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Mεταρρυθμίσεις για ενίσχυση του ανταγωνισμού
ή σταδιακή φτωχοποίηση του Έλληνα;

Σ

τις αρχές του χρόνου (10-22018), ο αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές
υποθέσεις της Ε.Ε. κ. Μοσχοβισί
απευθυνόμενος στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, είχε τονίσει: «Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, διανύουμε την τελευταία ευθεία» και
συνεχίζοντας υπογράμμισε: «Όταν
διανύει κανείς το 70 - 80% του δρόμου πρέπει όλοι να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους και βέβαια
οι εταίροι θα πρέπει να υλοποιήσουν
τις δεσμεύσεις τους, για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η ευχή
μου είναι η Ελλάδα να επανέλθει
στην κανονικότητα, δηλαδή να είναι
μια κυρίαρχη χώρα με όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα». Τέλος
με έμφαση δήλωσε την επιθυμία η
Ελλάδα να γίνει ένα κράτος – μέλος,
όπως τα άλλα κράτη με μια Δημοκρατία ευήμερη, προκειμένου οι
Έλληνες να μείνουν και να ζήσουν
στην πατρίδα τους, σε μια ισχυρή
ευρωπαϊκή χώρα.
Οι έννοιες και οι φράσεις, που
χρησιμοποίησε ο κορυφαίος αυτός

παράγοντας της Ε. Ε. για να περιγράψει τις σκέψεις του, αναφορικά
με την επικείμενη αποδέσμευση
της Ελλάδος από τα μνημόνια όπως
π.χ επάνοδος στην κανονικότητα,
κυρίαρχη χώρα, δικαιώματα, ευήμερη Δημοκρατία, όπως όλα τα
άλλα κράτη, επιβεβαιώνουν με τον
πιο χαρακτηριστικό τρόπο την τραγική εξαθλίωση που έχει περιέλθει
η Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια.
Έτσι δε χρειάζεται να ανατρέξουμε σε επίσημα στοιχεία, για να
καταγράψουμε την πνιγηρή πραγματικότητα που βιώνουμε εδώ και

αρκετά χρόνια, αφού δραματικά
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ υπογραμμίζουν
ότι το 35,6% των Ελλήνων βρίσκεται
αντιμέτωπο με τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό, όταν η Eurostat τονίζει ότι 1 στους 5 Έλληνες
ζει σε κατάσταση ένδειας, χωρίς
βέβαια να περνάει απαρατήρητο και
το γεγονός ότι η Ruters ( Στατιστική
Υπηρεσία της Ε. Ε.) μας έχει κατατάξει ως την τρίτη φτωχότερη χώρα
της Ε.Ε.
Στον αντίποδα βέβαια αυτών των
δηλώσεων βρίσκονται οι ψυχρές

«Άναψαν τη φλόγα» του 1821 και
τίμησαν την επέτειο με λαμπρότητα
Η νεολαία μας παρέλασε υπό βροχή τιμώντας τους ήρωες

Οι λαμπαδηδρόμοι έτοιμοι για το οδοιπορικό τους στο χωριό

Συνέχεια στην 6η σελ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος, ο Σύλλογος Δαφναίων
Αθήνας - Πειραιά και ο ΝΑΟΔ θα οργανώσουν και θα παρουσιάσουν
στις 17-18-19 Αυγούστου 2018 (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή) πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες θα βρείτε το προσεχές
χρονικό διάστημα στο site και facebook του Συλλόγου Δαφναίων
Αθήνας - Πειραιά.
Είστε όλοι όχι μόνο προσκαλεσμένοι αλλά απαραίτητοι. Ευκαιρία
να συναντηθούμε, να χαρούμε, να χορέψουμε, να γελάσει λίγο το
χειλάκι μας μ’ όλα αυτά που συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε.

Σφραγίστηκε με επιτυχία το διήμερο
εθελοντικής δράσης στη Δάφνη

Αναλυτικά στη σελ. 8

Πλημμύρισε με κόσμο η Αγία Τριάδα και το πρωί και
το βράδυ την Κυριακή 27 Μαΐου 2018 ανήμερα στη χάρη Της

Αναλυτικά στη σελ. 3

Αναλυτικά στη σελ. 3

Δ Ι Α Β Α Σ ΤΕ
3 Κοινωνικά
3 Τηλεσκόπιο

σελ. 2

σελ. 4-5
3 Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι
σελ. 4
3 Η γυναίκα διαχρονικά
σελ. 5
3 Το μυστικό
σελ. 6
3 Λέξεις και φράσεις
της ελληνικής γλώσσας
με λάθος χρήση
σελ. 7
3 «Άναψαν τη φλόγα» του 1821
και τίμησαν την επέτειο
με λαμπρότητα
σελ. 8
3 Πάσχα στη Δάφνη
σελ. 8

Μάρης Παναγιώτης
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Βαπτίσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, έγινε
η βάπτιση της πανέμορφης κόρης της Αγγελικής Λαζανά και του Δημήτρη Κουρετζή. Ευλογημένη νονά η

Γωγώ Σπηλιοπούλου. Έλαβε τα ονόματα του παππού
και της γιαγιάς ΑΛΕΞΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ και θα
την φωνάζουν Αλεξίνα!

― Το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 στις 6 το απόγευμα, οι
γονείς Νίκος και Αγγελική Φελεμέγκα, βάπτισαν το
αγοράκι τους στο εκκλησάκι του Αγ. Ανδρέα στη
Δάφνη Καλαβρύτων. Νονά η Μαντώ Κυριακοπούλου.

― Στις 3 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00 ο Γεράσιμος Παναγόπουλος
του Γεωργίου και της Βάσως και η Δεσφινιώτη Κατερίνα βάπτισαν το κοριτσάκι τους στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης
στο Χολαργό. Το όνομα αυτής Μαρια.

Το όνομα αυτού ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ. Ακολούθησε γιορτή για μικρούς και μεγάλους στο ξενοδοχείο “Δήμητρα”.

Ακολούθησε προς τιμή της δεξίωση με όλους τους καλεσμένους.
― Την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 στις 12:00 στον Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους Δάφνης ο Κώστας του Λάμπη και η Έλλη Παπαδημητρίου βαπτίζουν το αγοράκι τους. Και το όνομα αυτού
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα να τους ζήσουν.

Γάμοι
― Το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 ο
Σωτήρης Παναγόπουλος του Γεωργίου και της
Βάσως και η Κωνσταντίνα Τσίπου του Γεωργίου και
της Πανούλας θα ενωθούν με τα δεσμά του γάμου
στη Δάφνη στο τοπικό κατάστημα του Δήμου.
― Το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 και ώρα 20:00 στον
Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης Πλάκας ενώνονται με τα δεσμά
του γάμου ο Παπαναστασίου Σπυρίδων του Αναστασίου και της Αγγελικής και η Τάγαρη Μαρία του
Ιωάννη και της Βέρας. Μετά το τέλος της τελετής
ακολουθεί γαμήλια δεξίωση στο τέννις club Αθηνών
(Λεωφ. Βασ. Όλγας 2, έναντι Ζαππείου Μεγάρου).
― Το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 και ώρα 19:00 στον
Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους στη Δάφνη Καλαβρύτων ξεκινούν τη νέα τους ζωή ο Χρήστος Φελεμέγκας του
Σπύρου και της Νικολιάς και η Κατερίνα Αδάμη του
Θεοδώρου και της Νεκταρίας με κουμπάρο τον
Γιάννη Τσίπο. Μετά το τέλος της τελετής ακολουθεί
γαμήλια δεξίωση στο κέντρο «ΜΩΡΙΑΣ» με όλους
τους καλεσμένους.
Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα η ώρα η καλή.
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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, Γιώργος Λιαρόπουλος
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Τ.Κ. Δάφνης
― Το Σάββατο 14-5-2018 και ώρα 20:00
στον Ι.Ν. Παναγίας Βλαχέρνας στο Κερατσίνι τέλεσαν το γάμο τους ο Δημήτρης Αγγελόπουλος του Βασιλείου με
τη Θεοδώρα Καυγά του Άγγελου και της
Μαρίνας.
Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι για τη
γαμήλια δεξίωση στο κέντρο “ΑΡΙΩΝ”
στο Πασαλιμάνι με την παρουσία όλων
των εκλεκτών καλεσμένων.
Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα να
ζήσουν και να πραγματοποιήσουν όλα
τα όνειρά τους.

Έφυγαν...
Τ.Κ. Δάφνης
― Στις 2-4-2018 στην Αθήνα απεβίωσε ο Χαράλαμπος
(Λάμπης) Γεωργίου Τράπαλης, σε ηλικία 90 ετών. Η εξόδιος ακολουθία έλαβε χώρα στο Κοιμητήριο της Καισαριανής στις 3-4-2018.
― Ο Καβελλάρης Βασίλειος του Θεοδώρου απεβίωσε στις
11-4-2018. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1951.
― Η Θεοδωροπούλου Αγγελική του Πάικου απεβίωσε στις
13-4-2018. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1929.
― Έφυγε από κοντά μας ο Χρήστος Παναγ. Παναγιωτακόπουλος. Γεννήθηκε την 1-1-1953. Απεβίωσε την 1-52018 στην Αθήνα και η εξόδιος ακολουθία εψάλη στο
Νεκροταφείο Ζωγράφου.
― Η Πετροπούλου Αναστασία του Αθανασίου απεβίωσε
στις 8-5-2018. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1929.

― Η Χρυσάνθη Ανανιάδη του Κωστάκη, σύζ. Διονυσίου
Μπάφα απεβίωσε στις 7-5-2018 και η εξόδιος ακολουθία
τελέστηκε στις 8-5-2018 και ώρα 13:00 στο Β’ Νεκροταφείο
Κορωπίου. Το 40ήμερο μνημόσυνο τελέστηκε στις 10-62018 και ώρα 09:30 στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης Σωτήρος
στα Σούρμενα-Ελληνικό.
Τ.Κ. Χόβολης
― Η Λουρίδα Χάρη του Βασιλείου απεβίωσε στις 5-52018. Γεννήθηκε στο Πεύκο το 1914.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
― Η Ντίνα Τράπαλη-Μουγγολιά στη μνήμη του αδελφού
της Χαραλάμπους (Λάμπη) Τράπαλη προσέφερε για την
εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου 100€.

Ενημέρωση
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.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 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 μέλος του Δ.Σ. Ευχαριστούμε.
Από το Δ.Σ.
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Σφραγίστηκε με επιτυχία το διήμερο
(23-24 Μαρτίου 2018)
εθελοντικής δράσης στη Δάφνη
Ούτε το κρύο, ούτε ο αέρας, ούτε η βροχή, ούτε το χαλάζι της
Παρασκευής 23-3-2018 μας κράτησε....
Ο Θοδωρής, η Βάσω, η Καίτη, ο Τρύφωνας, ο Δημήτρης, ο Νικόλας, η Κατερίνα, η Δέσποινα, ο Πάνος, ο Χρήστος αλλά και
πολλοί άλλοι Δαφναίοι, πιστοί στο ραντεβού τους, στις 10 π.μ. ξεκίνησαν την εξόρμησή τους για “λίφτινγκ” στις πέτρινες παραδοσιακές βρύσες του χωριού. Παρά το κρύο και την ισχυρή βροχόπτωση
με χαλάζι, οι συμμετέχοντες με περισσή διάθεση και ενθουσιασμό,
επιδόθηκαν στον καλλωπισμό των υπαρχουσών λιθόκτιστων πηγών

που αποτελούν ξεχωριστό σημείο ενδιαφέροντος για το χωριό
μας. Μετά την επιτυχημένη πρώτη ημέρα, κουρασμένοι μεν όλοι,
αλλά ικανοποιημένοι από το έργο που προσέφεραν, ανανέωσαν
το ραντεβού τους για συνέχιση της εθελοντικής δράσης και το
Σάββατο, 24-03-2018 και ώρα 10:00 π.μ. με σημείο αφετηρίας την
κεντρική πλατεία της Δάφνης.
Τη δεύτερη ημέρα σειρά είχαν για καλλωπισμό άλλα σημεία
αναφοράς του χωριού όπως το άλσος του Αγ. Νικολάου, οι
αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και οι υπόλοιπες παραδοσιακές
πέτρινες πηγές του χωριού. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες
υπό τη συνεχή βροχόπτωση, οι συμμετέχοντες έδειξαν έμπρακτα
τη διάθεσή τους για ενεργό δράση και προσφορά, καθώς και την
αγάπη τους για τον τόπο τους. Η διοργάνωση και η υλοποίηση του
διήμερου αυτού, παρά την κόπωση που συνεπάγεται για όσους
μόχθησαν, είχε θετικό αντίκρισμα και άφησε απόλυτα ικανοποιημένους τους συμμετέχοντες και μη, δίνοντας το έναυσμα για
επανάληψή της και στο μέλλον.

Πλημμύρισε με κόσμο η Αγία Τριάδα και το πρωί και
το βράδυ της Κυριακής 27 Μαΐου 2018 ανήμερα στη χάρη Της
Σε ολοήμερο πανηγυρικό κλίμα
πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός
της Αγίας Τριάδας στη Δάφνη Καλαβρύτων. Την κατανυκτική ατμόσφαιρα με την οποία τελέστηκε η
θεία λειτουργία για την εορτή της
Αγίας Τριάδας στην ομώνυμη εκκλησία στο κέντρο του χωριού και
παρακολούθησε πλήθος πιστών,
διαδέχτηκε το γλέντι που στήθηκε
το βράδυ υπό τη διοργάνωση του
Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας και
Πειραιά.
Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας πλημμύρισε με κόσμο και
το βράδυ, που υπό τους ήχους
παραδοσιακών τραγουδιών, χόρεψε και γλέντησε μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες. Το κρασί έρεε άφθονο και το φαγητό και τα εδέσματα,
με κυρίαρχα τα ντόπια κρέατα προσφοράς των κτηνοτρόφων της
Δάφνης, την παραδοσιακή χυλόπιτα και τα γλυκά που προσέφεραν
οι γυναίκες του χωριού, ήταν πλούσια για όλον τον κόσμο, ενώ την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Καλαβρύτων
Γεώργιος Λαζουράς, η Αντιδήμαρχος Στέλλα Πανουτσακοπούλου,
ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κλειτορίας
Βασίλειος Καρράς, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Γεώργιος Σπηλιόπουλος, η Δημοτική Σύμβουλος Χρύσα
Παπαδάτου, ο Πρόεδρος του Τ.Σ.
Δάφνης Γιάννης Τσίπος, η Πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης Πάτρας Κατερίνα Ασημακοπούλου, ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ
και του Αγροτογαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων Παύλος
Σατολιάς, ο οποίος για τις ανάγκες
της εκδήλωσης προσέφερε την αυθεντική φέτα Καλαβρύτων, ο αντιπρόσωπος της Σκοτάνης Πέτρος
Ρηγόπουλος και ο αντιπρόσωπος
των Νασίων Δημήτρης Ζίγκιρης.
Η φετινή αυτή εκδήλωση ήταν
το πρώτο εγχείρημα του Συλλόγου
Δαφναίων για την κορύφωση του
εορτασμού της ημέρας της Αγίας
Τριάδας με ένα γλέντι ανοιχτό για
όλους και ευχαριστούμε θερμά
όλους τους συμμετέχοντες που
το αγκάλιασαν με θέρμη, ελπίζοντας ότι θα αποτελέσει πλέον θεσμό
για τον τόπο μας.
Και του χρόνου!

Δ Ε ΛΤ Ι Ο ΤΥ ΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» και οι εργαζόμενοι, για άλλη μία φορά θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά το Δήμαρχο Καλαβρύτων και το Δημοτικό
Συμβούλιο για την ευαισθησία τους και την πρόθεσή τους σε πράξη να στηρίζουν επανειλημμένα το
Ίδρυμά μας.
Ευχαριστούμε θερμά το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συμπαράσταση στο δύσκολο
έργο που επιτελούμε.
Η τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή
• Μαρία Δαφαλιά-Μασσαρά, Πρόεδρος Δ.Σ.
• Καλόφωνος Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος
Καθ. Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή Πατρών
• Καρδαμάκης Δημ. Καθ. Ακτινοθεραπευτικής

Η Πρόεδρος
Μαρία Δαφαλιά-Μασσαρά
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤ Ο ΤΗΛ

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη
ΠΟΙΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ
(Ο διάλογος του Δημητριού με τον Μαλτέζον)
Αναμνήσεις Νιόνιου Γ. Ανανιάδη
Ο Αναστάσης Σπηλιόπουλος ή Δημητριός ανέβαινε πάντα το καλοκαίρι, μετά τον μεσημεριάτικο ύπνο, για καφέ, στο Καταράχι και
τον έπαιρνε κάτω από τη μουριά, στο «Καφενείον» ή «Καφείον» που
είχε ο Βένης στο σπίτι του Καρούση (σήμερα Α.Κ. Μπουσιούτη, στην
αγορά της Δάφνης).
Ένα απόγευμα δεύτερος πήγε ο Χαράλαμπος ο Μάρης, για καφέ,
ο επιλεγόμενος (άγνωστο διατί) Μαλτέζος, έχοντας πάντα κολλημένο
στο κάτω χείλος το τσιγάρο με λαθραίο καπνό και στριμμένο απαράβατα με εφημερίδα.
(Σημειώσατε ότι πέθανε σε ηλικία 85 ετών και ότι ουδέποτε φουμάρισε σιγαρέττο καπνοβιομηχανίας. Ήταν λάτρης του... λαθραίου
καπνού και της εφημερίδας. Διά να σχίζεται, μάλιστα, ευθέως, αφού
την τσάκιζαν καταλλήλως και εντόνως με κιτρινιασμένο από τη
νικοτίνη και σκληρότατο νύχι του δεξιού αντίχειρα, την σάλιωναν
ευγενώς κατά μήκος του τσακίσματος, οπότε, διαβρεχομένου απαλώς
του χάρτου, εκόπτετο έπειτα θαυμάσια σε κανονικά τεμάχια σχήματος
και μεγέθους αληθινού σιγαροχάρτου...).
Τον είδε, λοιπόν, ο Σπηλιόπουλος, ή Δημητριός, Δικαστικός
Κλητήρ τότε και του λέει:
― Έλα, Μαλτέζο, να σε φιλέψω για καφέ...
Εκάθισαν και άρχισαν τις συζητήσεις. Ο Μαλτέζος ήταν γεωργοποιμένας. Και ο Δημητριός του δείχνει μακριά στο αγνάντιο ένα
μεγάλο απόσκιο και τον ρωτά:
― Τίνος είναι, Μαλτέζο, εκείνα τα χωράφια με το δάσος και τα
πρίνια;
― Του Λετσο-Τάσιου, απαντά ο Μαλτέζος.
― Τι δουλειά κάνει;
― Δεν τον ξέρεις, τσοπάνος είναι.
― Και τίνος είναι αυτά; τον ξαναρωτά ο Δημητριός, δείχνοντας
κατά τις Αλίστρες...
― Των Κακ-Αραπαίων...
― Τι δουλειά κάνουν αυτοί;
― Δεν τους ξέρεις; Τσοπάνηδες είναι κι αυτοί.
Και επειδή η Στρέζοβα, ως γνωστόν, έχει τον ευρύτερο ορίζοντα
εξ όλων των ορεινών χωριών Καλαβρύτων και Γορτυνίας, δείχνει κι
άλλα χωράφια με πρίνους και δασύλλια ο Δικαστικός Κλητήρ και
λέει:
― Αυτά εδώ κοντά στον Άη-Θόδωρο τίνος είναι;
― Του αδελφού μου του Μιχάλη του Ματζιάρη. Κι αυτός τσοπάνος
είναι. Τον ρώτησε και για δυο-τρεις άλλους τσοπάνηδες, που είχαν
δένδρα στις στάνες τους και στα στανοτόπια τους, και πάλι η ίδια
απάντηση.
Αλλά, εκεί πλησίον ακριβώς, μεταξύ Αγίων Θεοδώρων και ΒαθύΡέμα στην Μπελεσίτσα, είχε κτήματα και ο Σπηλιόπουλος, χωρίς
όμως νάχουν αφήσει ούτε ένα «κατσοπούρνι». Ήταν μάλιστα μεγάλο
χωράφι, είκοσι ολόκληρα στρέμματα. Του δείχνει αυτό το μέρος και
του λέει:
― Τίνος είναι αυτά τα χωράφια, Μαλτέζο;
― Τάσιο, τα δικά σου χωράφια δεν τα ξέρεις;
― Δεν μου λες τώρα σε παρακαλώ: Γιατί, εκεί όπου έχουν
χωράφια τσοπάνηδες έχουν και δάσος και πρίνους; Το δικό μου
χωράφι άτεκνο είναι;
― Μα, Τάσιο, δεν ηξέρεις ότι ο τσοπάνος τα φυλάει τα δικά του
για τα γίδια του από τη βροχή κι από τον ήλιο;
― Ώστε έτσι ε!!! Για φαντάσου!!! Δεν τόξερα.
Κι έτσι επείσθη ο Δικαστικός Κλητήρ γιατί είναι άτεκνο το χωράφι
του, ενώ του τσοπάνου, παρ’ όλο ότι ήπιε και τον καφέ, δεν ίδρωσε
τ’ αυτί του. Φάνηκε όμως αφελής, ο δυστυχής και... πληροφόρησε ειλικρινά τον άνθρωπο, γιατί μερικά χωράφια είναι... άτεκνα ή μάλλον
ορφανά (χωρίς αφεντικό).
Αυτά προ 60 ετών και πλέον. Για να λέμε και του στραβού το
δίκιο δεν φταίνε σ’ όλα οι τσοπάνηδες. Ήταν και οι γυναίκες όλου
του χωριού με τις «ζάλες» και τις πολλές ζαλάδες, από τον υποσιτισμό
και τις βαριές δουλειές, που μάδησαν τον τόπο. Κυρ-Δημητριέ!
Νιόνιος-Πάος

Μια φωτογραφία από τα παλιά

Άποψη του Δημοτικού Σχολείου και των γύρω οικιών

Ο Σύλλογος φροντίζει
Δύο πανέμορφες μαρμάρινες πληροφοριακές
πινακίδες κατασκεύασε και τοποθέτησε ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά στην έξοδο
προς Πουρναριά η μία με τη φράση Δάφνη “Καλό
Ταξίδι” αποχαιρετά τους επισκέπτες κι η άλλη
με τη λέξη Δάφνη “Καλωσορίσατε” υποδέχεται
όλους και όλες που αποφάσισαν να περάσουν ή
να επισκεπτούν το χωριό μας.

Κίνητρα για να σώσουμε το Δημογραφικό
Το δημογραφικό πρόβλημα, μία εν δυνάμει βόμβα
στα θεμέλια της χώρας μας. Δυστυχώς οι καθιερωμένες πολιτικές υπεκφυγές και οι γενικόλογες πολιτικές το επιδεινώνουν. Όλες οι επιστημονικές
έρευνες οδηγούν στο τραγικό συμπέρασμα ότι από
11.000.000 σήμερα θα είμαστε μόλις 8.300.000 σε 30
έτη από σήμερα.
Αυτό λοιπόν που σήμερα απαιτούμε ως κοινωνία
είναι κίνητρα. Λέτε ότι υπάρχει διάθεση;

ΞΕΝΩΝΑΣ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Στο παλιό αρχοντικό της οικογένειας Παπαρρηγόπουλου -στο κέντρο της Δάφνηςδημιουργήθηκε ένας παραδοσιακός ξενώνας.
Τρεις αυτόνομες κατοικίες με όλες τις παροχές ενός σύγχρονου ξενοδοχείου και ταυτό-

ΑΜΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ
Ένας νέος χώρος στην κεντρική πλατεία του
χωριού εγκαινιάστηκε την Κυριακή των Βαΐων.
Με μεράκι και καλλιτεχνική διάθεση μετέτρεψαν
χρονα με την απλότητα και τη φινέτσα ενός
Λαογραφικού Μουσείου. Μοναδικά κομμάτια
σπάνιας συλλεκτικής αξίας μέσα στο χώρο
σε ταξιδεύουν στο χρόνο!
site: unknown Greece.com
Καλή επιτυχία. Καλές δουλειές.

Σοβαρό

την οικία Ανανιάδη σε μια ευχάριστη γωνιά για
καφέ, μεζέ και ποτό!!!!
Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλές δουλειές...

Ωραία αρχή ας συνεχισθεί...
Το γλέντι που στήθηκε το βράδυ της Αγίας
Τριάδας (27-5-2018) στο προαύλιο της εκκλησίας παρότι έγινε για πρώτη φορά ήταν πετυχημένο αφήνοντας θαυμάσιες εντυπώσεις.
Καλή η ιδέα και ακόμα καλύτερη η πραγματοποίηση
αυτής από το Σύλλογο Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά.
Ελπίζουμε κι ευχόμαστε να υπάρξουν συνεχιστές
αυτής της γιορτής και τα επόμενα χρόνια.

Δεν φεύγει κανείς
Όχι μόνο δεν φεύγουν οι Δαφναίοι για cafe ή
ταβέρνες άλλων όμορων χωριών όπως μέχρι πρόσφατα, αλλά αντιθέτως έρχονται στο χωριό μας
πολλοί επισκέπτες, κάτι που μέχρι σήμερα ήταν
όνειρο.
Τα καινούργια μαγαζιά μας σε συνδυασμό με
τα αξιόλογα που προϋπήρχαν έχουν δημιουργήσει
ένα αξιοζήλευτο ιστό υποδοχής, διαμονής και
σίτισης που είναι σημαντικός και δείχνει ότι το
χωριό μας άλλαξε κατηγορία προς τα πάνω.

Αν ισχύει, είναι ιδιαιτέρως σοβαρό. Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ δήλωσε σε ακρόασή του στη
Βουλή ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλα βαλιτσάκια παρακολούθησης συνομιλιών, εκτός από
τα τρία που γνωρίζουμε ότι τα διαχειρίζονται οι
κρατικές υπηρεσίες, τα οποία όπως είπε πιθανόν
να χρησιμοποιούν ιδιώτες.
Άκουσε κάποιος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;

Τρεις συνήθειες που βλάπτουν
την καρδιά
Η υγεία της καρδιάς μας είναι πολύ σημαντική και πολλές φορές μπορεί να την
παραμελούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε.
Ωστόσο μερικές απλές καθημερινές μας
συνήθειες που μοιάζουν “αθώες” μπορεί να
επιβαρύνουν την καρδιά.
Ιδού τρεις από αυτές:
• Η μικρή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.
• Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
Λίγο κόκκινο κρασί ωφελεί την καρδιά όμως
οι υπερβολές έχουν τα ακριβώς αντίθετα
αποτελέσματα.
• Η κακή στοματική υγιεινή με την ανάπτυξη της περιοδοντίτιδας συντελεί στην
καρδιοπάθεια.
Για το καλό της υγείας μας ας προσέξουμε
λίγο περισσότερο.

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
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Η γυναίκα διαχρονικά

ΕΣ ΚΟ ΠΙΟ
Τι σημαίνει η πρωινή ζαλάδα
Συνήθως οι περισσότεροι δεν δίνουμε σημασία
σε ένα πονοκέφαλο ή σε μια ζαλάδα, αφού πιστεύουμε
πως είναι λόγω κούρασης και θα περάσει.
Αν ο πονοκέφαλος που έχετε είναι συχνός και
συμβαίνει συνήθως όταν σηκώνεστε από το κρεβάτι
σας, μπορεί να είναι ένα σοβαρό στάδιο ορθοστατικής
υπότασης.
Πρόκειται για μείωση της αρτηριακής πίεσης που
μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε λιποθυμικά επεισόδια.

Το ψωμί είναι απαραίτητο
Το ψωμί είναι γεμάτο από υδατάνθρακες και αν τους
κόψετε απότομα από τη διατροφή σας, τότε θα δείτε
σχεδόν αμέσως να χάνετε κιλά.
Επομένως προσοχή και σύνεση σε όλες τις προτεινόμενες δίαιτες.

Σαν πορτοκάλι
Όλα τα πληρώνει ο λαός
Έκλεψαν το αυτοκίνητο του Βουλευτή
των ΑΝΕΛ Δημήτρη Καμμένου από το σπίτι
του. Λίγο ενδιαφέρει τον ίδιο αφού το αυτοκίνητο είναι αγορασμένο με λίζινγκ και το
πληρώνει η Βουλή, δηλαδή ποιοι; Όλοι εμείς
οι φορολογούμενοι πολίτες.

Πρωτομαγιά 2018
Μετά τις Άγιες μέρες του Πάσχα, η πρώτη
μέρα του Μαΐου αποτελεί ημέρα διπλού εορτασμού. Ο εορτασμός της Άνοιξης που έχει
τις ρίζες του στις παγανιστικές τελετές του
παρελθόντος, με πολλά από τα αρχαία έθιμα

Λίγο η ρύπανση, λίγο η ακτινοβολία UV, η επιδερμίδα που εκτίθεται καθημερινά και πολύ στην
πόλη χρειάζεται έξτρα προστασία για να μπορεί να
αντιμετωπίζει το οξειδωτικό στρες. Και το μόνο που
δεν θες, είναι κουρασμένη όψη.
Μια μικρή δόση βιταμίνης C ενισχύει εκπληκτικά
την ενυδατική σου, ενώ συμβάλλει στην υγιή και
λαμπερή όψη της επιδερμίδας. Μην το σκέφτεσαι.
Όσο καλοκαιριάζει και ο ήλιος καίει, τόσο περισσότερο
το δέρμα σου θα γίνεται θαμπό. Αν η κρέμα σου τελειώνει, η επόμενη να έχει οπωσδήποτε τη μαγική
βιταμίνη.
Καθώς το πολύ μακιγιάζ απαγορεύεται στη ζέστη,
μια καλή ενυδατική είναι το πλέον αναγκαίο καλλυντικό για το νεσεσέρ σου.

Οι Έλληνες τρέχουν
Ένας στους τρεις οδηγούς, παραβιάζει συστηματικά το όριο ταχύτητας στους δρόμους όλης της
χώρας. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων των ελέγχων, που πραγματοποίησαν για μία
εβδομάδα κλιμάκια τροχονόμων στην Επικράτεια.
Στο πλαίσιο αυτό, από 717 συνεργεία Τροχαίας που
συγκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά
17.520 οχήματα και βεβαιώθηκαν 6.101 παραβάσεις
για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.
να επιβιώνουν μέχρι σήμερα (όπως ο χορός
με το Γαϊτανάκι και η δημιουργία στεφανιών
από λουλούδια). Επίσης γιορτάζουμε την εργατική Πρωτομαγιά-μέρα αργίας, δηλαδή την
εξέγερση των εργατών για καλύτερες συνθήκες εργασίας (όπως η καθιέρωση του οκτάωρου), τον Μάη του 1886 στο Σικάγο.
Στη Δάφνη οι συμπατριώτες μας γιόρτασαν την ανοιξιάτικη αυτή μέρα, με συγγενείς
και φίλους, στη φύση, φτιάχνοντας το Μαγιάτικο στεφάνι!
Β.Μ.

Μας είχε μείνει ένας
Μας είχε μείνει ένας φόρος που φαίνεται
είχαν ξεχάσει να επιβάλουν εκεί στην κυβέρνηση. Είναι ο νέος φόρος που θα ισχύει
για αγορές έξυπνων κινητών τηλεφώνων
και τάμπλετς. Ο φόρος θα είναι 2% και το
κράτος θα συγκεντρώσει 65 εκατ. ευρώ.
Επειδή δεν ακούσαμε που θα διοχετευτούν αυτά τα χρήματα και τι ανάγκες θα καλύψουν, μήπως θα πάνε για τις υπερωρίες
μερικών δημοσίων υπαλλήλων;

Η ιδιαίτερη αξία
κάποιων τροφών
― Η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής θεωρείται εδώ και καιρό ως το κλειδί
για μια ζωή μακρά και με υγεία.
― Ένα συστατικό που περιέχεται στο
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο η ολεοκανθάλη
σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα χωρίς να
βλάπτει τα υγιή.
― Σύμφωνα με Αμερικανούς ερευνητές
η κατανάλωση 3 ποτηριών γάλακτος την
ημέρα εμποδίζουν την εμφάνιση παθήσεων
όπως οι νόσοι του Πάρκινσον και του Αλτσχάιμερ.
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Παντού ίδιοι
Αριστερός-αριστερός αλλά και η βίλα-βίλα.
Ο λόγος για τον ηγέτη του ΠΟΔΕΜΟΣ στην
Ισπανία που πρόσφατα αγόρασε πολυτελές σπίτι
600.000 ευρώ.
Δείγμα σοσιαλισμού ή η ανάγκη για στέγαση;

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Αίθουσα 137 μ2 με πατάρι 28 μ2
σε οικόπεδο 213 μ2 απέναντι
από το Δημοτικό Σχολείο του χωριού
Τηλ . : 69 479 051 74

Στη σύγχρονη αντίληψη γίνεται αποδεκτό, ότι το επίπεδο ενός
Κράτους εξαρτάται από την μέριμνα που δείχνει τούτο στους αδυνάτους, ανήμπορους και γέροντες.
Επίσης, υποστηρίζεται σθεναρά, ότι ο πολιτισμός σε μια ιστορική
εποχή κρίνεται από τη θέση που έχουν οι γυναίκες στον κοινωνικό
και πολιτικό βίο.
Η Παλαιά Διαθήκη εμφανίζει τη γυναίκα ως βοηθό του άνδρα
Αδάμ, για να μη μείνει μόνος του και στη συνέχεια γίνεται σύντροφός
του.
Κριτές-Δικαστές, σύμφωνα με ειδικούς μελετητές, ήταν θεόπεμπτα πρόσωπα, που είχαν δικαστική, διοικητική και στρατιωτική
εξουσία, χωρίς φυσικά να κληρονομείται.
Από τη σχετική έρευνα βρέθηκε η πρώτη γυναίκα να ήταν Κριτής-Δικαστής, που ονομαζόταν Δεββώρα, προς την οποία ο Θεός
είχε περισσότερη εμπιστοσύνη -σε αντίθεση με τους άνδρες- γι’
αυτό ως όργανο του Θεού έλαβε το δώρο της προφητείας, λόγω
της αρετής και της ορθοφροσύνης της.
Με τα προσόντα αυτά και την Θεία φώτιση δίκαζε κάτω από
ένα φοίνικα (υπαίθριο Δικαστήριο), ο οποίος φοίνικας ήταν και
σπίτι της.
Καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον φυγάδα Σισάρα, τον οποίο
θανάτωσε άλλη γυναίκα δόλια, αφού του έδωσε προηγουμένως να
πιει γάλα και όταν αποκοιμήθηκε με πάσσαλο και σφυρί διαπέρασε
τους κροτάφους του.
Δικαστής, λοιπόν, και εκτελεστής κατά την Παλαιά Διαθήκη, η
γυναίκα.
Θα θέλαμε να παρατηρήσουμε, ότι ο Σισάρα καταδικάσθηκε
ερήμην και χωρίς απολογία, ενώ το παράδειγμα των πρωτοπλάστων,
οι οποίοι ερωτήθηκαν γιατί διέπραξαν το «παράπτωμα», μας
διδάσκει ότι θέλημα του Θεού υπήρξε η εμφύτευση στη φύση του
ανθρώπου της απολογίας και υπεράσπισης ως απαράγραπτο δικαίωμα. Η δικονομική και ηθικοπνευματική αυτή αρχή, ορθά εφαρμοζόμενη, έχει σχολιασθεί ότι ανάγει το παραπάνω δικαίωμα έως
τις ρίζες του ανθρωπίνου γένους και το ανεβάζει στο Θρόνο του
Θεού.
Βέβαια και ο δεύτερος κριτής, όμως άνδρας, Αβιμελέχ, εμφανίζεται ότι φόνευσε τους αδελφούς του και άρπαξε την εξουσία,
τόσο την πολιτική όσο και τη δικαστική.
Κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα στην Αθήνα οι γυναίκες σύζυγοι είχαν
περιορισμένες εξόδους από το σπίτι -σε αντίθεση με τις Σπαρτιάτισσες- παρέμεναν σε ιδιαίτερο δωμάτιο, το οποίο ονομαζόταν
«γυναικωνίτης».
Όσον αφορά τις εταίρες, όπως η Ασπασία που συμβούλευε τον
Περικλή, καθόσον είχε ιδρύσει Φιλοσοφική Σχολή, όπου θήτευσε
και ο Σωκράτης, εκπροσωπούσαν τον σύζυγο στις επίσημες εκδηλώσεις και δραστηριότητές του, βέβαια των παλλακίδων περιορισμένων στο δικό τους ρόλο.
Η πατριαρχική δομή της κοινωνίας ξεκινά νωρίτερα, από την
εποχή του Αλκιβιάδη, που ο άνδρας μπορούσε να χωρίσει τη
γυναίκα του όπως για στειρότητα, κακοπιστία κ.λπ.
Ενώ η σύζυγος, σύμφωνα με το νόμο, αλλά και το εθιμικό
δίκαιο, δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσει την διαδικασία διαζυγίου,
εάν δεν απευθυνόταν πρώτα στον Άρχοντα (ανώτερο λειτουργό)
και να του εκθέσει τους λόγους γραπτώς.
Ακόμη δε ο σύζυγος είχε την ευχέρεια, για να μη χωρίσει προς
αποφυγήν επιστροφής της προίκας, να φέρει στο σπίτι του επίσημη
ερωμένη-παλλακίδα, εν γνώσει της γυναίκας του, με την οποία
έκανε παιδιά.
Αν και η Γαλλική Επανάσταση του 1789 κήρυξε, μεταξύ άλλων,
και την απόλυτη ελευθερία της εργασίας, ο Ναπολέων, γνωστός
μισογύνης, παντού και πάντοτε υποστήριζε ότι ο ρόλος της γυναίκας
ήταν να είναι σύζυγος και μητέρα.
Με τον ξεσηκωμό γυναικείων οργανώσεων επετράπη τελικά
στις γυναίκες να ασκήσουν το επάγγελμα του δικηγόρου στο
τέλος του 19ου αιώνα, οπότε ορκίσθηκε η πρώτη γυναίκα νομικός,
Όλγα Πετί, ενώπιον του Εφετείου Παρισίων. Κατά τα μέσα του
19ου αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επικρατούσε η
άποψη ότι η θέση της γυναίκας ήταν για το σπίτι, εκτός εάν ήταν
δασκάλα. Για να γίνει δικηγόρος κάποιος θα έπρεπε, μεταξύ άλλων,
να ήταν λευκός άνδρας, με καλό και ηθικό χαρακτήρα.
Μετά από σκληρό αγώνα γυναικείων Σωματείων και δικαστικών
αγώνων διορίσθηκε η πρώτη Αμερικανίδα, Κλάρα Σόρτριντ Φολτζ,
δικηγόρος το 1878, παντρεμένη από τα 15 της χρόνια και μητέρα
τεσσάρων παιδιών και αργότερα, επίσης η πρώτη γυναίκα, Περιφερειακός Εισαγγελέας στο Λος Άντζελες.
Ήδη σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διακοινοβουλευτικής
Ένωσης, επ’ ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας της Γυναίκας, η
παρουσία της στα Εθνικά Κοινοβούλια έφθασε κατά μέσο όρο το
ποσοστό ρεκόρ του 15%.
Εξάλλου, η γυναίκα έκανε την πρώτη επαναστατική ενέργεια
κατά του θεϊκού κατεστημένου, αφού συνέπραξε με τον όφι και
έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό.
Έτσι γεννήθηκε η πολιτική, άσχετα εάν καθυστέρησε ν’ αποκτήσει δικαιώματα ατομικά και κοινωνικά κατά τρόπο τρομερά
άδικο και άνισο, η οποία όμως βρισκόταν μέσα στην πολιτική
δράση και πίσω από κάθε πολιτική προσωπικότητα, όπως η Ολυμπιάδα πίσω από τον Μέγα Αλέξανδρο, η Σοφία από τον αδελφό
της Χαρ. Τρικούπη, η Έλενα του Βενιζέλου κ.ά. Η διαβόητη
Αγριππίνα διεύθυνε τρεις αυτοκράτορες, η Θεοδώρα εξουσίαζε το
πνεύμα και την βούληση του Μοναρχικότερου Βυζαντινού μονάρχη
Ιουστινιανού.
Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε ν’ αγνοήσουμε και το
λαϊκό απόφθεγμα ότι η γυναίκα που ξέρει να υπακούει γίνεται βασιλιάς του άνδρα, η εξημέρωση του οποίου (ως ζώου) αποτελεί
έργο δικό της, κατ’ αποκλειστικότητα.
Όμως επίσης δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι γυναίκα ωραία
και καλή είναι μειδίαμα του Θεού. Το δε τραγούδι που κείτεται
σιωπηλό στην καρδιά της, αναβλύζει από τα χείλη του παιδιού
της.
Γιάννης Σκουτέρης
Δικηγόρος, τ. Αντιδήμαρχος Χολαργού
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Mεταρρυθμίσεις για ενίσχυση του ανταγωνισμού
ή σταδιακή φτωχοποίηση του Έλληνα;
Συνέχεια από την 1η σελ.

τοποθετήσεις της κ. Λαγκάρντ επικεφαλής του Δ.Ν.Τ., που μετά μια εβδομάδα
ακριβώς (17-2-2018) σε συνέντευξη που
παρεχώρησε στη Γερμανική εφημερίδα
Suddeutsche Zeitung είχε δηλώσει ότι
«το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης θα
τελειώσει τον Αύγουστο. Αλλά αυτό δεν
είναι το τέλος της ιστορίας. Οι ευρωπαίοι
έχουν επενδύσει πολλά χρήματα στην
Ελλάδα και ως εκ τούτου έχουν έννομο
συμφέρον να συνεχίσει η Αθήνα τις μεταρρυθμίσεις και να κάνει όσα έχει υποσχεθεί», αφήνοντας να εννοηθεί ότι μας
απομένει αρκετός δρόμος μέχρι να επανέλθουμε σε μια οριακή κανονικότητα.
Αξίζει εδώ να θυμηθούμε, ότι στις
Βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου
του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πρώτο κόμμα
με ποσοστό 36,34%, έλαβε 149 έδρες
και σχημάτισε κυβέρνηση με τους ΑΝ.ΕΛ.
υποσχόμενος να τερματίσει τη λιτότητα,
την ανεργία και τα μνημόνια. Οι διαπραγματεύσεις κατέληγαν σε αδιέξοδο,
με αποτέλεσμα την 25-6-2015 η Ελληνική
Κυβέρνηση να λάβει «τελεσίγραφο» από
τους εταίρους της Ε.Ε. με όρους για
συμφωνία και κοινή αποδεκτή λύση. Την
επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο την πρόθεσή του για δημοψήφισμα που ορίστηκε
για την 5-7-2015. Το ερώτημα, που εκαλείτο ο Λαός να εκφράσει τη γνώμη του
ήταν αν: πρέπει να γίνει αποδεκτό το
σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ε. Κ. Τράπεζα και το Δ. Ν. Ταμείο, στο Eurogroup
της 25-6-2015 και αποτελείται από δύο
μέρη, τα οποία συγκροτούν και την
ενιαία πρότασή τους; Το πρώτο έγγραφο
τιτλοφορείται «Μεταρρυθμίσεις για την
ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού» και το δεύτερο
«Προκαταρκτική ανάλυση του χρέους».
Μετά την εξαγγελία του δημοψηφίσματος
από πλευράς δανειστών ξεκαθαρίστηκε
ότι «το δημοψήφισμα θα αφορά στην
παραμονή ή όχι της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.» Το δημοψήφισμα είχε ως αποτέλεσμα την καταψήφιση της συμφωνίας-μνημονίου με ποσοστό 61,31%, πλην
όμως η Κυβέρνηση παρά το αρνητικό
αποτέλεσμα προχώρησε σε σύναψη συμφωνίας στις 13-7-2015. Η σύναψη της
συμφωνίας για 3η δανειακή σύμβαση
είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση ισχυρών τριγμών στη συνοχή του πρώτου
κόμματος, που οδήγησαν σε παραίτηση
της κυβέρνησης και στη διενέργεια πρό-

ωρων εκλογών στις 20-9-2015, απ’ τις
οποίες αναδείχθηκε και πάλι πρώτο κόμμα
ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 35,46% και σχημάτισε εκ νέου κυβέρνηση με τον παλιό
του εταίρο. Το κυρίαρχο ερώτημα που
τέθηκε σαν δίλημμα στο λαό ήταν Ευρώ
ή δραχμή. Αυτό αιωρείται ακόμα και σήμερα στις σκέψεις μας.
Το ευρώ είναι ένα νόμισμα που έχει
τα ελαττώματά του, αφού δε συνοδεύεται
από μια δημοσιονομική και πολιτική ένωση. Ως κοινό νόμισμα ωφελεί κυρίως
τις ισχυρές χώρες του Βορρά που διαθέτουν εξαγωγική δυνατότητα αξιόλογη,
γιατί αν είχαν δικό τους νόμισμα, θα
έπρεπε να αντιμετωπίσουν το κόστος
της ισχυρότερης ισοτιμίας. Το γεγονός
όμως ότι τελευταία τα οικονομικά προβλήματα εμφανίζονται απειλητικά στον
πυρήνα της Ευρώπης αλλά και στο Βορρά, αποδεικνύει ότι το πρόβλημα είναι
βαθύτερο. Δεν αγγίζει μόνο την Ευρώπη
αλλά τη Δύση γενικότερα. Τούτο οφείλεται στη γενικότερη μεταστροφή των
οικονομικών παραμέτρων που επί αιώνες
ίσχυαν. Για κάποιες εκατονταετίες η Ευρώπη, στην αρχή μόνη της και στη συνέχεια με τις Η.Π.Α., έπαιξε κυρίαρχο ρόλο
στο οικονομικό στερέωμα του πλανήτη.
Ακόμα και τον 20ό αιώνα η Δύση κρατούσε τα σκήπτρα των οικονομικών εξελίξεων παγκοσμίως. Το οικονομικό κέντρο
βάρους όμως, εδώ και αρκετά χρόνια,
μετατοπίζεται διαρκώς προς την Ασία
και τον Ειρηνικό. Αρκεί αν αναλογιστούμε
ότι τη 10ετία 1980-90 η περιοχή αυτή
κατείχε κάτι λιγότερο από το 25% του
παγκοσμίου Α.Ε.Π., σ’ αυτή δε τη 10ετία
που διανύουμε το ποσοστό έχει φτάσει
το 35% με ανοδικές τάσεις, που κάνουν
τους οικονομολόγους ιδιαίτερα αισιόδοξους υπολογίζοντας ότι τη 10ετία 204050 θα αγγίζει το 55%. Αντίθετα στη Δύση
– που στη 10ετία του 1980-90 κατείχε
μερίδιο της τάξεως του 70% – έχει πέσει
σε ποσοστό 35%. Με απλά λόγια το μερίδιο της Ευρώπης στο σύνολο του παγκόσμιου ΑΕΠ γίνεται μικρότερο. Αυτό
το γεγονός που αντικατοπτρίζει τους
ρυθμούς ανάπτυξης, προκαλεί πιέσεις
τόσο σε θέματα κοινωνικού κράτους και
ασφάλισης όσο και θέματα ανταγωνιστικότητας.
Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο επομένως θα πρέπει να αναζητηθεί η απάντηση
στο ερώτημα Ευρώ ή Δραχμή. Όσοι συγκαταλέγονται στους ρομαντικούς εραστές της δραχμής, λησμονούν ίσως, ότι
μέχρι το 2001, η παγκοσμιοποίηση ήταν
απλά μια λέξη στα ερμηνευτικά λεξικά

και όχι οικονομική έννοια, τα περισσότερα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης
δεν είχαν ουσιαστικό ανταγωνισμό με
την Ελλάδα, ενώ οι χώρες της Ασίας και
της Λατινικής Αμερικής βρισκόταν σε
οικονομικό λήθαργο. Σήμερα ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος και στις περισσότερες περιπτώσεις οι απόπειρες
προσέλκυσης εξαγωγών με κύρια βάση
την τιμή (και τα μικρά μεροκάματα) είναι
σχεδόν μοιραίο ν’ αποτύχουν καθώς
υπάρχει τεράστια ψαλίδα ανάμεσα σ’
εμάς και τις παραπάνω χώρες. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι αρκετές χώρες, όπως παλιότερα η Ιαπωνία,
θα αρχίσουν να προσφέρουν προϊόντα
υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές
τιμές, όπως ήδη έχει αρχίσει η Κίνα.
Επομένως το ερώτημα που αναφύεται
περί ευρώ ή δραχμής αυτή τη στιγμή
είναι δευτερεύουσας σημασίας, για μια
χώρα σαν τη δική μας, που άγγιξε τα
όρια της χρεοκοπίας και στηρίζεται στη
βοήθεια των εταίρων της. Το δίλημμα
είναι παραπλανητικό και ενδεχόμενα να
σκιάζει και τις αλλαγές που πρέπει να
γίνουν, αν θέλουμε το βιοτικό μας επίπεδο να μην μεταπέσει στις εποχές του
1950. Πρέπει να επινοήσουμε ένα εθνικό
σχέδιο εξόδου από την κρίση, που θα
είναι βασισμένο στην προτεραιότητα της
επανίδρυσης της Χώρας. Το καθεστώς
της αναποτελεσματικότητας, προχειρότητας, αναξιοκρατίας, διαφθοράς, φαυλότητας και συναλλαγής που επί χρόνια
εγκαθιδρύσαμε πρέπει ν’ αποτελέσει παρελθόν και να διαγραφεί οριστικά από
το σύστημα ανάπτυξης και λειτουργίας
μας ως Χώρας. Το βλέμμα μας πρέπει
να επικεντρωθεί στην κοινωνία και τις
ανισότητες που έχουν προκύψει, όλα
αυτά τα χρόνια, γιατί αν η κοινωνία δεν
ακολουθήσει τέτοιες αλλαγές δεν είναι
δυνατό να υλοποιηθούν.
Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που
έχει η Ελλάδα. Αν δεν αξιοποιηθεί, η
ολοσχερής καταστροφή θα προκύψει
άμεσα. Τα πολιτικά κόμματα αποκρύβουν
την αλήθεια από το λαό, προτάσσοντας
αναχρονιστικές αντιλήψεις με ψευδεπίγραφους τίτλους αριστερής, δεξιάς ή
φιλελεύθερης ταυτότητας. Και όποιος
επιχειρεί να αναδείξει ως κυρίαρχη αιτία
της κρίσης το νόμισμα, πλανάται πλάνην
οικτράν, αν σκοπίμως δεν επιχειρεί να
μας αποπροσανατολίσει από τα πραγματικά αίτια της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσής μας. Η πραγματικότητα
είναι μια: Εμείς πρέπει ν’ αλλάξουμε,
όποιο κι αν είναι το νόμισμα.

Το μυστικό
Ένα παιδάκι, τι μικρό
μ’ ένα μουτράκι γελαστό,
από το χέρι με κρατεί
και προς το πάρκο μ’ οδηγεί.
Μπαμπά εδώ θε να με πας
που ’ναι για με πηγή χαράς,
μακριά απ’ το σπίτι το κλειστό
και θα σου ’πω ένα μυστικό.
Μπαμπά πολύ σε αγαπώ
δεν ντρέπομαι να σου το πω.
Σκύβω. Μου δίνει ένα φιλί
κι ένιωσα τότε τι είναι ζωή.
Μεγάλωσε τ’ αστέρι μου,
δεν πιάνεται απ’ το χέρι μου,
μα όταν το σκέφτομαι συχνά
νιώθει η παλάμη ζεστασιά.

Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα (35)
της λέξης Καυκαλήδες
1) Κ
2) Α
3) Υ
4) Κ
5) Α
6) Λ
7) Η
8) Δ
9) Ε
10) Σ
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1) Αυτοσχέδια κούκλα από κομμάτια ύφασμα.
2) Το στάχυ των σιτηρών.
3) Το θηλυκό όργανο των λουλουδιών.
4) Μαύρο πουλί που μοιάζει με το κοράκι.
5) Έτσι λέγεται ο τεμπέλης, αυτός που δεν έχει
όρεξη για δουλειά.
6) Η βρώμα από λίπη, η λαδιά.
7) Άλλη ονομασία της ρόκας (έγνεθαν το μαλλί).
8) Η σπιτική αγελάδα.
9) Στην υγειά σας.
10) Κλέβω, βουτάω.
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (34)
(αρ. φ. 62):
1) Κ οτσιλιά
7) Υ φαντά
2) Ο πέταυρο (αντ.)
8) Μ όστρα
3) Λ ίχνισμα
9) Π αχνί
4) Ο Λούπινο (αντ.)
10) Α ραμπάς
5) Τ σιλάγρα
11) Σ κουληκαντέρα
6) Ο Λιακωτό (αντ.)
Παν. Τσίπος

ΑΦ Ο Ι
ΠΛΥΣΙΜΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΣΩΡΟΥ 15 & ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 6198 340
FAX: 210 6198 341
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Λέξεις και φράσεις της ελληνικής γλώσσας
με λάθος χρήση

Η

Ελληνική γλώσσα ως μητέρα
πασών των γλωσσών είναι η
τελειωτέρα από όλες, διότι
το σημαίνον ταυτίζεται με το σημαινόμενον, δηλαδή η έννοια της λέξης
μας φανερώνει ακριβώς το είδος, το
σχήμα ή την λειτουργία του αντικειμένου που αναφέρεται. Γι' αυτό είναι
η μόνη γλώσσα και ειδικά η αρχαία
με την οποία μπορούν να τροφοδοτηθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Ο Ισοκράτης γνωρίζοντας την
αξία που προσφέρει ο καλός χειρισμός της γλώσσας στον ομιλούντα,
στον πανηγυρικόν του αναφέρει:
“....Τους λόγω καλώς χρωμένους ου
μόνον εν ταις αυτών δυναμένους,
αλλά και παρά τοις άλλοις έντιμους
όντας.....”// Αυτοί που χειρίζονται
καλά τον λόγο, όχι μόνον είναι ισχυροί στη χώρα τους αλλά τιμώνται
και από τους άλλους.
Ας δούμε μερικές λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στην καθομιλουμένη λάθος ως πρός την
πραγματική τους έννοια:
Ηλικία: σύνθετη λέξη από το ουσιαστικό ήλιος και το ρήμα κίω = περιφέρομαι. Μία ηλικία είναι μία περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο και
χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης
του χρόνου. Άρα μία ηλικία έχει διάρκεια 365 ημέρες και 6 περίπου ώρες.
Ως εκ τούτου οι λέξεις ενήλικος και
ανήλικος, ακόμη και από τον νόμο,
χρησιμοποιούνται με λάθος έννοια.
Σύμφωνα με τον ορθό ορισμό της
λέξης, ότι γεννιέται επάνω στη γη
μετά από 365 ημέρες και έξι ώρες,
αφού η γη συμπλήρωσε μία περιφορά
στον ήλιο, έχει μία ηλικία. Άρα δεν
είναι ανήλικο, δηλαδή άνευ ηλικίας.
Η κατά τον νόμο αναφορά της
ενηλικίωσης των παιδιών με την συμπλήρωση του 18ου έτους, δεν πρέπει
να αναφέρεται στην ηλικία αλλά στην
λήξη της κυριείας, δηλαδή στην παύση της υποχρέωσης της φροντίδας
του πατρός προς τα παιδιά του μετά
από αυτήν την ηλικία, κατά την αρχαιότητα.
Ουρανός: Σύνθετη από το ουσιαστικό ούρος και το επίρημα άνω. Ούρος εις την αρχαίαν Ελληνοπελασγικήν ήταν ο φύλακας - ο επόπτης.
Με την θέσπιση των νόμων στις πρώτες κοινωνίες για την καλή συμβίωση
των μελών τους, για να μην τους
παραβιάζουν οι πονηροί, όταν δεν
υπάρχουν φυσικοί μάρτυρες των πράξεών τους, ο σοφός νομοθέτης, όρισε
και τον εκ των άνω εποπτεύοντα,
τον ουρανό, για κάθε πράξη του καθενός.
Οι νεότεροι γλωσσοπλάστες αγνοώντας την πραγματική έννοια της

Οικοδομικές
εργασίες
παντός τύπου
Κεραμοσκεπές
Μαλλής Παναγιώτης
του Ευαγγέλου
τηλ.: 6974075011

λέξης, ονόμασαν τον περιβάλλοντα
τη γη χώρο ουρανό και τα εντός αυτού σώματα ουράνια. Ο περιβάλλων
τη γη χώρος είναι γαλαξιακός και τα
εντός αυτού σώματα πρέπει να καλούνται γαλαξιακά και όχι ουράνια.
Οι αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοι,
παρατηρώντας τους πλανήτες του
ηλιακού συστήματος να τρέχουν στο
στερέωμά τους ονόμασαν θεούς (από
το ρήμα θέω = τρέχω) και στον κάθε
έναν έδωσαν το όνομα το οποίο και
σήμερα φέρουν. Εις έναν δε από αυτούς έδωσαν και το όνομα Ουρανός.
Παντρεμένος: Εκλαΐκευση της
λέξης υπανδρεμένος, δηλαδή ο ευρισκόμενος υπό τον άνδρα. Συχνά
ακούμε τη φράση «είμαι παντρεμένος
με μία γυναίκα....». Πώς είναι δυνατόν
να είναι σύζυγος γυναίκας και να
είναι υπό τον άνδρα; είναι απορίας
άξιον.
Εις την Ελληνικήν γλώσσα ο ανήρ
νυμφεύεται και η γυνή υπανδρεύεται,
μπαίνει υπό την προστασία του άνδρα.
Εδώ εφαρμόζεται η κυριεία, η φροντίδα του ανδρός προς τη γυναίκα. Ο
άνδρας μετά τον γάμο πρέπει να δηλώνει “έγγαμος ή νυμφευμένος” και
όχι με την άκρως προσβλητική, γι’
αυτόν λέξη «παντρεμένος».
Αδελφός - αδελφή: Σύνθετες λέξεις από το αθροιστικό α και το δελφύς -ος, η γυναικεία μήτρα. Άρα
αδέλφια είναι τα παιδιά τα γεννηθέντα από την ιδίαν δελφύν ανεξαρτήτου πατρός και μόνον. Τα γεννηθέντα τέκνα από την ιδίαν μητέρα,
αλλά από διαφορετικούς πατέρες,
είναι ετεροθαλή αδέλφια, (από άλλον
θαλλόν-βλαστόν). Τα γεννηθέντα από
τον αυτόν πατέρα και διαφορετική
μητέρα δεν είναι αδέλφια, αλλά ομοπάτορες.
Αρχή-ίδιον: Ως γνωστόν η αρχή
κατασκευής ή δημιουργίας κάθε αντικειμένου υλικού, ως περιεχόμενο
είναι μικρής ποσότητας και ευτελούς
αξίας. Ο ποιητής Μένανδρος, που
φέρεται ως γλωσσοπλάστης, για να
μειώσει ακόμη το ποσόν και την αξία
του χρησιμοποιούμενου υλικού, στο
ουσιαστικό αρχή προσέθεσε το μειωτικόν μόριο ίδιον. Έτσι από τις δύο
λέξεις και κατά συναίρεση προκύπτει
η λέξη αρχίδιον, κατά τα, κρατίδιον,
βομβίδιον, σφαιρίδιον, αρτίδιον κλπ.
Ως εκ τούτου εάν κάποιος ή κάτι
αποκληθεί αρχίδιον, σημαίνει πως
το εκτόπισμά του και η αξία του είναι
τόσο ευτελή που καθίσταται ανάξιον
λόγου. Κατά συνέπειαν η ταύτιση
της λέξεως με τους σπερματογόνους
αδένες των άρρενων όντων είναι
λανθασμένη και άκρως υποτιμητική,
αφού είναι αναντικατάστατοι και απο-

λύτως απαραίτητοι για την αναπαραγωγή και διαιώνιση των ειδών,
άρα ανεκτιμήτου αξίας και όχι ευτελείς.
Οι περισσότεροι των δημοσιογραφούντων ψιτακίζουν (παπαγαλίζουν)
λέξεις και φράσεις που άκουσαν ή
διάβασαν από άλλους, τις χρησιμοποιούν, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική τους έννοια.
Αναφέρω ενδεικτικά μερικές: Ενθεν και ένθεν: ένθεν = από αυτό το
σημείο. Άρα το ένθεν και ένθεν σημαίνει από αυτό και από αυτό το σημείο. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα
υπόδειξης των σημείων, η φράση είναι λάθος. Το ορθό είναι ένθεν κακείθεν.
Άγω και φέρω: Τα δύο αυτά ρήματα συμφραζόμενα σημαίνουν λεηλατώ. Άγω επί εμψύχων και φέρω
επί αψύχων και όχι χειραγωγώ ή
όποια άλλη έννοια τους δίνουν αγνοώντας την πραγματική.
Φαύλος κύκλος: Ο κύκλος ως περιφέρεια της σφαίρας είναι από τα
τελειότερα γεωμετρικά σχήματα, ως
εκ τούτου δεν μπορεί να είναι φαύλος. Ο Φαύλος ήταν Κρητικός φιλόσοφος και είπε την φράση “όλοι οι
Κρήτες ψεύδονται”. Οπότε ο Φαύλος
ως κρητικός ψεύδεται. Αλλά εάν
ψεύδεται τότε οι κρήτες δεν ψεύδονται. Έτσι εδημιούργησε τον κύκλο
με το “ψεύδονται ή δεν ψεύδονται”.
Άρα το ορθόν είναι ο Φαύλου κύκλος.
Να σε κάψω Γιάννη να σ’ αλείψω
λάδι. Τώρα γιατί τον Γιάννη και όχι
κάποιον άλλον;, είναι απορίας άξιον!!.
Αλλά και το λάδι δεν έχει αντιθερμαντικές και θεραπευτικές ιδιότητες
κατά των εγκαυμάτων.
Η παροιμία ως ορθή είναι: Να σε
κάψω με το λάδι, να σ’ αλείψω με το
μέλι, διότι ο βαθμός βρασμού του
λαδιού είναι πολύ πάνω από τον βρασμό του νερού, και έτσι κάνει μεγαλύτερα εγκαύματα. Το μέλι έχει θεραπευτικές ιδιότητες.
Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι:
Ούτε λίγο, ούτε πολύ κάνουν τον
Μάη γάϊδαρο ή άλλο ζώο για να βοσκήσει, αγνοώντας την παροιμία στο
σύνολό της που είναι: ζήσε μαύρε
μου (το άλογο) να φας τον Μάη τριφύλλι.
Η χρήση λέξεων ή φράσεων με
λάθος έννοια σε μία πρόταση, για
τους γνώστες αλλοιώνεται, η ουσία,
το νόημά της ή την καθιστά χωρίς
νόημα.
Καλόν είναι οι χειριστές της Ελληνικής γλώσσης να συμβουλεύονται
και κανένα λεξικό τόσο της νέας όσο
και της αρχαίας.
Πάνος Τράγκας

Κώστας
Σπυρόπουλος

(Μπούτας)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΑΠΟΔ
ΠΟΣΟ
Τράπαλη-Μουγγολιά Ντίνα ........................... 1667 ........ 100
Σπηλιοπούλου Γεωργ. Ιωάννα ...................... 1665 .......... 60
Σωτηρόπουλος Ιωάν. Κων/νος (Κρόταλος) .. 1663 .......... 50
Δενδρινού Ελένη ........................................... 1670 .......... 50
Καπλάνη Λίτσα .............................................. 1671 .......... 50
Παπαδημητρίου Ανδρέας .............................. 1673 .......... 50
Αρβανίτης Νίκος (Κάτσενος) ........................ 1674 .......... 50
Γεωργούση Γεωργία του Μιχαήλ .................. 1676 .......... 50
Σωτηρόπουλος Νικόλαος .............................. 1678 .......... 50
Πλατάκου Αναστασία .................................... 1664 .......... 30
Ραμαντάνη Αγγελική ..................................... 1666 .......... 30
Παπακωνσταντίνου-Ζηρογιάννη Ευγενία .... 1669 .......... 30
Σπηλιόπουλος Αθανάσιος ............................. 1675 .......... 30
Μπουσιούτη Αγγελική Κων. .......................... 1680 .......... 30
Φωτόπουλος Διον. Γεώργιος ........................ 1662 .......... 20
Θεοδωροπούλου Αλεξάνδρα ........................ 1668 .......... 20
Σαϊτάνης Δημήτριος ..................................... 1672 .......... 20
Ζηρογιαννόπουλος Αθανάσιος ..................... 1677 .......... 20
Διαβολής Ευστάθιος ..................................... 1679 .......... 20
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά κι ευχόμαστε να υπάρξουν
μιμητές σας.

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

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
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

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)

Χωματουργικές εργασίες
Υλικά Οικοδομών
Τηλ.: 6972112348

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).
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«Άναψαν τη φλόγα» του 1821 και τίμησαν την επέτειο με λαμπρότητα
Με λαμπρότητα οι επετειακές εκδηλώσεις
για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 στη
Δάφνη Καλαβρύτων.
Και εφέτος πραγματοποιήθηκαν διημέρες
εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου
της 25ης Μαρτίου, οι οποίες στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Στους τρεις πρώτους νικητές και στην
πρώτη νικήτρια των κοριτσιών δόθηκαν
και χρηματικά έπαθλα (επίσης προσφορά του Συλλόγου μας).
Τα βραβεία και τα μετάλλια απένειμε η Αντιδήμαρχος Καλαβρύτων,
Στέλλα Πανουτσακοπούλου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Σπηλιόπουλος, ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Παύλος

Σατολιάς, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Δαφναίων Αθήνας-Πειραιά, Άγγελος
Καυγάς, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Δάφνης,
Γιάννης Τσίπος και ο Διευθυντής του
Δημοτικού Σχολείου, Γεώργιος Μουγκοπέτρος.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ
ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821.

ΠΑ ΣΧΑ ΣΤ Η Δ ΑΦ ΝΗ
Με τέτοια νεολαία η οποία διακατέχεται
από υψηλά εθνικά ιδεώδη, το μέλλον της Ελλάδας μας σίγουρα προβλέπεται τουλάχιστον αισιόδοξο.

Οι Άγιες μέρες βρήκαν τη Δάφνη γεμάτη κόσμο.
Το χωριό μας τελικά έγινε τόπος προορισμού για πολλούς επισκέπτες
και θαυμαστές του, που έρχονται και ξαναέρχονται για να απολαύσουν
τις ομορφιές του και να γευτούν τα υπέροχα τοπικά εδέσματα.
Τις Άγιες μέρες ήλθαν για να ζήσουν ένα διαφορετικό, αλλιώτικο
Πάσχα στο χωριό μας που πραγματικά θυμίζει άλλα κοσμοπολίτικα μέρη
και όχι ένα απλό κι ήσυχο χωριό.

Εναρκτήριο σάλπισμα δόθηκε το βράδυ της
παραμονής, 24-3-2018, από την αποστολή των
λαμπαδηδρόμων, οι οποίοι αφού διέτρεξαν τους
κεντρικούς δρόμους της Δάφνης, με αναμμένες
τις δάδες τους, κατέληξαν στη θέση “Ράχη”
στην κορυφή του αντικριστού από την κεντρική
πλατεία λόφου, όπου άναψαν με φωτιά το λιθόκτιστο “1821” υπό τη συνοδεία πλήθους πυροτεχνημάτων.

Ανήμερα της επετείου, το πρωί, οι εκδηλώσεις
ξεκίνησαν με την πραγματοποίηση της καθιερωμένης δοξολογίας στον Ιερό Ναό της Αγίας
Τριάδας με σύσσωμη τη συμμετοχή των σχολείων
του χωριού και των αρχών και των φορέων του
τόπου. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από
τους επισήμους προς τιμή των πεσόντων και
απαγγελία εορταστικών ποιημάτων από τους
μικρούς μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου. Τον πανηγυρικό της ημέρας
εκφώνησε ο καθηγητής του Γυμνασίου Δάφνης
κ. Βασίλειος Κουτές.
Η παρέλαση αλλά και ο αγώνας δρόμου έγιναν τελικά υπό... διπλή βροχή! Την εξ ουρανού
αλλά και την βροχή χειροκροτημάτων από τους
θεατές-συγχωριανούς μας, που επαινούσαν τα
παιδιά μας για την απόφασή τους να συμμετέχουν και στις δύο εκδηλώσεις παρά τη βροχή.

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με τη διεξαγωγή
του αγώνα 1821 μέτρων από το εκκλησάκι του
Αγίου Νικολάου στην πλατεία του χωριού. Στον
αγώνα έλαβαν μέρος οι παρακάτω δρομείς, μαθητές – μαθήτριες: Θεοδωρόπουλος Νίκος, Αναστόπουλος Γιώργος, Παπαθεοδώρου Δημήτρης,
Μετάνι Τζόνι, Χαζιζάι Σαντιάγκο, Αποστολόπουλος Σπύρος, Τσιρώνης Χρήστος, Βλάχος
Γιώργος, Δεχουνιώτης Αλέξης, Μιχαλόπουλος
Θανάσης, Μουγκοπέτρος Σπύρος, Γιαννακόπουλος Θανάσης, Γιαννακόπουλος Σπύρος,
Μπέγου Χαρά, Μπέγου Κωνσταντίνα, Σατολιά
Αναστασία, Μηλιτσοπούλου Παναγιώτα.
Νικητές αναδείχτηκαν: 1) Τσιρώνης Χρήστος,
2) Θεοδωρόπουλος Νίκος, 3) Χαζιζάι Σαντιάγκο.
Στα κορίτσια 1η τερμάτισε η Μπέγου Χαρά.

Ο Επιτάφιος της Αγ. Τριάδας στην πλατεία. Ο Επιτάφιος
του Αγ. Χαραλάμπους δεν έφτασε στην πλατεία λόγω βροχόπτωσης.

Η Ανάσταση του Κυρίου γιορτάστηκε με φωταγώγηση,
κωδωνοκρουσίες και πλήθος πυροτεχνημάτων

Ο πρώτος νικητής τιμήθηκε με κύπελλο, ενώ
σε όλους απονεμήθηκαν μετάλλια (προσφορά
του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας – Πειραιά).

Η αναμόρφωση του κέντρου του χωριού με την έντονη χρήση της
πέτρας στα κτίρια, τον κεντρικό δρόμο και την πλατεία, η δημιουργία του
υπέροχου ξενώνα επίσης στην κεντρική πλατεία και η λειτουργία εξαιρετικών νέων cafe και καταστημάτων προσφοράς φαγητού, δίνουν χρώμα
και ζωή στη Δάφνη όλο το 24ωρο της κάθε ημέρας.

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

