
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ

Ό
λοι οι Σύλλογοι, που ασχο-
λούνται με τα κοινά, έχουν
ως επιθετικό προσδιορισμό

την έννοια «Πολιτιστικός», για να
υπογραμμίσουν, ότι στους στόχους
τους εντάσσεται η εγκαθίδρυση του
πολιτισμού στη ζωή μας και η δια-
τήρηση της παράδοσης του τόπου.
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η φιλο-
σοφία του δικού μας ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Αχαΐας) ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ. Κατά συνέπεια οι προσπάθειές
του συγκλίνουν στην απαίτηση, από
τα εντεταλμένα όργανα της κοινω-
νίας, να προσφέρουν όλη εκείνη
την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον,
ώστε οι δημιουργικές δυνάμεις και
ικανότητες του χωριού να βρίσκουν
τρόπους έκφρασης. Κυρίως όμως
να καταγράφουν, να ενισχύουν, να
προωθούν, να διαδίδουν και να προ-
στατεύουν την παραγωγή των  πο-
λιτιστικών αγαθών των μελών του. 

Παράλληλα, η διατήρηση της
παράδοσης, αποτελεί κύριο μέλημα
του Συλλόγου μας, χωρίς βέβαια ν’
ακολουθεί ακραίες τάσεις και πρα-
κτικές που αποτελούν τροχοπέδη
στην εξέλιξη και πρόοδο. Η ιστορική
εξέλιξη της ζωής δεν περιλαμβάνει
στάσεις ακινησίας, αλλά συνεχείς
αλλαγές και προσαρμογές στα νέα
δεδομένα, κυρίως τα τεχνολογικά,
τα οποία διαμορφώνουν συνεχώς
ένα νέο βιωματικό περιβάλλον. Οι
άνθρωποι και οι κοινωνίες συνεπώς
νομοτελειακά προσαρμόζονται και
αξιοποιούν τα δεδομένα αυτά, αλ-
λάζοντας ήθη, νοοτροπίες και τε-
λικά  μεταβάλλοντας στάσεις ζωής.
Γι’ αυτό άλλωστε ο εθνικός μας
ποιητής και νομπελίστας Γιώργος
Σεφέρης, αναφέρει ότι: «Ένα μέρος
του παρελθόντος πεθαίνει κάθε
στιγμή και η θνησιμότητά του μας
μολύνει, αν προσκολληθούμε σ’

αυτό με υπερβολική αγάπη. Ένα
μέρος του παρελθόντος μένει πάντα
ζωντανό και αν καταφρονήσουμε
τη ζωντάνια του, κινδυνεύουμε».

Αδιαπραγμάτευτη θέση του Συλ-
λόγου μας αποτελεί το γεγονός
ότι, όταν ένας ζωντανός οργανισμός
όπως η κοινωνία του χωριού μας
εξελίσσεται, δεν απορρίπτει τα προ-
ηγούμενα στάδια που έχει πλέον
ξεπεράσει, αλλά τα ενσωματώνει
διαφοροποιημένα και προσαρμοσμέ-
να στην τρέχουσα κατάσταση και
στις νέες απαιτήσεις και δεδομένα.
Γι’ αυτό και προγραμματίζει διάφο-
ρες εκδηλώσεις, όπως:

• Ετήσια χοροεσπερίδα με κοπή
Πρωτοχρονιάτικης πίττας και προ-
σφορά δώρων.

• Συνδιοργάνωση και συμμετοχή
στις γιορτές του Καρναβαλιού στο
χωριό, την τελευταία Κυριακή της

Τρίτη βράδυ 24-3-2015
• Λαμπαδηδρομία στους

δρόμους του χωριού
• Φωταγώγηση του πετρό-

κτιστου 1821 στη “Ράχη”
• Ρίψη πυροτεχνημάτων 
Τετάρτη 25η Μαρτίου 
• Εορτασμός της εθνικής

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

• Πραγματοποίηση του
αγώνα δρόμου 1.821 μ. με με-
τάλλια για όλους τους συμμε-
τέχοντες

• Κύπελλο & χρηματικό έπα-
θλο 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. 

Κωδικός: 
217106
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1. Υπόλοιπο ταμείου στις 31-12-2013 ..................4.407,81€
2. Συνδρομές μελών - συμπατριωτών και φίλων 7.310,00€
3. Από την ετήσια χοροεσπερίδα..........................6.486,00€
4. Από τόκους τραπέζης ......................................        2,07€

Σύνολο εσόδων ................................................18.205,88€

ΕΞΟΔΑ
1. Έξοδα γραφείου ..................................................843,10€
ΟΤΕ ......................................................208,00€
ΔΕΗ ......................................................367,00€
Κοινόχρηστα ............................................268,10€

843,10€

2. Εφημερίδα..........................................................4.346,82€
Εκτύπωση..............................................2.800,00€
Αποστολή..............................................1.546,82€

4.346,82€

3. Επιχορηγήσεις ..................................................1.900,00€
Σύλλογος Δημοτ. Σχολ. Δάφνης ............100,00€
Υπέρ σχολικής εκδρομής 
Γ’ Λυκείου Δάφνης ..................................200,00€
Υπέρ ανακαίνισης Ι.Ν. Αγ. Νικολάου....1.200,00€
Υπέρ πληγέντος συγχωριανού
από πυρκαγιά ......................................     400,00€

1.900,00€

4. Έξοδα χοροεσπερίδας 4.547,75€
Δώρα για λαχειοφόρο αγορά ..................156,00€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
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Συνέχεια στην 2η σελ.Οι «Χαβανέζες» σε δράση

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έδρα: Δάφνη Παΐων

Τηλ. γραφείου: 2692071256

Κιν. 6973885812 - 6974650265

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Εθνικές μεταφορές

Χωματουργικές
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Υλικά οικοδομών

Υδραυλική

Σφύρα



Κέντρο διασκέδασης.....................4.032,00€
Φιλοδώρημα σερβιτόρων .................150,00€
Έξοδα λαχειοφόρου αγοράς
(επισκεπτήρια, φάκελοι) ................... 29,75€
Βασιλόπιτα ...................................    180,00€

4.547,75€

5. Δημόσια Ταμεία & Υπηρεσίες................... ....194,78€
Φόρος τόκων ........................................0,31€
Φόρος εισοδήματος ΝΠΙΔ..................42,55€
Προμήθεια από είσπραξη επιταγής .....4,00€
ΕΝΦΙΑ & συμπληρωματικός φόρος  147,92€

194,78€

6. Χριστουγεννιάτικο δένδρο........................ ......99,83€
Στολισμός, ξεστολισμός 
και ηλεκτρολογική ρύθμιση................90,00€
Αγορά ενός (1) χριστουγ. αστεριού ....9,83€

99,83€

7. Αγώνας δρόμου 1.821 μ. 
την 25η Μαρτίου......................................... ....451,50€

Βραβεία νικητών...............................400,00€
Μετάλλια & κύπελλο δρομέων ........  51,50€

451,50€

8. Λαμπαδηδρομία......................................... ....313,39€
Πυρσοί - δαδοί....................................13,37€
Πετρέλαιο...........................................90,02€
Πυροτεχνήματα................................150,00€
Παραφινέλαιο.....................................10,00€
Φροντίδα χώρου 1821.....................   50,00€

313,39€

9. Καρναβάλι Δάφνης ................................... ....980,75€
Βραβεία Group..................................600,00€
Ηχοσύστημα κάλυψης εκδήλωσης ..280,00€
Υλικά συμμετοχής στο Καρναβάλι ..100,75€

980,75€

10. Συμμετοχή στις 3ήμερες πολιτιστικές
εκδηλώσεις του Αυγούστου .................... ....377,00€

Αποζημίωση παράστασης Animater .160,00€
Κάλυψη της ως άνω παράστασης
ηχητικά & μικροφωνικά ....................150,00€
Φιλοξενία συμμετεχόντων...............  67,00€

377,00€

11. Διάφορα έξοδα ........................................ ....612,30€
Φιλοξενία ιστοσελίδας Συλλόγου....209,10€
Ενοικίαση αίθουσας 
για αρχαιρεσίες 9/11/14...................350,00€
Μεσημεριανό γεύμα 
Εφορευτικής Επιτροπής..................   53,20€

612,30€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ......................18.205,88€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ......................14.667,22€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ.................. 3.538,66€

Το Δ.Σ.
Πρόεδρος: Άγγελος Καυγάς
Αντ/δρος: Γεώργιος Λιαρόπουλος
Γραμματέας: Βάσω Μαλλή
Ταμίας: Δωρόθεος Λιάππης
Τα μέλη: Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου

Θεόδωρος Ζηρογιάννης 
Σπύρος Σπηλιόπουλος

Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Αναστάσιος Κοροντζής, Χαράλαμπος Λάππας, 
Θεοδώρα Μακρή 
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ΕΔΡΑ: Θεμιστοκλέους 4 Αθήνα Τ.Κ. 10678
Τηλ.-Fax: 210-3822190

Ιστοσελίδα: www.syllogosdafneon.gr
e-mail: info@syllogosdafneon.gr

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά
Εκδότης: Καυγάς Άγγελος Πρόεδρος του Συλλόγου 
e-mail: kavgasaggelos@hotmail.com Τηλ: 6936761398

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις
των συγγραφέων τους. Διατηρείται όμως
το δικαίωμα συντόμευσης μεγάλων κειμένων.
• Τα υπόλοιπα κείμενα είναι ευθύνης της σύνταξης
και του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Για αλλαγή διευθύνσεων ή νέων διευθύνσεων να
ενημερώνετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ετήσια συνδρομή: 5 ευρώ
• Οι συνδρομές κατατίθενται στο λογ/σμό:
129/296199-76 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ή θα εισπράττονται από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.
Τηλέφωνα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
Καυγάς Άγγελος, Πρόεδρος, τηλ. 6936761398
Λιαρόπουλος Γεώργιος, Αντ/δρος, τηλ. 6977252558
Μαλλή Βάσω, Γ. Γραμματέας, τηλ. 6977519564
Λιάππης Δωρόθεος, Ταμίας, τηλ. 6977782019
Θεοδωροπούλου Αλεξάνδρα, Μέλος, τηλ. 6974857192 
Ζηρογιάννης Θεόδωρος, Μέλος, τηλ. 6947273634
Σπηλιόπουλος Σπύρος, Μέλος, τηλ. 6979269894

Σ’ αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν:
Άγγελος Καυγάς, Παν. Τσίπος, Αντώνιος Βιτωράκης

Φωτογραφίες: Βάσω Μαλλή
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:

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

e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ  ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ
“Έφυγε” για πάντα από κοντά μας ο Γερο-Δήμος, ο

τραγουδιστής του βουνού και της στάνης. 
Αγαπημένε μας πατέρα και παππού,
Τα λόγια είναι φτωχά!
Δεν έχουμε όμως εμείς άλλο τρόπο να εκφράσουμε

την απέραντη ευγνωμοσύνη μας σε σένα που τόσα
πολλά έκανες για όλους μας. Μας έδειξες το δρόμο της
μόρφωσης προσφέροντάς μας τα πάντα απλόχερα και
παροτρύνοντάς μας για μεγαλύτερες επιτυχίες στη ζωή. 

Δεν μας έλειψε τίποτα. 
Ήσουν ακούραστος, συνεπής, φιλόξενος, τίμιος, ει-

λικρινής. Ήσουν ο πατέρας της προσφοράς, απλός, κα-
λοσυνάτος και πάντα με το χαμόγελο. 

Η ζωή σου όλη ήταν ένας συνεχής αγώνας για το
καλό της οικογένειάς σου. Προσπαθούσες για το δίκαιο,
το σωστό, το πρέπον, το “αυτονόητο”. 

Από τη ζωή σου ανάβλυζε μια ψυχική ευγένεια, πολι-
τισμός και ανθρωπιά. 

Εμείς τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου θα σε νιώ-
θουμε πάντα δίπλα μας να περπατάς στις στράτες του
χωριού μας με το χαμογελαστό πρόσωπο και την ευγε-
νική ψυχή. Θα θυμόμαστε πάντα τα τραγούδια σου, τις
πολύτιμες συμβουλές σου, την καλή σου την ψυχή που
αγαπούσες όλο τον κόσμο. 

Αγαπημένε μας πατέρα και παππού καλό σου ταξίδι
στη μακρινή αιωνιότητα, εκεί όπου θα συναντήσεις πάλι
αγαπημένα σου πρόσωπα. 

Θα ζεις για πάντα στη μνήμη και στις καρδιές μας. 
Με απέραντη αγάπη και ευγνωμοσύνη, 

Τα παιδιά και τα εγγόνια σου 

Γεννήσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Η Δήμητρα Κουτσιουρή του Παναγιώτη και της Φω-

τεινής, σύζυγος Μανώλη Χανιωτάκη, απέκτησε στις
29-12-2014 στο μαιευτήριο ΡΕΑ ένα υγιέστατο κι
όμορφο κοριτσάκι. 

Ο Σύλλογος εύχεται ολόψυχα να τους ζήσει.

Αποφοίτηση
― Η Βασιλική Νικολάου Φελεμέγκα πήρε το πτυχίο στο

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. 

Συγχαρητήρια και καλή επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Βαφτίσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Την Παρασκευή 26-12-2014 και ώρα 18:00 στον Ι.Ν.

Γεννεσίου της Θεοτόκου (Παναγίτσα) Περιβολάκι Νίκαιας
ο Αλέξης και η Μερσίνα Οικονόμου βάφτισαν το κορι-
τσάκι τους με νονούς τους Σπυράγγελο & Κατερίνα
Αλιβιζάτου. Το όνομα αυτής Μαρία.

Ο Σύλλογος εύχεται ολόψυχα να τους ζήσει.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΔΑΦΝΑΙΩΝ  

(ΑΧΑΪΑΣ)  ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

Έφυγαν . . .
Τ.Κ. Δάφνης
― Η Λιάππη Βασιλική του Παναγιώτη απεβίωσε στις 4-

1-2015. Γεννήθηκε στο Μετόχι της Δάφνης το 1927.
― Ο Δεσινιώτης Δημήτριος του Βασιλείου απεβίωσε

στις 7-1-2015. Γεννήθηκε στην Ξηροκαρύταινα το
1925. 

― Η Φωτοπούλου Ανδρομάχη του Ιωάννη απεβίωσε
στις 14-1-2015. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1931. 

― Ο Μάρης Μιχαήλ του Σταύρου απεβίωσε στις 21-2-
2015. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1935. 

― Ο Γεώργιος Κουρής του Νικολάου απεβίωσε στις 7-
3-2015 και η εξόδιος ακολουθία έγινε την επομένη
στο Ξυλόκαστρο στον Ι.Ν. Αγ. Βλασίου. Γεννήθηκε
στη Δάφνη το 1928. 

Τ.Κ. Πάου
― Η Δημητρακοπούλου Παρασκευή του Βασιλείου απε-

βίωσε στις 11-1-2015. Γεννήθηκε στους Μολάους Λα-
κωνίας το 1928. 

― Η Γεωργακοπούλου Μελπομένη του Δημητρίου απε-
βίωσε στις 9-2-2015. Γεννήθηκε στο Δεχούνι το 1914. 

Τ.Κ. Νασίων
― Η Δημητροπούλου Γιαννούλα του Θεοδώρου απεβίωσε

στις 19-1-2015. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1925. 
― Η Μπότη Μαριάνθη του Σοφοκλή απεβίωσε στις 3-2-

2015. Γεννήθηκε στα Νάσια το 1934. 
Τ.Κ. Σκοτάνης
― Ο Ζήκος Βασίλειος του Παρασκευά απεβίωσε στις 2-

1-2015. Γεννήθηκε στη Σκοτάνη το 1926. 
Τ.Κ. Αμυγδαλιάς
― Ο Μαλεβίτης Νικόλαος του Δημητρίου απεβίωσε την

1-12-2014. Γεννήθηκε στην Αμυγδαλιά το 1929. 
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε. 

Γάμοι
Τ.Κ. Δάφνης
― Ο Νίκος Πολίτης γιος της Αντριάνας Ασημακοπούλου

και η Θεοδώρα Ζαφειροπούλου, κόρη της Κωνσταντίνας
Παπαδημητρίου, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014 στον Ι.Ν. Αγ. Αιμιλιανού
στο Λόφο Σκουζέ. 

― Στις 16-11-2014 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνα
Πειραιά η Χριστίνα Αδαμοπούλου, κόρη της Ανδρομάχης
Λεβέντη (Μαραβέλη) ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου
με τον Σταύρο Σαμλόγλου. Ακολούθησε γαμήλια δεξίωση
στο Βαρυμπόμπη club με την παρουσία πολλών φίλων
και συγγενών οι οποίοι συμμετείχαν στην ατέλειωτη
χαρά του ζευγαριού. 

Οι οικογένειές τους και ο Σύλλογος τούς ευχόμαστε
ολόψυχα να ζήσουν, να πραγματοποιήσουν όλα τα
όνειρά τους και να αποκτήσουν πολλούς και καλούς
απογόνους. 

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
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Ο παπα-Τάκης Ζαφειρόπουλος τοποθετήθηκε στο χωριό
μας και ιερουργεί από το 1996.

Ο ακέραιος χαρακτήρας του, η καλή του προαίρεση και η
εκτίμηση που εκδήλωνε σε κάθε χωριανό έκαναν όλους τους
κατοίκους να τον δεχτούν με ανοιχτή καρδιά και πολλή αγάπη. 

Ήρθε σε γάμου κοινωνία με την Αναστασία και δημιούργησαν
καλή οικογένεια. Απόχτησαν τρία υπέροχα παιδιά, τον Λεωνίδα,
την Αθανασία και τη Χρυσούλα τα οποία μεγάλωσαν με
στοργή, τους έδωσαν καλή αγωγή και τους δίδαξαν τα αληθινά
χρηστά ήθη. 

Ευτύχησαν τα παιδιά τους να τους χαρίσουν εγγόνια τα
οποία αγαπούν κι απολαμβάνουν. 

Ο παπα-Τάκης συνδυάζει την απλότητα, την αγάπη και
την καλοσύνη. Δεν προκαλεί ποτέ με την συμπεριφορά του
αλλά αντίθετα είναι καλός λειτουργός, ευγενής, ιεροπρεπής
και σοβαρός. 

Δεκαεννέα χρόνια συνεχούς θρησκευτικής προσφοράς
είτε από τον Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους είτε από τον Ι.Ν. Αγ.
Τριάδας έχουν την προσωπική του σφραγίδα. 

Ευχόμαστε να συνεχίσει για ακόμη περισσότερα χρόνια όχι γιατί πρέπει αλλά γιατί είναι απαραίτητος
στο χώρο των κατοίκων της Δάφνης γιατί για όλους μας είναι ο σεβάσμιος παππούλης μας. 

Ο  ΠΑΠΑ-ΤΑΚΗΣ  ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποι-

ήθηκε ο καθιερωμένος Αποκριάτικος χορός του Συλ-

λόγου του Δημοτικού Σχολείου μας στο κέντρο “Ο

ΜΟΡΙΑΣ” το οποίο οι Δαφναίοι αλλά και φίλοι από τα

όμορα χωριά γέμισαν ασφυκτικά. 

Τα παιδιά μαθητές άνοιξαν το πρόγραμμα χο-

ρεύοντας στο ρυθμό της δημοτικής ορχήστρας που

κάλυπτε το πρόγραμμα.

Συνέχισαν οι παρευρισκόμενοι με πρώτους τον

Αντιδήμαρχο Πάνο Λάππα, τον Πρόεδρο του Συλλόγου

Δαφναίων Άγγελο Καυγά, τον Πρόεδρο του ΝΑΟΔ

Θεόδωρο Κόλλια, την Πρόεδρο του Συλλόγου Σειρών

Δήμητρα Κωνσταντινίδη, τον Πρόεδρο του Τοπικού

Συμβουλίου Κώστα Λαζανά και τον Τοπικό Σύμβουλο

Γιάννη Τσίπο. 

Το κέφι κι ο χορός κράτησε μέχρι τις πρώτες

πρωινές ώρες. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού

και Νηπιαγωγείου Δάφνης θα ήθελε να ευχαριστήσει
θερμά τους κατοίκους της Δάφνης και της γύρω
περιοχής που παραβρέθηκαν στην χοροεσπερίδα
και βοήθησαν στο έργο του Συλλόγου. 

Επίσης θα ήθελε να ευχαριστήσει και να συγχαρεί
θερμά τις εταιρίες και τους υπευθύνους που χάρισαν
τα δώρα τους στην λαχειοφόρο αγορά.

Στην κρίσιμη εποχή που ζούμε η κίνηση αυτή
είναι ενδεικτική της θέλησης δημιουργικών ανθρώπων
και επιχειρήσεων να δείξουν στην ελληνική και ιδι-
αίτερα στην ευρωπαϊκή κοινωνία ότι υπάρχει απόθεμα
κοινωνικής ευαισθησίας.

Επίσης ζητάμε την επιείκειά σας για τυχόν λάθη
και θα θέλαμε και την επόμενη χρονιά την αμέριστη
συμπαράστασή σας.

Ευχαριστούμε θερμά. 

Με  μεγάλη  επιτυχία  ο  Αποκριάτικος  χορός  
του  Συλλόγου  Γονέων  &  Κηδεμόνων  

του  Δημοτικού  Σχολείου  Δάφνης

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη συμμετοχή Καλαβρυτινών, η εκλογική διαδικασία
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης. Η συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.
έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Βαρβιτσιώτης Δημήτριος του Ιωάννη από Κα-

λάβρυτα 
Αντιπρόεδρος: Ζωγράφος Χαράλαμπος του Νικολάου από

Φίλια 
Γεν. Γραμματέας: Η συμπατριώτισσα και εξαιρετική επι-

στήμονας Μπαλασοπούλου Αναστασία του Ιωάννη από
Δάφνη 

Ειδ. Γραμματέας: Μπουζιώτης Παναγιώτης του Σωτηρίου
από Δρυμό 

Κοσμήτωρ: Χρονοπούλου Μαριάνθη του Γεωργίου από
Σκοτάνη

Ταμίας: Λάγιος Ανάργυρος του Παναγιώτη από Λιβάρτζι 
Επιμελητής: Σπύρος Κατσιουλέρης του Αλεξίου από Παγ-

κράτι
Συμμετέχουν επίσης οι: Κατσιάρης Κωνσταντίνος του

Αλεξίου από Κρινόφυτα, Πετμεζάς - Πετιμεζάς Αντώνιος
του Γκολφίνου από Κάτω Λουσούς, Σακελλαριάδης Γεώργιος
του Χρήστου από Αροανία, Παπακωνσταντόπουλος Νικό-
λαος του Χρήστου από Λιβάρτζι, Παπαϊωάννου Απόστολος
του Γεωργίου από Πλανητέρου, Βαγενάς Άγγελος του Πα-
ναγιώτη από Πλανητέρου, Πράγια Αρετή του Γεωργίου
από Αροανία, Κυριαζής Νικόλαος του Παναγιώτη από Λε-
χούρι. 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. 

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ

Την Κυριακή 7-12-2014 στην Αθήνα στην πλατεία Ολο-
καυτώματος Καλαβρύτων (Νέος Κόσμος) πραγματοποι-
ήθηκε από την Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας το ετήσιο
μνημόσυνο για τα θύματα του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώ-
ματος στις 13-12-1943 συμπληρώνοντας 71 χρόνια. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί Καλαβρυτινοί
και πολλοί επίσημοι. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Θεοδώρητος Αν-
δριόπουλος. 

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν στην
κινηματογραφική αίθουσα “Μικρόκοσμος” στη Λεωφόρο
Συγγρού 106 στην Αθήνα όπου προβλήθηκε το ιστορικό
ντοκιμαντέρ “Καλάβρυτα: άνθρωποι και σκιές” παραγωγής
της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας το οποίο διατίθεται
προς πώληση μαζί με βιβλίο 52 σελίδων αναφερόμενο
στα γεγονότα του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. 

Το βιβλίο και το DVD θα μπορεί να τα προμηθευτεί ο
κάθε ενδιαφερόμενος από την Ένωση Καλαβρυτινών
Αθήνας (Θεμιστοκλέους 1 Αθήνα) και από τον Πρόεδρο
της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας κ. Σωτήρη Τσενέ τηλ.
6972004208.
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ΣΤ’ ΑΠΑΝ’ ΑΜΠΕΛΙΑ - ΣΤΟ ΜΑΥΡΗΛΙΜΗ

Η ΦΥΤΕΙΑ
Προκειμένου να φυτευτεί ένα αμπέλι, πρέπει να γίνει πρώτα η

φυτειά, δηλαδή να φυτευτεί εξ υπαρχής. Το καινούργιο αμπέλι έχει
το όνομα αυτό επί τρία χρόνια, ώσπου να αποδώσει καρπούς. Έπειτα
το λένε καινούργιο αμπέλι, αργότερα απλώς αμπέλι και τέλος το
παλαιό αμπέλι. Στα τελευταία του το λένε «στο παλιάμπελο». Στ’ αμ-
πέλια φυτεύουν και τα άλλα καρποφόρα δέντρα: συκιές, κυδωνιές,
μηλιές, μυγδαλιές, ροδακινιές, ώστε η μετάβαση στο αμπέλι να
έδινε πάντα, στα παιδιά ιδίως, μεγάλη χαρά. 

Θα ξεκινήσουν από το διάλεγμα καλού φυτού. Τον Γενάρη μήνα,
στη γέμιση του φεγγαριού, δηλαδή με πανσέληνο, θα πάει ο αμπε-
λουργός σε ένα άλλο αμπέλι, που ξέρει ότι είναι καλό και έχει
λογιών - λογιών κλήματα για να διαλέξει και να κόψει κατάλληλες
βέργες, τόσες, που θα του φτάσουν για τη φυτειά που σχεδιάζει να
κάμει. Το αμπέλι αυτό, που είναι λογιών - λογιών, το λένε λογάδι. 

Τα κλήματα που ευδοκιμούν στη Δάφνη - Στρέζοβα είναι τα εξής: 
Μοσκούδι, Ροδίτης, Πετραχωρίτης, Φιλέρι, Μαυρούδι (που το

λένε και Μπακούρο ή Σκυλοπνίχτρα, γιατί είναι λίγο στιφτό και
πνίγονται τα σκυλιά, όταν τα τρώνε), Κοκκινοστάφυλα που τα λένε
και Αλπούδες (λόγω του ότι τα προτιμάνε για φαΐ οι αλπούδες),
Ροζακί και άλλα πολλά. 

Αφού βγάλει ο αμπελουργός τον φυτό της αρεσκείας του, θα
ανοίξει έναν λάκκο και θα τον τοποθετήσει μέσα εκεί, σκεπάζοντάς
τον με χώμα επί κάμποσο καιρό, για να βγάλει μικρές ριζούλες. Αυτό
το λένε κλώσισμα. 

Κατά τα τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου, και στη γέμιση πάλι
του φεγγαριού, θα βγάλει όμορφα - όμορφα τις ριζωμένες βέργες
και θα τον φυτέψει τον φυτό αυτόν. Αλλά δεν μπορεί να κάμει αυτή
τη δουλειά μόνος του, διότι πρέπει να γίνει μονοημερινά. Γι’ αυτό μα-
ζεύει και άλλους συγχωριανούς του, «μαζεύει ξέλαση», όπως λένε. 

Αφού ορίσει την ημέρα που θα φυτέψουν τη φυτειά, προσπαθούν
μερικοί από την ξέλαση ποιος θα πάει πιο πρωί στον αμπελότοπο, να
βγάλει τον Σταυρό. Τον Σταυρό τον βγάζει στη μέση του χωραφιού
(δηλαδή διαιρεί σταυροειδώς σε τέσσερα τεμάχια τον αμπελότοπο
με το ξυνάρι) και, όταν έλθει ο νοικοκύρης, ασημώνει τον Σταυρό με
ασημικά (χρήματα, κέρματα, τα οποία παίρνει αυτός που «έβγαλε» το
Σταυρό). 

Αφού μαζευτούν όλοι οι συμμετέχοντες στην ξέλαση, τους κερνάει
ο ιδιοκτήτης ρακί κι εκείνοι εύχονται: 

«Να πιάσει σαν βάτος το αμπέλι». 
Κατόπιν αρχίζει η εργασία. Πρώτα θα κάμουν το Σταυρό τους.

Παίρνουν ένα σχοινί, έναν χονδρό σπάγγο και σημαδεύουν, που θα
βγάλουν τις γούβες, να είναι σε ίσιες γραμμές κατά μήκος και κατά
πλάτος και ανά ένα μέτρο, το ένα κλήμα από το άλλο, σταυρωτά. (Για
να διευκολύνεται το έργο προετοιμάζουν το οδηγό-νήμα αυτό με
κόμπους ανά ένα μέτρο ή με λευκά κουρελάκια δεμένα ανά ένα
μέτρο. Καλύτερα έχουν δύο τέτοια οδηγά-νήματα, μήκους όσο το
πλάτος και το μήκος του αμπελότοπου, το δένουν στα δύο άκρα σε
παλουκάκια και τα εμπήγουν στη γη, έτσι ώστε να φαίνεται με τα ση-
μάδια, που θα ανοιχτούν τετραγωνισμένα οι γούβες). 

Οι ανειδίκευτοι εργάτες βγάζουν τις γούβες και οι ειδικευμένοι
αμπελουργοί φυτεύουν τις βέργες, μία-μία, κατά τρόπο ημιπλαγιαστό. 

Κατά τη διάρκεια του φυτεύματος πίνουν και κανένα κρασί με την
τσίτσα. Αν είναι καλό το κρασί, λένε: 

― Να ζήσει, που γονάτιζε... 
επειδή το φύτεμα γίνεται γονατιστά, για να φτάνει ο φυτευτής

στο βάθος της γούβας που φτάνει ως τους 40 πόντους. 
Νάχεις αμπέλι του χεριού σου, νάχεις σπίτι του γονιού σου και

ελιές του προγονιού σου. 

ΞΕΛΑΚΩΜΑ - ΚΛΑΔΕΥΜΑ - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣΜΑ
Το φθινόπωρο ξελακώνουν τα αμπέλια. Γύρω-γύρω από τη ρίζα

βγάζουν ένα μικρό λάκκο, για να πέφτει μέσα το φύλλο και για να ρί-
χνουν εκεί μέσα και το φουσκί (κοπριά χωνεμένη). 

Κατά τα μέσα του Γενάρη, και στη γιόμιση πάντα του φεγγαριού,
αρχίζει το κλάδεμα. Το κλάδεμα γίνεται με επιμέλεια μεγάλη. Πρέπει
να είναι καλός αμπελουργός ο κλαδευτής. Πρέπει να ξέρει ποια
μάτια θ’ αφήσει. Θα καθαρίσει τα ξερά. Ακόμη και την έξω φλύδα την
βγάζουν από το κούρβουλο, τρίβοντάς την με το χέρι. Κι αν είναι
κανά κλήμα που δεν καρπίζει, το κόβουν και ρίχνουν από το διπλανό
κλήμα καταβολάδα ή σύμμανο, όπως το λένε (από την ίδια μάνα).
Εδώ λένε και ένα ρητό στον αμπελουργό που κλαδεύει το Γενάρη: 

Γενάρη μήνα κλάδευε, Μάη κορφολόγησέ το, 
και το Δεκαπενταύγουστο κάτσε και τρύγησέ το. 
Μετά το κλάδεμα, κατά τον Μάρτη μήνα, το σκάβουν με τα

πλατιά ξινάρια (τσαπιά) και μαζεύουν το χώμα ανάμεσα σε 4 κλήματα
σε σωρό που λέγεται κουτρούλι. 

Τον Απρίλιο, τα αμπέλια ανοίγουν (πετάνε βλαστάρια) και οι αμ-
πελουργοί τρέχουν να δουν και να τα καμαρώσουν που φέρνουν τα
σταφύλια, γιατί το αμπέλι βγάζει πρώτα τα σταφύλια και έπειτα τα
φύλλα. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΣΤ

Άδεια  Καθαρή  Δευτέρα; 
Ωραίο και γεμάτο το τελευταίο Σαββατο-

κύριακο της Αποκριάς. 
― Σάββατο βράδυ η συνεστίαση του Συλ-

λόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού
Σχολείου στο κέντρο “ΜΟΡΙΑΣ” με μεγάλη
επιτυχία. 

― Κυριακή μεσημέρι το θαυμάσιο Καρνα-
βάλι μας με πολλούς - πολλούς συμμετέχοντες
και θεατές. 

Το βράδυ της ίδιας ημέρας το πάρτυ των
μεταμφιεσμένων στο ασφυκτικά γεμάτο “κα-
τώγι” από τον ΝΑΟΔ. 

Καθαρή Δευτέρα τι; 
Μήπως πρέπει κάτι να οργανώσουμε; Ίσως

ένα καζάνι που να σιγοβράζει η φασολάδα και
δίπλα σε τραπέζια λαγάνα, χαλβά, κρασί και
μουσική. 

Έτσι θα συγκεντρώσουμε τους κατοίκους
για μια ακόμη εκδήλωση μην επιτρέποντας
συγχρόνως στους επισκέπτες να αποχωρήσουν
πρόωρα. 

Το Καρναβάλι είναι θεσμός 
Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, Κυριακή τελευταίας

Αποκριάς το πρωινό του Καρναβαλιού με τον καιρό
απέναντι να δείχνει την αντίθεσή του βρέχοντας
ασταμάτητα, όλα έδειχναν ότι οι θεατές θα δίσταζαν
να προσέλθουν στην πλατεία της Δάφνης. 

Κόντρα όμως σ’ όλες τις συγκυρίες και τα προ-
γνωστικά όχι μόνο οι κάτοικοι του χωριού μας αλλά
και των όμορων χωριών ήλθαν, απόλαυσαν το θέαμα,
έφαγαν, ήπιαν και χόρεψαν παρά τη βροχή ξεχνώντας
για λίγο όλα τα προβλήματά τους. 

Αξιέπαινη προσπάθεια
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού

Δάφνης γνωρίζοντας ότι τα παιδιά μεγαλώνουν
σε ένα μέρος που δεν υπάρχει ούτε μία παιδική
χαρά, ούτε ένας παιδότοπος για να διασκεδάζουν
πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει από τον Δήμο
Καλαβρύτων την αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού
Δημαρχείου, η οποία ευγενώς τους παραχωρή-
θηκε, ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα και να
γίνει μια αίθουσα δημιουργικής απασχόλησης
για τα παιδιά. 

Στο χώρο θα υπάρχουν επιτραπέζια παιχνίδια,
βιβλιοθήκη, είδη ζωγραφικής, τραπέζι πινγκ-
πονγκ, θα διαβάζονται παραμύθια κλπ. και κάθε
Σάββατο θα προβάλλονται ταινίες για τα παιδιά.
Επίσης θα γίνονται και διάφορα μαθήματα όπως
χορού, σκάκι, μουσικών οργάνων κλπ. ανάλογα
με την εποχή και τις ανάγκες των παιδιών. 

Το έργο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. 
Στην κρίσιμη εποχή που ζούμε κάθε βοήθεια

είναι σημαντική και πολύτιμη. 
Επικροτούμε, συμφωνούμε και στηρίζουμε τέ-

τοιες προσπάθειες που προσφέρουν σε παιδιά,
στη νεολαία της Δάφνης. 

Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
1) Πωλείται οικία με κατάστημα

στο κέντρο της Δάφνης

Πληροφορίες: 

Γιάνναρη Σούλα & Χριστίνα

τηλ. 6944153631 & 6944642815 

2) Οικία 60 τ.μ. στη θέση Σειρήνα

του Αναστάση Παναγόπουλου

Πληροφορίες: 

Ιωάννης Παπαδάκης 6971668383

3) Τριώροφο κτίριο με υπόγειο

στο κέντρο της Δάφνης ιδιοκτησίας

Παρασκευά Μπουσιούτη

Πληροφορίες: 

26920-71222 (Βασίλειος Καστάνης) 

0049620313498 & 6972588018 

(Μπουσιούτη Βασιλική)

4) Πωλείται η οικία

Νικολάου Σωτηρόπουλου

τηλ. 6948488187

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Δεκέμβριος 2014 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος  2015

Ο  Σύλλογος  είσαι  εσύ.
Ενίσχυσέ  τον  για  να  διατηρήσουμε  

την  επαφή  με  το  χωριό  
και  μεταξύ  μας.
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Μάρης Παναγιώτης

ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ

Όλοι  μαζί 
Φέτος τίμησαν την χοροεσπερίδα μας

στις 8-2-2015 και πολλοί συμπατριώτες από
το χωριό. Ήρθαν αυθημερόν, διασκέδασαν
και επέστρεψαν φρονούμε ευχαριστημένοι.
Ο Θοδωρής, ο Γιώργος με τις οικογένειές
τους και φίλους. Ο Νίκος με την οικογένειά
του και συγγενείς του. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αυτό επιδιώκει,
δηλαδή σε κάθε εκδήλωση να συμμετέχουμε
ει δυνατόν όλοι μας, όλοι οι Δαφναίοι. 

Κινδυνεύουν  όσοι  πίνουν
μεγάλες  ποσότητες  καφέ 
Μια μεγάλη αμερικανική επιστημονική

έρευνα υποστηρίζει ότι η κατανάλωση πε-
ρισσότερων από 28 καφέδων την εβδομάδα
(δηλαδή κατά μέσο όρο τεσσάρων την ημέρα)
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για την υγεία
των ανθρώπων κάτω των 55 ετών, ενώ οι πιο
μεγάλοι δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν αυ-
ξημένο κίνδυνο. 

Ταχυδρομείο 
Το Ταχυδρομείο είναι η μόνη υπηρεσία που έχει πα-

ραμείνει στο χωριό μας και εξυπηρετεί τους λιγοστούς
επαγγελματίες, αλλά κυρίως τα γηρατειά που παίρνουν
τη σύνταξη και καταθέτουν κάποιες οικονομίες τους. 

Όλες όμως οι συναλλαγές γίνονται τηλεφωνικά και
η ενημέρωση των βιβλιαρίων πρέπει να γίνεται σε Τ.Τ.
που βρίσκονται σε πόλεις (Τρίπολη). Όμως πολλά Τ.Τ.
δεν ενημερώνουν τα βιβλιάρια των γερόντων αν τα προ-
σκομίσει άλλο πρόσωπο εκτός του ιδιοκτήτη (γέροντα)
διότι οι καταθέσεις θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.
Είναι εύκολο και σωστό οι γέροντες να επισκέπτονται
κάθε τόσο τις πόλεις για ενημέρωση των βιβλιαρίων
τους; Φυσικά ΟΧΙ.

Γιατί πρέπει να πληρώσουν ταξί, επειδή οι συγκοι-
νωνίες δεν τους εξυπηρετούν και κάποιοι από αυτούς
λόγω υγείας δεν μπορούν να ταξιδέψουν. 

Η λύση είναι μία. Να συνδεθούν ηλεκτρονικά και τα
Ταχυδρομεία με Ταχ. Ταμιευτήρια ώστε να εξυπηρε-
τούνται όλοι χωρίς πρόσθετα προβλήματα. 

Δεν γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι, αλλά ας το
δουν οι αρμόδιοι. 

Αναβάθμιση  
στην  υγιεινή  πληρότητα  
του  Λυκείου Δάφνης 
Αποπερατώθηκε η κατασκευή των τριών (3)

τουαλετών του Λυκείου Δάφνης και έτσι λύθηκε
ένα χρόνιο πρόβλημα που δημιουργούσε ζητή-
ματα λειτουργίας του Σχολείου. 

Το αίτημα διαβιβάσθηκε στον Πρόεδρο της
Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου μας κ. Νικόλαο Μαγ-
καφά τόσο από τον Δ/ντή του Λυκείου κ. Ιωάννη
Μπουσιούτη, όσο και από τον Αντιδήμαρχο κ.
Παναγιώτη Λάππα. 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής καθώς
και τα υπόλοιπα μέλη ανταποκρίθηκαν θετικά
και η κατασκευή έγινε με χρήματα από το κεν-
τρικό ταμείο της Σχολικής Επιτροπής και όχι
εις βάρος της χρηματοδότησης του Λυκείου
της Δάφνης. 

Πότε θα βρέξει; 
Μέχρι τις 20 του Γενάρη ο Λάδωνας κατέβαζε την ίδια ποσότητα

υδάτων που κατέβαζε και τον Σεπτέμβριο. 
Μετά τις 20 του Γενάρη οι ουρανοί άνοιξαν. Οι βροχές συνεχείς

και σε πολλές περιπτώσεις με μεγάλη ένταση, χόρτασαν τη γη. 
Ξεχασμένες πηγές ζωντάνεψαν, το χώμα βούλιαζε παντού και

ο Λάδωνας θύμωσε, φούσκωσε, βγήκε από το δρόμο του και
κάλυψε μέρος του κάμπου. 

Είχαμε κατά διαστήματα δυνατούς ανέμους, που ευτυχώς στην
περιοχή μας δεν προξένησαν μεγάλες ζημιές. Κάποια δέντρα αδύ-
ναμα ξεριζώθηκαν ή κόπηκαν κλαδιά τους και κάποιοι τσίγκοι και
κεραμίδια από παλιά κτίρια έφυγαν από τη θέση τους. Στα γύρω
βουνά έριχνε χιόνι και οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλές. 

Χειμώνας είναι, πρέπει να βρέξει, πρέπει να χιονίσει αλλά
είπαμε να μην το παρακάνει. 

Τελικά ο άνθρωπος δεν ευχαριστιέται ποτέ. Όταν δεν βρέχει,
λέμε αμάν πότε θα βρέξει και όταν βρέχει θέλουμε να σταματήσει. 

Ας  όψεται  ο  Γιώργος... 
Με το να ιδρύσει δικό του κόμμα το “ΚΙΔΗΣΟ” και να κατέβει

στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές συνέβησαν τα εξής καλά...
για τους Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ και για το ίδιο το “ΚΙΔΗΣΟ”:

Για πρώτη φορά μετά το 1923 (92 χρόνια), δεν εκλέγεται Πα-
πανδρέου βουλευτής. 

Για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ δεν εξέλεξε βουλευτή στην Αχαΐα. 
Το ΠΑΣΟΚ από την 3η θέση βρέθηκε στην 7η (τελευταία). 
Και το χειρότερο, το “ΚΙΔΗΣΟ” δεν μπήκε στη Βουλή.
Μπράβο Γιώργο... Συγχαρητήρια... 

Ο  πολιούχος  της  Δάφνης  Άγιος  Χαράλαμπος 
Με κάθε θρησκευτική λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος στις

10 Φεβρουαρίου η μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Χαραλάμπους. 

Την παραμονή το βράδυ έγινε ο Μέγας Εσπερινός και ανήμερα
θεία λειτουργία με αρτοκλασία υπέρ υγείας των Απανταχού Δαφ-
ναίων από τους ιερείς μας με συμμετοχή πολλών πιστών παρουσία
και του Δημάρχου Καλαβρύτων Γιώργου Λαζουρά και του Αντιδη-
μάρχου Δ.Ε. Παΐων Πάνου Λάππα. 

Ευχόμαστε σε όλους ο Άγιος να δίνει υγεία και δύναμη. 

Ληστεία  στο  Ταχυδρομείο
Την Τρίτη το πρωί 23-12-2014 δυο κουκουλοφόροι

κρατώντας καλάσνικωφ και περίστροφο εισήλθαν και
λήστεψαν το Ταχυδρομείο της Δάφνης, πιστεύοντας
ίσως λόγω του τέλους του συγκεκριμένου μήνα αλλά
και των γιορτινών ημερών θα υπήρχαν πολλά ευρώ.
Η λεία τους μόνο 3.000 ευρώ. Συγχαρητήρια στην
Ταμία η οποία δείχνοντας ολύμπια ψυχραιμία αλλά
κι επαγγελματική ευσυνειδησία απέφυγε τα χειρότερα
γιατί μη λησμονούμε ότι όλα συνέβησαν σε χρόνο
συναλλαγών με το κοινό. 

Συγχαρητήρια  Νίκο
Με εντελώς δική του πρωτοβουλία ο συμπατριώτης

Θεοδωρόπουλος Νίκος, που διαμένει μόνιμα στα
Μάρμαρα, φρόντισε τον καθαρισμό της μαρμάρινης
πλάκας στο χώρο του ιατρείου του χωριού μας που
περιλαμβάνει σημαντικά πρόσωπα που έχουν προ-
σφέρει για την υγεία των κατοίκων της Δάφνης. 

Πρόθεσή του είναι να καθαρίσει και το Ηρώο στην
κεντρική πλατεία ολοκληρώνοντας τελικά μία ωραία,
ανιδιοτελή προσφορά στο χωριό του. 

Οικοδομικές  εργασίες  
παντός  τύπου
Κεραμοσκεπές

Μαλλής  Παναγιώτης

του  Ευαγγέλου

τηλ.: 6974075011
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το γραφείο του Συλλόγου, Θεμιστοκλέους 4 στην Αθήνα είναι ανοικτό 

για όλους κάθε Τετάρτη τις ώρες 10-12 π.μ. Ελάτε να προσφέρουμε
καφέ και να συζητήσουμε θέματα του Συλλόγου και του χωριού μας.
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Αποκριάς με την παροχή χρηματικών προ-
σφορών στις συμμετέχουσες ομάδες.

• Συμμετοχή στον εορτασμό των Ιερών
Ναών Αγ. Χαραλάμπους, Αγ. Τριάδος, Αγ.
Νικολάου κ.α. 

• Διοργάνωση, την 25η Μαρτίου λαμπα-
δηδρομίας, με τους νέους του χωριού μας,
να διασχίζουν το μεγαλύτερο τμήμα του
και τελικά να καταλήγουν στη Ράχη. 

Η φωταγώγηση της πετρόκτιστης έν-
δειξης «1821» και η εκτόξευση πυροτε-
χνημάτων, που ζωγραφίζουν στο μαύρο
καμβά του ουρανού, μετατρέποντας τη
νύχτα σε μέρα, προκαλούν ψυχική αγαλ-
λίαση στους παρευρισκόμενους.

Οι εκδηλώσεις της επετείου, για την

25η Μαρτίου 1821, ολοκληρώνονται από
πλευράς Συλλόγου με τη διεξαγωγή αγώνα
δρόμου 1821 μ. από το εκκλησάκι του Αγ.
Νικολάου στην πλατεία του χωριού, με
έπαθλα κύπελλο και χρηματικό βραβείο. 

• Ιδιαίτερη συμμετοχή στις 3ήμερες πα-
νηγυρικές εκδηλώσεις τον 15Αύγουστο.

• Στολισμό, κατά τις ημέρες των εορτών
των Χριστουγέννων, μεγαλοπρεπούς δέν-
δρου, στην Πλατεία του χωριού που δια-
κρίνεται για την επιβλητικότητά του αλλά
και την ομορφιά του.

Επιθυμία και στόχος μας είναι οι δρα-
στηριότητές μας, με κέντρο αναφοράς το
χωριό μας να πολλαπλασιασθούν, γι’ αυτό
μας είναι απαραίτητη, όχι μόνο η στήριξη
και η συμμετοχή σας, αλλά και η υπόδειξη
κάθε γόνιμης και δημιουργικής πρότασής

σας, για τη διάσωση και διάδοση της ιστο-
ρίας, του πολιτισμού και της παράδοσης
του χωριού μας. Η ιστοσελίδα μας στο δια-
δίκτυο www.syllogosdafneon.gr και η ηλε-
κτρονική διεύθυνση επικοινωνίας e-mail:
info@syllogosdafneon.gr, είναι πρόσφορες
για κάθε επίσκεψή σας και επικοινωνία μαζί
μας. Η τριμηνιαία εφημερίδα του Συλλόγου
με τίτλο “ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ”, αποστέλ-
λεται σε κάθε συμπατριώτη και φίλο του
Συλλόγου μας, με γνωστή διεύθυνση δια-
μονής ή εργασίας.

Ο Σύλλογός μας, όπως αποδεικνύεται
έμπρακτα και από τις εκδηλώσεις που προ-
γραμματίζει και τις υπόλοιπες δράσεις του,
προσπαθεί να βρίσκει τη χρυσή τομή, μεταξύ
της διάχυσης στα μέλη του και στον ευρύ-
τερο κοινωνικό περίγυρο, των πολιτιστικών

αξιών της παράδοσης, με παράλληλη εν-
σωμάτωση αυτών των αξιών στις νέες αξίες
και συνθήκες που διαμορφώνει καθημερινά
η σύγχρονη πραγματικότητα.

Γι’ αυτό και στοχεύει στην προσέλκυση
στους κόλπους του της νεολαίας μας, η
οποία είναι το μέλλον για την ανάπτυξη
και πρόοδο. 

Τα παιδιά μας πρέπει να συνειδητοποι-
ήσουν ότι η ύπαρξη του παρελθόντος μέσα
στο παρόν, δεν αποτελεί μια στείρα οπι-
σθοδρόμηση, αλλά αντίθετα οι αξίες του
χθες, εμφυτευμένες στην καθημερινότητά
μας, όπως αυτή εξελίσσεται, αποτελούν
αντισώματα στην ισοπεδωτική λογική των
σύγχρονων εμπορευματικών προτύπων της
ζωής. 

Το  ζήλεψαν
Είσαι στην άκρη, μα διαφεντεύεις

τον καταπράσινο κάμπο
και βιγλίζεις με το περίεργο μάτι σου

τα γύρω χωριά,
και το ποτάμι που αργοσαλεύει

σαν χορτασμένο ερπετό.

Το όνομά σου Ηλιοβούνι
γιατί ο ήλιος σ’ αγκαλιάζει ολημερίς.

Σε είπαν αντικύκλωπα
γιατί ο τεράστιος κοκκινόβραχος, 

που βρίσκεται κοντά στην κορυφή σου
και που αλλάζει χρώματα στο χάιδεμα

του ήλιου
μας πάει στην μυθολογία. 

Σε είπαν ζωοδότη και προστάτη, 
γιατί αγκαλιάζεις και κρύβεις

πλήθος μικρών ζωντανών. 
Εγώ σε λέω ανάσασμα ψυχής

και ελπίδα ζωής. 

Η φήμη σου έφτασε μακριά
και πολλοί μιλούν για σένα. 

Η ομορφιά σου στολίζει
κάρτες και περιοδικά.

Τουρίστες έρχονται και σε φωτογραφίζουν
και οι βεράντες των καινούργιων σπιτιών

σ’ αγναντεύουν. 

Βγαίνουν οι θυμωμένες κυράδες
να πιούν τον καφέ τους

και μόλις σ’ αντικρίζουν ημερεύουν. 

Δεκάξι του Αλωνάρη και η φήμη σου
για δυο τρεις μέρες έφτασε στο ζενίθ. 

Ύστερα σιωπή. Τουρίστες δεν έρχονται πια
και οι κυράδες δε βγαίνουν στα μπαλκόνια. 

Κάποιος άνοος και άσημος,
ζηλεύοντας τη φήμη σου

άναψε το σπίρτο της καταστροφής. 
Μόνο το μάτι σου έμεινε, 
μα και κείνο μαυρισμένο
από το ύπουλο χτύπημα

για να μας θυμίζει ότι κάποτε
υπήρχες. 

Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα  (22) 
της  λέξης  Πυροσβεστική

1)  Π  _  _  _  _  _  _
2)  Υ _  _  _  _  _
3)  Ρ _  _  _  _  _  
4)  Ο _  _  _  _  _
5)  Σ _  _  _  _  _  _  _
6)  Β  _  _  _  _  _  _  _  _  _
7)  Ε  _  _  _  _  _ 
8)  Σ  _  _  _  _  _  _  _  _ 
9)  Τ  _  _  _  _  _  _  
10) Ι  _  _  _  _  _  _ 
11) Κ _  _  _  _  _  
12) Η _  _  _  _  _  _  _  _  _  

1) Ονομασία του ζυμαρικού φιδές.
2) Καθόλου.
3) Τα μούτρα που κατεβάζουμε, όταν θυμώνουμε 

ή παραπονιόμαστε. 
4) Το ζώο που δεν έχει κέρατα. 
5) Το μεγάλο ξύλινο παλούκι που έμπαινε 

στη μέση του αλωνιού. 
6) Τόπος με στάσιμα νερά που βουλιάζει. 
7) Είσοδος του σπιτιού. 
8) Άλλη ονομασία του σαλίγκαρου. 
9) Το αυτοσχέδιο τύμπανο που είχαν οι τσιγγάνοι 

στα πανηγύρια. 
10) Κομμάτι από κορμό δένδρου. 
11) Αρρώστια των πουλερικών που βράχνιαζε 

η φωνή τους. 
12) Οι πρώτες μέρες του Αυγούστου από τις 

οποίες προβλεπόταν ο καιρός όλου του χρόνου. 

Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (21) 
(αρ. φ. 49):
1) Ανεβατή 7) Βούκινο (αντιστ.)
2) Γκιόσα 8) Χορίδι (αντιστ.)
3) Ρεμπεσκές 9) Ρουγκλιάζω
4) Ίσκα 10) Ξίστρωτο (αντιστ.)
5) Απόσκιο (αντιστ.) 11) Σφαλάγκι ή σφελάγκι 
6) Χαμπέρια

Παν. Τσίπος

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
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Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ  ΚΡΙΚΟΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  25  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2015
ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΧΑΪΑΣ  -  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΪΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΓΓΕΓΡ. ΨΗΦΙΣΑΝ
ΑΚΥΡΑ/
ΛΕΥΚΑ

ΕΓΚΥΡΑ ΣΥΡΙΖΑ Ν.Δ. Χ.Α. ΠΟΤΑΜΙ ΚΚΕ ΑΝ.ΕΛ. ΠΑΣΟΚ ΚΙΔΗΣΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 86 33 3 30 7 17 3 1 0 0 2 0 0 30

ΔΑΦΝΗ 1.228 519 8 511 210 140 20 13 28 17 36 19 28 511

ΝΑΣΙΑ 79 30 1 29 12 10 0 1 0 1 4 1 0 29

ΠΑΟΣ 635 275 2 273 104 100 12 5 14 7 11 9 11 273

ΠΕΥΚΟ 147 79 1 78 9 40 0 2 0 8 14 1 4 78

ΣΚΟΤΑΝΗ 239 96 2 94 20 36 5 3 4 5 11 6 4 94

ΧΟΒΟΛΗ 201 95 1 94 34 36 2 4 6 7 3 2 0 94

ΣΥΝΟΛΑ 2.615 1.127 18 1.109 396 379 42 29 52 45 81 38 47 1.109

ΠΟΣΟΣΤΑ 43,10% 1.60% 98,40% 35,71% 34,17% 3,79% 2,61% 4,69% 4,06% 7,30% 3,43% 4,24% 98,40%

Εμπόριο  Ακατέργαστων  
Δερμάτων & Μαλλιών

Σπήλιος Κούνας
Δάφνη Καλαβρύτων   Τηλ. 6974883062

ΑΦΟΙΑΦΟΙ



7ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ  ΝΕΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ......................ΑΡ. ΑΠΟΔ ...........ΠΟΣΟ
Παπαγεωργίου Ιωάννης ............................835 ..............50€
Μπερλέμης Ιωάννης..................................836 ..............20€
Τράγκα-Χαρμπατσή Αδαμαντία ................837 ..............70€
Μαμάκος Αλέκος.......................................838 ..............25€
Τσουνάκου Τασία.......................................839 ..............25€
Χορσφαλά Γεωργία ...................................840 ..............25€
Αχτύπη Αθανασία......................................841 ..............30€
Πετρόπουλος Κώστας...............................843 ..............50€
Αρβανίτης Ι. Κων/νος ................................844 ..............25€
Μαυραϊδή Ανθούλα ...................................845 ..............50€
Παπαδημητρίου Ανδρέας ..........................846 ..............50€
Πλατάκου Δήμητρα ...................................847 ..............50€
Πλατάκος Κων/νος ....................................848 ..............20€
Παπαδημητρίου Άγγελος ..........................849.............200€
Πλατάκος Στάθης ......................................850 ..............35€ 
Ζαφειρόπουλος Χρήστος ..........................901 ..............30€
Λάππα Ελένη .............................................902 ..............30€
Ραμαντάνη Νίκη ........................................903 ..............15€
Ραμαντάνη-Μακρή Ιω................................904 ..............15€
Βασιλακόπουλος Χ.Α. ...............................905 ..............40€
Τσαγκαλιά Βασιλική ..................................906 ..............25€
Σπυρόπουλος Γεώργιος ............................907 ..............25€
Μπάτος Θεόδωρος ....................................908 ..............25€
Σπηλιόπουλος Αθανάσιος.........................909 ..............30€
Σωτηρόπουλος Ιωάννης............................910 ..............30€
Λάππας Δημήτριος....................................911 ..............50€
Βασιλόπουλος Γεώργιος...........................912 ..............50€ 

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά κι ευχόμαστε να υπάρξουν
μιμητές τους.

Ο
ετήσιος χορός του Συλλόγου
μας πραγματοποιήθηκε το
μεσημέρι στις 8 Φεβρουαρίου

2015 ημέρα Κυριακή στο κέντρο
«Έπαυλη» στο Δαφνί Χαϊδαρίου. 

Παρά την επιφυλακτικότητα λόγω
της οικονομικής κρίσης, οι συμπα-
τριώτες και φίλοι μας τίμησαν με την
παρουσία τους. Ιδιαίτερη μνεία οφεί-
λουμε στους συγχωριανούς μας που
έφτασαν από το χωριό δίνοντας στην
εκδήλωση το δικό τους ιδιαίτερο
τόνο. 

Ήταν ένα ξεχωριστό μεσημέρι
όπου όλοι μας και ιδιαίτερα οι νέοι,
βάζοντας στην άκρη τα όποια προ-
βλήματα, ήπιαμε λίγο παραπάνω και
το κέφι έφτασε στα ύψη ενώ το
γλέντι κράτησε αρκετές ώρες.

Κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα μας και προσφέρθηκαν κομμάτια
της σε όλους τους φίλους. Κάποιοι
βρήκαν τα φλουριά, σημάδι ότι το
2015 γι’ αυτούς θα είναι χρονιά υγείας
και ευτυχίας.

Ο ετήσιος χορός πέραν του συμ-
βολικού χαρακτήρα είναι αντάμωμα
συμπατριωτών όπου μπορούμε να
συναντήσουμε φίλους και συμπατριώ-
τες που έχουμε αρκετό καιρό να δού-
με. 

Η συμμετοχή των συμπατριωτών
μας σε κάθε εκδήλωση του Συλλόγου

δίνει στα μέλη του Δ.Σ. δύναμη και
κουράγιο να συνεχίσουν με μεγαλύ-
τερο ζήλο τις υπόλοιπες δραστηριό-
τητες. 

Την εκδήλωσή μας παρουσίασε η
Θεοδώρα Καυγά η οποία αφού ευχα-
ρίστησε τους παρισταμένους για την
συμμετοχή τους προσφώνησε τους
επισήμους: 

- Τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Γιώρ-
γο Λαζουρά

- Τον Αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Παΐων
του Δήμου Καλαβρύτων Παναγιώτη
Λάππα

- Τον πρώην Δήμαρχο Νίκαιας Βα-
σίλη Τράπαλη

- Τον ευεργέτη του Συλλόγου μας,
σημαντικό συμπατριώτη Ανδρέα Παϊ-
κόπουλο

- Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Σκο-
τάνης Αναστάσιο Τσιώτο

- Τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου
Πεύκου Παναγιώτη Φωτόπουλο

- Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Πο-
λυτέκνων Δάφνης και Δ.Ε. Παΐων Νι-
κόλαο Φελεμέγκα

- Τον Γραμματέα της Ομοσπονδίας
Καλαβρυτινών Συλλόγων «Ο Αρχαίος

Κλείτωρ» Κωνσταντίνο Κατσιάρη
- Τον πρώην Πρόεδρο του Συλλό-

γου Δαφναίων Αθανάσιο Ζηρογιάννη. 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Άγγε-

λος Καυγάς με την σειρά του ευχα-
ρίστησε όλους τους παρευρισκόμε-
νους γιατί με την παρουσία τους τί-
μησαν την εκδήλωσή μας.

Ζήτησε απ’ όλα τα μέλη του Δ.Σ.
όρεξη και κουράγιο για να προσφέ-
ρουν στις δραστηριότητες του Συλ-
λόγου. Οφείλουμε όχι μόνο να συ-
νεχίσουμε ως Σύλλογος αλλά να
προσφέρουμε στην ποιοτική αναβάθ-
μιση των εκδηλώσεών μας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων Γεώργιος Λαζουράς.

Ευχαριστούμε όλους τους δωρο-
θέτες οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό
ρόλο για την επιτυχημένη λαχειοφόρο
αγορά με πλούσια δώρα. Το λιγότερο
που μπορούμε να πράξουμε είναι να
ανακοινώσουμε τα ονόματά τους: 
- Αθανάσιος Ρηγόπουλος – Κοσμή-

ματα
- Ανδρέας Παϊκόπουλος – Καταστή-

ματα Υπόδησης
- Αγροτογαλακτοκομικός Συνεταιρι-

σμός Καλαβρύτων
- Χρήστος Ρηγόπουλος – Κοσμήματα 
- Υιοί Δήμου Ζηρόγιαννη – Κοσμή-

ματα
- Ιωάννης Χρ. Ρηγόπουλος – Κοσμή-

ματα
- Δημήτρης Κων. Ρηγόπουλος – Κο-

σμήματα
- Ιωάννης Αναστ. Παπαγεωργίου –

Κοσμήματα

- Χειρουργός οδοντίατρος Παναγιώτα
Σαράκη – Ζηρόγιαννη

- Χειρουργός οδοντίατρος Αμαλία
Μαλλή

- Χειρουργός οδοντίατρος Ιωάννα
Κατσούλη

- Εταιρεία FUJI FILM HELLAS 
- Παναγιώτα Μακρή-Καυγά συζ. Αν-

δρέα
- Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.
- Δ. Ζάβαλης – Φαρμακείο Δάφνης
- Μαρία Παπαζαφείρη – Super Market

Δάφνης
- Αγγελική Ραμαντάνη – Πολυκατά-

στημα Δάφνης
- Ψητοπωλείο «Μαραθώνιος Γύρος»

του Ανδρέα Α. Ζηρόγιαννη
- Κώστας Πετρόπουλος «ARTISTIC

GALLERY»
- Πάνος Μπερλέμης – Δήμος Μπάτος

«ART»
- Κώστας Χρυσανθακόπουλος «Stre-

zovino»
- Κατάστημα ενδυμάτων «Αντίθεση» 
- Παραδοσιακή ταβέρνα «Ο Φερλές» 
- Βιοτεχνία ενδυμάτων «Linus Point

S.A.»
- Café – Restaurant «ΑΘΗΝΑ» στο

Θησείο του Λάμπη Πλατάκου
- Κοσμικό Κέντρο «Ποντίκι»
- Παραδοσιακή Ταβέρνα «Ο Τζόλας»
- Ταβέρνα «Τα 7 Αδέλφια»
- Παραδοσιακή ταβέρνα «Ο Μπέλλος» 
- Café – Restaurant «Αμπιμπάγιο»

στο Θησείο του Λάμπη Πλατά-
κου

- Δημήτρης Πλατάκος – Χρώματα -
Σιδηρικά 

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

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

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

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

Ο  ετήσιος  χορός  του  Συλλόγου  μας
και  η  κοπή  της  πρωτοχρονιάτικης  πίτας

Δεκέμβριος 2014 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος  2015

Κώστας  Σπυρόπουλος  

(Μπούτας)

Χωματουργικές εργασίες - 

Υλικά Οικοδομών

Τηλ.: 6972112348
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Τ
ην τελευταία Κυριακή της Αποκριάς
22-02-2015 το μεσημέρι, το ονομαστό
πλέον Καρναβάλι της Δάφνης παρά

τη δυνατή βροχή πραγματοποιήθηκε κανο-
νικά χάρη στη θέληση και τον ενθουσιασμό
των συμμετεχόντων ομάδων αλλά και το
πλήθος των θεατών Δαφναίων επισκεπτών
και κατοίκων των γύρω χωριών που έσπευ-
σαν στην πλατεία του χωριού για να το
απολαύσουν.

Προάγγελος της παρέλασης των ομάδων
ήταν οι σερπαντίνες, ο χαρτοπόλεμος, οι
σφυρίχτρες, οι μάσκες, τα ρόπαλα που μοι-
ράστηκαν στους θεατές προσδίδοντας γρή-
γορα το κλίμα του Καρναβαλιού.

Αμέσως μετά υπό τους ήχους των τρα-
γουδιών του DJ που κάλυπτε την εκδήλωση,
εμφανίστηκε το πανό που ανήγγειλε την
έναρξη του Καρναβαλιού της Δάφνης 2015.

Ακολούθησαν τρία όμορφα κορίτσια που
μοίραζαν κομφετί, σερπαντίνες, σοκολα-
τάκια και καραμέλες σ’ όλους τους παρι-
στάμενους.

Από κοντά μια ομάδα υπερήφανων αλό-
γων που ίππευαν ατρόμητοι νέοι της Δάφ-
νης, δίνοντας το δικό τους τόνο στο Καρ-
ναβάλι. 

Τα παιδιά του Δημοτικού πιστά στο ραν-
τεβού τους χόρεψαν τον αποκριάτικο χορό
«γαϊτανάκι» στην πλατεία κάτω από τα θερ-
μά χειροκροτήματα του κόσμου.

Ξεκινώντας τα αποκριάτικα group, συ-
ναντάμε πρώτο το «πουλάκια τσίου-τσίου»
με τους ακούραστους μαθητές του Δημοτι-
κού μας σχολείου να δίνουν τον καλύτερο

εαυτό τους με την στοργική και μοναδική
καθοδήγηση των δασκάλων τους, Νίκου
Μαραγκού και Όλγας Ραμαντάνη.

Συνέχισαν τα κορίτσια της Δάφνης, οι
όμορφες «Χαβανέζες», οι οποίες με τα χο-
ρευτικά λικνίσματά τους σκόρπισαν τον εν-
θουσιασμό τους σ’ όλους τους παρευρι-
σκόμενους.

Το τρίτο group, «η συγκαμμένη Τρόικα»
παρουσίασε με χαρακτηριστική ευρηματι-
κότητα την σημερινή πολιτική επικαιρότητα:
τον Γιωργάκη, την Ζωή Κωνσταντοπούλου,
τον Σόιμπλε σε πλήρη δράση.

Τέλος ακολούθησε το άρμα με τους
Αγρότες, τους χωριάτες της Δάφνης, με
τις πατροπαράδοτες ασχολίες τους, οι
οποίοι επιστράτευσαν τα υλικά της εργασίας
τους, τα ζώα τους, τα ιδιαίτερα είδη ένδυσής

τους για να είναι τελείως πειστικοί. Μαζί
τους, ομάδα από καλλίφωνους Δαφναίους
με την συνοδεία κλαρίνου και ταβουλιού
ξεσήκωσαν τους θεατές που άρχισαν να
χορεύουν μέσα στην δυνατή βροχή.

Στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκαν
καλοψημένα σουβλάκια, άφθονο κρασί και
η περίφημη φέτα Καλαβρύτων, προσφορά
του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων.

Όλα τα group – άρματα ήταν περίφημα,
μας διασκέδασαν και χειροκροτήθηκαν θερ-
μά από όλους. Η επιτροπή αξιολόγησης
όμως όφειλε να απονείμει τα χρηματικά
βραβεία. Το πρώτο βραβείο 300 ευρώ δόθηκε
στην «συγκαμμένη Τρόικα», το δεύτερο
βραβείο 200 ευρώ, στους «Αγρότες – Χω-

ριάτες» της Δάφνης, το τρίτο δόθηκε εξίσου
στα «πουλάκια τσίου-τσίου» και στις «Χα-
βανέζες», 150 ευρώ σε κάθε group.

Τα χρηματικά βραβεία στους νικητές
μασκαράδες και η μουσική (ηχοσύστημα
και DJ) ήταν προσφορά του Συλλόγου Δαφ-
ναίων Αθήνας – Πειραιά. Τα σουβλάκια, το
κρασί και η επαύξηση των χρηματικών επά-
θλων κατά 200 ευρώ, του Δήμου Καλαβρύ-
των και όλο το αποκριάτικο υλικό ήταν
προσφορά του ΝΑΟΔ.

Την παρουσίαση του Καρναβαλιού έκανε
με ευρηματικό, χαρούμενο και χαρακτηρι-
στικό τρόπο ο Κώστας Σαϊτάνης, ξεπερ-
νώντας όπως ειπώθηκε πετυχημένα τον αεί-
μνηστο Άλκη Στέα.

Μαζί μας παρακολούθησαν το καρναβάλι
ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Γιώργος Λαζου-
ράς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμος Κοντογιάννης, οι Αντιδήμαρχοι Κλει-
τορίας Βασίλης Καρράς και Αροανίας Πα-
ναγιώτης Λιακόπουλος, ο Αντιδήμαρχος
Περιστερίου από τα Τριπόταμα Αλέκος Σταυ-
ρούλιας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος
Ροδόπουλος, οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι
των Τοπικών Κοινοτήτων Δάφνης (Κώστας
Λαζανάς, Γιάννης Τσίπος, Χρήστος Πανα-
γιωτακόπουλος), Σκοτάνης, Πάου, Νασίων,
Πεύκου, Χόβολης, ο Πρόεδρος του Συνε-
ταιρισμού Καλαβρύτων Παύλος Σατολιάς,
οι πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι Ανδρέας
Παϊκόπουλος, Ιωάννης Μπαλασόπουλος,
Γεώργιος Παναγόπουλος, ο πρώην Πρό-
εδρος του Συλλόγου Αθανάσιος Ζηρογιάν-
νης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων

Νικόλαος Φελεμέγκας.
Όλοι οι παραπάνω επίσημοι έδωσαν συγ-

χαρητήρια στους διοργανωτές και στους
συμμετέχοντες και οι ίδιοι έλαβαν μέρος
στο ξέφρενο γλέντι που ακολούθησε.

Συγχαρητήρια σ’ όλους τους συνδιορ-
γανωτές: 

- Στο Δήμο Καλαβρύτων, στον εκπρό-
σωπό του, Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Παΐων Πανα-
γιώτη Λάππα, 

- Στο Δ.Σ. του Συλλόγου Δαφναίων Αθή-
νας – Πειραιά, στον Πρόεδρο Άγγελο Καυγά, 

- Στο Δ.Σ. του Ναυταθλητικού Συλλόγου
Δάφνης, στον Πρόεδρο Θεόδωρο Κόλλια.

Η συνέχεια δόθηκε το ίδιο βράδυ της
Κυριακής στο αποκριάτικο πάρτυ του ΝΑΟΔ
που έγινε φέτος στην pub «Κατώγι», στο
αρχοντικό του Ανανιάδη με ένα ποτό δωρεάν
για όλους τους επισκέπτες και χρηματικά
έπαθλα για τους τρεις πιο ευρηματικούς
μασκαράδες.

Χορός, καλή μουσική για όλα τα γούστα,
ποτά, πολύ κέφι και διάθεση κάλυψαν την
βραδιά.

Ο Πρόεδρος του ΝΑΟΔ σε συνεργασία
με το Δ.Σ. ανακοίνωσε τους τρεις νικητές
που κέρδισαν 150, 100 και 50 ευρώ αντί-
στοιχα. 

Το πρώτο βραβείο κέρδισε ο μεταμφιε-
σμένος που ερχόταν από το μακρινό «Με-
ξικό», θυμίζοντας τον σκοτεινό Άδη. Το
δεύτερο παρέλαβε ο εξαιρετικός «Ελαφο-
κυνηγός» και το τρίτο η όμορφη «Χανού-
μισσα».

Ενωμένοι πετυχαίνουμε τα πάντα. Ας
συνεχίσουμε έτσι. Και του χρόνου. 

Σαϊτάνης Θόδωρος 
Κιν.: 6973996333

Μίρκος Μιχάλης 
Κιν. 6997722777

Για (40) σαράντα χρόνια λειτούρ-
γησα στη Δάφνη κρεοπωλείο. 

Τώρα που ήλθε η ώρα της συντα-
ξιοδότησης θέλω να απευθύνω ένα με-
γάλο ευχαριστώ στους συγχωριανούς
Δαφναίους που με στήριξαν και με τί-
μησαν. 

Αποχωρώντας την θέση μου πήραν
τα παιδιά μου Σπήλιος και Λάμπης, τα
οποία συνεχίζουν με ενθουσιασμό και
διάθεση προσφοράς.

Εύχομαι να τους τιμήσει το χωριό
μας γιατί το αξίζουν, γιατί προσπαθούν
να είναι υπεύθυνοι επαγγελματίες. 

Αποστόλης Κούνας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  ΜΕ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΣΤΗ  ΔΑΦΝΗ

Ο Δον Κιχώτης πίστευε πως είναι με-
γάλος πολεμιστής και φορώντας τη στολή
του ιππότη ξεκίνησε για περιπέτειες. Γι’
άγνωστους λόγους θεωρούσε εχθρούς
του, τους ανεμόμυλους και όταν τους
συναντούσε άρχιζε μάχη μαζί τους. 

Μήπως ο καθένας από μας είναι ένας
Δον Κιχώτης και πολεμάει τους ανεμό-
μυλούς του; 

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα να
πολεμάς με ανεμόμυλους; 

Λέμε: Δεν το ανέχομαι αυτό και ξεκι-
νάς πόλεμο. 

Δε μ’ αρέσει αυτός ή αυτό που είπε
άλλη μάχη. 

Δεν είμαι ευχαριστημένος μ’ αυτό

που είμαι ή μ’ αυτό που κάνω και ξεκινάς
πόλεμο με τον εαυτό σου. 

Όλα μας φταίνε: Ο καιρός, το φαγητό,
οι άνθρωποι, η δουλειά, το κράτος, ο γεί-
τονας και ένα σωρό άλλα πράγματα βρί-
σκονται απέναντί μας έτοιμοι να τα πο-
λεμήσουμε. 

Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι
ακριβώς μας φταίει. Ή μπορεί να μη μας
φταίει και τίποτα. Εμείς όμως πρέπει να
πλάσουμε τους ανεμόμυλούς μας για να
έχουμε κάποιο αντίπαλο. 

Αυτό εξηγείται από το γεγονός, ότι
περισσότεροι από μας θέλουμε να είμαστε
ΚΑΠΟΙΟΣ. ΚΑΠΟΙΟΣ αναγνωρίσιμος, που
ξέρει να ενεργεί σε κάθε περίπτωση και

να μετατρέπεται σε κάποιον ΑΛΛΟΝ αν
ο πρώτος κάποιος για διάφορους λόγους
δε μετράει πια. 

Κανείς δε θέλει να είναι ΤΙΠΟΤΑ. 
Θεωρούμε ότι είναι αρνητικό και τα-

πεινωτικό να μην είμαστε ΚΑΠΟΙΟΣ. 
Έτσι κυνηγάμε τους ανεμόμυλους που

χτίσαμε στο μυαλό μας, για όλη μας τη
ζωή για να είμαστε ΚΑΠΟΙΟΣ. 

Αν τους γκρεμίσουμε από μέσα μας
και αποδεχτούμε αυτό που είμαστε, ίσως
να είχαμε χρόνο να δούμε πιο απλά και
ξεκάθαρα τη ζωή, καθώς και τις σχέσεις
μας με τους συνανθρώπους μας. 

Παν. Τσίπος

Δον  Κιχώτες
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