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ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
Η μέχρι τώρα ασκηθείσα από τους αρμοδίους άρχοντες οικονομική πολιτική στην
πατρίδα μας, ουδέν απέδωσεν και φτωχότερους τους πολίτες της κατέστησε. Όμως,
στο κατάντημα τούτο της χώρας μας είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι, καθόσον η
ατομική και οικογενειακή μας ζωή απεδείχθη ότι ήταν ανεξέλεγκτη και σπάταλη.

Σ

κέφτηκα και ξανασκέφτηκα
σήμερα το χωριό μου. Λέω
«σήμερα», διότι οι διαμορφωθείσες για την πολιτεία μας και την
κοινωνία μας συνθήκες, κυρίως οι
οικονομικές, εκεί οδηγούν. Πίσω στη
φύση, κοντά στα βουνά, στις πλαγιές
και στους κάμπους, εκεί που κάποτε

τη θάλασσα ο άλλος.
Αλλά χρόνο το χρόνο, τα πράγματα άλλαξαν, γιατί η ζωή άλλαξε
και η πόλη κατάπιε το χωριό και οι
αγρότες έγιναν αστοί, εγκαταλείψαντες το χωριό, που έμεινε ερημωμένο από τους πολλούς, από τους
νέους, από τους δουλευτάδες της

από τον κοινωνικό λήθαργο της πόλης και νοερά τους μετέφερε εκεί,
στα βουνά του χωριού τους, στις
πλαγιές και στους κάμπους, κοντά
στη φύση, προσκυνητές στα γεμάτα
αράχνες ξωκλήσια, στις λαγκαδιές,
όπου τα τρεχούμενα νερά τους έγιναν αδέσποτα, αφού έπαψαν να πο-

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΦΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ)

Τ

ο Δ.Σ. του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά
καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, με τα παρακάτω θέματα:
α) Διοικητικός Απολογισμός
β) Οικονομικός Απολογισμός
γ) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
δ) Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης: 11 Νοεμβρίου 2012, ημέρα
Κυριακή.
Τόπος Γενικής Συνέλευσης: Το ξενοδοχείο STANLEY στην
πλατεία Καραϊσκάκη (Στάση Μετρό Μεταξουργείο).
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012, την
ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη
που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και πριν την
έναρξη της ψηφοφορίας.
Ετήσια συνδρομή: Πέντε (5) ευρώ.
Νέα εγγραφή: Πέντε (5) ευρώ.
Οι εργασίες της Γ.Σ. θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω
πρόγραμμα:
11.30: Έναρξη Γενικής Συνέλευσης.
11.45: Εκλογή προέδρου της Γ.Σ., Γραμματέα και Εφορευτικής
Επιτροπής.

Συνέχεια στη σελ. 12

ΤΟ 11ο ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ
ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΗ ΔΑΦΝΗ
τ’ αλέτρι όργωνε τη γη, το τσοπανόπουλο έπαιζε τη φλογέρα του και
τα κουδουνίσματα των γιδοπροβάτων αντηχούσαν μελωδικά, κάτω
από τον βαθυγάλανο ουρανό, όπου
ένιωθες την προστασία του και τη
ζεστασιά του. Εκεί που ο άνθρωπος
δούλευε τη γη και αυτή του απέδιδε,
άλλοτε πλούσια και άλλοτε φτωχά.
Όμως, με την αγάπη σ’ αυτήν, τ’
αγαθά της ανταπέδιδε. Ο αγρότης
ήταν ο επαγγελματίας της γης, όπως
ο ναυτικός ήταν ο επαγγελματίας
της θάλασσας, γιατί και οι δύο αγαπούσαν ειλικρινά, τη γη ο ένας και

γης και τους τσοπάνηδες του βουνού
και του κάμπου.
Όλοι παρασύρθηκαν από της πόλης τις προκλήσεις για ζωή καλύτερη,
και αφού άλλοι πούλησαν και άλλοι
εγκατέλειψαν τα χωράφια τους και
τις στάνες τους, θυρωροί στις πόλεις
έγιναν, και υπηρέτες των πολλών
έγιναν, και χαρτοπαίκτες έγιναν, και
ναρκομανείς έγιναν, έτσι ώστε και
τον εαυτό τους απώλεσαν, και από
τις προγονικές τους ρίζες ξέκοψαν,
και ταπείνωση για την αγροτική καταγωγή τους ένιωθαν, και μόνο το
δημοτικό μας τραγούδι τούς ξύπναγε

τίζουν τα οργωμένα χωράφια και το
κελάρυσμά τους, μαζί με του κότσυφα το λάλημα, τη μοναξιά τους τέρπουν.
Να λοιπόν, που η μούσα μας η
λαϊκή, η δημοτική μας μούσα, απ’
του Ομήρου τα χρόνια μέχρι σήμερα,
είναι το γνώρισμα της φυλής μας,
είναι του Έλληνα το δέσιμο με την
πατρίδα του, με το χωριό του και με
την πόλη του, με τις προγονικές
μας ρίζες, που μας κρατούν στέρεα,
παρά τα συνειδητά παραπατήματά
μας, από της ψεύτικης ζωής μας τον

Σελ. 12

Συνέχεια στην 9η σελ.

Δ Ι Α Β Α ΣΤ Ε
3 Κοινωνικά

σελ. 2

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3 Δραστηριότητες Συλλόγων
Φορέων - Ιδιωτών

σελ. 3
3 Επαγγέλματα που χάθηκαν

σελ. 4
3 1ο τουρνουά μπιρίμπας

σελ. 5
3 Τηλεσκόπιο

σελ. 6-7
3 Τα νέα του ΝΑΟΔ

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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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Έφυγε
ο Παναγιώτης (Πάικος)
Νικ. Θεοδωρόπουλος
Υποστράτηγος Ελληνικής Αστυνομίας ε.α.
Στις 22 Ιουλίου 2012
έφυγε για πάντα από
κοντά μας ο αγαπητός
μας συντοπίτης, φίλος
και συγγενής Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
(του Νικολάου).
Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε στους
Δαφναίους θλίψη και
συγκίνηση.
Γέννημα - θρέμμα
της Στρέζοβας, προερχόμενος από φτωχή και
πολύτεκνη οικογένεια
(Μπολάδες), έχοντας μοναδικούς συμμάχους το θάρρος,
την τόλμη, την αποφασιστικότητα, την αντρίκεια λεβεντιά,
την ανυπέρβλητη πίστη στο Θεό και την απόλυτη προσήλωση
στα πατριωτικά ιδεώδη, κατόρθωσε να υπερκεράσει κάθε
δυσκολία της ζωής, να σταδιοδρομήσει στο Σώμα της
Αστυνομίας Πόλεων και μετέπειτα Ελληνικής Αστυνομίας,
απ’ όπου αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Υποστρατήγου,
να γνωρίσει την απόλυτη κοινωνική καταξίωση και κυρίως
να αποτελέσει υπόδειγμα συνανθρώπου.
Υπήρξε καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του έντιμος,
ηθικός, δίκαιος, αξιοπρεπής, γενικά ένας ακέραιος χαρακτήρας και πάνω από όλα ρεαλιστής.
Λάτρης του χωριού μας, το επισκεπτόταν συχνά, πάντοτε με την αγαπημένη του σύζυγο Δήμητρα, προσέφερε
δε σιωπηλά και αθόρυβα τη βοήθειά του, οπουδήποτε και
σε οποιονδήποτε.
Άφησε πίσω του μία καταξιωμένη οικογένεια, αντάξια
των προσδοκιών του.
Αιωνία του η μνήμη!

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗ Σ ΔΑΦΝ Η Σ
ΕΔΡΑ: Θεμιστοκλέους 4 Αθήνα Τ.Κ. 10678
Τηλ.-Fax: 210-3822190
Ιστοσελίδα: www.syllogosdafneon.gr
e-mail: info@syllogosdafneon.gr
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά
Εκδότης: 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:
Θοδ. Κόλλιας, Παν. Λάππας, Παν. Τσίπος
Φωτογραφίες: Βάσω Μαλλή
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Βαπτίσεις

Έφ υγαν...

Αθήνα
― Στις 23 Ιουνίου 2012 στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου
στο Χαλάνδρι, ο Μάνθος Πεγγούσης και η Γεωργία
Πεγγούση-Μπάτου του Ανδρέα, βάπτισαν το δεύτερο γιο τους. Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα του
παππού του «Ανδρέας».
Νονός έγινε ο ξάδελφός του Ανδρέας Λαγοδήμος.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε φαγοπότι και γλέντι
με συγγενείς και φίλους.

Τ.Κ. Δάφνης
― Σπυροπούλου Θεώνη του Χαραλάμπους. Απεβίωσε
στις 8-5-2012. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1928.
― Μπάτου Αναστασία του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 166-2012. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1930.
― Κυριακοπούλου Βασιλική του Δημητρίου. Απεβίωσε
στις 12-7-2012. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1929.
― Φελεμέγκας Ανδρέας του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 297-2012. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1918.
― Ρηγόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου. Απεβίωσε
στις 5-8-2012. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1926.
― Σαϊτάνη Ελένη του Κων/νου. Απεβίωσε στις 9-82012. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1925.
― Μπερλέμης Δημήτριος του Αθανασίου. Απεβίωσε
στις 27-8-2012. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1927.
― Ανανιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου. Απεβίωσε στις
28-8-2012. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1933.

Τ.Κ. Δάφνης
― Στις 21-4-2012, ημέρα Σάββατο, στον Ι.Ν. Αγίου
Χαραλάμπους στη Δάφνη η Φωτεινή Σακελλαρίου
και ο Φώτης Χαραλαμπόπουλος βάπτισαν το γιο
τους.
Ανάδοχος ο Γεώργιος Σακέτος από την Πάο. Στο
νεοφώτιστο δόθηκε το όνομα Γρηγόριος.
Τ.Κ. Πάου
― Στις 10-6-2012, ημέρα Κυριακή, στον Ι.Ν. Κοιμήσεως
Θεοτόκου στο Βεσίνι η Χαρούλα Λαζανά και ο Γεώργιος Ροδόπουλος βάπτισαν την κόρη τους.
Ανάδοχοι η Αρετή Κουρετζή και η Μαρία Κυριαζή
από την Αθήνα. Στην νεοφώτιστη δόθηκε το όνομα
των γιαγιάδων της Πηνελόπη - Αλεξία. Μετά το
μυστήριο ακολούθησε γλέντι με όλους τους παρευρισκόμενους στο EVENTE.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

Γάμος
Τ.Κ. Σκοτάνης
― Με τα “δεσμά” του γάμου ενώθηκαν η Αλεξία
Ζήκου του Παναγιώτη με τον εκλεκτό της καρδιάς
της Αλέξιο Καλαντζή του Παναγιώτη.
Η τελετή έγινε το Σάββατο 28-7-2012 στον Ι.Ν.
Αγίου Δημητρίου Σκοτάνης.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με
πάρα πολλούς προσκεκλημένους στην ταβέρνα
“Ο Ζήκος” μέχρι πρωΐας.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Α ΓΓΕ Λ ΙΕ Σ
1) Πωλείται οικία στη Δάφνη Καλαβρύτων
ιδιοκτησία
Νικολάου Γεωργ. Σωτηρόπουλου
Πληροφορίες στο τηλ.: 6948488187
2) Πωλούνται οικόπεδα εντός σχεδίου
στη θέση: “Βελόνι’’ Δάφνης Καλαβρύτων
Πληροφορίες
στο τηλ.: 6937134595 κ. Κώστας
3) Πωλείται οικόπεδο 850 τ.μ.
εντός σχεδίου στη θέση “Σειρήνα”
στη Δάφνη Καλαβρύτων.
Πληροφορίες
στο τηλ.: 6979080587 κ. Μπαλασόπουλος

Εμπόριο Ακατέργαστων
Δερμάτων & Μαλλιών
Σπήλιος Κούνας
Δάφνη Καλαβρύτων • Τηλ. 6974883062

Τ.Κ. Πάου
― Ζαννή Γεωργία του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 13-62012. Γεννήθηκε στην Πάο το 1932.
― Δεχουνιώτης Δημήτριος του Θεοδώρου. Απεβίωσε
στις 18-7-2012. Γεννήθηκε στην Πάο το 1936.
― Αρβανίτης Ιωάννης του Λεωνίδα. Απεβίωσε στις 237-2012. Γεννήθηκε στο Βεσίνι το 1921.
Τ.Κ. Πεύκου
― Δημητρακοπούλου Βασιλική του Ηλία. Απεβίωσε
στις 2-6-2012. Γεννήθηκε στο Πεύκο το 1915.
Τ.Κ. Χόβολης
― Μητρόπουλος Γεώργιος του Νικολάου. Απεβίωσε
στις 24-6-2012. Γεννήθηκε στη Χόβολη το 1936.
― Κουτσαντώνης Νικόλαος του Ιωάννη. Απεβίωσε στις
13-7-2012. Γεννήθηκε στη Χόβολη το 1939.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

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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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Δηλώσεις Δημάρχου
Οι νέες περικοπές στους πόρους της Αυτοδιοίκησης
οδηγούν τους Δήμους στον μαρασμό και την κατάρρευση
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς
συμμετείχε στο έκτακτο
Διοικητικό Συμβούλιο της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), που
έγινε την Παρασκευή
03/08/2012 στην Αθήνα
για τις νέες περικοπές
στους πόρους που διατίθενται στους Δήμους.
Μετά το τέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο
Δήμαρχος Καλαβρύτων
δήλωσε:
«Με τις νέες περικοπές που έγιναν στους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιβεβαιώνεται με τον πλέον δραματικό τρόπο ότι, αργά ή γρήγορα, οδηγούμαστε στην κατάρρευση της λειτουργίας
των Δήμων και του αδιαμφισβήτητου κοινωνικού τους ρόλου στην αδυναμία εκτέλεσης στοιχειωδών έργων και παροχής
αναγκαίων υπηρεσιών στους συμπολίτες
μας, καθώς και στην αδυναμία πληρωμής
των κάθε είδους υποχρεώσεών μας.
Έτσι και στο Δήμο Καλαβρύτων, οι κάθε
μήνα διατιθέμενοι από το Κράτος, πόροι
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (μισθοί προσωπικού, καύσιμα, χαρτικά, κ.λ.π.)
έχουν μειωθεί δραματικά και από 290.000,00
ευρώ που διατίθεντο μηνιαίως το 2010, τώρα
το μήνα Ιούλιο του 2012 διατέθηκαν μόνο
175.000,00 ευρώ, δηλαδή περικοπή της τάξης
του 60% και αναμένεται και περαιτέρω μείωσή τους.
Επίσης δεν έχει διατεθεί, εφέτος, στους
Δήμους, ούτε στο Δήμο Καλαβρύτων, ούτε
ένα ευρώ από τη χρηματοδότηση που έδινε,
τακτικά, τα προηγούμενα χρόνια η Κυβέρνηση για την εκτέλεση μικρών έργων, επισκευών και συντηρήσεων (τη γνωστή ΣΑΤΑ).
Και ασφαλώς δεν γίνεται λόγος για την
απόδοση των παλαιών παρακρατηθέντων
πόρων από τους Δήμους.

Είναι προφανές, για
καθέναν που σέβεται τον
εαυτό του και δε θέλει να
κοροϊδεύει – κι εγώ εκτιμώ
πως είμαι ένας από αυτούς
– ότι, αιτήματα, ανάγκες
και απαιτήσεις που έχουν
οικονομικό κόστος, των
κατοίκων μας, των τοπικών κοινοτήτων μας, των
προέδρων, των εκπροσώπων, των τοπικών συμβούλων μας και των εκπολιτιστικών μας συλλόγων, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο είναι προφανές ότι το
Κράτος δε στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
αλλά τη στραγγαλίζει και την απαξιώνει
οδηγώντας τους Δήμους στο μαρασμό και
στην κατάρρευση.
Και αυτό, παρόλο, που οι Δήμοι της
χώρας έχουν συμβάλλει καθοριστικά και
πρωτοπόρα στην εξοικονόμηση πόρων, στην
ορθολογική κατανομή των δαπανών τους,
στη μείωση και τον σημαντικό περιορισμό
των δομών τους (δήμων, νομικών τους προσώπων, δημοτικών επιχειρήσεων) σε τέτοιο
βαθμό που, εάν οι μειώσεις που εφαρμόστηκαν στους Δήμους εφαρμόζονταν στο
σύνολο της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης η χώρα θα παρουσίαζε ήδη πρωτογενή πλεονάσματα και δεν θα υπήρχε ανάγκη για τη λήψη πρόσθετων επώδυνων μέτρων.
Για την αποτροπή της κατάρρευσης των
Δήμων και της διακοπής της παροχής των
πολύτιμων κοινωνικών υπηρεσιών τους στους
συμπολίτες μας, απαιτείται αυτή την ώρα,
επαγρύπνηση και δυναμική αντίδραση όλων
μας, μέσα από στοχευμένες και αποτελεσματικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις, όπως
θα τις καθορίσει το έκτακτο συνέδριο της
Κ.Ε.Δ.Ε. στις 30 Αυγούστου 2012.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΪΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους Δημότες των Τ.Κ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ - ΔΑΦΝΗΣ - ΝΑΣΙΩΝ - ΠΑΟΥ
- ΠΕΥΚΟΥ - ΣΚΟΤΑΝΗΣ και ΧΟΒΟΛΗΣ της Δ.Ε. ΠΑΪΩΝ του Δήμου μας που οφείλουν
Δημοτικά τέλη του 2012, καθώς και προηγουμένων ετών, ότι μπορούν να τα πληρώνουν
στα Γραφεία της Τ.Κ. Δάφνης τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. μέχρι 01:00 μ.μ.
Για κάθε μήνα μετά τη λήξη της οφειλής (λήξη 31-08-2012) υπάρχει προσαύξηση
1% σύμφωνα με το άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74 και άρθρο 16 του Ν. 2130/93.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26920-71201 ή 26923-60600.
Εκ του Δήμου

Επανεκδόθηκε η
«Ιστορία των Καλαβρύτων»
Επανεκδόθηκε σε έναν καλαίσθητο τόμο 483 σελίδων, το αξιόλογο
έργο του αείμνηστου συμπατριώτη μας ιστορικού Γεωργίου Παπανδρέου: η «Ιστορία των Καλαβρύτων».
Ήταν καιρός, γιατί η πρώτη και μοναδική έκδοση που κυκλοφόρησε
πριν από 85 χρόνια (στα 1927) είχε εξαντληθεί και μόνο σε κάποιες
βιβλιοθήκες θα μπορούσε να την ανακαλύψει κανείς.
Η σημερινή έκδοση αρκετά βελτιωμένη ως προς την εμφάνιση,
κυκλοφορεί με προλόγους του Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Γιώργου
Λαζουρά και του Βοηθού Δημάρχου και προέδρου του ΔΕΠΑΠΟΖ κ.
Σπύρου Σοκορέλη.
Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Δήμο Καλαβρύτων.

Ο Γεώργιος Παπανδρέου γεννήθηκε το 1859 στο Σκούπι Καλαβρύτων.
Ο πατέρας του, Παπανδρέας
Οικονομόπουλος, ήταν ιερέας και
προύχοντας του χωριού.
Αξιοποιώντας την πολύπλευρη
μόρφωσή του (φιλόλογος, γλωσσολόγος, αρχαιολόγος), ασχολήθηκε με τη συγγραφή πλήθους σχετικών βιβλίων, τα οποία τον καθιέρωσαν ως αξιόλογο συγγραφέα.
Εμείς οι νεώτεροι τον γνωρίζουμε
περισσότερο ως ιστορικό συγγραΟ ιστορικός των Καλαβρύτων
φέα, γιατί έχει συγγράψει την ιστοΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ρία των Καλαβρύτων, αλλά και άλΔρ. Φιλολογίας - Γυμνασιάρχης
λων περιοχών της Ελλάδας.
Αρχαιολόγος - Συγγραφέας
Δημοσιογραφούσε στα έντυπα
(1859 - 1940)
της εποχής του (εφημερίδες, περιοδικά) ασχολούμενος με πολλαπλά θέματα.
Διακρίθηκε ακόμη και ως εκκλησιαστικός ρήτορας.
Περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του θα βρείτε
στο επανεκδοθέν βιβλίο του «Η ιστορία των Καλαβρύτων».
Σημ.: Έχει συγγράψει την Ιστορία της Δάφνης (Στρέζοβας).

Έκδοση βιβλίου
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο
του συμπατριώτη μας Χρήστου Ραμαντάνη με τίτλο: «Ο καπιταλιστικός κόσμος και τα εργασιακά
συμβούλια».
Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι πολιτικοοικονομικό.
Ο συγγραφέας κάνοντας μια
αναφορά στις πολιτικές και οικονομικές συγκρούσεις του παρελθόντος, καθώς και στα αποτελέσματά τους, διατυπώνει τη δική
του πρόταση και τη δυναμική που
μπορεί να δημιουργηθεί, ώστε μέσα
από τη σωστή οργάνωση και λειτουργία εργατικών συμβουλίων
να περάσει στα χέρια των εργαζομένων η παραγωγή αλλά και το
παραγόμενο κέρδος.
Το βιβλίο σίγουρα προβληματίζει και δίνει πολλές απαντήσεις
σε ερωτήματα που θέτει ο ίδιος ο συγγραφέας.
Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τις εκδόσεις «ΑΠΑΡΣΙΣ»
Μυκηνών 9, Κεραμεικός, τηλ. 210-3455226.
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Επαγγέλματα που χάθηκαν

Τσίπα

Ας τα γνωρίσουμε, που ξέρετε μπορεί να μας χρειαστούν!

Ο

κύριος υπεύθυνος για την εξαφάνιση των επαγγελμάτων που θα αναφέρουμε εδώ, είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και τα έτοιμα και φθηνά
προϊόντα που κατασκευάζονται από μεγάλες επιχειρήσεις.
Κάποια ίσως θα μπορούσαν να υπάρχουν ακόμη, αν ο πληθυσμός του χωριού μας δε μειωνόταν δραματικά κάθε
χρόνο.
Μυλωνάδες. Χρησιμοποιούσαν τη δύναμη του νερού
για ν’ αλέθουν (μετατροπή των σπόρων των σιτηρών σε
αλεύρι). Αργότερα οι αλευρόμυλοι έγιναν ηλεκτροκίνητοι.
Σαμαράδες (Σαγματοποιοί). Κατασκεύαζαν τα σαμάρια
για τα ζώα. Κάποιοι από αυτούς κατασκεύαζαν και καπιστράνες, κολάνια, ίγκλες και ότι άλλο χρειαζόταν.
Παλιά κάθε οικογένεια είχε δύο τρία ζώα (άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια).
Σήμερα ελάχιστοι συμπατριώτες μας, κυρίως ηλικιωμένοι
χρησιμοποιούν κάποιο ζώο. Οι νεώτεροι εξυπηρετούνται
με τα αγροτικά αυτοκίνητα, τα τρακτέρ και τα μηχανάκια.
Υπάρχουν και κάποιοι που εκτρέφουν κάποια ζώα, κυρίως
άλογα, μόνο από αγάπη και μεράκι γι’ αυτά, χωρίς να τα
χρησιμοποιούν στις αγροτικές δουλειές.
Πεταλωτήδες. Ειδικοί τεχνίτες που πετάλωναν τα ζώα.
Συνήθως οι σαμαράδες ήταν και πεταλωτήδες.
Ζωέμποροι. Έτρεφαν ζώα και στη συνέχεια τα πουλούσαν. Η πώληση ή η ανταλλαγή των ζώων γινόταν συνήθως στα πανηγύρια (ζωοπανήγυρα). Μεγάλη συμμετοχή
στο ζωεμπόριο είχαν και οι Ρομά, οι οποίοι είχαν την ικανότητα μέσα σε λίγες ημέρες ν’ αλλάξουν τελείως την εικόνα ενός ζώου και να φαίνεται νεότερο. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι συμπατριώτης μας, που στο ένα πανηγύρι

πούλησε σε Ρομά το γάιδαρό του και στο επόμενο πανηγύρι
τον αγόρασε πάλι χωρίς να τον αναγνωρίσει.
Σήμερα ο μοναδικός ζωέμπορος, σαμαράς και πεταλωτής
είναι ο Χαρ. Βασ. Τράγκας.
Καρεκλοποιοί. Κατασκεύαζαν ή επιδιόρθωναν καρέκλες.
Γανωματήδες. Γάνωναν με καλάι όλα τα χάλκινα οικογενειακά σκεύη (λεβέτια, τετζέρια, τηγάνια, κουτάλια
κ.λπ.). Συνήθως είχαμε και γανωματήδες περαστικούς από
άλλες περιοχές, που αν έβρισκαν δουλειά, έμεναν για
λίγες ημέρες στο χωριό μας.
Τσαγκάρηδες. Το χωριό μας είχε αρκετούς τσαγκάρηδες.
Ήταν καλοί τεχνίτες και κατασκεύαζαν κυρίως αρβύλες,
κατά παραγγελία ή τις πουλούσαν στα πανηγύρια. Κατασκεύαζαν επίσης τσαρούχια και αργότερα όλα τα είδη
των παπουτσιών.
Σιδεράδες. Κατασκεύαζαν ή επιδιόρθωναν γεωργικά
εργαλεία (υνιά, κασμάδες, τσεκούρια). Επίσης κατασκεύαζαν
και πιροστιές και ότι άλλο χρειαζόταν ένα σπιτικό. Χρησιμοποιούσαν τη δύναμη της φωτιάς (καμίνια) και τα προϊόντα
τους ήταν υψηλής τεχνικής και αντοχής.
Μοδίστρες και Ραφτάδες. Έραβαν ή επιδιόρθωναν
ρούχα για τις εργασίες, αλλά έραβαν και ρούχα επίσημα,
κοστούμια, φορέματα, νυφικά κ.λ.π.
Υπήρχαν και κάποιοι τεχνίτες που περιστασιακά περνούσαν από το χωριό μας, όπως:
Χτενάδες. Διόρθωναν τα χτένια που χρησιμοποιούσαν
οι νοικοκυρές στους αργαλειούς.
Τροχατζήδες. Τρόχιζαν όλα τα γεωργικά εργαλεία
(τσεκούρια, κασμάδες, σκεπάρνια, βατοκόπες κ.λ.π.).
Παν. Τσίπος

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΓΥΑΛΙΑ

Θ

υμάμαι, ήμουνα μαθητής της Γ
Δημοτικού. Είχα δάσκαλο τον
Διευθυντή του σχολείου μας.
Είμαστε στο βασίλειο του Φόβου, το
ξύλο έπεφτε επί δικαίων και αδίκων.
Κάθε μέρα έγραφε απανωτούς πίνακες
με πράξεις και αλίμονο σε όποιον δεν
τους είχε έτοιμους την άλλη μέρα.
Καθόμουν στο τρίτο θρανίο και δεν
έβλεπα καλά στον πίνακα, πίστευα ότι
ο πίνακας γυάλιζε. Δεν είχα το δικαίωμα
να καθήσω πιο κοντά. Η σειρά των μαθητών στα θρανία ήταν η κοινωνική
διάρθρωση του χωριού. Αλίμονο αν
κάποιος μαθητής την ανέτρεπε.
Έτσι περίμενα βράδυ την μάνα μου
να έρθει από τα χωράφια, να πάμε
στην συμμαθήτριά μου την Διαμάντω.
Εκεί κάτω από το φως της λάμπας πετρελαίου αντέγραφα τις ασκήσεις.
Κάποτε πρόσεξε ο δάσκαλος τις
απεγνωσμένες μου προσπάθειες να
δώ τον πίνακα, μάλλον κρεμιόμουν
από το θρανίο για να μπορέσω να δώ.
Στο διάλειμμα με κράτησε μέσα και με
έβαλε να καθήσω στο πρώτο θρανίο
και τότε μπόρεσα να γράψω. Θυμάμαι
μου είπε «Θοδωράκη να πεις στον πατέρα σου να σε πάει στην Τρίπολη για
γυαλιά». Ούτε λόγος να καθήσω στο
πρώτο θρανίο.
Μάρτης πρέπει να ήταν, όταν μια
μέρα απόγευμα-βράδυ, ξεκίνησα με
τον πατέρα μου. Με τα πόδια διασχίσαμε το χωριό και φθάσαμε στον κάμπο,
περπατήσαμε κατά μήκος του Λάδωνα
και φθάσαμε νύχτα στου Καμπά το
μύλο (νερόμυλο). Ήτανε ανοιχτός ακόμη, εκεί είδα για πρώτη φορά ηλεκτρικό
ρεύμα, παραγόμενο από γεννήτρια.
Κοντά, δίπλα στον Λάδωνα ήταν μια
τοποθεσία «Πολέμοι» λεγότανε, επειδή
εκεί είχε γίνει ένας πόλεμος Ελλήνων
και Τούρκων (Έλληνες υπό την αρχηγία
του Θόδωρου Κολοκοτρώνη).
Μείναμε στο σπίτι του την νύχτα,
πρέπει να πλησίαζε το Πάσχα. Ένα
παιδί του στην ηλικία μου, μου έδωσε
ένα χαρτάκι που όταν το ακουμπούσα
στην στόφα έσκαζε. Είχε μέσα λίγη
πυρίτιδα.
Πρωί πήραμε το λεωφορείο από το
Θεόκτιστο, ήτανε από αυτά με μούρη
φορτηγού. Μέσα κουβαλούσε το μισό
ζωϊκό βασίλειο, κότες, κουνέλια, αρνάκια και κατσικάκια μέσα σε χαρτόκουτα και τράστα. Κάποτε φθάσαμε

στην Τρίπολη.
Πήγαμε στο Οφθαλμιατρείο του
Βλάχου. Λέγανε ότι ήταν ένας από
τους καλύτερους γιατρούς όχι μόνο
της Τρίπολης αλλά και της χώρας μας.
Τελικά μας έγραψε την συνταγή
για γυαλιά. Γραμμή μετά για τον οπτικό
και σε λίγο ήμουνα έτοιμος με κάτι
γυαλιά μεγαλύτερα από το πρόσωπό
μου. Αλλού πατούσα και αλλού βρισκόμουνα. Ήθελαν τα μάτια την προσαρμογή τους.
Το πρόβλημα αυτό ήτανε το μικρότερο, πώς θα πήγαινα στο σχολείο; τι
θα αντιμετώπιζα;
Θυμάμαι την πρώτη μέρα μου στο
σχολείο με τα γυαλιά. Δεν είναι υπερβολή να πώ ότι και οι τετρακόσιοι μαθητές με ...περικύκλωσαν για να δούν
το παράξενο ον. Στιγμές αμηχανίας …
αμέσως απόκτησα το πρώτο μου παρατσούκλι «γυαλάκιας».
Άλλη φορά είχαν περισσότερη έμπνευση, έκαναν και στιχάκι το οποίο
το τραγουδούσαν πολλά μαζί: «αγάπη
μου-λατρεία μου-γυαλάκια-μυωπία
μου.»
Εγώ προσπαθούσα να αντιδράσω
σε αυτήν την άδικη επίθεση, κυνηγούσα
κανένα αλλά αυτοί ξέφευγαν, ήταν πιο
γρήγοροι από μένα και ήταν και πιο
πολλοί.
Μέρες έκανε να τους περάσει και
να με συνηθίσουν. Τότε ....χτύπησε ο
δάσκαλος! Θοδωράκη, μου λέει, μην
τους ακούς «γυαλιά φορούσε και ο
μεγάλος Ελευθέριος Βενιζέλος» .Έτσι
απέκτησα καινούργιο παρατσούκλι πιο
ηχηρό από τα άλλα «Βενιζέλος» και
καμιά φορά μαζί «γυαλάκιας-Βενιζέλος».
Όλα αυτά κράτησαν περίπου ένα
χρόνο, τότε εμφανίστηκε και ένα δεύτερο παιδί με γυαλιά, σ’ αυτό δεν υπήρξαν αντιδράσεις απ’ ότι θυμάμαι.
Ίσως να συνήθισαν, ίσως κάτι επάνω
μου να τα ενοχλούσε.
Γρήγορα ξέχασα ότι φορούσα γυαλιά, συνέχιζα να παίζω όπως πριν, έτσι
τα γυαλιά μου σπάσανε αρκετές φορές
και τα στέλναμε για επισκευή.
Μέχρι που βρήκαμε ένα σιδερά στο
χωριό που με την βοήθεια του καμινέτου
και με προσεκτικές κινήσεις τα συγκολλούσε.
Το σίγουρο ήταν ότι έγραφα τα μαθήματά μου από τον πίνακα και δεν

Οι παλιοί πολιτικοί, οι παλιοκαραβάνες
που μιλούν και φέρονται σαν παλιο.....νες,
είπαν για τον Άλεξ Τσίπρα
πως δεν έχει διόλου Τσίπα.
Κι ένας φίλος με μυαλό
ρώτησε έναν παλιό,
αν αφήσαν λίγη τσίπα
για να δώσουμε στον Τσίπρα.
Μα ο παλιός μουγκάθηκε
έκανε πως δεν άκουσε,
την κουβέντα πήγε αλλού
στο φούρναρη, στη Μιχαλού.
Είναι δυνατόν οι θύτες
οι μεγάλοι αγιογδύτες,
για την τσίπα να μιλάνε
όταν πάντα μας πουλάνε;
Στο σπιτικό του κρεμασμένου
δε μιλάνε για σκοινί,
γιατί τα έργα σας τα ξέρουν
και ο φούρναρης και η Μιχαλού.

Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα (12)
της λέξης Γαϊδουρομούλαρο
(μουλάρι με μάνα γαϊδούρα και πατέρα άλογο)

ξαναπήγα στην Διαμάντω, ούτε θυμάμαι
να αντιμετώπισα πρόβλημα σε οποιαδήποτε θέση και να καθόμουν.
Η προτίμηση του Δάσκαλου ήταν
τα μαθηματικά, δηλαδή η αριθμητική
με πολλές πράξεις και με πολλές ασκήσεις.
Οι πίνακες που έγραφε ο δάσκαλός
μας, αφορούσαν κυρίως την αριθμητική,
δεν θυμάμαι να έγραφε τίποτα άλλο
στον πίνακα.
Όμως οι κακιές γλώσσες των συμμαθητών μου έλεγαν, ότι «αφού ο ίδιος
δεν ήξερε την διαίρεση πως θα μας
την μάθαινε;»
Το σίγουρο όμως ήταν ότι προσπαθούσε πάρα πολύ, όμως με τρομοκρατία
δεν προάγεται η γνώση.
Η Επαφή μου με τα μαθηματικά
ήτανε τραυματική. Είχαν συνδεθεί μέσα
μου, με την φυσική μου αδυναμία να
δώ, με την κοινωνική μου θέση, εξαιρετικά μειονεκτική! Ήταν η οικογένειά
μου από τις πιο φτωχές του χωριού.
Πάνω από όλα όμως με τον βάρβαρο
τρόπο αντιμετώπισης από τον Δάσκαλο.
Όλα αυτά όμως τα αντιμετώπισα
με πολύ θετικό και δημιουργικό τρόπο.
Κατάφερα μέσα σε λίγα χρόνια να
αγαπήσω τα μαθηματικά και να ζήσω
από αυτά.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Ήξερε ο δάσκαλος
διαίρεση και πολύ καλός ήταν στην
δουλειά του.
Αλλού ήταν το πρόβλημα. Τα βιβλία
απευθύνονταν σε άλλα παιδιά, προικισμένα από άλλο οικογενειακό-κοινωνικό περιβάλλον.
Είναι αυτό που λέμε ταξική εκπαίδευση. Το σύστημα ήταν καλοδουλεμένο, οι μηχανές του λαδωμένες. Ξέβραζε συνέχεια τα παιδιά του Λαού.
Πανέξυπνα παιδιά, που σε άλλους τομείς έκαναν προκοπή και τίμησαν τον
τόπο μας.
Ένα παράδειγμα θα αναφέρω, γιατί
αυτό είναι άλλο θέμα. Το σχολικό έτος
1966-1967 βρεθήκαμε στην Α Γυμνασίου 110 παιδιά, το 1971-1972 πήραμε
απολυτήριο 30 παιδιά, τα 22 πέρασαν
σε πανεπιστήμια με πολύ καλές σειρές,
τι έγιναν τα υπόλοιπα 80 παιδιά;

1) Γ _ _ _ _
2) Α _ _ _ _ _
3) Ι _ _ _
4) Δ _ _ _ _ _
5) Ο _ _ _ _ _
6) Υ _ _ _ _ _
7) Ρ _ _ _ _ _
8) Ο _ _ _ _
9) Μ _ _ _ _ _
10) Ο _ _ _ _
11) Υ _ _ _ _ _
12) Λ _ _ _ _ _
13) Α _ _ _ _ _
14) Ρ _ _ _ _ _
15) Ο _ _ _ _ _

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

1) Αυλάκι που διευκολύνει το πότισμα των χωραφιών.
2) Έτσι ονομάζεται όποιος δεν έχει παιδιά.
3) Δέντρο που ζει στις όχθες των ποταμών.
4) Εργαλείο θερισμού.
5) Ο ασθενής και ο .... αμαρτίαν δεν έχουν.
6) Σημάδι της Γραμματικής που έμπαινε κάτω από το α,
η, ω, στα αρχαία κείμενα.
7) Έτσι ονόμαζαν οι Τούρκοι τους Έλληνες.
8) Άτακτο πλήθος.
9) Πολτός από χυμούς φρούτων και ζάχαρη.
10) Έτσι ονομάζονται οι άκρες του ποταμού.
11) Ονομασία της περιοχής έξω από την πόλη.
12) Έτσι παρομοιάζουμε τους ψηλούς και αδύνατους.
13) Έχει μάνα φοράδα και πατέρα γάιδαρο.
14) Σύντομο ερωτικό γράμμα.
15) Βάλε ένα διπλό ... λέγαμε στα καφενεία τα χρόνια
της σπατάλης.
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (11) (αρ. φ. 39):
1) Σιδεροστιά
7) Οξείδωση
2) Αγκίστρι
8) Παχνί
3) Γκέκας
9) Ορτύκι
4) Μελιγγόνια
10) Ίγγλα
5) Ανάδοχος
11) Όστρακο
6) Ταμπακέρα
12) Σαράκι
Παν. Τσίπος

Θόδωρος Σαμπάς
Μαθηματικός
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Χ

ρόνια τώρα, στα καφενεία και σε
πάρα πολλά σπίτια του χωριού (και
μη) πότε τετράδες, πότε ζευγάρια
παίζουν μπιρίμπα. Ένα παιχνίδι, που μας
διασκεδάζει, μας εκτονώνει, μας κοινωνικοποιεί και ενίοτε μας εκνευρίζει (για λίγο
βέβαια). Ένα παιχνίδι που αναδεικνύει, σοφούς, σχετικούς, άσχετους, νευρικούς, ανυπόμονους, πονηρούς, έξυπνους, εξυπνάκηδες, εγκέφαλους κ.αλ.
Ένα παιχνίδι που στέλνει για λίγο τα
ζευγάρια στην πόρτα του δικηγορικού γραφείου, αλλά και ένα παιχνίδι που κάποιοι
προγραμματίζουν ταξίδι ολόκληρο για να
το απολαύσουν με οικεία-φιλικά πρόσωπα.
Έτσι, μια μέρα του καλοκαιριού στο καφενείο του Κακαραπόγιαννη, η ιδέα του
Κώστα Πετρόπουλου για την διεξαγωγή
του Πρώτου τουρνουά μπιρίμπας, δεν χρειάστηκε πολύ σκέψη για να πάρει σάρκα και
οστά.
Μας βρήκε σύμφωνους και όση ώρα δήλωναν συμμετοχές, τα «φιλικά προετοιμασίας» έδιναν και έπαιρναν.
Μόλις οι συμμετοχές των συμπατριωτών
και ετεροδημοτών (όλων των ηλικιών) που
είχαν έρθει στο χωριό από Αθήνα, Πάτρα,
Αίγιο, ακόμα και υπερατλαντικά απ’ τον
Καναδά, έφτασαν τις είκοσι (20) ο κατάλογος
έκλεισε.
Η κλήρωση ανέδειξε τα εξής ζευγάρια:
Κόλλιας Θοδωρής - Λάππας Πάνος
Κουτσιουρής Λάμπης - Αθανασόπουλος
Αλέκος
Σπυρόπουλος Κώστας - Λάππας Γαβρίλης

Μπιριμπομαχίες
Μες στον καφενέ του Γιάννη
εδιαβάστηκε φιρμάνι
της μπιρίμπας τα παιδιά
να μπλεχτούν σε τουρνουά.
Μπλέχτηκαν μια εικοσαριά
γέροι, νέοι, παλικάρια
με κλήρο βγήκαν τα ζευγάρια,
με συνέπεια και διαφάνεια.

Τα πρώτα θύματα του τουρνουά... με κατεβασμένα τα όργανα της ακοής...
Πολλοί απέδωσαν την ήττα στο Μνημόνιο.

Κάθονται αντικριστοί
αμίλητοι και σοβαροί,
το μυαλό τους στο παιχνίδι
τίποτα μην τους ξεφύγει.
Δύο φίλοι απ’ τα παλιά
ενικήσαν τελικά,
Νίκος και Μίλτος τ’ όνομά τους
να ’χουν πάντα την υγειά τους.
Μα όλοι μες στον καφενέ
ψήσανε κι ένα ρεφενέ,
όσοι παίξουνε μπιρίμπα
να γλεντήσουν στα κλαρίνα.
Οι κριτές χρειάστηκε να λάβουν αυστηρά έκτακτα μέτρα... (ευτυχώς μια φορά).
Ήταν ελαστικοί απέναντι στον Απόστολο τον οποίο δεν απέβαλαν από την αίθουσα.
αφού συγκέντρωναν καθημερινά το ενδιαφέρον πάρα πολλών συμπατριωτών, συμμετεχόντων και μη. Αγωνία, ενστάσεις, εντάσεις, περίεργους συνειρμούς, παρεμβάσεις των διαιτητών, πειράγματα και άφθονο
γέλιο.
Φιναλίστ, στον μεγάλο τελικό ήταν οι:
Λάππας Νίκος - Φελεμέγκας Μιλτιάδης
& Τζανέτος Λουκάς - Παπαχαραλάμπους
Σωτήρης
Ο τελικός έγινε παρουσία πάρα πολλών
θεατών μέσα και έξω από το καφενείο και
κρίθηκε στις λεπτομέρειες χωρίς ευτυχώς
να χρειαστεί η παρέμβαση των Διαιτητών
κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των οποίων
διεξάγονταν!!!!!!

Ο τελικός με αμείωτο ενδιαφέρον.....
Λάππας Νίκος - Φελεμέγκας Μιλτιάδης
Λαζανάς Κώστας - Συριόπουλος Γιάννης
Λάππας Θοδωρής - Πετρόπουλος Κώστας
Κόλλιας Κώστας - Σαϊτάνης Βαγγέλης
Μακρής Γιώργος - Σπηλιόπουλος Κώστας
Θεοδωρόπουλος Μπάμπης - Παναγόπουλος Γιώργος
Τζανέτος Λουκάς - Παπαχαραλάμπους
Σωτήρης
τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομίλους.
Δυστυχώς ο περιορισμένος χρόνος μας
ανάγκασε να οδηγηθούμε σε νοκ άουτ παι-

Είναι όλοι παιχταράδες
γνωστοί σε όλους μπιριμπάδες,
και έχουν μόνο ένα σκοπό
να φτάσουνε στον τελικό.

χνίδια γιατί δεν επαρκούσε να παίξουν όλοι
με όλους.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ ορίστηκαν ομόφωνα οι Δουφεξής Γιάννης και Μπουσιούτης Λάμπης.
Τα παιχνίδια μεταξύ των κληρωθέντων
ζευγαριών γίνονταν κατόπιν συνεννοήσεως,
γιατί υπήρχαν και κάποιοι εργαζόμενοι.
Οι μπιριμπάκηδες σοβαροί και ιδιαίτερα
προσεκτικοί προσπαθούσαν να περάσουν
τους γύρους, ώστε να φτάσουν στους ημιτελικούς και τον τελικό.
Οι αγώνες και ο τελικός τα είχαν όλα

Παν. Τσίπος

Τι πήγε στραβά ρε Λουκά μουουου;;;
Χάσαμε το τουρνουά
μέσα απ’ τα χέρια μας.

ΝΙΚΗΤΕΣ μετά από τρία γεμάτα άγχος
και ένταση παιχνίδια αναδείχθηκαν οι ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ και ΦΕΛΕΜΕΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ.
Ακολούθησε Δείπνο για παίκτες και μη
στην ταβέρνα του Κακαράπη με αρνιά –
κοντοσούβλια - ορεκτικά - πολλές μπύρες
& πολύ τραγούδι.
Όλοι δεσμευτήκαμε για ένα πράγμα
αυτή η πρωτότυπη ιδέα, που μας έφερε
όλους πιο κοντά…πρέπει να έχει & συνέχεια… το 2ο τουρνουά ΜΠΙΡΙΜΠΑΣ. Του
χρόνου, με περισσότερες συμμετοχές, μεγαλύτερο χρόνο διεξαγωγής, πιο πολλά
παιχνίδια, πιο πολύ διασκέδαση.

Οι νικητές ακόμα τραγουδάνε...

Μάρης Παναγιώτης

Δάφνη
Καλαβρύτων
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤ Ο ΤΗΛ

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ Β ΙΟΣ
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο

Η καρδιά της μάνας

Ο ΓΑΜΟΣ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ
Στην είσοδο του σπιτιού περιμένει μια γυναίκα με το αρσενικό
παιδί της, το οποίο προσφέρει στη νύφη που φθάνει. Εκείνη το αγκαλιάζει, το φιλεί, του βάζει μεταξωτό μαντήλι στο λαιμό και το
ξαναδίνει στη μάνα του. Προχωρεί έπειτα μέσα στο σπίτι. Εκεί την
περιμένει η πεθερά που έχει βάλει στο πάτωμα ένα σιδερικό, να το
πατήσει η νύφη και να είναι γερή σαν το σίδερο. Η νύφη ζώνει την
πεθερά μ’ ένα άσπρο μαντήλι κεφαλής (τσεμπέρι), το οποίο φέρνει
απ’ το σπίτι της, ενώ η πεθερά σκεπάζει με άσπρο επίσης μαντήλι το
κεφάλι της νύφης. Αλλάζουν φιλιά και ευχές.
Όλοι οι ευρισκόμενοι μέσα στο σπίτι φιλεύονται και το στήνουν
στο χορό. Η νύφη αλλάζει. Βγάζει τα νυφικά της και φοράει συνήθως
ένα ταγιέρ. Κατά το σούρουπο, τα νιογάμπρια, μαζί με πολλούς συγγενείς του γαμπρού, επιστρέφουν στο σπίτι της νύφης να αποχαιρετήσουν και πάλι. Η επιστροφή αυτή λέγεται πιστρόφια.

ΓΑΜΗΛΙΟ ΓΕΥΜΑ
Εν τω μεταξύ στο σπίτι του γαμπρού αυτοσχέδιοι μάγειροι ετοιμάζουν το γαμήλιο δείπνο από τα προσφερθέντα κανίσκια. Τα φαγητά
στους γάμους είναι συνήθως κρέας χοντρό «πραματίτσιο» με ρίζι
πιλάφι ή σοφιγάδο (στιφάδο).
Αφού ετοιμασθούν τα φαγητά, συγγένισες του γαμπρού ετοιμάζουν
το τραπέζι.
Στο κύριο τραπέζι κάθονται οι νιογάμπροι, οι γονείς του γαμπρού,
ο κουμπάρος και ο παπάς. Οι προσκεκλημένοι διαμοιράζονται σ’ άλλα
τραπέζια.
Μετά τα ορεκτικά, τους μεζέδες και το πρώτο πιάτο, προπίνει
πρώτος ο κουμπάρος και έτσι «σηκώνει τα γιομάτα» (ποτήρια με
κρασί). Εύχεται να ζήσουν οι νεόνυμφοι, στους γονείς «Να τους ζήσουν» και στους λοιπούς «ό,τι έκαστος επιθυμεί» και «κατεβάζει»
όλο το ποτήρι και επιλέγει:
― Καλώς να σ’ εύρω... τάδε, ο οποίος θα τραγουδήσει μετά απ’
αυτόν. Κάθεται κι αρχίζει το τραγούδι του συνοδεία όλων των
οργάνων.
Παίρνει σειρά έπειτα αυτός που «βρήκε» ο κουμπάρος.
Σηκώνει κι αυτός τα γιομάτα, εύχεται χαρούμενα και κεφάτα και
επαναλαμβάνει το «καλώς να σ’ εύρω... τάδε» (όποιον θέλει να τραγουδήσει μετά απ’ αυτόν), και «πιάνει» το καλύτερό του τραγούδι.
Αυτά συνεχίζονται ώσπου να ευχηθούν και να τραγουδήσουν όλοι.
Σε κάποιον γάμο «βρήκαν» και το γαμπρό. Αλλά δεν γνώριζε τραγούδια. Στην πίεση των συνδαιτημόνων αναγκάσθηκε να πει αυτό
που... τραγουδούσαν στο Στρατό.
«Σαν πεθάνω μες τη μάχη
στου πολέμου τη φωτιά...»
φυσικά έγινε ιλαρός πανζουρλισμός.

Ένα παιδί μοναχοπαίδι αγόρι
αγάπησε μιας μάγισσας την κόρη.
Δεν αγαπώ εγώ, του λέει, παιδιά
μ’ αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου
της μάνας σου να φέρεις την καρδιά
να ρίξω να την φάει το σκυλί μου...
Τρέχει ο γιος τη μάνα του σκοτώνει,
και την καρδιά τραβά και ξεριζώνει
και τρέχει να την πάει μα σκοντάφτει
και πέφτει ο γιος κατάχαμα με δαύτη...
Κυλάει ο γιος και η καρδιά κυλάει
και την ακούει να κλαίει και να μιλάει.
Μιλάει η μάνα στο παιδί και λέει:
Χτύπησες αγόρι μου και κλαίει.

Ποιος φταίει;
Πριν δέκα χρόνια στη Γερμανία οι κοινωνικοί
εταίροι (πολιτικοί, συνδικάτα, επιχειρηματίες κ.λπ.)
κάθισαν σ’ ένα τραπέζι, συζήτησαν και συμφώνησαν
όλοι για τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν.
Αυτό βοήθησε ώστε η οικονομική κρίση του 2008 να
μην έχει καμιά επίπτωση στη Γερμανία. Σήμερα η
Γερμανία είναι ο χρηματοδότης της Ευρώπης.
Εδώ στην Ελλάδα όλοι κάνουν πως ενδιαφέρονται
για το καλό των πολιτών με λόγια, αλλά σκοντάφτουν
και δεν προχωρούν όταν πρόκειται για έργα.
Ποιος φταίει; Οι πολιτικοί που λένε μισές και
υπονοούμενες αλήθειες; Οι συνδικαλιστές που τα
θέλουν όλα δικά τους και δε νερώνουν το κρασί
τους; Οι επιχειρηματίες που ζητάνε αχόρταγοι όλο
και περισσότερο κέρδος;
Το συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα είναι ότι
όλοι φταίνε, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον συμπατριώτη
μας Γιάννη Λάππα, ο οποίος αφού χιλιοπαρακάλεσε
τη Δημοτική Αρχή χωρίς να βρεί ανταπόκριση, με
δικά του έξοδα κατασκεύασε τον κοινοτικό δρόμο
από τον Άγιο Ανδρέα έως το σπίτι του με όλες τις
απαιτούμενες προδιαγραφές.
Μήπως ήρθε η ώρα η Δημοτική Αρχή να κατασκευάσει και το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου για
να εξυπηρετηθούν και οι υπόλοιποι συνδημότες μας
που διαμένουν στην ίδια γειτονιά (στο κέντρο του
χωριού);
Συγχαρητήρια Γιάννη.

Μικρά και σοφά
― Σε μερικά πράγματα δεν παίζει ρόλο η
ηλικία αλλά ο τρόπος σκέψης και η εμπειρία.
― Όλοι οι άνθρωποι κάποτε πεθαίνουν. Λίγοι
όμως πραγματικά έζησαν.
― Χωρίς την θλίψη δεν μπορούμε να νιώσουμε
τη χαρά και χωρίς το σκοτάδι δεν μπορούμε να
εκτιμήσουμε την λάμψη της καινούριας μέρας...
― Όταν τολμάς, χάνεις για λίγο το βήμα σου...
― Όταν δεν τολμάς, χάνεις για πάντα τον
εαυτό σου!

Ποτέ μου δεν ξενόμενα
κι απόψε πού θα μείνω;
Θα μείνω στην αγάπη μου
θα μείνω στην καλή μου
να με κερνά γλυκό κρασί,
ώσπου να ξημερώσει,
ώσπου να βγει ο αυγερινός
να πάρει η πούλια γιόμα.

ΤΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
Σαν περάσουν τα μεσάνυχτα, οι νεόνυμφοι αποσύρονται στην
νυμφική παστάδα. Συνήθως συνοδεύονται υπό της πεθεράς ή κάποιας
ηλικιωμένης συγγένισσας του γαμπρού.

Συνέχεια στη σελ. 7

Ακούσατε τίποτα στις "ειδήσεις";
Διαβάσατε κάτι στις "εφημερίδες τους";
Μπαααααα! Δε νομίζω!

Πολλά συγχαρητήρια

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
Όταν έλθει η σειρά της νύφης λέγει το εξής τραγούδι:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ
ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΠΟΥ “ΕΚΡΑΞΕ” ΤΟΥΣ G20!

Ενώ οι G20 συνεδρίαζαν στο Μεξικό, ακριβώς
απ' έξω γινόταν η μεγαλύτερη από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις παγκοσμίως με μηδενική τηλεοπτική και δημοσιογραφική κάλυψη!

Διαολοζέστη
Έτσι χαρακτήρισε ένας παππούς τη ζέστη
του φετινού καλοκαιριού. Δεν είναι μόνο οι
40 και βάλε βαθμοί, αλλά και η περίεργη δυσφορία που προκαλεί. (Έχει δίκιο ο παππούς
γιατί λέγεται ότι φέτος ήταν ο θερμότερος
Ιούλιος από το 1897 μέχρι σήμερα).
Το παρήγορο είναι ότι το καλοκαίρι μάς
αποχαιρετά (για άλλους καλό, για άλλους
όχι, ιδίως για τα παιδιά), αλλά κανείς δε
μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι ο Σεπτέμβριος
και ο Οκτώβριος δε θα παρουσιάσουν ανάλογα
φαινόμενα.
Υπομονή.

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΛΕ Σ ΚΟΠ ΙΟ

Ο ΚΟΙ ΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Το κακό τρίτωσε
Την παραίτησή του υπέβαλε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νίκος
Νικολόπουλος (Αχαιός Βουλευτής).
Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, επισημαίνει ότι διαφωνεί με την μη διαπραγμάτευση εξ’
αρχής με την Τρόικα επί των εργασιακών ζητημάτων.
Είναι η τρίτη παραίτηση στελέχους της κυβέρνησης,
μετά απ’ αυτές των κυρίων Ράπανου και Βερνίκου.
Ίσως είναι η πρώτη φορά, παρ’ ότι κυβερνούν τρία
κόμματα, που η Αχαΐα δεν εκπροσωπείται στην Κυβέρνηση.

Έχουμε χάσει τ’ αυγά και τα καλάθια

Ιδού το σωματίδιο του Θεού!

Έχουμε λεφτά μόνο για τις συντάξεις του επόμενου
μήνα. Το ΙΚΑ τη βγάζει δεν τη βγάζει ως το τέλος του
’12. Θα πληρώσουν οι φοροφυγάδες για να λυθούν τα
οικονομικά προβλήματα.
Θα αναστηθούν... οι πεθαμένοι και θα επιστρέψουν
τις συντάξεις.
Αυτά και άλλα τέτοια ακούγονται και γράφονται από
ειδήμονες και μη. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι και λοιποί παραθυράκηδες μας βομβαρδίζουν καθημερινά. Γιατί δε μας λένε την αλήθεια ή ποιοί από αυτούς λένε την αλήθεια αφού συχνά οι θέσεις και απόψεις
τους είναι αντικρουόμενες;
Έχουμε χάσει τ’ αυγά και τα καλάθια.

Έχουμε ξεφύγει

Ένα από τα μεγαλύτερα και πολυδάπανα
πειράματα στον κόσμο φαίνεται ότι αποδίδει
καρπούς, καθώς οι επιστήμονες του ερευνητικού
κέντρου CERN είναι κατά 99,99% σίγουροι ότι
ανακάλυψαν το περιβόητο Σωματίδιο του Θεού
(Higgs Boson)!
Να σημειωθεί ότι το μποζόνιο του Higgs
θεωρείται το κλειδί για να καταλάβουμε τον
τρόπο δημιουργίας του Σύμπαντος (Big Bang),
με τους επιστήμονες να υποθέτουν ότι ο ρόλος
του είναι να προσδίδει μάζα στα άτομα. Διαφορετικά, τα σωματίδια θα ταξίδευαν στο Σύμπαν
με την ταχύτητα του φωτός, χωρίς να μπορούν
να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους για να σχηματίσουν τα πάντα (ζωή, πλανήτες κλπ.).

Μήνυμα υγείας
1. Αν το περπάτημα είναι καλό για
την υγεία, οι ταχυδρόμοι θα ήταν αθάνατοι.
2. Η φάλαινα κολυμπά όλη μέρα,
τρώει μόνο ψάρι και
πίνει σκέτο νεράκι
αλλά είναι χοντρή.
3. Το κουνέλι όλο τρέχει και (χορό)πηδάει
αλλά ζει μόνο 15 χρόνια.
4. Ενώ η χελώνα που δεν τρέχει ούτε κάνει
τίποτα ζει άνετα για 170 χρόνια...
ΚΑΙ ΣΥ ΜΟΥ ΛΕΣ ΝΑ ΑΣΚΟΥΜΑΙ!

Αν αυτή τη στιγμή ρωτήσετε έναν οποιοδήποτε
Έλληνα, τι πιστεύει πως θα γίνει στη συνέχεια, θα
λάβετε την απάντηση πως περιμένει οτιδήποτε, ότι
βάζει κι ότι δε βάζει ο νους σας.
Δεν θα κάνει εντύπωση σε κανέναν οτιδήποτε.
Εκλογές, χρεοκοπία, επανάσταση, χούντα, πόλεμος, η Αποκάλυψη και ούτω καθ’ εξής.
Ότι και να μας πει κανείς δεν μας κάνει καμιά
απολύτως εντύπωση και κανένας δεν θα κουνήσει
βλέφαρο. Είμαστε έτοιμοι και συνειδητοποιημένοι
πως δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ ΟΡΙΟ στο τι μπορεί να
συμβεί στη συνέχεια.
Το «έχουμε ξεφύγει» είναι πολύ λίγο σαν έκφραση.

Έχουμε χάσει τον λογαριασμό
των περικοπών
Περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μονίμων, εποχικών, ένστολων
και μη από 1, 2, 3... φορές και έπεται συνέχεια.
Περικοπές στις συντάξεις κύριες και επικουρικές
από 1, 2, 3... φορές στην κάθε μία χωριστά, τώρα
εφεύραν καινούριο κόλπο, θα περικόψουν από το
σύνολο των δύο συντάξεων.
Περικοπές των δώρων (Χριστουγέννων - Πάσχα)
και του επιδόματος αδείας στους συνταξιούχους,
τώρα προχωρούν και στους εργαζομένους αλλά και
στην πλήρη κατάργησή τους.
Περικοπές σχεδόν όλων των επιδομάτων.
Περικοπή σε αφορολόγητο από τα 12.000 ευρώ στα
8.000 ευρώ και από τα 8.000 στα 5.000 ευρώ. Τώρα
σκέφτονται να το μηδενίσουν.
Περικοπές... περικοπές... περικοπές...
Έχουμε χάσει τον λογαριασμό και τον ύπνο μας.
Πού το πάνε;

Συνέχεια απ’ τη σελ. 6
Η πεθερά αλλάζει τη νύφη. Της φορά ειδικό νυφικό νυχτικό, το
πουκάμισο. Σ’ αυτό θα γίνει το σημάδι. Δηλαδή θα δεχθεί τις
πρώτες σταγόνες αίματος της παρθενίας της νύφης και θα είναι το
τεκμήριο της αγνότητάς της.
Καλούσαν αργότερα οι νεόνυμφοι την πεθερά και της έδιναν το
«πουκάμισο» με το «σημάδι». Κατόπιν έπαιρναν το πουκάμισο σε
δίσκο και πήγαιναν, το ζευγάρι με την πεθερά πάλι στην αίθουσα
του γλεντιού. Στην εμφάνιση του πουκάμισου με το σημάδι της
παρθενίας, όλοι σηκωνόταν από τη θέση τους. Έριχναν τουφεκιές
και με πραγματικό ξεφάντωμα συνέχιζαν το γλέντι τραγουδώντας
και χορεύοντας. Ο δίσκος με το πουκάμισο περιεφέρετο γύρω
στους συνδαιτημόνες που το ασήμωναν (έριχναν χρήματα στο
δίσκο), ενώ κάποιος έτρεχε για τα συχαρίκια στο σπίτι της νύφης,
όπου η μάνα της τού έδινε μαντήλι μεταξωτό.
Εάν δεν βγάνανε πουκάμισο «στα φόρα» οι προσκεκλημένοι
απεσύροντο ο καθένας με τον τρόπο του και το γλέντι σταματούσε.
Πολλές φορές αυτό ήταν η αιτία να διαλυθεί ο γάμος.
Διηγούνται, ότι σε πολύ παλιά χρόνια, νύφες που δεν ήταν παρθένες τις έβαζαν σε λάγιο γάιδαρο και τις γύριζαν στο χωριό για
ρεζίλεμα.
Το πουκάμισο το έβγαζαν στο εμφανέστερο σημείο (παράθυρο)
του σπιτιού, όπου το κρατούσαν απλωμένο 2-3 ημέρες να το βλέπει
ο κόσμος.
Τα χαράματα της Δευτέρας οι συμπεθέροι με τα όργανα και ο
γαμπρός κατεβαίνουν (ή ανεβαίνουν) τραγουδώντας στην αγορά
για καφέ. Το τραγούδι που συνηθίζουν να λένε είναι:
Τώρα οι πέρδικες συχνολαλούν και λένε:
― Ξύπνα αφέντη μου! Ξύπνα, καλέ μου αφέντη!
― Ξύπν’ αγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο κι’ άσπρονε λαιμό,
βυζάκια σαν λεμόνια, σαν το κρύο νερό!...
Έτσι τραγουδώντας φθάνουν και στο σπίτι της νύφης, όπου η
μάνα της φίλευε τους συμπεθέρους.
Την τρίτη ημέρα μετά το γάμο, η νύφη με συνοδεία δυό αγόρια
που νάχουν τους γονείς τους, έπαιρνε δυό κανάτια (μαστραπάδες)
στα χέρια της, πήγαινε στη βρύση της γειτονιάς της για νερό! Ασήμωνε τη βρύση ρίχνοντας χρήματα στην κουτούλα, τα οποία
έπαιρναν τα δυό παιδάκια. Η νύφη γέμιζε τα κανάτια με νερό που
τόλεγαν ασημόνερο.
Με το ασημόνερο ζύμωνε η νύφη το πρώτο ψωμί στο νέο της
σπιτικό.
Ο γαμπρός την Δευτέρα και την Τρίτη δεν έβγαινε από το σπίτι
για εξωτερικές δουλειές. Εξ’ αυτού και το δίστιχο:
Την Δευτέρα και την Τρίτη
μένει ο γαμπρός στο σπίτι.
Την Τετάρτη και την Πέφτη
μετανιώνει που παντρεύτει.
Στις 8 ημέρες μετά το γάμο, τα νιογάμπρια, με συνοδεία τους
συγγενείς του γαμπρού, μετά την απόλυση της εκκλησίας (τα νιογάμπρια δεν εκκλησιάζονται την α’ Κυριακή μετά το γάμο) επισκέπτονται τα σπίτια των συγγενών της νύφης. Τούτο, για να γνωρίσει
ο γαμπρός τους συγγενείς της γυναίκας του.
Στις 15 μετά τον γάμο γίνεται αντιστρόφως. Αφού εκκλησιασθούν
τα νιογάμπρια, επισκέπτονται πάλι με συνοδεία τα συγγενικά
πρόσωπα του γαμπρού, τα σπίτια των συγγενών του γαμπρού.
Αν κανείς από τους συγγενείς της νύφης ακολουθούσε στις
επισκέψεις αυτές, συνήθιζαν να λένε: «Θα του φορέσουμε σαμάρι».
(Διότι χώνεται εκεί που δεν πρέπει).
Εάν η νύφη παντρεύεται για δεύτερη φορά (με ελεύθερο ή
χήρο) δεν φορά πέπλο.
Πηγή: “Δύο λαογραφικοί κύκλοι’’ Λ. & Φ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
Π.Λ.

ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ
Τα προβλήματα της κυκλοφορίας της εφημερίδας μας όλο
και πληθαίνουν. Δεν έχει δικούς της πόρους ώστε να μπορεί
ν’ ανταπεξέλθει. Μοναδική πηγή είστε εσείς, είμαστε εμείς
όλοι, όπου γης.
Για να ζήσει και να συνεχίσει:

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ!
Οικοδομικές εργασίες
παντός τύπου - Κεραμοσκεπές
Μαλλής Παναγιώτης
του Ευαγγέλου
τηλ.: 6974075011
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Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
παιδιά συμπατριωτών μας

ΤΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Λάππας Γεώργιος του Κων/νου: Ιατρική Πάτρας.
Φελεμέγκας Παναγιώτης του Δημητρίου: Ιατρική Λάρισας.
Τράντος Βασίλειος του Κων/νου (γιος της Θεοδώρας Κυριακοπούλου):
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Δεσινιώτη Βασιλική του Βασιλείου: Φιλοσοφική Αθήνας.
Μπουσιούτη Σωτηρία του Γεωργίου: Οικονομικό Πληροφορικής Τρίπολης.
Λουκίσας Κων/νος του Επαμεινώνδα (Ρούτσης): Λογιστική Κρήτης.
Μπαμπίλη Ιωάννα του Νικολάου: Δομικών Έργων ΤΕΙ Πάτρας.
Συγχαρητήρια παιδιά και καλές σπουδές.
Σημείωση: Σίγουρα υπάρχουν και πολλοί άλλοι επιτυχόντες αλλά δεν
μας έχουν γνωστοποιηθεί.

Ποιος είναι ο νόμιμος πληθυσμός
(Δημότες) στους Δήμους της Αχαΐας
― Σε 9.903.268 έναντι (10.206.539 το 2001) ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός
της χώρα μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε στις 31 Ιουλίου 2012 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
― Σε 291.461 (αντί 307.186) ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της Αχαΐας.
― Σε 17.376 (αντί 22.472) ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της Ενιαίας Ενότητας Καλαβρύτων.
2001
2011
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
178.900
177.245
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
56.567
52.953
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
33.276
30.293
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
15.971
13.594

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (Λευκασίου)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΪΩΝ

2001
22.472
11.220
3.310
4.795
3.147

2011
17.376
10.755
2.381
2.695
1.545

Μέσω Αλβανίας ανέβηκε στο διαδίκτυο το προκλητικό
βίντεο με τους πυροβολισμούς της ελληνικής σημαίας
Το σοκαριστικό βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο οποίο
όπως αναφερόταν, Αλβανοί πυροβολούν και καίνε την ελληνική σημαία στον Χελμό, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει
ότι αναρτήθηκε αρχικά στο διαδίκτυο
από πάροχο στην Αλβανία.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Γιώργος Λαζουράς αναφέρει ότι το περιστατικό δεν συνέβη στον Χελμό,
ωστόσο είναι καταδικαστέο όπου
και να συνέβη. Οι ένοχοι πρέπει να
βρεθούν και να τιμωρηθούν για την
προσβολή του εθνικού μας συμβόλου.
Το βίντεο ήταν ιδιαίτερα προκλητικό και προκαλεί οργή στην τοπική κοινωνία.

Η κλήρωση των λαχνών
(Είσπραξη χρημάτων που έγινε από την επιτροπή
για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της Ι. Μ. Ευαγγελιστρίας)
Από τα μπλοκάκια Διονύση Σπυρόπουλου:
Ο αριθμός 2 κερδίζει 1 πάπλωμα, προσφορά
της Αγγελικής Ραμαντάνη.
Ο αριθμός 21 κερδίζει 1 ψυγείο.
Ο αριθμός 10 κερδίζει 1 δαχτυλίδι προσφορά
καταστήματος Δημ. Ζηρογιάννη.

προσφορά καταστήματος Αθαν. Ρηγόπουλου.
Από τα μπλοκάκια της Μαρίας Αντωνοπούλου:
Ο αριθμός 58 κερδίζει 1 κουζίνα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να απευθυνθείτε στον κ. Διονύση Σπυρόπουλο
στο τηλ. 6975765293.

Από τα μπλοκάκια του Ανδρέα Λιαρόπουλου:
Ο αριθμός 41 κερδίζει 1 κουζίνα.
Ο αριθμός 94 κερδίζει 1 ηλεκτρικό μάτι,
προσφορά της Αγγελικής Ραμαντάνη.
Ο αριθμός 14 κερδίζει 1 ζευγάρι σκουλαρίκια

Η Επιτροπή
Διονύσης Σπυρόπουλος
Ανδρέας Λιαρόπουλος
Μαρία Αντωνοπούλου

ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΪΩΝ
ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΪΩΝ
Γραμμένοι: 2.815 Ψήφισαν: 1.256 Άκυρα/Λευκά: 10 Έγκυρα: 1.246
Τοπική
Κοινότητα

Γραμμένοι

Ψήφισαν

Έγκυρα

ΝΔ

ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ

ΑΝΕΞ.
ΕΛΛΗΝΕΣ

ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ

ΔΗΜ.ΑΡ.

ΚΚΕ

ΛΟΙΠΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΑ

Αμυγδαλιά

88

43

42

9

2

7

3

17

2

2

―

42

Δάφνη

1.263

578

571

182

173

92

15

25

27

25

32

571

Νάσια

88

37

37

15

8

7

1

―

4

―

2

37

Πάος

678

295

294

119

67

49

5

20

5

14

15

294

Πεύκο

161

83

83

35

13

18

3

4

4

1

5

83

Σκοτάνη

316

109

108

45

27

19

4

2

5

2

4

108

Χόβολη

221

111

111

47

33

7

7

9

4

1

3

111

Σύνολο

2.815

1.256

1.246

452

323

199

38

77

51

45

61

1.246

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
“ΜΩΡΙΑΣ’’
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΒΟΜΠΙΡΗΣ
(ΝΤΑΝΟΣ)
ΑΙΘΟΥΣΑ 600 ΑΤΟΜΩΝ
Η αίθουσα διατίθεται:
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ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
επηρεασμό και του εύκολου πλουτισμού
την ανυποληψία. Του πλουτισμού που μας
ήλθε απρόσμενα, χωρίς θεμελιώδεις βάσεις,
χωρίς να τον δικαιούμαστε και χωρίς να
τον αξιοποιούμε με μέτρο, παρ’ ότι είμαστε
η γενέτειρα χώρα του «παν μέτρον άριστον». Γίναμε ακόλουθο αυτού και χάσαμε
τον ανθρωπισμό μας, κρύψαμε, από δήθεν
ντροπή, την καταγωγή μας κι αφήκαμε τον
νου μας να παραλογίζεται, έρμαιον στων
καιρών τις προκλήσεις τις ανεξέλεγκτες,
αφού η ευμάρειά μας κι η ευδαιμονία μας
ήταν ψεύτικες, χωρίς βάσεις και χωρίς
έλεγχο. Ανεξέλεγκτη ζωή κάναμε και τον
πλούτο μας τον είχαμε για τον εαυτό μας,
κρύβοντάς τον από την πατρίδα.
Η πατρίδα ήταν κάτι το αδιάφορο για
εμάς, το ξωτικό και μόνον ο εαυτός μας
υπερείχε στη σκέψη μας. Και τώρα που
όλα σωριάστηκαν μπροστά μας, τώρα που
η πατρίδα μας κινδυνεύει κι εμείς μέρα τη
μέρα γονατίζουμε από του παρελθόντος τα
συνειδητά λάθη, τώρα που γίναμε η χλεύη
των άλλων λαών, τώρα που συσκεπτόμαστε
για το «τι μέλλει γενέσθαι», τώρα που νιώθουμε χωρίς εμπνευσμένη πολιτική και πνευματική ηγεσία, τώρα χρειαζόμαστε να ξαναγυρίσουμε στη γη των προγόνων μας,
να ξαναδεθούμε μαζί της, κι αυτή, μεγαλόκαρδη, θα μας συγχωρήσει την εγκατάλειψή
της και θα μας αγκαλιάζει και θα μας φωνάζει
«εδώ, εδώ μείνετε μαζί μου και θα ξαναφτιαχθείτε και την πατρίδα μας ολόρθη
μαζί θα κρατήσουμε!...». Ακούω τη φωνή
της γης της προγονικής, του χωριού μου τη
φωνή και συνταράσσομαι, κι ο νους μου

σαν να ξυπνάει από της μαλθακότητας την
υπνηλία, και η καρδιά μου χτυπά δυνατά,
δίνοντάς μου δύναμη να κοιτάξω πίσω μου,
εκεί στων προγόνων μου τα ιερά, εκεί που
παιδί πρωτοπερπάτησα και στ’ αλώνια του
χωριού μου πρωτόπαιξα, εκεί που η χαρά
από την παιδική μου ηλικία έχει φωλιάσει
και με προσμένει!
Σ’ αυτή τη γη όλοι εμείς, οι κάποτε
αγρότες και κάποτε καλοί ποιμένες, έχουμε
χρέος να επιστρέψουμε, να την αγκαλιάσουμε, να την καλλιεργήσουμε και με τον
τίμιο ιδρώτα μας να την ποτίσουμε, γιατί
αυτή η γη, σήμερα, θα μας σώσει από τον
ευρωπαϊκό οικονομικό κλυδωνισμό και τον
ελληνικό, του παρελθόντος, αμοραλισμό,
που οδήγησε τη γλυκυτάτη πατρίδα μας
στην κατάπτωση! Αυτή την πατρίδα «που
ήλιος σαν τον ήλιο της αλλού δεν λάμπει».
Αυτή την πατρίδα, την κάποτε αγροτική,
που άλλοτε ήταν η κατοικία των θεών και
την ύμνησαν ο Όμηρος, ο Ησίοδος, ο Θεόκριτος και ο Βιργίλιος και άλλοι του πνεύματος κορυφαίοι! Την πατρίδα που δίδαξε
το «ταν ή επί τας» και «το εύδαιμον το
ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον»,
κι εδημιούργησε στα πέρατα του κόσμου
τον Αλεξανδρινό πολιτισμό. Αυτή λοιπόν
την πατρίδα, την Ελλάδα, για να την ανορθώσουμε σήμερα και να την παραδώσουμε
αύριο στους απογόνους μας ευδοκιμούσα
και ευτυχούσα, χρέος έχουμε να επιστρέψουμε πίσω στη φύση, στα χωριά μας, στα
βουνά και στις θάλασσές μας, να σκαλίσουμε και να κλαδέψουμε τ’ αμπέλια μας,
να σπείρουμε, να ποτίσουμε και να θερίσουμε τα χωράφια μας. Και του θερισμού ο
καρπός, θα είναι ο άρτος ο ευλογημένος,

για να χορταίνουμε όλοι και να ευτυχούμε
όλοι!
Όμως, ποιος από τους σημερινούς νέους, ποιο από τα παιδιά μας σήμερα, γνωρίζει τι είναι το αλέτρι και το δρεπάνι, ποιος
είναι ο ζευγολάτης και πώς τα χωράφια οργώνονται και σπέρνονται και θερίζονται;
Εδώ, επιβάλλεται η αυτοκριτική μας. Εδώ,
πρέπει να αυτομαστιγωθούμε εμείς οι γονείς
όλοι, που αφήκαμε μια γενιά ολόκληρη, εντελώς ανενημέρωτη γύρω από την καταγωγή
μας και γύρω από την αγροτική ύπαιθρο,
στην οποία γεννηθήκαμε και κάτω από τον
έναστρο ουρανό μεγαλώσαμε, υπό συνθήκες
σκληρές και με κακουχίες πολλές, αλλά με
δόξα και τιμή, με δουλειά στα χωράφια
από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση
του, φυλάσσοντες συγχρόνως και πρόβατα
και γίδια, από τα οποία είχαμε διασφαλίσει
το γάλα όλων μας, το κρέας όλων μας, το
τυρί και το βούτυρο όλων μας, ενώ από την
καλλιέργεια των ελαιοδέντρων είχαμε διασφαλίσει τον ευλογημένο καρπό τους, την
ελιά και το λάδι. Και αυτή η γενιά σήμερα
και αυτή που έρχεται αύριο, πρέπει να πεισθεί να γυρίσει στους προγονικούς της τόπους, εκεί που ανθεί η πορτοκαλιά μαζί με
τη λεμονιά, εκεί που ορθώνεται καταπράσινη
η ελιά, εκεί που άλλοτε ακούγονταν κουδούνια και φλογέρες, εκεί που είναι χορταριασμένη η δική μας περπατησιά, κατά τα
δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια, που πηγαίναμε σχολείο σε γειτονικά χωριά, περνώντας
από επικίνδυνες λαγκαδιές, δυσδιάβατες
πλαγιές και κακοτράχαλους δρόμους, ενώ
τα γυμνάσια απείχαν ώρες ποδαρόδρομου
από τα χωριά μας!
Και το παράδειγμα πρέπει να δώσουμε

εμείς οι ίδιοι, όσοι έχουμε συναίσθηση του
χρέους αυτού και διαίσθηση του κινδύνου
που διατρέχει η Πατρίδα μας, που από ελεύθερη χώρα γίνεται των Ευρωπαίων δούλη,
σαν αποικία αυτών, χωρίς αυτοδύναμη βούληση, από ανεξάρτητη γίνεται εξαρτημένη
και από ισχυρή γίνεται ανίσχυρη.
Παράδειγμα λοιπόν προς μίμηση και
όχι προς αποστροφήν πρέπει να γίνομεν
εμείς, η τελευταία εμπόλεμη της χώρας
γενιά, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας,
ώστε βλέποντας ή διαβάζοντας τα δικά μας
πεπραγμένα να επαίρονται και όχι να αισχύνονται, να μας δοξάζουν και όχι να
μας επιτιμούν, να μας υμνούν και όχι να
μας αποστρέφονται!
Γι’ αυτό, ας γυρίσουμε στα πάτρια και
στα ιερά, στις ρίζες μας τις προγονικές, κι
ας ασπασθούμε το εγκαταλελειμμένο των
χωριών μας χώμα κι ας αναπνεύσουμε το
ζωηφόρο της υπαίθρου αέρα. Κι αφού αποκτήσουμε νέες δυνάμεις, ας αρχίσουμε της
γης το όργωμα και των κτηνοτροφικών μονάδων την οργάνωση, με τις μεθόδους που
εμείς οι παλιοί γνωρίζαμε, ή με τις νέες, τις
τεχνικές και επιστημονικές, που οι νέοι μας
θα θελήσουν να μάθουν.
Πίσω λοιπόν στη φύση, την αγροτική
φύση, εδώ, κοντά στα χωριά μας, στα
βουνά, στα ποτάμια και στους κάμπους.
Πίσω, όλοι και όλες μαζί, για προσφορά
θετικού έργου, στον τόπο της γέννησής
μας ή της ιστορικής καταγωγής μας.

Από το βιβλίο “ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ”
του συμπατριώτη μας
συγγραφέα Δημήτρη Σφυρή
Π.Λ.

Τα φρούτα και η φύλαξή τους
Σύμφωνα με το Κέντρο Ασφάλειας Τροφίμων και Εφαρμοσμένης Διατροφής της
Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)
των ΗΠΑ και τον Οργανισμό Meals Matter
της Καλιφόρνιας, η διάρκεια ζωής των φρέσκων φυτικών τροφίμων επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο φύλαξής τους. Η
καλύτερη θερμοκρασία για τα περισσότερα
είναι 5 βαθμοί Κελσίου, δηλαδή η συντήρηση
του ψυγείου. Να προτιμάτε τις ειδικές
θέσεις για φρούτα και λαχανικά, μακριά
από ωμά κρέατα, πουλερικά και θαλασσινά
για να μην επιμολυνθούν.
Μήλα: Αντέχουν έως έξι εβδομάδες στο
ψυγείο. Μην τα βάζετε όμως μαζί με πράσινα και φυλλώδη λαχανικά (λ.χ. σπανάκι)
διότι τα λαχανικά είναι ευαίσθητα σε ένα
αέριο που εκλύουν τα μήλα (λέγεται αιθυλένιο) και χαλάνε πιο γρήγορα.
Τομάτες: Οι τομάτες χάνουν λίγη από
τη γεύση τους όταν τις βάζουμε στο ψυγείο.
Προτιμότερο είναι να τις αποθηκεύσετε σε
δροσερό σημείο. Θα κρατήσουμε περισσότερο εάν τις βάλετε με το κοτσάνι προς τα
κάτω.
Σπαράγγια: Να τα βάζετε στο ψυγείο

Τα φρούτα και τα λαχανικά χρειάζονται φροντίδα για να αντέξουν
στον χρόνο και να μας τροφοδοτήσουν με όλα τα θρεπτικά συστατικά τους
δίχως να τα πλένετε. Τυλίξτε τους ανθούς
με βρεγμένο χαρτί κουζίνας και σφραγίστε
τους σε μια πλαστική σακούλα. Αντέχουν
3 ημέρες.
Πιπεριές: Να τις φυλάτε στο ψυγείο δίχως να τις πλένετε. Τις πράσινες και τις
κόκκινες να τις φυλάτε σε πλαστική σακούλα: οι πράσινες θα αντέξουν περίπου
μία εβδομάδα, ενώ οι κόκκινες πρέπει να
καταναλώνονται εντός 3-4 ημερών. Οι φρέσκες, καυτερές πιπεριές πρέπει να τυλίγονται με χαρτοπετσέτα ή ρολό κουζίνας.
Καρότα: Να τα βάζετε σε πλαστική σακούλα, στο καλάθι λαχανικών του ψυγείου.
Θα αντέξουν έως δύο εβδομάδες. Μην τα
βάζετε μαζί με τα μήλα, διότι το αιθυλένιο
που εκλύουν θα τους προσδώσουν πικρή
γεύση.
Λεμόνια: Αντέχουν 2 εβδομάδες εκτός
ψυγείου. Εντός ψυγείου, στον κάδο των
λαχανικών αντέχουν έως 6 εβδομάδες.
Παντζάρια: Κόψτε τα κοτσάνια έως δύο
εκατοστά από τους καρπούς και, δίχως να

τα πλύνετε, τοποθετήστε τα σε δοχείο που
κλείνει αεροστεγώς ή σε πλαστική σακούλα.
Αντέχουν έως 3 εβδομάδες στο ψυγείο.
Πορτοκάλια: Αντέχουν για 2-3 εβδομάδες
εντός ψυγείου, ενώ εκτός ψυγείου μπορεί
να χαλάσουν σε 3-4 μέρες. Τα πορτοκάλια
που διατηρούνται εκτός ψυγείου είναι λίγο
πιο ζουμερά.
Αχλάδια: Αφήστε τα να ωριμάσουν σε
θερμοκρασία δωματίου και μετά βάλτε στο
ψυγείο, δίχως να τα πλύνετε. Θα αντέξουν
1-2 εβδομάδες.
Μανταρίνια: Αντέχουν για δύο ημέρες
σε δροσερό σκοτεινό χώρο εκτός ψυγείου
- και έως δύο εβδομάδες εντός ψυγείου.
Κουνουπίδι: Αντέχει έως μία εβδομάδα
στο ψυγείο, αρκεί να μην έχει πλυθεί και
να είναι κλεισμένο μέσα σε πλαστική σακούλα.
Μπρόκολο: Βάλτε το στο ψυγείο χωρίς
να το πλύνετε, κλεισμένο σε πλαστική σακούλα. Θα αντέξει 4-5 μέρες.
Μαρούλι: Φυλάξτε το στο ψυγείο, σε

πλαστική σακούλα. Θα αντέξει από μία έως
δύο εβδομάδες.
Σκόρδο: Τα ολόκληρα κεφάλια αντέχουν
έως 8 εβδομάδες σε ανοιχτό δοχείο, μακριά
από το φως και τη ζέστη. Οι μεμονωμένες
σκελίδες μπορεί να χαλάσουν έπειτα από
μία εβδομάδα.
Κρεμμύδι: Το ξηρό κρεμμύδι μπορεί να
αντέξει έως έναν μήνα σε δροσερό, ξηρό
χώρο, με καλή κυκλοφορία του αέρα. Κομμένο και σε πλαστικό σακουλάκι, αντέχει
στο ψυγείο έως 3 ημέρες.
Μπανάνες: Να τις αφήνετε εκτεθειμένες
στον αέρα του δωματίου, για να ωριμάζουν
έως ότου τις φάτε. Πόσο θα αντέξουν
εξαρτάται από το πόσο πράσινες ήταν όταν
τις αγοράσετε. Για να επιταχύνετε την ωρίμανσή τους, βάλτε τις σε μία χάρτινη σακούλα μαζί με ένα μήλο ή μία τομάτα.
Ακτινίδια: Να τα ωριμάζετε αφήνοντάς
τα 3-5 μέρες σε θερμοκρασία δωματίου.
Στο ψυγείο και σε πλαστική σακούλα, αντέχουν 2-3 εβδομάδες.
Φράουλες: Βάλτε τις στο ψυγείο δίχως
να τις πλύνετε, εάν δεν σκοπεύετε να τις
φάτε αμέσως.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Ν.Α.Ο.Δ.
ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΔΩΝΑ
Στις 16-8-2012 πραγματοποιήθηκε η
καθιερωμένη εκδήλωση του Ν.Α.Ο.Δ.
στο ποτάμι του Λάδωνα, στις αθλητικές
εγκαταστάσεις.
Οι συμπατριώτες μας αγκάλιασαν
την εκδήλωση και γλεντήσαμε όλοι
μαζί σε μια αυθόρμητη καλοκαιρινή
βραδιά με χορό και κέφι που κράτησε
μέχρι το πρωί…
Εξαιρετικό το μουσικό συγκρότημα
με τους συμπατριώτες μας Θοδωρή
Πετρόπουλο στο μπουζούκι και Φάνη
Φωτόπουλο στο κλαρίνο, με αντιπροσωπευτικό, αυθεντικό και πλούσιο ρεπερτόριο που κάλυψε όλα τα γούστα,

με λαϊκά, δημοτικά και ρεμπέτικα τραγούδια.
Νωρίτερα και εκ μέρους του Δ.Σ.
του Ν.Α.Ο.Δ. ο Πρόεδρος Θοδωρής
Κόλλιας σε σύντομη αναφορά του αφού ευχαρίστησε τον φίλο του Ομίλου,
Θοδωρή Αδάμη για την ανιδιοτελή προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια- καλωσόρισε όλους τους πατριώτες μας και
αναφέρθηκε στον μύκητα (μεταχρωματικό έλκος) που καταστρέφει τα πλατάνια σε όλη την ευρύτερη περιοχή
και στις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει
τόσο για την αντιμετώπισή του όσο και

για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στις αθλητικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες του ομίλου και κάλεσε
όλους για συμμετοχή στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Ομίλου,
της 19ης Αυγούστου στο παλ. Δημαρχείο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν:
Ο Παϊκόπουλος Ανδρέας Δημ. Σύμβουλος Καλαβρύτων, ο Λαζανάς Κώστας Πρόεδρος Τ.Σ. Δάφνης, τα μέλη
του Τοπικού Συμβουλίου Νικολετοπούλου Μαρία και Καυγάς Άγγελος.
Χαιρετισμό έστειλαν:
Ο Ασημακόπουλος Κώστας Αντιδήμαρχος, πρ. Δήμαρχος Παΐων και ο
Λάππας Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος
και πρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων
Αθήνας - Πειραιά.
Το Ραντεβού ανανεώθηκε για την
επόμενη εκδήλωση του ομίλου…

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ Ν.Α.Ο.Δ.
Το νέο Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Δ. που προέκυψε από τις πρόσφατες Αρχαιρεσίες,
συνήλθε σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κόλλιας Θοδωρής
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
: Δουφεξής Γιάννης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κοροντζής Τρύφωνας
ΤΑΜΙΑΣ
: Σαϊτάνης Κώστας
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ : Ζηρόγιαννης Θανάσης
ΕΦΟΡΟΣ KAYAK: Σπηλιόπουλος Κώστας
ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ: Μαλλή Βάσω

ΜΕΛΟΣ
: Λαζανάς Κώστας
»
: Κόττας Γιάννης
Στην συνέλευση που προηγήθηκε,
πραγματοποιήθηκαν Διοικητικός και
Οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. οι οποίοι εγκρίθηκαν ομόφωνα. Στην πρώτη του συνεδρίαση το
Δ.Σ., μεταξύ των άλλων αποφάσισε
τις άμεσες ενέργειες τόσο προς το
Δασαρχείο Καλαβρύτων όσο και προς
Γεωπόνους, με σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις στο ποτάμι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Ν.Α.Ο.Δ. ανακοινώνει την ΔΩΡΕΑΝ λειτουργία σχολής εκμάθησης ΚΑΝΟΕ – ΚΑΓΙΑΚ SLALOM με προπονητή
τον πρώην πρωταθλητή K1–C2 και μέλος της Εθνικής Ομάδας canoe-kayak
slalom Tάκη Μπαλάσκα.
Τα μαθήματα, θα πραγματοποιούνται

στην Δάφνη λίμνη – ποτάμι και θεωρητικά σε χώρο που θα υποδειχθεί στους
συμμετέχοντες.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με τους:
Tάκη Μπαλάσκα: τηλ. 6978996951 &
Στεφανόπουλο Βασίλη: τηλ. 6973632346

Τι πραγματικά σημαίνει φτώχεια
μέσα από τα μάτια ενός παιδιού!
Μία συγκινητική ιστορία-μάθημα στη
ζοφερή πραγματικότητα.
Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και
τα παιδιά που βλέπουν τους γονείς τους
να αγχώνονται γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα πάγια έξοδα του σπιτιού.
Υπάρχουν όμως και κάποιες οικογένειες
που ανήκουν στις πιο προνομιούχες και
δεν είναι αναγκασμένες να βιώνουν αυτόν
το γολγοθά.

«Ωραία», απάντησε ο γιος με το βλέμμα
καρφωμένο στο κενό.
«Και τι έμαθες;», συνέχισε με επιμονή
ο πατέρας.

Ένας πατέρας βρήκε ένα πρωτότυπο
ομολογουμένως τρόπο για να διδάξει στο
παιδί του τι εστί φτώχεια.
Διαβάστε μία συγκινητική ιστορία μέσα
από τα «μάτια» ενός παιδιού.

στάλλινο νερό, μέσα και γύρω από το οποίο
υπάρχουν και άλλες ομορφιές…
― Εμείς εισάγουμε φαναράκια από την
Ασία για να φωτίζουμε τον κήπο μας, ενώ
αυτοί φωτίζονται από τα αστέρια και το
φεγγάρι…
― Η αυλή μας φτάνει μέχρι το φράχτη,
ενώ η δική τους μέχρι τον ορίζοντα…
― Εμείς αγοράζουμε το φαγητό μας,
ενώ αυτοί σπέρνουν και θερίζουν γι’ αυτό…
― Εμείς ακούμε CDs. Αυτοί απολαμβάνουν μια απέραντη «συμφωνία» από πουλιά, βατράχια και άλλα ζώα. Και όλα αυτά
διακόπτονται πού και πού από το ρυθμικό
τραγούδι του γείτονα που εργάζεται στο
χωράφι…
― Εμείς μαγειρεύουμε στην ηλεκτρική
κουζίνα. Αυτοί ψήνουν στα ξύλα και ό,τι
τρώνε έχει θεσπέσια γεύση…
― Εμείς για να προστατευθούμε, ζούμε
περικυκλωμένοι από έναν τοίχο με συναγερμό. Αυτοί ζουν με τις πόρτες ορθάνοιχτες, προστατευμένοι από τη φιλία των
γειτόνων τους…
― Εμείς ζούμε «καλωδιωμένοι» με το
κινητό, τον υπολογιστή, την τηλεόραση…
Αυτοί, αντίθετα, «συνδέονται» με τη ζωή,
τον ουρανό, τον ήλιο, το νερό, το πράσινο
του βουνού, τα ζώα τους, τους καρπούς
της γης, την οικογένειά τους…
Ο πατέρας, έμεινε έκπληκτος από τις
απαντήσεις του γιου του…
Και ο γιος ολοκλήρωσε με τη φράση:
«Σ’ ευχαριστώ, μπαμπά, που μου δίδαξες
πόσο φτωχοί είμαστε…»!!!

Μια πλούσια οικογένεια ζει -όπως είναι
φυσικό- με όλες τις ανέσεις, απολαμβάνοντας καθημερινά ό,τι επιθυμεί, μόνο που
όλα τα μέλη της δείχνουν να μην εκτιμούν
τον πλούτο τους. Το αντίθετο, μάλιστα!
Είναι τις περισσότερες φορές αχάριστοι,
δύσκολα ικανοποιούνται και πάντα ονειρεύονται κάτι παραπάνω από αυτό που
έχουν. Ο πατέρας, απογοητευμένος από
την αχαριστία, αποφασίζει να ξεκινήσει τη

διδαχή από το γιο του και να του δείξει
στην πράξη τι σημαίνει πραγματική φτώχεια.
Έτσι επιλέγει μια φτωχή οικογένεια που
ζει σε ένα ορεινό χωριό και τον παίρνει
μαζί του να περάσουν λίγες μέρες μέσα
στην απόλυτη φτώχεια… Όμως τα πράγματα
δεν εξελίσσονται όπως ακριβώς θα ήθελε!
Το αποτέλεσμα εκπλήσσει όχι μόνο τον
ίδιο αλλά και όλους εμάς…
Πέρασαν τρεις μέρες και δύο νύχτες
στο χωριό. Στο δρόμο της επιστροφής ο
πατέρας γεμάτος αγωνία ρώτησε το γιο
του:
«Πώς σου φάνηκε η εμπειρία;»

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ο γιος απάντησε:
― Εμείς έχουμε έναν σκύλο, ενώ αυτοί
τέσσερις…
― Εμείς διαθέτουμε μια πισίνα που φτάνει μέχρι τη μέση του κήπου, ενώ αυτοί
έχουν ένα ποτάμι δίχως τέλος, με κρυ-

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ… ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ…
ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΑΝΤΙ
ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΟ «ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ»!!!

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
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ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ
Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ
ΕΝΩΣΗ (Π.Ε.) ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ,
ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1827
Η «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ»
(Π.Ε.) γιόρτασε στην ιστορική Ιερά
Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου 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.
Ο φετινός εορτασμός πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 24
Ιουνίου 2012 ημέρα Κυριακή και από
ώρα 09.30΄ στον χώρο της Ιεράς Μονής, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ.
Αμβροσίου και τον προσήκοντα πανηγυρικό λόγο για τα διαδραματισθέντα γεγονότα και για την προσφορά της Εκκλησίας μας στους
Αγώνες του Έθνους εκφώνησε ο
Κωνσταντίνος Νικολόπουλος - Καμενιανίτης.
Ο πρόεδρος της Π.Ε. Γεώργιος
Κοσμάς προσφώνησε και καλωσόρισε
τους παρισταμένους και προλόγισε
τον ομιλητή κ. Κωνσταντίνο Νικολόπουλο - Καμενιανίτη.
Μετά την ομιλία του Κωνσταντίνου

Νικολόπουλου – Καμενιανίτη, ο γενικός γραμματέας της Π.Ε. Δημήτριος
Βαρβιτσιώτης απέδωσε τιμητική πλακέτα της Π.Ε. στον ομιλητή, λόγω
της σημαντικής συνεισφοράς του στα
γράμματα, υπό την ιδιότητά του και
ως τ. Αντιπροέδρου της Ενώσεως
Ελλήνων Λογοτεχνών.

Στη λαμπρή τελετή παρέστησαν
πολλοί Καλαβρυτινοί καθώς και εκπρόσωποι θρησκευτικών, πολιτιστικών,
κοινωνικών, δημοσιογραφικών και λοιπών φορέων.
Το Σύλλογό μας εκπροσώπησε ο
Πρόεδρος Παναγιώτης Λάππας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΙΣ» (με επίσημη ιστοσελίδα:
pankalavritini.wordpress.com) σε ετήσια τακτική γενική
συνέλευση (Γ.Σ.).
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Παγκαλαβρυτινής
Ενώσεως (Π.Ε.) που συνήλθε νόμιμα στην έδρα της,
αποφάσισε κατά την υπ’ αριθ. 634/26-6-2012 συνεδρίαση
αυτού, τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών της για τις 9 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα
Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην ΕΣΤΙΑ της, που βρίσκεται
στην Αθήνα και επί της οδού Πατησίων αριθ. 121 (2ος
όροφος).
Κατόπιν αυτού ΚΑΛΕΙΣΘΕ σύμφωνα με το άρθρο 9
του καταστατικού να προσέλθετε και να παραστείτε στη
Γ.Σ. κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα, κατά την οποία
αφού διαπιστωθεί απαρτία και συγκροτηθεί σε σώμα δι’
εκλογής Προέδρου, Γραμματέα και Εφορευτικής Επιτροπής, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και θα ληφθούν επί αυτών αποφάσεις, ήτοι:
1) ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ.
3) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) ΚΑΙ ΝΕΑΣ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ε.)
ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι:
α) Οι αιτήσεις εγγραφής νέων μελών θα γίνουν δεκτές
μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2012 το βραδύτερο, για να καταστεί δυνατή η έγκριση εγγραφής τους από το Δ.Σ., το
οποίο θα συνεδριάσει την ημέρα εκείνη.
β) Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, στη
συνέλευση δικαιούνται να μετάσχουν μόνο τα μέλη που
μέχρι την ημέρα της Γ.Σ. θα έχουν εκπληρώσει ή θα εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς
την Π.Ε. μέχρι και του τελευταίου προ της συνόδου
έτους, ήτοι μέχρι του έτους 2011 συμπεριλαμβανομένου,
η δε οικονομική ενημέρωση μπορεί να γίνει και κατά

την ημέρα της συνέλευσης στα γραφεία της Π.Ε. (ΕΣΤΙΑ),
όπου θα συνέλθει η Γ.Σ.
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού,
δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και
έχουν εγγραφεί ως τακτικά μέλη τρεις τουλάχιστον
μήνες προ της ημέρας της συνόδου, ήτοι μέχρι τις 9-92012 και έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία.
δ) Οι επιθυμούντες να εκλεγούν είτε ως μέλη του
νέου Δ.Σ. είτε ως μέλη της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλουν
έγγραφη δήλωση, που να περιέχει πλήρη στοιχεία της
ταυτότητάς τους, το αργότερο μέχρι τις 4-12-2012 στο
απερχόμενο Δ.Σ. για να εγγραφούν στο σχετικό ψηφοδέλτιο.
ε) Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν μέχρι της 14ης
ώρας της ημέρας της συνόδου, στην αίθουσα που θα
συνέλθει η Γ.Σ., η δε διαλογή των ψήφων θα γίνει στην
ίδια αίθουσα και
στ) Το νέο Δ.Σ. θα αναλάβει τα καθήκοντά του την
1η-1-2013, που θα αρχίσει και η θητεία του, προκειμένου
να συμπίπτει με την αρχή του νέου ημερολογιακού
έτους.
Αν δεν υπάρξει αυξημένη απαρτία λόγω της τροποποίησης του καταστατικού, μέχρι ώρας 11.30 π.μ., της
ημέρας της συνέλευσης, αυτή θα πραγματοποιηθεί ως
επαναληπτική, χωρίς άλλη πρόσκληση, την αμέσως επόμενη Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 στην ίδια έδρα της
Π.Ε. (ΕΣΤΙΑ), την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας
διάταξης, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του
άρθρου 99 του Α.Κ., ήτοι με την παρουσία των μισών
(1/2) τουλάχιστον μελών και την πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) των παρόντων.
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Μπουρανόπουλος Νίκος............................229 ...............30
Λιώρτζα Χάιδω ..........................................230 ...............20
Τράπαλη Ντίνα ..........................................231 ...............60
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Σκουτέρης Κώστας ....................................339 ...............90
Κοροντζής Σωτήρης ..................................340 ...............50
Τσιατάς Θεόδωρος ....................................341 ...............50
Αδάμης Θεόδωρος ....................................342 .............110
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Χιώτης Μιχάλης ........................................349 ...............80
Ζήκος Αναστάσιος ....................................350 ...............80
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Μαλλής Γεώργιος ......................................353 ...............50
Θεοδωροπούλου-Πολύζου Δήμητρα ........354 ...............50
Μπερλέμης Χαράλαμπος ..........................355 ...............50
Παπαδημητρίου Άγγελος ..........................356 .............200
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Ευχαριστούμε θερμά.

Το αλώνισμα
(Καλύτερα καψωμένος
παρά πουντιασμένος)
Μπήκε ο Αλωνάρης καυτερός κι οι χωρικοί κοπιάζαν,
το θερισμένο γέννημα στ’ αλώνια τους συνάζαν.
Μες στα θεμωνοστάσια τους με τέχνη το σωρώναν
κι όταν ημέρα έφτανε στ’ αλώνι τους τ’ απλώναν.
Φέρναν τα ζα τους το πρωί οι σέμπροι αλογολάτες,
οι άξιοι και φιλότιμοι της μάνας γης εργάτες.
Θηλιές περνάγαν στους λαιμούς απ’ έξω τ’ αραδιάζαν
κι απ’ την τριχιά τραβώντας τα στ’ αλώνι όλα τα μπάζαν.
Αρχίζανε τ’ αλώνισμα στη ζέστη, στο λιοπύρι
κι όλη η εικόνα φάνταζε σαν να ’ταν πανηγύρι.
Γυρίζαν ασταμάτητα πατώντας τα δεμάτια
γύρω από το στυλιαρό και τα ’καναν κομμάτια.
Όταν ακούγαν κι έβλεπαν καμτσίκι κι αλογάρη,
κανένα τους δεν πρόφτανε ούτε χαψιά να πάρει.
Πίσω τους σηκωνότανε πυκνή και γκρίζα σκόνη,
που σκέπαζε κάποιες φορές ολάκερο τ’ αλώνι.
Σ’ ένα αλώνι αλώνιζε δανεικαριά σιτάρι,
μ’ άλλους δυο-τρεις κι ένας παπάς γερός και παλικάρι.
Εφόραγε ο χριστιανός τα μαύρα του τα ράσα
και κυνηγούσε τ’ άλογα δίχως να παίρνει ανάσα.
Τα μαύρα ράσα γίνανε γκρίζα από τη σκόνη,
γκρίζα τα μαύρα γένια του και η σκούφια του ακόμη.
Ο Πανάγος σαν τον έβλεπε έτσι τον συμπονούσε
και δυνατά του φώναξε τα ζα όταν γυρνούσε.
«Δεν κάψωσες ρε καψερέ μες στη μεγάλη κάψα;
Πέτα τα έρμα ράσα σου να πάρεις λίγη ανάσα.
Έτσι ρε κακοντέλη μου, μάθε το να το ξέρεις,
θα βγάλεις καμιά μπέμπελη, γιατί να υποφέρεις;
Εσύ ’σαι ευλογημένε μου παπάς αξίας πρώτης,
μη σκιάζεσαι, δε θα σε ιδεί σήμερα ο δεσπότης!»
Κι ο παπά-Κώτσιος ήρεμος, μέσα στο γκρίζο χάλι,
απάντησε στον άνθρωπο κουνώντας το κεφάλι.
«Εγώ Πανάγο έχωσα κρύους και πουντιασμένους
κι όχι ιδρωμένους και ζεστούς και παρακαψωμένους!»

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Μιλτ. Κοσμάς Δημήτριος Ι. Βαρβιτσιώτης

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

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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ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΑΦΝΑΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Τ Ο 1 1 ο ΠΑ ΓΚ ΑΛ ΑΒΡ ΥΤΙΝ Ο Α ΝΤ ΑΜΩΜΑ ΣΤΗ Δ ΑΦΝ Η

Σ

τις 16 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη,
πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του
χωριού μας το 11ο Παγκαλαβρυτινό
Αντάμωμα που συνδιοργάνωσε ο Δήμος
Καλαβρύτων και ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πάτρας και στήριξε με τη συμμετοχή
του ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά.
Τα χορευτικά που συμμετείχαν φορώντας τις παραδοσιακές τους στολές και κρατώντας τα λάβαρά τους περπάτησαν στον
κεντρικό δρόμο όπως κάθε χρόνο, τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια.

Στη συνέχεια χόρεψαν στην πλατεία
τους δικούς τους τοπικούς χορούς με ιδιαίτερη επιτυχία αποσπώντας τα χειροκροτήματα του κοινού.
Η συμμετοχή των συμπατριωτών μας,
αλλά και των επισκεπτών ήταν μεγαλύτερη
συγκριτικά με άλλες χρονιές και οι οποίοι
παίρνοντας τη σκυτάλη του χορού από τα
χορευτικά γλέντησαν μέχρι τις πρωινές
ώρες, βοηθούμενοι από τη δημοτική ορχήστρα του Λάκη Γεωργακόπουλου.
Πρωταγωνιστές και ευχάριστη έκπληξη

Ευχαριστήριο του Προέδρου
και του Γραμματέα του Συλλόγου
Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά
Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε μέσα από την εφημερίδα του Συλλόγου μας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ», τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. για την άψογη
συνεργασία που είχαμε τα 4 αυτά χρόνια
και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι
όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. ψηφίζονταν
ομόφωνα.
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τα μέλη του Συλλόγου, συμπατριώτες
και φίλους για την πολύτιμη συμπαράστασή τους βοηθώντας το Σύλλογο, είτε
οικονομικά, είτε με τη συμμετοχή τους
στις διάφορες εκδηλώσεις. Πιστεύουμε
απόλυτα ότι χωρίς τη δική σας συμπαράσταση και βοήθεια τίποτε απολύτως δε
θα μπορούσε να γίνει.
Προσπαθήσαμε και εργαστήκαμε μ’
όλες μας τις δυνάμεις, να λειτουργήσει
ο Σύλλογός μας όσο το δυνατόν καλύτερα
και πάντοτε στα πλαίσια του καταστατικού
του.
Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα
σίγουροι ότι όλα έγιναν τέλεια.
Πάντα όταν κάποιος ή κάποιοι προσπαθούν θα κάνουν και λάθη, ή θα υπάρχουν παραλήψεις.
Λάθη πιστεύουμε ότι δεν κάνει
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όποιος δεν ασχολείται με τίποτε.
Ενημερώνουμε ότι για προσωπικούς
λόγους δεν θα είμαστε υποψήφιοι στις
επόμενες εκλογές του Συλλόγου μας
που θα γίνουν στις 11 Νοεμβρίου 2012
για την ανάδειξη νέων μελών στο Δ.Σ..
Θα είμαστε κοντά στο Σύλλογο όποτε
μας χρειάζεται και θα βοηθάμε στην έκδοση της εφημερίδας, αν μας ζητηθεί.
Τέλος ζητάμε συγγνώμη αν στεναχωρήσαμε κάποιους με λόγια ή πράξεις.
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά.
Ο Πρόεδρος
Παν. Λάππας

Ο Γ. Γραμματέας
Παν. Τσίπος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γραμματέα
Παναγιώτη Τσίπο για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Σύλλογο,
στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ»
και για την άριστη συνεργασία που είχαμε
τα τέσσερα αυτά χρόνια. Επίσης θέλω
να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Καρπούζη
για τις διευκολύνσεις και εξυπηρετήσεις
καθώς και για την αρμονική συνεργασία
που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια.

για άλλη μια φορά η νεολαία μας που βροντοφώναξε ΠΑΡΩΝ στέλνοντας μηνύματα
ελπίδας και αισιοδοξίας.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων Γεώργιος Λαζουράς, ο Αντιδήμαρχος Καλαβρύτων Κώστας Ασημακόπουλος και ο Πρόεδρος του Π.Σ. Πάτρας
Αθανάσιος Φραντζής.
Ο Δήμαρχος κ. Λαζουράς στον χαιρετισμό του συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες, αναφέρθηκε στις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης που έχει η περιοχή μας και
στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος.
Ο αντιδήμαρχος κ. Ασημακόπουλος καλωσόρισε όσους βρέθηκαν στη Δάφνη, μίλησε για τα έργα που γίνονται στη Δημοτική
Ενότητα Παΐων και ευχαρίστησε τον Π.Σ.
που με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες προσφέρει στην περιοχή μας.
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος
του Π.Σ. κ. Φραντζής ο οποίος καλωσόρισε
τους παρευρισκόμενους, ιδιαιτέρως τα χορευτικά συγκροτήματα και τους ευχαρίστησε
για τη μεγάλη τους συμμετοχή που όπως
είπε ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν: ο πρώην
Δήμαρχος Δάφνης Αναστάσιος Σπηλιόπουλος, ο Δημ. Σύμβ. Δήμου Καλαβρύτων Αν-

δρέας Παϊκόπουλος, ο Πρόεδρος του ΝΑΟΔ
και Δημ. Σύμβ. Δήμου Ζωγράφου Θοδωρής
Κόλλιας, ο πρώην πολιτευτής και συγγραφέας Δημήτριος Σφυρής, ο Πρόεδρος του
Τ.Σ. Κώστας Λαζανάς, τα μέλη του Τ.Σ.
Μαρία Νικολετοπούλου - Παπαδημητρίου
και Άγγελος Καυγάς, ο Γραμματέας του
Συλλόγου Δαφναίων Παναγιώτης Τσίπος
με όλα τα μέλη του Δ.Σ. και πολλοί εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και φορέων.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων
Παν. Λάππας καθώς και ο Αντ/δρος Γεωργ.
Σπηλιόπουλος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν.
Τα χορευτικά των Συλλόγων που συμμετείχαν ήταν:
Του Πολιτιστικού Συλλόγου Χλωμού
Κέρκυρας, της Ακαδημίας Έρευνας Παραδοσιακών Χορών Ελασσόνας Λάρισας, του
Συλλόγου Κερτεζιτών Καλαβρύτων και του
Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε η οικονομική
κατάσταση της πατρίδας να βελτιωθεί, να
χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι για να έχουν τη δυνατότητα
διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων που
έχουμε ανάγκη όλοι μας και ιδιαίτερα όσοι
κατοικούν στην ύπαιθρο.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΦΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ)
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
12.00: Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ.
από τον Πρόεδρο.
12.15: Συζήτηση επί των πεπραγμένων,
τοποθετήσεις και προτάσεις μελών, δευτερολογία Προέδρου.
13.00: Έγκριση ή μη των πεπραγμένων
και του οικονομικού απολογισμού.
13.15: Έναρξη ψηφοφορίας.
Λήξη ψηφοφορίας με τη δύση του ηλίου.
Υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ. υποβάλλονται σύμφωνα με το Καταστατικό, 5
ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής

Συνέλευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι για να είναι υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. και την Ε.Ε. πρέπει να
υποβάλουν εγγράφως αίτηση μέχρι το βράδυ, ώρα 22:00 της Τρίτης 6 Νοεμβρίου 2012
στα γραφεία του Συλλόγου.
Σας περιμένουμε όλους στην Γενική
μας Συνέλευση.
Ιδιαίτερα παρακαλούνται οι νέες και
νέοι μας να πάρουν τη σκυτάλη από τους
παλιότερους και με σύμμαχό τους τις δυνάμεις και τις γνώσεις τους να συνεχίσουν
το έργο του Συλλόγου.

ΘEO - KAP
EM. KAPAMOΛEΓKOΣ
Π. ΘEOΔΩPOΠOYΛOΣ

Έκθεση
Σαϊτάνης Θόδωρος
Κιν.: 6973996333
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Tηλ.: 210 2931231
210 2922841
Fax: 210 2931231
e-mail:bmw@otenet.gr

SERVICE
ΦANOΠOIΪA
ANTAΛΛAKTIKA
EKΘEΣH

Μίρκος Μιχάλης
Κιν. 6997722777

