
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ

Με σύμμαχο τον θαυμάσιο καιρό
πραγματοποιήθηκε στη Δάφνη το
καθιερωμένο Καρναβάλι το οποίο
συγκεντρώνει κάθε χρόνο όχι μόνο
όλους τους συγχωριανούς και τους
κατοίκους των όμορων χωριών αλλά
και πλήθος επισκεπτών. 

Την Κυριακή το μεσημέρι 18-2-
2018 όλοι ήταν στη θέση τους. 

Το κέφι, ο χορός, το φαγητό,
αλλά κυρίως η ζωντάνια, η πανδαισία
χρωμάτων, τα χαμόγελα και η πολλή
πολλή φαντασία και δημιουργικότητα
κυριάρχησαν στο φετινό Καρναβάλι. 

Υπό τον ήχο ρυθμικών αποκριά-
τικων τραγουδιών με τον περίφημο
DJ Γιώργο Λίγκα προσφέρθηκαν δω-
ρεάν σουβλάκια που ψήνονταν επί
τόπου, η περίφημη φέτα Καλαβρύ-
των, κρασί και αναψυκτικά σε όλο

Το μεσημέρι της Κυριακής 28-1-2018 συμπατριώτες και φίλοι κόψαμε την πίτα μας και διασκεδάσαμε αφάνταστα στο χορό μας στο κέντρο “ΑΓΡΙΜΙΑ” στην καρδιά της Αθήνας με
εξαιρετικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα που πρόσφεραν οι Μπέκιος, Σαφέτης, Κατσίγιαννης κ.ά.   Συνέχεια στην 7η σελ.

Παρασκευή 23 και Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 
ελάτε να καθαρίσουμε το χωριό μας, 

τη Δάφνη μας 
Με μπροστάρηδες εθελοντές τους μαθητές του Νηπιαγω-

γείου, του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, όλους
τους κατοίκους του χωριού με τη συνδρομή του Δήμου Καλα-
βρύτων, του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά, του
Ναυταθλητικού Ομίλου Δάφνης, του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου, του Συλλόγου Πολυτέκνων
και του συμπατριώτη μας Αγγελή Παπαδημητρίου που παρέχει
δωρεάν τον στόλο των μηχανημάτων που διαθέτει, η έναρξη
του διήμερου της καθαριότητας ορίστηκε για την Παρασκευή
23-3-2018 και ώρα 10:00 στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Ας μην λείψει κανείς. 
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ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  2018!!! 
Με  μεγάλη  επιτυχία  και  πραγματική  κοσμοπλημμύρα

ολοκληρώθηκαν  οι  εκδηλώσεις  της  Αποκριάς 

Οι  Δαφναίοι  διασκέδασαν  κι  έκοψαν  την  πίτα  τους 

3 Κοινωνικά 
σελ. 2

3 Άγιος Χαράλαμπος 
Πολιούχος και στολίδι 
της Δάφνης 

σελ. 2
3 Οικονομικός απολογισμός 

έτους 2017 Συλλόγου Δαφναίων  
σελ. 3

3 Τηλεσκόπιο 
σελ. 4-5

3 Για γέλια ή για κλάματα; 
σελ. 6

3 Περί δημοκρατίας 
σελ. 6

3 Οι Δαφναίοι διασκέδασαν 
κι έκοψαν την πίτα τους  

σελ. 7
3 Καρναβάλι 2018!!! 

Αποκριάτικες εκδηλώσεις 
στη Δάφνη 

σελ. 8 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Συνέχεια στην 8η σελ.

Φωταγωγημένο το ένδοξο 1821 
στη “Ράχη “

Μάρης Παναγιώτης

ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  
ΝΑ  ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ 

ΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ 

Ο Δήμαρχος δεν παρέστη μόνο Ο Δήμαρχος δεν παρέστη μόνο 
αλλά συμμετείχε ενεργά αλλά συμμετείχε ενεργά 

Το Το groupgroup των Μακεδόνων των Μακεδόνων 

Τα μέλη της Τα μέλη της NOVARTISNOVARTIS
το έπιασαν στο χορό το έπιασαν στο χορό 

Οι συντελεστές Οι συντελεστές 
των Αποκριάτικων εκδηλώσεων των Αποκριάτικων εκδηλώσεων 

Σάββατο βράδυ 24-3-2018 
• Λαμπαδηδρομία στους δρό-

μους του χωριού
• Φωταγώγηση του πετρόκτιστου

1821 στη “Ράχη”
• Ρίψη πυροτεχνημάτων 

Κυριακή 25η Μαρτίου 
• Εορτασμός της εθνικής επε-

τείου (δοξολογία, κατάθεση
στεφάνων, απαγγελία ποιημά-
των από τους μαθητές και πα-
ρέλαση όλων των σχολείων
μας) 

• Πραγματοποίηση του αγώνα
δρόμου 1.821 μ. με μετάλλια
για όλους τους συμμετέχον-
τες

• Κύπελλο & χρηματικό έπαθλο
για τον 1ο νικητή

• Χρηματικά έπαθλα για τον 2ο
και 3ο νικητή αλλά και την
1η νικήτρια αθλήτρια - κοπέλα 

Ελάτε όλοι να γιορτάσουμε
την εθνική μας εορτή, ελάτε
όλοι να χαρούμε την νεολαία
μας. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ

Οικοδομικές  

εργασίες

παντός  τύπου

Κεραμοσκεπές

Μαλλής  Παναγιώτης  
του  Ευαγγέλου

τηλ.: 6974075011
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Έφυγαν . . .
Τ.Κ. Δάφνης
― Ο Αντωνίου Γεώργιος του Χρήστου απεβίωσε στις

16-12-2017. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1929. 
― Η Χρυσανθακοπούλου Όλγα του Κωνσταντίνου απε-

βίωσε στις 22-12-2017. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1931. 
― Η Σωτηροπούλου Αικατερίνη, συζ. Κων/νου (Κρότα-

λου), απεβίωσε από παθολογικά αίτια την 10-1-2018.
Την 13-1-2018 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στον
Ι.Ν. Ευαγγελίστριας στην Αμαλιάδα. 

― Απεβίωσε ο Δημήτριος (Δήμος) Κουρής του Νικολάου
στις 13-1-2018 στη Ραφήνα και η εξόδιος ακολουθία
εψάλη στον Ι.Ν. της Παναγίας Ραφήνας. 

― Ο Τράπαλης Χαράλαμπος του Ανδρέα απεβίωσε στις
23-1-2018. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1928. 

― Η Τσιατά Μηλιά του Χαράλαμπου απεβίωσε στις 30-
1-2018. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1926. 

― Η Λάππα Αικατερίνη του Ανδρέα απεβίωσε στις 30-
1-2018. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1925. 

― Ο Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου απεβίωσε
στις 3-2-2018. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1953. 

Τ.Κ. Πάου
― Η Αντωνακοπούλου Μαίρη του Κωνσταντίνου απεβίωσε

στις 6-12-2017. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1938.  
― Η Ασημακοπούλου Αγγέλω του Ιωάννη απεβίωσε

στις 12-1-2018. Γεννήθηκε στην Πάο το 1927. 
― Ο Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη απεβίωσε

στις 5-3-2018. Γεννήθηκε στην Πάο το 1930. 
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε. 

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, Τζένη Φιλίππου 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: 

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

e-mail: karpouzi@otenet.gr 

ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
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Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μια εικόνα είναι
χαραγμένη στη μνήμη μου. Μια εικόνα που με συνόδευε
σε όλες τις στιγμές της ζωής μου. Είτε ήμουν στο μπαλκόνι
του σπιτιού μου, είτε στο παράθυρο του δωματίου μου ο
Ιερός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους. Ο Άγιος προστάτης.
Αγέρωχος, μεγαλοπρεπής, πετρόκτιστος, κρυμμένος πίσω
από τα αιωνόβια πεύκα της αυλής του. Βασιλική με τρούλο
που σε ένα χρόνο κλείνει 200 χρόνια ζωής. 

Ήταν πριν δύο αιώνες, όταν οι κάτοικοι κυνηγημένοι
από την πανώλη που έπεσε στο χωριό, ανέβηκαν ψηλά
στα βουνά για να γλιτώσουν από το κακό και παρακάλεσαν
τον Άγιο να τους σώσει. Το 1818, όταν σχεδόν τελείωσε
το μεγάλο κύμα της επιδημίας στην Πελοπόννησο, όσοι
επέζησαν κατέβηκαν πάλι στα σπίτια τους και έχτισαν το
πρώτο μικρό εκκλησάκι εκπληρώνοντας την υπόσχεσή
τους. Λίγα χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 1848 χτίζεται
ένα μεγαλύτερο εκκλησάκι, του οποίου η κεντρική πόρτα
ήταν η σημερινή εξωτερική πόρτα του ιερού. 

Έκτοτε ο ναός ξεκινάει την πορεία του στο χρόνο και
στην ιστορία. Λειτουργεί σαν ξωκλήσι και ανοίγει μόνο
ανήμερα στην εορτή του.

Το 1900 γίνεται μεγάλος ενοριακός ναός και παίρνει
άλλη μορφή. Χτίζεται μεγάλος μαντρότοιχος στο προαύλιο,
από λαγκαδινούς μαστόρους και αργότερα το 1926 το με-
γάλο καμπαναριό στην κεντρική είσοδο, δωρεά της οικο-
γένειας του ιερέα τότε της Αγίας Τριάδος Πάικου Μπουσι-
ούτη. Φυτεύονται πεύκα στον προαύλιο χώρο και ξεκινάει
η λειτουργία του ως πολιούχος της Δάφνης. 

Πρώτος εφημέριος ο Ιωάννης Σακελλαρίου (Παπα-
γιάννης) που διετέλεσε αυτό το ιερό καθήκον από το
1908 έως το 1960.

Στο μεγάλο πλακόστρωτο προαύλιο, περπατούν γενιές
και γενιές. Γίνονται γλέντια και χοροί. Στην ονομαστική
εορτή του Αγίου, τις απόκριες, της Αναλήψεως καθώς κα-
τεβαίνουν από το μοναστήρι, σε γάμους, σε βαπτίσεις,
ακόμα και όταν ετοιμάζονταν οι νέοι και οι νέες να φύγουν
μετανάστες για την Αμερική και την Αυστραλία, εκεί μα-
ζεύονταν την προηγούμενη μέρα για να αποχαιρετιστούν. 

Δέκα χρόνια αργότερα, λαμβάνει χώρα ένα άλλο με-
γαλοπρεπές γεγονός. Ολοκληρώνεται το τέμπλο του ναού
με την τοποθέτηση των έξι εικόνων που έρχονται από μα-
κριά. Ο πολιούχος Άγιος, η Παναγιά η Βρεφοκρατούσα, ο
Υιός του Θεού, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, οι Άγιοι Θεόδωροι
και οι Τρεις Ιεράρχες έρχονται απευθείας από την Κων-
σταντινούπολη. Ο αγιογράφος από την Βασιλεύουσα,
βάζει όλη του την τέχνη και οι ιερές εικόνες φτάνουν
στην Δάφνη μετά από ταξίδι μηνών. Τις περιμένει πλήθος
λαού. Συγκεντρώνονται όλοι στον Άγιο Νικόλα, τις υποδέ-
χονται και με επικεφαλής τους ιερείς, κάνουν περιφορά
σε όλο το χωριό, πριν τις τοποθετήσουν στην τελική τους
θέση. Εκεί που ακόμα και σήμερα, μετά από σχεδόν δύο
αιώνες, στέκουν με πρόσωπα οικεία που εκπέμπουν αγάπη
και ζεστασιά, συγκεντρώνοντας πάνω τους τα βλέμματα
των πιστών, άλλοτε χαρούμενα, άλλοτε λυπημένα, πότε
γεμάτα  ευγνωμοσύνη και πότε γεμάτα προσμονή και ελ-
πίδες. 

Ο ναός με τα χρόνια δέχτηκε αρκετές αλλαγές. Η
φωτιά που έβαλαν οι Γερμανοί στο χωριό το 1943, δεν
του προκάλεσε μεγάλες ζημιές. Αργότερα όμως κατέρρευσε
ο τρούλος, οπότε άλλαξε όψη η σκεπή.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, προστέθηκε ο πρόναος,
ενώ αφαιρέθηκε μέρος από τα πεύκα του προαυλίου.

Στέκει όμως πάντα εκεί, πιστός στο καθήκον του. Να
προστατεύει τους πιστούς του και το χωριό του.

Τα τελευταία χρόνια, έγινε μια πλήρης ανακαίνιση.
Αμμοβολή στον εξωτερικό τοίχο, παράθυρα, σκεπή. Προ-
στέθηκαν καινούριες αγιογραφίες, δωρεές ενοριτών. Τόσο
το συμβούλιο της εκκλησίας, όσο και ο εφημέριος πατέρας
Νικόλαος Σωτηρόπουλος, κάνουν μια αξιέπαινη προσπάθεια
να μείνει ο ναός άθικτος στο χρόνο και η ενορία ενεργή. 

Σε αυτό βέβαια συμβάλλουν και οι κάτοικοι του χωριού,
που τα τελευταία χρόνια αυξάνονται και γεμίζουν τις γει-
τονιές και το προαύλιο του ναού με φωνές μικρών παιδιών. 

kalavryta net - Γεωργία Κουτσιουρή δημοσιογράφος 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η γιορτή του Αγίου
στις 10 Φεβρουαρίου ήταν λαμπρή. Την παραμονή εψάλη
πανηγυρικός εσπερινός και ανήμερα θεία λειτουργία με
την παρουσία του Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Γ. Λαζουρά,
της Αντιδημάρχου κ. Στέλλας Πανουτσακοπούλου, του
Δημοτικού Συμβούλου κ. Γ. Σπηλιόπουλου, του Προέδρου
του Τοπικού Συμβουλίου κ. Γιάννη Τσίπου, της Γραμματέα
του Συλλόγου Δαφναίων Βάσως Μαλλή, πολλών ιερέων
από τις γύρω εκκλησίες, αλλά και πλήθους κόσμου, των
απανταχού ενοριτών του Αγίου Χαραλάμπους, που έρχονται
κάθε χρόνο όσο μακριά κι αν βρίσκονται, να ζητήσουν την
ευλογία του προστάτη Αγίου τους. 

Χρόνια πολλά. Και του χρόνου. 

ΑΓΙΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Πολιούχος  και  στολίδι  της  Δάφνης

Παναγιωτακόπουλος Παναγιώτης του Ευσταθίου
και της Βασιλικής, Πανεπιστήμιο Πατρών στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών. 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΤΙΣ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Πολλές φορές η ίδια ανάγκη μας οδηγεί στον
δρόμο. 

Σκιά περιπλανώμενη τα βήματά μας σέρνουν,
μετρούν το φως, σκοτάδι ανιχνεύουν. 

Έχει καθυστέρηση και γρηγοράδα ο δρόμος,
εκεί η αρχή και εκεί το τέρμα είναι. 

Εδώ βαδίζει το παρόν πάνω στου χθες τα
χνάρια, το αύριο εκεί κοντά στο επόμενο βήμα
ανήκει. 

Σε αχαρτογράφητα νερά οι περπατησιές αγνώ-
στων, παραλλαγές ζωής που το τσιμέντο ορίζει. 

Μέσα στην σκόνη εγγράφεται η μνήμη. 
Σαν αιωρούμενη αύρα ρέουν οι στιγμές, μυστικά

και αλήθειες κρύβουν. 

Σε αρμονική χάραξη μια δέσμη φωτός, την
άσφαλτο φορτίζει και μια επικράτεια από χρώματα
ο περίγυρος κερδίζει. 

Ψηλά πάνω από τα βλέμματα ονόματα φωνάζουν
στα μπαλκόνια και πιο ψηλά αγγελιοφόροι του ου-
ρανού τα περιστέρια εκτελούν με εμμονή το σχέδιο
πτήσης. 

Στον αέρα κυκλοφορούν οι μυρωδιές μέσα από
μαγαζιά και σπίτια, αντάμωμα και συνοδεία στο
διάβα των περαστικών τα είδωλά τους αχνοφαί-
νονται στα τζάμια. 

Τα σκαλοπάτια στην σκιά τον έρωτα στεγάζουν,
εκεί που κρύβεται το φως στα σκοτεινά σοκάκια. 

Το βλέμμα του ήλιου αιχμαλωτίζεται στις φυλ-
λωσιές της Δάφνης. 

Μετά δημοσίων θεαμάτων η διαδρομή, την ίδια
πόρτα βλέπει. 

Υπάρχει πάντα αφορμή, που όνομα ο δρόμος
έχει. Κ.Μ. 

Ο  ΔΡΟΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
― Στη μνήμη της γιαγιάς τους Τσιάτα Μηλιάς, τα εγγόνια

Παναγιώτης και Ελένη Γκούβα, Σπύρος και Εμμανουέλα
Τσιάτα πρόσφεραν για την εύρυθμη λειτουργία του
Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας-Πειραιά 200€. 

― Η Τσιάτα-Παρρά Μαργαρίτα και οι κόρες της Βασιλική
και Αγγελική στη μνήμη της Μηλιάς Τσιάτα πρόσφεραν
για τους σκοπούς του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας-
Πειραιά 80€. 
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Δεκέμβριος 2017 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018 

Οι πρωτοβουλίες των τεσσάρων, συνεχίζονται:
α) Τσενέ Σωτήρη, προέδρου του Συλλόγου Κα-
λαβρυτινών Αθήνας, β) Χρονόπουλου Θανάση,
προέδρου του Συλλόγου Καλαβρυτινών Πειραιώς,
γ) Κατσιάρη Κώστα, προέδρου Κρινοφυτινών και
Γ/Γ της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο
Αρχαίος Κλείτωρ» και δ) Ασημακοπούλου Αικα-
τερίνης, προέδρου του Παγκαλαβρυτινού Συλ-
λόγου Πάτρας, για την ενιαία συνύπαρξη και έκ-
φραση, στα κοινά πολιτιστικά και ιστορικά δρώ-
μενα, καθώς και στα προβλήματα στην τέως
Επαρχία Καλαβρύτων, αποτελούν τον αντικει-
μενικό στόχο παρεμβάσεών μας, ως συνεργάτες
με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, για
το καλύτερο δυνατό. 

Από την πορεία των προσπαθειών των Προ-
έδρων και των Διοικητικών Συμβουλίων τους,
θα εξαρτηθεί η κοινή δράση σε όλους τους τομείς
της σύγχρονης ζωής. 

Έτσι στις 20 Δεκεμβρίου 2017, Τετάρτη, πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων, παρόν-
των και των τεσσάρων πρωτοπόρων, σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας οι: Γκίκας Ιωάννης, Πρό-
εδρος Αγιο-Νικολαϊτών, Καυγάς Άγγελος, Πρό-
εδρος Δαφναίων, Μούσης Χρήστος, Γ/Γ Παγ-
κρατιωτών, Καμπέρος Χρήστος, Κλειτορίων, Μη-
τρόπουλος Γεώργιος, Προέδρος Φιλιωτών, Σκάρ-
πας Αθανάσιος, Πρόεδρος Λευκασίων, Νικολό-
πουλος Κων/νος, Πρόεδρος Καμενιανιτών, Μού-
σιος Σωκράτης, Πρόεδρος Λυκουριωτών, συνε-
πικουρούμενος και από τον Κοντογιάννη Χρήστο,
Χριστοδουλόπουλο Αθανάσιο, Πρόεδρο Δρυμοτών
και Παντούλια Φίλιππο, εκ Καστριών. 

Στη συνάντηση αυτή τέθηκαν από τον Πρόεδρο
Τσενέ Σωτήρη, ως στόχοι, να συμφωνηθούν οι
πρώτες κοινές δράσεις στα πολιτιστικά και στα
προβλήματα του Δήμου Καλαβρύτων -Δημοτι-
κά-, συνεργαζόμενοι, όπου θα κρίνεται αναγκαία. 

Στη συνέχεια μίλησαν όλοι με φιλικό και πα-
τριωτικό τρόπο και συμφώνησαν να προχωρήσει
η πρωτοβουλία αυτή. 

Οι δύο βασικοί πυλώνες της νέας αυτής αρ-
χιτεκτονικής των Πολιτιστικών Σωματείων θα
είναι η ολοκλήρωση της Ενότητος όλων και η
συνύπαρξή τους σε κοινές δράσεις. 

Εφ’ όσον ευοδωθεί η προσπάθεια, για μια
πρώτη συμφωνία, τότε θα συγκροτηθεί ένα συν-
τονιστικό όργανο, το οποίο θα έχει τον πρώτο
λόγο, για τις μετέπειτα επιλογές δράσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, αναγκαία προϋπόθεση,
για να προχωρήσει το εγχείρημα αυτό για οποι-
αδήποτε επιλογή, είναι, να υπάρξει καλοπιστία
και φιλαλληλία, έχοντας στο νου το πρώτο και
διαχρονικό απόφθεγμα, «Εν τη ενώσει η ισχύς». 

Να συμφωνήσουμε μαζί για τις εκδηλώσεις,
για τις παρεμβάσεις, για την αλληλοβοήθεια και
ό,τι καλό. Και εφ’ όσον επιτευχθεί η επ’ αγαθόν
συμφωνία, θα συνδυασθεί με το γενικότερο
στόχο, την επίτευξη πολλών έργων. Θα είναι
Σωτήρια για τα Πολιτιστικά Σωματεία, στις δύ-
σκολες εποχές μας. Η μοναξιά οδηγεί στον ΑΦΑ-
ΝΙΣΜΟ. 

Τέλος τονίσθηκε Μ’ ΕΜΦΑΣΙΝ από τους τέσ-
σερις πρωτοστάτες και στη συνέχεια από όλους
ότι: 

Η συνύπαρξη αυτή των Σωματείων, ΔΕΝ
ιδρύει νομικό φορέα, ήτοι Συνομοσπονδία. Δε-
δομένου ότι υπάρχουν ήδη δύο Ομοσπονδίες.

ΔΕΝ θίγεται η αυτοτέλεια των Πρωτοβαθμίων
Σωματείων. ΔΕΝ αναμιγνύεται στις δράσεις τους.

Αυτά προς το παρόν. Και οι συναντήσεις θα
συνεχισθούν… 

Καλό, χαρούμενο, ευτυχισμένο και ελπιδο-
φόρο το 2018 το οποίο ήδη διανύουμε. 

Κατσιάρης Κων/νος 

Οι  προσπάθειες,  για  την  ενιαία  έκφραση 
των  Πολιτιστικών  Σωματείων 
της  τ. Επαρχίας  Καλαβρύτων 

Όταν προσωπικά όνειρα υλοποιούνται, οι γειτονιές ζωντανεύουν
και στεγάζουν τις στιγμές μας. 

Δύο νέα μαγαζιά άνοιξαν στο κέντρο του χωριού, συμπληρώ-
νοντας τον χάρτη της διασκέδασης. 

Θα πορευτούν με τα ήδη υπάρχοντα και με εκείνα που έπονται,
συμβάλλοντας στην αναγέννηση της Δάφνης. 

Το “ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΗ”, το καινούργιο μαγαζί
του Κώστα, είναι ένας χώρος που αναβιώνει το παρελθόν του,
μέσα από μια σύνθεση παλαιών και νέων αντικειμένων με φόντο
την πέτρα, όπου συνυπάρχουν αρμονικά μικροί και μεγάλοι υπό
τους ήχους ατμοσφαιρικής μουσικής, απολαμβάνοντας καφέ και
φαγητό υψηλού επιπέδου. 

Το γνωστό στέκι του Δήμου στην πλατεία άλλαξε ενοίκους και
στυλ. Δύο νέα παιδιά, ο Νίκος και η Βάσω, δημιούργησαν ένα
ζεστό περιβάλλον στον χώρο τους, όπου κυριαρχούν η απλότητα
και τα γήινα χρώματα, σερβίροντας καφέ και μεζέ με θέα. 

Απέναντι από την παλιά τους γειτονιά ο Σάκης και η Βάσω ετοι-
μάζουν το νέο τους στέκι. 

Το πέτρινο κτίριο του Παπαρηγόπουλου δίπλα στα σκαλιά στην
πλατεία άλλαξε χρήση και σύντομα ένας νέος ξενώνας θα λει-
τουργήσει. 

Καίτη Μαλλή 

Ελπιδοφόρα  ξεκινήματα 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2017 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017

1. Υπόλοιπο ταμείου στις 31-12-2016 .............. 4.618,23€
2. Συνδρομές μελών-συμπατριωτών & φίλων 6.523,74€
3. Από την ετήσια χοροεσπερίδα .................... 6.075,00€
4. Από τόκους τραπέζης ..............................          0,08€

Σύνολο εσόδων .......................................... 17.217,05€

ΕΞΟΔΑ
1. Έξοδα γραφείου................................................ 701,96€
ΟΤΕ .................................................... 249,00€
ΔΕΗ .................................................... 230,00€
Κοινόχρηστα.......................................... 222,96€

701,96€

2. Εφημερίδα ...................................................... 4.282,16€
Εκτύπωση.......................................... 2.800,00€
Αποστολή.......................................... 1.482,16€

4.282,16€

3. Έκδοση Ημερολογίου 2018 .............................. 633,20€
Εκτύπωση ............................................ 600,00€
Ταχυδρομικά τέλη αποστολής ............   33,20€

633,20€ 

4. Έξοδα χοροεσπερίδας .................................. 4.932,23€
Κέντρο διασκέδασης VOICE ............ 4.378,00€
Φιλοδώρημα σερβιτόρων .................... 100,00€
Κεντρική Βασιλόπιτα και 
Βασιλόπιτα φίλων συνεστίασης ........ 180,00€
Έξοδα λαχειοφόρου αγοράς
(επισκεπτήρια, φάκελοι, φωτοτυπίες) .. 34,23€
Αγορά 20 kgr μελιού .......................... 190,00€
Φλουρί Βασιλόπιτας φίλων ..............      50,00€

4.932,23€

5. Δημόσια Ταμεία & Υπηρεσίες ............................ 11,01€
Προμήθεια - Φόρος τόκων .................... 11,01€

11,01€

6. Χριστουγεννιάτικο δένδρο ................................ 90,00€ 
Στολισμός, ξεστολισμός ......................  90,00€

90,00€

7. Αγώνας δρόμου 1.821 μ. την 25η Μαρτίου ...... 340,00€
Βραβεία νικητών .................................. 280,00€
Αγορά κυπέλλου, μεταλλίων δρομέων, 
τιμητικής πλακέτας ..............................   60,00€

340,00€

8. Λαμπαδηδρομία ................................................ 342,60€
Καθαρισμός χώρου “1821” στη Ράχη .. 30,00€
Πυρσοί - δάδες, παραφινέλαιο .............. 32,60€
Πυροτεχνήματα ................................   280,00€

342,60€

9. Καρναβάλι Δάφνης ........................................ 1.130,66€
Βραβεία στα συμμετέχοντα Group...... 900,00€
Ηχοσύστημα κάλυψης εκδήλωσης...... 150,00€
Υλικά συμμετοχής στο Καρναβάλι ..      80,66€

1.130,66€

10. Συμμετοχή στις 3ήμερες πολιτιστικές
εκδηλώσεις του Αυγούστου............................ 467,50€

Αποζημιώσεις παράστασης δύο κλόουν 
και φιλοξενία αυτών .......................... 267,50€
Κάλυψη τμήματος εκδήλωσης 
18-8-2017 ............................................ 200,00€

467,50€

11. Επιχορηγήσεις ..................................................90,00€
Αγορά 10 kgr μελιού προσφορά  
στον αποκριάτικο χορό  
Δημοτικού Σχολείου ..............................90,00€

90,00€

12. Διάφορα έξοδα ............................................ 1.280,80€
Συμπληρωματικές οικοδομικές εργασίες 
για τη βρύση στο Παλιοκκλήσι 
(επέκταση πλακόστρωτου, 
πέτρινα παγκάκια, υδραυλικά) ............ 700,00€
Αποζημίωση λογιστή............................ 100,00€
Πυροτεχνήματα βραδιάς Αναστάσεως 100,00€
Προσφορά υπέρ Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους 
εις μνήμη Προέδρου Τ.Κ. Κ. Λαζανά .... 50,00€ 
Καθαρισμός περιβόλου 
Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου ..............................120,00€ 
Φιλοξενία ιστοσελίδας ......................   210,80€

1.280,80€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ .......................... 17.217,05€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ.......................... 14.302,12€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ...................... 2.914,93€ 

Το Δ.Σ. 
Πρόεδρος: Άγγελος Καυγάς 
Αντιπρόεδρος: Τρύφωνας Κοροντζής  
Γραμματέας: Βάσω Μαλλή 
Ταμίας: Δωρόθεος Λιάππης 
Μέλη: Γεώργιος Λιαρόπουλος 

Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου 
Αθανασία Ζηρογιάννη 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή 
Αναστάσιος Κοροντζής, Χαράλαμπος Λάππας, Θεοδώρα Μακρή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΔΑΦΝΑΙΩΝ  (ΑΧΑΪΑΣ)  ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
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ΑΠΟ  ΜΟΝΑΧΟΥΣ  ΚΑΙ  ΚΛΕΦΤΕΣ

ΜΑΧΗ  ΣΤΟ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
Στο Μοναστήρι, στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είχαν πάει

πολλά γυναικόπαιδα διά καταφύγιο από τους Τούρκους. Μια ημέρα
πήγαν Τούρκοι να καταστρέψουν το Μοναστήρι. Οι καλόγεροι και
λίγα παλικάρια, που βρέθηκαν εκεί, κλείστηκαν μέσα στο Μοναστήρι.
Πήγαν οι Τούρκοι ξένοιαστοι, πλησίασαν ν’ ανοίξουν την πόρτα,
άξαφνα τους άρχισαν στο ντουφεκίδι, με τα καρυοφίλια και καραμπίνες
και σκότωσαν πολλούς Τούρκους. Οι Τούρκοι περικύκλωσαν το Μο-
ναστήρι και φύλαγαν. Τους έλεγαν, στους μοναχούς, να παραδοθούν,
πώς δεν θα τους μιλάγανε, δεν θα τους σκοτώσουν, ότι οι Τούρκοι
καταπάτησαν πάλι την Πελοπόννησο και δεν πρόκειται να φύγουν.
Αλλά οι Έλληνες δεν τ’ άκουγαν αυτά. Μαζεύτηκαν κάποια ώρα από
κάτου από το κάστρο, στην πόρτα και την έσπρωγναν να την σπάσουν,
να μπούνε μέσα. 

Οι καλόγεροι έβραζαν καζάνι νερό συνέχεια. Από πάνου από την
πόρτα ήτανε τρούπα, σαν σωλήνα, από το απάνω μέρος του τοίχου
κατ’ ευθείαν μπροστά από την πόρτα. Η λεγομένη ΖΕΜΑΤΙΣΤΡΑ.
Όπως μαζεύτηκαν οι Τούρκοι και έσπρωχναν την πόρτα, άδειασαν
το καζάνι με το καυτό νερό και τους κάψανε τους Τούρκους και λα-
κίξανε να μεριάσουν. Τους πλακώσανε στο ντουφεκίδι και τους σκό-
τωσαν. 

Στο απάνω μέρος, κατ’ ευθείαν απάνου από την πόρτα, είναι ένα
παραθύρι μικρό - φεγγίτης. Και από εκεί πολέμαγαν. Όπως επήγε
ένας Τούρκος Αγάς, καβάλα στο άλογό του - το καζάνι έβραζε
συνέχεια - επήγε κατευθείαν μπροστά στην πόρτα και διέταξε τους
Τούρκους να πάνε με τα τσεκούρια, να σπάσουν την πόρτα. Αμέσως
οι καλόγεροι άδειασαν το καζάνι με το καυτό νερό, όλο επάνω στον
Αγά, τον έκαψαν και έμεινε νεκρός. 

Οι Τούρκοι ορύαξαν. Πέταγαν πέτρες, πυροβολούσαν γύρω από
το Μοναστήρι, αλλά οι φρουροί ακλόνητοι. Οι Τούρκοι ενόμιζαν πως
’θελά καούν από τη δίψα. Μέσα στο Μοναστήρι τρόφιμα θα έχουν,
έλεγαν, αλλά νερό που θα βρούνε! Το Μοναστήρι είχε το νερό μέσα,
άφθονο και οι Τούρκοι τους έλεγαν: 

― Παραδοθείτε! Θα πεθάνετε από τη δίψα... και οι Έλληνες τους
έλεγαν: 

― Εάν διψάσατε, ελάτε να σας δώσουμε νερό να πιείτε!... Να ση-
κωθείτε να φύγετε... και διά παράδειγμα, εκρέμασαν ένα δοχείο
κάτου, γεμάτο νερό και τους είπανε: 

― Ελάτε!... Πιείτε! και φευγάτε! Δεν σας πειράζουμε! Μπέσα για
μπέσα!... Ήταν καλοκαίρι και πήραν το δοχείο και ήπιαν. Δεν τους
πείραξαν καθόλου. Τους είπαν μόνον οι μοναχοί: 

― Φευγάτε, διότι θα έλθει δύναμη και θα σας σκοτώσουν.
Κοιτάχτε απάνου στο βουνό τι είναι! Ήλθε δύναμη και θα σας χαλά-
σουν!...

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΗ  ΣΤΡΕΖΟΒΑ 
Όταν πήγαν οι δύο Τούρκοι στην Τρίπολη και διηγήθησαν το γε-

γονός της ληστείας στη Χελωνοσπηλιά - στη Λυκούρια, εθύμωσαν.
Αλλά ό,τι και να έκαναν, οι Έλληνες ήσαν πια εξαγριωμένοι και
άναψε η Επανάσταση. Την ημέρα που ύψωσαν τη Σημαία της Επανα-
στάσεως, όλοι οι Έλληνες ήσαν έτοιμοι. Εξεράγη η Επανάσταση απ’
άκρου εις άκρον εις την Πελοπόννησον με εν σύνθημα. Αμέσως κα-
τέστρεψαν τους Τούρκους. 

Εδώ στην Στρέζοβα, τους έκλεισαν μέσα στο Διοικητήριο, τους
περιεκύκλωσαν γύρω και με μια φωνή τους είπαν να παραδώσουν τα
όπλα και να φύγουν διά την Τουρκία, για την Κόκκινη Μηλιά. Οι
Τούρκοι τάχασαν, μόλις άκουσαν φωνές και πυροβολισμούς στα χα-
ράματα. Είχαν αρχίσει πρώτοι οι Στρεζοβινοί την Επανάσταση από
τη Λαύρα. Δυό Τούρκοι απηδήκανε κάτου από ένα παράθυρο. Ο
ένας, όπως απήδηκε, στάθηκε όρθιος, δεν έπεσε κάτω. 

Ο δεύτερος έπεσε κάτω λιπόθυμος. Και τους δύο τούς πιάσανε
και παρεδόθησαν όλοι, αλλά δεν τους χάλασαν. Τους παρέδωσαν τα
όπλα και έμειναν όλοι αιχμάλωτοι. Ένα απόσπασμα ερχότανε διά το
χωριό. Προτού μπει μέσα στο χωριό, το διέλυσαν. 

ΣΤΟ ΤΗΛ

cafe snack-bar 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ 
ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΗ 
Το παλιό Υποδηματοποιείο του Μπουσι-

ούτη άνοιξε παραμονές Χριστουγέννων. Ο
ιδιοκτήτης του, Κώστας Μπουσιούτης (με
την μεγάλη του πείρα), παντρεύοντας άψογα

το παλιό με το σύγχρονο, δημιούργησε έναν
ιδιαίτερο και ποιοτικό χώρο, με άψογο σέρβις,
καλή μουσική, για μοναδικές στιγμές χαλά-
ρωσης, σε ένα όμορφο περιβάλλον! 

Του ευχόμαστε ολόψυχα, καλά γευστικά-
μουσικά-παρεΐστικα ταξίδια... 

ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ! 

Η αξία του τουρισμού 
Πολλοί οι επισκέπτες στο χωριό μας το 4ήμερο

της Αποκριάς. 
Ντόπιοι και φίλοι ευχαριστήθηκαν σε συνδυα-

σμό με τον καλό καιρό, τις ομορφιές της Δάφνης,
την θέα της, τα θαυμάσια καταστήματά της τα
οποία αυξάνονται και πληθαίνονται τόσο από πο-
σότητα όσο κι από ποιότητα. 

Το χωριό μας δεν έχει να ζηλέψει απολύτως
τίποτα. Απλά απαιτείται υπομονή, ευγένεια (αλλιώς
καλό service) κι επιμονή. Όλα τα άλλα έρχονται
γοργά μόνα τους. 

Παγκόσμια ημέρα γιορτής 
για την ΓΥΝΑΙΚΑ  
Την 8η Μαρτίου, που κάθε χρόνο γιορτάζουμε

την γυναικεία παρουσία στην ζωή, καλό είναι να θυ-
μόμαστε, εκτός από ένα μπουκέτο λουλούδια ή από
μερικές λέξεις αγάπης, την μεγάλη προσφορά της,
στην καθημερινότητα και να βοηθήσουμε όλοι μας
έμπρακτα, ώστε να σταματήσουν τα περιστατικά
βίας και καταπίεσης που καταγράφονται παγκόσμια! 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλες τις Γυναίκες!  
Β. Μαλλή 

Βρέθηκε μήνυμα 
σε μπουκάλι 132 ετών 
Μια οικογένεια στο Περθ της Αυστραλίας

εντόπισε το αρχαιότερο μήνυμα που βρέθηκε
ποτέ σε μπουκάλι, ηλικίας 132 ετών. 

Η Τόνια Ίλμαν και ο σύζυγός της Κιμ εν-
τόπισαν το μπουκάλι ενώ περπατούσαν σε
μια απόμερη ακτή της Δυτικής Αυστραλίας.
Μέσα στο μπουκάλι βρέθηκε μια επιστολή,
την οποία κατάφεραν να διαβάσουν αφού
πρώτα τη στέγνωσαν προσεκτικά στον φούρ-
νο. Η επιστολή, με ημερομηνία 12 Ιουνίου
του 1886, είναι αυθεντική, σύμφωνα με τους
ειδικούς, και προερχόταν από το γερμανικό
καράβι "Πάουλα", το οποίο εκτελούσε δοκι-
μαστική διαδρομή κατόπιν οδηγιών του Γερ-
μανικού Ναυτικού Παρατηρητηρίου. 

Το προηγούμενο αρχαιότερο μήνυμα ήταν
108 χρόνων. 

Το συγκεκριμένο που βρήκε στην ακτή το
ζεύγος Ίλμαν στις 21 Ιανουαρίου, ήταν τυ-
λιγμένο σε στριφτό τσιγάρο. Στην αρχή νό-
μισαν ότι επρόκειτο για απλό σκουπίδι, αλλά
όταν πήγαν σπίτι και το στέγνωσαν ανακά-
λυψαν την επιστολή και αμέσως επικοινώνη-
σαν με το γερμανικό προξενείο. 

Το εύρημα κοσμεί τώρα το Μουσείο Δυ-
τικής Αυστραλίας. 

Τρόμος στον αέρα - 
Κινητήρας αεροσκάφους 
διαλύθηκε εν πτήσει 
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι επιβάτες πτήσης

στο Κιργιστάν, καθώς είδαν τον αριστερό κινητήρα
του αεροσκάφους που επέβαιναν, στην κυριολεξία
να «διαλύεται» την ώρα της πτήσης. 

Μέχρι να πατήσουν ξανά στη γη, οι επιβάτες δεν
είχαν και πολλές επιλογές από το να προσευχηθούν
και να περιμένουν να λήξει η περιπέτειά τους. 

Ευτυχώς, ο πιλότος κατάφερε να το προσγειώσει
με επιτυχία χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους
96 επιβαίνοντες. 

Η Αγία Τριάδα μας χρειάζεται...  
Πρόσφατα εντοπίστηκε πρόβλημα στην οροφή

της εκκλησίας μας με κίνδυνο την άμεση πτώση
σημαντικού τμήματος αυτής. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ενεργώντας άμεσα
και πριν την ύπαρξη οποιουδήποτε ατυχήματος
παρακαλεί όλους τους συμπατριώτες και φίλους
να βοηθήσουν άλλος λίγο και άλλος περισσότερο
όσο μπορεί και δύναται ο καθένας. 

Όλοι είναι απαραίτητοι σε αυτή τη συστράτευση
για την εκκλησία μας η οποία δεσπόζει και
στολίζει το κέντρο του χωριού μας και την
θέλουμε ασφαλή κι ωραία. 

Το 26920-71184 είναι το τηλέφωνο του παπα-
Τάκη για περισσότερες πληροφορίες. 

cafe snack-bar 
στην πλατεία της Δάφνης
Το ανακαινισμένο cafe snack-bar στην πλατεία

της Δάφνης λειτούργησε και πάλι στις 16-3-2018

από τον Νίκο και την Βασιλική Βομπίρη (Ντάνου),
που έδωσαν την δική τους ιδιαίτερη πινελιά και
δημιούργησαν μια ζεστή γωνιά, για όλες τις
ώρες. 

Τους ευχόμαστε ολόψυχα ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ! 

Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη

ΑΦΟΙΑΦΟΙ



Διδάσκει στους μαθητές του 
πληροφορική χωρίς Ηλ. Υπολογιστές
Τι το τρομερό μπορεί να παρουσιάζει η περίπτωση

ενός δασκάλου ο οποίος διδάσκει στους μαθητές του
πώς να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές
ώστε η ιστορία του να γίνει viral και κάποιοι να τον χα-
ρακτηρίζουν ως «τον καλύτερο δάσκαλο»; Θεωρητικά,
τίποτα το ιδιαίτερο. Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως
δεν είναι τόσο απλή. Γιατί το βίντεο αφορά έναν δάσκαλο
στην Γκάνα ο οποίος προσπαθεί να διδάξει τους μαθητές
το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο... χωρίς να
διαθέτει ούτε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Με όπλο τη φαντασία του και προφανώς την αγάπη
του για τους μαθητές αλλά και το λειτούργημά του κα-
τάφερε να ξεπεράσει ακόμη και αυτό το φαινομενικά
αξεπέραστο εμπόδιο. 

Ο δάσκαλος, Richard Appiah Akoto, από την περιοχή
Κουμάσι χρησιμοποιεί λοιπόν τον μαυροπίνακα και χρω-
ματιστές κιμωλίες και κάθε φορά που κάνει μάθημα
σχεδιάζει το περιβάλλον που οι χρήστες ηλεκτρονικών
υπολογιστών αντικρίζουμε στην οθόνη όταν χρησιμο-
ποιούμε το πρόγραμμα Microsoft Word. 

Ο ίδιος ανέβασε σχετικές φωτογραφίες στη σελίδα
του στο Facebook σχολιάζοντας πως «το να διδάσκεις
πληροφορική στην Γκάνα είναι πολύ διασκεδαστικό»
αλλά και πως «αγαπώ τους μαθητές μου γι’ αυτό πρέπει
να κάνω ό,τι χρειάζεται για να καταλάβουν αυτά που
τους διδάσκω». Και φυσικά οι φωτογραφίες κοινοποι-
ήθηκαν από χιλιάδες χρήστες. Σύμφωνα με το Quartz
Africa το σχολείο στο οποίο διδάσκει ο κ. Akoto δεν
έχει ηλεκτρονικούς υπολογιστές από το 2011 παρά την
απαίτηση που υπάρχει για τους μαθητές να περάσουν
από εξετάσεις στο μάθημα της πληροφορικής για να
μπορέσουν να εισαχθούν στο Γυμνάσιο. 

«Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω αυτό το σχέδιο
(του υπολογιστή στον πίνακα). Το κάνω κάθε φορά που
παραδίδω μάθημα. Μου αρέσει να ανεβάζω φωτογραφίες
στο Facebook, μου αρέσει να το μοιράζομαι. Δεν φαν-
ταζόμουν πως θα τραβούσε την προσοχή των ανθρώ-
πων», εξήγησε μιλώντας στην ιστοσελίδα. 

Τα προβλήματα του κ. Akoto πάντως, και των μαθητών
του, μάλλον θα λυθούν άμεσα καθώς η ιστορία τους
έφτασε μάλιστα μέχρι την Microsoft η οποία και δε-
σμεύτηκε να στείλει στο σχολείο τον αναγκαίο εξοπλισμό. 
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Πως κλείνουν τα σύνορα 
Ινδίας - Πακιστάν, κάθε μέρα!
Μια ιδιαίτερα πρωτότυπη τελετή λαμβάνει

χώρα, κάθε μέρα στο Wagah, τη μοναδική
διάβαση που συνδέει την Ινδία με το Πακιστάν.
Η τελετή που πραγματοποιείται από τους
στρατούς των δύο χωρών μπορεί να χαρα-
κτηριστεί από φαντασμαγορική έως αστεία.
Σίγουρα πάντως είναι τελείως διαφορετική
απ' ότι έχουμε συνηθίσει. 

Κόκορας άρχισε να γεννάει αυγά 
στην Τουρκία 
Αν το ερώτημα “η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό

την κότα” είναι δύσκολο να απαντηθεί, πού να δια-
βάσετε και το παρακάτω. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει
η τουρκική Hurriyet, σε κοτέτσι της Σινώπης, στην
περιοχή του Πόντου στη βόρεια Τουρκία, αγρότες
ανακάλυψαν πως ένας κόκορας γεννάει αυγά. 

Μάλιστα, το δημοσίευμα φιλοξενούσε τη γνώμη
κτηνιάτρου από τη γείτονα χώρα, που χαρακτήριζε
κάθε άλλο παρά συνηθισμένο το γεγονός. Τα δημο-
σιεύματα που κυκλοφόρησαν, προκαλούν δεκάδες
ερωτηματικά. “Δεν είναι δυνατό για ένα κόκορα να
κάνει αυγά, καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί θηλυκά ανα-
παραγωγικά όργανα και ορμόνες, που μόνο μια κότα
διαθέτει”, σχολίασε ο κτηνίατρος Χακί Απαϊντίν. 

Ο ίδιος, μάλιστα, τόνισε πως αν κάτι τέτοιο συμ-
βαίνει, αν δηλαδή ο κόκορας κάνει όντως αυγά, τότε
αυτά θα πρέπει να είναι χωρίς κρόκο. 

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 

«Επίλυση»  της  κρίσης  
και  οπαδοί  «ολούθε» 

Η κυβέρνηση από τις πρώτες ημέρες που ανέλαβε την εξουσία,
διατυμπάνιζε ότι θα πατάξει το λαθρεμπόριο, εφαρμόζοντας τα
μέτρα που είχαν ψηφισθεί από το 2012. Τα δε δημόσια έσοδα που
θα εισέπραττε ανήρχοντο στα 1,5 δισ. ευρώ. Όμως το πολυδιαφη-
μισμένο σύστημα εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων είναι
σχεδόν ανεφάρμοστο. Το αυτό συμβαίνει και στα εφοδιαστικά
σκάφη, το μητρώο δεξαμενών παραμένει στα χαρτιά ακόμη, χωρίς
να γνωρίζει το κράτος ούτε πόσες δεξαμενές είναι νόμιμες. 

Το ναυάγιο του «Αγ. Ζώνη ΙΙ» που προκάλεσε την μεγαλύτερη
οικολογική καταστροφή των τελευταίων ετών στο Σαρωνικό, ανέ-
δειξε τις τρύπες στον έλεγχο της διακίνησης καυσίμων, με αποτέ-
λεσμα η κυβέρνηση από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι σήμερα,
σύμφωνα με τον πρόεδρο των τελωνειακών υπαλλήλων, να εισέ-
πραξε 10 εκ. ευρώ δηλαδή ούτε το 1% των εσόδων που υποσχόταν
να φέρει από την πράξη του λαθρεμπορίου. 

Και τούτο οφείλεται κυρίως στο ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός
είναι γυμνός από πλευράς προσωπικού και τεχνικών μέσων άνευ
των οποίων είναι αδύνατη η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που
έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ίδρυση Ελεγκτικού Σώματος από 135
όργανα, προκειμένου να ελεγχθούν οι ΔΟΥ και το Σώμα Επιθεωρητών
Εργασίας, υπό την εποπτεία του Οικονομικού Εισαγγελέα. Μήπως
οι αρμόδιοι δεν ενημερώνονται από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων ότι από τις 4 επιχειρήσεις που αμφισβητούν τους ελέγχους,
μία δικαιώνεται από την Δ/νση Επιλύσεως Διαφορών; Αλλά και η
ίδια ως άνω Αρχή γίνεται στόχος ακόμη και κυβερνητικών βουλευτών
διαμαρτυρομένων έντονα, γιατί το 78% των ανείσπρακτων 100
δισ. ευρώ ανήκει στους εύπορους και προύχοντες. Θεωρούν δε
απαράδεκτο οι εισπράξεις του 2016 να υπολείπονται κατά 50%
του 2015, καθώς επίσης ότι η ΑΔΑΕΕ είναι ανεξάρτητος και όχι
ανέλεγκτος, ενώ η εμφάνισή της μιά-δυό φορές το χρόνο είναι
ανεπαρκέστατη. 

Κατά τα λοιπά, η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου ανακοι-
νώνει ότι όσοι εργοδότες έχουν περιουσία αλλά δεν πληρώνουν,
οι εργαζόμενοι θα μπορούν να διεκδικήσουν μέρος από την
περιουσία τους, ενώ αυτό ισχύει και για τις ομόρρυθμες και ετε-
ρόρρυθμες εταιρείες για τα χρέη από τις υπηρεσίες. Εξαγγελία
που έμεινε στον αέρα, ίσως για να χρησιμοποιηθεί στο ρεσιτάλ της
παροχολογίας της ΔΕΘ. 

Βεβαίως, το πρόβλημα της μη πληρωμής των εργαζομένων
είναι τεράστιο, δεν λύνεται με πυροτεχνήματα, αλλά από αποσα-
φήνιση των νόμων που ψηφίζει η ίδια η κυβέρνηση. 

Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ που δεν διορθώνεται αλλά καταργείται
-εξαγγελία προεκλογική του πρωθυπουργού- η κυβέρνηση προσδοκά
να εισπράξει εφέτος 2,65 δισ. ευρώ για τον φόρο εισοδήματος φυ-
σικών προσώπων, υπάρχει μεγάλη υστέρηση την οποία το οικονομικό
επιτελείο την αποδίδει σε προσωρινές αιτίες. 

Σε κάθε περίπτωση, η εκτέλεση του προϋπολογισμού προϋποθέτει
το πρωτογενές πλεόνασμα, εφόσον όμως καταγραφούν απώλειες
θα ζητηθούν πρόσθετα μέτρα εντός του έτους. 

Κατά τα λοιπά, και ενώ η έκθεση της Νομισματικής πολιτικής
για το 2017 αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται σε
καθεστώς εποπτείας τουλάχιστον μέχρις ότου αποπληρώσει το
75% των δανείων της και πλειστηριάζοντας σπίτια πρώτης κατοικίας
όπως της τέταρτης εγγυήτριας σε δάνειο, διαζευγμένης με δύο
ανήλικα παιδιά, κυβερνητικά στελέχη ομιλούν για πεντακάθαρη
έξοδο από τα μνημόνια. 

Ότι δήθεν «επέλυσαν» την κρίση, σε ερώτηση δε δημοσιογράφου
για τους μισθούς των 200 ευρώ ή των 300 ευρώ κατά μήνα,
απαντούν άλλα αντί άλλων, πώς κέρδισαν 500 στρέμματα παραλίας
με ένα διάταγμα...!!! 

Συναντούν εμπόρους και βιομήχανους που εκφράζουν την εμ-
πιστοσύνη τους για το «σωσμό» των επαγγελματιών, βλέποντας
«ολούθε» οπαδούς. 

Γιατί σήμερα, όπως διατείνονται οι πολίτες, τρώνε ένα πιάτο
φαγητό και δεν τρώνε στα σκουπίδια, πράγμα που γινόταν στο πα-
ρελθόν, με τον κ. Πρωθυπουργό να βλέπει διαρκώς χαμόγελα στην
κοινωνία, αφού βαρέθηκε να ξεσκίζει και ξεψηφίζει μνημόνια. 

Ιωάννης Χ. Σκουτέρης 
Επίτ. δικηγόρος, τ. Αντιδήμαρχος Χολαργού

Η άνοιξη έρχεται όλο και πιο 
πρόωρα στον πλανήτη μας
Η εποχή της άνοιξης έρχεται όλο και πιο

νωρίς στον πλανήτη μας και πουθενά δεν
είναι αυτό τόσο αισθητό, όσο στο Βόρειο
Πόλο και γενικότερα στα υψηλά γεωγραφικά
πλάτη, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επι-
στημονική μελέτη, την πιο ολοκληρωμένη
του είδους της μέχρι σήμερα. 

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Έρικ
Ποστ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-
Ντέιβις, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό «Scientific Reports», υπολό-
γισαν ότι για κάθε δέκα μοίρες γεωγραφικού
πλάτους βορειότερα του Ισημερινού, η άνοιξη
φθάνει περίπου τέσσερις μέρες νωρίτερα
από ότι έφθανε πριν από μία δεκαετία, κυρίως
λόγω της κλιματικής αλλαγής. Στις αρκτικές
περιοχές η άνοιξη έρχεται έως και 16 μέρες
νωρίτερα από ότι πριν δέκα χρόνια. Οι επι-
στήμονες βάσισαν τα συμπεράσματά τους
σε μια σειρά από φαινόμενα, όπως οι μετα-
ναστεύσεις των πουλιών, η άνθιση των φυ-
τών, η εμφάνιση των φύλλων των δέντρων
κ.α. Η μελέτη αξιολόγησε 743 προηγούμενες
εκτιμήσεις για τον ερχομό της άνοιξης, που
κάλυπταν μια περίοδο 86 ετών στο βόρειο
ημισφαίριο. Διαπιστώθηκε σαφής συσχέτιση
ανάμεσα στην πιο πρόωρη άφιξη της άνοιξης,
όσο κανείς «ανεβαίνει» γεωγραφικό πλάτος.
Οι επιστήμονες δεν είναι βέβαιοι με ποιόν
τρόπο η πρόωρη άνοιξη επηρεάζει τα φυτά
και τα ζώα του πλανήτη. Από αστρονομική
άποψη, η άνοιξη φέτος τυπικά ξεκινά στις
20 Μαρτίου, με την εαρινή ισημερία. 

Κάτασπρη έρημος 
στον... πλανήτη Γη! 
275 τετραγωνικά μίλια λευκής ψιλής άμμου,

εντυπωσιακοί κυματοειδείς αμμόλοφοι, φυτά
της ερήμου και σπάνια είδη ζώων συνθέτουν
ένα εξωγήινο τοπίο στον πλανήτη Γη. Το περί-
φημο White Sands National Monument στο Νέο
Μεξικό «υπογραμμίζει» με την πρώτη ματιά τη
διαφορετικότητά του! 



Δεκέμβριος 2017 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018 6 ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ  ΝΕΑ

Πλατανόφυλλο
Πράσινη μυτίτσα γεννήθηκες 

στην άκρη του κλαδιού 
κι έγινες μια παλάμη 

χαιρετίζοντας τους περαστικούς. 

Με την ανάσα σου 
και του ήλιου τη δύναμη, 
δίνεις ζωή στη μάνα σου 

στα ζώα και τα φυτά. 

Ασπίδα το κορμί σου 
στις ακτίνες του ήλιου, 

ισκιώνεις το χώμα 
ανάσα στους πεζοπόρους. 

Ξαφνικά αρρώστησες, 
κιτρίνισε το δέρμα σου, 
και στο πρώτο φύσημα 

πεταλουδίζοντας βρέθηκες στη γη. 

Κίτρινο με τ’ αδέλφια σου 
τροφή στα ζωύφια, 

δύναμη και ζωή 
σε μια καινούρια μυτίτσα. 

Παν. Τσίπος 

Ακροστιχίδα  (34) 
της  λέξης  Κολοτούμπας 

1)  Κ  _  _  _  _  _  _  _  
2)  Ο  _  _  _  _  _  _ 
3)  Λ  _  _  _  _  _  _  _ 
4)  Ο  _  _  _  _  _  _ 
5)  Τ  _  _  _  _  _  _  _ 
6)  Ο  _  _  _  _  _  _ 
7)  Υ  _  _  _  _  _ 
8)  Μ  _  _  _  _  _ 
9)  Π  _  _  _  _ 
10) Α  _  _  _  _  _  _ 
11) Σ  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

1) Τα περιττώματα από οποιοδήποτε πτηνό (ενι-
κός).  

2) Η σανίδα στη σκεπή που πάνω της στηρίζονται
τα κεραμίδια (αντ.).  

3) Με αυτή την εργασία ξεχώριζαν μετά το αλώ-
νισμα τα άχυρα από τον καρπό. 

4) Σιτηρό που δεν καλλιεργείται σήμερα στην
περιοχή μας. Χρησιμοποιείτο για ζωοτροφή
(αντ.). 

5) Η σταγόνα του νερού που πέφτει από τη
στέγη του σπιτιού στο έδαφος. 

6) Το μπαλκόνι του ορόφου των παλιών πέτρινων
σπιτιών (αντ.). 

7) Τα ρούχα που χρησιμοποιούσαμε παλιά, ήταν
φτιαγμένα στον αργαλειό. Γι’ αυτό τα λέγαμε
Υ...  

8) Άλλη ονομασία της βιτρίνας. Μη μου χαλάτε
τη Μ...  

9) Εκεί βάζαμε τ’ άχυρα που τρώγαν τα ζώα το
χειμώνα.  

10) Το κάρο που έσερναν τα βόδια η βοϊδάμαξα. 
11) Μεγάλο σκουλήκι που ζει σε εδάφη με υγρα-

σία.  

Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (33) 
(αρ. φ. 61): 
1) Χ αμοκέλα 7) Θ έρμες 
2) Ί γκλα 8) Ρ ιζαύτι 
3) Ο σούγελο (αντ.) 9) Ω τρατάρω (αντ.) 
4) Ν τορής 10) Π ορδάλα  
5) Α ράπης 11) Ο Σιούτο (αντ.) 
6) Ν ταβάς 12) Σ καρίζω

Παν. Τσίπος

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

ΠΕΡΙ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

NO-VARTIS, δηλαδή μην τους βαράτε. 
Μάλλον πρέπει να ισχύσει το αντίθετο

και εξηγώ. 
Ξεκινήσαμε με τις λίστες. Παχιά λόγια

σε τηλεόραση, ραδιόφωνα, εφημερίδες
και τηλεπαράθυρα. 

Μεγάλα ονόματα στις λίστες, πολλά
δις, αδήλωτα, αφορολόγητα, μαύρο χρήμα
απροσδιορίστου προελεύσεως. Αποτέλε-
σμα μηδέν και από τους προηγούμενους,
αλλά και από τους τωρινούς πολιτικούς
ηγέτες. 

Μιλάγανε για είσπραξη πολλών δις
και βάλε. Ίσως σωζόταν και η οικονομία
της χρεωκοπημένης πατρίδας. Αποτέλε-

σμα. Εισπράχτηκαν κάτι λίγα εκατομμύρια. 
Τώρα ήρθε η NOVARTIS. 
Μεγάλα λόγια από όλους. Οι προ-

ηγούμενοι νίπτουν τας χείρας τους. 

Οι τωρινοί μιλάνε για το μεγαλύτερο
σκάνδαλο. Το έχουμε ζήσει και ακούσει
πολλές φορές αυτό το έργο, αλλά αν θυ-
μάμαι καλά από τους μεγάλους μόνο οι
Τσοχατζόπουλος και Κοσκωτάς τιμωρή-
θηκαν. 

Οπότε κρατάμε μικρό καλάθι και θα
δούμε. 

Πάντως κανένας Έλληνας, σε όποια
παράταξη κι αν ανήκει, δε δίνει συγχω-
ροχάρτι, σε όσους έχουν λερώσει τη φω-
λιά τους, αλλά και σε όσους (ρίχνουν λά-
σπη στον ανεμιστήρα) κατηγορούν άδικα
κάποιους. 

Π.Τ. 

Για  γέλια  ή  για  κλάματα; 

Δημοκρατία: σύνθετη λέξη από το ου-
σιαστικό δήμος δηλαδή το σύνολο του
λαού και την αρχαία λέξη κράας - κρας
που σημαίνει κορυφή. 

Κατά συνέπεια το σύνολο του λαού
είναι πάνω από κάθε άλλη αρχή. Η εφαρ-
μογή της δημοκρατίας σε ένα κράτος
επιτάσσει την συμμετοχή όλου του λαού
στην λήψη των αποφάσεων γενικότερου
ενδιαφέροντος. Αυτό σημαίνει πως κάθε
άποψη εκφρασμένη πριν την λήψη οποι-
ασδήποτε αποφάσεως λαμβάνεται υπόψη,
εξετάζεται και τα θετικά στοιχεία γίνονται
αποδεκτά και συνενούμενα με όλα τα
θετικά των άλλων απόψεων, έτσι παρέ-
χεται η δυνατότητα της λήψης της ορθό-
τερης απόφασης. Στην άμεση δημοκρατία
δεν υπάρχουν συμπολίτευση και αντιπο-
λίτευση, διότι ενέχουν ιδιοτέλεια, προ-
σωπικές φιλοδοξίες και συμφέροντα έξω
από τα του λαού. Υπάρχει μόνο το σύνολο
του λαού. 

Ας εξετάσουμε εάν είχαμε ή έχουμε
σήμερα κάπου την εφαρμογή της πραγ-
ματικής έννοιας της δημοκρατίας. 

Η ευρέως διδασκόμενη ιστορία έχει
γραφεί από τους νικητές και τους πλού-
σιους σύμφωνα με τα συμφέροντά τους
και έτσι από το σύνολο των λαών θεω-
ρείται ως αληθής. 

Ανατρέχοντας στην ιστορία της αρ-
χαίας Ελλάδας διαβάζουμε για την πο-
λυδιαφημισμένη δημοκρατία των Αθηνών.
Είναι όμως αυτό αλήθεια; Η ύπαρξη και
μόνο των παρατάξεων ολιγαρχικών και
δημοκρατικών ακυρώνει την έννοια της
άμεσης δημοκρατίας. Ως πρώτος νομο-
θέτης φέρεται ο Δράκων ο οποίος παρέ-
δωσε στους Αθηναίους γραπτούς νόμους
αυστηρούς αλλά δίκαιους “Δρακόντειοι
νόμοι”. Ως εκπρόσωπος όμως της ολι-
γαρχίας επέτρεψε τον δανεισμό των πτω-
χών από τους πλούσιους με εγγύηση και
το σώμα τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
την δούλωση αρκετών πολιτών στους
πλουσίους, μέχρι που ο Σόλων επέβαλε
την σεισάχθεια, και έτσι επήλθε η ελευ-
θέρωσή τους. 

Ο Σόλων θέσπισε νόμους δημοκρατι-
κούς, αλλά όχι απόλυτα αφού διαχώριζε
τους πολίτες ανάλογα με την οικονομική
τους επιφάνεια και στους "θήτες" τους
κάτω των διακοσίων μεδίμνων εισόδημα
επέτρεπε το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά

όχι του εκλέγεσθαι. Η εξαίρεση μέρους
των πολιτών από τα δημοτικά αξιώματα
αναιρεί την έννοια της άμεσης δημοκρα-
τίας. 

Μετά το τέλος των νικηφόρων κατά
των Περσών πολέμων και την απόσυρση
της Σπάρτης από την συμμαχία, η Αθήνα
έγινε κυρίαρχος της καταστάσεως. Στην
Α' Αθηναϊκή συμμαχία με την συμμετοχή
πολλών πόλεων οι οποίες εθεωρούντο
μεταξύ τους ίσες, στην ουσία τις επιχει-
ρήσεις κατηύθυνε η Αθήνα, η οποία είχε
ηγετική θέση. Η ηγετική θέση με τον
καιρό μετετράπη σε ηγεμονική και οι σύμ-

μαχοι έγιναν ουσιαστικά υπήκοοι της
Αθήνας. Έκτοτε κάθε προσπάθεια απο-
στασίας από κάποιον ηγεμονευόμενο κα-
τεπνίγετο στο αίμα. Μήπως αυτά δεν
συμβαίνουν και σήμερα, που όλοι οι λαοί
ευαγγελίζονται τη δημοκρατία;

Ο αποκαλούμενος χρυσούς αιών του
Περικλέους, υπήρξε διότι κατ' αυτήν την
περίοδο μέχρι την έκρηξη του Πελοπον-
νησιακού πολέμου έχουμε ειρήνη και ηρε-
μία και άνθιση των οικονομικών της Αθή-
νας. Οι αποφάσεις ελαμβάνοντο με πλει-
οψηφία στην εκκλησία του δήμου. Ποιος
όμως μπορεί να βεβαιώσει πως ήταν οι
απολύτως ορθές, αφού ένα μέρος του
λαού μπορεί να επηρεασθεί από τους
δημαγωγούς; Και έτσι δεν έχουμε δημο-
κρατία, αλλά την αρχή της πλειοψηφίας. 

Παράδειγμα: ο Εύβουλος, ταμίας των
δημοσίων εσόδων, επέτυχε με την αύξηση
παροχών προς τον λαό, να τον έχει με
το μέρος του. Ο Αισχίνης μας πληροφορεί
ότι ο Εύβουλος και οι περί αυτόν κρα-
τούσαν με τον τρόπο αυτόν όλη την δια-
κυβέρνηση του κράτους. Σίγουρα την πε-
ρίοδο αυτή η διακυβέρνηση των Αθηνών
ήταν η πιο δημοκρατική, όχι όμως η από-
λυτη δημοκρατία. Μετά το πέρας του Πε-
λοποννησιακού πολέμου και την εκδίωξη
των τριάκοντα τυράννων η δημοκρατία
στην Αθήνα, κατ' ομολογία του Ισοκρά-
τους: "αυτοκαταστρέφεται, διότι κατε-

χράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και
της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες
να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα,
την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια
του λόγου ως ισότητα και την αναρχία
ως ευδαιμονία". 

Λέτε να είμαστε άξιοι συνεχιστές των
αρχαίων Αθηναίων; Απλώς ερωτώ!!!! 

Η άλλη μεγάλη πόλη-κράτος της αρ-
χαίας Ελλάδας και πολλάκις πολέμιος
των Αθηνών, είναι η Σπάρτη. Το πολίτευμα
της Σπάρτης ως προς την διοίκηση και
ισότητα των πολιτών ήταν πιο δημοκρα-
τικό από το των Αθηνών. Πρώτον είχε

δύο βασιλείς, ώστε να αλληλοελέγχονται
και να  συναποφασίζουν για τις υποθέσεις
της πόλης. Δεύτερον υπήρχε η γερουσία,
σώμα 28 ανδρών άνω των 60 ετών, με
την εξουσία να προετοιμάζει τους νόμους
προς ψήφιση και το δικαίωμα άσκησης
αρνησικυρίας στις αποφάσεις της Απέλλα,
και αποτελούσε την ανώτατη δικαστική
αρχή. Τρίτον υπήρχε η ομάδα των πέντε
εφόρων αξιωματούχων που ο ρόλος τους
ήταν η εποπτεία των βασιλέων και των
κατοίκων της πόλης, και η διατήρηση
της δημόσιας τάξης. Τέταρτον υπήρχε η
Απέλλα γνωστή ως συνέλευση των "ομοί-
ων", των ελεύθερων αρρένων Σπαρτια-
τών, που κατείχαν πολιτικά δικαιώματα. 

Ο ρόλος τους ήταν η εκλογή εφόρων,
η αποδοχή ή απόρριψη ψηφισμάτων που
πρότειναν τα τελευταία δύο σώματα, που
αφορούσαν ζητήματα πολέμου, ειρήνης,
εξωτερικής πολιτικής και απελευθέρωσης
ειλώτων. 

Και στις δύο αυτές αντιπροσωπευτικές
πόλεις-κράτη της αρχαίας Ελλάδας, αφού
οι γυναίκες κάτοικοι δεν είχαν το δικαίωμα
συμμετοχής στα κοινά, το πολίτευμα ήταν
κατ' ευφημισμόν δημοκρατία!!!

Η δι' αντιπροσώπων αποκαλούμενη
δημοκρατία είναι ψευδεπίγραφη. Ας μη
μιαίνουν την ιερότητα της έννοιας της
δημοκρατίας με αυτό το μόρφωμα!!!!. 

Πάνος Τράγκας 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΟΣΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  “ΜΩΡΙΑΣ’’
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΒΟΜΠΙΡΗΣ

(ΝΤΑΝΟΣ)
ΑΙΘΟΥΣΑ 600 ΑΤΟΜΩΝ
Η αίθουσα διατίθεται:

Για χορούς, συνεστιάσεις, γάμους, βαπτίσεις
κι άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις

ΔΑΦΝΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Τηλ.: 26920-71266 & 26920-71828 (οικία)

Η  ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ  ΔΥΝΑΜΗ  ΜΑΣ

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Την Κυριακή το μεσημέρι 28 Ια-
νουαρίου 2018 όλοι οι δρόμοι των
Δαφναίων οδηγούσαν στην καρδιά
της Αθήνας στο κοσμικό κέντρο δια-
σκέδασης “ΑΓΡΙΜΙΑ”. 

Βέβαια αυτή η ατελείωτη οικονο-
μική κρίση σε συνδυασμό με τις απώ-
λειες σημαντικών συγχωριανών επη-
ρεάζουν την παρουσία κάποιων αλλά
ευτυχώς είμαστε τόσοι πολλοί που
καταφέρνουμε να αναπληρώνουμε
τα όποια κενά. Σίγουρα όμως το Δ.Σ.
του Συλλόγου επιδιώκει και προσδοκά
να συγκεντρώνει όλους και όλες σε
τέτοιες ευχάριστες εκδηλώσεις. 

Ιδιαίτερη μνεία και ευχαριστίες
οφείλουμε στους φίλους που ήρθαν
από το χωριό αποκλειστικά γι’ αυτή
την εκδήλωση. 

Στην αρχή της εκδήλωσης κόψαμε
την πίτα μας και κομμάτια της μοιρά-
στηκαν σε όλους. Το φλουρί της
πίτας και συγχρόνως ο τυχερός ή
τυχερή δεν βρέθηκε αλλά αυτό ου-
δόλως επηρέασε το κέφι και τη δια-
σκέδαση. 

Ο ετήσιος χορός ξέχωρα από τον
συμβολικό χαρακτήρα μας προτρέπει
να ξεχάσουμε την καθημερινότητα,
την πίεση και την όποια κατήφεια,
ενώ είναι σίγουρο ότι θα συναντή-
σουμε συμπατριώτες, φίλους και συγ-
γενείς που έχουμε να δούμε αρκετό
καιρό. 

Η εκδήλωση άρχισε με τον χαι-
ρετισμό του Προέδρου Άγγελου Καυ-
γά ο οποίος ευχαρίστησε τους συμ-
πατριώτες και φίλους για την πα-
ρουσία τους κι ευχήθηκε καλή και
δημιουργική χρονιά. 

Για την πορεία του Συλλόγου ανέ-
φερε ότι παρά την πιεστική, δύσκολη,
οικονομική 7ετία που διατρέχουμε
στάθηκε όρθιος και συνεχίζει χωρίς
να έχει καμία περικοπή στις δραστη-
ριότητές του. 

Δεν ανέφερε ούτε το πρόγραμμα
ούτε τις εκδηλώσεις του Συλλόγου
λέγοντας χαρακτηριστικά “έτσι είναι”
σαν να ευλογούμε τα γένια μας. 

Βέβαια ενημέρωσε ότι όλες οι εκ-
δηλώσεις και δραστηριότητες δημο-
σιοποιούνται είτε στο site του Συλ-
λόγου στο διαδίκτυο είτε στην εφη-
μερίδα η οποία εκδίδεται και κυκλο-
φορεί ανελλιπώς. 

Στο νέο της φύλλο θα περιλαμ-
βάνει τον οικονομικό αναλυτικό απο-
λογισμό του έτους 2017 με λεπτομερή

αναφορά στα έσοδα κι έξοδα. 
Συνεχίζοντας τόνισε την σημαν-

τικότητα των Συλλόγων και παρακά-
λεσε να συσπειρωθούμε όλοι γύρω
τους. Ιδιαίτερα είπε «εμείς οι Δαφ-
ναίοι στο δικό μας Σύλλογο όχι μόνο
για να αναδειχθούν οι καλύτεροι
αλλά να υπάρξει και το πιο καλό
αποτέλεσμα που θα έχει αντίκτυπο
σε όλους μας». 

Τελειώνοντας έδωσε ραντεβού
για την επόμενη εκδήλωση την Κυ-
ριακή 18 Φεβρουαρίου στο Καρναβάλι,
στο Καρναβάλι όλων όπως είπε στη
Δάφνη. 

Χαιρετισμό απηύθυνε και η Αντι-
δήμαρχος Δ.Ε. Παΐων Στέλλα Πα-
νουτσακοπούλου, η οποία μεταξύ άλ-
λων είπε: 

«Με ιδιαίτερα μεγάλη μου χαρά
παρευρίσκομαι σε αυτήν την τόσο
όμορφη, ζεστή και γιορτινή εκδήλωση
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Δαφ-
ναίων Αχαΐας επ' ευκαιρίας της έλευ-
σης του νέου έτους και που κρίνοντας
από την κατάμεστη αυτή αίθουσα,
όλοι εσείς ανταποκριθήκατε με τέτοια
θέρμη στο κάλεσμα αυτό. Μια ευκαι-

ρία να συναντηθούμε όλοι οι συμπα-
τριώτες, να ανταμώσουμε και να
γλεντήσουμε παρέα, υποδεχόμενοι
έτσι το νέο έτος 2018 με τους καλύ-
τερους οιωνούς μέσα σε κλίμα χαράς
και κεφιού! Καταρχάς θα ήθελα να
απευθύνω τα θερμά μου συγχαρη-
τήρια προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
του Συλλόγου κ. Άγγελο Καυγά, αλλά
και προς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.,
για την τόσο έντονη δραστηριότητα
του Συλλόγου και τη διαρκή προ-
σπάθειά τους, δίνοντας πάντα το
έναυσμα σε τέτοιες εκδηλώσεις και
δράσεις για να σμίγουν όλοι μαζί οι
πατριώτες και να διατηρείται άρρη-
κτος ο δεσμός με τα χωριά μας, τον
τόπο καταγωγής μας, τις παραδόσεις
μας, τα έθιμά μας. Τους αξίζει πραγ-
ματικά ένα θερμό χειροκρότημα απ'
όλους μας και τους ευχαριστώ κι
εγώ προσωπικά για την τιμητική τους
πρόσκληση να συμμετέχω στη ση-
μερινή γιορτή». 

Στη συνέχεια, παραλαμβάνοντας
το κομμάτι από την πρωτοχρονιάτικη
πίτα, ανέφερε ότι «το κομμάτι αυτό,
το αφιερώνω σε όλους τους Δαφ-
ναίους και τις Δαφνιώτισσες που είτε
ζουν εδώ, στην Αθήνα και στις άλλες
μεγαλουπόλεις, είτε έχουν μείνει “πι-
στοί” εκεί στο χωριό μας, στην όμορ-
φη Δάφνη Καλαβρύτων, αντιμετωπί-

ζοντας όλες τις εκεί δύσκολες συν-
θήκες, ευχόμενη σε όλους και όλες
υγεία, πίστη και αισιοδοξία προκει-
μένου να αντιμαχόμαστε κάθε εμπό-
διο και δυσκολία και να πορευόμαστε
με ελπίδα στο μέλλον. Εγώ από την
πλευρά μου, εκ μέρους της Δημοτικής
Αρχής, υπόσχομαι ότι θα είμαι στο
πλευρό των συνδημοτών της επαρ-
χίας μας, της Δάφνης και των υπο-
λοίπων χωριών μας, προσπαθώντας
μαζί να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπο-
ρούμε στη δύσκολη αυτή οικονομικά
συγκυρία που βιώνουμε, ώστε να
μπορούμε να προσπερνάμε τα προ-
βλήματα της καθημερινότητας και
τις αντιξοότητες που παρουσιάζονται,
βελτιώνοντας συνεχώς τις συνθήκες
και τις υποδομές διαβίωσης των μο-
νίμων κατοίκων, αλλά και των επι-
σκεπτών των χωριών μας. Κλείνοντας
λοιπόν, θα ευχηθώ Χρονιά Πολλά σε
όλους σας, με υγεία και δύναμη και
καλή συνέχεια στο έργο του Συλλό-
γου Δαφναίων Αχαΐας! Πάντα επι-
τυχίες!»

Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους: 

― Η Αντιδήμαρχος Καλαβρύτων
Δ.Ε. Παΐων Στέλλα Πανουτσακοπού-
λου. 

― Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πα-
ναγιώτης Λάππας. 

― Ο π. Δήμαρχος Νίκαιας Βασί-
λειος Τράπαλης. 

― Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κα-
λαβρυτινών Αθήνας, Στρατηγός της
ΕΛΑΣ Σωτήριος Τσενές. 

― Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κα-
λαβρυτινών Πειραιά Θανάσης Χρο-
νόπουλος. 

― Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Σκοτάνης Μαριάνθη Χρονοπούλου
και η Γραμματέας του ιδίου Συλλόγου
Άννα Παπαδοπούλου. 

― Ο πρώην Υπαρχηγός της ΕΛΑΣ
και Επίτιμος Αρχηγός Γιώργος Πα-
παδημητρόπουλος. 

― Ο π. Αντιδήμαρχος Χολαργού
Δικηγόρος Ιωάννης Σκουτέρης. 

― Ο π. Δημοτικός Σύμβουλος
Γιώργος Παναγόπουλος. 

― Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Πευκιωτών Πάνος Φωτόπουλος. 

― Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Βασιλικών Φθιώτιδας Θύμιος Σκαρ-
μούτσος. 

― Ο πρ. Πρόεδρος του Συλλόγου
μας Θανάσης Ζηρογιάννης. 

Το πρόγραμμα άρχισε ο Νεκτάριος
Κοκκώνης με το κλαρίνο του ο οποίος
κατόρθωσε με το πρώτο σόλο να
μας ανεβάσει όλους στην πίστα. Ο
συμπατριώτης τραγουδιστής Γιώργος
Μπέκιος μαζί με τους λοιπούς καλ-
λιτέχνες έφθασαν το κέφι στο ζενίθ
κι ο χορός κράτησε για πολλές ώρες. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους
δωροθέτες για την προσφορά τους
οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο
για την επιτυχημένη λαχειοφόρο αγο-
ρά με τα πλούσια δώρα που μας πα-
ρείχαν απλόχερα! 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Μας στέλνετε την ύλη σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail) 
ή με κούριερ ή ταχυδρομικά και σας παραδίδουμε 

έτοιμο το έντυπό σας ή το ταχυδρομούμε. 
Οι διορθώσεις γίνονται από εμάς (χωρίς επιβάρυνση). 

Ενημέρωση
Τα κοινωνικά συμβάντα που δημοσιεύονται στην αντίστοιχη στήλη της

εφημερίδας, μάς δίνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Τα όποια κοι-
νωνικά συμβάντα, ευχάριστα ή δυσάρεστα συμβαίνουν εκτός Δάφνης, σε
Αθήνα, Πάτρα κ.λπ. 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 παρακα-
λούμε τους συμπατριώτες μας, αν κάποιο συμβάν που τους αφορά (γάμος,
βαφτίσια, επιτυχίες κ.λπ.) επιθυμούν να δημοσιευτεί στην εφημερίδα, να επι-
κοινωνούν με το γραφείο του Συλλόγου ή να ενημερώνουν οποιοδήποτε
μέλος του Δ.Σ. Ευχαριστούμε.                                                     Από το Δ.Σ. 

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.

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
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τον κόσμο. Το κέφι σιγά-σιγά άναψε και
κηρύχθηκε η έναρξη της Καρναβαλικής
παρέλασης με το πατροπαράδοτο “γαϊτα-
νάκι” που έπλεξαν οι μικροί μας φίλοι. Ακο-
λούθησε η παρέλαση των Καρναβαλικών
πληρωμάτων με πρώτο-πρώτο το Βασιλιά
Καρνάβαλο. 

Πρωτότυπα, ευφάνταστα, σατιρικά, με
πηγή έμπνευσης την επικαιρότητα, αλλά
και παραδοσιακά, τα φετινά θέματα των
γκρουπς που συμμετείχαν. Από τους λιλι-
πούτειους -μαθητές του δημοτικού σχολεί-
ου- Master Chefs μας, που προσέφεραν
χειροποίητα εδέσματα και λιχουδιές σε
όλον τον κόσμο, μέχρι το “σκάνδαλο” της
Novartis και την κατασπατάληση του χρή-
ματος, με τον Πρόεδρό της να μοιράζει
ευρώ δωροδοκώντας όλους και όλες ασύ-
στολα. Το “μακεδονικό” συλλαλητήριο της
Δάφνης με αθρόα συμμετοχή των μαθητών
και νέων του τόπου με επικεφαλής τον ίδιο
το Μέγα Αλέξανδρο για την ελληνικότητα
της Μακεδονίας, οι οποίοι πραγματικά ξε-
χώρισαν δίνοντας διαφορετικό πατριωτικό
τόνο στην παρέλαση. 

Ξεχωριστή νότα με τις κουδούνες τους
και το ρυθμικό κούνημά τους έδωσαν οι
Κουδουνάδες της Δάφνης που αντιπροσώ-
πευσαν όλους τους κτηνοτρόφους της πε-
ριοχής μας κατεβαίνοντας από τον Αϊ-Μάμ-
μα, κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία όπου
έπιασαν το χορό αφήνοντας στο έλεος του
Θεού τα “πράματά” τους. 

Δίκαια και ομόφωνα από την επιτροπή
απέσπασαν το πρώτο βραβείο μεταμφίεσης
και παρουσίας. Τα υπόλοιπα γκρουπς τα
οποία επίσης ήταν ισάξια βραβεύτηκαν για
την συμμετοχή τους και χειροκροτήθηκαν
θερμά από όλους τους θεατές. 

Μετά το τέλος της παρέλασης ακολού-
θησε ανοιχτός χορός για όλους και στήθηκε
τρικούβερτο γλέντι που κράτησε για ώρες. 

Την παρουσίαση
του Καρναβαλιού έκα-
νε και φέτος με ιδιαί-
τερο ξεχωριστό τρόπο
η Γεωργία Κουτσιουρή
η οποία σε συνδυασμό
με τον DJ που κάλυ-
πτε μουσικά την εκ-
δήλωση έδεσαν αρμο-
νικά γεμίζοντας την
εκδήλωση με το δικό
τους προσωπικό ύφος
προσθέτοντας σημαν-

τικό βάρος στην ποιότητα. 
Συγχαρητήρια πολλά και θερμά στους

συνδιοργανωτές που για ακόμη μια χρονιά
ξεπέρασαν το τέλειο: Τον Δήμο Καλαβρύ-
των, την Αντιδήμαρχο Στέλλα Πανουτσα-
κοπούλου και τον Δημοτικό Σύμβουλο Πα-
ναγιώτη Λάππα, τον Σύλλογο Δαφναίων
Αθήνας και Πειραιά, τον Πρόεδρό του Άγ-
γελο Καυγά κι όλο το Δ.Σ., τον Ναυταθλητικό
Όμιλο Δάφνης, τον Πρόεδρό του Θοδωρή
Κόλλια και τον Αντιπρόεδρο Τρύφωνα Κο-
ροντζή. 

Μας τίμησαν με την παρουσία τους: 
― Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Γεώργιος

Λαζουράς. 
― Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος

Σπηλιόπουλος. 
― Ο π. Δήμαρχος Νίκαιας Βασίλειος

Τράπαλης. 
― Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Τσί-

πος Γιάννης και Χρήστος Β. Παναγιωτακό-
πουλος. 

― Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ και Πρό-
εδρος του Αγροτογαλακτοκομικού Συνεται-
ρισμού Καλαβρύτων Παύλος Σατολιάς. 

― Ο Πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης Δήμος Βαρβιτσιώτης. 

― Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πευκιωτών
Αθανάσιος Δημητρακόπουλος. 

― Ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Σκοτάνης
Πέτρος Ρηγόπουλος. 

― Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέ-
κνων Νίκος Φελεμέγκας. 

― Ο διαχειριστής του kalavrytanews Νί-
κος Κυριαζής. 

― Ο π. Αντιδήμαρχος Δάφνης Γιάννης
Μπαλασόπουλος. 

― Ο π. Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος
Παναγόπουλος. 

― Ο π. Πρόεδρος του Συλλόγου μας
Αθανάσιος Ζηρογιάννης. 

― Όλο το Συμβούλιο του Συλλόγου μας
με τους Τρύφωνα Κοροντζή, Γιώργο Λια-

ρόπουλο, Δωρόθεο Λιάππη, Αλεξάνδρα
Θεοδωροπούλου και Βάσω Μαλλή. 

Οι Αποκριάτικες εκδηλώσεις όμως δεν
τελείωσαν εδώ. Όλοι οι παρευρισκόμενοι
αλλά και νέοι επισκέπτες έδωσαν ραντεβού
ξανά το βράδυ στις 22:00 στο αποκριάτικο
πάρτυ που διοργάνωσε ο Ναυταθλητικός
Όμιλος Δάφνης στο bar “κατώι”. Εμπνευ-
σμένες μεταμφιέσεις οι οποίες δυσκόλεψαν
την κριτική επιτροπή στο να απονείμει τα
τρία πρώτα χρηματικά έπαθλα. 

Το κέφι αστείρευτο, συνοδευόμενο από
καλή διάθεση παρέσυραν όλους στο χορό,
όλοι μια τεράστια παρέα, με διάθεση Καρ-
ναβαλική μέχρι το πρωί της Καθαράς Δευ-
τέρας. 

Τα βραβεία κέρδισαν ο Ηρακλής Πουαρό
με την υπέροχη σύντροφό του, η αδάμαστη
πουλαρίτσα που κάλπαζε συνεχώς κι αδιά-
κοπα και το instagram στα πλαίσια βέβαια
της νέας τεχνολογίας και του διαδικτύου. 

Ραντεβού για όλους του χρόνου με χα-
ρούμενη διάθεση να ξεφαντώσουμε ξανά... 

Οι νικητές στο πάρτυ μασκέ 

Αφιέρωμα στο 
Δαφνιώτικο Καρναβάλι 

Μασκαράδες και χρώμα πλημμυρίζουν
την πλατεία. 

Το Δαφνιώτικο Καρναβάλι έγινε θεσμός
και έχει κέφια. 

Ο αέρας τσίκνισε και άλλαξε όψη, στα
τραπέζια κυκλοφόρησαν σουβλάκια και κρα-
σί. Η παρέλαση των αρμάτων ξεκίνησε και
ο δρόμος στρώθηκε από κονφετί. 

Το γαϊτανάκι άρχισε και τα μάτια μας
γέμισαν πολύχρωμες εικόνες. 

Η παράσταση ανοίγει αυλαία, δυναμώνει
τη μουσική. 

Καρναβαλιστές σε ρόλο θεατρίνου δια-
κωμωδούν της επικαιρότητας θέματα χαρί-

ζοντας απλόχερα το γέλιο. Δίπλα τους στέ-
κονται ως κομπάρσοι άλογα δίνοντας τοπικό
χαρακτήρα στη γιορτή. 

Έναν χορό διαρκείας στήνουν στο δρόμο
μικροί-μεγάλοι ντυμένοι τον ήρωα που αγα-
πούν. 

Κάηκε ο Καρνάβαλος, τελείωσε η φιέστα. 
Απόκριες πάνω από όλα είναι η μέρα

που το παιδί που κρύβουμε μέσα μας ξυπνά. 
Πιστοί στο ραντεβού μας, θα έρθουμε

ξανά του χρόνου στην πλατεία, να διασκε-
δάσουμε μαζί. 

Καίτη Μαλλή 

Οι μικροί ΣΕΦ σε δράση 
Μικροί σεφ και στο χωριό 
κάνανε ποδαρικό, 
φόρεσαν άσπρη ποδιά 
κι αμέσως έπιασαν δουλειά. 

Έφεραν μπαχαρικά 
από Ινδία και Αραπιά, 
κάρι, κύμινο, κανέλα 
δεν ξεχάσανε κανένα. 

Βάλανε κι απ’ τα δικά μας 
και τα ζαρβατικά μας, 
μαγειρέψαν φαγητά 
και τραγανιστά γλυκά. 

Σκόρπισαν οι μυρωδιές 
γουργουρίσαν οι κοιλιές, 
να κουτάλια, να πιρούνια, 
έτοιμοι είμαστε για γιούργια. 

Βγήκε ο Αρχισέφ μπροστά 
και φωνάζει δυνατά, 
νέοι, νιες, γέροι και γριές 
σήμερα έχουμε Αποκριές. 

Μη χτυπάτε τα σαγόνια 
και σας φύγουνε τα δόντια, 
μα πιαστείτε στο χορό 
κάντε τα όλα ρημαδιό. 

Συγχαρητήρια σ’ όλα τα παιδιά. 
Παν. Τσίπος 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  2018!!! 
Με  μεγάλη  επιτυχία  και  πραγματική  κοσμοπλημμύρα  ολοκληρώθηκαν  οι  εκδηλώσεις  της  Αποκριάς 
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Ο  Σύλλογος  είσαι  εσύ.  
Ενίσχυσέ  τον  για  να  

διατηρήσουμε  την  επαφή  
με  το  χωριό  και  μεταξύ  μας.

Συνέχεια από την 1η σελ. 


