση.

Ολοκαίνουργια παιδική χαρά
Η παιδική χαρά στον Αγ. Δημήτριο η οποία
τα τελευταία χρόνια ήταν εκτός λειτουργίας
λόγω επικινδυνότητας των παιχνιδιών μπήκε σε
τροχιά επανακατασκευής.
Συγκεκριμένα ο Δήμος έχει ήδη εκτελέσει
τις χωματουργικές εργασίες και αναμένουμε τη
συνέχεια του έργου προς ευχαρίστηση των
μικρών μας φίλων οι οποίοι την περιμένουν με
λαχτάρα.

Πάει ο πλάτανος
Ο πλάτανος που είχε φυτευθεί στην κεντρική
πλατεία και φιλοδοξούσε να γίνει το σήμα κατατεθέν
του χωριού ξεράθηκε. Ας μην ασχοληθούμε με το
γιατί και ας προχωρήσουμε πιο μπροστά φυτεύοντας
ένα καινούργιο δενδράκι το οποίο σίγουρα θα έχει
καλύτερη τύχη δημιουργώντας μετά από κάποια
χρόνια ίσκιο για όλους μας.

Τρύγος χωρίς σταφύλια
Από αυτή την εποχή και πέρα άρχιζε ο τρύγος
στα αμπέλια του χωριού. Γέμιζαν τα Κάτω Αμπέλια,
το Στένωμα, η Μαυρηλίμνη από εργάτες οι οποίοι
με τα κοφίνια τους μετέφεραν τα σταφύλια για το
πατητήρι.
Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε αμπέλια
ούτε σταφύλια. Κάτι οι καιρικές συνθήκες, κάτι οι
ασβοί και τα κοράκια, κάτι η απόδοση των χωραφιών απομάκρυναν τους καλλιεργητές.
Ο τελευταίος ίσως αμπελουργός παραμένει ο
συμπατριώτης μας ο Σάββας ο οποίος αντίθετα
στη σημερινή καθημερινότητα των Δαφναίων
καλλιεργεί το αμπέλι του και προσπαθεί να παράγει
το δικό του ντόπιο κρασί. Θα αντέξει λέτε και ο
ίδιος και για πόσο καιρό;

ΑΦΟΙ

Η Αντιδήμαρχος και
το 3μελές Τ.Σ. Δάφνης
Η καινούργια μας Αντιδήμαρχος Στέλλα
Πανουτσακοπούλου είναι και νέα και ωραία
και είμαστε σίγουροι ότι με τη βοήθεια όλων
μας θα έχει πετυχημένη θητεία. Η περίοδος
Αντιδημαρχίας της δικής μας πλέον Στέλλας
θα είναι ουσιαστική όχι μόνο για τη δική της
προσωπική προβολή αλλά προσδοκούμε προς
όφελος του χωριού μας που τόσο πολύ το
έχει ανάγκη.
Βεβαίως και το 3μελές Τ.Σ. ο Γιάννης
Τσίπος, η Μάχη Καφετζή και ο Χρήστος Παναγιωτακόπουλος είναι νέοι με όρεξη για
δουλειά και θέλουν να επιδείξουν έργο γιατί
αγαπάνε το χωριό μας και το θέλουν ωραίο,
καθαρό και ελκυστικό σε κάθε επισκέπτη.
Καλή επιτυχία σε όλους.

Το ημερολόγιο του 2018
Έχει καθιερωθεί πλέον και κάθε χρόνο εκδίδουμε το ετήσιο ημερολόγιό μας.
Φέτος πιστεύω ότι η έκδοση είναι η καλύτερη.
Εξαιρετικές φωτογραφίες, θαυμάσια τοπία, εξαιρετικά αξιοθέατα, με σκοπό να οδηγήσουν τον
επισκέπτη μας να δει ότι ομορφότερο υπάρχει
στο χωριό αλλά και ευρύτερα στην περιφέρειά
μας. Αναζητήστε το σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Χωρίς νερό δεν γίνεται
Δυστυχώς τις μέρες αιχμής, τις μέρες
του Αυγούστου που το χωριό μας κυριολεκτικά
πλημμύρισε από κόσμο παρατηρήθηκε διακοπή νερού, σε κάποιες δε των περιπτώσεων
για αρκετές ώρες, δημιουργώντας εύλογα
παράπονα. Σε τόπο όπως το χωριό μας με
αφθονία νερού φρονούμε ότι είναι αναγκαίο,
είναι απαραίτητο να βρεθεί λύση με το καινούργιο δίκτυο αυτό του Αγ. Νικολάου και
με τις συνεχείς του βλάβες.

Όνειρα
Πίσω από τα μαύρα σύννεφα κρύβεται ο
ουρανός. Όλοι γνωρίζουμε, ότι κάποια στιγμή
θα ταξιδέψουν γι’ άλλα μέρη και η απεραντοσύνη του ουρανού θα ξεκουράζει τα μάτια.
Τα έναστρα βράδια οι ρομαντικοί νέοι μας μετρούν τ’ αστέρια, ονειρεύονται και κάνουν
ευχές. Εδώ και 7 χρόνια πάνω από το μέλλον
των παιδιών μας έχει καθίσει ένα κατάμαυρο
σύννεφο και στις καρδιές τους έχει φωλιάσει
μόνιμα ο ψυχρός χειμώνας. Κανείς δεν γνωρίζει αν θα φύγει και πότε αυτό το σύννεφο.
Η νεολαία μας έπαψε πια να ονειρεύεται
γιατί δε βλέπει ουρανό, αστέρια και άνοιξη.
Πώς μπορεί να υπάρχει χαρά, ευτυχία και
πρόοδος όσο συνεχίζεται αυτό; Χαμένοι θα
είναι όλοι.
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Τ Ο Τ ΗΛΕΣΚΟ ΠΙΟ
Η Φιλαρμονική
πιστή στο ραντεβού της
Η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων επισκέφτηκε και φέτος την Πέμπτη 18-8-2017 τη Δάφνη και
έδωσε μοναδικής ποιότητας συναυλία υπό τις οδηγίες
του μαέστρου Μπαμπαράκου Γιώργου καταχειροκροτούμενη από τους θεατές.

Δυστυχώς συμβαίνουν
Κάθε φορά που γίνεται στο χωριό μας
ένα πολιτιστικό γεγονός και τελείως απροειδοποίητα προκύπτει ένας αιφνίδιος θάνατος
συγχωριανού δημιουργεί σε όλους μας τουλάχιστον αμηχανία αλλά και παγωμάρα.
Φέτος μας έφυγε τελείως ξαφνικά ένας
υπέροχος άνθρωπος, μια γυναίκα που είχε
ένα χαμόγελο, ένα καλό λόγο για όλους, η
Βούλα Μπερλέμη.
Το προηγούμενο βράδυ την απολαμβάναμε
να διαλογίζεται με όλους, γνωστούς, φίλους
και συγγενείς. Δεν ξέχασε κανένα, δεν άφησε
κάποιον παραπονούμενο, σε όλους μοίρασε
απλόχερα το πλατύ χαμόγελό της, χωρίς
φειδώ, ίσως γιατί ήθελε να την θυμόμαστε σ’
όλο... «το μεγαλείο της» όπως είπε και κάποιος μεγαλύτερος.
Καλό ταξίδι Βούλα.

Πολιτικοί και λαός
Υπάρχουν πολιτικοί που δεν τους θέλει ο
λαός και πολιτικοί που δε θέλουν το λαό. Όταν
ο μεγάλος πρότεινε το δημοψήφισμα, που τον
γκρέμισε από το θρόνο του, εκείνοι που κόπτονται για το λαό λύσσαξαν να μη γίνει το δημοψήφισμα.
Μεγάλη υποκρισία και άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε.

Αθόρυβο πανηγύρι
Δυστυχώς και φέτος το παραδοσιακό
πανηγύρι του χωριού το Σεπτέμβρη πέρασε
αθόρυβα. Ούτε πολλές παράγκες, ούτε οι
ορχήστρες με την δημοτική μουσική στόλισαν
τα μαγαζιά της Δάφνης.
Όαση βέβαια ο «ΝΤΑΝΟΣ» ο οποίος διατήρησε την παράδοση και οι Δαφναίοι τον
τίμησαν ανάλογα προσερχόμενοι μαζικά για
διασκέδαση στο μαγαζί του.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου έχουν καλύψει πλήρως το κενό και
φρονώ κρίνοντας από τον κόσμο που συγκεντρώνουν ότι όλοι οι συμπατριώτες έχουν
αποδεχθεί την εμπλουτισμένη μεταφορά.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Αίθουσα 137 μ2 με πατάρι 28μ2
σε οικόπεδο 213μ2
απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο
του χωριού
Τηλ.: 6947905174

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

Εφιαλτικό πυρηνικό σενάριο
Για πολλά χρόνια η ανθρωπότητα είχε ηρεμήσει, πιστεύοντας
ότι η πιθανότητα να ξαναζήσει μια Χιροσίμα ανήκε στα σενάρια
φαντασίας. Η ισορροπία των εξοπλισμών, η βελτίωση των οπλικών
συστημάτων και η γνώση των συνεπειών ενός πυρηνικού πολέμου
μείωσαν την απειλή. Επιφανειακά όμως. Γιατί η κούρσα των εξοπλισμών των μεγάλων δυνάμεων συνεχίστηκε, οι πυρηνικές δοκιμές
επίσης -έστω και αν γίνονταν «στα μουλωχτά» ενώ στην πορεία
εμφανίστηκαν νέες, φιλόδοξες πυρηνικές δυνάμεις, όπως η Βόρεια
Κορέα, κράτος παρίας για τη Δύση, που έχει φθάσει, όμως, να
απειλεί τη διεθνή ειρήνη.
Η πυρηνική εποχή διανύει την όγδοη δεκαετία της και, όπως
φαίνεται, ο κόσμος θα ξαναζήσει την αγωνία του πυρηνικού «μανιταριού» και, μάλιστα, στην πιο κακή εκδοχή, καθώς ο απρόβλεπτος
Κιμ Γιονγκ Ουν -τον οποίο έως τώρα οι περισσότεροι αντιμετώπιζαν
ως «γραφικό»- διαθέτει το ισχυρότερο όπλο σε σχέση με όσα
έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν. Η βόμβα υδρογόνου δεν έχει -ευτυχώς- χρησιμοποιηθεί ποτέ, αν και δοκιμές της έχουν γίνει
αρκετές.

Οι Δαφναίοι γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιοτική
μουσική και το έδειξαν με την παρουσία τους.

Πολιτικό κόστος
Κάνω πολιτική σημαίνει (για τους πολιτικούς)
κάνω τα πάντα για να μην δυσαρεστήσω τους πελάτες
μου και ν’ αποφύγω το πολιτικό κόστος.
Ακόμη και τώρα στη δύσκολη κατάσταση που
βρίσκεται η χώρα αποδείχτηκαν ανίκανοι να υπερβούν
τον εαυτό τους. Τους επέβαλαν τον αναγκαστικό
συμβιβασμό οι τοποτηρητές.
Όμως μαζί με τα χρήματα ας τελειώσουν κι
εκείνοι σιγά-σιγά πριν τελειώσουν το λαό.

Ανακαλύφτηκαν κατά λάθος
Το viagra

Το μαγικό χαπάκι προοριζόταν ως φάρμακο για
την καρδιά μέχρι που οι γιατροί διαπίστωσαν πως η
πίεση του αίματος αυξανόταν... σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος.

Τα πυροτεχνήματα
Ανακαλύφθηκαν από λάθος όταν ένας μάγειρας
συνδύασε κάρβουνο, θειάφι και νιτρικό κάλιο.

Ο καφές
Ο μύθος λέει πως ένας Ασσύριος ή Αιθίοπας βοσκός παρατήρησε πως το κοπάδι του ήταν ιδιαίτερα
δραστήριο και ενεργητικό όταν τα ζώα έτρωγαν κόκκους καφέ. Αφού δοκίμασε ο ίδιος πήγε σε έναν
τοπικό ιμάμη ο οποίος καβούρδισε κι έβρασε τους
κόκκους.

Τα πατατάκια
Το 1853 ο σεφ George Crum ενοχλήθηκε πάρα
πολύ από έναν πελάτη ο οποίος επέστρεφε τις
πατάτες στην κουζίνα επειδή δεν ήταν πολύ τραγανές.
Ο σεφ έκοψε τις πατάτες σε πολύ λεπτές φέτες, τις
τηγάνισε και πρόσθεσε αλάτι. Η συνταγή αυτή δεν
άργησε να κάνει πάταγο.

Στο Wikipedia διαβάζουμε ότι οι ατομικές βόμβες είναι πυρηνικά
όπλα σχάσης, πράγμα που σημαίνει πως σε κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου διασπάται ένας μεγάλος αριθμός πυρήνων που απελευθερώνουν ασύλληπτη ποσότητα ενέργειας. Οι βόμβες υδρογόνου,
όπως αυτή που δοκίμασε το καθεστώς Κιμ, ανήκουν στα πυρηνικά
όπλα σύντηξης, τα οποία είναι πολύ πιο καταστροφικά.
Παλαιότερα, η εφημερίδα «Independent» είχε περιγράψει βάσει επιστημονικών στοιχείων- τι θα συμβεί στον πλανήτη μας αν
ξεσπάσει πυρηνικός πόλεμος σε κάποιο σημείο του. Εκτός από
τους θανάτους που δεν μπορούν να υπολογιστούν -αν στη Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι έφθασαν τους 200.000 οι νεκροί- είναι αδύνατον
να φανταστούμε τι θα συμβεί αν πέσουν εκατοντάδες πυρηνικές
κεφαλές σε κάποιο σημείο του πλανήτη! Η ραδιενέργεια θα σκοτώνει
για πολύ καιρό και οι ασθένειες από την αλλαγή στο κλίμα και στο
στρώμα του όζοντος θα συμπληρώσουν την καταστροφή.
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Η διαφθορά αφορά τους άλλους...

Α

υτό ταιριάζει σ’ αυτούς που από
αγανάκτηση έσχιζαν και σχίζουν
τα ιμάτιά τους, όταν ακούνε κάποιους να λένε ότι στην Ελλάδα υπάρχει
μεγάλη διαφθορά.
Γιατί η διαφθορά δεν έχει σχέση με
μας.
Εμείς ποτέ δεν πληρώσαμε φακελλάκι
ή δωροδοκήσαμε για να προηγηθούμε
κάποιου άλλου, που μπορεί να είχε μεγαλύτερο πρόβλημα από μας.
Δε βάλαμε ποτέ βίσμα για μετάθεση
ή απόσπαση στο στρατό ή στις δημόσιες
υπηρεσίες. Δεν έχουμε γλείψει κανέναν
για ένα δάνειο, για ένα διορισμό που δεν
δικαιούμαστε λόγω ελλιπών προσόντων,
για μια διευκόλυνση.
Εμείς πληρώνουμε πάντοτε στο ακέ-

ραιο τους φόρους που μας αναλογούν.
Εμείς πάντοτε ζητάμε αποδείξεις για να
πληρωθεί ο ΦΠΑ στο κράτος για να μπορεί
να δίνει συντάξεις και να υπάρχει κοινωνική πολιτική.

Εμείς δεν ανεχόμαστε αυτούς που
βλέπουμε να παρανομούν και αμέσως
τους καταγγέλουμε.

Τηλε-Παράθυρα
Τα παραθύρια στα χωριά
είχαν μια νοικοκυρά,
βγαίνανε καμιά φορά
κι άρχιζαν τα κουτσομπολιά.

Εμείς πληρώνουμε το ΦΠΑ που εισπράξαμε από τον πελάτη.
Εμείς ποτέ δεν καταστρέφουμε δημόσια περιουσία, δε δηλώνουμε ψεύτικα
στοιχεία για την ακίνητη περιουσία, για
τη δεύτερη δουλειά που κάνουμε.
Δεν, δεν...
Εμείς, εμείς...
Άρα η διαφθορά αφορά άλλους, όλους
τους άλλους και όχι όλους μας.
Και για την Ιστορία.
Ο γάιδαρος είχε πέσει στο πηγάδι και
όταν τον έβγαζαν πετάχτηκε ο έξυπνος
και είπε την ατάκα: «Προσοχή βρε πατριώτες μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου
στο πηγάδι και μολυνθεί το νερό».

Στο περβάζι πρασινάδα
δυόσμος, κρίνος, ματζουράνα,
το παντζούρι ανοιχτό
ν’ αγναντεύει το χωριό.
Σαν τελειώναν οι δουλειές
οι καλές νοικοκυρές,
καθιστές στο παραθύρι
περιμένανε τον κύρη.
Τώρα στα παράθυρα σωρό
πολλές φάτσες και απορώ
πως βρεθήκανε όλοι εκεί
κι αλλάζουν πόζες-στάσεις στη στιγμή.

Π.Τ.

Είναι ιδιόκτητο το σπίτι
ή όλοι μένουνε με νοίκι;
Μήπως είν’ περαστικοί
και τους βγάζουν στο γυαλί;

Μη ξεχνάτε, ότι είσθε θνητός

Ε

νώ το λαθρεμπόριο
καυσίμων
βρίσκεται
σε
έξαρση, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Ειδικότερα η
Δ/νση Ελέγχου
Διακίνησης και
Αποθήκευσης
Γράφει ο Γιάννης
Καυσίμων, αναΣκουτέρης
κοίνωσε ότι οι
π. Αντιδήμαρχος
έλεγχοι του 2016
Χολαργού
εν σχέσει με το
Δικηγόρος
2014 είναι μειωμένοι κατά 53% ενώ τα πρόστιμα που επεβλήθησαν είναι 90% μικρότερα σε αξία.
Τούτο κατά την δήλωση του υπουργού
Ενέργειας Γ. Σταθάκη, οφείλεται στην
κατάργηση των αμοιβών των συνεργείων
ΚΕΔΑΚ, εν όψει νέου μηχανισμού δήθεν
χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Το περίεργο και αστείο της υπόθεσης
είναι ότι αφ’ ότου ανέλαβε την κυβέρνηση
ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 οι αρμόδιοι κατά σειρά
υπουργοί κ. Δ. Μάρδας και Τρ. Αλεξιάδης
εξήγγειλαν νομοσχέδιο σε χρόνο ρεκόρ
προς αντιμετώπιση του ζητήματος, χωρίς
βέβαια μέχρι σήμερα να εμφανισθεί. Με
αποτέλεσμα, όπως βεβαιώνει και η κ. Θ.
Τζάκρη, πρ. Υφυπουργός Οικονομικών,
το Δημόσιο να χάνει ετησίως από ανείσπρακτους φόρους 200-600 εκατ. ευρώ.
Και το λαθρεμπόριο ζει και βασιλεύει σε
πείσμα του “ηθικού πλεονεκτήματος” της
Αριστεράς.
Από τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το
Δημόσιο 94 δις ευρώ μόνον τα (11) δις
ευρώ μπορούν να εισπραχθούν. Τούτο
ανακοίνωσε πρόσφατα η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η οποία
μεταξύ άλλων έχει θέσει εκτός στόχου
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω του 1,5
εκ. ευρώ που φθάνουν τα 72 δις ευρώ.
Από 100 εκ. ευρώ και άνω χρωστούν 69
οφειλέτες του Ελληνικού Δημοσίου, οι
οποίοι, όπως παραδέχεται και η Ανεξάρτητη Αρχή δεν πρόκειται να πληρώσουν.
Τα χρέη αυτά προέρχονται κυρίως από

παλαιά πρόστιμα Κ.Β.Σ. και καταπτώσεις
εγγυήσεων. Αντίθετα στο στόχαστρο της
εφορίας μπαίνουν οι περισσότεροι από
τους μισούς οφειλέτες που χρωστούν
έως 500 ευρώ ή αλλιώς το 0,4% από τα
ληξιπρόθεσμα 94 δις ευρώ. Δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε βέβαια ότι οι
απαιτήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων
από εισφορές προσεγγίζουν τα 22 δις
ευρώ, ενώ 126.000 εργαζόμενοι λαμβάνουν μηνιαίο μισθό κατά μέσο όρο 100300 ευρώ και 1.200.000 πολίτες εισπράττουν κατά μήνα κάτω των 500 ευρώ.
Η εισπραξιμότητα του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) το πρώτο
τετράμηνο τρέχοντος έτους, είναι μικρότερη του 60%, γεγονός το οποίο κλονίζει
όλο το οικοδόμημα της κοινωνικής ασφάλισης καθώς ο φορέας εισέπραξε
617.000.000 ευρώ έναντι των προβλεπομένων αλλά και ταμειακά βεβαιωμένων
εσόδων του 1 δις ευρώ.
Την τρύπα φυσικά για τις αποκλίσεις
στους στόχους από εισφορές Δημοσίου
και των μη μισθωτών αναλαμβάνει ο Κρατικός Προϋπολογισμός. Ταυτόχρονα γίνεται παύση πληρωμής όσον αφορά τις
δαπάνες για παροχές ασθενείας προς
ΕΟΠΥΥ, προνοιακές παροχές, π.χ. ΕΚΑΣ,
εφάπαξ κ.λπ.
Άνεργοι που πραγματοποιούν έστω
και ένα μεροκάματο χάνουν το επίδομα,
σύμφωνα με κανονιστική Πράξη του
ΟΑΕΔ. Με αποτέλεσμα αρκετοί συμπολίτες που απασχολούνται περιστασιακά,
ως εκ περιτροπής ή με εργόσημο να παύσουν να δηλώνουν αυτό, καταφεύγοντας
βέβαια στην μαύρη αγορά εργασίας.
Η δικαιοσύνη λειτουργεί με απίστευτη
καθυστέρηση με αποτέλεσμα να εκκρεμούν στα Δικαστήρια πλέον των 350.000
υποθέσεων, η δε εκτελεστική εξουσία
δεν εκτελεί ούτε συμμορφώνεται προς
τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων
της χώρας. Οι πολίτες την ίδια ώρα πληρώνουν αβάσταχτο λογαριασμό επώδυνων μέτρων που διαρκώς φουσκώνει από
τις παλινωδίες και αποτυχίες των κυβερνήσεων και κυρίως των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Βέβαια από τις μεταρρυθμίσεις που μας
υπόσχονται σημαντικότερη είναι η αλλαγή
νοοτροπίας, που το κράτος να σέβεται
τον πολίτη, ο πολίτης το κράτος και ο

ένας πολίτης τον άλλον. Να βγούμε από
την παρακμή και όχι μόνο από τα μνημόνια, πράγμα το οποίο δεν γίνεται με μερεμέτια.
Πάντως, οι διάλογοι με τους θεσμούς
είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικοί για το
περιθώριο υποχωρήσεων ΔΝΤ και Γερμανίας, που υποδεικνύουν αναβολή της λύσης χρέους μέχρι και τις γερμανικές
εκλογές, εν αναμονή του Ταμείου να
κάνει θετική έκθεση βιωσιμότητας του
χρέους.
Με τον υπουργό Οικονομικών της
Γερμανίας κ. Σόιμπλε παρά τις εκκλήσεις
του προέδρου της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου, να επισημαίνει ότι η όποια
απόφαση πρέπει να είναι συμβατή με τη
συμφωνία του Μαΐου 2016 και βέβαια
χωρίς ρύθμιση χρέους ή μεσοπρόθεσμα
μέτρα. Μάλιστα προς τούτο αφού εξέφρασε την απογοήτευσή του, επαναλαμβάνει το περιβόητο να μάθουμε το μάθημα,
να μείνουμε σε όσα συμφωνήσαμε pacta
sund servada χωρίς να προχωρούμε σε
εντολή που δεν μας δόθηκε.
Παρά ταύτα ο πρωθυπουργός της χώρας κ. Α. Τσίπρας αποθρασύνεται, παραπλανώντας τον ελληνικό λαό και μέσω
του κατ’ εξοχήν δημοσιογραφικού του
οργάνου, με το να διαλαλεί “Ξεχάστε τα
μέτρα χωρίς λύση για το χρέος”. Ξεχνώντας ότι το ψεύδος δεν τραβάει μακριά, λησμονεί επίσης ότι και ο πρώην
επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ κ.
Μπλασάρ προ επταετίας είχε προειδοποιήσει ότι το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης εμπεριέχει πολλούς κινδύνους
εξαιτίας του επιπέδου σοβαρής δημοσιονομικής προσαρμογής με αποτέλεσμα να
μπορεί να ξεφύγει σύντομα από την πορεία του ακόμη και αν υπάρξει πλήρης
συμμόρφωση της Ελλάδας. Ομιλεί για
ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς και
ηθικές αρχές, χωρίς να είναι διατεθειμένος
να θυσιάσει έστω και μέρος της εξουσίας
του. Συγχέει τη συγκρότηση με τη διαπραγμάτευση ενδίδοντας σε εθνοκεντρικές αντιλήψεις και οπαδικές νοοτροπίες.
Προπαντός διαφεύγει στον κ. πρωθυπουργό ότι στους ρωμαϊκούς θριάμβους
ο νικητής στρατηγός συνήθιζε να έχει
πίσω του ένα δούλο ο οποίος του ψιθύριζε
στο αυτί: “Μην ξεχνάς ότι είσαι θνητός”.

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

Όσοι βγαίνουνε μπροστά
ξέρουν πράγματα πολλά,
γενικά είναι ξερόλες
μας ζαλίζουν με παρόλες.
Συζητούν ευγενικά
δε διακόπτουνε συχνά,
και μιλάνε πειστικά
πάντα με γερά χαρτιά.
Νομαρχαίοι και Δημάρχοι
έτοιμοι όλοι τους για δράση
και ο Ζορό ο πιο τρανός
είναι ο πρώτος μαϊντανός.
Οι πολιτικοί φανφάρες
κάνουν γενικά γαργάρες
κι άλλοι κι άλλοι στο γυαλί
παίρνουν, δίνουνε γραμμή.
Οι ρεπόρτερ μας κριτές
κάπου-κάπου δικαστές,
το μακρύ τους, το κοντό τους
αχ δεν έχουν το Θεό τους.
Κι όταν κλείνουν τα ρολά
δεν εισπράττουμε πολλά,
όπως θέλουν τα ταιριάζουν
λες να μας παραμυθιάζουν;
Π. Τσίπος

Ακροστιχίδα (32)
της λέξης Τηλεπαράθυρα
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1) Με αλεύρι και νερό σχημάτιζαν κόκους σαν
χοντρό τραχανά. Τους έβραζαν και τους έτρωγαν για πρωινό ρίχνοντας μέσα κρασί.
2) Μεγάλο ξύλινο δοχείο ανοιχτό από πάνω και
έριχναν μέσα τα πατημένα σταφύλια (αντ.).
3) Με αυτήν τρώγαμε ξύλο στα σχολεία.
4) Άλλη ονομασία της λέξης έρημα.
5) Στρογγυλό και λείο ξύλο για το άνοιγμα των
φύλλων στη μαγειρική.
6) Παλιό εμπροστογενές όπλο.
7) Άλλη ονομασία της ρουφήχτρας. Μην προχωρείς άλλο μέσα στο νερό γιατί υπάρχει...
8) Ξυπνάω πριν χαράξει η μέρα.
9) Έτσι ονόμαζαν τα στιβαγμένα δεμάτια των σιτηρών στ’ αλώνια.
10) Ονομασία της γάτας από τα μικρά παιδιά.
Ήρθε το... (αντ.).
11) Ποικιλία ψιλού φασολιού με πράσινο χρώμα.
Δεν καλλιεργείται σήμερα στην περιοχή μας.
12) Ο χωρίς δύναμη. Δεν μπορείς να το σηκώσεις
γιατί είσαι τελείως...
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (31)
(αρ. φ. 59):
1) Πασπάλα
8) Γουρνοτσάρουχο (αντ.)
2) Ρουκέλα
9) Πυροστιά
3) Βαρελότο (αντ.)
10) Γράδο (αντ.)
4) Σουτζούκι
11) Υφαντά
5) Φασκιά
12) Λιόκλαρα
6) Εδεψού (αντ.)
13) Αλάνα
Παν. Τσίπος
7) Γαβάθα

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
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Λ ΑΟΙ ΚΑΙ ΚΟΜΜ ΑΤΑ

Π

ρο εκατονπενήντα περίπου
ετών ο Εμ. Ροΐδης, στο ερώτημα τι είναι κόμμα, απάντησε:
“κόμμα είναι μια ομάδα ανθρώπων
που γνωρίζουν καλώς γραφή και ανάγνωση, έχουν έναν αρχηγό και αγωνίζονται να γίνει ο αρχηγός τους
πρωθυπουργός για να ζουν καλά χωρίς να σκάπτουσι”. Ως προς την υφή
και σύστασή τους και σήμερα δεν
υπάρχει διαφορά.
Γιατί δημιουργούνται τα κόμματα
και τι εξυπηρετούν; Ποιός τα συντηρεί
και γιατί;
Στα τέλη του 18ου αιώνα έχουμε
την Γαλλική Επανάσταση και την κατάργηση της Μοναρχίας στη Γαλλία
με κυρίαρχα συνθήματα: “Ελευθερία,
Ισότητα, Αδελφοσύνη”.
Η κατάργηση της Μοναρχίας ανέδειξε τις διαφορές και αντιθέσεις μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Έτσι
έχουμε και τις εξεγέρσεις, των γραφειοκρατών εναντίον διοικητικών δομών του παλαιού καθεστώτος, των
ιδιοκτητών αγροτικής γης και καταναλωτών εναντίον της αγροτικής μεταρρύθμισης, των πόλεων εναντίον
της επαρχίας και της επαρχίας εναντίον των πόλεων. Οι κοινωνικές αυτές
τάξεις σίγουρα εξέλεξαν κάποιους
αντιπροσώπους τους για να διεκδικήσουν οι μεν και να διασφαλίσουν
οι δε τα συμφέροντά τους, διότι η
σύγκρουση συμφερόντων εδημιούργησε τις μεταξύ τους διαφορές, ως
ομοεθνείς. Οι αντιπροσωπευτικές αυτές ομάδες μετεξελίχθησαν σε μια
μορφή κομμάτων, αφού για την καλύτερη διεκδίκηση των συμφερόντων
της κοινωνικής τάξης που εκπροσωπούσαν έπρεπε να αποκτήσουν μια
εξουσιαστική ως προς το νομοθετείν
ισχύ, με την έγκριση της πλειονότητας
του λαού.
Μια νομοθετική όμως αρχή μη
ελεγχόμενη από την τότε αλλά και
την τωρινή Παγκόσμια Άρχουσα Τάξη,
είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντά
της. Έτσι μετ' ου πολύ έχουμε την
κατάλυση του νομοθετικού σώματος
από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και
την ανακήρυξή του σε Αυτοκράτορα.
Έκτοτε έπαψε η Γαλλία να είναι στο
στόχαστρο των Βασιλείων της Ευρώπης που φοβόντουσαν για την επανάληψη των επαναστατικών φαινομένων και στις δικές τους χώρες.
Αφού με την Γαλλική Επανάσταση
απεδείχθει πως οι λαοί μπορούν να
αμφισβητήσουν την δύναμη των τυράννων τους που ήταν μέλη της Παγκόσμιας τότε καθεστηκυίας τάξης,
έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος που
φαινομενικά η εξουσία να αναδεικνύεται από τους λαούς για τους λαούς, στην ουσία όμως να είναι ελεγχόμενη από την Παγκόσμια εξουσία.
Έτσι σε κάθε κράτος δημιουργούν
κόμματα για να έχουν την δυνατότητα
επιλογής του πιο δουλικού οσφυοκάμπτη, τον οποίον προωθούν με
κάθε τρόπο παρουσιάζοντάς τον ως
τον πλέον φιλολαϊκόν, ώστε ο λαός
να του εμπιστευτεί την διακυβέρνησή
του. Τα κόμματα είναι ο δούρειος ίππος των βιομηχανοτραπεζιτών προς
τους λαούς για την διασφάλιση του
ελέγχου της εξουσίας.
Ένα απλό παράδειγμα απόδειξης

των ανωτέρω είναι η χώρα μας, αναφορικά με την οικονομία και την θέση
της εργατικής τάξης. Πριν μερικά
χρόνια οι υποτιθέμενες φιλολαϊκές
κυβερνήσεις και φιλολαϊκά κόμματα
με ηχηρές καμπανοκρουσίες διαλαλούσαν επιτυχίες των διεκδικήσεων,
θεσμικών και οικονομικών, για τους
εργαζόμενους, από τους βιομηχανοτραπεζίτες. Να οκτάωρα, να οικογενειακά επιδόματα, να κοινωνικες παροχές, να συλλογικές συμβάσεις, να,
να.... και ακόμη διεκδικήσεις!!!. Πού
είναι σήμερα οι φιλολαϊκες κυβερνήσεις και τα φιλολαϊκά κόμματα,
που όλα τα ανωτέρω αφαιρέθηκαν
από τον λαό;
Άρα όλα τα ανωτέρω δεν ήταν
κατακτήσεις και κερδισμένα από τα
κόμματα και τα δουλικά εργατικά σωματεία, αλλά παραχωρήσεις των καλούμενων εργοδοτών και σήμερα τα
ανακαλούν. Η κατάκτηση γίνεται ιδιοκτησία και δεν αφαιρείται.
Ακόμη και η πολυδιαφημιζόμενη
και πολυεορταζόμενη εργατική απεργία του 1886 στο Σικάγο των ΗΠΑ
ήταν κατασκεύασμα του βιομηχανοτραπεζικού συστήματος για να καταλάβουν τις καίριες διοικητικές θέσεις των εργατικών σωματείων οι δικοί τους “Ιλλουμινάτι”, όπως και έγινε.
Το ποιος τα διατηρεί και συντηρεί,
σχεδόν μηδενός εξαιρουμένου, γίνεται πασιφανές από τα προαναφερόμενα, χωρίς μεγάλη σκέψη.
Τα μέλη και οι οπαδοί, (οπαδισμός
= αυτοαναίρεση του δικαιώματος της
ελεύθερης σκέψης), κάθε κόμματος
ισχυρίζονται πως εκπροσωπούν τις
αδύναμες κοινωνικές τάξεις. Αλλά
πόσες είναι οι αυτές οι τάξεις σε ένα
λαό; διότι υπάρχουν δεκάδες κόμματα,
είναι τόσες; Ελέγχοντας παρατηρούμε
πως στην πλειονότητά τους παγκοσμίως οι κυβερνήσεις είναι δημιούργημα των κομμάτων που απεριφράστως υποστηρίζονται από την ολιγαρχία. Η πλειονότητα όμως του
εκλογικού σώματος σίγουρα δεν είναι
οικονομικά εύρωστη σε κανέναν λαό
για να τις εκλέγει συνειδητά. Γίνεται
υφαρπαγή της ψήφου των απλών ανθρώπων, διότι τους παρασύρουν με
υποσχέσεις, τις οποίες δέχονται χωρίς
ανάλυση και έλεγχο. Αυτό εκμεταλλεύεται το κατεστημένο και εναλλάσσει τα ίδια κόμματα στην εξουσία,
υποσχόμενο κάθε φορά βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου του λαού, εξασφαλίζοντας έτσι τα συμφέροντά του.
Έχουμε πλήρη εφαρμογή της ρήσης
του Μάρκ Τουέιν “όποιος έχει τους
ηλιθίους με το μέρος του έχει και
την πλειοψηφία για να κυβερνήσει”.
Η αρχαία Ελληνική μυθογραφία
μας αναφέρει την δημιουργία των
κοινωνικών τάξεων από την εμφάνιση
των πρώτων ανθρώπων επί της γης.
Στη Θεογονία του Ησιόδου διαβάζουμε πως ο Ουρανός (σύνθετη
λέξη ούρος = φύλαξ, επόπτης + άνω)
γονιμοποιών την Γαία εγέννησε παιδιά
στα οποία όμως δεν επέτρεπε την
φυσιολογική ανάπτυξη φοβούμενος
την αρπαγή της εξουσίας του από
αυτά. Η μητρική όμως φροντίδα για
τα παιδιά της ώθησε την Γαία να βοηθήσει τον Κρόνο να αφαιρέσει από
τον πατέρα του την εξουσία. Και ο

Κρόνος για τον ίδιο λόγο έτρωγε τα
παιδιά του.
Εδώ πάλι έχουμε την μητρική πονηριά και την ύπαρξη του Διός ο
οποίος μετά από την Τιτανομαχία
επήρε την εξουσία από τον πατέρα
του. Έχουμε πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος και ανάπτυξη της
νοητικής ικανότητας των ανθρώπων
και ο Ζεύς φοβάται την απώλεια της
εξουσίας του από κάποιον περισσότερο νοήμονα και δεν επιτρέπει την
πνευματική ανάπτυξη των ανθρώπων.
Ο φιλάνθρωπος όμως Προμεθεύς
(μανθάνω, μελετώ και σχεδιάζω από
πριν κάθε ενέργειά μου. Με μετατροπή του Δωρικού ε σε η στην
Αττική έγινε Προμηθεύς), εδίδαξεν
στους ανθρώπους την καλλιέργεια
του νου, πράγμα επικίνδυνο για την
ολιγαρχική εξουσία.
Ο Προμηθεύς για την πράξη του
αυτή ετιμωρήθει παραδειγματικώς
πολύ αυστηρά από την εξουσία προς
αποφυγήν επανάληψης τέτοιας πράξης από άλλους.
Αλλά και στην Εβραϊκή μυθογραφία έχουμε την εκδίωξη των πρωτοπλάστων από τον περίβολον του δείσου (δείσος = κήπος). Παράδεισος ο
χώρος περί τον κήπον. Και τούτο
έγινε όχι διότι παρήκουσαν την εντολήν του θεού, (αυτό ως παντογνώστης το εγνώριζεν), αλλά διότι “ο
καρπός της γνώσης που έφαγαν”,
τους έδωσε το λάκτισμα της λειτουργίας του νου και θα ήταν κακό παράδειγμα για τα άλλα πλάσματα.
Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται
πόσο επικίνδυνη είναι η πνευματική
ανάπτυξη των λαών για την ολιγαρχική Παγκόσμια τάξη πραγμάτων και
σήμερα. Η αδυναμία τους να επιβάλλουν και να ελέγξουν την εξουσία
δια των όπλων την επιβάλλουν δια
των κομμάτων.
Γεννάται λοιπόν το ερώτημα πώς
θα σχηματιστεί κυβέρνηση σε έναν
λαό χωρίς ψηφοφορία και με κατάργηση των κομμάτων; Την απάντηση
την δίδει ο Αριστοτέλης: “Λέγω δε
οίον δοκεί, δημοκρατικόν μεν είναι
κληρωτάς τας αρχάς, το δε αιρετάς
ολιγαρχικόν”.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί,
συνταγματικώς να ορισθεί το περίγραμμα των προσόντων που πρέπει
να πληρεί κάποιος να λάβει μέρος
στην κληρωτίδα, τόσο για την εκτελεστική όσο και την νομοθετική εξουσία. Έτσι έχουμε διαχωρισμό των
εξουσιών, κατάργηση των ισόβιων
πολιτικών και αδυναμία ελέγχου της
διακυβέρνησης ενός λαού από ξένα
κέντρα. Ο πρωθυπουγός θα ορίζεται
από τους κληρωθέντες, θα είναι
“primus inter pares” πρώτος μεταξύ
των ίσων και σύνδεσμος του εκτελεστικού και νομοθετικού σώματος.
Μία τέτοια διακυβέρνηση μπορεί
στο λαό να δημιουργήσει μια δίκαιη
ανισότητα, αφού εκ των πραγμάτων
η απόλυτη ισότητα είναι αδύνατη.
Αλλά και την καλύτερη φροντίδα των
νομοθετών και κυβερνώντων για τον
λαό, αφού δεν θα παρεμβάλλεται το
συμφέρον του κόμματος ως υποχείριο
της ολιγαρχίας και ως εκ τούτου εχθρού του λαού.
Πάνος Τράγκας
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ..........................ΑΡ. ΑΠΟΔ ...........ΠΟΣΟ
Αρβανίτης Σταύρου Νικόλαος .................. 1579 .......... 200€
Αρβανίτης Νικόλαος (Κάτσενος) ............. 1551 .......... 100€
Κοροντζής Παναγιώτης ............................ 1599 .......... 100€
Θεοδωρόπουλος Αλεξ. ............................. 1601 .......... 100€
Καπλάνη Λίτσα ............................. 1548 & 1549 ............ 65€
Συριόπουλος Ιωάννης ............................... 1543 ............ 50€
Κοροντζής Θεόδωρος ............................... 1544 ............ 50€
Μαμάκος Σωτήριος ................................... 1545 ............ 50€
Κόλλιας Χαρ. Γεώργιος ............................ 1546 ............ 50€
Σκαφιδά Βασιλική ..................................... 1547 ............ 50€
Γιαννακοπούλου Γεωργία (Καναδάς) ....... 1550 ............ 50€
Παπαδημητρίου Ανδρέας ......................... 1581 ............ 50€
Κουτσιουρής Δημήτριος ........................... 1585 ............ 50€
Θεοδωρόπουλος Ανδ. Παναγιώτης .......... 1586 ............ 50€
Παναγιωτακόπουλος Γεωργ. Κων/νος ..... 1587 ............ 50€
Φωτοπούλου Πανούλα .............................. 1595 ............ 50€
Αρβανίτης Παναγιώτης (Αυστραλία) ....... 1596 ............ 50€
Λεβέντης Παναγιώτης .............................. 1570 ............ 30€
Γιατρά Χαρίκλεια ...................................... 1597 ............ 30€
Σπηλιοπούλου-Παρρά ............................... 1600 ............ 30€
Μακρής Απόστολος .................................. 1602 ............ 30€
Αρμπή-Λιάπη Αργυρώ .............................. 1603 ............ 30€
Κοροντζής Σωτήριος ................................ 1582 ............ 25€
Κουτσιουρής Λάμπης ................................ 1593 ............ 25€
Λάππας Αναστ. Χρήστος .......................... 1552 ............ 20€
Αρβανίτης Νικόλαος ................................. 1555 ............ 20€
Λιαρόπουλος Γεώργιος ............................. 1560 ............ 20€
Μπαλασοπούλου Αικατερίνη ................... 1563 ............ 20€
Ανώνυμη .................................................... 1564 ............ 20€
Δημητρακόπουλος Θανάσης (δάσκαλος) 1565 ............. 20€
Ράλλης Σωτήριος ...................................... 1571 ............ 20€
Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους ........................... 1573 ............ 20€
Λάππα Μαρία ............................................ 1575 ............ 20€
Ανώνυμος .................................................. 1577 ............ 20€
Αντωνοπούλου Ευθυμία ........................... 1580 ............ 20€
Φελεμέγκας Δημήτριος (δάσκαλος) ........ 1583 ............ 20€
Φελεμέγκα Δήμητρα ................................. 1584 ............ 20€
Μπαμπίλη Μαίρη ....................................... 1588 ............ 20€
Σπηλιόπουλος Κώστας ............................. 1589 ............ 20€
Καβελλάρης Σοφοκλής ............................. 1592 .............20€
Ανώνυμη .................................................... 1594 ............ 20€
Χορσφάαλ Γεωργία ................................... 1590 ............ 15€
Μαλλής Πάνος .......................................... 1591 ............ 15€
Λόγω εξοικονόμησης δημοσιογραφικού χώρου παραλείπονται
οι συνδρομές έως 10€.
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά κι ευχόμαστε να υπάρξουν
μιμητές σας.

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

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.

ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR8301101290000012929619976
Α Ν Α ΚΟ Ι ΝΩ Σ Η

Ενημέρωση

Το γραφείο του Συλλόγου,

Τα κοινωνικά συμβάντα που δημοσιεύονται στην αντίστοιχη στήλη της
εφημερίδας, μάς δίνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Τα όποια κοινωνικά συμβάντα, ευχάριστα ή δυσάρεστα συμβαίνουν εκτός Δάφνης, σε
Αθήνα, Πάτρα κ.λ.π. ή εξωτερικό, ο Σύλλογος δεν μπορεί να τα γνωρίζει.
Αλλά κι αν ακόμη κάποιο από τα συμβαίνοντα γίνει γνωστό σε κάποιο μέλος
του Συλλόγου, δεν μπορούμε να το δημοσιεύσουμε, χωρίς να γνωρίζουμε
ότι αυτούς που αφορούν επιθυμούν την δημοσίευσή του. Γι’ αυτό παρακαλούμε τους συμπατριώτες μας, αν κάποιο συμβάν που τους αφορά (γάμος,
βαφτίσια, επιτυχίες κ.λπ.) επιθυμούν να δημοσιευτεί στην εφημερίδα, να επικοινωνούν με το γραφείο του Συλλόγου ή να ενημερώνουν οποιοδήποτε
Από το Δ.Σ.
μέλος του Δ.Σ. Ευχαριστούμε.

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.

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).

8

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2017

Οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (18-19-20/8)
συγκέντρωσαν όλους τους Δαφναίους στο χωριό
Συνέχεια από την 1η σελ.

Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων με επικεφαλής το Μαέστρο κο Γεώργιο Μπαμπαράκο, μας παρουσίασε, εδώ, στην κεντρική
πλατεία της Δάφνης, ένα μοναδικό μουσικό-καλλιτεχνικό πρόγραμμα κλασικής και
μοντέρνας μουσικής, που απολαύσαμε μικροί
και μεγάλοι.
Σήμερα, έχουμε την τιμή και τη χαρά,
να φιλοξενούμε για μία ακόμη χρονιά, το
Παραδοσιακό Συγκρότημα Δαλιάνη, που
και πέρυσι, σημείωσε μεγάλη επιτυχία στον
τόπο μας και μας διασκέδασε όπως πολύ
καλά αυτοί ξέρουν να κάνουν.
Οι εκδηλώσεις αυτές, αποτελούν την
ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί οι συντοπίτες μας.
Με το χορό και το τραγούδι, όλοι γινόμαστε ένας κύκλος, ενωμένος, δυνατός!
Και αυτό, αποτελεί πρωταρχική ανάγκη,
ιδίως στην εποχή μας, που όλοι βιώνουμε
τόσες δυσκολίες, οικονομικές και όχι μόνο.
Στην επίπονη καθημερινότητα, αυτές οι ανάπαυλες ψυχαγωγίας και ανθρώπινης επικοινωνίας αποτελούν μια «όαση», που αφενός μας δίνουν δύναμη για τα δύσκολα
που θα έρθουν και αφετέρου μας κρατάνε
άρρηκτα συνδεδεμένους με την παράδοση,
τις ρίζες και τις αξίες μας, που καθορίζουν
την υπόστασή μας ως Έλληνες πολίτες
μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις μας, θα συνεχιστούν και αύριο και μεθαύριο, προσφέροντας έτσι ένα «γεμάτο» 4ήμερο πολιτιστικό πρόγραμμα, που καλύπτει όλα τα
γούστα και τις ηλικίες. Χθες ακούσματα
κλασικής και σύγχρονης μουσικής, σήμερα
δημοτικής – παραδοσιακής μουσικής, αύριο
λαϊκής – έντεχνης μουσικής υπό τη διοργάνωση του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου
Δάφνης (Ν.Α.Ο.Δ.) και μεθαύριο η μέρα
είναι αφιερωμένη στους μικρούς μας φίλους,
στα παιδιά της Δάφνης και των υπολοίπων
οικισμών, υπό τη διοργάνωση του Συλλόγου
Δαφναίων (Αχαΐας) Αθήνας-Πειραιά.
Την έναρξη της αποψινής μας εκδήλωσης, θα πλαισιώσουν οι λιλιπούτειοι συνδημότες μας, οι μικροί μας μαθητές του
Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου
Δάφνης, τα παιδιά που αποτελούν την ελπίδα και τη συνέχεια του τόπου μας. Θα
μας παρουσιάσουν ένα μείγμα μοντέρνων
και παραδοσιακών χορών από την Κρήτη,
τη Λέρο και την Τήλο, όπως τους: Σιγανό,
Πεντοζάλι, Χανιώτικο Συρτό, Σούστα, Λαζώτη, Τουρναράκια, Σκούπα Λέρου, Καμάρες
Τήλου κ.α.. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά,
αλλά και στη δασκάλα τους, την πατριώτισσά
μας, τη Δαφνιώτισσα κα Βασιλική Ζηρογιάννη, που προσφέρει τις υπηρεσίες της
για τη διδασκαλία χορού. Ας τους υποδεχτούμε με το θερμότερο χειροκρότημά μας
γατί πραγματικά το αξίζουν!
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συνδιοργανωτές μας, και
κυρίως το Δήμο Καλαβρύτων, ο οποίος μας
προσφέρει το μοναδικό αυτό γλέντι σήμερα
με ελεύθερη συμμετοχή όλων για διασκέδαση και χορό, αλλά και είναι δίπλα μας και
μας στηρίζει και στις υπόλοιπες μεγάλες
εκδηλώσεις του τόπου μας, όπως το Καρναβάλι, που είναι το μοναδικό του είδους
του που πραγματοποιείται στην περιφέρεια
της Επαρχίας Καλαβρύτων.

Επίσης, το Σύλλογο Δαφναίων (Αχαΐας)
Αθήνας-Πειραιά, τον Πρόεδρό του κο Άγγελο
Καυγά, και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του,
που στηρίζουν τις πολιτιστικές δράσεις αυτές και έχουν προετοιμάσει μια αξέχαστη
εμπειρία για τους μικρούς μας φίλους, με
κλόουν, ανιματέρ, παιχνίδι και καλλιτεχνικό
μακιγιάζ προσώπου.

Το Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Δάφνης,
τον Πρόεδρό του κο Θοδωρή Κόλλια και τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του, που και αυτοί
μας έχουν ετοιμάσει αύριο μια ξεχωριστή
βραδιά λαϊκής-έντεχνης μουσικής στο μαγευτικό τοπίο του ποταμού Λάδωνα, που
στολίζει τον τόπο μας.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους
όσους παρευρίσκονται σήμερα εδώ, επίσημους και μη, καθώς και φυσικά όλους
εσάς, που πλαισιώνετε με τόση θέρμη τη
σημερινή εκδήλωση.
Στη συνέχεια παρουσίασε τους επισήμους έναν-έναν ξεχωριστά καταχειροκροτούμενη.
Τέλος ευχήθηκε καλή διασκέδαση και
ανανέωσε το ραντεβού για του χρόνου με
υγεία και κέφι!
Ακολούθησε ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων
Αθήνας και Πειραιά
Άγγελος Καυγάς, ο
οποίος μεταξύ των
άλλων είπε:
«Σας καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά
μου ως εκπρόσωπος
του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά στις φετινές Αυγουστιάτικες πολιτιστικές μας εκδηλώσεις.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω
δυο λόγια για τον Σύλλογό μας και λέω
μας, γιατί ο τελικός σκοπός του Συμβουλίου
που εκπροσωπεί τον Σύλλογο είναι να ενώσει όλους τους συγχωριανούς της Αττικής
κάτω από την ομπρέλα του.
Γι’ αυτό κάθε Τετάρτη από το πρωί
μέχρι το μεσημέρι ανοίγουμε για όλους το
γραφείο μας, Θεμιστοκλέους 4 & Πανεπιστημίου στην Αθήνα, και περιμένουμε όλους
τους συμπατριώτες και φίλους να γνωριστούμε και να συζητήσουμε απολαμβάνοντας τον καφέ μας.
― Συνεχίζουμε ανελλιπώς την έκδοση
της εφημερίδας μας, η οποία παρά την εξάπλωση του διαδικτύου, βλέπω ότι αναζητείται
από όλους τους συμπατριώτες με ιδιαίτερη
θέρμη.
Καταφέραμε η εφημερίδα να έχει τα
περισσότερα τοπικά νέα, τα κοινωνικά, να
παρουσιάζει κάποιους ανθρώπους στο χωριό μας οι οποίοι ξεχωρίζουν και τελικά
στην εφημερίδα μας μπορεί να γράψει όποιος το επιθυμεί και δεν αποκλείεται κανένας.

― Φτιάξαμε τη βρύση στο Παλιοκλήσι
με πέτρινα καθίσματα και πλακόστρωτο το
οποίο θέλουμε τώρα με τη βοήθεια κι άλλων
φίλων να επεκτείνουμε για να γίνει πιο
λειτουργικό αλλά να δούμε πότε θα ευκαιρήσει ο εργολάβος να το ολοκληρώσει
όπως επιθυμούμε.
― Έχουμε έτοιμες δυο πινακίδες από
μάρμαρο με την επωνυμία του χωριού που
θα τοποθετήσουμε σε πετρόκτιστη βάση
από την είσοδο του δάσους.
― Προτιθέμεθα στο άμεσο μέλλον να
κατασκευάσουμε ένα πέτρινο τραπέζι μαζί
με δυο πέτρινα καθίσματα στο δάσος του
Αγ. Νικολάου, σημείο πραγματικά ειδυλλιακό
(απέναντι από το εκκλησάκι).
― Επιδιώκουμε να αναδειχθεί η βρύση
στον Αϊ Δημήτρη και πολλά άλλα θέλουμε
αλλά όλα με μέτρο και χωρίς βέβαια να αντικαθιστούμε την Δημοτική Αρχή η οποία
γνωρίζει καλά τις υποχρεώσεις της και τις
εκπληρώνει όπως πρέπει.

― Ο Σύλλογος Δαφναίων συμμετέχει
σ’ όλα τα πολιτιστικά δρώμενα του χωριού
(Καρναβάλι, 25η Μαρτίου, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Αυγούστου κ.λπ.) και θα συνεχίσει
να συμμετέχει ανελλιπώς γιατί αυτός είναι
ο σκοπός του.
Τελειώνοντας, γιατί δεν θέλω να σας
κουράσω, εύχομαι καλή διασκέδαση σ’
όλους και μην λησμονήσετε να προμηθευτείτε το ημερολόγιο του έτους 2018 που
κυκλοφορεί κι έχουν όλα τα μέλη του Συμβουλίου.
Καλή διασκέδαση».
Η βραδιά πήρε τον κανονικό της ρυθμό
με τους λιλιπούτειους Δαφναίους να χορεύουν παραδοσιακούς και μοντέρνους χορούς υπό τις οδηγίες της δασκάλας τους
Βασιλικής Ζηρογιάννη σε ένα πρωτοφανές
θέαμα για όλους τους θεατές.
Αμέσως μετά την σκυτάλη πήρε το παραδοσιακό συγκρότημα του Γιώργου Δαλιάνη με χορό ελεύθερο για όλους. Η πλατεία γέμισε από χορευτές με ξεχωριστή
αναφορά στη νεολαία η οποία είχε διακριτή
παρουσία και το κέφι κράτησε μέχρι τις
πρωινές ώρες.
Αξιοσημείωτο της βραδιάς ήταν η παρουσίαση από τον συμπατριώτη μας δικηγόρο και Μέλος της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Δημήτρη Σταθακόπουλο του CD με τοπικά τραγούδια
που επιμελήθηκε ο ίδιος με τη συνδρομή
της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης και προσωπικά του Προέδρου Δήμου Βαρβιτσιώτη με
την μουσική επιμέλεια και επένδυση του
Γιώργου Δαλιάνη.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτριος Κοντογιάννης, ο Αντιδήμαρχος της
Δ.Ε. Κλειτορίας Βασίλης Καρράς, η ειδική
Σύμβουλος του Δημάρχου Χρύσα Παπαδά-

Ο Σύλλογος είσαι εσύ.
Ενίσχυσέ τον για να
διατηρήσουμε την επαφή
με το χωριό και μεταξύ μας.

του, το εκλεκτό μέλος των Καλαβρυτινών
γιατρών “Ο ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ” γιατρός Πέτρος
Γιαννόπουλος, ο πολιτευτής, συγγραφέας
και δικηγόρος Δημήτριος Σφυρής, ο εκπρόσωπος της Τοπ. Κοινότητας Σκοτάνης
Πέτρος Ρηγόπουλος, ο Πρόεδρος της ΝΕΑΣ
ΠΑΣΕΓΕΣ Παύλος Σατολιάς, ο εκπρόσωπος
Νασίων Δημήτρης Ζίγκιρης, ο εκπρόσωπος
της Χόβολης Βαγγέλης Θωμάς, ο Δ/ντής
του Λυκείου Δάφνης Μπουσιούτης Γιάννης,
ο Επιθεωρητής-Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης Ιωάννης Σελίμης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πευκιωτών Θανάσης Δημητρακόπουλος με την Γραμματέα Μαρία Αγγελοπούλου, ο Πρόεδρος των Πολυτέκνων Νικόλαος Φελεμέγκας, ο πρώην Αντιδήμαρχος
Χολαργού Γιάννης Σκουτέρης, ο π. Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Παναγόπουλος,
οι πρώην Πρόεδροι του Συλλόγου μας Ανδρέας Παναγόπουλος, Σπυριδούλα Παναγοπούλου και Αθανάσιος Ζηρογιάννης, ο
εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Καλαβρύτων Βαγγέλης Σιάτος καθώς και
όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Δαφναίων, ο Γιώργος Λιαρόπουλος, ο Τρύφωνας Κοροντζής, η Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, η Βάσω Μαλλή και ο Δωρόθεος
Λιάππης.
Το βράδυ του Σαββάτου 19-8-2017 το
πρόγραμμα μεταφέρθηκε στις όχθες του
Λάδωνα στις εγκαταστάσεις του ΚανόεΚαγιάκ.
Το λαϊκό συγκρότημα του Λευτέρη Μαυρομάτη με την Μαρίνα Μανωλάκου και τον
Δημήτρη Παπαγεωργίου ερμήνευσε λαϊκά,
έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια που
ξεσήκωσαν τους επισκέπτες που είχαν σπεύσει από νωρίς στο χώρο της εκδήλωσης.
Ο Πρόεδρος του
Ναυταθλητικού Ομίλου Δάφνης Θεόδωρος Κόλλιας, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ζήτησε από
τη νεολαία μας να
πλαισιώσει τα τμήματα
του Συλλόγου τελείως
δωρεάν και ευχήθηκε
καλή διασκέδαση σ’
όλους.
Την Κυριακή 20-8-2017 το βράδυ στην
πλατεία η κλόουν Νίκη events με την συνεργάτιδά της την Αλεξάνδρα παρουσίασαν
στους μικρούς μας φίλους κι όχι μόνο παράσταση κλόουν με ταχυδακτυλουργικά
και παιχνίδια με τη συμμετοχή των παιδιών.
Με το τέλος της παράστασης όλα τα
παιδιά μαζεύτηκαν γύρω από τις κλόουν κι
επιδόθηκαν σε paint on face μέχρι αργά τα
μεσάνυχτα. Όλα τα παιδιά αλλά και κάποια...
μεγαλύτερα ζωγράφισαν είτε στο πρόσωπό
τους είτε στα πόδια τους, είτε στα χέρια,
διάφορα σχέδια κι είναι αμφίβολο αν κοιμήθηκαν τη νύχτα από το φόβο μήπως αλλοιωθούν οι ζωγραφιές.
Συνολικά όλες τις εκδηλώσεις μας τίμησαν με την παρουσία τους ο παπα-Τάκης
του Ι.Ν. Αγ. Τριάδας, ο παπα-Νικόλας του
Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους, ο π. Αντιδήμαρχος
Δημοτικός Σύμβουλος Πάνος Λάππας, ο
Πρόεδρος του Τ.Σ. Γιάννης Τσίπος, τα μέλη
Μάχη Καφετζή και Χρήστος Παναγιωτακόπουλος και ο πρ. Αντιδήμαρχος Δάφνης
Ιωάννης Μπαλασόπουλος.

