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Η
επιστροφή στο χωριό συζητείται
τελευταία πολύ μεταξύ δύο κατη-
γοριών ανθρώπων. Απ’ αυτούς

που έχουν την αγνή επιθυμία για επιστροφή
στη φύση και από εκείνους που το σκεπτικό
τους βασίζεται στο χαμηλότερο κόστος
ζωής του χωριού και στις ευκαιρίες που
παρέχονται, για ανάπτυξη επαγγελματικών
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την
αγροκτηνοτροφική εκμετάλλευση και τον
αγροτουρισμό.

Είναι γεγονός πια, ότι όσο περισσότερο
βυθιζόμαστε στην ύφεση, τόσο πιο πολύ
μεγαλώνει το κύμα φυγής από τα μεγάλα
αστικά κέντρα προς την επαρχία. Σε αντί-
θεση με την εσωτερική μετανάστευση
προς τα αστικά κέντρα, στις αρχές της
10ετίας του ’60, την τελευταία 5ετία οι
όροι έχουν αντιστραφεί και μπορεί κάποιος
να αναφερθεί σε μια τάση μετανάστευσης
των κατοίκων των πόλεων προς την επαρ-
χία. Η εσωτερική μετανάστευση των τε-
λευταίων χρόνων, αν και δεν έχει πάρει
ακόμα μεγάλες διαστάσεις, είναι αξιοση-
μείωτη μια και ένας μεγάλος αριθμός αν-
θρώπων φαίνεται να είναι αποφασισμένος
ν’ αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό

και να στραφεί προς τη γεωργία, τις βιο-
λογικές καλλιέργειες, την κτηνοτροφία
ακόμα και τις φωτοβολταϊκές εγκαταστά-
σεις και την ανάπτυξη αγροτουριστικών
μονάδων. 

Δυο προγράμματα του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Τροφίμων συνολικού ύψους
64,7 εκατ. ευρώ επιδοτούν τη δημιουργία
πολύ μικρών επιχειρήσεων από πολίτες
που θέλουν να επιστρέψουν στο χωριό
και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά,
ενώ επιχορηγούν και τους επαγγελματίες
αγρότες και τους νέους γεωργούς. Πρό-
κειται για το «Μέτρο 312» Στήριξη της
δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών
επιχειρήσεων προϋπολογισμού 17,2 εκατ.
ευρώ και το «Μέτρο 311» Διαφοροποίηση
προς μη γεωργικές δραστηριότητες αξίας
47,5 εκατ. ευρώ. Και για τα δυο προγράμ-
ματα τα ποσοστά ενίσχυσης των δαπανών
κυμαίνονται από 35-60% ανάλογα με την
περιφέρεια και την περιοχή.

Σίγουρα πολλοί συγχωριανοί μας, που
μένουν μακριά απ’ το χωριό μας θα βρί-
σκονται στο δίλημμα «Καλύτερα στη με-
γαλούπολη της ανεργίας, του φτηνού και
δυσεύρετου μεροκάματου και της ανέχειας

ή επιστροφή στο αγαπημένο μας χωριό
τη Δάφνη;». Η απάντηση βέβαια δεν είναι
εύκολη αφού οι προοπτικές, οι ευκαιρίες
και οι δυνατότητες δεν είναι ίδιες για
όλους. Όμως μπορούμε να υποστηρίξουμε
ότι στο χωριό μας, δίνεται η δυνατότητα
ν’ ασχοληθεί κάποιος σοβαρά με τη με-
λισσοκομία, την ανάπτυξη μονάδων εκτρο-
φής μεγάλων ζώων (μοσχάρια - αγελάδες),
την εκτροφή αιγοπροβάτων, μέσα από
ένα σύστημα εκμετάλλευσης των χέρσων
εκτάσεων που έχουν εγκαταλειφθεί, ώστε
να αποδώσουν μέρος των απαιτούμενων
κτηνοτροφών και με την ίδρυση σύγχρο-
νων εγκαταστάσεων εκτροφής και ανά-
πτυξης των ζώων. Αναμφισβήτητα και η
παραγωγή τυροκομικών προϊόντων με
τον εξοπλισμό σύγχρονων μηχανολογικών
εγκαταστάσεων αποτελεί μια συμφέρουσα
πρόταση. 

Απ’ τη δική μας σκοπιά χωρίς κανένα
ενδοιασμό θα συμβουλεύαμε κάθε συγ-
χωριανό μας και όχι μόνο, που σκέπτεται
σοβαρά να δραστηριοποιηθεί επαγγελμα-
τικά στο χωριό μας τη Δάφνη, να κάνει το
πρώτο βήμα. Η επιστροφή στη Δάφνη σί-
γουρα θα είναι μια λύση γι’ αυτούς. 
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ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΩΡΗΤΕΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΑΡΗΣ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΟΙ ΜΠΕΡΛΕΜΗ ΠΑΝ. & ΛΕΩΝ.

ΚΑΝΔΡΗΣ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΕΛΕΜΕΓΚΑΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΝΔΡΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΦΟΙ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΙ

ΧΑΡ. - ΑΘΑΝ. - ΑΝΔΡΕΑΣ

Αναπόσπαστο κομμάτι του Συλλόγου
είναι η εφημερίδα μας η οποία εκδίδεται
χωρίς διακοπή ανά τρίμηνο σε δώδεκα
σελίδες προσφέροντας το όποιο μικρό
ή μεγάλο λιθαράκι στην ενημέρωση.

Δυστυχώς τα έξοδα έκδοσης της
εφημερίδας και της αποστολής μετά
την κατάργηση της ατέλειας είναι υπέ-
ρογκα ενώ η συμμετοχή των συμπα-
τριωτών στην καταβολή της συνδρομής
δεν είναι η αναμενόμενη. 

Επειδή η πρόθεση του Συλλόγου
είναι να συνεχίσει την έκδοση της εφη-
μερίδας το Διοικητικό Συμβούλιο απο-
φάσισε να μειώσει τις σελίδες σε οκτώ
από δώδεκα για λόγους οικονομικούς
και μόνο.

Σίγουρα διανύουμε όλοι μας μία δύ-
σκολη περίοδο η οποία έχει επηρεάσει
γενικότερα τη ζωή του καθενός είτε
ατομικά είτε οικογενειακά. Φρονούμε
όμως ότι ως Δαφναίοι που αγαπάμε το
χωριό μας οφείλουμε να στηρίξουμε
την συνέχιση της έκδοσης της εφημε-
ρίδας προσφέροντας την οικονομική
στήριξη στο Σύλλογο.

Α.Κ.

Οι λαμπαδηδρόμοι στην πλατεία 
έτοιμοι για την πορεία τους προς τη Ράχη

Ο βλάχικος γάμος στο Καρναβάλι 2013 του χωριού



Ο Γεώργιος Μάρης του Χαραλάμπους και η σύζυγός
του Αγγελική απέκτησαν εγγονό από το γιό τους Δημήτρη
και τη νύφη τους Νικολέτα. 

Ευχόμαστε στους προγόνους να τους ζήσει ο νεο-
γέννητος και στον ίδιο να ευτυχήσει στη ζωή του.

Τάκης και Νίκη Τράγκα
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ΕΔΡΑ: Θεμιστοκλέους 4 Αθήνα Τ.Κ. 10678
Τηλ.-Fax: 210-3822190

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

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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις
των συγγραφέων τους. Διατηρείται όμως
το δικαίωμα συντόμευσης μεγάλων κειμένων.
• Τα υπόλοιπα κείμενα είναι ευθύνης της σύνταξης
και του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Για αλλαγή διευθύνσεων ή νέων διευθύνσεων να
ενημερώνετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ετήσια συνδρομή: 5 ευρώ
• Οι συνδρομές κατατίθενται στο λογ/σμό:
129/296199-76 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ή θα εισπράττονται από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.
Τηλέφωνα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
Καυγάς Άγγελος, Πρόεδρος, τηλ. 6936761398
Λιαρόπουλος Γεώργιος, Αντ/δρος, τηλ. 6977252558
Μαλλή Βάσω, Γ. Γραμματέας, τηλ. 6977519564
Λιάππης Δωρόθεος, Ταμίας, τηλ. 6977782019
Θεοδωροπούλου Αλεξάνδρα, Μέλος, τηλ. 6974857192 
Παπαδημητρίου Ιωάννης, Μέλος, τηλ. 6944967217
Σπηλιόπουλος Σπύρος, Μέλος, τηλ. 6979269894

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

Αντώνιος Βιτωράκης
Φωτογραφίες: Βάσω Μαλλή
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:

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

e-mail: karpouzi@otenet.gr

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Έφυγαν . . .
Τ.Κ. Δάφνης
― Αικατερίνη Μπερλέμη, σύζυγος Σπύρου την 18-3-

2013 σε ηλικία 80 ετών στα Μάρμαρα Αιγείρας
ύστερα από πολύχρονη ασθένεια. Η εξόδιος ακολουθία
έγινε την επομένη στους Αμπελόκηπους Αιγιαλείας
όπου και ετάφη. 

― Λιαρόπουλος Ανδρέας του Βασιλείου. Απεβίωσε
στις 28-3-2013. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1938.

― Σαμπά Μαρία του Χαραλάμπους. Απεβίωσε στις 14-
4-2013. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1924.

― Θεοδωρόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου. Απεβίωσε
στις 17-4-2013. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1924.

― Παναγοπούλου Θεοδώρα του Κων/νου. Απεβίωσε
στις 5-5-2013. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1941. 

Τ.Κ. Πάου
― Σπυρόπουλος Διονύσιος του Σπυρίδωνα. Απεβίωσε

στις 19-5-2013. Γεννήθηκε στο Βεσίνι Πάου το 1933.
― Σταθόπουλος Κων/νος του Χρήστου. Απεβίωσε στις

25-5-2013. Γεννήθηκε στο Βεσίνι Πάου το 1924.
Τ.Κ. Αμυγδαλιάς
― Καραμπούλης Γεώργιος του Δημητρίου. Απεβίωσε

στις 23-5-2013. Γεννήθηκε στην Αμυγδαλιά το 1931.
Τ.Κ. Σκοτάνης
― Νταφαλιά Δέσπω του Δημητρίου. Απεβίωσε στις

29-3-2013. Γεννήθηκε στη Σκοτάνη το 1925.
― Ρηγόπουλος Πέτρος του Γεωργίου. Απεβίωσε στις

15-4-2013. Γεννήθηκε στη Σκοτάνη το 1917.
― Σιατολιάς Δημήτριος του Παναγιώτη. Απεβίωσε

στις 30-4-2013. Γεννήθηκε στη Σκοτάνη το 1956. 
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ

Ευχητήριο

Θερμά συγχαίρω την ανιψιά Χάρη Μαρίνη (Πολιτικό
Μηχανικό), θυγατέρα της Αγγελικής Βασιλακοπούλου
που περάτωσε με επιτυχία το διδακτορικό της (Ιστορία
Θεάτρου - Σκηνοθεσία) σε Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
μετά από υποτροφία του Ι.Κ.Υ. και της εύχομαι καλή
σταδιοδρομία και σε ανώτερα. 

Η θεία της
Βασιλακοπούλου Ελένη

Συγχαρητήρια

Ενημέρωση
Τα κοινωνικά συμβάντα που δημοσιεύονται στην αν-

τίστοιχη στήλη της εφημερίδας, μάς δίνονται από τις
υπηρεσίες του Δήμου μας. Τα όποια κοινωνικά συμ-
βάντα, ευχάριστα ή δυσάρεστα συμβαίνουν εκτός Δάφ-
νης, 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 Συλ-
λόγου, δεν μπορούμε να το δημοσιεύσουμε, χωρίς να
γνωρίζουμε ότι αυτούς που αφορούν επιθυμούν την δη-
μοσίευσή του.

Γι’ αυτό παρακαλούμε τους συμπατριώτες μας, αν
κάποιο συμβάν που τους αφορά (γάμος, βαφτίσια, επι-
τυχίες κ.λ.π.) επιθυμούν να δημοσιευτεί στην εφημε-
ρίδα, να επικοινωνούν με το γραφείο του Συλλόγου ή
να ενημερώνουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. 

Ευχαριστούμε.
Από το Δ.Σ.

Η  ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ  ΔΥΝΑΜΗ  ΜΑΣ

Έφυγε  ο  Θανάσης  Πλατανίτης
Την επόμενη ημέ-

ρα του Πάσχα απε-
βίωσε ο αλησμό-
νητος και Ευεργέ-
της του Συλλόγου,
ξεχωριστός συμ-
πατριώτης Θανά-
σης Πλατανίτης. 

Γεννήθηκε στη
Δάφνη το 1937. Τε-
λείωσε τις σχολι-
κές του υποχρεώ-
σεις εκείνα τα δύ-
σκολα χρόνια ξε-
κινώντας από το
χωριό, συνεχίζον-

τας στην Κλειτορία, στην Αροανία αλλά και τα Δου-
νέικα. 

Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αλλά και Νομικά
αναδεικνυόμενος σε ένα σπουδαίο Νομικό.

Ένωσε την τύχη του με την αγαπημένη του Διαμάντω
κι απόκτησαν δύο υπέροχα παιδιά τα οποία ανάθρεψαν,
μεγάλωσαν και μόρφωσαν όσο πιο καλά γινόταν.

Τους χάρισαν εγγόνια και ο ίδιος πρόλαβε να τα
χαρεί στην αγκαλιά του.

Ο Θανάσης εκτός από επιτυχημένος Νομικός ήταν
ασταμάτητα δραστήριος κι αποφασιστικός, κινήθηκε
στο χώρο του real estate και έγινε ένας εξαιρετικός
επιχειρηματίας.

Απλός, προσιτός και μεθοδικός έδωσε τις επαγγελ-
ματικές συμβουλές του και φάνηκε χρήσιμος σε πολλούς
συγχωριανούς όχι ως επαγγελματίας αλλά ως φίλος,
ως συμπατριώτης. 

Διατήρησε επαφές με το χωριό και παρίστατο σε
κοινωνικές εκδηλώσεις. Του άρεσε η απλή παρέα με
φίλους, παλιούς συμμαθητές ή συγχωριανούς με καλό
κρασί και παραδοσιακό τραγούδι όπου ξεχώριζε όχι
μόνο για τη φωνή του αλλά και τις γνώσεις του στα
παλιά παραδοσιακά άσματα.

Η απουσία σου θα γίνει αισθητή όχι μόνο στους
δικούς σου ανθρώπους που σε υπεραγαπούσαν αλλά
και στο ευρύτερο περιβάλλον που είχες δημιουργήσει
λόγω χαρακτήρα αλλά κι επαγγέλματος. 

Ο θάνατός σου μας πίκρανε πολύ γιατί υπήρξες υπέ-
ροχος άνθρωπος, οικογενειάρχης και καταξιωμένος
στην διττή επαγγελματική σου ενασχόληση.

Να πας στο καλό. Πανάλαφρο το χώμα σου και
αιωνία η μνήμη σου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ι.Ν. της Αγ.
Μαρίνας στη Ν. Μάκρη.

Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί στις 9-6-2013
στον ίδιο Ι.Ν. και ώρα 9:30.

Ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά τίμησε τη
μνήμη του Θανάση Πλατανίτη με την κατάθεση στε-
φάνου. 

Α.Κ.

Γεννήσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Η Ράνια Μαλλή του Ιωάννη, συζ. Τασούλη Σωτηρίου

γέννησε ένα υγιέστατο κι όμορφο κοριτσάκι σε Μαι-
ευτήριο στην Πάτρα. 

Να σας ζήσει και το μωρό να έχει ευτυχισμένη και χα-
ρούμενη ζωή. 

Βαπτίσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Το γιο τους βάπτισαν οι Κώστας και Βικτώρια Θεο-

δωροπούλου στις 18-5-2013 στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας
στη Δάφνη και του έδωσαν το όνομα Βασίλειος.

Ανάδοχος: Μαρία Μουγκοπέτρου και Χαράλαμπος
Δουφεξής. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι στην τα-
βέρνα «Τζόλας» μέχρι τις πρωινές ώρες. 

Τ.Κ. Πεύκου
― Το γιο τους βάπτισαν οι Ιωάννης και Σωτηρία Φλόκα

στις 12-5-2013 στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στο
Πεύκο και του έδωσαν το όνομα Θεόδωρος. 

Ανάδοχοι: Μαρίνης και Ευσταθία Ρουμελιώτη.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα. 
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Οικοδομικές  εργασίες
παντός τύπου -
Κεραμοσκεπές

Μαλλής  Παναγιώτης

του  Ευαγγέλου

τηλ.: 6974075011
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Η εκδήλωση της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης για την Επέτειο της Εθνικής
μας Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου
1821 έγινε φέτος για πρώτη φορά και
με ιδιαίτερη λαμπρότητα στον συμβο-
λικό χώρο της Παλιάς Βουλής, νυν
Ιστορικό Εθνικό Μουσείο, την Κυριακή
24 Μαρτίου 2013. 

Η εκδήλωση άνοιξε με την είσοδο
της Σημαίας της Παγκαλαβρυτινής και
με τον χαιρετισμό του Προέδρου της
κ. Δήμου Βαρβιτσιώτη, ο οποίος, αφού
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους,
αναφέρθηκε συνοπτικά στον φετινό
εορτασμό και προλόγισε την κεντρική

ομιλήτρια κ. Πατρίνα Παπαρρηγοπού-
λου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της
Νομικής Σχολής Αθηνών καταγόμενη
από τη Δάφνη. Η ομιλήτρια ανέπτυξε
το θέμα «Ελευθερία, Δημοκρατία, Εκ-
συγχρονισμός και Ευρώπη. Από την
Παλιγγενεσία του 1821 στο σταθμό
του 1909 και στο σήμερα» καταδει-
κνύοντας το συνεχές του αγώνα των
Ελλήνων, από το 1821 μέχρι σήμερα,
για να ζήσουν ελεύθεροι ενταγμένοι
σε έναν σύγχρονο κόσμο, που σήμερα
κλονίζεται και απαιτεί λύσεις, οι οποίες
δεν μπορούν να αναζητηθούν παρά
μόνο στο ιστορικό παράδειγμα των
αγωνιστών του 1821.

Αμέσως μετά η γνωστή ηθοποιός
κ. Κοραλία Καράντη ανέγνωσε από-
σπασμα από το έργο του Διονυσίου
Σολωμού «Η Γυναίκα της Ζάκυνθος»,
με ιδιαίτερη ευαισθησία. 

Στο σημείο αυτό της τελετής, οι
μαθητές του Λυκείου, Γυμνασίου και
ΕΠΑΛ Καλαβρύτων μετά την μαθητική
παρέλαση των σχολείων της Αθήνας
και πάντα στην πρώτη τιμητική θέση,
εισήλθαν στο χώρο της Παλιάς Βουλής
κρατώντας το αντίγραφο του Ιερού
Λαβάρου του Αγώνα, που φυλάσσεται
στην Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας.

Η φετινή εκδήλωση συμπεριελάμ-
βανε και βραβεύσεις ανθρώπων. Πρώτα

έγινε η βράβευση του Ελληνοράπτη,
συλλέκτη αυθεντικών φορεσιών και
αντικειμένων του 1821 κ. Νίκου Πλα-
κίδα, για τη συμβολή του στην έρευνα
και διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης
και της Παράδοσης. 

Ακολούθησε η βράβευση των παι-
διών που ξεχώρισαν στον 1ο Διαγωνι-
σμό Ζωγραφικής “ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑ-
ΦΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ”. 

Ο διαγωνισμός με θέμα “Κλέφτες
και Αρματωλοί”, με Υπεύθυνη την Αν-
τιπρόεδρο της Π.Ε. κ. Μπαλασοπούλου
Αναστασία, Dr MSc Management συμ-
πατριώτισσά μας, έτυχε μεγάλης αν-

ταπόκρισης και ολοκληρώθηκε με επι-
τυχία. Έλαβαν μέρος συνολικά 40 μα-
θητές Δημοτικού και Γυμνασίου, από
σχολεία της επαρχίας Καλαβρύτων,
της Αθήνας και της Πάτρας. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δη-
μοτική μουσική και κλέφτικα τραγούδια,
από το συγκρότημα «Ρωμιοσύνη» που
διευθύνει ο συμπατριώτης μας Γιώργος
Δαλιάνης. 

Ακολούθησε πορεία με πρώτη τη
Σημαία της Παγκαλαβρυτινής και πα-
ράλληλα το Λάβαρο της Επανάστασης
φερόμενο από τους μαθητές του Λυ-
κείου, Γυμνασίου και ΕΠΑΛ Καλαβρύ-
των από την Παλαιά Βουλή στο Μνη-
μείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η χο-
ρωδία του Συλλόγου Ρωμιοσύνη υπό
τους ήχους του κλαρίνου του Γιώργου
Δαλιάνη ξεσήκωνε σε όλη τη διαδρομή
δημιουργώντας κλίμα ευφορίας και
συγκίνησης. 

Προ του μνημείου του Αγνώστου
Στρατιώτη που καίει ακοίμητο καντήλι,
το φως το οποίο μεταφέρθηκε εδώ
από την Αγ. Λαύρα από την ημέρα
των αποκαλυπτηρίων, ήτοι στις 25
Μαρτίου 1932, κατατέθηκαν στεφάνια
Τιμής από τον Πρόεδρο της Π.Ε. κ. Δ.
Βαρβιτσιώτη και τους άλλους επισή-
μους. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την
ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ  ΕΝΩΣΗ
Ο  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΤΗΣ  25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ

Η οικογένεια Σπηλιόπουλου (Χαρδαβέλα), εδώ και πέντε γενιές είναι κτηνοτρόφοι.
Ο Κώστας παρέδωσε στον Γιώργη, αυτός στον Γιάννη, ο τελευταίος στον Αγγελή και
τώρα ήρθε η σειρά του νεότερου Γιάννη, 21 ετών που απολύθηκε από το Στρατό και
είναι έτοιμος για την δική του οικογένεια. 

Σίγουρα για να υπάρχει συνέχεια πέντε επιτυχημένων γενιών σε τόσο δύσκολο
επάγγελμα, αυτό του κτηνοτρόφου υπάρχουν κάποια καινοφανή μυστικά. 

Αποτελούν συνετή, μονιασμένη, προγραμματισμένη οικογένεια.
Εδώ κι αρκετά χρόνια επέλεξαν η μόνιμη

κατοικία τους να είναι κοντά στη στάνη τους.
Έτσι στην Βούτη έφτιαξαν σύγχρονο σπίτι
με όλες τις ανέσεις (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό,
τηλέφωνο, πλήρη ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό). Ο καθένας στην οικογένεια γνω-
ρίζει τι δουλειά είναι υποχρεωμένος να κάνει
και ποτέ δεν θα τον δεις χαλαρό ή οκνηρό
όχι μόνο από υποχρέωση αλλά από σεβασμό
στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. 

Το κοπάδι τους πάνω από 300 πρόβατα
είτε βόσκει στα ποτιστικά ή ξερικά λιβάδια στα Χαντάκια, την Λουκά, του Χρόνη το
Καλύβι, ή την Βούτη, είτε την κατάλληλη χρονική στιγμή θα το φέρουν στις σύγχρονες
εγκαταστάσεις τους για το αυτόματο άρμεγμα που στη συνέχεια το γάλα τουλάχιστον

300 και πλέον kgr συλλέγεται και διατηρείται σε
παγολεκάνη έως ότου παραληφθεί από τον διακινητή
- παρασκευαστή τυροκομικών προϊόντων. 

Επειδή η δουλειά του κτηνοτρόφου είναι πολύ
απαιτητική και χωρίς ωράριο χρειάζεται η ανθρώπινη
υποστήριξη να είναι συνεχής και πολλαπλή. Άλλος
ή άλλοι θα κουρέψουν τα πρόβατα, θα τα ξεγεννή-
σουν, θα τα φυλάξουν στα λιβάδια, θα τα ταΐσουν
αυτόματα μέσω “σιλό” που κατασκεύασαν για καλύ-
τερη κι ομοιόμορφη διατροφή του κοπαδιού ή τέλος
κάποιος θα ασχοληθεί με την ετήσια αποζημίωση
των ιδιοκτητών των χωραφιών που βόσκουν τα
πρόβατα. Μη φανταστεί κανείς ότι αυτή η δουλειά
είναι εύκολη και γρήγορη γιατί οι ιδιοκτήτες καλύ-
πτουν ένα ολόκληρο μαθητικό τετράδιο. 

Σίγουρα σε καμία δουλειά δεν είναι ούτε εύκολη
ούτε δεδομένη η επιτυχία. Η οικογένεια όμως Σπη-
λιόπουλου με ακούραστη και συνεχή προσπάθεια,
μέσα σε δύσκολες χειμωνιάτικες ή θερμές καλο-
καιρινές καιρικές συνθήκες διατηρούν μια από τις
πρώτες κτηνοτροφικές μονάδες στο χωριό αλλά
και γενικότερα στην Περιφέρειά μας. 

Πέντε  γενιές  κτηνοτρόφοι

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Γιώργος Λαζουράς, με την
υπ’ αριθμ. 263/2013 απόφασή του, όρισε τους παρακάτω
Αντιδημάρχους του Δήμου Καλαβρύτων:

1. Τον Νικόλαο Μαγκάφα του Μιλτιάδη, Αντιδήμαρχο
Παιδείας και Διοίκησης και κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη
Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων.

2. Τη Χαρίκλεια (Χαρά) Γεωργακοπούλου του Νικολάου,
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και
κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας. 

3. Τον Παναγιώτη Καυγά τον Νικολάου, Αντιδήμαρχο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας και κατά τόπο Αν-

τιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αροανίας. 
4. Τον Παναγιώτη Λάππα του Σπυρίδωνος, Αντιδήμαρχο Απασχόλησης και κατά

τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Παΐων. 

Αντιδήμαρχος  Δ.Ε.  Παΐων
ο  Παναγιώτης  Λάππας
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Πέμπτος της γενιάς ο Γιάννης, 
ελεύθερος ακόμα, 

αλλά έτοιμος ψυχολογικά κι 
επαγγελματικά για οικογένεια. 

Οι ελεύθερες 
τρέξτε να προλάβετε. 
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Η χειροτεχνία στη Δάφνη είχε αναπτυχθεί πολύ, όχι για εμπόριο,
αλλά για τις ιδιωτικές ανάγκες των κατοίκων στην καθημερινή ζωή.
Οι γυναίκες επεδίδοντο στον αργαλειό, κεντώντας με χιλιολοΐτικα
χρώματα τα χοντρά σκεπάσματα επί μήνες και μήνες, καθώς έφτιαναν
τις αντρομιδούλες, τα απλάδια, τα τράιστα (ταγάρια) κλπ.

Έπλεκαν δαντέλες βαμπακερές, με το κορσεδάκι, για τα σεντόνια
και τις προσκεφαλάδες και μάλλινες για τα απλάδια, τα κιλίμια και τις
αντρομιδούλες, τις κουβέρτες και άλλα.

Κένταγαν σε τραπεζομάντηλα, σε μαξιλάρια και σε χερομάντηλα,
άλλες τον ουρανό με τ’ άστρα, άλλες μαντριά, ποτάμια, δέντρα,
λόφους και ό,τι άλλο μπορούσαν εξ’ ιδίας αντιλήψεως. 

Κεντούσαν γαϊτανογέλεκα, έπλεκαν κάλτσες, σκαλτσούνια (τσου-
ράπια), φανέλες εσωτερικές και εξωτερικές, βελέσια που τα φορούσαν
από μέσα από το φουστάνι και άλλα. Το βελέσι έμοιαζε με τη
σημερινή φούστα, αλλά ήταν μακρύ, κάτω από το γόνα. (Μεσοφόρι =
Εσωφόριο). 

Ακόμη έπλεκαν τις μπελερίνες οι οποίες ήταν σε σχήμα ρόμβου,
με τις δύο άκρες λίγο μακρύτερες. Εδίπλιζαν τον ρόμβο αυτόν στη
μέση και γινόταν ένα τρίγωνο. Τότε το έριχναν στους ώμους και το
σταύρωναν στο στήθος. Τέλος το έδεναν πίσω στη μέση τους, με τις
δυό μακριές άκρες. 

Όλα τα ανωτέρω τα έπλεκαν με το βελονάκι, το οποίο έλεγαν
κρουσέ. 

Στον αργαλειό, εκτός από τα χοντρά κλινοσκεπάσματα κ.λπ.,
ύφαιναν τις κάπες και τις γιούρτες. Έκαναν βιλάρι από τον αιθέρα
του μαλλιού. Μετά τον αργαλειό το πήγαιναν στη νεροτριβή, όπου,
με το δάρσιμο του νερού, γινόταν πιο κρουστό το ρούχο και δημιουρ-
γούσε ένα χνούδι. Το αυτό γινόταν με τις κοζίνες, με τη διαφορά ότι
η κοζίνα κατασκευαζόταν από γίδινο μαλλί.

Μετά τη νεροτριβή τις έραβαν ειδικευμένοι ράπτες, με τη διαφορά
ότι στην κοζίνα δεν έβαζαν μανίκια. Αυτή η κατασκευή αφορούσε
όχι μονάχα στο κρύο αλλά και στη βροχή, γιατί δεν την διαπερνά το
νερό.

Τις καπότες (κάπες), μετά το ράψιμο, τις έβαφαν σε χρώμα μπλε
λαζουρένιο (BLEU D’ AZUR), όπως το έλεγαν. Κατόπιν με θαλασσί
μετάξι, το λεγόμενο γαϊτάνι ή κορδόνι, άρχιζαν από μια άκρη της
κάπας και ράβοντάς το, ανέβαιναν έως την κουκούλα, όπου έκαναν
ορισμένοι σχέδια και έπειτα κατέβαιναν στην άλλη άκρη της κάπας.
Τέτοιο γαϊτάνι έβαζαν και στα μανίκια, στο κάτω μέρος, όπου είχε
αφήσει ένα άνοιγμα ο ράφτης. 

Στις γιούρτες έκαναν ένα κεντίδι μπροστά, με κόκκινο γαϊτάνι,
ενώ το χρώμα της γιούρτας, ήταν μαύρο, και το ύφασμά της χοντρό
σαν τσόχα. Το φόραγαν έξω-έξω, σαν παλτό και μόνο στις πλάτες
την σκέπαζε η μπελερίνα. 

Τα φουστάνια ήταν μακριά μέχρι τον αστράγαλο. Από το μέσο
της κνήμης και κάτω ήταν λοξοραμμένο το ύφασμα και άνοιγε περισ-
σότερο από το επάνω. Αυτό το έλεγαν καμούφο. 

Οι μπλόκες φοριόταν από τη μέση κι επάνω στο στήθος. Ήταν
εφαρμοστές και μόνο από τη μέση και κάτω άφηναν να κάνει ορισμένα
λούκια και εκεί ήταν πολύ φαρδιές. Φουστάνι και πόλκα γινόταν από
βιλάρι στον αργαλειό υφασμένο, για τα καθημερινά. Τα γιορτινά τα
έφτιαναν από καλά υφάσματα του εμπορίου. 

Το μπουντούρι ήταν κι αυτό από το βιλάρι, σαν της κάπας το
ύφασμα και το φορούσαν οι γερόντοι (βράκα εξωτερική).

Η βέστα γινόταν από ντρίλι αγοραστό. Την φορούσαν οι γερόντοι
ως καθημερινή. 

Η φουστανέλλα ήταν όμοια με τη βέστα, αλλά με ξεχωριστό το
πουκάμισο, ενώ η βέστα ήταν μονοκόματη. Το ύφασμα της φουστα-
νέλλας ήταν άσπρος χασές. Για να γίνει μια φουστανέλλα ήθελαν 40
χεροπήχια ύφασμα. 

Τις σκάλτσες τις φορούσαν στα πόδια και στο επάνω μέρος με
τα βρακοζώνια τις έδεναν από το ζωνάρι, ενώ κάτω τις περνούσαν
από την πατούσα, αφού είχαν φορέσει πρώτα τα τσουράπια (σκαλ-
τσούνια). 

Το πουκάμισο ήταν κι αυτό από χασέ. Επάνω απ’ αυτό φορούσαν
το τσόχινο μεϊντανογέλεκο, το χιλιοκεντημένο με μετάξινες και
χρυσές κλωστές.

Το φέσι ήταν σαν το γελέκο, τσόχινο.
Αυτά τα έραβαν ράφτες και οι γυναίκες τα κένταγαν. 
Το σιλάχι το έκαναν οι τσαγγαράδες καθώς και τα τσαρούχια. 

ΣΤΟ ΤΗΛ

Επιχειρηματική δραστηριότητα 
Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου δραστηριοποι-

ήθηκε επιχειρηματικά στο χωριό μας στη θέση
“Κούτσουρο”. Τοποθέτησε μονάδες φωτο-
βολταϊκών σε τρία (3) διαφορετικά χωράφια,
συνολικού εμβαδού 35 στρεμμάτων ισχύος
300KW και ύψος δαπάνης 1.000.000€.

Δεν νομίζω ότι μόνο η ηλιοφάνεια που θα
μπορούσε να την είχε βρεί είτε στην Τρίπολη
είτε στη Σπάρτη, είτε στην Καλαμάτα όπου
επίσης κινείται επιχειρηματικά τον έφεραν
στο χωριό μας. 

Συναισθηματικοί λόγοι όπως λέει και ο
ίδιος οδήγησαν όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τα
παιδιά του πολύ πιο συχνά τώρα στη Δάφνη. 

Στην τοπική κοινωνία αφήνει εκτός των
άλλων, κέρδος την απασχόληση ενός φύλακα
και ενός συντηρητή για τις μονάδες. 

Ευχές για καλή λειτουργία και καλά κέρδη. 

Ο Άγιος Χαράλαμπος κλειστός 
Ο παπά-Νεοκλής ο οποίος είχε αποσπασθεί και

λειτουργούσε στον Αγ. Χαράλαμπο αποχώρησε πι-
κραμένος. Η απώλειά του δείχνει μεγαλύτερη τις
Άγιες ημέρες του Πάσχα που το επάνω χωριό δεν
έφτιαξε Επιτάφιο, δεν έκανε Ανάσταση, ιδιαίτερα οι
ηλικιωμένοι και ανήμποροι να μετακινηθούν αισθάν-
θηκαν εγκατελειμμένοι.

Κάποιοι συγχωριανοί που ηθελημένα ή αθέλητα
έβαλαν το χεράκι τους να κλείσει η εκκλησία του
Αγ. Χαραλάμπους (γιατί στην πραγματικότητα περί
αυτού πρόκειται) ας σκεφτούν ότι δεν έχουμε την
πολυτέλεια να εξαναγκάζουμε σε αποχώρηση συνετά
κι αξιόλογα πρόσωπα. 

Όταν μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση αφο-
ρά τον παπά που ήταν για να λειτουργεί σε εκκλησία
που τώρα είναι κλειστή, τότε υπάρχει θέμα. 

Μικρά σοφά λόγια 
• Η γνώση μας κάνει περήφανους, η σοφία ταπει-

νούς. 
• Κάθε γνώση που προστίθεται, είναι προσθήκη

στην ανθρώπινη δύναμη. 
• Να μην αρνείσαι αυτό που προσφέρει η ζωή. 
• Προορισμός της ζωής δεν είναι η μεγάλη της

διάρκεια, αλλά το να ζούμε καλά. 
• Ο λόγος είναι αργυρός και η σιωπή χρυσός. 
• Η ανεκτικότητα είναι η γενναιότητα και όχι η εκ-

δίκηση. 
• Η τύχη καθενός εξαρτάται απ’ τη δική του ενερ-

γητικότητα. 
• Η τύχη δε βοηθάει ποτέ αυτούς που δε βοηθούν

τον εαυτό τους. 
• Κάθε άνθρωπος είναι ο αρχιτέκτονας της τύχης

του. 
• Η ενεργητικότητα είναι η μητέρα της καλής

τύχης. 

Αναβαθμίζονται τα Κάτω Αμπέλια
Συμπατριώτης μας σε χέρσο χωράφι (5) πέντε

περίπου στρεμμάτων στα Κάτω Αμπέλια αφού το
ισοπέδωσε, το καθάρισε, το όργωσε, δημιουρ-
γώντας κτήμα με πολλά καρποφόρα δένδρα
(ελιές, αχλαδιές, κερασιές), ένα ωραίο οίκημα
στο οποίο έφερε το νερό αλλά και το φως (γεν-
νήτρια). Ένα ησυχαστήριο για τον ίδιο και την
οικογένειά του που προσδίδει συγχρόνως στη
συγκεκριμένη περιοχή τουλάχιστον ομορφότερη
εικόνα. Ωραίο θα ήταν να υπάρξουν και μιμητές. 

Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤΡΕΖΟΒΙΝΗ  ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ
(Υφαντά - πλεκτά)
Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη

Πανελλήνιες εξετάσεις
Κάθε χρόνο τον Μάιο για τους μαθητές

της Γ’ Λυκείου κρίνεται το επαγγελματικό τους
μέλλον. Δυο εβδομάδες άγχους, πίεσης και
αγωνίας για μια πιθανότητα εισαγωγής τους,
στις πύλες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
Θέματα περίπλοκα, μέσα από μια ύλη σύνθετη
και ογκώδη. Κάθε χρόνο οι εξετάσεις δυσκο-
λεύουν όλο και περισσότερο, ενώ οι εισακτέοι
λιγοστεύουν. 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. 

Ο Απρίλης ξέχασε να βρέξει
Ενώ ο χειμώνας είχε αρκετές βροχές και ήπια

τα λοιπά καιρικά φαινόμενα ο Απρίλης ξέχασε να
βρέξει δημιουργώντας προβληματισμό στους συγ-
χωριανούς. Ευτυχώς ο Μάης έριξε τις ποτιστικές
του βροχές και ανακούφισε αγρότες και κτηνο-
τρόφους. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Η  επιχείρηση  ΝΟΣΤΟΣ  
στη  Δάφνη  Καλαβρύτων

Πληροφορίες:  τηλ.  6977627998

Η Δάφνη τουριστικός προορισμός 
ΒΡΑΚΑΣ Travel
Ποταμός Λάδωνας - Δάφνη
2-6-2013 Κυριακή Ημερήσια εκδρομή
Αναχώρηση 7:30 π.μ. για Αρτεμίσιο στάση και

συνεχίζουμε για Λεβίδι και από εκεί για επίσκεψη
στις εγκαταστάσεις Καγιάκ που βρίσκονται σε κατα-
πράσινη περιοχή δίπλα στις όχθες του ποταμού Λά-
δωνα. Στη συνέχεια για το γραφικό χωριό Δάφνη -
με τα λιθόστρωτα δρομάκια του και τα ξύλινα μπαλ-
κόνια του - όπου και η παραμονή μας για γεύμα. 

Το χωριό μας σιγά σιγά γίνεται τουριστικός προ-
ορισμός και περιλαμβάνεται στα προγράμματα των
ταξιδιωτικών γραφείων. 
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ΛΕΣΚΟΠΙΟ

Τα ιδιαίτερα 

Λαμογιά: Δίνω κίνητρα για την αγορά αυ-
τοκινήτων και αμέσως αυξάνω τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης. 

Αποκρυπτογράφηση: Οι χορηγοί του
Εφιάλτη και του Ιούδα είναι οι ένοχοι και όχι
ο Εφιάλτης και ο Ιούδας που τα πήραν. 

Παράδοξο: Δε θέλουμε την Ευρώπη, αλλά
ψηφίστε μας να είμαστε εκεί. 

Αδιανόητο: Η αντιπολίτευση φταίει πάντα
που πάμε σε εκλογές. Η κυβέρνηση πού
ήταν; 

Οι αχλαδιές γίνονται ήμερες

Ο συμπατριώτης Γιάννης Σπηλιόπουλος
(Χαρδαβέλας) εδώ και μερικά χρόνια έχει
βάλει στόχο να μην αφήσει χωρίς κέντρωμα
καμία αγριο-αχλαδιά. 

Ξεκινώντας από την πέρα μεριά, την Λουκά,
όλο το ποτάμι, φθάνοντας μέχρι την Βούτη,
δύσκολα θα βρείς αχλαδιά που να μην την
έχει κεντρώσει. 

Το χόμπυ αυτό του Γιάννη αποδίδει ήδη
καρπούς και όταν λέμε καρπούς εννοούμε
πραγματικούς που φιλεύουν τους διερχόμε-
νους εποχούμενους και πεζούς. 

Σκέφτομαι λοιπόν ότι αυτή η αδιάκοπη ανι-
διοτελής προσφορά του συγχωριανού μας
φανερώνει όχι μόνο αγάπη για τον συνάν-
θρωπό του αλλά την ιδιαίτερη σχέση του με
τη φύση, με την οποία έρχεται σ’ επαφή
εδώ και 65 χρόνια. 

Γιάννη σ’ ευχαριστούμε κι ελπίζουμε να
συνεχίσεις χωρίς διακοπή, γιατί εσύ μόνο
ξέρεις πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος αλλά
και το σωστό κέντρωμα (μπόλιασμα) για τις
αγριοαχλαδιές. 

Ανοιχτό το θέμα των αποζημιώσεων
Με τίτλο «Κύριε Σόιμπλε, μιλήστε για τα χρέη

πολέμου», το άρθρο της γερμανικής εφημερίδας
«Die Welt» καλεί ανοιχτά τον υπουργό Οικονομικών
της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, να τοποθετηθεί
στο θέμα των ελληνικών αποζημιώσεων από τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η εφημερίδα αναφέρει πως το θέμα παραμένει
ανοιχτό, επισημαίνοντας πως οι ελληνικές αξιώσεις
για τις αποζημιώσεις ανέρχονται στα 160 δισεκα-
τομμύρια ευρώ συν τους τόκους από το 1965.

Επιπλέον, επισημαίνεται και η δήλωση του Έλληνα
υπουργού Εξωτερικών, Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο
οποίος υποστήριξε πως οι συζητήσεις περί πολεμικών
αποζημιώσεων δεν θα σχετίζονται με την παρούσα
οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Τελειώνοντας,
ο αρθρογράφος αναφέρεται στον «ηθικό κίνδυνο»
που εγκυμονεί το ζήτημα, ο οποίος θα μπορούσε να
θέσει τη Γερμανία υπό πίεση. 

Tα γηρατειά θέλουν αγάπη
Η απειλή είναι περισσότερο από εμφανής την τε-

λευταία δεκαετία για τη γηραιά ήπειρό μας από τις
δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις. Τα πρωτοφανή
μεγέθη της αυξήσεως του πληθυσμού των ηλικιωμένων
και η μείωση των γεννήσεων αποτελούν πλέον φαι-
νόμενο ανησυχητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
αυριανές οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις από τη
νέα δημογραφική πραγματικότητα θα είναι τεράστιες.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Ο φόβος
σήμερα είναι η πιο μεγάλη απειλή για όλους και ιδιαί-
τερα για τους ηλικιωμένους. 

Ο φόβος για την έλλειψη, την εγκατάλειψη, την
μοναξιά, την αρρώστια, τον θάνατο. Πέντε τρωκτικά
που ροκανίζουν αδιάκοπα την εσωτερική ειρήνη και
την ψυχοσωματική ισορροπία. Είπαν και είναι σωστό,
πως τα γηρατειά αρχίζουν, όταν αρχίζει κανείς να
τα φοβάται. Το βλέμμα χάνει την φωτεινότητά του.
Γίνεται σκυθρωπό, ανήσυχο. Δυστυχώς λίγοι είναι
εκείνοι που ξέρουν να γερνάνε. Αυτοί που γνωρίζουν,
ότι τα γηρατειά δεν είναι αρρώστια. Άλλο ότι υπάρχουν
αρρώστιες των γηρατειών. Οι αρρώστιες αυτές προ-
σβάλλουν όχι μόνο το σώμα, όσο το πνεύμα και την
καρδιά. Και η χειρότερη, την είπαμε, ο φόβος. Η πιο
τρομερή παγίδα των γηρατειών είναι να φοβάσαι τα
γηρατειά. Και τον φόβο τον διώχνει η αγάπη. Αυτή
συσφίγγει τους δεσμούς ανάμεσα στις γενιές και δη-
μιουργεί αμοιβαία κατανόηση και απλοχωριά. Έτσι
γερνάει κανείς χωρίς να γίνεται γέρος. Ζει μια ζωή
ειρηνικής προετοιμασίας για την αιωνιότητα. 

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε από τον Ν.Α.Ο. Δάφνης στις
13 Απριλίου 2013 φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στην τοπική
ομάδα της Δάφνης και την ποδοσφαιρική ομάδα εργαζομένων του
Δήμου Αθηναίων. 

Ήταν μια πρωτοβουλία του Ν.Α.Ο.Δ. στα πλαίσια των αθλητικών
δραστηριοτήτων του που πάντοτε έχουν ως κύριο στόχο την διασκέδαση
αλλά και την προβολή της περιοχής μας. 

Οι επισκέπτες από τον Δήμο Αθήνας που συνοδεύονταν από τον
Διευθυντή Καθαριότητας κ. Ντεμπεγλεριώτη Ευάγγελο και είχαν τη
στήριξη του Αντιδημάρχου Αθηναίων κ. Ανδρ. Βαρελά εξέφρασαν τις
ευχαριστίες τους αλλά και τον θαυμασμό τους για τη φιλοξενία αλλά
και το υπέροχο φυσικό περιβάλλον που απόλαυσαν και υποσχέθηκαν
ότι πολύ σύντομα θα ξαναεπισκεφτούν την περιοχή μας. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα της Αθήνας ήταν σαφώς πιο
έτοιμη καθώς συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ (3η θέση
φέτος και περσινή πρωταθλήτρια) ενώ αντίθετα ήταν φανερό πως από
την ομάδα της Δάφνης “έλειπαν παιχνίδια” και αγωνίστηκε με αρκετές
απουσίες. Παρ’ όλα αυτά ο αγώνας που τον παρακολούθησαν αρκετοί
θεατές ήταν συναρπαστικός και με λίγη τύχη η ομάδα της Δάφνης

μπορούσε να κάνει την έκπληξη, αλλά δεν τα κατάφερε παρ’ ότι το
“βαρύ πυροβολικό” της ομάδας Αλέξης Δουφεξής σκόραρε 2 φορές
ισοφαρίζοντας το σκορ. Άξιο σχολιασμού είναι επίσης ότι οι φιλοξε-
νούμενοι κέρδισαν 2 πέναλτι εκ των οποίων το 1 απέκρουσε ο τερμα-
τοφύλακας Χρ. Θεοδωρόπουλος. Η λήξη του αγώνα βρήκε και τις δύο
ομάδες σε απόλυτα αθλητικά πλαίσια ενωμένες. 

Ο Ν.Α.Ο.Δ. ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματο-
ποίηση του αγώνα, Αντιδήμαρχο Παν. Λάππα - Σύλλογο Δαφναίων
Αθήνας - Πειραιά - Eco Action - Αλέξη Δουφεξή - καθώς επίσης κι όλα
τα παιδιά που αγωνίστηκαν. 

― Παρευρίσκετο με την ομάδα του Δήμου Αθηναίων και ο γνωστός
σε όλους μας Αλέξης Κωστάλας ο οποίος έμεινε έκπληκτος από τη
φυσική ομορφιά της περιοχής. 

― Ο υπεύθυνος της ομάδας ποδοσφαίρου του Δήμου Αθήνας και
Μέλος του Σωματείου Εργαζομένων κ. Τόπαλης Δημήτριος ευχαριστεί
ολόψυχα το Ν.Α.Ο.Δ. για την υπέροχη φιλοξενία του!!!

ΑΓΩΝΑΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΑΦΝΗ  -  ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ  2-4

Αξίζει  να  επαναληφθεί!!!

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  Ν.Α.Ο.Δ.

ΑΦΟΙΑΦΟΙ
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ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλ. 2610 524192  

Κιν.: 6936863485

Ελάτε  να  φτιάξουμε  τον  Αγ.  Νικόλαο
Θέλουμε, μπορούμε και πρέπει να ανακαινίσουμε το εκ-

κλησάκι όχι μόνο για λόγους θρησκευτικούς αλλά και γιατί
είναι το πρώτο κτίριο που συναντά ο επισκέπτης κι εμείς οι
ίδιοι φθάνοντας στο χωριό. Είναι η πρώτη εντύπωση, η
προθήκη του τόπου μας το όμορφο εκκλησάκι του Αγ. Νι-
κολάου. 

Παρατηρώντας το λοιπόν προσεκτικά διαπιστώνουμε: 
― Η μάντρα που περιβάλλει το εκκλησάκι είναι έτοιμη

σε πολλά σημεία να καταρρεύσει.
― Τα σιδερένια κάγκελα επάνω στην μάντρα έχουν

σκουριάσει και σε κάποια σημεία έχουν σπάσει.
― Ο προαύλιος - περιβάλλοντας χώρος θέλει διαμόρφωση

(τσιμεντόστρωση ή πλακόστρωση). 
― Το εκκλησάκι χρειάζεται αμμοβολή, αρμολόι για να

στηριχθεί με ασφάλεια και να δείξει παραδοσιακό φανερώ-
νοντας την πέτρα με την οποία το έκτισαν οι πατεράδες και
παππούδες μας. 

Ας ξεκινήσουμε!!!

Ο  βάτραχος
Πάνω στα νούφαρα ραχατεύεις

και ούτε τα βλέφαρα δε σαλεύεις,
μοιάζει το χρώμα σου με των φυτών

και κρύβεσαι από μάτια εχθρών. 

Κι όταν τον κίνδυνο νιώθεις κοντά
ή σε ζαλίζει του ήλιου η φωτιά,

βουτάς στο νερό και παίζεις κρυφτό
και παρουσιάζεσαι πότε από κεί και πότε από δώ. 

Στις καταδύσεις είσαι αστέρι
και ζηλεύει πολύ όποιος σε ξέρει,

είσαι όμως μέγας κιοτής
στη λάσπη χώνεις τη μούρη για να σωθείς. 

Δουλευταράς δεν είσαι το ξέρεις καλά
κι αλλού είναι πάντα τα δικά σου μυαλά,

πώς θα συνάξεις όλο το σόι
ν’ αρχίσετε το κουβεντολόι. 

Άχρηστος είσαι λένε πολλοί
μα δε γνωρίζουν ίσως αυτοί,

πως χιλιάδες έντομα εξοντώνεις
κι ανθρώπους και ζώα λυτρώνεις. 

Και τα ποδάρια σου για ουζομεζέδες
σερβίρονται σε πολλούς καφενέδες,
άλλοι τα τρώνε και μπεκρουλιάζουν

κι άλλοι τ’ ακούνε και αηδιάζουν.

Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα  (15) 
της  λέξης  Βατραχοπόδαρα

1)   Β   _  _  _  _  _  _  _  _ 
2)   Α  _  _  _  _  _  _  _  
3)   Τ   _  _  _  _  _
4)   Ρ  _  _  _  _  _  _  _
5)   Α  _  _  _  _  _  _  _  
6)   Χ  _  _  _  _  _  _  _
7)   Ο  _  _  _  _  _  _  _  
8)   Π  _  _  _  _  _  _  _  _
9)   Ο  _  _  _  _ 
10) Δ  _  _  _  _  _  _  _
11) Α  _  _  _  _  _  _
12) Ρ  _  _  _  _  _  _  _
13) Α _  _  _  _  _  _  _  _  _

1) Υφασμάτινο ζωνάρι που τύλιγαν στη μέση
τους. 

2) Μεγάλο κόσκινο με το οποίο ξεχώριζαν τους
σπόρους των σιτηρών από ξένες ουσίες. 

3) Μικρό καρφάκι. 
4) Ονομασία μεθυσμένου, αυτού που πίνει πολύ. 
5) Ονομασία του πεταλωτή, αλλά και του κακού

τεχνίτη. 
6) Ξύλινη κουτάλα. 
7) Το λέμε όταν από κάποιο σημείο της γης

βγαίνει ελάχιστο νερό. 
8) Χοντρό ζεστό πανωφόρι. 
9) Το πύον. 
10) Τανάλια, πένσα. 
11) Δεν έχει κουράγιο, είναι πολύ κουρασμένος. 
12) Θυμώνω, κατεβάζω μούτρα. 
13) Το μικρό κομμάτι σαπουνιού. 

Για να λύσουμε την ακροστιχίδα πρέπει να θυμη-
θούμε αντίστοιχες λέξεις που χρησιμοποιούνταν
παλιά. 

Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (14) 
(αρ. φ. 42):
1) Μπακλαβάς 8) Οδοντογλυφίδα
2) Υδρόφυτα 9) Φτέρη
3) Ρέμπελος 10) Ωτίτιδα
4) Μαϊντανός 11) Λαγάνα
5) Ηλιοθεραπεία 12) Ιοβόλα
6) Γκλίτσα 13) Αλογόμυγα
7) Καλικάντζαρος

Παν. Τσίπος

Εμπόριο  ΑκατέργαστωνΕμπόριο  Ακατέργαστων
Δερμάτων & ΜαλλιώνΔερμάτων & Μαλλιών

Σπήλιος Κούνας
Δάφνη Καλαβρύτων 

Τηλ. 6974883062

Η απληστία των πλουσίων για
την αύξηση του πλούτου τους είναι
ακαταμάχητη. Απόδειξη τούτου η
κατ’ έτος αύξηση της περιουσίας
των πλουσίων της γης, σε αντίθεση
με την συνεχόμενη εξαθλίωση των
λαών.

Πρωτοπόροι για αρκετά χρόνια
παγκοσμίως είναι οι μεγαλομέτοχοι
των επτά αδελφών, δηλαδή των εται-
ρειών που εκμεταλλεύονται τους
υδρογονάνθρακες ανά την γη. Με
εξαίρεση τους Νορβηγούς που καρ-
πούνται τα αγαθά από τον παραγό-
μενο γεωφυσικό πλούτο της χώρας
τους, κανένας άλλος λαός επί της
γης δεν απολαμβάνει τα οφέλη από
την εξόρυξη των υδρογονανθράκων
της χώρας του. 

Δυστυχώς την τύχη των λαών
αυτών ακολουθούμε Έλληνες και Κύ-
πριοι, γεωστρατηγική θέση των χω-
ρών αυτών (θαλάσσια συνάντηση
τριών Ηπείρων) επέβαλε την απαγό-
ρευση της ανάπτυξης και αυτονομίας
τους και κατά συνέπεια την εξάρτησή
τους από τους ισχυρούς της γης.
Στην κατάσταση αυτή της χώρας μας
συνέβαλαν, έκοντες-άκοντες, οι κυ-
βερνήσαντες αυτήν, οι οποίοι γνώρι-
ζαν την ύπαρξη των υδρογονανθρά-
κων στην περιοχή, αλλά διαβεβαίωναν
τον λαό ότι αυτοί είναι ανύπαρκτοι.
Κατά καιρούς όμως κάποιοι κρατικοί
αξιωματούχοι σε στιγμές κρίσης ει-
λικρίνειας παραδέχονταν ότι τα ελ-
ληνικά πετρέλαια τα έχουν οι Αμε-

ρικανοί ως στρατηγικά αποθέματα.
Κατά τα άλλα η Ελλάς ήταν μια ελεύ-
θερη χώρα!!! Τώρα που έγινε ευρέως
γνωστή η ύπαρξη των υδρογοναν-
θράκων στην περιοχή, υπάρχει θέμα
ποιος θα τους εκμεταλλευτεί, για να
αποκομίσει τα υπερκέρδη. Όλοι όμως
συμφωνούν εκ των προτέρων στην
εξαθλίωση των λαών της περιοχής,
για να μην υπάρξει, εκ μέρους τους,
αντίδραση στην επιβαλλόμενη αποι-
κιοκρατική συμφωνία εκμετάλλευσης. 

Ας δούμε όμως εκτός από τους
υδρογονάνθρακες, με τι άλλα αγαθά
η φύση έχει προικίσει τη χώρα μας.
Η πατρίδα μας κατέχει την 30η θέση
παγκοσμίως σε αποθέματα χρυσού.
Διαθέτει τεράστια αποθέματα λιγνίτη,
ανεκμετάλλευτα. Σε αλουμίνιο και
βωξίτη είναι πρώτη στην Ευρώπη. Ο
μαγνησίτης που εξάγει καλύπτει το
46% της συνολικής παραγωγής της
Δ. Ευρώπης. Σε νικέλιο, μαγγάνιο
και χρωμίτη, είναι η μοναδική παρα-
γωγός στην Ευρώπη. Στους σιμηκτί-
τες είναι η δεύτερη μετά τις ΗΠΑ
παγκοσμίως. 

Υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα
ουρανίου και άλλων σπανίων μετάλ-
λων, όπως Ρουτίλιο, Λουτέσιο και
Λανθάνιο, που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή δορυφορικών και πυραυ-
λικών συστημάτων. Με τέτοια προίκα,
οι πλουτοκράτες και κυρίαρχοι της
γης, πώς να μην μας έχουν στα ώπα-
ώπα!!! Για να μας απαλλάξουν από
το αβάσταχτο βάρος του πλούτου,

έραψαν ένα κοστούμι, από νόμους
και με τη βοήθεια των εδώ υποτακτι-
κών τους φροντίζουν πάση θυσία να
μας το φορέσουν. Το κοστούμι είναι
κατασκευασμένο από νόμους λεμο-
νοστύφτη και δεν χωράει μέσα το
σώμα των Ελλήνων. 

Κάθε τόσο που έρχονται εδώ οι
εκπρόσωποί τους, οι αποκαλούμενοι
Τροϊκανοί, για να επιθεωρήσουν τις
πρόβες της εφαρμογής του κοστου-
μιού, αντί να μεταποιήσουν το στενό
κοστούμι, αφαιρούν σάρκα από τον
ελληνικό λαό. Αφαιρώντας όμως σάρ-
κα από έναν οργανισμό επέρχεται η
αποστέωση και από έναν αποστεω-
μένο μπορείς να πάρεις τα πάντα με
μια φρούδα (ψεύτικη) ελπίδα επιβίω-
σης. «Παπάς κρεμάμενος έγραφε και
υπόγραφε», παροιμία. Γιατί περιμέ-
νουμε από τους πλουτοκράτες κα-
λύτερη μεταχείριση, από ότι στους
άλλους λαούς, αφού εμείς δεν την
διεκδικούμε; «Αν λαχταράς την λευ-
τεριά στους ξένους μην ελπίζεις,
μόνο σου πάρτην αν μπορείς αλλιώς
δεν την αξίζεις». (Αντισθένης)

Όταν οι κυβερνήτες ενός λαού
είναι ανίκανοι ή δεν θέλουν να αξιο-
ποιήσουν τα δώρα της φύσης σε ευ-
χής έργα, τότε αυτά μετατρέπονται
σε έργα κατάρας για τον λαό. Εάν
τα γεωφυσικά αγαθά μιας χώρας αντί
να φέρουν στο λαό της την ευτυχία,
του προκαλούν τη δυστυχία, δεν είναι
κατάρα, τότε τι είναι;

Πάνος Τράγκας

Η  κατάρα
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Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2013

25ης Μαρτίου 61 Περιστέρι τηλ: 6937 42 32 22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤΟ  ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  ΜΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ......................ΑΡ. ΑΠΟΔ .........ΠΟΣΟ
Μπερλέμης Α. Λούης & Παναγιώτης........474 .............730
Πλατανίτη Διαμάντω ................................475 .............300
Μουλακάκης Γιώργος ..............................448 .............100
Τσιαλτάς Ζαφείρης....................................446 ...............50
Ραμαντάνη Αγγελική ................................449 ...............30
Παπαζαφείρη Μαρία..................................450 ...............20
Φελεμέγκας Ι. Δημήτριος..........................454 ...............30
Φελεμέγκα Τούλα ......................................455 ...............20
Βουρλιάς Λεωνίδας ..................................456 ...............10
Λεβέντης Παναγιώτης ..............................457 ...............20
Μανιατάκος Στέλιος..................................458 ...............20
Λεβέντης Σταύρος ....................................459 ...............20
Ασημακόπουλος Α. Σταύρος ....................460 ...............20
Μαλλής Παναγιώτης ................................461 ...............50
Στεφανόπουλος Κων/νος ..........................462 ...............40
Παπαδημητρίου Α/φοί ..............................463 ...............50
Καυγάς Χ. Άγγελος ..................................447 ...............20
Παπαγεωργίου Αναστ. Ιωάννης................464 .............100
Πλατάκος Δημήτριος ................................465 ...............50
Ρηγόπουλος Αθανάσιος............................466 .............200
Βασιλακόπουλος Κων. Αναστάσιος..........467 ...............70
Κοροντζή Γεωργία ....................................468 ...............50
Μπουσιούτη Αγγελική ..............................469 ...............50
Μαλλή Α. Παναγιώτα ................................470 ...............50
Μπαλασοπούλου Αικατερίνη ....................471 ...............20
Ανώνυμη ....................................................472 ...............20
Αντωναρόπουλος Χρήστος ......................473 ...............20
Ραμαντάνη-Μακρή Ιωάννα........................476 ...............15
Ραμαντάνη Νίκη ........................................477 ...............20
Θεοδωρόπουλος Χαράλαμπος..................478 ...............40
Βασιλακοπούλου Α. Ελένη ......................479 ...............20
Σωτηρ/λος Ν. ............................................480 ...............30
Ανώνυμος ..................................................481 ...............50
Καλούδης Νικόλαος ..................................482 ...............30
Καλούδης Θεόδωρος ................................483 ...............30
Γαριεράκη Βασ. ........................................484 ...............20
Αναγνωστοπούλου Άννα ..........................485 ...............50
Τράγκας Νικόλαος ....................................486 ...............15

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά.

Την Κυριακή 17-3-2013 όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος έγινε με μεγάλη επιτυχία το Καρναβάλι της
Δάφνης το οποίο καθιερώθηκε και είναι πλέον θεσμός.

Από τις 10 άρχισαν οι συγχωριανοί μας και οι επισκέπτες
να συγκεντρώνονται στην πλατεία και να εξοπλίζονται
με τα απαραίτητα αποκριάτικα αξεσουάρ, μάσκες, καπέλα,
ρόπαλα, σφυρίχτρες, σερπατίνες, χαρτοπόλεμο κ.λ.π.
Τα υλικά αυτά δεν άλλαξαν μόνο την μορφή των ανθρώπων
αλλά και τη διάθεσή τους έστω και προσωρινά. 

Στις 12:30 τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου στην
πλατεία χόρεψαν το “γαϊτανάκι” (αποκριάτικος χορός)
με τη φροντίδα και καθοδήγηση του ακούραστου δάσκαλου
Νίκου Μαραγκού εισπράττοντας τα πρώτα και πολλά
χειροκροτήματα. 

Ακολούθησαν τα αποκριάτικα σκετς - άρματα με την
εξής σειρά:

Πρώτα εμφανίστηκαν η ΝΤΑΜΑ και ο ΖΟΡΟ από τα
παιδιά του Γυμνασίου και Λυκείου παρουσιάζοντας μια
άλλη εποχή. 

Στη συνέχεια τα παιδιά του Δημοτικού έδειξαν και
ευχήθηκαν «Νάταν τα νιάτα δυο φορές, τα γηρατειά κα-
μία» τονίζοντας την αδιαμφισβήτητη αξία της νεότητας. 

Τρίτος ακολούθησε ο «Βλάχικος γάμος». Ο γαμπρός,
η νύφη, τα παρανυφάκια, τα προικιά της νύφης πάνω σε
τρία γαϊδούρια, ο τράγος στολισμένος, μπροστά ο συγ-
χαρικιάρης πάνω σε άλογο κι όλο το συμπεθεριό 60-70
άτομα υπό τους ήχους του συγκροτήματος του Νίκου
Μαραγκού και του νταουλιού του Γιώργου Μάρη ξεκίνησε
από το σπίτι του Λάμπη του Τράγκα και μοιράζοντας
γλυκά, δίπλες και κρασί έφθασε στην πλατεία σκορπί-
ζοντας κέφι κι ενθουσιασμό. 

Έγινε η γαμήλια τελετή με παπά και κουμπάρο αλλά
κι Αστυνόμο κι ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι. Όλα τα
σκετς - άρματα ήταν πανέμορφα και μας χάρισαν ωραίες
στιγμές και χειροκροτήθηκαν θερμά από όλους. 

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τον Αν-
τιδήμαρχο Παναγιώτη Λάππα, τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Δαφναίων Άγγελο Καυγά και τον Πρόεδρο του ΝΑΟΔ
Θεόδωρο Κόλλια, ομόφωνα κατέληξε απονέμοντας τα
βραβεία με την παρακάτω σειρά:

1. Βλάχικος γάμος 350€
2. Νάταν τα νιάτα δυό φορές 200€
3. Η ΝΤΑΜΑ και ο ΖΟΡΟ 150€
Οι παρευρισκόμενοι γεύτηκαν τα καλοψημένα σου-

βλάκια και δροσίστηκαν με κρασί κι αναψυκτικά. Οι με-
ρακλήδες κι όχι μόνο έσυραν τον χορό που κράτησε
μέχρι τις απογευματινές ώρες. 

Η εκδήλωση όπως ομολόγησαν οι περισσότεροι ση-
μείωσε μεγάλη επιτυχία και σ’ αυτό βοήθησε ο καλός
καιρός που συμμάχησε μαζί μας.

Τα χρηματικά βραβεία στα γκρουπ των νικητών μα-
σκαράδων και η μουσική (μικροφωνική εγκατάσταση
και DJ) ήταν προσφορά του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας
- Πειραιά, τα σουβλάκια, το κρασί και τα αναψυκτικά
του Δήμου Καλαβρύτων και όλο το αποκριάτικο υλικό
ήταν προσφορά του ΝΑΟΔ.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες αλλά
κι όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί το Καρναβάλι
μας. Μας χάρισαν στιγμές χαράς και γέλιου στη δύσκολη
περίοδο που διανύουμε στέλνοντας ένα μεγάλο μήνυμα
αισιοδοξίας. 

Την εκδήλωση παρουσίασε πετυχημένα ο Κώστας
Σαϊτάνης. 

Η συνέχεια ήταν το ίδιο βράδυ της Κυριακής στις εγ-
καταστάσεις του Κανόε - Καγιάκ στις όχθες του ποταμού
Λάδωνα που έγινε αποκριάτικη εκδήλωση από τον ΝΑΟΔ.
Οι περισσότεροι συγχωριανοί κι ιδιαίτερα οι νέοι μασκα-
ρεύτηκαν και κατέβηκαν στο ποτάμι όπου διασκέδασαν
μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τον ΝΑΟΔ προσφέρθηκαν
δωρεάν ποτά κι ατέλειωτη μουσική. 

Βραβεύτηκαν οι τρεις καλύτεροι μασκαράδες με χρη-
ματικά βραβεία ως εξής:

1ο Βραβείο «Ο μετανάστης και ο Χρυσαυγίτης» 150€
(Τότα Μπουσιούτη και Κων/να Παναγιωτακοπούλου)

2ο βραβείο «Η νοσοκόμα κι ο άνδρας της» 100€ (Αγ-
γελής Παπαδημητρίου οικογενειακώς)

3ο βραβείο «Η μοιραία γυναίκα» 50€ (Αγγελική Φε-
λεμέγκα - Λεβέντη).

Ευχόμαστε και του χρόνου τόσο ενθουσιασμό, κέφι
κι ευρηματικότητα. 

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το γραφείο του Συλλόγου, 

Θεμιστοκλέους 4 στην Αθήνα 

είναι ανοικτό για όλους κάθε Τετάρτη 

τις ώρες 10-12 π.μ. 

Ελάτε να πιούμε καφέ και να συζητήσουμε 

θέματα του Συλλόγου και του χωριού μας.

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).

Νά ’μουν πουλί να πέταγα
ψηλά στον Αϊ Μάμα
ν’ αγνάντευα τη Στρέζοβα
με τα κακά της χάλια. 

Δε βλέπεις έναν άνθρωπο
να πεις μια καλημέρα
όλα τα μαγαζιά αδειανά
τα σπίτια ρημαγμένα. 

Μείναν οι γέροι μοναχοί
χωρίς παιδί κανένα
να ικετεύουν το Θεό
να πάρει την ψυχή τους
μην πέσουνε κατάκοιτοι
και χέ.... το βρακί τους.

Λαμψιαντρέας - ποιητής

Η  Στρέζοβα
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Τ
ην παραμονή το βράδυ, δηλαδή την
Κυριακή, με τη συμμετοχή όλων των
νέων του χωριού και όχι μόνο, γιατί

λόγω της τριήμερης αργίας είχαν φθάσει
στη Δάφνη πολλοί συγχωριανοί κι επισκέ-
πτες, έγινε η καθιερωμένη λαμπαδηδρομία.
Οι λαμπαδηδρόμοι ξεκινώντας με τις δάδες
αναμμένες από την πλατεία διέσχισαν τους
δρόμους του χωριού και τελικά κατέληξαν
στη Ράχη. 

Στη Ράχη οι λαμπαδηδρόμοι φωταγώ-
γησαν το πετροφτιαγμένο 1821 κι έριξαν
στον ουρανό πολλά πυροτεχνήματα δια-
φορετικών χρωμάτων και σχεδίων με τη

βοήθεια των Θοδωρή Αδάμη, Κώστα Σπη-
λιόπουλου και Σοφοκλή Καβελάρη. Το θέαμα
ήταν πραγματικά όμορφο κι όλοι οι Δαφναίοι
και οι επισκέπτες του χωριού το απόλαυσαν. 

Την επόμενη ημέρα ανήμερα της 25ης
Μαρτίου έγινε δοξολογία στην Αγία Τριάδα
με την παρουσία των επισήμων και των
σχολείων του χωριού. Ακολούθησε η κατά-
θεση στεφάνων στο Ηρώο και η εκφώνηση
του πανηγυρικού της ημέρας από την φιλό-
λογο του Λυκείου κ. Ανεστοπούλου Αγγε-
λική, η οποία αφού αναφέρθηκε στον επι-
τυχή αγώνα των προγόνων μας για ανε-
ξαρτησία εξήρε την συμμετοχή του τοπικού
στοιχείου στην Επανάσταση του 1821.

Στη συνέχεια οι μαθητές του Νηπιαγω-
γείου και του Δημοτικού απάγγειλαν ποι-
ήματα. Κατόπιν παρέλασαν όλα τα σχολεία
(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)

και οι παρευρισκόμενοι βοηθούντος και του
καλού καιρού καμάρωσαν και χειροκρότησαν
τις μαθήτριες και τους μαθητές. Τέλος οι
μαθητές του Δημοτικού χόρεψαν στην πλα-
τεία Δημοτικά Τραγούδια δείχνοντας ότι η
παράδοση καλά κρατεί.

Το πρόγραμμα παρουσίασε ο Δάσκαλος
κ. Νικόλαος Μαραγκός ο οποίος είχε οριστεί
τελετάρχης. 

Ακολούθησε ο αγώνας δρόμου των 1.821

μ. από το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου στην
πλατεία, παλιό έθιμο που αναβίωσε ο Σύλ-
λογός μας. 

Στον αγώνα δρόμου φέτος έλαβαν μέρος
οι παρακάτω 19 δρομείς (12 άνδρες και 7
γυναίκες): 

Αθανασόπουλος Νίκος, Ασημακόπουλος
Παναγιώτης, Γιαννακοπούλου Διαμάντω,
Δεχουνιώτη Βασιλική, Θεοδωρόπουλος Νι-
κόλαος, Μαλλής Βαγγέλης, Μπαμπίλης
Γιάννης, Μουγκοπέτρος Γιάννης, Μουγκο-
πέτρος Άγγελος, Παπακανέλλος Χρήστος,
Σατολιά Αναστασία, Σατολιάς Φώτης, Χρο-
νοπούλου Σοφία, Μπέκιος Γιώργος, Γκού-
βερος Σπύρος, Τσιρώνης Θεόδωρος, Μουρ-
κού Βασιλική, Παπαδημητρίου Κατερίνα,
Μπουσιούτη Ευγενία. 

Νικητές:
1ος Παπακανέλλος Χρήστος
2ος Τσιρώνης Θεόδωρος
3ος Μπέκιος Γεώργιος
Στις δρομείς - μαθήτριες 1η αναδείχθηκε

η Μουγκού Βασιλική.
Σε όλους τους συμμετέχοντες δρομείς

απονεμήθηκαν μετάλλια (προσφορά του
Συλλόγου) και χρηματικά έπαθλα (επίσης

προσφορά του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας
- Πειραιά). 

1ος νικητής 150€
2ος νικητής 120€
3ος νικητής 100€
Η νικήτρια δρομέας - μαθήτρια 100€
Τα βραβεία και τα μετάλλια απένειμαν ο

Αντιδήμαρχος Καλαβρύτων Παναγιώτης
Λάππας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφ-
ναίων Άγγελος Θ. Καυγάς, ο Δημοτικός

Σύμβουλος Καλαβρύτων Κώστας Ασημα-
κόπουλος, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Δάφνης
Κώστας Λαζανάς, ο Διευθυντής του Λυκείου
Δάφνης Γιάννης Μπουσιούτης, η Διευθύν-
τρια του Γυμνασίου Δάφνης Κων/να Πα-
παγγελοπούλου, ο αναπληρωτής Διευθυν-
τής του Δημ. Σχολείου Δάφνης Νίκος Μα-
ραγκός, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γε-
ώργιος Λιαρόπουλος, η Γραμματέας του
Συλλόγου Βάσω Μαλλή, τα μέλη του Τ.Σ.
Δάφνης Μαρία Νικολετοπούλου - Παπαδη-
μητρίου και Άγγελος Χ. Καυγάς, ο Πρόεδρος
του Αγροτοκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού

Καλαβρύτων Παύλος Σατολιάς, ο Πρόεδρος
του Τ.Σ. Σκοτάνης Πέτρος Ρηγόπουλος, ο
τ. Αντιδήμαρχος Δάφνης Ιωάννης Μπαλα-
σόπουλος. 

Ευχαριστούμε τις νέες και νέους που
συμμετείχαν στην λαμπαδηδρομία και όλους
όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση
της λαμπαδηδρομίας και την φωταγώγηση
του 1821.

Επίσης ευχαριστούμε τον Γυμναστή κ.
Βασίλη Κουτέ για τη βοήθεια που μας πα-
ρείχε για την οργάνωση και την ομαλή διε-
ξαγωγή του αγώνα δρόμου 1.821 μ. 

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2013

Σαϊτάνης Θόδωρος 
Κιν.: 6973996333

Μίρκος Μιχάλης 
Κιν. 6997722777

Ο  εορτασμός  της  25ης  Μαρτίου  στο  χωριό  και  οι  εκδηλώσεις  του  Συλλόγου

Η λαϊκή ρήση «Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο χωριό» επαληθεύτηκε
φέτος στο χωριό μας. Πολλοί οι επισκέπτες - συγχωριανοί οι οποίοι με σύμμαχο τον
καιρό έδειξαν ότι αγαπούν το χωριό.

Την Μ. Παρασκευή συνόδεψαν με κατάνυξη την περιφορά του Επιταφίου της
Αγ. Τριάδας. Δυστυχώς φέτος δεν είχαμε συνάντηση των δύο Επιταφίων στην
πλατεία από τη μη λειτουργία της εκκλησίας του Αγ. Χαραλάμπους ελλείψει παπά.
Το Άγιο Φως το Μ. Σάββατο βρήκε τους συμπατριώτες μέσα αλλά και στο προαύλιο
της Αγίας Τριάδας που φωτίστηκε από τα βεγγαλικά που στόλισαν τον ουρανό με
χρώματα και φωτεινά σχέδια.

Η Κυριακή του Πάσχα έφερε την τσίκνα του οβελία στις περισσότερες γειτονιές
της Δάφνης επιτρέποντος πάντα του καλού καιρού.

Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. 

ΑΓΙΟ  ΠΑΣΧΑ  ΣΤΗ  ΔΑΦΝΗ


