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ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1821-2011
ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ,
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΑΪΩΝ, ΔΑΦΝΗΣ

Α

πογραφή χαρακτηρίζεται η οποιαδήποτε καταγραφή σε καταλόγους
κατ’ είδος ή κατά τάξη π.χ. απογραφή πληθυσμού, στρατιωτικού υλικού,
κτηματικών περιουσιών κ.λ.π.
Γενικά ο όρος απογραφή είχε και έχει
διαφορετική σημασία από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα. Πολύ περισσότερο όμως σήμερα όπου υπεισέρχεται ο οικονομικός παράγοντας από τη φορολογία μέχρι την τήρηση βιβλίων στρατολογίας, βιβλίων απογραφών κ.λ.π.
Κύριος επιστημονικός κλάδος που έχει
ως αντικείμενο την απογραφή είναι η στατιστική και οι φορείς της, που είναι οι διάφορες στατιστικές υπηρεσίες.
Η ιστορική εξέλιξη της απογραφής, σύμφωνα με ιστορικές καταγραφές δείχνει την
αναγκαιότητά της από την αρχική οργάνωση
των πρώτων κρατών.
Αρχαιότερες απογραφές πληθυσμού θεωρούνται εκείνες της Αρχαίας Βαβυλώνας
που ανάγονται στο 3800 π.Χ. και της Αρχαίας
Αιγύπτου το 3050 π.Χ.
Στην Αρχαία Ελλάδα πρώτη απογραφή
θεωρείται εκείνη του Βασιλέως της Αθήνας
Κέκροπα.
Η συστηματική επανάληψη της απογραφής εντοπίζεται τον 17ο αιώνα, ενώ περισσότερο συστηματικότερη ξεκίνησε τον 18ο
αιώνα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην
Αμερική. Στις ΗΠΑ πρώτη συστηματική απογραφή έγινε το 1790, στην Αγγλία το 1801,
στη Γαλλία το 1817, στην Ελλάδα το 1828
κ.λ.π.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
στη Δάφνη
Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και το 10ο Παγκαλαβρυτινό Αντάμωμα που πραγματοποιήθηκαν στις 16, 18 και 20 Αυγούστου
2011 στη Δάφνη.
Λεπτομέρειες στη σελίδα 12.

Οι απογραφές πληθυσμού
στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί συνολικά 30 απογραφές ή καταγραφές πληθυσμού από τις οποίες, 27
ήταν καθολικές και 3 μερικές. Οι απογραφές
επαναλαμβάνονταν σε άνισα χρονικά διαστήματα ως τη δεκαετία του 1960 οπότε
αποκαταστάθηκε μία τακτικότητα στη διενέργειά τους (κάθε δεκαετία). Ως πρώτη
γενική απογραφή (καταγραφή) θεωρείται
αυτή που έγινε επί Καποδίστρια (1828) ενώ
ανάμεσα στο 1828 και το 1853 έχουμε 13

γενικές καταγραφές πληθυσμού σε ακανόνιστα διαστήματα. Οι πρώτες αυτές απογραφές ήταν απλές απαριθμήσεις του πληθυσμού και η αξιοπιστία τους ήταν μειωμένη
εξαιτίας της μεγάλης χρονικής διάρκειάς
τους (σχεδόν έξι μήνες).
Αν και η πρώτη καταγραφή του πληθυσμού διεξήχθη επί Καποδίστρια (1828), η
απογραφή του 1861 ήταν η πρώτη όπου
υιοθετήθηκαν μερικώς οι διεθνείς συστάσεις
για τη διενέργεια απογραφών όπως αυτές
διαμορφώθηκαν στα Διεθνή Στατιστικά Συνέδρια των Βρυξελλών (1853), του Παρισιού

(1856) και της Βιέννης (1857) ενώ οι πρώτες
πραγματικές απογραφές που πληρούν τους
βασικούς όρους ήταν αυτές του 1889 και
του 1896. Ακολούθησαν 4 ακόμη απογραφές
μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1907,
1920, 1928 και 1940) και εν συνεχεία μία
ανά δεκαετία κατά την τελευταία εξηκονταετία (1951-2011).

Δημογραφία της Ελλάδας
Η δημογραφία της Ελλάδας αφορά τη
μελέτη του πληθυσμού της Ελλάδας τόσο
Συνέχεια στην 9η σελ.

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1821-2011)
ΕΤΟΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

1821

938.765 Χριστ. 63.615 Μωαμ.

1828

753.400 Χριστ.

11.450 Μωαμ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
(Τ. ΧΛΜ.)

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ

47.516

19,8

―

47.516

15,9

1840

850.246

―

»

17,9

1853

1.035.527

―

»

21,8

1861

1.096.810

―

»

23,1

1870

1.457.894

+ 229.516 (ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ)

50.211

29,0

1879

1.679.470

―

»

53,5

1889

2.187.208

+ 344.067 (ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΑΡΤΑ)

63.606

34,4

1896

2.433.806

―

»

38,3

1907

2.631.952

―

»

41,6

1920

5.531.474

2.666.011 (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ,
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΘΡΑΚΗ, ΚΡΗΤΗ)

149.150

37,1

1928

6.204.684

- 514.585 ΑΠΟ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΔΑΦΗ,
- 415.945 ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ & ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ
+ 1.221.849 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

129.281

48,0

1940

7.344.860

―

»

56,8

1951

7.632.801

+ 121.480 (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ)

131.944

57,9

1961

8.388.553

―

»

63,6

1971

8.768.372

―

»

66,4

1981

9.739.589

―

»

73,8

1991

10.529.900

―

»

77,8

2001

10.964.020

―

»

83,1

2011

10.787.690

―

»

81,75

Δ Ι ΑΒΑΣΤΕ
3 Δραστηριότητες Συλλόγων
Φορέων - Ιδιωτών

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

σελ. 3

3 Ασφαλιστικά θέματα
σελ. 5

3 Τηλεσκόπιο
σελ. 6-7

3 Εκλογικός κατάλογος
Στρεζόβης 1847
σελ. 8

3 Το Καλαβρυτινό Αντάμωμα
σελ. 10

3 Ο Σύλλογος ενημερώνει
σελ. 12

Εθνικές μεταφορές
Χωματουργικές
εργασίες
Υλικά οικοδομών
Υδραυλική
Σφύρα
Έδρα: Δάφνη Παΐων
Τηλ. γραφείου: 2692071256
Κιν. 6973885812 - 6974650265
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Εκοιμήθη ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Αγίας Λαύρας
Αρχιμανδρίτης π. Φιλάρετος Κωνσταντακόπουλος

Σ

τις 29 Ιουνίου 2011 οι καμπάνες της Ι.Μ. Αγίας
Λαύρας χτύπησαν πένθιμα, για να διαλαλήσουν
την εκδημία του Μακαριστού πλέον και αείμνηστου
Ηγούμενου του ιστορικού Μοναστηριού, Αρχιμανδρίτη
π. Φιλάρετου Κωνσταντακόπουλου.

Έφυγε ο εκπαιδευτικός
Γιάννης Καπράλος
(πρ. Αντινομάρχης και Αναπληρωτής
Νομάρχης Νομού Αχαΐας)
Στις 21-6-2011 σε ηλικία 62 ετών έφυγε ξαφνικά και
απρόσμενα ο συμπατριώτης μας από τις Σειρές Καλαβρύτων, εκπαιδευτικός Γιάννης Καπράλος, γνωστός από
τους αγώνες του για τη παιδεία, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αυτοδιοίκηση.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ένας ξεχωριστός γάμος
Στις 26-8-2011, ημέρα Παρασκευή, παντρεύτηκαν
στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους Δάφνης ο
Γιώργος Ροδόπουλος του Δημητρίου από την Πάο και η
Χαρούλα Λαζανά από τη Δάφνη, κόρη του Κωνσταντίνου
Λαζανά, Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Δάφνης.
Δύο νεαρά παιδιά ιδιαίτερα όμορφα, με χαρούμενα
και καλοσυνάτα πρόσωπα. Η εκκλησία, το προαύλιο και
οι γύρω δρόμοι γέμισαν από ανθρώπους κάθε ηλικίας,
από τη Δάφνη, την Πάο και τα γύρω χωριά.
Μετά την τελετή το γαμήλιο γλέντι έγινε στο Λάδωνα,
στις εγκαταστάσεις ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ. Ο χώρος στολισμένος και διαμορφωμένος κατάλληλα φιλοξένησε πάνω
από 900 άτομα. Όποιος δεν ήταν εκεί σίγουρα έχασε.
Βεγγαλικά, πιστολιές, τραγούδια και χοροί, καλό
φαγητό και άφθονα ποτά. Μα πάνω απ’ όλα κέφι, πολύ
κέφι. Εκτός από τον χορό στην κεντρική πίστα είχαν δημιουργηθεί δύο - τρείς ακόμη χορευτικοί όμιλοι, οπότε
δεν έμεινε κανένας παραπονούμενος. Κάτι τέτοιο δεν
έχει ξαναγίνει τα τελευταία χρόνια.
Στο νεαρό ζευγάρι ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσουν
ευτυχισμένα και να έχουν υγεία και τύχη στη ζωή τους.

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗ Σ ΔΑΦΝ Η Σ
ΕΔΡΑ: Θεμιστοκλέους 4 Αθήνα Τ.Κ. 10678
Τηλ.-Fax: 210-3822190
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά
Εκδότης: Παναγιώτης Λάππας
Πρόεδρος του Συλλόγου
e-mail: Lappas.Panos@gmail.com
Τηλ - Fax: 210-5144261
Διευθυντής & Υπεύθυνος: Παναγιώτης Τσίπος
Γραμματέας του Συλλόγου
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:
Παναγιώτης Λάππας, Πρόεδρος, τηλ. 6944772621
Γεώργιος Σπηλιόπουλος, Αντ/δρος, 6942097447
Παναγιώτης Τσίπος, Γραμματέας, 6973784122
Ιωάννης Παπαδημητρίου, Ταμίας, 6944967217
Τρύφωνας Κοροντζής, Μέλος, 6977233343
Βάσω Μαλλή, Μέλος, 6977519564
Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Μέλος, 6976476083
Σ’ αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν:
Παν. Λάππας, Βάσω Μαλλή,
Παν. Τράγκας και Παν. Τσίπος
Φωτογραφίες: Βάσω Μαλλή
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Η θλιβερή είδηση συντάραξε όχι μόνο τους κατοίκους
του διευρυμένου Δήμου Καλαβρύτων αλλά και όσους
έχουν γνώση του Μοναστηριού και της προσωπικότητας
του εκλιπόντος.
Αιωνία του η μνήμη.

Βαπτίσεις
― Στις 27-8-2011 στον Άγιο Παντελεήμονα, ο Νίκος
και η Χρυσούλα Παναγοπούλου, σε στενό οικογενειακό
κύκλο, βάπτισαν το δεύτερο γιο τους. Μια όμορφη και χαρούμενη φατσούλα που γκρινιάζει μόνο όταν πεινάει.
Στο νεοφώτιστο δόθηκε το όνομα του παππού του Γεράσιμος.
Στην οικογένεια ευχόμαστε να τους ζήσει και στο
μικρό Γεράσιμο να έχει υγεία, τύχη στη ζωή του και να
χαρίζει στους γονείς του πάντα χαρές.
Ανάδοχοι η σύζυγος και οι τρεις κόρες του συμπατριώτη
μας Βλάση Ζηρόγιαννη που κατοικεί στην Αιγείρα.
― Στις 28 Αυγούστου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα
18:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων της Πάου βάπτισαν
την κόρη τους ο Λεωνίδας και η Λυγερή Αρβανίτη.
Ανάδοχοι ο Ανδρέας Σούκας και η κόρη του Αθανασία
από το Σκεπαστό Καλαβρύτων. Στη νεοφώτιστη δόθηκε το
όνομα της γιαγιάς της Αθανασία.
Πολύς κόσμος από την Πάο αλλά και από την ευρύτερη
περιοχή παρακολούθησαν το μυστήριο. Μετά το πέρας
του μυστηρίου ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο κατάστημά τους.
Οι καλεσμένοι απόλαυσαν πλούσια εδέσματα (παραδοσιακές δίπλες, μπακλαβά, διάφορα άλλα γλυκά, πίττες,
αρνιά σούβλας, κοκορέτσι κ.λ.π.), άφθονα ποτά και με δημοτική μουσική γλέντησαν μέχρι τις πρωινές ώρες.
Την παράσταση έκλεψαν ο παππούς “ο Μπέλος’’ και ο
νουνός που με την περιποίηση, το χορό, τη ζωντάνια, το
κέφι και τη χαρά τους έδωσαν ξεχωριστό χρώμα και τόνο
στη βραδυά.
Λεωνίδα και Ρίτσα να σας ζήσει και νυφούλα να την
καμαρώσετε.

ΕΥΧΗΤΗΡΙΑ
3 Την 30η Ιουλίου η Φούλα Παπαδημητράτου, κόρη
της Αργυρώς Τράγκα και ο Ανδρέας Μπελογιάννης, παρουσία πολλών συγγενών και φίλων και ενώπιον ιερέως
δήλωσαν την απόφασή τους για ισόβιο συμβίωση. Οι
ευχές μας για μακροβιότητα, ευζωία και ευτεκνία, ας
τους συνοδεύουν μέχρι βαθέων γηρατιών.
3 Η Αγγελική Γεωρ. Τράγκα και ο σύζυγός της
Ευάγγελος Τσάρας απέκτησαν κόρη. Ευχόμαστε στους
μεν γονείς να τους ζήσει, εις δε το νεογέννητο να έχει
μακροβιότητα και ευτυχία.
Θείος Τάκης, θεία Νίκη

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.λ.π.
ή εξωτερικό, ο Σύλλογος δεν μπορεί να τα γνωρίζει.
Αλλά κι αν ακόμη κάποιο από τα συμβαίνοντα γίνει γνωστό σε κάποιο μέλος του Συλλόγου, δεν μπορούμε να
το δημοσιεύσουμε, χωρίς να γνωρίζουμε ότι αυτούς
που αφορούν επιθυμούν την δημοσίευσή του.
Γι’ αυτό παρακαλούμε τους συμπατριώτες μας, αν
κάποιο συμβάν που τους αφορά (γάμος, βαφτίσια, επιτυχίες κ.λ.π.) 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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Γάμοι
Δ.Κ. Δάφνης
― Με τα “δεσμά’’ του γάμου ενώθηκαν ο Χαράλαμπος
Κούνας του Αποστόλη με την εκλεκτή της καρδιάς
του Θεοδώρα Μπακάλη του Σπυρίδωνα. Η τελετή
έγινε το Σάββατο 27-8-2011 και ώρα 18:30 στον Ι.Ν.
Παναγίας Θεοτόκου στη Μυγδαλιά Γορτυνίας Αρκαδίας.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με
πάρα πολλούς προσκεκλημένους στο κοσμικό κέντρο
“Sunset’’ στου Καρδαρά.
― Με τα “δεσμά’’ του γάμου ενώθηκαν ο Κώστας Θεοδωρόπουλος του Βασιλείου με την εκλεκτή της καρδιάς
του, Βικτώρια Ρομάνοβα του Βλαντιμίρ. Η τελετή
έγινε τη Δευτέρα 29-8-2011 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό
κτίριο της Δ.Ε. Παΐων στη Δάφνη.
Τ.Κ. Πεύκου
― Με τα “δεσμά’’ του γάμου ενώθηκαν ο Βασίλειος Πανουτσόπουλος του Νικολάου με την εκλεκτή της καρδιάς του Δήμητρα - Παυλίνα Δένεση του Γουίλλιαμ
Γκόρντον. Η τελετή έγινε την Τρίτη 16-8-2011 και ώρα
19:30 στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεύκου.
Τ.Κ. Σκοτάνης
― Με τα “δεσμά’’ του γάμου ενώθηκαν ο Δημήτριος
Τσιώτος του Θεοδώρου με την εκλεκτή της καρδιάς
του Ειρήνη Καζιάνη του Γεωργίου. Η τελετή έγινε την
Πέμπτη 18-6-2011 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό κτίριο
της Δ.Ε. Παΐων στη Δάφνη.
― Με τα “δεσμά’’ του γάμου ενώθηκαν ο Ιωάννης
Φλόκας του Θεοδώρου με την εκλεκτή της καρδιάς
του Σωτηρία Ζήκου του Παναγιώτη. Η τελετή έγινε το
Σάββατο 27-8-2011 και ώρα 19:30 στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Σκοτάνης.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με πάρα
πολλούς προσκεκλημένους στην ψησταριά του Ζήκου
(πεθερού).
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Βαπτίσεις...
Δ.Κ. Δάφνης
― Την κόρη τους βάπτισαν ο Δημήτρης και η Δέσποινα
Κουτσιουρή στις 12-6-2011 στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στη Δάφνη και της έδωσαν το όνομα “Βασιλική’’.
Ανάδοχοι η Κατερίνα και η Γεωργία Αδάμη.
Τ.Κ. Πεύκου
― Την κόρη τους βάπτισαν ο Ιωάννης και η Νικολέτα
Μαρκοβίτση στις 16-6-2011 στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεύκου και της έδωσαν το όνομα “Αικατερίνη Ελένη’’.
Ανάδοχος η Ολίβια Φιλιππή, κάτοικος Ν. Υόρκης ΗΠΑ.
Τ.Κ. Χόβολης
― Την κόρη τους βάπτισαν ο Θεόδωρος και η Αγγέλα
Σκρέπελα στις 20-6-2011 στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Χόβολης και της έδωσαν το όνομα “Μαρία’’.
Ανάδοχος ο Λεωνίδας Σκούρτης κάτοικος Κορίνθου.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

Έφυγαν...
Δ.Κ. Δάφνης
― Λεβέντη Αντωνία του Θεοδώρου. Απεβίωσε στις 3-62011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1910.
― Δουφεξής Χαράλαμπος του Κων/νου. Απεβίωσε στις
13-6-2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1928.
― Δουφεξής Παναγιώτης του Ανδρέα. Απεβίωσε στις
19-6-2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1953.
― Αντωνόπουλος Νικόλαος του Χαράλαμπου. Απεβίωσε
στις 19-6-2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1949.
― Ραμαντάνης Ιωάννης του Παναγιώτη. Απεβίωσε στις
19-7-2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1934.
― Φελεμέγκα Μαρία του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 19-72011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1937.
― Γιαννοπούλου Χρυσάνθη του Ιωάννη. Απεβίωσε στις
24-7-2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1915.
― Σκουτέρη Θεοδώρα του Κων/νου. Απεβίωσε στις 298-2011. Γεννήθηκε στη Δάφνη το έτος 1915.
Τ.Κ. Πάου
― Κατσιάμπουλας Κων/νος του Θεοδώρου. Απεβίωσε
στις 14-6-2011. Γεννήθηκε στο Βεσίνι το 1920.
― Τσούνη Μαρίκα του Χαράλαμπου. Απεβίωσε στις 256-2011. Γεννήθηκε στις Σειρές το 1920.
― Καλαβέσιος Γεώργιος του Ασημάκη. Απεβίωσε την 17-2011. Γεννήθηκε στην Πάο το 1928.
― Λάμψας Κων/νος του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 5-72011. Γεννήθηκε στο Βεσίνι το 1934.
Τ.Κ. Πεύκου
― Γαζιάδου Ελένη-Ζωή του Μιχαήλ. Απεβίωσε στις 136-2011. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1930.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.
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Δραστηριότητες Συλλόγων - Φ ο ρ έ ω ν - Ι δ ι ω τ ώ ν
ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤ Ι Ν Η Ε Ν Ω Σ Η
Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ
ΕΝΩΣΗ (Π.Ε.) ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ Dr ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Στις 26 Ιουνίου 2011 η “Παγκαλαβρυτινή Ένωση’’ γιόρτασε στην Ιερά
Μονή του Μεγάλου Σπήλαιου Καλαβρύτων την επέτειο της νικηφόρου μάχης των Μοναχών και άλλων Καλαβρυτινών αγωνιστών κατά των ορδών
του Ιμπραήμ Πασά, που έλαβε χώρα
στις 24 Ιουνίου 1827.
Τον προσήκοντα πανηγυρικό λόγο
για τα διαδραματισθέντα γεγονότα και
την προσφορά της εκκλησίας στους
αγώνες του Έθνους εκφώνησε ο κ. Δημήτριος Σταθακόπουλος, αριστούχος
Dr Κοινωνιολογίας της Ιστορίας και του
Πολιτισμού (Οθωμανικής Περιόδου) του
Πάντειου Πανεπιστημίου, Αριστούχος
Βυζαντινής Μουσικής, Μουσικολόγος,
τιμήθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη
και από παγκόσμιους και ελληνικούς
οργανισμούς και φορείς, δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε. Γεώργιος Κοσμάς αφού καλωσόρισε, ευχαρίστησε
και προσφώνησε τους παρευρισκόμενους, προλόγισε τον ομιλητή.
Μετά το πέρας της τελετής στην
Ι.Μ. η Π.Ε. τίμησε στο χώρο κοινωνικών
εκδηλώσεων του κοσμικού κέντρου
«Grand Chalet» τον ως άνω ομιλητή κ.
Δημήτριο Σταθακόπουλο που κατάγεται
από το Λευκάσιο (Τσερωτά) Καλαβρύτων, για τις σπουδαίες και πλούσιες
επιστημονικές, διδακτικές, συγγραφικές,
εκδοτικές, ερευνητικές, καλλιτεχνικές
του δραστηριότητες, διακρίσεις και βραβεύσεις, κυρίως όμως για την πρόσφατη
καθοριστική συμβολή του στην αντίκρουση όλων των τηλεοπτικών επεισοδίων σειράς: “1821 - Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ
ΕΘΝΟΥΣ/ΚΡΑΤΟΥΣ’’ του ΣΚΑΪ.

Επισημαίνοντας με τον εμπεριστατωμένο, επιστημονικό και αποδεικτικό
λόγο και την γραφή του τα ημαρτημένα
(άστοχα) της σειράς, αποκαθιστώντας
ταυτόχρονα την ιστορική αλήθεια αναφορικά με την πρωταρχική συμβολή της
ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων
στην Επανάσταση του 1821.
Της καθιερωμένης δοξολογίας και
της επιμνημόσυνης δέησης χοροστάτησε
ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβρόσιος, που στη συνέχεια με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Κων. Σπηλιόπουλο απέδωσαν τα
εύσημα στον τιμηθέντα κ. Δημήτριο
Σταθακόπουλο.
Ο κ. Δημήτρης Σταθακόπουλος ευχαρίστησε συγκινημένος την Π.Ε. για
την τιμητική διάκριση που του αναγνωρίστηκε, αναφέρθηκε με λεπτομέρειες
στην αναγκαιότητα της αποκατάστασης
της ιστορικής αλήθειας και δήλωσε ότι
σε όλη του τη ζωή θα πράτει το καθήκον
του και προς αυτή την κατεύθυνση, ως
ιστορικός και ως Καλαβρυτινός.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο Υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος,
ο Βουλευτής Αχαΐας Αθανάσιος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων
Γιώργος Λαζουράς, ο π. Δήμαρχος Παΐων και Αντιδήμαρχος Καλαβρύτων Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, Δημοτικοί
Σύμβουλοι Δήμου Καλαβρύτων, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Φορέων, Συλλόγων, Τοπικών Συμβουλίων και αρκετοί
συμπατριώτες μας.
Το Σύλλογό μας εκπροσώπησε ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Λάππας.

CINNAMON FESTIVAL
στη Λίμνη του Λάδωνα
Με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή
κόσμου από την ευρύτερη περιοχή της
Αχαΐας, απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και
από το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε
και φέτος το καθιερωμένο πια φεστιβάλ
μουσικής «ΛΑΔΩΝΙΔΑ» στη Λίμνη του
Λάδωνα. Και φέτος το πρόγραμμα περιελάμβανε jazz, blues, ρεμπέτικα κ.ά.
και τον καθιερωμένο Καραγκιόζη την
Κυριακή. Το τελευταίο τριήμερο του Ιουλίου γέμισε η λίμνη από σκηνές αλλά
και στην γύρω περιοχή και στο ποτάμι.
Την διαφορά φέτος έκανε το Σάββατο
το βράδυ ο μεγάλος Έλληνας τζαζίστας

Γιώργος Κοντοφούρης με αναγνώριση
στο εξωτερικό, όπου μάγεψε το πλήθος
παίζοντας πλήκτρα και τον συνόδευαν
μαθητές του από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
παίζοντας εκπληκτικά ηλεκτρική κιθάρα
και ντραμς. Όλοι οι μουσικοί έδωσαν τη
δική τους νότα στη γιορτή της μουσικής
(με ντραμίστα από την Ολλανδία, υπέροχη γυναικεία φωνή και πλήθος μουσικής και οργάνων).
Ραντεβού την επόμενη χρονιά το
τελευταίο τριήμερο του Ιουλίου (να
γνωρίσουμε και να μαγευτούμε από
καινούργιους και παλιούς μουσικούς)!!!

1ο ΛΑΔΩΝΑΣ MOUNTAIN RACE
Μια σημαντική αθλητική διοργάνωση
πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουνίου
2011 στη Δάφνη με μεγάλη τουριστική
σημασία, αφού δόθηκε η ευκαιρία σε ανθρώπους απ’ όλη την Ελλάδα να γνωρίσουν
το χωριό μας και την ευρύτερη περιοχή.
Η πρώτη διοργάνωση ΛΑΔΩΝΑΣ
MOUNTAIN RACE από την ECO ACTION
και το BIKE EXPERT με την υποστήριξη
του ΝΑΟΔ και της Δημοτικής Ενότητας
Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.
Η διοργάνωση που έγινε στο πανέμορφο φυσικό τοπίο του Λάδωνα ποταμού,

Παυλίδου Φιλίππα (ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ). Στη συνέχεια ξεκίνησε ο αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας όπου 155 ποδηλάτες βρέθηκαν
στη γραμμή εκκίνησης. Τα μονοπάτια και
τα δύσκολα περάσματα από διάφορα σημεία του ποταμού και του βουνού, οι εναλλαγές του τοπίου, οι υψομετρικές διαφορές
αλλά και η διαδρομή μέσα από το χωριό
της Δάφνης με τον κόσμο να συμμετέχει
και να χειροκροτεί, σημειώνονται στα συν
της διοργάνωσης. Σημαντικό ρόλο στην
επιτυχία της διοργάνωσης έπαιξαν οι εθελοντές που βοήθησαν πολύ εμψυχώνοντας

Στιγμιότυπο από την εκκίνηση

είχε ως επίκεντρο τις ορεινές δραστηριότητες με αποκορύφωμα τους αγώνες ορεινού τρεξίματος και ποδηλασίας την Κυριακή.
Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα των διοργανωτών ήταν από την αρχή
εκπληκτική με τις συμμετοχές σε σύνολο
αγωνισμάτων και κατηγοριών να ξεπερνούν
τις 200. Με τον καιρό σύμμαχο, τόσο οι
αθλητές όσο και οι υπόλοιποι συνοδοί και
επισκέπτες, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διαμονή τους, δίπλα στο
ποτάμι (ειδικά όσοι κατασκήνωσαν από
το Σάββατο) και να ασχοληθούν με δραστηριότητες όπως rafting, πεζοπορία, flying fox κ.ά.
Το όμορφο κλίμα που είχε διαμορφωθεί
από το βράδυ του Σαββάτου, ήταν μια
καλή ευκαιρία για χαλάρωση πριν τους
αγώνες της Κυριακής. Με τον αγώνα τρεξίματος να ανοίγει την αυλαία, ξεκίνησε
το αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης. Η
εκκίνηση δόθηκε στις 9 το πρωί της Κυριακής με 60 δρομείς να λαμβάνουν μέρος.
Οι Κωστόπουλος Νίκος (SALOMON HELLAS) και Δήμου Χρήστος (BNCYCLING)
ήρθαν πρώτοι στην κατηγορία τους, ενώ
στις γυναίκες την πρωτιά κατέκτησε η

τους αθλητές, προσφέροντάς τους νερό
και καθοδηγώντας τους στη δύσκολη διαδρομή που είχαν να διανύσουν.
Την κατά γενική ομολογία πολύ ενδιαφέρουσα και με καλή χάραξη διαδρομή,
ευχαριστήθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες.
Οι Καλογερόπουλος Γρηγόρης (CYCLERIDE) και Σπαγκούρος Αλκιβιάδης
(BNCYCLING) πρωταγωνίστησαν σε Α1
και Α2 κατηγορίες αντίστοιχα, ενώ οι Παπανικολάου Κωνσταντίνος (BNCYCLING)
και Φιλιππίδης Γεώργιος (Protypo Gym
Rafina) κατέκτησαν την πρώτη θέση σε
Α3 και Α4. Μία η συμμετοχή στις γυναίκες
με την Φωτεινοπούλου Χριστίνα, ενώ αρκετοί ήταν οι αγωνιζόμενοι στην κατηγορία
FUN με τον Κοκκίνη Κοσμά (DYNOCYCLES) να επικρατεί.
Τα κύπελλα και τα μετάλλια της διοργάνωσης ήταν προσφορά του ΝΑΟΔ και
τα νερά για τους αθλητές από την κάβα
της Μαρίας Παπαζαφείρη.
Στο τέλος έδωσαν ραντεβού για την
επόμενη διοργάνωση του Mountain Race
Λάδωνα, που ευχόμαστε να πραγματοποιείται με επιτυχία κάθε χρόνο με περισσότερους συμμετέχοντες και άλλες
ενδιαφέρουσες διαδρομές.

Πριν από 154 χρόνια
Η σημερινή εποχή δεν έχει μεγάλη διαφορά από εκείνη του Μαΐου 1832. Τότε η
χώρα μας είχε πάρει για την επιβίωσή της
δάνειο όπως και σήμερα. Και το 1857 η
«Τρόικα» της εποχής εκείνης είχε εγκατασταθεί στη χώρα μας προκειμένου να επιβλέψει και να ρυθμίσει με ποιον τρόπο θα
γίνει η αποπληρωμή του δανείου, που πήρε
η χώρα μας από το 1832. Την τότε «Τρόικα»
αποτελούσαν Άγγλοι και Γάλλοι που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα το Φεβρουάριο
του 1857 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι
απλοί άνθρωποι της εποχής εκείνης με τα
σχόλια και τις αντιδράσεις τους, το ευάλωτο
και η αδυναμία των πολιτικών, η στάση του
τύπου, η ψυχρή τακτική των αποφάσεων
της διεθνούς επιτροπής δεν απέχουν πολύ
από τις σημερινές ενέργειες της «Τρόικας»
και του μνημονίου.
Με τον ερχομό του βασιλιά Όθωνα το
1832 είχε δοθεί στη χώρα μας από τους

τραπεζίτες του Παρισιού δάνειο εξήντα
εκατομμυρίων φράγκων με εγγύηση Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας. Η συμφωνία που
έγινε έδινε το δικαίωμα στις εγγυήτριες
δυνάμεις να ελέγχουν την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, αν δεν καταβάλλονταν οι δόσεις.
Η Ελλάδα για μια εικοσιπενταετία δεν
είχε ξεπληρώσει το χρέος της παρά μόνο
ελάχιστο. Οι δε εγγυήτριες δυνάμεις σε
κανέναν έλεγχο ή πίεση είχαν προβεί (βέβαια
είχε μεσολαβήσει η πτώχευση του 1843),
όταν άρχισε από τις ανωτέρω δυνάμεις η
απαίτηση του ελέγχου των οικονομικών και
η αποπληρωμή του δανείου που κατά την
άποψή μου δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η
χώρα μας την εποχή εκείνη βρισκόταν σε
δεινή θέση. Οι Αγγλογάλλοι το Μάιο του
1854 είχαν κάνει κατοχή στον Πειραιά με
αρκετά στρατεύματα. Εγκατέστησαν
«Υπουργείο κατοχής» και το καλοκαίρι του

ίδιου έτους κυκλοφορούσαν ανενόχλητοι
στην Αθήνα.
Η επιδίωξη εκείνης της κατοχής ήταν
να εξαναγκάσουν τους Έλληνες να μη συμμετέχουν στους εξεγερμένους υπόδουλους
συμπατριώτες εναντίον των Τούρκων, συμμάχων των Αγγλογάλλων, στην Ήπειρο, τη
Θεσσαλία και τη Μακεδονία.
Μετά από τα αυστηρά μέτρα του Υπουργείου κατοχής όλοι οι στρατιωτικοί που
ήταν στο πλευρό των εξεγερμένων επέστρεψαν. Όμως οι συμπατριώτες μας σε
Αθήνα και Πειραιά πιέζονταν και υπέφεραν
από τη κατοχή των Αγγλογάλλων. Ο μόνος
τρόπος για να απαλλαγούν ήταν να αποδεχτεί η Ελληνική κυβέρνηση του Δημητρίου
Βούλγαρη οικονομικό έλεγχο από διεθνή
επιτροπή για την ρύθμιση του παλιού χρέους,
που δεν είχε τελικά σβήσει η πτώχευση
του 1843.
Οι Ρώσοι πίεζαν για να αποχωρήσουν οι

Αγγλογάλλοι, συμφωνώντας όμως για τον
οικονομικό έλεγχο.
Στις 16 Φεβρουαρίου του 1857 έφτασαν
οι Αγγλογάλλοι επίτροποι στη χώρα μας
και τότε έφυγε και ο τελευταίος Γάλλος
στρατιώτης. Για δύο χρόνια οι επίτροποι
εξέτασαν προϋπολογισμούς, απολογισμούς,
φορολογικά, κρατικές δαπάνες, ακίνητη
περιουσία, ξεκινώντας από το 1845. Μετά
από πολλές συνεδριάσεις κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η χώρα είχε χάσει έσοδα
από πολλούς τομείς π.χ. από τη μη ύπαρξη
κτηματολογίου, από καταπατήσεις, από τη
μη δυνατότητα είσπραξης φόρων κ.λπ.
Ήταν σε θέση να καταβάλλει μόνο
900.000 φράγκα το χρόνο και η πρώτη δόση
έγινε από τη χώρα μας τον Οκτώβρη του
1860. Το ίδιο σκηνικό της τότε εποχής επαναλαμβάνεται και σήμερα.
Δημήτριος Μητρόπουλος
π. Αντιδήμαρχος Δήμου Παΐων
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Δωρητές και Ευεργέτες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δαφναίων
Αθήνας - Πειραιά, με ομόφωνη απόφασή του, ανακήρυξε:
ΔΩΡΗΤΕΣ:
1) Το συμπατριώτη μας Θεόδωρο Κοροντζή του Αλεξίου
για την προσφορά 750,00€ και
2) Το συμπατριώτη μας Αναστάσιο Κανδρή του Δημητρίου, που διαμένει στον Καναδά, για την προσφορά
600,00€.

Ο Άλλος χοντρός
Αυτός ήτανε χοντρός
πριν να γίνει υπουργός
άρα δεν μπορείς να πεις
πως ήτανε της αρπαχτής.

Τα ονόματά τους θα καταχωρηθούν στο ειδικό βιβλίο
δωρητών και ευεργετών του Συλλόγου και θα προστεθούν
στις αναρτημένες πλακέτες δωρητών και ευεργετών στα
γραφεία του Συλλόγου.
Το Δ.Σ. εκφράζει προς τους ανωτέρω δωρητές συμπατριώτες μας, ολόθερμες ευχαριστίες και πιστεύει πως
το παράδειγμά τους θα βρεί και άλλους μιμητές, για να
συνεχιστεί το έργο του Συλλόγου.

Μιλάμε για πολύ μυαλό
σαν τον άλλο το χοντρό
και δε λέει πολλές παρόλες
ούτε κάνει καραμπόλες.

Γιορτή της Αναλήψεως - Θρησκευτικό Πανηγύρι
Την ημέρα αυτή έχει την τιμητική
του το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,
από τη Δάφνη και τα γύρω χωριά επισκέφτηκαν το μοναστήρι πολλοί πιστοί
να προσκυνήσουν τη χάρη της.
Όμως στον προαύλιο χώρο της
μονής υπήρχε συζήτηση και έντονος
προβληματισμός. Το θέμα συζήτησης
ήταν η πεισματική άρνηση της μοναχής να βοηθήσει στην επαναφορά
ενός παλιού εθίμου, του πανηγυριού,
που άρχιζε από το μοναστήρι και κατέληγε στις Μουριές (τοποθεσία κοντά
στον Άγιο Δημήτριο). Αυτό το πανηγύρι ήταν καθαρά θρησκευτικό πανηγύρι.
Κάθε χωριό, κωμόπολη και συνοικία
πόλης έχει ένα θρησκευτικό πανηγύρι
αφιερωμένο σε κάποια Αγία ή Άγιο.
Τις περισσότερες φορές υπάρχει και
ναός αφιερωμένος στην Αγία ή τον
Άγιο. Στο χωριό μας, σύμφωνα με την
ιστορία της Δάφνης, που δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα μας από τον κ. Γιάννη
Μπουσιούτη, ίσως να υπήρχε ναός
της Αναλήψεως στην περιοχή Πετραίους και πάνω από την Παλιοκατούνα.
Είναι όμως βέβαιο ότι αυτό το
θρησκευτικό πανηγύρι δεν είναι χθε-

σινό. Παππούδες 90 και βάλε χρόνων,
διηγούνται ότι γινόταν πριν ακόμη
γεννηθούν.
Ακόμη κι αν δεν υπήρξε ποτέ ναός
αφιερωμένος στην Ανάληψη του Κυρίου, αυτό το πανηγύρι ήταν ένας θεσμός, ένα σημαντικό έθιμο.
Ας έρθουμε πάλι στο σήμερα.
Πριν από δύο χρόνια με χαρά είχαμε χαιρετήσει την πρωτοβουλία
των δύο συμπατριωτών μας (Ιωαν.
Δουφεξή - Ανδρέα Λεβέντη) να προσφέρουν δωρεάν τσίπουρο. Είχαμε
δε ευχηθεί του χρόνου να έχουμε
αρνιά και κρασιά, ώστε ν’ αρχίσει σιγά
- σιγά η αναβίωση του παλιού εθίμου.
Πέρσι αυτό έγινε πραγματικότητα.
Ομάδα συμπατριωτών μας πήρε την
πρωτοβουλία και με εθελοντικές προσφορές του φαγητού και των ποτών,
έγινε η αρχή που όλοι περιμέναμε.
Φέτος όλοι περίμεναν την ημέρα
αυτή και ήταν αποφασισμένοι να εργαστούν και να προσφέρουν ώστε το
πανηγύρι να έχει μεγαλύτερη επιτυχία.
Μάλιστα είχε προταθεί και αποφασιστεί να υπάρχουν όργανα (κλαρίνα ή
νταούλια) ώστε μετά το τέλος της
λειτουργίας να γίνει χαμός.
Δυστυχώς όλα αυτά τα σταμάτησε

η μοναχή, η οποία αρνήθηκε να συνεργαστεί και να βοηθήσει, ώστε να
αναβιώσει το ωραίο αυτό έθιμο. Τους
λόγους δεν τους ξέρουμε. Υποθέσεις
μπορούμε να κάνουμε πολλές, αλλά
δεν θα έχει καμία αξία αν τις καταγράψουμε.
Πιστεύουμε όμως ότι τα μοναστήρια ανήκουν στο λαό και όχι στους
μοναχούς και ότι πρέπει να είναι ανοιχτά όχι μόνο όταν γιορτάζουν αλλά
πάντοτε.
Εκτός και αν οι μοναχοί και οι μοναχές δε θέλουν να βλέπουν χαρούμενους ανθρώπους. Υπάρχει πιο ωραίο
γεγονός για τον πιστό άνθρωπο, ν’
ανάψει τη λαμπάδα του, να κάνει το
σταυρό του, ν’ αλαφρώσει η ψυχή
του από τους καημούς και τα βάσανα
και ύστερα να βρεθεί με τους φίλους
και τους συμπατριώτες στο προαύλιο
της Μονής τρώγοντας και διασκεδάζοντας;
Ακόμη αν οι μοναχοί και μοναχές
θεωρούν τα μοναστήρια σπίτια τους,
ιδιοκτησία τους, τότε εμείς οι πιστοί,
μπορούμε κι αλλού να κάνουμε το
σταυρό μας και όχι στα ξένα σπίτια.

Παν. Τσίπος

Διορθώσεις
Η ερώτηση προς έναν άνδρα εάν
είναι παντρεμένος (ύπανδρος) το σωστό, ή ανύπανδρος είναι προσβλητική.
Πώς είναι δυνατόν ένας φυσιολογικός άνδρας να μπει κάτω από έναν
άλλο άνδρα; Εκτός και εάν τα εκατοστά του ανδρισμού του είναι μειωμένα.
Γάμος: λέξη προερχόμενη από το
πανάρχαιο ουσιαστικό «γαμέτης» ίσον
άνδρας και η συμβιά του εκαλείτο
«γαμετή».
Κατά την τέλεση του γάμου, ο
μεν άνδρας νυμφεύεται, η δε γυνή
υπανδρεύεται. Μετά τούτου και οι
δύο καθίστανται έγγαμοι.
Ταυτοχρόνως για μεν τον άνδρα
επέρχεται η «κυριεία», δηλαδή η ευθύνη της φροντίδας και προστασίας
προς την γυναίκα και τα αποκτούμενα
τέκνα μέχρις ενηλικιώσεώς τους, η
δε γυναίκα γίνεται «ζυγία», ζεύεται

εις τον αυτόν ζυγόν με τον άνδρα,
του οίκου και της οικογενείας, καθιστάμενη έτσι ισότιμη με αυτόν, διότι
είναι αδύνατη η ζεύξη δύο ανισότιμων
όντων.
Για τους αρχαίους Έλληνες η ισοτιμία των δύο φύλων ήταν ιερή και
σεβαστή από όλους. Απόδειξη τούτου
η ισαριθμία θεών και θεαινών, έξι και
έξι.
Η ανισοτιμία της γυναίκας έναντι
του άνδρα στον ελλαδικό χώρο επεκράτησε με την επιβολή του χριστιανισμού, ο οποίος ως εβραιογενείς
είχε σαν βάση τον «θεόπεμπτον».
Μωσαϊκό νόμο, ο οποίος όριζε ρητώς
«η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος, αλλά
κτήμα του ανδρός», φράση περιλαμβανομένη και ισχύουσα και σήμερα
στο κοράνι του Ισλάμ.
Εις τον χριστιανισμό η ανθρώπινη

υπόσταση της γυναίκας ανεγνωρίσθει
το 431 στην Οικουμενική Σύνοδο της
Εφέσου. Δεν της ανεγνωρίσθει όμως
και η ισοτιμία με τον άνδρα, γι’ αυτό
μέχρι σήμερα οι θρησκευτικοί ηγέτες
δεν αναγνωρίζουν ιερατικά αξιώματα
για την γυναίκα.
Σε αντίθεση στην αρχαία Ελλάδα,
στους διάφορους ναούς θεών και θεαινών οι ιέριες ελάμβαναν το ύπατο
αξίωμα της πρωιέριας.
Γνωρίζοντας λοιπόν τις έννοιες
των λέξεων υπανδρεμένος - ανύπανδρος ας μην τις απευθύνουμε προς
τους άνδρες, διότι τους προσβάλλουμε, αλλά και να αποφεύγουμε τις τυχόν παρεξηγήσεις από γνωρίζοντες
και προσβεβλημένους.

Με τιμή
Πάνος Τράγκας

Έκανε μια πατατιά
και την πλήρωσε χοντρά
όταν σήκωσε μανίκια
και ήθελε αρχηγηλίκια.
Για να μας ξελιποθυμήσει
πρέπει εγκαίρως να μας πείσει
πως απ’ το τούνελ πια θα βγούμε
και δε θα ξεβρακωθούμε.
Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα (8)
της φουσκοδεντριάς (εποχή που
τα δέντρα ετοιμάζονται να βλαστήσουν)
1) Φ
2) Ο
3) Υ
4) Σ
5) Κ
6) Ο
7) Δ
8) Ε
9) Ν
10) Τ
11) Ρ
12) Ι
13) Α

_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _ _ _

_ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _
_
_
_
_
_
_
_

_ _
_ _
_ _
_
_ _
_ _ _

1) Έτσι λέγεται αυτός που τρώει «τα πάντα όλα».
2) Βιβλίο που ερμηνεύει τα όνειρα.
3) Επιστημονική ονομασία του νεροπούλου.
4) Ξύλινο σκεύος στο οποίο οι παλιές νοικοκυρές ζύμωναν το ψωμί.
5) Άγριο χόρτο που νοστιμίζει τις πίτες.
6) Δοχείο στο οποίο βάζουμε κρασί (οίνο).
7) Την έβαζαν στο δάχτυλο οι κεντρίστες για να μην
τρυπά το χέρι τους η βελόνα.
8) Ονομασία του αρχηγού των Τιτάνων που προκαλεί
τους σεισμούς.
9) Επιστημονική ονομασία της αλογόμυγας.
10) Λαϊκή ονομασία των φιγούρων του χορού.
11) Κρατώντας ένα ραβδί μπορεί να εντοπίσει υπόγειες
πηγές.
12) Παιδική ασθένεια.
13) Έτσι ονομάζονται τα δέντρα που δε ρίχνουν το χειμώνα τα φύλλα τους.
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (7) (αρ. φ. 35):
1) Παλουκοκάφτης
8) Τριχιά
2) Ερημίτης
9) Σέσουλα
3) Τσάκα
10) Υπνοβάτης
4) Ραχάτι
11) Φυσιολάτρης
5) Πίτουρο
12) Ακανθόχοιρος
6) Καλαπόδι
13) Σουσούνα
7) Όρνια
Παν. Τσίπος
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Επιστημονική Εταιρεία Καλαβρυτινών Ιατρών
“Ο ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ’’
Η Επιστημονική Εταιρεία Καλαβρυτινών Ιατρών
«Ο Μελάμπους» οργανώνει για το χρονικό διάστημα
22-25/9/11 στα Καλάβρυτα τις παρακάτω εκδηλώσεις:
Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΜΕΛΑΜΠΟΔΑ
Γ. ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Στο χώρο του νοσοκομείου
Ώρες εξετάσεων 09:00 - 14:30
(Απαραίτητη η επικοινωνία για λήψη οδηγιών
και κλείσιμο ραντεβού πριν από τις 22 Σεπτεμβρίου
2011 στο τηλέφωνο 210-7210025).
 Έλεγχος Μαστού-Μαστογραφίας
Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ.Κ. Ζωγράφος
 Έλεγχος εντέρου: Δυνατότητα γαστροσκόπησης- κολονοσκόπησης
Αιμοσφαιρίνη κοπράνων
23-24 Σεπτεμβρίου 2011
Υπεύθυνος: Α. Πολυδώρου, Β. Καραθανάσης
 Παθολογικός έλεγχος
Υπεύθυνοι: Δ. Κοντογιάννης, Θ. Νασιώτης
 Δερματολογικός έλεγχος
24 Σεπτεμβρίου 2011
Υπεύθυνος: Α. Κούνας
B. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΜΕΛΑΜΠΟΔΑ
Στο Ξενοδοχείο Kalavrita Canyon
23-24 Σεπτεμβρίου 2011
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011
18:00 – 18:30 Εναρκτήρια Τελετή
Χαιρετισμοί
• Προέδρου Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο Μελάμπους» κ. Π.Ν. Ζηρογιάννη
• Προέδρου Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Καθηγητή Ι. Γκιουζέπα
• Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Γ. Λαζουρά
• Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Γ. Τατούλη
• Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
κ. Α. Κατσιφάρα
18:30 – 19:30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Θέματα & Εισηγητές
Μελάμπους και Προιτίδες: Σύμβολα, Τελετές,
Ιερή Ψυχοσωματική Ιατρική και Ιστορία σε έναν
Πελοποννησιακό Μύθο.
Εισηγητής: Α. Πιερρής
Φιλόσοφος, Δ/ντής Ινστ. Φιλοσοφικών Ερευνών
Πάτρας
Από την Ελληνική μυθολογία στη σύγχρονη ψυχιατρική. Η περίπτωση του καινοτόμου ψυχοθεραπευτή Μελάμποδα.
Εισηγητής: Ι. Γκιουζέπας
Καθ. Ψυχιατρικής, Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης
19:30 – 20:00 Συζήτηση
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011
09:30 – 11:30
Μελάμπους: Ο Πρώτος Ψυχοθεραπευτής.
Ο μύθος και η λατρεία του Μελάμποδα στην περιήγηση του Παυσανία.
Εισηγήτρια: Κερασία Στρατίκη
Ο Μελάμπους: Θεσμοφόρος και ιδρυτής δομικών
μεταρρυθμίσεων στην Επιστήμη, τη Λατρεία και
την Κοινωνία.
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Εισηγήτρια: Μαρία Σίδερη
Μεταφράστρια αρχαίων κειμένων, Συγγραφέας
Μελάμπους: Ο αρχαίος μύθος και τα διαχρονικά
του μηνύματα
Εισηγητής: Γ. Αμπατζής
Δικηγόρος επί τιμή
12:30 Επίσκεψη στο Σπήλαιο των Λιμνών
Εγκαίνια Επιγράμματος για το Μελάμποδα.
Γ. ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Στην αίθουσα “ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΝΑΣ’’
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 19:00-20:30
με θέματα:
Σακχαρώδης διαβήτης - υπέρταση - αλάτι.
ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ
Στην ελληνική μυθολογία ο Μελάμπους θεωρείται
ο πρώτος γιατρός της ανθρωπότητας. Έδρασε το
14ο π.Χ. αιώνα, 400 χρόνια πριν τον Ασκληπιό και
900 χρόνια πριν τον Ιπποκράτη. Ο Απολλόδωρας
(Βιβλίο Α κεφ. 9,3) αναφέρει: «την δια φαρμάκων
και καθαρμών θεραπείαν πρώτος ευρηκώς».
Θεωρείται ο γενάρχης των περίφημων ιατρομάντηδων της αρχαιότητας. Διέθετε πλούσιες θεραπευτικές δυνατότητες. Η διαγνωστική του μέθοδος
αποτελεί την πρώτη βάση και την απαρχή της «ψυχολογίας», της «ψυχανάλυσης» και της «ψυχοθεραπείας» και θεωρείται πρόδρομος των θεωριών
και των εφαρμογών του Φρόϋντ.
Ο Μελάμπους ήταν και μάγος. Μάντη, τον έλεγαν
οι αρχαίοι συγγραφείς, αλλά η δραστηριότητά του
ήταν σαφώς μαγική. Ο μύθος περιγράφει τον τρόπο
απόκτησης των ικανοτήτων του, που εκφράζονται
μέσα από δύο εκδοχές. Ο Μελάμπους κατοικούσε
στο κτήμα του πατέρα του. Οι υπηρέτες φόνευσαν
τα φίδια που υπήρχαν σε μια φωλιά, αλλά ο Μελάμπους πήρε τα μικρά τους και τ’ ανάθρεψε. Τα
μικρά φίδια, που ευεργέτησε, σύρθηκαν ως τους
ώμους του και την ώρα που κοιμόταν, με τις γλώσσες
τους, καθάρισαν την ακοή του. Όταν ξύπνησε με
έκπληξη διαπίστωσε ότι μπορούσε να καταλαβαίνει
τις φωνές των πουλιών και των ζώων. Η δεύτερη
εκδοχή υποστηρίζει ότι ολοκλήρωσε τα υπερφυσικά
του χαρίσματα όταν συνάντησε στον Αλφειό τον
Απόλλωνα.
Θεράπευσε από τη μανία τους τις Προιτίδες,
την Ιφιάνασσα και τη Λυσίππη, κόρες του Βασιλιά
της Τίρυνθας Προίτου.
Στο οροπέδιο των Σουδενών, στους πρόποδες
του Χελμού, σε υψόμετρο 1200 μέτρα βρίσκεται το
Ιερό και η Αρχαία πόλη των Λουσών, στην οποία το
1898 ήλθε στο φως ο ναός της Ημερασίας Αρτέμιδος. Στη διάρκεια του Συμποσίου θα οριοθετηθεί ο
χώρος πλησίον της εισόδου του Σπηλαίου των Λιμνών, στον οποίο θα τοποθετηθεί στέγαστρο με
αναμνηστικό Επίγραμμα για το Μελάμποδα, προσφορά του δήμου Καλαβρύτων.
Η δημιουργία αυτή αποτελεί πράξη αρχαιολογικής
αναβάθμισης και τουριστικής αξιοποίησης του χώρου
στον οποίο έδρασε ο Μελάμπους.
Ο Πρόεδρος
Π.Ν. Ζηρογιάννης
Θερμά συγχαρητήρια στα μέλη του Δ.Σ. της Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο
Μελάμπους» και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο συγχωριανό
μας Πάνο Ν. Ζηρογιάννη, διακεκριμένο επιστήμονα
(τ. Δ/ντή Νεφρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκομείου
Αθηνών “Γ. Γεννηματάς’’) για την εξαίρετη αυτή
πρωτοβουλία.

Μάρης Παναγιώτης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.Κ.Α.
ΑΝΔΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31-12-1992
ΕΤΗ

ΗΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΤΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ

35

10.500

ΕΩΣ 31/12/2010

58

ΠΛΗΡΗ

36

10.800

ΕΩΣ 31/12/2011

58

ΠΛΗΡΗ

37

11.100

ΕΩΣ 31/12/2012

59

ΠΛΗΡΗ

38

11.400

ΕΩΣ 31/12/2013

60

ΠΛΗΡΗ

39

11.700

ΕΩΣ 31/12/2014

60

ΠΛΗΡΗ

40

12.000

ΑΠΟ 1/1/2015

60

ΠΛΗΡΗ

―

10.000

ΕΩΣ 31/12/2010

62

ΠΛΗΡΗ

―

10.000

ΕΩΣ 31/12/2011

63

ΠΛΗΡΗ

―

10.000

ΕΩΣ 31/12/2012

63,5

ΠΛΗΡΗ

―

10.000

ΕΩΣ 31/12/2013

64

ΠΛΗΡΗ

―

10.000

ΕΩΣ 31/12/2014

64,5

ΠΛΗΡΗ

―

10.000

ΑΠΟ 1/1/2015

65

ΠΛΗΡΗ

―

4.500

ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

65

ΠΛΗΡΗ

―

4.500

ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

60

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΩΣ 31-12-1992
ΕΤΗ

ΗΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΤΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ

―

4.500

ΕΩΣ 31/12/2010

60

ΠΛΗΡΗ

―

4.500

ΕΩΣ 31/12/2011

61

ΠΛΗΡΗ

―

4.500

ΕΩΣ 31/12/2012

62

ΠΛΗΡΗ

―

4.500

ΕΩΣ 31/12/2013

63

ΠΛΗΡΗ

―

4.500

ΕΩΣ 31/12/2014

64

ΠΛΗΡΗ

―

4.500

ΑΠΟ 1/1/2015

65

ΠΛΗΡΗ

―

4.500

ΕΩΣ 31/12/2010

55

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

―

4.500

ΕΩΣ 31/12/2011

56

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

―

4.500

ΕΩΣ 31/12/2012

57

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

―

4.500

ΕΩΣ 31/12/2013

58

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

―

4.500

ΕΩΣ 31/12/2014

59

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

―

4.500

ΑΠΟ 1/1/2015

60

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

―

10.000

ΕΩΣ 31/12/2010

57

ΠΛΗΡΗ

―

10.400

ΕΩΣ 31/12/2011

58

ΠΛΗΡΗ

―

10.800

ΕΩΣ 31/12/2012

58,5

ΠΛΗΡΗ

―

11.200

ΕΩΣ 31/12/2013

59

ΠΛΗΡΗ

―

11.600

ΕΩΣ 31/12/2014

59,5

ΠΛΗΡΗ

―

12.000

ΑΠΟ 1/1/2015

60

ΠΛΗΡΗ

37

11.100

ΕΩΣ 31/12/2010 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ

ΠΛΗΡΗ

ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΩΣ 31-12-1992
ΗΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ

5.500

ΕΩΣ 31/12/2010

55

ΠΛΗΡΗ

5.500

ΕΩΣ 31/12/2011

57

ΠΛΗΡΗ

5.500

ΕΩΣ 31/12/2012

60

ΠΛΗΡΗ

5.500

ΑΠΟ 1/1/2013

65

ΠΛΗΡΗ

5.500

ΕΩΣ 31/12/2010

50

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

5.500

ΕΩΣ 31/12/2011

52

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

5.500

ΕΩΣ 31/12/2012

55

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

5.500

ΑΠΟ 1/1/2013

60

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

Σημειώσεις:
• Για μειωμένη σύνταξη απαιτούνται 100 ένσημα για καθένα από τα
πέντε τελευταία χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση.
• Το ποσοστό μείωσης είναι 6% για κάθε έτος πρόωρης εξόδου (30%
στη 5ετία).
Π.Λ.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤΟ ΤΗΛΕ

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
Τα μικρά παιδάκια έπαιζαν γύρω από τις μητέρες τους με τις
κουτσούνες και τα κουτσουνάκια τους (κούκλες φτιαγμένες από
κουρέλια) και το κρυφτούλι.
Τα μεγαλύτερα αγόρια έπαιζαν:
1) Το γνωστό κρυφτούλι.
2) Την αμπαρίτσα, τη γνωστή αμπάριζα.
3) Το κυνηγητό, κι αυτό γνωστό.
4) Τον ζτρόλο κατά τον οποίο ένας «τα φύλαγε», αφού έστηνε
στη θέση του ένα λιθάρι, το οποίο σημάδευαν οι άλλοι με τις
αμάδες (πλακουδές πέτρες).
5) Τη γουρουνίτσα κατά την οποία 4-5 παιδιά κρατούσαν ξύλα
και κτυπούσαν ένα κότσαλο να μην πέσει σε μια γουβίτσα, πράγμα
που επεδίωκε με το ξύλο του εκείνος που τα φύλαγε.
6) Τα πίτσια, σημάδεμα με αμάδες ενός στρογγυλούτσικου λιθαριού. Όποιος δεν το πετύχαινε έχανε και «τα φύλαγε».
7) Την γνωστή τυφλοπάνα (τυφλόμυγα).
8) Τα καροτσίνια, μικρά κάρα με μια ροδούλα και δυό χερούλια,
με τα οποία μεταφέρονταν από τους άλλους εναλλάξ όσοι κέρδιζαν.
9) Ταμ - ψειριρίμ. Το γνωστό δακτυλιδάκι.
10) Την ξυλογαϊδάρα, τη γνωστή τραμπάλα.
11) Τον κλίτσικα κατά τον οποίο κτυπούσαν ένα, πελεκημένο
μυτερά και από τις δυό του άκρες, ξυλάκι, μήκους 0,15 και πλάτους
0,03, με ένα άλλο μακρύτερο ξυλάκι, οπότε εκείνο πηδούσε. Έχανε
όποιος δεν το κατάφερνε να το κάνει να πηδήσει, να το κτυπήσει
στον αέρα και να το στείλει μακρυά.
12) Το δικαστήριο. Κατ’ αυτό εγίνετο κανονική αναπαράσταση
του πραγματικού δικαστηρίου.
13) Το καρέλι: Κατ’ αυτό έβαζαν όρθιο το ξύλο μιας άδειας κουβαρίστρας και επάνω έβαζαν κέρματα, κουμπιά ή και γυαλιά (κομμάτια). Από μια ορισμένη απόσταση σημάδευαν το καρέλι με μια
κυκλική πλακουδή πέτρα διαμέτρου 0,07. Όποιος το έριχνε κέρδιζε
τα κέρματα που βρίσκονταν πλησιέστερα προς την πέτρα παρά στο
καρέλι.
14) Το στριφτό: Κατ’ αυτό έβαζαν κέρματα επί του έξω μέρους
της παλάμης ανάποδα και τα πετούσαν ψηλά να στριφτούν. Εκερδίζοντο όσα έπεφταν με την κορώνα (το στέμμα) επάνω. Πρώτος
το έστριβε εκείνος που έριχνε το κέρμα του πλησιέστερα προς το
ορισμένο σημάδι.
15) Οι ρεντζέλες. Τον Σεπτέμβριο μήνα που καθάριζαν τα
βουτσιά (κρασοβάρελα) και έβγαζαν έξω από το παλιό ρετσίνι, το
έπαιρναν τα παιδιά και σ’ ένα ροβολιακό μέρος, το άναβαν και,
όταν αυτό έλιωνε, ξεκίναγε προς τα κάτω. Τα παιδιά τότε μ’ ένα
ξυλάκι το κατηύθυναν έτσι, ώστε έφτιαχναν διάφορα σχέδια ή αντικείμενα (Ανθρωπάκια, σταυρούς, ζώα, μαχαίρια, πηρούνια κ.λ.π.).
16) Τα πεντόβολα. Αυτά τα έπαιζαν τα κορίτσια. Έβρισκαν 5
ομαλές μικρές σφαιρικές πετρούλες (βότσαλα). Με το δεξί χέρι
πετούσαν τη μία επάνω, και όσο να πέσει η πέτρα προσπαθούσαν
να μαζέψουν με το ίδιο δεξί χέρι ένα - ένα τα υπόλοιπα 4 χαλίκια
χωρίς να αγγίξουν τα άλλα και να τα περάσουν κάτω από την
καμάρα που σχημάτιζαν στο χώμα τα δάχτυλα του αριστερού
χεριού (μέσος και αντίχειρ). Το έπαιζαν δύο και έχανε όποια δεν
κατόρθωνε να περάσει με διαδοχικές προσπάθειες όλα τα πεντόβολα
ή στην προσπάθειά της αυτή άγγιζε κάποιο άλλο βότσαλο ή δεν
έπιανε την ιπτάμενη πέτρα.
17) Τη μέλισσα που είναι γνωστή και σαν σχολικό παιγνίδι.
18) Την κούνια (αιώρα) και άλλα ακόμη.
Παιγνίδια αγωνιστικά ήταν η πάλη, το τρέξιμο, το πήδημα και ο
πετροπόλεμος.
Πετροπόλεμος. Αυτός γινόταν μεταξύ των παιδιών του επάνω
χωριού (Απανουριώτες) και του κάτω χωριού (Κατουργιώτες).
Π.Λ.
Πηγή: “Δύο λαογραφικοί κύκλοι’’
Λ. & Φ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Επιτέλους έγιναν
Μετά από πολλές γκρίνιες μπήκε επιτέλους
φωτισμός και ύδρευση στο γήπεδό μας. Ακόμη
έγινε καθαρισμός, ελαιοχρωματισμός, καθώς και
διαγραμμίσεις. Όλα τα παραπάνω έγιναν σε συνεργασία του Δήμου Καλαβρύτων με το Σύλλογο
Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά. Αναμένεται και η
αποκατάσταση των αποδυτηρίων.
Η νεολαία μας ξεκινώντας την άθλησή της
αργά το απόγευμα, λόγω ζέστης, παραμένει ως
αργά στο χώρο του γηπέδου λόγω της ύπαρξης
φωτισμού και νερού.
Τα χρωστάμε όλα αυτά στους νέους και τις
νέες μας γιατί πολλά τους έχουμε φορτώσει τα
τελευταία χρόνια, άρα δικαιούνται να παίξουν
και να χαλαρώσουν λίγο παραπάνω τώρα το καλοκαίρι.

Καλώδια
Σε πολλές γειτονιές του χωριού μας τα καλώδια του ΟΤΕ βρίσκονται σε πολύ χαμηλό ύψος και
κάποιες κολόνες γέρνουν επικίνδυνα. Με τη διαστολή λόγω ζέστης, το ύψος τους έχει μειωθεί περισσότερο, με αποτέλεσμα διερχόμενα φορτηγά
με φορτίο πολλές φορές να τα ακουμπούν. Ένα
μικρό πρόβλημα που μπορεί να γίνει μεγαλύτερο,
αν κάποιος αρμόδιος δεν ενδιαφερθεί για να
λυθεί άμεσα.
Ακόμη από τη ΔΕΗ πρέπει να γίνει επανέλεγχος του τρόπου τροφοδοσίας δημόσιων χώρων με
ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης
ατυχημάτων λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος
από παράνομες συνδέσεις (περίπτωση Αγίου Χαραλάμπους).

112
Σημειώστε αυτό το νούμερο.
Είναι πολύ χρήσιμο!!!
Είναι ο πανευρωπαϊκός αριθμός εκτάκτου ανάγκης (ενιαίος για Αστυνομία, Ασθενοφόρο ή Πυροσβεστική) και αντικαθιστά όλους τους αριθμούς
που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα.
Η κλήση είναι δωρεάν από κινητό και σταθερό.
Το σημαντικότερο όλων: Εντοπίζει τη θέση του
καλούντος για όσους ταξιδεύουν και δεν γνωρίζουν
την ακριβή θέση του ατυχήματος.
(Το δημοσιεύουμε γιατί σύμφωνα με έρευνα
της Eurostat, μόνο το 4% των Ελλήνων το γνωρίζει
και μόνο το 1% το έχει χρησιμοποιήσει).

Τα πλατάνια μας αποχαιρετούν
Όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και κανείς δε συγκινείται. Το ένα μετά το άλλο τα πλατάνια στις
όχθες του Λάδωνα ξεραίνονται. Όταν όλα μας αποχαιρετήσουν, όχι βέβαια από ξαφνικό θάνατο, αλλά
το ένα μετά το άλλο, ίσως μετά την κηδεία των τελευταίων θυμηθούμε να ψάξουμε για την αιτία της
καταστροφής.

Οι 10 εντολές του Δ.Ν.Τ.
1. Δούλευε ασταμάτητα. Έτσι κι αλλιώς, δεν
έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις.
2. Φάε λιγότερο. Θα μοιάζεις και με μοντέλο...
3. Μη μιλάς με ανθρώπους. Μείνε σπίτι...
4. Μη σκέφτεσαι. Το κάνει η τηλεόραση για
σένα.
5. Νιώσε ασφαλής. Υπάρχει αστυνομία παντού.
6. Μη γελάς. Το γέλιο διώχνει το φόβο.
7. Δες ψυχολόγο. Για να την βγάλεις καθαρή.
8. Μάθε γερμανικά. Για να καταλαβαίνεις τους
κατακτητές.
9. Αγάπα τη κυβέρνηση. Τα κάνει όλα για τη
πατρίδα και για το καλό σου.
10. Μη θυμάσαι. Ότι έγινε έγινε. Τώρα πρέπει
να πληρώσεις εσύ.

Ευχάριστο ξάφνιασμα
Μετά την άρνηση της μοναχής να ακολουθήσει
γλέντι μετά τη λειτουργία, όπως έγινε και πέρυσι,
στο προαύλιο του Μοναστηριού υπάρχει παγωμάρα
και έντονος προβληματισμός από τους προσκυνητές. Οπότε ξαφνικά, από το πουθενά, εμφανίστηκαν τέσσερα νεαρά παλικάρια καβάλα στα
ομορφοστολισμένα άλογά τους. Πέρασαν μέσα
από το προαύλιο και σταμάτησαν στο αλώνι του
μοναστηριού. Όλοι ξαφνιαστήκαμε ευχάριστα και
χειροκροτήσαμε θερμά άλογα και καβαλάρηδες.
Σας ευχαριστούμε παιδιά και να είστε καλά
και εσείς και τα άλογά σας.
Οι καβαλάρηδες ήταν οι:
Κοροντζής Θεόδωρος
Τράγκας Παναγιώτης
Τράγκας Ιωάννης και
Μαραγκός Παναγιώτης

Θεέ μου, δώσε μου
― Τη δύναμη να αποδέχομαι τα πράγματα που
δεν μπορώ να αλλάξω.
― Το κουράγιο ν’ αλλάξω τα πράγματα που
μπορώ και
― Τη σοφία να γνωρίζω τη διαφορά ανάμεσά
τους.
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ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ

ΗΛΕΣΚΟ ΠΙ Ο
Το μυαλό πάνω από τη σκούφια
Κάποιοι συγχωριανοί μας, ονόματα δε λέμε,
κυκλοφορούν με ανασφάλιστα αυτοκίνητα τα
οποία πολλές φορές οδηγούν πιτσιρικάδες, φυσικά
χωρίς δίπλωμα.
Αν, χτύπα ξύλο, συμβεί κανένα ατύχημα,
γνωρίζουν άραγε τις συνέπειες;
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο τραυματισμός
ατόμου από ανασφάλιστο αυτοκίνητο ανέρχεται
στο ποσό των 250.000€ μόνο για ψυχική οδύνη
και έπεται συνέχεια. Ποιος μπορεί να πληρώσει
αυτά τα χρήματα; Πιστεύω κανείς από αυτούς
που κυκλοφορούν με ανασφάλιστα αυτοκίνητα.
Γι’ αυτό ας πράξουν το σωστό, γιατί «το σ’
εμένα δε θα τύχει» δεν είναι εξασφαλισμένο.
Στο σύνολο της χώρας ένα στα έξι αυτοκίνητα
είναι ανασφάλιστο, περίπου 1.500.000.

Απορρίμματα
Κάλλιο αργά παρά ποτέ
Το θέμα συζήτησης όσων ταξίδευαν από
Δάφνη για Καλάβρυτα, μέσω Κλειτορίας, ήταν
οι πολλές λακκούβες στο οδικό δίκτυο. Έπειτα
από αρκετά χρόνια φέτος έκλεισαν οι λακκούβες (καθυστερημένα στα μέσα καλοκαιριού)
και το ταξίδι είναι πιο ευχάριστο και κυρίως
χωρίς κινδύνους.

Αγαπάτε και αγαπηθείτε
για να σωθείτε
Με βάση ιατρικές μελέτες, η επιστήμη συνειδητοποιεί ότι η αγάπη κάνει καλό στην
υγεία και στην ευζωΐα.
• Μια έρευνα στο πανεπιστήμιο Yale, αφορούσε 119 άνδρες και 40 γυναίκες, οι οποίοι
έκαναν στεφανιογραφία. Απ’ αυτούς εκείνοι
που ένιωθαν πιο πολύ ότι τους αγαπούσαν και
τους στήριζαν είχαν σημαντικά λιγότερες αποφράξεις στις καρδιακές αρτηρίες από τα άλλα
μέλη της ομάδας.
• Άλλη παρόμοια έρευνα έγινε σε 10 χιλιάδες έγγαμους άνδρες χωρίς προηγούμενο
ιστορικό οπισθοστερνικών (στηθαγχικών) πόνων,
αλλά με υψηλά επίπεδα παραγόντων επικινδυνότητας, όπως ανεβασμένη χοληστερίνη,
υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη, ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες. Εκείνοι που πίστευαν ότι οι γυναίκες τους δεν τους αγαπούσαν, ένιωθαν σχεδόν διπλάσιους στηθαγχικούς
πόνους από την άλλη ομάδα, οι οποίοι ένιωθαν
ότι οι γυναίκες τους τούς αγαπούσαν.
• Μία έρευνα σε πάνω από 700 ηλικιωμένους
έδειξε ότι η γήρανση αναστελλόταν περισσότερο όταν οι άνθρωποι αυτοί προσέφεραν
στους άλλους, παρά όταν δέχονταν από τους
άλλους. Όση περισσότερη αγάπη και στήριξη
έδιναν, τόσο περισσότερα ωφελούνταν σωματικά.
• Όταν είμαστε σε κατάσταση αγάπης, οι
καρδιές μας λειτουργούν με συνεπείς ρυθμούς,
πράγμα που επιτρέπει στο σώμα να συνεχίσει
τη φυσική του αναγεννητική διαδικασία, αναφέρουν οι ερευνητές.
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Η συλλογή των σκουπιδιών στη Δάφνη γίνεται
κατά το δοκούν. Τα απορριμματοφόρα εμφανίζονται
όποτε ευκαιρούν και απρογραμμάτιστα, με αποτέλεσμα
οι κάδοι απορριμμάτων να είναι μονίμως γεμάτοι.
Εκτός αυτού έχουν πολύ καιρό να πλυθούν και να
απολυμανθούν. Η δυσοσμία είναι έντονη και τα
έντομα κάνουν πάρτι. Το τοπικό συμβούλιο έχει επισημάνει το πρόβλημα, αλλά προφανώς οι Δημοτικοί
άρχοντες έχουν άλλες προτεραιότητες. Και μια παραίνεση προς τους συγχωριανούς μας.
Μη βάζετε στους κάδους απορριμμάτων τα πάντα.
Το κοτόπουλο που ψόφησε θάψτε το στο χώμα, το
δέρμα του κατσικιού που σφάξατε δώστε το σ’ αυτούς
που τα εκμεταλλεύονται, τα χόρτα από το περιβόλι
βάλτε τα σε μια άκρη του κήπου, τα μεταλλικά αντικείμενα αφήστε τα εκτός κάδου.
Έτσι θα περιορίσουμε και τη δυσοσμία αλλά και
τον όγκο των σκουπιδιών.

Δε βαριέσαι - Δεν πληρώνω
Μέχρι τώρα είμαστε στο «δε βαριέσαι» και
φτάσαμε σήμερα μέσα από ένα φαύλο κύκλο στο
«δεν πληρώνω». Και βέβαια γιατί να εκ-πληρώσω
τις υποχρεώσεις προς την πολιτεία, αφού κανένας
Υπουργός, Βουλευτής, Δικαστής, Επίσκοπος, επιχειρηματίας και κάθε κατέχων ΔΕΝ ΕΚ-ΠΛΗΡΩΝΕΙ.
Ακόμη αντιστεκόμαστε όλοι να μη χάσουμε
τα θεμιτά, νόμιμα ή παράνομα, ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ μας.
Για να μην έχουμε κι άλλα Μνημόνια, ας αφήσουμε
στην άκρη όλοι μας, το δε βαριέσαι και το δεν
πληρώνω και να δούμε το κράτος διαφορετικά
και όχι σαν το μεγαλύτερο εχθρό.

Σακαράκες
Πολλά αυτοκίνητα, στην κυριολεξία «σακαράκες» έχουν παρκάρει σε διάφορα σημεία του
χωριού μας. Λόγοι υγείας και αισθητικής επιβάλλουν την απομάκρυνσή τους. Η αφορμή για την
προτροπή απομάκρυνσής τους, μας δόθηκε από
έναν παππού, ο οποίος μας υπέδειξε «σακαράκα»
μέσα στην οποία είχαν ιδρύσει αποικία πολλά
μεγάλα ποντίκια. Η Δημοτική Αρχή πρέπει κάτι
να κάνει και γι’ αυτό το θέμα.

Μάνα με τους εννιά σου γιούς και με τη μιά σου κόρη,
την κόρη τη μονάκριβη, την πολυαγαπημένη,
την είχες δώδεκα χρονώ κι ήλιος δε σου την είδε!
Στα σκοτεινά την έλουζε, στ’ άφεγγα τη χτενίζει,
στ’ άστρι και στον αυγερινό έπλεκε τα μαλλιά της.
Προξενητάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα,
να πάρουνε την Αρετή πολύ μακριά στα ξένα.
Οι οχτώ αδερφοί δε θέλουνε κι ο Κωσταντίνος θέλει.
«Μάνα μου, κι ας τη δώσομε την Αρετή στα ξένα,
στα ξένα ’κεί που περπατώ, στα ξένα που πηγαίνω,
αν πάμ’ εμείς στην ξενιτιά, ξένοι να μην περνούμε».
«Φρόνιμος είσαι, Κωσταντή, μ’ άσκημ’ απιλογήθεις.
Κι ά μόρτει, γιέ μου, θάνατος, κι ά μόρτει, γιέ μου, αρρώστια,
κι αν τύχει πίκρα γη χαρά, ποιός πάει να μου τη φέρει;»
«Βάλω τον ουρανό κριτή και τους αγιούς μαρτύρους,
αν τύχει κι έρτει θάνατος, αν τύχει κι έρτει αρρώστια,
αν τύχει πίκρα ή χαρά, εγώ να σου τη φέρω».
Και σαν την επαντρέψανε την Αρετή στα ξένα,
και μπήκε χρόνος δίσεχτος και μήνες οργισμένοι,
κι έπεσε το θανατικό κι οι εννιά αδερφοί πεθάναν,
βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο.
Σ’ όλα τα μνήματα έκλαιγε, σ’ όλα μοιρολογιόταν
στου Κωσταντίνου το μνημειό ανέσπα τα μαλλιά της.
«Ανάθεμά σε, Κωσταντή, και μυριανάθεμά σε,
όπου μού την εξόριζες την Αρετή στα ξένα!
Το τάξιμο πού μού ’ταξες πότε θα μου το κάμεις;
Τον ουρανό ’βαλες κριτή και τους αγιούς μαρτύρους,
αν τύχει πίκρα ή χαρά, να πας να μου τη φέρεις».
Από το μυριανάθεμα και τη βαριά κατάρα,
η γης αναταράχτηκε κι ο Κωσταντής εβγήκε.
Κάνει το σύγνεφο άλογο και τ’ άστρο χαλινάρι,
και το φεγγάρι συντροφιά και πάει να της τη φέρει.
Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά μπροστά του.
Βρίσκει την και χτενίζουνταν όξω στο φεγγαράκι.
Από μακριά τη χαιρετά κι από κοντά της λέγει:
«Άιντε, αδερφή, να φύγομε, στη μάνα μας να πάμε».
«Αλίμονο, αδερφάκι μου, και τι είναι τούτη η ώρα;
Αν ίσως κι είναι για χαρά, να στολιστώ και νά ’ρθω,
κι αν είναι πίκρα, πές μου το, να βάλω μαύρα νά ’ρθω».
«Έλα, Αρετή, στο σπίτι μας, κι ας είσαι όπως κι αν είσαι».
Κοντολυγίζει τ’ άλογο και πίσω την καθίζει.
Στη στράτα που διαβαίνανε πουλάκια κιλαηδούσαν,
δεν κιλαηδούσαν σαν πουλιά, μήτε σαν χελιδόνια,
μόν’ κιλαηδούσαν κι έλεγαν ανθρωπινή ομιλία:
«Ποιός είδε κόρην όμορφη να σέρνει ο πεθαμένος!»
«Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια,
πώς περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους;»
«Απρίλης είναι και λαλούν και Μάης και φωλεύουν».
«Φοβούμαι σ’, αδερφάκι μου και λιβανιές μυρίζεις».
«Εχτές βραδύς επήγαμε πέρα στον Άι-Γιάννη
και θύμιασέ μας ο παπάς με περισσό λιβάνι».
Και παρεμπρός που πήγανε, κι άλλα πουλιά τούς λένε:
«Για ιδές θάμα κι αντίθαμα που γίνεται στον κόσμο,
τέτοια πανώρια λυγερή να σέρνει ο πεθαμένος!»
Τ’ άκουσε πάλι η Αρετή και ράγισε η καρδιά της.
«Άκουσες, Κωσταντάκη μου, τι λένε τα πουλάκια;»
«Άφησ’, Αρέτω, τα πουλιά, κι ό,τι κι ά θέλ’ ας λέγουν».
«Πες μου, που είναι τα κάλλη σου, και που είν’ η λεβεντιά σου,
και τα ξανθά σου τα μαλλιά και τ’ όμορφο μουστάκι;»
«Έχω καιρό π’ αρρώστησα και πέσαν τα μαλλιά μου».
Αυτού σιμά, αυτού κοντά στην εκκλησιά προφτάνουν.
Βαριά χτυπά τ’ αλόγου του κι απ’ εμπροστά της χάθη.
Κι ακούει την πλάκα και βροντά το χώμα και βοΐζει.
Κινάει και πάει η Αρετή στο σπίτι μοναχή της.
Βλέπει τους κήπους της γυμνούς, τα δέντρα μαραμένα,
βλέπει τον μπάλσαμο ξερό, το καρυοφίλι μαύρο,
βλέπει μπροστά στην πόρτα της χορτάρια φυτρωμένα.
Βρίσκει την πόρτα σφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα,
και τα σπιτοπαράθυρα σφιχτά μανταλωμένα.
Χτυπά την πόρτα δυνατά, τα παραθύρια τρίζουν.
«Αν είσαι φίλος, διάβαινε, κι αν είσαι εχτρός μου, φύγε,
κι αν είσαι ο πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν έχω,
κι η δόλια η Αρετούλα μου λείπει μακριά στα ξένα».
«Σήκω, μανούλα μου, άνοιξε, σήκω, γλυκιά μου μάνα».
«Ποιός είν’ αυτός που μου χτυπάει και με φωνάζει μάνα;»
«Άνοιξε, μάνα μου, άνοιξε κι εγώ είμαι η Αρετή σου».
Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν κι απέθαναν κι οι δύο.

ΑΦΟΙ
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982
983
984
985
986
987
988
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990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
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1017
1018
1019
1020
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1022
1023
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1025
1026
1027
1028
1029
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1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
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1055
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Κωνσταντίνος Ζαφειράκης
Γιάννης Λάππας
Νικόλαος Λάππας
Πανάγος Λάππας
Δημήτριος Φ. Φωτόπουλος
Μαυροειδής Λάππας
Κωνσταντίνος Γ. Λάππας
Θεόδωρος Μπουσούτης
Κωνσταντίνος Σεϊτανόγαμβρος
Νικόλαος Π. Κοροντζής
Ιωάννης Παναγιωτόπουλος
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Γεώργιος Α. Φελεμέγκας
Αναστάσιος Σπηλιόπουλος
Πάικος Α. Σπηλιόπουλος
Θεόδωρος Ιωάννου
Ασημάκης Ιωάννου
Σταύρος Φελεμέγκας
Αντώνης Σ. Φελεμέγκας
Αθανάσιος Στ. Φελεμέγκας
Παναγιώτης Κοροντζής
Αναγνώστης Κοροντζής
Παναγιώτης Πλατάκος
Ανδρέας Μαραγκόπουλος
Κωνσταντίνος Καραμέρος
Αθανάσιος Καραμέρος
Γιώργος Βασιλακόπουλος
Ιωάννης Βασιλακόπουλος
Αναστάσιος Βασιλακόπουλος
Χριστόδουλος Βασιλακόπουλος
Θεόδωρος Μπουσούτης
Παντελής Μπουσούτης
Γιώργος Μπουσούτης
Κωνσταντίνος Σακελλαρόπουλος
Γιώργος Σ. Ηλιόπουλος
Κωνσταντίνος Φαρσής
Γιώργος Φαρσής
Ανδρέας Φαρσής
Παντελής Φαρσής
Αλέξης Φαρσής
Βασίλης Φαρσής
Ιωάννης Καφφεντζής
Γιάννης Φαρσής
Ιωάννης Μπεσικόγαμπρος
Πανάγος Γεωργακόπουλος
Σωτήρης Π. Γεωργακόπουλος
Δημήτρης Τερζής
Βασίλειος Αντωνόπουλος
Δημήτριος Γιαννακόπουλος
Δημήτριος Λεβεντογιάννης
Βασίλειος Λεβεντογιάννης
Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
Γιώργος Π. Γεωργακόπουλος
Γιάννης Βακραγιάννης
Χαράλαμπος Βακραγιάννης
Αθανάσιος Δημόπουλος
Νικόλαος Δημόπουλος
Σπύρος Αρβανίτης
Κωνσταντίνος Σ. Αρβανίτης
Θεόδωρος Σ. Αρβανίτης
Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος
Γιαννάκης Αρβανίτης
Θεόδωρος Γ. Αρβανίτης
Νικόλαος Ζηρογιάννης
Στέφανος Γεωργόπουλος
Παναγιώτης Στ. Γεωργόπουλος
Στέφανος Σ. Γεωργόπουλος
Θεόδωρος Γεωργόπουλος
Κωνσταντίνος Γεωργίου
Χρήστος Ανδρικόπουλος
Αθανάσιος Χρ. Ανδρικόπουλος
Γεώργιος Καραγεώργης
Νικόλαος Σπυρόπουλος
Δημήτριος Καράλης
Αθανάσιος Σπυρόπουλος
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28
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43
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38
30
32
28
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35
29
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65
45
37
33
32
28
30
26
40
28
28
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65
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28
32
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28
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28
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1094
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1102
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1105
1106
1107
1108
1109
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1114
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1116
1117
1118
1119
1120
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1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131

Αναγνώστης Μπουσούτης
Θεόδωρος Πολυχρονόπουλος
Χριστόδουλος Κοροντζής
Αθανάσιος Λιάππης
Χαράλαμπος Αθ. Λιάππης
Γιάννης Πασιάς
Νικήτας Αθανασίου
Αντωνάκης Αθανασίου
Πάικος Αναγνωστόπουλος
Διαμαντής Τράπαλης
Αναστάσιος Δ. Τράπαλης
Χαράλαμπος Δ. Τράπαλης
Νικόλαος Σπυρόπουλος
Γιάννης Σπυρόπουλος
Παντελής Σπυρόπουλος
Γεώργιος Ν. Σπυρόπουλος
Ανδρέας Ν. Σπυρόπουλος
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος
Αναστάσιος Αλεξόπουλος
Ιωάννης Καζάκος
Ανδρίκος Αλεξόπουλος
Λιάκος Αλεξόπουλος
Κυριαζής Αναγνωστόπουλος
Βασίλειος Χρυσικός
Ιωάννης Νίνος
Γεώργιος Δημόπουλος
Αθανάσιος Λαμπάκος
Κωνσταντίνος Τζόλιας
Γιώργος Μαυραγάνης
Διονύσης Ντουφεξής
Ιωάννης Μητζέλης
Παναγιώτης Κότας
Θόδωρος Σαμαρτζής
Γιάννης Τράγκας
Κωνσταντίνος Μαστρομπαλάσης
Αθανάσιος Μαμάκος
Θεόδωρος Αθ. Μαμάκος
Σταθάκης Τερζής
Κωνσταντίνος Λαζανάς
Παρασκευάς Λαζανάς
Κωνσταντίνος Δημόπουλος
Δημήτρης Δημόπουλος
Θεόδωρος Κολιόπουλος
Κόλιας Σταθόπουλος
Ιωάννης Κολιόπουλος
Ανδρέας Γ. Αρβανίτης
Γιάννης Χ. Αρβανίτης
Γιάννης Χ. Αρβανίτης
Θεόδωρος Δημόπουλος
Γεώργιος Κ. Μαστρομπαλάσης
Χαράλαμπος Λαζανάς
Γιάννης Ι. Κουρής
Θεόδωρος Κουρής
Θεόδωρος Ρηγόπουλος
Παρασκευάς Κουρής
Παναγιώτης Ραμαντάνης
Παρασκευάς Κουρής
Πέτρος Ραμαντάνης
Ιωάννης Ραμαντάνης
Φώτης Φωτόπουλος
Θεόδωρος Φ. Φωτόπουλος
Βασίλης Φωτόπουλος
Νικόλαος Φ. Φωτόπουλος
Ιωάννης Ανδρικόπουλος
Ανδρίκος Ι. Ανδρικόπουλος
Δημήτρης Ζηρογιάννης
Ιωάννης Ζηρογιάννης
Κωνσταντίνος Ι. Κοροντζής
Θεόδωρος Σταθόπουλος
Γεώργης Σταθόπουλος
Γιάννης Μήλας
Ρόδης Πολιτόπουλος
Nικόλαος Κολιόπουλος
Θεόδωρος Τερζής
Πάικος Θεοδώρου
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1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205

Ιωάννης Κοροντζής
50
Σοφιανός Κοροντζής
35
Γιάννης Γεράνιος
40
Γεώργιος Γεράνιος
53
Κωνσταντίνος Γ. Γεράνιος
28
Πάικος Αντωνακόπουλος
30
Θεόδωρος Αντωνακόπουλος
33
Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος
30
Σωτήρης Σωτηρίου
45
Γιάννης Στασινόπουλος
40
Σωτήρης Στασινόπουλος
27
Βασίλειος Συρίου
50
Σύριος Β. Συριόπουλος
30
Χαράλαμπος Β. Συριόπουλος
28
Ιωάννης Β. Γιαννακόπουλος
45
Ηλιάκος Ραλλόγαμβρος
30
Χρήστος Καβελλάρης
43
Κωνσταντίνος Καβελλάρης
48
Κωνσταντίνος Καβελλαρόπουλος
33
Θανάσης Καράμπελας
38
Κωνσταντίνος Καράμπελας
30
Γεώργιος Δ. Ζηρογιάννης
30
Χαράλαμπος Α. Τερζής
27
Ανδρέας Ν. Σωτηρίου
30
Φώτης Καππόπουλος
27
Δημήτρης Κούνας
43
Κωνσταντίνος Σιμωτάς
48
Ρήγας Κουρής
38
Γιάννης Κόλιας
63
Θεόδωρος Αβτζής
38
Σπήλιος Σπηλιόπουλος
35
Γεώργιος Φωτόπουλος
45
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
28
Γιώργης Αρβανίτης
35
Χριστόδουλος Ασημάκης
35
Γιώργης Νινόπουλος
43
Δημήτρης Ανδρικόπουλος
45
Βασίλειος Παπαδημόπουλος
30
Ιωάννης Καψάτρης
53
Ιωάννης Δ. Ζαφειρόπουλος
30
Χαράλαμπος Ν. Σακελλάρης
30
Νικόλαος Τερζής
35
Κωνσταντίνος Ν. Τερζής
27
Νικόλαος Σωτηρόπουλος
40
Χαράλαμπος Πασιάς
32
Κωνσταντίνος Φωτόπουλος
32
Χρήστος Α. Φωτόπουλος
27
Γεώργιος Α. Ψευτορήγας
30
Δημήτρης Ρηγόπουλος
30
Αναγνώστης Ψευτορήγας
27
Γεώργιος Κυριακού
27
Γιάννης Στεφανόπουλος
32
Γιάννης Ν. Χρυσανθακόπουλος
28
Στάθης Τερζής
30
Απόστολος Κότας
32
Γιώργης Παπασταθόπουλος
31
Κωνσταντίνος Α. Παπασταθόπουλος
28
Ανδρέας Πανουτσόπουλος
27
Χρόνης Λεούνης
40
Ιωάννης Κ. Μπουσούτης
30
Βασίλειος Κ. Μπουσούτης
30
Πάικος Κ. Λάππας
26
Γιάννης Χ. Λάππας
30
Χαράλαμπος Μαστρομπαλάσης
28
Αλέξης Σαμαρτζής
29
Στάθης Παπαδημητρίου
32
Αναγνώστης Παπαδημητρίου
27
Χαράλαμπος Δ. Γεωργόπουλος
30
Γιάννης Παπαδημητρίου
26
Ζαφείρης Σωτηρόπουλος
43
Χρήστος Αντωνίου
37
Παναγιώτης Καππόπουλος
28
Μιχάλης Κάππος
43
Γιώργης Κάππος
28
Συνέχεια στην 11η σελ.

ΣΑΛΟΝΙΑ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ - ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΠΛΑ
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
1) ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΔΑΦΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:
250 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 200 Τ.Μ. ΔΟΣΗ 100,00€ ΤΟ ΜΗΝΑ
500 T.M. KTIZEI 400 T.M. ΔΟΣΗ 200,00€ ΤΟ ΜΗΝΑ
1.000 T.M. KTIZEI 400 T.M. ΔΟΣΗ 300,00€ ΤΟ ΜΗΝΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Τηλ: 2106666690/6977250000 • e-mail:mesitika@zirogiannni.gr
2) Πωλείται οικία στη Δάφνη Καλαβρύτων ιδιοκτησία Νικολάου Γεωργ. Σωτηρόπουλου
Πληροφορίες στο τηλ.: 6948488187
3) Πωλούνται οικόπεδα εντός σχεδίου στη θέση: “Βελόνι’’ Δάφνης Καλαβρύτων
Πληροφορίες στο τηλ.: 6937134595 κ. Κώστας

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ:
Δράμας & Διστόμου 74
Κολωνός
Τηλ.: 210 5155828
Εργαστήριο: Μελάμποδος 14
Τηλ.: 210 5131755
Κολωνός
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1821-2011
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
σε επίπεδο στατιστικών στοιχείων όσο
και από ποιοτική άποψη.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την απογραφή πληθυσμού - κατοικιών 2011 κατά το χρονικό διάστημα από
10 έως και 24 Μαΐου και ανακοίνωσε τα
προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν
στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας.
Τα οριστικά αποτελέσματα για το μόνιμο πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα
είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του
2012.

Στοιχεία πληθυσμού
απογραφής 2011
Σύνολο: 10.787.690
Άρρενες: 5.303.690 (49,2%)
Θήλεις: 5.484.000 (50,8%)
Κατά ηλικία
0-14 ετών: 1.666.888 (15,20%)
15-64 ετών: 7.423.889 (67,71%)
65 ετών και άνω: 1.873.243 (17,08%)
Δείκτες (πηγή Eurostat)
Προσδόκιμο ζωής για το γενικό πληθυσμό: 79,78 έτη
• Για τους άντρες: 78,2 έτη
• Για τις γυναίκες: 81,9 έτη
• Δείκτης διακύμανσης πληθυσμού:
0,475%
• Δείκτης θανάτων: 9,3%
• Δείκτης γεννήσεων: 9,8%
• Δείκτης μετανάστευσης: 3,63%
• Δείκτης γονιμότητας:
1,39 παιδιά ανά γυναίκα
Ηλικία μητέρας κατά την πρώτη γέννηση: 29,87 έτη
Δείκτης βασικής μόρφωσης (2001)
• Σύνολο: 96%
• Άντρες: 97,8%
• Γυναίκες: 94,2%

Έλληνες μετανάστες
Το 1897 η Ελλάδα χάνει τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, καταστρέφεται οικονομικά και της επιβάλεται Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος. Η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας, που θα γινόταν
ακόμα πιο άσχημη με τους Βαλκανικούς
Πολέμους του 1912-1913 και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο που ακολούθησε, οδήγησε

ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων στη μετανάστευση.
Υπολογίζεται πως στην εικοσαετία
1900-1920 περίπου το 8% του συνολικού
πληθυσμού της χώρας μετανάστευσε στο
εξωτερικό, κυρίως στις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Αρκετοί επίσης κατευθύνθηκαν
περίπου την ίδια εποχή στη Νότια Αφρική.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ο αριθμός των Ελλήνων της Διασποράς, πρώτης, δεύτερης και τρίτης
γενιάς, όπως καταγράφεται από τη Γενική
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
3.000.000
700.000
354.500
350.000
250.000
212.000
180.000
120.000
40.000
25.000
25.000
25.000
20.000
20.000

ΧΩΡΑ
ΗΠΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΣΟΥΗΔΙΑ

Μετανάστες στην Ελλάδα
Ο πληθυσμός των μεταναστών στην
Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2001, ήταν 762.191.
Ο αριθμός των ανδρών ανερχόταν
σε 415.552 και των γυναικών σε 346.639.
Ο μεταναστευτικός πληθυσμός αποτελούσε το 7% του συνολικού πληθυσμού
της χώρας. Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των μεταναστών ήταν η Αλβανία,
η Βουλγαρία, η Γεωργία και η Ρουμανία.

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

10.787.690

5.303.690

5.484.000

81,75

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

3.812.330

1.842.680

1.969.650

1.001,11

ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.874.590

910.270

964.320

99,66

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

730.730

361.900

368.830

52,06

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

680.190

341.400

338.790

59,93

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

621.330

308.760

312.580

74,54

ΠΕΡ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

606.170

299.100

307.070

42,82

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

581.980

294.910

287.070

37,57

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

546.870

278.160

268.710

35,17

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

336.650

165.890

170.760

36,58

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

308.610

155.990

152.620

58,38

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

282.120

141.260

140.860

29,85

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

206.470

102.020

104.450

89,50

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

197.810

99.520

98.210

51,57

1.830

1.830

0

5,45

Ν. ΑΧΑΪΑΣ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΔΑΦΝΗ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΪΩΝ

1821

ΧΡΙΣΤ. 62.513
ΜΩΑΜΕΘ. 4.108

ΧΡΙΣΤ. 26.778
ΜΩΑΜΕΘ. 350

―

―

―

―

1835

―

―

―

―

909

776

1841

71.936

35.509

2.492

―

―

―

1851

―

―

―

―

1.134

1.075

1879

113.880

41.499

2.125

3.107

1.062

1.451

1889

130.719

37.737

2.260

3.122

1.237

1.704

1896

144.826

44.839

3.540

3.303

1.385

1.605

1907

150.918

43.243

2.522

3.489

1.245

1.829

1920

―

35.641

―

―

―

―

1928

190.422

40.033

2.087

―

1.790

2.331

ΑΝΑ Τ. ΧΛΜ

1940

223.796

42.095

2.712

―

2.547

2.581

Επαρχία
Αχαΐα:.......................................49.131
Πάτραι.......................................11.918
Βοστίτσα.....................................4.165
Καλάβρυτα................................16.561
Γαστούνη ..................................16.487

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΘΗΛΕΙΣ

Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Πληθυσμός
της “Επαρχίας’’ Αχαΐας
στο τέλος του ΙΖ’ αιώνα

ΑΝΔΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ)

ΑΡΡΕΝΕΣ

ΑΝΑ
Τ. ΧΛΜ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΕΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

680.190

341.400

338.790

59,93

1951

228.871

31.902

2.208

―

2.013

2.215

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

310.580

154.930

155.650

94,93

1961

239.206

27.997

2.347

―

2.039

1.853

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

214.580

105.870

108.710

640,81

1971

239.859

21.320

2.192

―

1.948

1.719

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

49.740

24.520

25.220

68,79

1981

275.193

19.394

2.015

―

1.802

1.287

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

26.300

14.080

12.220

45,87

1991

300.078

17.721

2.246

―

2.141

1.333

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

8.740

4.620

4.120

15,01

2001

322.789

17.602

8.580

2.579

1.942

1.167

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

11.220

5.840

5.380

10,60

2011

310.580

11.220

11.220

―

―

421
Π.Λ.

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

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).
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ΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Στην πανέμορφη Δάφνη
Πόσο οι καρδιές αγαλλίασαν και πώς το
Καλαβρυτινό της Φυλής μας μεγαλείο, διέλαμψε, στης λευκής φουστανέλας το άστραμα, στων Καλαβρυτινοπαίδων τη λυγερή
κορμοστασιά, όταν με το ιστορικό λάβαρο
του «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΑΣ» εισήλθαν νέοι και νέες, για να χορέψουν τα δημοτικά μας τραγούδια από το
γνήσιο Δημοτικό συγκρότημα του Καλαβρυτινού Γιώργου Δαλιάνη.
Όποια συναισθήματα στις ψυχές των
εκατοντάδων παρισταμένων στην κεντρική
της Δάφνης πλατεία εδημιουργήθησαν, αναμημνισκομένων τα Καλαβρυτινά παλικάρια
και τους Καλαβρυτινούς καπεταναίους στης
Αγίας Λαύρας το Ιερό Μοναστήρι, όταν, τ’
Αγιαλεξιού ανήμερα, στις 17 Μαρτίου 1821
βροντοφώναξαν «Ελευθερία ή Θάνατος»
κι ο ψυχωμένος και ιστορικά καταξιωμένος
Ιεράρχης Παλαιών Πατρών Γερμανός, ευλογούσε το λάβαρο που εικόνιζε τη Κοίμηση
της Θεοτόκου, της Παναγίας των Ελλήνων
όλων, κηρύσσοντας έτσι, την επανάσταση
του Γένους, κατά των μισητών της Φυλής
μας τυράννων. Κι αντήχησε το «λευτεριά ή
θάνατος» ως παιάνας εμψύχωσης και απόφασης, όπως το προγονικό, των εις την

ιστορική μάχη της Σαλαμίνος, αγωνισθέντων
Ελλήνων «Ίτε παίδες Ελλήνων». Αυτούς
τους «παίδες των Ελλήνων» καμαρώναμε,
επί δύο περίπου ώρες, εμείς οι Καλαβρυτινής

τους λόγους του, μας ξαναθύμισε τις βαθιές
Καλαβρυτινές μας ρίζες, υπενθυμίζοντάς
μας το του Θουκυδίδου, ότι «το εύδαιμον
το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον».

Το χορευτικό του Παγκαλαβρυτινού
Συλλόγου Πάτρας
καταγωγής παριστάμενοι, στης πανέμορφης
Δάφνης την πλατεία, μακαρίζοντες τον
«ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΤΡΑΣ»
και το δημιουργικό αυτού Διοικητικό Συμβούλιο και τον αεικίνητο Πρόεδρό του Αθανάσιο Φρατζή, που με τις πράξεις του και

Γι’ αυτή λοιπόν την ελευθερία που είναι
αποτέλεσμα της ευψυχίας μας και οδηγεί
στην ευδαιμονία μας, ξεσηκώθηκαν οι φουστανελοφόροι Καλαβρυτινοί πρόγονοί μας,
αποτινάξαντες πρώτοι, τον ζυγόν της δουλείας. Αυτό τον ξεσηκωμό του Γένους ολο-

κλήρου μάς θυμίσατε, εκλεκτοί Καλαβρυτινοί
μας που «από την Πάτρα κινήσατε στη
Στρέζοβα να ’ρθείτε, χωρίς να νυχτώσετε
στα Σουδενά, μες στα Πετιμεζέικα...».
Σας ευχαριστούμε για την εθνική προσφορά σας στην ανάταση των ψυχών μας,
που σήμερα μας ήταν αναγκαία!... Ευχαριστούμε και σας, νέοι και νέες του χορευτικού
του ιστορικού Συλλόγου σας, που με τη λεβεντιά σας, μας μεταφέρατε στους ηρωικούς
εκείνους χρόνους της Παλιγγενεσίας και
μας αποδείξατε ότι θα είσθε καλύτεροί μας
κατά το προγονικό των Σπαρτιατοπαίδων
«Άμες δε γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες».
Σας ευχαριστούμε όλους και όλες. Ευχαριστούμε, τέλος, και τον Πρόεδρο του Συλλόγου των «εν Αθήναις Δαφναίων» Παναγιώτη Λάππα, που συνεργάστηκε άψογα
με τον κ. Φρατζή για την οργάνωση και παρουσίαση του τέλειου προγράμματος των
εκδηλώσεων του ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ.

Δημήτριος Παν. Σφυρής
Δικηγόρος Αθηνών - Συγγραφέας
(Εξ Αλεσταίνων Καλαβρύτων)

Ευχαριστήριο για απονεμηθείσα τιμητική διάκριση
Προς κ. Γεώργιο Λαζουρά, Δήμαρχο Καλαβρύτων
Κύριε Δήμαρχε,
Για την απονομή εις εμέ τιμητικής διακρίσεως - πλακέτας, ως Δημάρχου Δάφνης 1991-1994, «...για την προσφορά μου στη περιοχή μας, προσφορά που συνεχίζεται
και σήμερα» (όπως δι’ αυτής έχετε επιβεβαιώσει) αλλά
και για την επίδοσιν αυτής στις πρώτες εκ του νέου Καλλικράτειου Δήμου μας Καλαβρύτων πολιτιστικές εκδηλώσεις
που έγιναν στη Δάφνη, οι οποίες συμπίπτουν με το χρόνο
των πολιτιστικών εκδηλώσεων που εθεσπίσθησαν και επιτυχώς διεξήχθησαν επί δημαρχίας μου το έτος 1992 και
έκτοτε, επαναλαμβάνονται περί την 20η Αυγούστου εκάστου έτους στην ανατολική Κεντρική πλατεία της Δάφνης,
με την οποία με συνδέουν οι σκληροί αγώνες μου για την
εκκίνηση και ολοκλήρωση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως δύο σπιτιών που υπήρχαν στο χώρο της (προ δημιουργίας αυτής). Ευχαριστώ και δια του παρόντος εγγράφου

μου τόσον εσάς προσωπικώς και τον Αντιδήμαρχο κ.
Κων. Ασημακόπουλο, όσο και το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Δάφνης (Πρόεδρο κ. Κων/νο Λαζανά και συμβούλους κ.κ. Μαρία Νικολετοπούλου σύζ. Άγγ. Παπαδημητρίου και Άγγελο Καυγά) για την ομόφωνη σχετική
απόφασή του. Παρέχω δε την διαβεβαίωσιν ότι όσο οι
δυνάμεις μου το επιτρέπουν θα συνεχίσω να προσφέρω
κάθε δυνατή υπηρεσία μου για το καλό της περιοχής
μας και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο
σας.
Εύχομαι να αξιωθείτε εις πραγματοποίησιν όσων κρίνετε πραγματοποιητέα, από τα αναγραφόμενα σε επιστολές
μου προς το Δήμο Παΐων το τελευταίο έτος υπάρξεώς
του (γνώστης τούτων ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Ασημακόπουλος).
Εύχομαι επίσης να αξιωθείτε να ενεργοποιήσετε τον
διαδημοτικό και διαπεριφερειακό Παραλαδώνιο Σύνδεσμο
Δάφνης για να διαδραματίσει το δικό τους ρόλο προς

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
“ΜΩΡΙΑΣ’’

επιβίωση και ανάπτυξη των επί της κεντρικής Πελοποννήσου
ορεινών χωριών μας.
Ιδιαίτερα εύχομαι να μπορέσετε να συμβάλετε αποτελεσματικά στην ολοκλήρωση των αρδευτικών έργων Λάδωνος προς δημιουργία γεωργικών και κτηνοτροφικών
επιχειρήσεων στην παραλαδώνια περιοχή. Τα έργα παρουσιάζουν ετοιμότητα πραγματοποιήσεως και οι τελευταίες εξελίξεις ευνοούν την επανεκκίνηση και ολοκλήρωσή
τους. Τούτο, καθ’ όσον βάσει δημοσιευμάτων, είναι δυνατή
η ολοκλήρωσή τους απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση η οποία θα καταβάλει το 95% της όλης δαπάνης.
Στοιχεία μελετών, αδειοδοτήσεων κ.λ.π. υπάρχουν στον
Παραλαδώνιο Σύνδεσμο (πληροφορίες από τον πρώην
Δήμο Παΐων).

Με εκτίμηση
Αναστάσιος Γεωργ. Σπηλιόπουλος
Πρώην Δήμαρχος Δάφνης Καλαβρύτων

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

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)

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

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
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ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΡΕΖΟΒΗΣ 1847

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ
(Παιδιά συμπατριωτών μας)

Συνέχεια απ’ την 9η σελ.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

ΗΛΙΚΙΑ

1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274

Δημήτρης Ζαφειρόπουλος
Αναγνώστης Σακελλαρίου
Αθανάσιος Σακελλαρίου
Αθανάσιος Σκεντέρης
Παναγιώτης Κουρής
Γιώργης Φωτόπουλος
Δημήτρης Φωτόπουλος
Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος
Κωνσταντίνος Ψευτορήγας
Φώτης Ψευτορήγας
Πανάγος Ψευτορήγας
Ρήγας Ψευτορήγας
Δημήτρης Ρηγόπουλος
Γεώργιος Γιαννόπουλος
Φώτης Γιαννόπουλος
Κυριάκος Γιάνναρης
Αναστάσιος Γιάνναρης
Ρήγας Για(νου)τσόπουλος
Γεώργιος Παππατζής
Ανδρέας Γιάνναρης
Σπήλιος Ανδριόπουλος
Πανάγος Σακελλαρίου
Αναστάσης Σακελλαρίου
Δημήτρης Κοσιαράς
Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος
Ευστάθιος Διαμαντόπουλος
Γιώργης Στεφανόπουλος
Θεόδωρος Κουτσουρής
Πανάγος Ντουσαΐτης
Στάθης Σταθόπουλος
Δράκος Ντουσαΐτης
Γεώργης Αναγνωστόπουλος
Χριστόδουλος Αθανασίου
Γιώργης Ράλλης
Αγγελής Γιάνναρης
Θεόδωρος Σκεντέρης
Θεόδωρος Αθ. Τράπαλης
Νικόλαος Χ. Αντωνόπουλος
Δημήτρης Π. Γεωργακόπουλος
Νικόλαος Π. Γεωργακόπουλος
Ζαφείρης Π. Τσάλτας
Γιώργης Κ. Τσάλτας
Γιάννης Γαλανόπουλος
Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος
Αλέξης Α. Λιάππης
Αλέξης Ι. Πασιάς
Παναγής Ι. Νινόπουλος
Βασίλειος Κ. Καβελλάρης
Βασίλειος Νικολακόπουλος
Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος
Παναγιώτης Τριανταφυλλόπουλος
Τριαντάφυλλος Δ. Τριανταφυλλόπουλος
Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος
Νικόλαος Μητρόπουλος
Γιώργης Σωτηρόπουλος
Δημήτρης Παπαγιάννης
Θεόδωρος Αναστασόπουλος
Αλέξης Στασινόπουλος
Σταύρος Σπηλιόπουλος
Χριστόδουλος Γιάννου
Παναγιώτης Γιάννου
Γιάννης Παναγιωτάκης
Παλαιολόγος Γιαννάκης
Σπύρος Ανδρίκου
Πανάγος Κωνσταντίνου
Νικόλαος Κωνσταντής
Αναστάσιος Κωνσταντίνου
Γεώργης Καβελλαρόγαμβρος
Αριστείδης Ι. Μητζέλης

37
53
28
30
45
38
33
37
43
28
32
32
36
32
30
53
33
35
48
75
33
33
65
38
48
33
35
38
53
30
50
30
31
43
30
35
35
28
26
28
27
26
30
28
27
29
30
32
32
70
45
40
62
45
26
30
32
37
35
40
75
30
45
28
40
35
26
29
30

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323

Χαράλαμπος Ι. Μητζέλης
Αθανάσιος Σαμαρτζής
Σπύρος Τράπαλης
Γιάννης Α. Τράπαλης
Μήτρος Δ. Κουρής
Αντώνιος Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Δ. Ασημακόπουλος
Γιώργης Τερζής
Ηλίας Ζ. Σωτηρόπουλος
Χαράλαμπος Δημόπουλος
Ιωάννης Δ. Δημόπουλος
Φίλιππας Ι. Τράγκας
Χρήστος Π. Κότας
Ιωάννης Κοροντζής
Γεώργιος Π. Κουρής
Ιωάννης Δ. Λεβέντης
Χαράλαμπος Δ. Λεβέντης
Ανδρέας Β. Κοροντζής
Χαράλαμπος Μ. Κοροντζής
Κωνσταντίνος Α. Κοροντζής
Αλέξης Ν. Κοροντζής
Γεώργιος Ι. Παναγιωτόπουλος
Κωνσταντίνος Ν. Παναγιωτόπουλος
Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος
Χαράλαμπος Π. Θεοδωρακόπουλος
Σοφιανός Ροδόπουλος
Ανδρέας Ι. Κοροντζής
Κωνσταντίνος Δ (;) Κουτσούρης
Αθανάσιος Π. Σακελλαρίου
Ιωάννης Π. Σακελλαρίου
Αντώνης Δ. Σακελλαρίου
Βασίλειος Μ. Κάππος
Αντώνιος Δ. Ζαφειρακόπουλος
Ευστάθιος (;) Μπουσούτης
Παναγιώτης Δ. Κουτσούρης
Γιώργης Δ. Νικολόπουλος
Φώτης Π. Πασιάς
Κωνσταντίνος Χ. Ανδρικόπουλος
Πανάγος Ι. Σακελλαρίου
Δημήτρης Ι. Σακελλαρίου
Ανδρέας Ντάρμας
Χαράλαμπος Α. Ντάρμας
Κωνσταντίνος Κ. Σαϊτάνης
Γιώργης Ι. Σεϊτάνης
Γιώργης Κ. Καζάκος
Δημήτρης Κ. Φελεμέγκας
Κωνσταντίνος Δ. Ντεϊμεντές
Ανδρέας Δ. Φελεμέγκας
Χαράλαμπος Κ. Μιχαλόπουλος

Ο ειδικός πάρεδρος
Ανδρέας Φαρσής

ΗΛΙΚΙΑ
32
33
26
30
32
26
27
26
26
28
30
33
32
36
27
26
28
30
32
35
35
29
32
35
33
27
29
32
35
35
28
26
27
29
32
35
26
27
27
27
26
28
30
32
35
25
26
29
33

ευσεβάστως την 20 Απριλίου 1847
ο εφημέριος ιερεύς
του ανωτέρου χωρίου
Αναστάσης ιερεύς
Δημήτριος ιερεύς Ραλλόπουλος

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον συμπατριώτη
μας Γεώργιο Καλαβέσιο του Οδυσσέα από την Πάο, για την
αποστολή των παραπάνω εκλογικών καταλόγων.
Παρατηρήσεις:
― Ο μικρότερος στους παραπάνω εκλογικούς καταλόγους
είναι 25 ετών, άρα γεννήθηκε το 1822.
― Ο μεγαλύτερος 80 ετών άρα γεννήθηκε το 1767.
― Ψήφιζαν μόνο οι άνδρες άνω των 25 ετών.
― Υπάρχει και συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος
Στρεζόβης 1851 τον οποίο θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο
φύλλο.
Π.Λ.

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλ. 2610 524192
Κιν.: 6936863485

11

― Δεσινιώτη Βασ. Γεωργία: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας.
― Δεσινιώτης Αθ. Δημήτριος: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου
Ξάνθης.
― Σπυρόπουλος Κων. Θεόδωρος: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
& Ψυχολογίας Αθήνας.
― Φελεμέγκα Νικ. Αικατερίνη: Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ
Αθήνας.
― Μπάτος Μιλτ. Ανδρέας: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημόνων.
― Χρυσανθακοπούλου Κωνστ. Βασιλική: Μαιευτική Αθηνών.
― Μαλλή Νικ. Αντωνία: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Πάτρας.
― Κουτσαυδής Στυλ. Μιχαήλ (γιος της Καραμέρου Βασιλικής): Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
― Κόλλιας Κωνστ. Γεώργιος: Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής.
Συγχαρητήρια παιδιά και καλές σπουδές.
Σημείωση: Σίγουρα υπάρχουν και πολλοί άλλοι επιτυχόντες
αλλά δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ......................ΑΡ. ΑΠΟΔ .........ΠΟΣΟ
Σπηλιόπουλος Κων/νος ............................171.............30€
Μαυραϊδή Ανθούλα ..................................172.............10€
Λάππας Κώστας ........................................173.............20€
Ρηγόπουλος Γεώργιος ..............................174.............30€
Μανιατάκος Στέλιος ..................................175.............20€
Θεοδωροπούλου-Τσολάκη Ιωάννα ............176.............50€
Λεβέντης Παναγ. ......................................177.............20€
Μπερλέμης Γιάννης ..................................178.............20€
Ζήκος Αναστάσιος ....................................179...........100€
Κατερέλος Αλέκος ....................................180.............35€
Γεράνιος Ανδρέας......................................181.............50€
Κανδρής Αναστάσιος ................................182...........600€
Κοροντζή Τούλα ........................................183.............20€
Λαζανάς Κώστας ......................................184.............50€
Γιαννακοπούλου Γεωργία ..........................185.............50€
Μαλλής Γεώργιος ......................................186.............50€
Φελεμέγκας Δημήτριος ............................254.............50€
Χατζηαναστασίου Άννα ............................187.............50€
Γεωργακόπουλος Γ. ..................................188.............30€
Σαϊτάνης Χαράλαμπος ..............................189.............10€
Κόλλια Ακριβή............................................190.............20€
Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος ......................191...........100€
Κοντογούρη Νικολίτσα ..............................192...............5€

Εμπόριο Ακατέργαστων
Δερμάτω ν & Μαλλιών
Σπήλιος Κούνας
Δάφνη Καλαβρύτων • Τηλ. 6974883062
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΑΦΝΑΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δάφνης

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσαν φέτος
οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στη
Δάφνη που πραγματοποιήθηκαν στις
16, 18 και 20 Αυγούστου 2011.
Σε αυτό συντέλεσε ο Παγκαλαβρυτινός
Σύλλογος Πάτρας που οργάνωσε και πραγματοποίησε το 10ο Παγκαλαβρυτινό Αντάμωμα, ο Δήμος Καλαβρύτων που υπήρξε
συνδιοργανωτής και ο Σύλλογος Δαφναίων
Αθήνας - Πειραιά που στήριξε και συμμετείχε.
Την Τρίτη 16/8 η Φιλαρμονική του Δήμου
Καλαβρύτων χάρισε ένα ωραίο απόγευμα

τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια.
Στη συνέχεια χόρεψαν τους δικούς τους
χορούς στην πλατεία του χωριού αφήνοντας
τις καλύτερες εντυπώσεις και καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους.
Μετά τα χορευτικά ο πρώην Δήμαρχος
Παΐων, Αντιδήμαρχος Καλαβρύτων Κώστας
Ασημακόπουλος αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και τους
παρευρισκόμενους, μεταξύ άλλων είπε:
«...Βρισκόμαστε απόψε στο τόπο μας.
Ήρθαμε για να τιμήσουμε εσάς, τους μόνιμους κατοίκους, να τιμήσουμε τα ήθη και
Αντιπροσωπείες των χορευτικών που συμμετείχαν

Στιγμιότυπο από τις εκδηλώσεις
στην κεντρική πλατεία Δάφνης

στους Δαφναίους και τους επισκέπτες. Η
ποικιλία των τραγουδιών και η άρτια εκτέλεσή τους ενθουσίασε και ευχαρίστησε το
κοινό. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Γ. Λαζουράς και ο Αντιδήμαρχος Καλαβρύτων Κώστας Ασημακόπουλος.
Την Πέμπτη 18/8 ήταν ξεχωριστή μέρα
γιατί έγινε το 10ο Παγκαλαβρυτινό Αντάμωμα. Συμμετείχαν χορευτικά από όλη την
Ελλάδα, τα οποία φορώντας τις παραδοσιακές τοπικές φορεσιές και κρατώντας τα
λάβαρά τους περπάτησαν στον κεντρικό
δρόμο (από Δημοτικό Σχολείο έως πλατεία)

τα έθιμά μας, να τιμήσουμε την λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά μας. Είμαστε εδώ όλοι
για να δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι θα
βοηθήσουμε στην παραπέρα ανάπτυξη του
τόπου μας. Στον προϋπολογισμό του Δήμου
μας έχουμε συμπεριλάβει την ολοκλήρωση
του δρόμου στο Λάδωνα κοντά στα ΚΑΓΙΑΚ
με ασφαλτοτάπητα καθώς και την ολοκλήρωση του δικού μας ξενοδοχείου.
Τη Δάφνη θα την κάνουμε πιο όμορφη
και θα την αναβαθμίσουμε εμείς οι ίδιοι οι
Δαφναίοι.
Ας φτιάξουμε τα σπίτια μας, ας επισκευάσουμε τις λιθόκτιστες μάνδρες, ας

καθαρίσουμε τους δικούς μας ιδιωτικούς
χώρους για να αλλάξει όψη προς το καλύτερο η Δάφνη.
Ας ερχόμαστε συχνότερα στο χωριό
μας, ας φέρνουμε εδώ τους φίλους μας».
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του
Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας κ. Αθαν.
Φραντζής και ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Δαφναίων Παν. Λάππας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκε
για την πολύχρονη προσφορά του στον
τόπο, ο πρώην Δήμαρχος Δάφνης, Αναστάσιος Γ. Σπηλιόπουλος.
Επίσης έγιναν βραβεύσεις και ανταλλαγή
αναμνηστικών και η βραδιά έκλεισε με χορό
ελεύθερο για όλους, με το δημοτικό συγκρότημα του συμπατριώτη μας Γ. Δαλιάνη.
Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν ο Βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ. Νικ. Νικολόπουλος,
πολιτευτές, Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου
Καλαβρύτων, Πρόεδροι φορέων, Συλλόγων,
Τοπικών Συμβουλίων και πλήθος συμπατριωτών μας.
Τα χορευτικά των Συλλόγων που συμμετείχαν ήταν: Χορευτικό Συλλόγου Ξηροποτάμου Δράμας, Κυπαρισσία Ηλείας, Καβάσιλων Ημαθίας, Γυναικών Δωριοίων Μεσσηνίας, του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ζαχάρως Ηλείας, του Μουσικοχορευτικού Ομίλου Διδυμότειχου, των Συλλόγων
Μανεσιωτών, Λυκουριωτών, Κερτεζιτών και
του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας.

Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου
Είναι γνωστό σε όλους μας πως οι οικονομικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί
τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία μας,
έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα
στις οικογένειες, αλλά και στη λειτουργία
των Συλλόγων. Επίσης η κατάργηση των
κρατικών επιχορηγήσεων προς τους Συλλόγους που ήταν ένα μεγάλο βοήθημα
καθώς και ο τριπλασιασμός των ταχυδρομικών τελών της εφημερίδας δημιουργούν ένα ακόμη πρόσθετο πρόβλημα
στη λειτουργία τους.
Αν λάβουμε υπόψη μας και τους “Καλ-
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λικρατικούς Δήμους’’ που έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις τοπικές
Κοινότητες μη αναλαμβάνοντας όλες τις
υποχρεώσεις των πρώην Δήμων π.χ. πολιτιστικές εκδηλώσεις, χορευτικά, αθλητικές εκδηλώσεις κ.λ.π. οι Σύλλογοι πέραν
των καταστατικών υποχρεώσεων, της διάσωσης και της διάδοσης της παράδοσης
και της ιστορίας των χωριών μας, στρέφονται στα κοινωνικά θέματα και στα θέματα της καθημερινότητας. Για να μπορέσουμε όμως να λειτουργήσουμε, να
προωθήσουμε τα προβλήματα της καθη-

μερινότητας, να συνεχίσουμε την έκδοση
της εφημερίδας, αλλά και να προβαίνουμε
στην διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και στην πραγματοποίηση κάποιων μικροέργων που θα συμβάλουν στην πρόοδο του χωριού μας θα
πρέπει να διαθέτουμε οικονομική ευρωστία. Γι’ αυτό κάνουμε έκκληση προς τους
συγχωριανούς, συγχωριανές, φίλους και
φίλες να συμπαρασταθούν στο Σύλλογο
και να τον ενισχύσουν οικονομικά.
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε
στην έκκλησή μας.

Την Παρασκευή 19-8 διεξήχθη στο γήπεδο της Δάφνης ποδοσφαιρικός αγώνας.
Αντίπαλοι οι νέοι με τους παλαίμαχους. Το
πάθος περίσσεψε, αλλά μερικοί παίκτες,
ονόματα δε λέμε, έμειναν μόνο στο πάθος.
Για την ιστορία ο αγώνας έληξε ισόπαλος
0-0.
Το Σάββατο 20-8 οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στο ποτάμι στις εγκαταστάσεις ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ.
Ο Ν.Α.Ο.Δ., όπως κάθε χρόνο, οργάνωσε
αυτή την εκδήλωση προσφέροντας το φαγητό δωρεάν (σουβλάκια). Μας χάρισε μια
αξέχαστη βραδιά στις όχθες του Λάδωνα
εκεί που άλλοτε λουζόταν η θεά Άρτεμις
και ο Πάνας μάγευε με τον αυλό του τα
ζώα και τα πουλιά.
Η συμμετοχή συμπατριωτών και επισκεπτών ήταν μεγάλη. Βροντερό παρών, όπως
πάντα, έδωσε η νεολαία μας. Το γλέντι
κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες με πρωταγωνιστές τους νέους και τις νέες.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο βουλευτής Νομού Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νικ. Τσούκαλης, ο
βοηθός Δημάρχου Καλαβρύτων Σπύρος Σοκορέλης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Συλλόγου
Δαφναίων Παναγιώτης Λάππας, ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου Δάφνης Κώστας
Λαζανάς και τα μέλη Μαρία Νικολετοπούλου
και Άγγελος Καυγάς.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Λόγω του τριπλασιασμού των ταχυδρομικών τελών της εφημερίδας το Δ.Σ.
του Συλλόγου αποφάσισε για οικονομικούς λόγους να διακόψει την αποστολή
της εφημερίδας προς ορισμένους συμπατριώτες οι οποίοι ουδέποτε και για
οποιονδήποτε λόγο ήρθαν σε επαφή με
το Σύλλογό μας.
Παρ’ όλα αυτά αν κάποιος απ’ αυτούς
επιθυμεί τη συνέχιση της αποστολής της
εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ» ας
επικοινωνήσει με οποιοδήποτε μέλος του
Δ.Σ. του Συλλόγου.
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