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Η
ελληνική ψυχή ανά τους αι-
ώνες μεγαλούργησε επιδει-
κνύοντας δείγματα μεγαλο-

ψυχίας, γενναιοδωρίας, υπερβάσε-
ως του “εγώ”, αλτρουϊσμού κι αυ-
τοθυσίας. Αυτές οι υψηλές αξίες
και τα ιδανικά του Έλληνα σηματο-
δοτούν την ύπαρξή του, είναι συν-
δεδεμένα στενά με την ταυτότητά
του κι αποτελούν αναπόσπαστο τμή-
μα της εθνικής του κληρονομιάς. 

Είναι αλήθεια ότι σε αυτή την
οικονομική κρίση που κτύπησε την
Ελλάδα πριν από τρία χρόνια απου-
σίασαν και δυστυχώς συνεχίζουν
να απουσιάζουν οι υπέροχοι, οι
πλούσιοι Έλληνες οι οποίοι δεν θα
δανείσουν αλλά θα ευεργετήσουν
και είναι ένα θέμα που το θυμίζουν
οι ιθύνοντες του ΔΝΤ στους συνο-
μιλητές τους.

Είναι αναγκαίο να υπάρξει σή-
μερα Γεώργιος Αβέρωφ ο οποίος
ναυπήγησε το θωρηκτό “ΑΒΕΡΩΦ”,
αποπεράτωσε το Μετσόβειο Πολυ-
τεχνείο, έκτισε την Στρατιωτική Σχο-

λή Ευελπίδων, αναμόρφωσε το Πα-
ναθηναϊκό Στάδιο. 

Ιωάννης Δόμπολλης, ο οποίος
ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών και
για αρκετά χρόνια διέθετε χρήματα
για την συντήρησή του. 

Ζάππας Ευάγγελος και Κων/νος,
οι οποίοι ανήγειραν το γνωστό Ζάπ-
πειο Μέγαρο που φιλοξενούνται
διεθνή συνέδρια. 

Σίνας Γεώργιος και Σίμων οι
οποίοι ανήγειραν το Αστεροσκοπείο,
το προίκισαν με τα αναγκαία όργανα
και την κατάλληλη Βιβλιοθήκη, έκτι-
σαν στην οδό Πανεπιστημίου το
ωραίο νεοκλασικό κτίριο όπου από
το 1926 στεγάζεται η Ακαδημία Αθη-
νών. 

Βέβαια υπάρχουν μερικές ηχηρές
εξαιρέσεις όπως το ίδρυμα “Νιάρ-
χος” που προβαίνει στην ανάπλαση
του Φαληρικού Δέλτα με υπερσύγ-
χρονες εγκαταστάσεις για Εθνική
Βιβλιοθήκη, Λυρική Σκηνή και Πάρ-
κο 170 στρεμμάτων όπου απασχο-
λούνται 1.500 - 2.000 τεχνίτες.

Ο ομογενής επιχειρηματίας Νί-
κος Μούγιαρης ο οποίος με την
χρηματική προσφορά του στο Πα-
νεπιστήμιο Rutgers της Νέας Υερ-
σέης διέσωσε την “έδρα Ελύτης”
και έτσι εξασφαλίζεται η συνέχεια
του προγράμματος ελληνικών σπου-
δών. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου
ο ίδιος έσπευσε όταν πληροφορή-
θηκε το πρόβλημα. 

Σημαντικά είναι όσα είπε απευ-
θυνόμενος στους Έλληνες φοιτητές
που οργάνωσαν εκδήλωση για να
τον ευχαριστήσουν και ίσως φανε-
ρώνουν την αλήθεια για τους υπέ-
ροχους Έλληνες που απέχουν.

...Όσο επιτυχημένοι και αν είστε,
όσο πλούσιοι ή και ισχυροί γίνετε
δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε από
που ήρθατε. Ποτέ μη ξεχνάτε το
χρέος και την ευθύνη σας για την
κοινωνία, τη χώρα σας, την κληρο-
νομιά σας, τους ανθρώπους. Υπάρχει
πολύ περισσότερη ευχαρίστηση
όταν δίνετε παρά όταν λαμβάνετε.
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Πρωταγωνιστικός  ο  ρόλος  

του  Συλλόγου  Δαφναίων 

Περισσότερα στη σελ. 8

Πού είναι οι υπέροχοι Έλληνες;

Επί τέλους και άρχισε κάτι να
φαίνεται ως θετικό στοιχείο ανα-
γέννησης της μέχρι σήμερα καταρ-
ρέουσας, Δάφνης. Είναι δε τούτο,
η άλκιμη νεολαία της Δάφνης, οι
μικροί μαθητές και μαθήτριες του
Δημοτικού Σχολείου και οι μεγα-
λύτεροι μαθητές και μαθήτριες του
Γυμνασίου και του Λυκείου της
Δάφνης, που επέδειξαν, στη δική
τους γιορτή και ενώπιον των εκα-
τοντάδων συμπολιτών τους Δαφ-
ναίων και μη, χορεύοντας Δημοτι-
κούς της Πατρίδας μας χορούς,
στην κεντρική πλατεία του χωριού,
το θεσπέσιο βράδυ της 17ης Αυ-
γούστου 2013, υπό τους ήχους Δη-
μοτικής Ορχήστρας. Και ήταν οι
χοροί τους λεβέντικοι και η κορμο-
στασιά τους γεμάτη σφρίγος και

αρχαίον κάλλος, δυσανάλογα για
την ηλικία τους και έδειχναν σε
όλους εμάς την ιστορική καταγωγή
μας, όπως την προσδιόριζε η λευκή
φουστανέλα των μικροτέρων παι-
διών και η σοβαρή και γεμάτη ευ-
πρέπεια, αμφίεση των μεγαλυτέρων,
αγοριών και κοριτσιών. 

Ήταν για τη Δάφνη μήνυμα αι-
σιοδοξίας, για «άμεινον αύριον»
και για τους Δαφναίους φωνή συ-
νείδησης, ότι μόνοι τους μπορούν
να ανελιχθούν. Ήταν ο χορός των
Δαφναιόπαιδων ισάξιος εκείνου των
Σπαρτιατόπαιδων και το τραγούδι
αυτών «άμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ
κάρονες» έγινε τραγούδι υπόσχε-
σης στην Πλατεία της Δάφνης, ότι
«εμείς οι νεότεροι θα γίνωμεν κα-
λύτεροί σας» και θα ανορθώσουμε

τη Δάφνη και θα την ξανακάνουμε
τρίτη πόλη του Νομού Αχαΐας, ευη-
μερούσαν και ευτυχούσαν, όπως
τότε, στα προπολεμικά χρόνια, που
τα σιτηρά της εκάλυπταν τις ανάγ-
κες της μισής σχεδόν Πελοποννή-
σου!... 

Βραδιά λοιπόν ευχαρίστησης
και ελπίδας. Βραδιά που άρχισε χα-
ρούμενα και αισιόδοξα από τα παιδιά
της Δάφνης, μικρά και μεγάλα, αγό-
ρια και κορίτσια, από τη σφριγώσα
νεολαία μας, που σε λίγα χρόνια
θα λάβει τη διαχείριση των κοινών
της Δάφνης πραγμάτων και θα αφή-
σει τη σφραγίδα τής ανόρθωσης
αυτής, όπως της πρέπει και όπως
οι Δαφναίοι όλοι ονειρεύονται.

Αρχή  αναγέννησης  της  Δάφνης  από  τους  Δαφναίους
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έδρα: Δάφνη Παΐων

Τηλ. γραφείου: 2692071256

Κιν. 6973885812 - 6974650265

Εθνικές μεταφορές

Χωματουργικές

εργασίες

Υλικά οικοδομών

Υδραυλική

Σφύρα

Έφυγε 
ο  τ.  Δήμαρχος  Δάφνης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Στις 19-6-2013 απεβίωσε στην Πά-

τρα ο τ. Δήμαρχος Δάφνης της τετρα-
ετίας 1991-1994 Τάσος Σπηλιόπουλος
ο οποίος διέθεσε όλες του τις δυνάμεις
για την πρόοδο της περιοχής μας. 

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε
στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας του χωριού μας
παρουσία επισήμων και πολλών φίλων
του. 

Περισσότερα στη σελ. 2

Συνέχεια στην 5η σελ.

Συνέχεια στην 7η σελ.

Χορευτικό Δημοτικού

Χορευτικό Γυμνασίου - Λυκείου



Το Σάββατο 8-6-2013 τελέστηκε
επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία
του Αγ. Χαραλάμπους η οποία ήταν
ασφυκτικά γεμάτη από εκκλησίασμα
που προσήλθε αποκλειστικά προς
τιμή του αείμνηστου Κώστα Αση-
μακόπουλου ο οποίος έφυγε ξαφ-
νικά από κοντά μας πριν έξι (6) μή-
νες. Παρευρέθησαν οι οικείοι του,
ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Γιώργος

Λαζουράς, ο Αντιδήμαρχος Πάνος Λάππας, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Ανδρέας Παϊκόπουλος, ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Δαφναίων Άγγελος Καυγάς, Πρόεδροι και αντι-
πρόσωποι Τοπικών Συμβουλίων και πολυάριθμοι φίλοι
του από την ευρύτερη περιοχή Καλαβρύτων και του Ν.
Αχαΐας. 
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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
― Γιάνναρη Χάρη του Νικολάου. Απεβίωσε στις 30-5-

2013. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1923. 
― Παναγόπουλος Χρήστος του Βασιλείου. Απεβίωσε

στις 8-6-2013. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1920. 
― Αντωνάτος Γεράσιμος του Αριστοτέλη. Απεβίωσε

στις 12-6-2013. Γεννήθηκε στα Διλινάτα Κεφαλονιάς
το 1938. 

― Σπηλιόπουλος Αναστάσιος του Γεωργίου. Απεβίωσε
στις 19-6-2013. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1932. 

― Μπουσιούτης Παρασκευάς του Βασιλείου. Απεβίωσε
στις 30-7-2013. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1926. 

Τ.Κ. Πάου
― Αναγνωστόπουλος Δημήτριος του Χρήστου. Απε-

βίωσε στις 28-8-2013. Γεννήθηκε στο Δεχούνι Πάου
το 1927. 

― Βάρδα Χαρίκλεια του Χρήστου. Απεβίωσε στις 18-
8-2013. Γεννήθηκε στο Βεσίνι Πάου το 1920. 

Τ.Κ. Σκοτάνης
― Αποστολόπουλος Παναγιώτης του Σπήλιου. Απεβίωσε

στις 22-6-2013. Γεννήθηκε στη Σκοτάνη το 1933. 
― Τσιακούλια Μαρία του Σπυρίδωνα. Απεβίωσε στις

9-8-2013. Γεννήθηκε στη Σκοτάνη το 1922. 
Τ.Κ. Χόβολης
― Τερζής Γεώργιος του Δημητρίου. Απεβίωσε στις 23-

7-2013. Γεννήθηκε στη Χόβολη το 1922. 
Τ.Κ. Αμυγδαλιάς
― Κατσιγιάννη Αθηνά του Παναγιώτη. Απεβίωσε στις

18-6-2013. Γεννήθηκε στη Σκοτάνη το 1930. 
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.
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Έξι  μήνες  χωρίς
τον  Δήμαρχό  μας

Κώστα  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ

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 συμπατριώ-
τες 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.

Η  ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ  ΔΥΝΑΜΗ  ΜΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ
του πολυαγαπημένου Δημητρίου Σατολιά του Πα-

ναγιώτη οι κ.κ.: Οικογένεια Δημητρίου Σατολιά, Σιέττος
Παναγιώτης και Χαραλαμπίδου Μαρία, πραγματοποίησαν
χρηματική δωρεά αξίας 250,00 ευρώ, απευθείας στον
Εθελοντικό Οργανισμό για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» για την ενίσχυση των σκοπών του Ορ-
γανισμού. 

Επικήδειος
Με πραγματική θλίψη και οδύνη, όλοι εμείς, σύζυ-

γος, τέκνα, εγγόνια, αδέρφια, ανίψια, συγγενείς, φίλοι,
εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Δημοτικής Αρχής, Συλ-
λόγων, Φορέων και όλοι οι συγχωριανοί συνοδεύουμε,
σήμερα, στην τελευταία του κατοικία, τον πρώην Δή-
μαρχο της Δάφνης Αναστάσιο-Τάσο Σπηλιόπουλο,
που έφυγε, για πάντα, από κοντά μας. 

Ο Τάσος γεννήθηκε πριν από 81 χρόνια, στη Δάφνη
και ήταν το 2ο από τα 7 παιδιά της πολυμελούς οικο-
γένειας του αείμνηστου και επί 15ετία Δημάρχου μας
Γεώργιου Σπηλιόπουλου και της Αικατερίνης...

Ο Τάσος Σπηλιόπουλος έζησε τα παιδικά του χρόνια
κοντά στους βιοπαλαιστές και ακάματους εργάτες της
γης γονείς του και στ’ αδέρφια του, τελείωσε το Δη-
μοτικό Σχολείο του χωριού μας και τις Γυμνασιακές
του σπουδές στα Τρόπαια, εργαζόμενος στα χωράφια
και στις άλλες αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες
της οικογένειάς του. 

Από τους ενάρετους γονείς του, διδάχθηκε την
εργατικότητα, τη φιλομάθεια, τη διάθεση για προσφορά
στους ανθρώπους και στον τόπο μας, το συνεχή αγώνα
και την αγωνία για την επίτευξη των στόχων, αρετές
που ο ίδιος, όχι μόνο, τις ακολούθησε και τις τήρησε
αλλά και τις ανέπτυξε στον υπέρτατο βαθμό.

Μ’ αυτές τις αρχές, ο εκλιπών, σπούδασε και στην
Ιερατική Σχολή της Πάτρας. 

Με εφόδιο, τις καλές, για τα δύσκολα μετακατοχικά
χρόνια σπουδές του, με γνώση που, σταδιακά, απο-
κτούσε για τα προβλήματα και τις ανάγκες των αγροτών
συμπολιτών μας, και κυρίως με το ανήσυχο πνεύμα
του, που διψούσε για προσφορά στους σκληρά δοκι-
μασμένους, τότε, αγροκτηνοτρόφους συμπολίτες μας,
εργάστηκε ως συνεταιριστικός υπάλληλος στον Αγρο-
τικό Συνεταιρισμό. 

Από τη θέση και την εργασία αυτή συνέβαλε, καθο-
ριστικά, στην οργάνωση και στην ανάπτυξη του συνε-
ταιριστικού κινήματος, στην περιοχή μας, που τότε,
έκανε τα πρώτα, δειλά του, βήματα.

Διετέλεσε δε, για πολλά χρόνια, Διευθυντής της
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρύτων. 

Ο Τάσος Σπηλιόπουλος, άνθρωπος δυναμικός,
δραστήριος και ανήσυχος, άνθρωπος της προόδου
και της προσφοράς, μετά την επιτυχή και ευδόκιμη
θητεία του ως Διευθυντής της Ένωσης, εξελέγη Δή-
μαρχος Δαφναίων για το διάστημα 1991-1994.

Πολλά από τα έργα, που απολαμβάνουμε σήμερα,
στη Δάφνη φέρνουν τη σφραγίδα του και ή εκτελέ-
στηκαν στη Δημαρχιακή του θητεία είτε αποτελούν
ιδέες και προτάσεις του. 

Ως Δήμαρχος, ο Τάσος Σπηλιόπουλος ίδρυσε τον
Παραλαδώνιο Σύνδεσμο, με στόχο και όραμα την ανά-
πτυξη και την αξιοποίηση της παραλαδώνιας περιοχής,
συνεργαζόμενος για το σκοπό αυτό, και με τις γειτονικές
Κοινότητες και Δήμους της Γορτυνίας. 

Επί της θητείας του, επίσης, προτάθηκε και μελε-
τήθηκε, το Αρδευτικό Έργο του Λάδωνα, ένα έργο,
που θα δώσει ζωή στον κοιμώμενο γίγαντα του κάμπου
της Δάφνης και της Πάου και θα συμβάλλει καθοριστικά
στην ανάπτυξη της περιοχής μας και στην βελτίωση
των συνθηκών ζωής και εργασίας των αγροτών συμ-
πολιτών μας. 

Το Αρδευτικό Έργο του Λάδωνα, μαζί, με την ανα-
κατασκευή, νέα χάραξη και βελτίωση της 111ης
Εθνικής Οδού Πατρών - Τρίπολης, αποτελούσαν, τους
δύο σταθερούς στόχους και τα δύο μεγάλα και ανα-
πτυξιακά οράματα του εκλιπόντος. 

Δεν είχε αφήσει στην ησυχία του κανέναν αρμόδιο
φορέα (Νομαρχία, Περιφέρεια, Υπουργεία κ.τ.λ.) που
να μην τους ενοχλεί ακατάπαυστα, ο Τάσος Σπηλιό-
πουλος, για να εντάξουν στις προτεραιότητές τους

Βαπτίσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Το Σάββατο 22 Ιουνίου 2013 και ώρα 19:00 στον

Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα ο Κώστας και η Ειρήνη
Πλατάκου βάπτισαν το γιό τους και οι νονοί τους

Λάζαρος και Τζοβάνα Κουσουρή του έδωσαν το
όνομα Θεόδωρος. 

Μετά τη βάπτιση ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι στις
εγκαταστάσεις του Κανόε-Καγιάκ στις όχθες του
ποταμού Λάδωνα. 

― Το γιό τους βάπτισαν οι Κούνας Χαράλαμπος και
Θεοδώρα Μαραγκού στις 30-6-2013 στον Ι.Ν. Αγ.
Παντελεήμονα στη Δάφνη και του έδωσαν το όνομα
Απόστολος. 

Ανάδοχος παρέστη ο Γεώργιος Μπουρνάς. 
Τ.Κ. Πεύκου
― Το γιό τους βάπτισαν οι Ιωάννης Δημητρακόπουλος

και Γεωργία Κακούρη στις 16-8-2013 στον Ι.Ν. Κοι-
μήσεως Θεοτόκου στο Πεύκο και του έδωσαν το
όνομα Νικόλαος.

Ανάδοχος παρέστη ο Ιωάννης Δημητρακόπουλος. 
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα. 

Γάμοι
Τ.Κ. Πεύκου
― Στις 6-7-2013 τελέσθηκαν οι γάμοι των: Οικονομό-

πουλου Κων/νου του Δημητρίου από Τ.Κ. Πεύκου
Αχαΐας και Λάππου Διονυσίας του Ανδρέα από τους
Αμπελόκηπους Ζακύνθου. 

Τ.Κ. Σκοτάνης
― Στις 24-8-2013 τελέσθηκαν οι γάμοι των Μητρό-

πουλου Ανδρέα του Βλάσιου από Τ.Κ. Φίλια Αχαΐας
και της Ζήκου Ανθούλας του Παναγιώτη από Τ.Κ.
Σκοτάνη Αχαΐας. 

Να ζήσουν. 
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Έφυγε  ο  ευπατρίδης
τ.  Δήμαρχος  Δάφνης

Τάσος  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Συνέχεια στην 5η σελ.

ΑΦΟΙΑΦΟΙ
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Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
(ΕΨΕ), ο Κλάδος Ιστορίας της Ψυχια-
τρικής της ΕΨΕ, η Επιστημονική Εται-
ρεία Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο Με-
λάμπους» οργανώνουν με τη συμμε-
τοχή της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και της Ψυχια-
τρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πα-
τρών το παραπάνω συμπόσιο.

Αντί προλόγου
Στο συμπόσιο αυτό, αλλά και σε

εκείνα που θα ακολουθήσουν, στόχος
μας είναι η παρουσίαση και ανάπτυξη
γνώσεων: Φιλοσοφίας, (Ψυχ)Ιατρικής,
από την αρχαιότητα έως σήμερα, με
τη σύγχρονη και κατανοητή μορφή
τους. Αυτό γιατί η σύγχρονη γνώση,
έχει γίνει πολύ μεγάλη για να χωρέσει
στο ανθρώπινο μυαλό. Έχει αυξηθεί
σε τέτοιο βαθμό ώστε να εμφανίζεται
ακυβέρνητη, απέραντη. Σ’ αυτόν τον
κυκεώνα των γνώσεων στέκεται αμή-
χανος ο ειδικός επιστήμονας, ο οποίος
γνωρίζει όλο και πιο πολύ και όλο και
πιο λίγα και ο φιλόσοφος, ο οποίος
γνωρίζει όλο και πιο λίγο για όλο και
πιο πολλά. 

Παράλληλα, κάθε επιστήμη έχει
αναπτύξει μια ειδική ορολογία, κατά-
κτηση για λίγους. Το χάσμα, όμως,
μεταξύ της γνώσης, των αναγκών της
ζωής και της έννοιάς της, διευρύνεται
συνεχώς. Σ’ αυτήν τη ρευστή κατά-
σταση, η υποχρέωση των δασκάλων
είναι να μεταφέρει απλοποιημένες τις
σύνθετες και πολύπλοκες ειδικές γνώ-
σεις και να τις καταστήσει προσιτές
στο ακροατήριό του. Την πρώτη προ-
σπάθεια προσέγγισης του μη ειδικού
με τη γνώση, θεμελίωσε ο Πλάτων, με
τους λαϊκούς διαλόγους του. 

Φιλοσοφία
Η έννοια της φιλοσοφίας γεννήθηκε

από τη στιγμή που ο άνθρωπος προ-
σπάθησε να δώσει μια καθολική ερμη-
νεία του κόσμου, ανάγοντας όλα τα
φυσικά φαινόμενα σε μία, ή ορισμένες
αρχές. Την άποψη αυτή υποστήριξαν
οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, οι οποίοι
έβλεπαν τον κόσμο με φυσική πραγ-
ματικότητα, με καθαρή φύση. Κατά
τους κλασικούς χρόνους, Φιλοσοφία
σημαίνει αγάπη προς τη σοφία, τη
γνώση, εκφράζει δηλαδή μια έννοια
που ταυτίζεται προς την επιστήμη. Οι
Έλληνες, σοφία είπαν τη γνώση και
τη μάθηση. 

Ψυχιατρική
Οι Φιλόσοφοι στους λόγους τους

Περί Ψυχής δέχονται ότι η ψυχή έχει
ένα άλογο, ένα βουλητικό μέρος και
το λογικό, Νου ή Λόγο. Για να αναζη-
τήσουμε την αρχή μιας ψυχιατρικής
έννοιας, όπως είναι η «ψυχιατρική
νόσος» πρέπει να ανατρέξουμε στο
ιστορικό βάθος και να διακρίνουμε με-
ταξύ οντογένεσης και φυλογένεσης

της ίδιας της ψυχιατρικής. Στον 20ό
αιώνα, ενώ οι ψυχικές ασθένειες έχουν
εξελιχθεί σ’ ένα οξύτατο πρόβλημα
της σημερινής κοινωνίας, η θεραπευ-
τική αντιμετώπισή τους έχει πραγμα-
τοποιήσει μεγάλα βήματα προόδου.
Στο πλαίσιο αυτό η Ψυχιατρική στο-
χεύει στη διασφάλιση της ατομικής
και της δημόσιας υγείας, αξιοποιώντας
τη γνώση που απορρέει από τη γενετική
και τις νευροεπιστήμες, μέσω της γνω-
στικής ψυχολογίας και της ανάπτυξης
της προσωπικότητας. 

Ιατρική και Φιλοσοφία
Η αλληλεπίδραση, Φιλοσοφίας και

Ιατρικής, υπήρξε αποφασιστικής ση-
μασίας στην ανάπτυξη της Ελληνικής
Ιατρικής, η οποία δέχθηκε σε μεγάλο
βαθμό την επίδραση των φιλοσόφων.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ανάπτυξη
της Ιατρικής ήταν αποτέλεσμα των θε-
ωριών τους. Αντίθετα, οφείλεται στις
πρακτικές προσπάθειες των Ιπποκρα-
τικών γιατρών, οι οποίες υλοποιήθηκαν
μέσα από την ικανότητα της κλινικής
παρατήρησης που ανέπτυξαν. 

Η σχέση ανάμεσα στη Φιλοσοφία
και την Ιατρική άλλαξε πολλές φορές
στη διαχρονική εξέλιξη του πνεύματος,
γι’ αυτό και είναι αδύνατος ένας ενιαίος
ορισμός της. Οι σχέσεις, ή η διαμάχη
ανάμεσα στην Ιατρική και τη Φιλοσοφία
βρίσκεται στον πυρήνα της Ιπποκρα-
τικής Ιατρικής, χάρις δε σ’ αυτήν τη
διαφοροποίηση διατηρήθηκαν έργα
που αντιπροσωπεύουν και τις δύο τά-
σεις. Η διαμάχη αυτή αναδύεται κα-
θαρότερα, απ’ όλα τα αρχαία κείμενα,
μέσα από τις πραγματείες της Ιππο-
κρατικής Συλλογής. 

Η πραγματεία Περί Αρχαίας Ιατρι-
κής, είναι ίσως το μοναδικό έργο, της
Ιπποκρατικής Συλλογής, που έχει τη
μεγαλύτερη σχέση με τη Φιλοσοφία,
παρόλο που ασκεί εντονότατη κριτική
εναντίον της. Η Φιλοσοφία, θεωρούν-
ταν ασυμβίβαστη με την Ιατρική στην
πραγματεία αυτή, άποψη που όπως
φαίνεται αντανακλά και εκείνη του Ιπ-
ποκράτη. 

Ο Ιπποκράτης, υποστηρίζει ότι οι
φυσικοί φιλόσοφοι, χρησιμοποιούν τη
Φιλοσοφία για να προσεγγίσουν τη
γνώση της δημιουργίας και της ουσίας
του ανθρώπου. 

Οι γιατροί ήταν οι πρώτοι που
ερεύνησαν τη φύση με ανοιχτούς
πνευματικούς ορίζοντες, έτοιμοι να
αποδεχθούν απαντήσεις αλλά και να
προσαρμόσουν την τέχνη τους σύμ-
φωνα με αυτές. 

Δημήτρης Ν. Πλουμπίδης
Αναπλ. Καθηγ. Ψυχιατρικής

Παν/μίου Αθηνών

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης
Πρόεδρος Επιστ. Εταιρείας

«Ο Μελάμπους»

3ο  ΣΥΜΠΟΣΙΟ  
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  (ΨΥΧ)ΙΑΤΡΙΚΗ: 

Λειτουργοί  και  θεραπευτές  της  ΥγείαςΠέρασε τα 90 χρόνια αλλά δεν το βά-
ζει κάτω. Ακόμη σήμερα θα περάσει από
το κατασκευαστήριο να φτιάξει μία καπι-
στράνα ή να δώσει τη δική του γραμμή
στην κατασκευή μιας σέλας ή του σαμα-
ριού στο γιό του τον Λάμπη ο οποίος
αποτελεί τη διάδοχη κατάσταση.

Δεν υπήρξε ζώο σε ολόκληρη την πε-
ριφέρεια Καλαβρύτων που δεν το πετά-
λωσε. 

Με γρήγορες κι ακριβείς κινήσεις
εφάρμοζε το πέταλο και κάρφωνε τα πε-
ταλόκαρφα στο τμήμα εκείνο της οπλής
που δεν έχει νευρικές απολήξεις κι ο πόνος δεν ήταν καθόλου αισθητός στο ζώο. 

Δείχνοντας μεγαλείο ψυχής ο μπάρμπα-Βασίλης λέγει με ευθύτητα ότι ήταν
αδύνατο να καλυβώσει ένα άλογο μόνος του. Χρειαζόταν και έμπειρος “κρατητής”
ιδίως όταν το ζώο ήταν νευρικό. Χτυπώντας το πεταλόκαρφο ήξερε που θα βγεί. Εάν
λοιπόν πεταλωτής και κρατητής δεν είχαν αρμονική συνεργασία κινδύνευαν να τραυ-
ματιστούν από το νευρικό ζώο. Καλύτερα να σε τραυματίσει μαχαίρι παρά πεταλόκαρφο
λέγει ο μπάρμπα-Βασίλης. 

Έφτιαξε αμέτρητα σαμάρια και σέλες, χιλιάδες καπι-
στράνες που κάλυψαν όλη την Ελλάδα είτε στην ηπειρωτική
είτε στην νησιωτική χώρα. 

Σήμερα όμως στεναχωριέται όταν βλέπει να τοποθετούν
στα ζώα σαμάρια κατασκευασμένα με βαριά υλικά που
επιβαρύνουν την αντοχή τους. 

Η μεγάλη του αγάπη όμως ήταν και είναι τα άλογα.
Καθημερινά κατανάλωνε πολλές ώρες σ’ αυτά για να τα
περιποιηθεί, να τα ιππεύσει, να αναπαράγει νέα ζώα τα
οποία παρουσίαζε με καμάρι στις εκθέσεις της Ανδραβίδας,
Τεγέας, Ακράτας κλπ. 

Αυτός ο γητευτής των αλόγων απαιτούσε να αναπαράγει
άλογα τα οποία δεν θα προσέφεραν μόνο “καλό περπάτημα”
αλλά θα είναι χρήσιμα σ’ όλες τις γεωργικές εργασίες, θα
είναι άλογα της εξαιρετικής κατηγορίας “ΠΙΝΕΙΑΣ”. 

Σήμερα βέβαια τα άλογα του μπάρμπα Βασίλη αποτε-
λούν σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες της Δάφνης, ικανοποιούν την περιέργεια
των παιδιών και συμπληρώνουν το παζλ των φυσικών ομορφιών του χωριού. 

Ο μπάρμπα Βασίλης αποτελεί ευχάριστο παρελθόν αλλά επιβάλλεται να εμπνεύσει
με την ατέλειωτη ενέργειά του όχι μόνο το γιό του Λάμπη που συνεχίζει αλλά και
άλλους νέους ώστε το επάγγελμα του σαμαροποιού ή του πεταλωτή να μην είναι υπό
εξαφάνιση αλλά απλώς περιζήτητο. 

ΒΑΣΙΛΗΣ  ΤΡΑΓΚΑΣ
Ο  πεταλωτής,  ο  σαγματοποιός,  ο  γητευτής  των  αλόγων

Στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2013, κλιμάκια
της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών με τον Καθηγητή Γ. Χρούσ-
σο, και της Ορθοπεδικής Κλινικής με τον
Διευθυντή κ. Ν. Πέττα, από το Νοσοκομείο
Παίδων «Αγία Σοφία», καθώς και από την
Α’ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου
Αθηνών, με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ.
Α. Πολυδώρου, (όλοι τους Καλαβρυτινοί)
θα κάνουν προληπτικό έλεγχο στα παιδιά,

για παιδιατρικά νοσήματα και στους ενή-
λικες, για νοσήματα του πεπτικού συστή-
ματος. Οι εξετάσεις θα γίνουν στο Νοσο-
κομείο Καλαβρύτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλ.: 210-7210001 ή 210-7210052 

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας

Καλαβρυτινών Ιατρών «ο Μελάμπους»

Πρόσκληση  με  ιδιαίτερη  αξία

Ο Σύλλογος των απανταχού Νασιωτών
διοργανώνει ιατρική αποστολή των “Για-
τρών του Κόσμου” στην περιοχή μας στις
18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2013, με την συ-
νεργασία του Δήμου Καλαβρύτων στο ορ-
γανωτικό κομμάτι.

Οι εξετάσεις, όσων επιθυμούν να εξε-
τασθούν, θα είναι εντελώς δωρεάν και θα
γίνονται στους εξεταστικούς χώρους του
αγροτικού ιατρείου Δάφνης με την βοήθεια

και συνεργασία του προσωπικού του. 
Οι ειδικότητες των γιατρών που συμ-

μετέχουν στην αποστολή είναι: Παθολόγος,
Καρδιολόγος, Οφθαλμίατρος, Γυναικολό-
γος, Παιδίατρος, Δερματολόγος και Ψυ-
χίατρος. 

Για περισσότερες πληροφορίες να επι-
κοινωνήσετε με τον κ. Γιαννόπουλο Γιάννη
στα τηλέφωνα 6944666061 και 210-
6134990. 

Αξιέπαινη  πρόσκληση  των  Νασιωτών
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20 - 21  Σεπτεμβρίου  2013
στο ξενοδοχείο Kalavryta  Canyon
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ - ΔΙΑΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
Η πρώτη δουλειά της νοικοκυράς, μετά το αλώνισμα του σταριού,

ήταν να κοσκινίσει με το συρμάτινο κόσκινο (το Αριολόι) και να «δια-
λέξει» σπυρί-σπυρί, όπως τόλεγαν, ένα ολόκληρο φόρτωμα σιτάρι,
αφού πήγαιναν πρώτα και τόπλεναν στο πιο κοντινό κεφαλόβρυσο.
Με το πλύσιμο καθαριζόταν από το χώμα, το δαβλίτη, την ίρα,
στάχια, αγανάκια, χνούδια, λοιπές ξένες ύλες και από κούφια
σπειριά, ώστε ήταν το πιο καθαρό για τα οικιακά ζυμαρικά (παρα-
σκευάσματα), τον τραχανά και τη μανέστρα (σημ. μανέστρα είναι
ιταλική λέξη που σημαίνει ζυμαρικό χειροποίητο). 

ΧΑΡΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΑΗ
Μετά το καθάρισμα, το πλύσιμο και το στέγνωμα στον ήλιο, το

πήγαιναν στον νερόμυλο, για άλεσμα. Έκαναν συμφωνία με τον
μυλωνά, να μην είναι ο μύλος «Αποχράη» δηλ. πρόσφατος από
Χαραή, (χάραγμα ήταν καινούργιο τρόχισμα της μυλόπετρας). Όπως
είναι γνωστό, ο μυλωνάς «χαράζει» τον μύλο, δηλαδή το λιθάρι του
μύλου με μια σμίλη ή με ειδικό σφυρί πλατύ και οξύ σαν χτένι, και ξα-
νακάνει άγρια τα λιθάρια, για να κόβουν το σιτάρι πιο εύκολα, με τη
χρήση λειαίνονται οι πέτρες και δεν κόβουν το σιτάρι. Μετά τη
χάραξη αυτή μένουν κόκκοι, από πετραδάκια από αλεύρι που κρι-
τσανίζουν στα δόντια καθώς τρώμε το ψωμί. 

Ο ΤΡΑΧΑΝΑΣ
Όταν έφερναν το άλεσμα από τον μύλο, κανόνιζε η νοικοκυρά

την ημέρα που θάφτιανε τον τραχανά της, αφού συνεννοείτο με τις
συγγενείς και γειτόνισσες που θα την βοηθούσαν αμοιβαίως. Από
πολλές ημέρες είχε μαζέψει το γάλα, από γίδια ή πρόβατα, στο
λεβέτι όπου είχε ξυνίσει για καλά και γινόταν ξυνόγαλο, γιατί ο τρα-
χανάς δεν γίνεται με γλυκό γάλα. Είχε κοσκινίσει και το αλεύρι με
την ψιλή κρισάρα και, κατά την κονταυγή σηκωνότανε και ζύμωνε το
αλεύρι με το ξυνόγαλο και το έκανε ζυμάρι του τραχανά. 

Το ζύμωμα αυτό είναι κάπως κοπιαστική δουλειά, γιατί είναι πολύ
το υλικό και δυσκολομεταχείριστο με τα χέρια. Γι’ αυτό πολλές
φορές, αφού πίνηγαν το αλεύρι στο σκαφίδι, το ζύμωναν με τα
πόδια, τυλιγμένο σε καθαρό σεντόνι, απάνω σε αφόρια απλάδα στη
μέση της σάλας, ενώ τα παιδιά, με πλυμμένα τα πόδια χαιρόσαν να
χοροπηδούν απάνω στο ζυμάρι, γυρίζοντάς το συχνά το απάνω κάτω
και διπλιάζοντάς το για να ζυμωθεί καλά. 

Μετά το ζύμωμα, το αφήνουν κάμποση ώρα να στεγνώσει. Έπειτα
τόκοβαν κομματάκια με τα τρία δάκτυλα, που τα άπλωναν σε σεντόνια,
να στεγνώσει ακόμα πιο πολύ, για να τρίβεται εύκολα. 

Το τρίψιμο άρχιζε κατά τις 8 η ώρα το πρωί, όταν είχαν έλθει οι
άλλες γυναίκες για την αλληλοβοήθεια. Έστρωναν σεντόνια στο πά-
τωμα, καθόντουσαν απάνω σε προσκεφαλάδες και άρχιζε το τρίψιμο
της ξερής ζύμης με λίγο αλεύρι, με τα χέρια απάνω στο σεντόνι. Το
τριμμένο σε μικρούς κόκκους ζυμάρι, το έπαιρνε μια γυναίκα στο
ειδικό κόσκινο του τραχανά, από λαμαρίνα με στρογγυλές τρύπες,
όπου το κοσκίναγε και το ξανάτριβε, μέσα στο κόσκινο, για να βγεί
τελικά αποκάτω ψιλός ο τελικός τραχανάς. Τα πιο χοντρά υπολείμματα
τα ξανάριχναν στο σεντόνι και τα ξανάτριβαν εκεί.

Τον κοσκινισμένο τραχανά τον άπλωναν στον ήλιο, επάνω σε
σεντόνια για να ξηρανθεί τελείως, ώστε να μην κολλάει, να μη μου-
χλιάσει και να μη σκουληκιάσει, λόγω της υγρασίας και της ζέστης
από κακή αποθήκευση το χειμώνα. Τελικά τον έβαζαν σε τουλπανένιες
σακούλες, να αερίζεται. Όχι σε βάζα, ούτε σε τενεκέδια. 

Ως το μεσημέρι ή το απόγευμα τελείωνε η δουλειά και η νοικοκυρά
περιποιούνταν τις συνεργάτισσες με καλομαγειρεμένο φαΐ. Εκείνες
εύχονταν: 

― Καλοφάγωτος...
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΣΤΟ ΤΗΛ

Ο Δήμος ήταν μόνος 
Ο Δήμος έγκαιρα κλάδεψε τα δένδρα κι

έκοψε τα χόρτα στους δρόμους του χωριού
διευκολύνοντας την διέλευση των οχημάτων,
δίνοντας συγχρόνως όμορφη εικόνα στον
τόπο μας. 

Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως και με τους
ιδιοκτήτες των οικοπέδων-χωραφιών οι πε-
ρισσότεροι των οποίων αδιαφορούν για την
αποψίλωσή τους με αποτέλεσμα ο κίνδυνος
πυρκαγιάς να είναι ορατός τους θερινούς μή-
νες. Μήπως ο Δήμος πρέπει να ενεργεί ο
ίδιος, καταλογίζοντας συγχρόνως την αντί-
στοιχη δαπάνη στους ιδιοκτήτες χωραφιών -
οικοπέδων εντός τουλάχιστον του χωριού
όπως συμβαίνει σε άλλους Δήμους; 

MANAGEMENT ΑΣΤΕΡΑ 
Management ΑΣΤΕΡΑ εφαρμόζει ο νέος Αντιδή-

μαρχος Καλαβρύτων και Δ.Ε. Παΐων Παναγιώτης
Λάππας, πρώην προσωπάρχης του ΑΣΤΕΡΑ Βου-
λιαγμένης και πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου μας. 

Κάθε 15 ημέρες συναντάται με τους Προέδρους
των Τ.Σ. και τους εκπροσώπους των Τ.Κ. της Δ.Ε.
Παΐων σε διαφορετικό χωριό και διαφορετικό κατά-
στημα όπου τρώγοντας και πίνοντας συζητούν τι
έγινε στο 15νθήμερο και προγραμματίζουν για το
επόμενο. 

Υπάρχει καθημερινή παρουσία - παρακολούθηση
και έλεγχος σε οποιοδήποτε έργο, μεγάλο ή μικρό
γίνεται στη Δ.Ε. Παΐων και απ’ ότι είπε ο ίδιος στο
χαιρετισμό του στις εκδηλώσεις: «Το στοίχημά μας
είναι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας».

Ίδωμεν. 

Αχ έλατα!
Τα έλατα θύμωσαν με τους μελισσοκόμους

για άγνωστο λόγο και το μέλι που τους πρόσφεραν
ήταν πολύ λίγο, με αποτέλεσμα η παραγωγή με-
λιού να μειωθεί πάρα πολύ. Κάποιοι μπορεί να
μην κάλυψαν ούτε τα έξοδά τους.

Κάποιοι μελισσοκόμοι αποφάσισαν, έχοντας
και τη δυνατότητα, να μεταφέρουν τα μελίσσια
τους στην κεντρική Ελλάδα. Πήραν κάποια πο-
σότητα μελιού, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση
με την παραγωγή των προηγούμενων χρόνων. 

Ελπίζουμε και ευχόμαστε τα έλατα να ξεθυ-
μώσουν τον επόμενο χρόνο.

Θάλασσα και  βουνό
Σίγουρα οι διακοπές του καλοκαιριού είναι

συνδυασμένες με την θάλασσα. Να κολυμπάς σε
τιρκουάζ νερά, να απολαμβάνεις ζωηρό beach
life, να τρως φρέσκο ψάρι, να ξαπλώνεις στην
παραλία κάτω από τον λαμπερό ήλιο.

Πόσο επίσης απολαυστικό είναι να χαλαρώνεις
κάτω από την σκιά ενός πλάτανου τόσο μεγάλου
που η πλατεία ενός βουνίσιου χωριού μοιάζει να
φτιάχτηκε στο δικό του μέγεθος. 

Να ζεις τις σιωπηλές νύχτες μέσα στο πράσινο,
να δραπετεύεις σε σκοτεινές ολόδροσες ρεματιές,
να θερμαίνεσαι με τσίπουρο και πικάντικους με-
ζέδες στις ταβέρνες και τα καφενεία ενός βουνί-
σιου χωριού!!! 

Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι
ΤΡΑΧΑΝΑΣ  ΚΑΙ  ΜΑΝΕΣΤΡΕΣ

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη

Το κάπνισμα 
τον στέλνει στην έξωση 
74χρονος στην Γερμανία κινδυνεύει με

έξωση από το διαμέρισμά του διότι καπνίζει
εντός αυτού και ο καπνός που διαφεύγει
στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοι-
κίας λόγω των φυσιολογικών απωλειών του
διαμερίσματος επιβαρύνει την υγεία των λοι-
πών ενοίκων. 

Το δικαστήριο λοιπόν αποφάσισε ύστερα
από προσφυγή των ενοίκων ότι ή ο 74χρονος
κόβει το τσιγάρο ή ψάχνει για άλλο σπίτι. 

Τώρα τι θα μας συμβούλευε; 
Να πάρετε δικό σας σπίτι. Να βάλετε το

κεφάλι σας κάτω από το δικό σας κεραμίδι.
Αν δεν το κάνετε, σ’ όλη τη ζωή σας θα χρω-
στάτε και θ’ αφήσετε χρέος και στα παιδιά
σας. Σήμερα πληρώνεις το νοίκι και από αύριο
είσαι χρεωμένος το επόμενο νοίκι.

Αυτά μας συμβούλευε ο συγχωρεμένος
μπαρμπα-Δήμος Μπερλέμης. 

Τώρα τι θα μας συμβούλευες μπαρμπα-
Δήμο που το νοίκι έγινε χαράτσι; 

Προσοχή στις λακκούβες 
Οι λακκούβες που υπάρχουν από την δια-

σταύρωση 111 μέχρι την διασταύρωση Νάσια
είναι επικίνδυνες για τα διερχόμενα οχήματα. 

Ιδίως τώρα που μπαίνει το φθινόπωρο κι αρ-
χίζουν τα πρωτοβρόχια θα γεμίσουν νερό οπότε
είναι αδύνατο να γίνουν ορατές από τους οδηγούς. 

Αρμόδιοι σπεύσατε. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Η  επιχείρηση  ΝΟΣΤΟΣ  
στη  Δάφνη  Καλαβρύτων

Πληροφορίες:  τηλ.  6977627998

Τα περιβολάκια υπάρχουν ακόμη  
Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού ή οι περισ-

σότεροι ακόμη σήμερα δίπλα από το σπίτι τους δια-
τηρούν το περιβολάκι.

Δύο αυλακιές ντομάτας, μία αγγουράκια, μία κο-
λοκυθάκια, δύο-τρείς ήλιοι για ομορφιά και καμιά
δεκαριά καλαμποκιές για τα παιδιά ή τα εγγόνια που
θα έλθουν στις διακοπές να ψήσουν το καλαμπόκι
τους. Το περιβολάκι του χωριού μας θυμίζει ότι η
ντομάτα, το αγγουράκι, το κολοκυθάκι τρώγεται τον
Αύγουστο κι όχι το Δεκέμβριο μέσα στο καταχείμωνο,
κατ’ ευθείαν από το θερμοκήπιο!!!
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Μάρης Παναγιώτης

ΛΕΣΚΟΠΙΟ

«Εν οίδα ότι ουδέν οίδα»
Σωκράτης 

Οι περισσότεροι παραθυράτοι γνώστες
των πάντων και φορώντας το μανδύα της
αλαζονείας μάς διαφωτίζουν καθημερινά για
τα συμβαίνοντα εντός και εκτός Ελλάδας.
Μου θυμίζουν το καφενείο όπου ακούς το
γνωστό: «Κάνε με μια μέρα πρωθυπουργό
και θα...» 

Ευτυχώς που υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. 

Αυτοκινητόδρομος 
περνά μέσα από ουρανοξύστη
Υπάρχει ένα περίεργο συγκρότημα γραφείων με

16 ορόφους που βρίσκεται στην πόλη Osaka της Ια-
πωνίας. Αυτό που το κάνει περίεργο είναι ένας αυτο-
κινητόδρομος που περνάει μέσα από το συγκεκριμένο
κτήριο. Για την ακρίβεια, καταλαμβάνει τους ορόφους
5 έως 7, στους οποίους τα ασανσέρ δεν σταματάνε
καν για λόγους ασφαλείας. 

Δήλωση του Νόμου 105
Η πιο διάσημη δήλωση του ελληνικού κρά-

τους που αν και άλλαξε ο νόμος που τον περι-
γράφει ο περισσότερος κόσμος συνεχίζει να
τον αναφέρει με το παλιό νόμο που τον καθιέ-
ρωσε. Είναι το “είσαι ότι δηλώσεις” σε επίσημο
έγγραφο. 

Πολύ σκόνη
Πηγαίνοντας προς τις εγκαταστάσεις του

Κανόε-Καγιάκ τελείως ξαφνικά ο δρόμος
από ασφάλτινος γίνεται χωμάτινος και πέρα
από την ακαταληλλότητα που παρουσιάζει,
η σκόνη που δημιουργείται κάνει τον κάθε
διερχόμενο οδηγό να αναρωτιέται γιατί. 

Γιατί αυτά τα λίγα μέτρα είναι τόσο δύσκολο
οικονομικά να καλυφτούν με ασφαλτοτάπητα; 

Βέβαια δεν θα μπούμε στην διαδικασία για
το ποιοί συμπατριώτες ή υπεύθυνοι αντέ-
δρασαν ή παρέλειψαν να επιστρώσουν με
άσφαλτο όλο το δρόμο.

Τώρα γιατί δεν αντιμετωπίζεται το πρό-
βλημα; 

Εξαγωγή δοντιών
Ο Κώστας ο Μάρης (Σούφιαρης) πήγε στο Γιώργη

Λιαρόπουλο (Γυφτογιώργη) να του βγάλει ένα δόντι.
Εκείνος έδεσε το δόντι με μια κλωστή και την άλλη
άκρη της κλωστής την έδεσε στο αμμόνι. Περίμενε
λίγο λέει στο νεαρό Κώστα. Πηγαίνει στο αναμμένο
καμίνι πυρώνει ένα σίδερο και ξαφνικά το βάζει στο
αμόνι να το σφυρηλατήσει. Ο Κώστας ασυναίσθητα
και από φόβο σηκώνει το κεφάλι του προς τα πάνω.
Το δόντι έμεινε στην κλωστή. 

Μας το μετέφερε ο Βασίλης Σπηλιόπουλος, γνω-
στός ως Φερλές. 

Ο παππούς, η γιαγιά
κι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
Η απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών

να υποχρεωθούν όλοι ανεξαιρέτως οι ενήλικες φορολο-
γούμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις φετινές φο-
ρολογικές τους δηλώσεις ανάγκασε τον παππού και
την γιαγιά να μάθουν το χειρισμό του υπολογιστή. Μά-
λιστα δίνοντας συνεχείς παρατάσεις στο χρόνο υποβολής
τους έδωσε περισσότερο χρόνο στην εκμάθηση!!! 

Ο Βουλευτής οφείλει να δουλεύει
Ο πρώτος επί Βασιλείας του Όθωνα εκλογικός

νόμος δημοσιεύτηκε στις 25 Μάρτη 1844 και παρά τα
φολκλορικά του στοιχεία, ήταν ο πιο προοδευτικός
νόμος ως την ώρα εκείνη. Μεταξύ άλλων απαγόρευε
το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις γυναίκες, στους
νέους κάτω των 25 ετών σ’ όσους είχαν προβλήματα
με τη δικαιοσύνη και στους τεμπέληδες.

Ναι βεβαίως, για να γινόταν κάποιος υποψήφιος
Βουλευτής έπρεπε να έχει επάγγελμα ικανό να τον
θρέψει ή έστω κτηματική περιουσία. 

Σοφός ο νόμος των προγόνων μας που εάν εφαρ-
μοζόταν στις μέρες μας θα μας είχε γλιτώσει από με-
ρικούς ανεπάγγελτους πολιτικούς οι οποίοι έφθασαν
να γίνουν κι αρχηγοί κομμάτων και πρωθυπουργοί. 

Άξια λοιπόν η σημερινή μας νεολαία και άξιος ο γεμάτος ιδανικά
Δημοδιδάσκαλός μας Νίκος Μαραγκός, που μετέδωσε στα παιδιά
της Δάφνης, αγόρια και κορίτσια, την προγονική μας λεβεντιά και τα
εμέθυσε με το αθάνατο κρασί του ’21, όπως ο εθνικός μας ποιητής
Κωστής Παλαμάς μας προτρέπει!...

Εύγε όμως και στον Αντιδήμαρχό μας Παναγιώτη Λάππα, που ορ-
γάνωσε αυτή τη γεμάτη αισιοδοξία γιορτή, εδώ στη Δάφνη, από
Δαφναίους χορευτές (μικρούς και μεγάλους) και Δαφναίους μουσικούς,
που με τα γλυκόλαλα όργανά τους και τα γνήσια Δημοτικά τραγούδια,
ξεσήκωσαν όλους μας και έτερψαν όλους μας. 

Εύγε και στον Πρόεδρο του Συλλόγου «των εν Αθήναις και
Πειραιεί Δαφναίων» Άγγελο Καυγά, που συνέδραμε στην εξαίσια
αυτή γιορτή δείχνοντας, ότι όλοι οι Δαφναίοι μαζί, ομονοούντες και
στηριζόμενοι στην ελπιδοφόρα νεολαία τους, θα ξαναφτιάξουν πόλη
ισάξια εκείνης του απώτερου παρελθόντος. 

Εύγε λοιπόν σε όλους, επωνύμους και ανωνύμους, που με την πα-
ρουσία τους συνέδραμαν στην ολοκλήρωση της λαμπρής τελετής,
που γέμισε όλους μας αισιοδοξία για καλύτερο της Δάφνης αύριον!

Εύγε στο μαθητικό θεατρικό θίασο της Δάφνης, που με την
έμφυτη ηθοποιΐα τους, παρ’ ολίγο να μας πείσουν «Να μην πληρώνουμε». 

Εύγε στον ως άνω ακούραστο και οξυδερκή Δάσκαλό μας, στο
Γυμναστή μας και στο Δαφναίο Λυκειάρχη μας Γιάννη Μπουσιούτη,
για την θεατρική αυτή εκδήλωση των μαθητών και το μήνυμα που μας
πέρασαν ότι η Δάφνη μπορεί μόνη της!...

Δημήτριος Π. Σφυρής
Δικηγόρος Αθηνών - Συγγραφέας

Αρχή  αναγέννησης  της  Δάφνης
από  τους  Δαφναίους
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και να προχωρήσουν τα δυο παραπάνω έργα-οράματα της ζωής και
της δράσης του. 

Ο Τάσος Σπηλιόπουλος, εξελέγη και διετέλεσε Νομαρχιακός
Σύμβουλος Αχαΐας και από τη θέση του αυτή, έδινε συνεχώς
μάχες, στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, για την ικανοποίηση των
αναγκών και την επίλυση των προβλημάτων της ορεινής περιοχής,
της Δάφνης και της επαρχίας τότε Καλαβρύτων. 

Παντρεύτηκε τη δασκάλα Βασιλική Γιάνναρη και μαζί της, απέ-
κτησε την κόρη του Κατερίνα, την οποία ευτύχησε να τη δει να
προοδεύει και να δημιουργεί. Παντρεύτηκε τον εξαίρετο γιατρό
Δημήτρη Καρδαμάκη, που και αυτόν ο Τάσος τον θεωρούσε γιο
του και απέκτησε τον πολυαγαπημένο του εγγονό Τάσο.

Όπως έζησε τη δημόσια ζωή του, άμεμπτη, καθαρή, έντιμη, ει-
λικρινή, έτσι ήταν και στην ιδιωτική-οικογενειακή του ζωή, ο Τάσος
Σπηλιόπουλος. 

Απλός, προσιτός, ευγενικός, συνετός οικογενειάρχης, εξυπη-
ρετικός, με αγάπη για την οικογένειά του, τους ανθρώπους και
κυρίως με ανυπόκριτη, τεράστια αγάπη για τη Δάφνη μας και τους
κατοίκους της. 

Ο πρώην Δήμαρχός μας Τάσος Σπηλιόπουλος, αυτός ο ευπα-
τρίδης της περιοχής και της Δάφνης μας, αυτός ο διακριτικός και
πολύτιμος δάσκαλος και σύμβουλος, ημών και νεοτέρων, έφυγε
από κοντά μας και ταξιδεύει στους ουρανούς. 

Σε εμάς μένει να διδαχθούμε από την πορεία του και να συνε-
χίσουμε να δίνουμε τον αγώνα για τα οράματά του, που ακόμα
είναι ανεκπλήρωτα και για την περαιτέρω ανάπτυξη της Δάφνης
και του Δήμου μας γενικότερα.

Εκ μέρους του Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Γεώργιου Λαζουρά,
τον οποίο ανειλημμένες υποχρεώσεις κράτησαν μακριά μας, της
Δημοτικής Αρχής και όλων των συμπολιτών μας, εκφράζουμε
στους οικείους του τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα, της αγαπημένης του και αγαπημένης
μας Δάφνης, που σε λίγο θα τον σκεπάσει.

Αιωνία του η μνήμη...
Πάνος Λάππας

Αντιδήμαρχος Π.Ε. Παΐων Δήμου Καλαβρύτων

Απόφαση ΙΙ
Ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά συνήλθε εκτάκτως

και αποφάσισε ομόφωνα:
α) Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. με επικεφαλής τον Πρόεδρο να πα-

ραστεί στην εξόδιο ακολουθία. 
β) Αντί στεφάνου να κατατεθεί το ανάλογο ποσό στο Ναό της

Αγ. Τριάδας υπέρ της μνήμης του αείμνηστου τ. Δημάρχου Αναστ.
Σπηλιόπουλου.

Συνέχεια απ’ την 2η σελ.

Έφυγε  ο  ευπατρίδης  
τ.  Δήμαρχος  Δάφνης

Τάσος  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

25ης Μαρτίου 61 Περιστέρι τηλ: 6937 42 32 22
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ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλ. 2610 524192  

Κιν.: 6936863485

Ο  Άγιος  Νικόλαος  με  τη  συμμετοχή
των  συμπατριωτών  ανακαινίζεται  ριζικά

Ο Άγιος Νικόλαος ανακαινίζεται. Πραγματοποιήθηκε αμ-
μοβολή, αρμολόι, ντύθηκε εσωτερικά, εξωτερικά με πέτρα
ο πρόναος όπως και οι κολώνες που τον στηρίζουν. Έγινε
αμμοβολή της μάνδρας μήκους 20 μ. στην πρόσοψη στην εί-
σοδο της εκκλησίας. Με την βοήθεια των συγχωριανών που
την αγάπη τους στον Αγ. Νικόλαο την δείχνουν στην πράξη,
το εκκλησάκι μας κατά καθολική ομολογία αλλάζει μορφή.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση ώστε να χαρούμε

όλοι οι Δαφναίοι φρονούμε ότι είναι απαραίτητο να πλακο-
στρωθεί το προαύλιο του ναού και να φτιαχτούν εκ νέου οι
υπόλοιπες τρεις (3) πλευρές της μάνδρας που τον περιβάλλει
και είναι ετοιμόρροπη. 

Όποιος συμπατριώτης επιθυμεί μπορεί είτε να ενεργήσει
άμεσα ο ίδιος κάποια από τις παραπάνω εργασίες δηλαδή
χωρίς καμία δική μας εμπλοκή, είτε απευθυνόμενος σ’ εμάς
για την από κοινού συμμετοχή του.

Στην  Ευαγγελίστρια  
Βυζαντινό μοναστήρι-μνημείο

τυλιγμένο στο πέπλο της σιωπής.
Άσπρη πινελιά στο βαθύ πράσινο,
βιγλάτορας στην απέραντη θέα.

Μελίσσι ανηφόριζαν οι προσκυνητές
τη μέρα της γιορτής της,
πεζοί και καβαλάρηδες

τη Χάρη της να προσκυνήσουν.

Πιο πίσω με γυμνά ποδάρια
και ματωμένα γόνατα,

οι πονεμένοι εκπλήρωναν
το βαρύ τάμα τους.

Πολύ βαριά τα τάματα
για τα παιδιά που αρρώσταιναν,

τα ζωντανά που ψοφούσαν,
τους φαντάρους, τους ξενιτεμένους.

Και οι καμπάνες χαρμόσυνα
σπάγαν τη μαγεία της σιωπής,

αλαφιάζοντας τ’ αγρίμια
και σκορπίζοντας μηνύματα.

Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα  (16) 
της  λέξης  Ευαγγελίστρια

1)   Ε   _  _  _  _  _  _  _  _  _
2)   Υ  _  _  _  _  _  _   
3)   Α   _  _  _  _  _
4)   Γ  _  _  _  _  _  _  _
5)   Γ  _  _  _  _  _  _  _  _
6)   Ε  _  _  _  _  _  _ 
7)   Λ  _  _  _  _  
8)   Ι  _  _  _  _  _  _  _ 
9)   Σ  _  _  _  _  _  _  _  _  _
10) Τ  _  _  _  _  _  _  _
11) Ρ  _  _  _  _ 
12) Ι  _  _  _  _  _  _ 
13) Α _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

1) Μείνει εκεί που είσαι.
2) Ήταν τελευταίος.
3) Ονομασία στάβλου και αποθηκών. 
4) Προσταγή για έφοδο - όπως η κραυγή αέρας.
5) Έτσι λέγαμε τον αγράμματο και όποιον δεν

είχε καλή συμπεριφορά.
6) Έτσι λεγόταν ο παχύς, ο χοντρός.
7) Όταν πεινάγαμε πολύ λέγαμε μας έχει κόψει

.... 
8) Ονομασία της βαριάς μυρωδιάς του ιδρώτα.
9) Ρίχνει ..., λέγαμε όταν έπεφταν αραιές νιφάδες

χιονιού. 
10) Άλλη ονομασία της φλογέρας.
11) Ονομασία της γειτονιάς, της παρέας της συ-

νοικίας. 
12) Αυτός θέλει ..... λέγαμε για όποιον είχε πα-

ράξενη και παράλογη συμπεριφορά. 
13) Ονομασία του κλέφτη αλόγων. 

Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (15) 
(αρ. φ. 43):
1) Βρακοζώνι 8) Πατατούκα
2) Αργιολόι 9) Όμπιο
3) Ζελάκι 10) Δοντράγρα
4) Ρούγκλας 11) Ανάκαρο
5) Αλμπάνης 12) Ρουτζώνω
6) Χουλιάρα 13) Απολειφάδι
7) Ομπρίζει

Παν. Τσίπος

Εμπόριο  ΑκατέργαστωνΕμπόριο  Ακατέργαστων
Δερμάτων & ΜαλλιώνΔερμάτων & Μαλλιών

Σπήλιος Κούνας
Δάφνη Καλαβρύτων 

Τηλ. 6974883062

Επιτυχόντες  στις  πανελλήνιες  εξετάσεις
Συγχαρητήρια για το

πτυχίο που έλαβαν και
καλή επαγγελματική στα-
διοδρομία στις: 
― Χριστίνα Βασιλακο-

πούλου, Δημόσια Διοί-
κηση Πάντειο Παν. Αθή-
νας. 

― Νίκη Λαζανά, Σχολή
Τεχνολογίας Τροφίμων
ΤΕΙ Αθήνας. 

― Γιώτα Ράλλη, Διοίκηση
Επιχειρήσεων Α.Τ.Ε.Ι.
Πάτρας

Αποφοιτήσεις

Ευχητήρια
Θερμά συγχαίρω την

Γιώτα Ράλλη που μας έκαμε
την τιμή και την έκπληξη
σε συγγενείς και φίλους κι
είπε τον όρκο έχοντας την
μεγαλύτερη βαθμολογία με-
ταξύ των ορκισθέντων. 

Η μητέρα της
Λίτσα Ράλλη-Λαζανά

Συγχαρητήρια

Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2013

ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ

1. Λυκείου Δάφνης
• Ζήκου Αθανασία του Γεωργί-

ου, Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμα-
λιάδα) ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

• Μουγκοπέτρου Μαρία του
Σπυρίδωνα, Φιλολογίας (Πάτρα)
Παν. Πατρών 

• Παπαδημητρίου Αικατερίνη
του Άγγελου, Πολιτικών Μηχανι-
κών Τ.Ε. (Τρίκαλα) ΤΕΙ Θεσσαλίας

• Σκαρπέλου Αικατερίνη του
Χρήστου, Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης (Πάτρα) Παν. Πατρών

2. Επιτυχόντες άλλων Λυκείων - 
Παιδιά συμπατριωτών μας
• Πετροπούλου Δανάη, κόρη του Κώστα Πε-

τρόπουλου και της Καίτης Χρυσανθακοπούλου,
Γεωλογία Γεωπεριβάλλοντος Καποδ. Παν. Αθήνας 

• Γαλανίδης Άλκης, γιός της Βάσως Μαλλή,
Πανεπιστήμιο Πειραιά Σχολή Επιστήμης Οικονομίας 

• Φελεμέγκας Ανδρέας, Χημικό Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων 

• Ζηρογιάννης Ανδρέας του Αλέξη και της Σο-
φίας, Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Παν. Αθηνών.  

Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας και ευχές
για ευχάριστη φοιτητική ζωή. 

1) Η Βασιλική Μπερλέμη, κόρη
του Πάνου και της Νικολέτας Μπερ-
λέμη και ο Νίκος Παπαδόπουλος το
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013 και
ώρα 19:00 στο εκκλησάκι των Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου εντός
του κτήματος «Κλεοπάτρα» στη
Βάρη θα ενωθούν με τα δεσμά του
γάμου. 

Τους ευχόμαστε η ώρα η καλή.

2) Η Αργυρώ Παπαδημητράτου-Τράγ-
κα και ο σύζυγός της Μενέλαος απέκτη-
σαν από την κόρη τους Φούλα και τον
σύζυγό της Ανδρέα εγγονή, η οποία κατά
την τελετή της ονοματοδοσίας θα λάβει
το όνομα Αργυρώ. Εγκαρδίως ευχόμαστε
στους προγόνους και γονείς να τους
ζήσει και στην νεογέννητη μακροζωία
και ευτυχία. 

Τάκης και Νίκη Τράγκα
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η  Αγία  Τριάδα  γιόρτασε

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΑΠΟΔ ΠΟΣΟ
Παπαδημητρίου Αγγελής ............................575 ........200€
Βασιλακόπουλος Αναστάσιος ....................487 ..........30€
Παπαρηγοπούλου Φώνη ..............................488 ..........50€
Πλατάκος Θ. Κων/νος..................................489 ..........50€
Γκούρλιας Λεωνίδας ..................................490 ..........20€
Παπαδημητρίου Ανδρέας ............................491 ........100€
Αρβανίτης Χαράλαμπος ..............................492 ..........50€
Καβελάρης Σοφοκλής..................................493 ..........20€
Τρουπής Απόστολος....................................494 ..........20€
Κουρής Αθανάσιος ......................................495 ..........50€
Καστάνης Βασίλειος....................................496 ..........20€
Μπαλασόπουλος Ιωάννης ..........................497 ..........20€
Κουτσιουρής Δημήτριος..............................498 ..........50€
Σαμπά Μαρία & Δήμητρα ............................499 ..........50€
Ρηγόπουλος Γεώργιος ................................500 ..........30€
Κουτσιουρής Αθανάσιος ............................551 ..........20€
Μπέγου Βάσω..............................................552 ..........50€
Ζαφειρόπουλος Χρήστος ............................553 ..........30€
Κουτσιουρής Λάμπης ..................................554 ..........25€
Κουτσιουρή Ντίνα........................................555 ..........25€
Αντωνακοπούλου-Μαυρογένη Ευγενία ......556 ..........30€
Παπαδημητρίου Ιωάννα ..............................557 ..........20€
Αρβανίτης (Σταύρου) Λεωνίδας..................558 ..........50€
Αρβανίτης (Σταύρου) Νικόλαος ..................559 ..........50€
Θεοδωροπούλου Λαμπία ............................560 ........100€
Κανδρής Αναστάσιος ..................................561 ........100€
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος..........................562 ..........50€
Γιαννακοπούλου Γεωργία............................563 ..........50€
Κοροντζής Σωτήρης ....................................564 ..........50€
Παπαναστασίου Τάσος ................................565 ..........50€
Κούνας Σπήλιος ..........................................566 ..........50€
Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης ....................567 ........100€
Ασημακόπουλος Ιωάννης (Γιαβής) ............568 ..........50€
Θεοδωροπούλου Δήμητρα ..........................569 ..........20€
Ανανιάδης Χαράλαμπος ..............................570 ..........30€
Ανώνυμος ....................................................571 ..........10€
Θεοδωρόπουλος Αλ. ..................................572 ........100€
Κόλλια Ακριβή ............................................573 ..........20€
Λαζανά-Ράλλη Λίτσα ..................................574 ..........50€
Ράλλη Βιβή ..................................................576 ..........30€
Ασημακοπούλου-Αγγελοπούλου Μάρω......577 ........100€

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά.

Με κάθε θρησκευτική λαμπρότητα γιόρ-
τασε και φέτος η κεντρική εκκλησία του χω-
ριού μας η Αγία Τριάδα. Συλλειτούργησαν
οι ιερείς παπα-Τάκης Ζαφειρόπουλος και
παπα-Εμμανουήλ Καλύβας.

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δαφναίων
Αθήνας-Πειραιά για την επέτειο ιδρύσεώς
του, τελέστηκε αρτοκλασία υπέρ υγείας των
απανταχού Δαφναίων ιδιαιτέρως των ξενι-
τεμένων μας και όλου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συλλόγου μετά των οικογενειών
τους. Παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρχος Π.Ε.
Παΐων Πάνος Λάππας, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλλόγου, ο Πρόεδρος, ο Αντι-
πρόεδρος Γεώργιος Λιαρόπουλος, η Γραμ-
ματέας Βάσω Μαλλή, ο Ταμίας Δωρόθεος
Λιάππης και η Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου. 

Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας προ-
σφέρθηκαν στο εκκλησίασμα άρτος, γλυκά
και αναψυκτικά, προσφορά εξαίρετων κυριών
της Δάφνης και του Συλλόγου Δαφναίων. 

Βιολογική  καλλιέργεια

Β
ιολογική καλλιέργεια ονομά-
ζουμε τον τρόπο παραγωγής
προϊόντων με οικολογικό προ-

σανατολισμό. Σέβεται τη φύση, δεν
την καταστρέφει, αλλά συνεργάζεται
μαζί της και προσπαθεί να διατηρήσει
το έδαφος ζωντανό και υγιές, ώστε
να μας δίνει υγιή φυτά.

Δε χρησιμοποιεί συνθετικά λιπά-
σματα παρά μόνο φυσικά (κοπριά,
κομποστοποιημένα τρόφιμα, σαπι-
σμένα φύλλα και κλαδιά κ.λπ.) που
δεν αποτελούν κίνδυνο για το περι-
βάλλον.

Η βιολογική γεωργία δεν πρέπει
να ταυτίζεται με τον παλιό παραδο-
σιακό τρόπο καλλιέργειας, δηλαδή
πισωγυρίσματα, αλλά αξιοποιώντας
όλες τις νέες μεθόδους (τεχνικές
και επιστημονικές) και μέσα, λειτουρ-
γεί σε αρμονία με τις φυσικές διαδι-
κασίες και όχι εναντίον τους.

Έτσι συνδυάζοντας όλα τα παρα-
πάνω, στρώνει στο τραπέζι μας αγρο-
τικά προϊόντα (φρούτα, λαχανικά,
κρασιά, χυμούς κ.λπ.) απαλλαγμένα
από τα φυτοφάρμακα και την τοξι-
κότητα, που προέρχεται από την αλό-

γιστη χρήση συνθετικών λιπασμάτων. 
Η βιολογική γεωργία δεν αφορά

μόνο ένα μικρό αριθμό αγροτών, που
ευτυχώς μέρα με τη μέρα μεγαλώνει,
αλλά και καθέναν από μας που έχει
ένα μικρό περιβόλι ή 5-6 γλάστρες ή
βαρέλια για να παράγει τα ζαρζαβα-
τικά της οικογένειας. 

Κοπριά, σάπια φύλλα και κλαδιά
είναι φυσικό χώμα και λίπασμα εξίσου
αποδοτικό με το συνθετικό λίπασμα,
αλλά υγιεινότερο και για μας και για
το περιβάλλον. 

Σ’ ένα μεγάλο κάδο βαρέλι ή σε
μια λακκούβα στην άκρη του κήπου
μαζεύουμε φύλλα και μικρά κλαδιά.
Ο χρόνος και οι γεωσκώληκες θα
μας δώσουν την επόμενη χρονιά ένα
χώμα εξοπλισμένο μ’ όλα τ’ απαραί-
τητα συστατικά με προσθήκη λίγης
κοπριάς και λίγης στάχτης χωνεμέ-
νης (περσινής) έχουμε ακριβώς αυτό,
που χρειάζεται κάθε φυτό για να μας
δώσει τα σωστά αγροτικά προϊόντα,
χωρίς να επιβαρύνεται το έδαφος.

Όμως για να τα κάνει κάποιος όλα
αυτά πρέπει να είναι ΜΕΡΑΚΛΗΣ, ν’
αγαπάει αυτό που κάνει, να μην κα-

ταφεύγει στην εύκολη λύση (έλα
μωρέ, πάρε 1 κιλό λίπασμα που κά-
θεσαι και ....) και κυρίως να είναι συ-
νειδητοποιημένος και να ενδιαφέρεται
για την υγεία όχι μόνο του εαυτού
του αλλά και των άλλων. 

Πόσοι από μας το κάνουν αυτό;
Ελάχιστοι. 
Ας αρχίσουμε λοιπόν από σήμερα

και οι ελάχιστοι να γίνουν πολλοί.
Όσο και αν αυτή η ενέργεια φαίνεται
ασήμαντη ως κίνηση για τη σωτηρία
του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του
εδάφους, αν πολλαπλασιαστεί με κά-
ποια εκατομμύρια ανθρώπων κατα-
λαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Χιλιάδες
τόνοι συνθετικών λιπασμάτων θα
μείνουν απούλητοι στα εργοστάσια
προς όφελος του πολύτιμου εδάφους.

Αξίζει να βοηθήσουμε κι εμείς βά-
ζοντας ένα λιθαράκι στην προσπάθεια
που κάνουν περιβαλλοντολογικοί
σύλλογοι και οργανώσεις, για να δια-
σώσουμε ότι μπορούμε από το περι-
βάλλον. Μα περισσότερο αξίζει να
προσπαθήσουμε για τα παιδιά μας
και για όλες τις επόμενες γενιές.

Παν. Τσίπος

Να είστε γενναιόδωροι με το χρόνο
και τα χρήματά σας. Μην περιμένετε
τίποτα ως αντάλλαγμα, αλλά μόνο
την ικανοποίηση ότι βοηθήσατε. Αυτό
αξίζει στη χώρα μας. Ότι και να γίνετε
μην ξεχάσετε την ελληνική κληρο-
νομιά σας. 

Συνεχίζοντας ο Νίκος Μούγιαρης
μπήκε στην ουσία τονίζοντας: μην
ξεχνάτε την Ελλάδα, αλλά και την
Κύπρο αυτή την στιγμή της μεγάλης
ανάγκης. Αυτά τα δύο έθνη όπου
μπορεί να γεννηθήκατε εσείς ή οι
γονείς ή οι παππούδες σας, οικονο-
μικά έχουν γονατίσει, οι άνθρωποι
υποφέρουν. Βρίσκονται σ’ αυτή τη

δεινή κατάσταση λόγω των κακών
ηγετών τους. 

Αρκετοί εκ των πλουσίων ομο-
γενών θέλουν να βοηθήσουν. Και θα
το κάνουν εάν οι κυβερνώντες δεί-
ξουν σοβαρότητα κι αποκτήσουν την
εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων,
μερικοί εκ των οποίων έχουν καεί
από προηγούμενες κυβερνήσεις!!!

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

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

έτοιμο το έντυπό σας ή το ταχυδρομούμε.
Οι διορθώσεις γίνονται από εμάς (χωρίς επιβάρυνση).
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Οικοδομικές  εργασίες  παντός  τύπου
Κεραμοσκεπές

Μαλλής  Παναγιώτης

του  Ευαγγέλου

τηλ.: 6974075011

Πού είναι οι υπέροχοι Έλληνες;
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Δάφνη
Καλαβρύτων
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Μ
εγάλη επιτυχία σημείωσαν φέτος
οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο
χωριό μας που πραγματοποιήθηκαν

στις 16, 17 και 18 Αυγούστου 2013. 
Σε αυτό συνετέλεσαν ο Δήμος Καλα-

βρύτων, ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας και
Πειραιά και ο ΝΑΟΔ οι οποίοι οργάνωσαν
και πραγματοποίησαν το τριήμερο των εκ-
δηλώσεων. 

Την Παρασκευή 16-8-2013 στις όχθες
του Λάδωνα στις εγκαταστάσεις του Κα-
νόε-Καγιάκ ο ΝΑΟΔ πρόσφερε λαϊκή βραδιά.
Ο Πρόεδρος Θοδωρής Κόλλιας αφού χαι-
ρέτισε τους παρευρισκόμενους ευχαρίστησε
τα μέλη που συμμετείχαν στην δενδροφύ-
τευση του χώρου του Κανόε-Καγιάκ με νέα
πλατάνια αντικαθιστώντας όχι μόνο όσα
ξεράθηκαν αλλά ακόμη περισσότερα, τα
οποία μεγαλώνοντας θα ομορφύνουν ση-
μαντικά τις εγκαταστάσεις Κανόε-Καγιάκ. 

Στη συνέχεια παρέδωσε τη σκυτάλη στο
μουσικό λαϊκό σχήμα. Οι ήχοι του μπου-
ζουκιού διασκέδασαν τον κόσμο μέχρι τις
πρωινές ώρες. 

Το Σάββατο 17-8-2013 στην πλατεία του
χωριού ξεκίνησε μια μεγάλη κι όμορφη βρα-
διά. 

Οι μαθητές του Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου χόρεψαν παραδοσιακούς χο-
ρούς απ’ όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδας,
θυμίζοντας συγχρόνως ότι όλοι οι Έλληνες
όταν είναι χαρούμενοι χορεύουν ασταμά-
τητα. 

Στη συνέχεια η Δημοτική ορχήστρα του
συγχωριανού μας Φάνη Φωτόπουλου δια-
σκέδασε τους συγχωριανούς κι επισκέπτες
οι οποίοι χόρεψαν μέχρι τις μεγάλες πρωινές
ώρες, ιδιαίτερα στο ρυθμό του τσάμικου,
“πολύ τσάμικο ρε παιδί μου” όπως είπε και
κάποιος επισκέπτης. 

Ο Πάνος Λάππας, Αντιδήμαρχος της
Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων που
κάλυψε οικονομικά τη βραδιά χαιρέτισε εν-
διάμεσα τους παρευρισκόμενους λέγοντας
ότι από τις φετινές εκδηλώσεις υπάρχουν
πολλές απουσίες συγχωριανών μας που
έφυγαν για πάντα από κοντά μας, μεταξύ
των οποίων και οι αείμνηστοι Δήμαρχοι
Κώστας Ασημακόπουλος και Αναστάσιος
Σπηλιόπουλος, Αναστάσιος Σπηλιόπουλος

και Κώστας Ασημακόπουλος οι οποίοι επί
σειρά ετών πρόσφεραν στη Δάφνη και στην
ευρύτερη περιοχή και πολλά έργα φέρουν
τη σφραγίδα τους. 

Η σημερινή εκδήλωση θα έπρεπε να
ήταν αφιερωμένη στους αείμνηστους Δη-
μάρχους και να τιμηθούν για την προσφορά
τους. Αλλά κάποιοι το είδαν διαφορετικά
και άφησαν τη Δάφνη έξω από το Καλα-

βρυτινό Αντάμωμα, που αυτή την ώρα γίνεται
στα Καλάβρυτα και προφανώς ο Δήμαρχος
δεν μπορεί να παρευρίσκεται και εδώ.

Πιστεύω ότι θα γίνει σε κάποια άλλη
εκδήλωση. 

Οι εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται γιατί
πέρα από το αντάμωμα, τη γνωριμία και τη
σύσφιξη σχέσεων, σε αυτές τις δύσκολες
και ζοφερές ημέρες που περνάμε, σε αυτή
τη λαίλαπα των απολύσεων και των περικο-
πών δίνουν μία νότα χαράς και στέλνουν
μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας.

Στην συνέχεια αναφερόμενος στα Δη-
μοτικά είπε ότι υπάρχει σε εξέλιξη το αρ-
δευτικό έργο και σε λίγες ημέρες θα αρχίσει
η ανάπλαση της Δάφνης. Αλλά αυτό που
προέχει είναι η καθημερινότητα και αυτό
ενδιαφέρει περισσότερο τους συνδημότες
μας. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα αλλά
όρεξη για δουλειά και διάθεση για προσφορά. 

Εδώ ευχαρίστησε όλους τους αιρετούς
εκπροσώπους της Δημ. Ενότητας Παΐων
για το ενδιαφέρον τους για τα τοπικά προ-
βλήματα και για τον καθημερινό τους αγώνα.

Σε αυτόν όμως τον αγώνα είπε να βάλουμε
όλοι πλάτη, πρέπει να καθαρίζουμε τους
ιδιωτικούς μας χώρους και να επισκευά-
ζουμε τις πεσμένες μάντρες. Έτσι θα απο-
φύγουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και θα
ομορφύνουμε τους χώρους μας, τη γειτονιά
μας, τα χωριά μας. 

Ο Δήμος θα είναι αρωγός σε κάθε προ-
σπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας. 

Τέλος ευχαρίστησε τους συνδιοργανω-
τές, Δήμο Καλαβρύτων, Σύλλογο Δαφναίων
Αθήνας-Πειραιά, ΝΑΟΔ, τις γυναίκες για
τα παραδοσιακά γλυκά που παρασκεύασαν
και όλους όσους συνέβαλαν, όσους βοήθη-
σαν στο τριήμερο των εκδηλώσεων. 

Με ιδιαίτερο όμως τρόπο ευχαρίστησε
και συνεχάρη τα παιδιά του Δημοτικού, Γυ-
μνασίου και Λυκείου Δάφνης που χόρεψαν
τους παραδοσιακούς μας χορούς. 

Παρευρέθησαν Πρόεδροι Τοπικών Συμ-
βουλίων, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης
Μητρόπουλος, ο πολιτευτής και συγγραφέας
Δημήτρης Σφυρής, ο τ. Αντιδήμαρχος Χο-

λαργού Γιάννης Σκουτέρης, ο τ. Αντιδή-
μαρχος Δάφνης Μπαλασόπουλος Γιάννης
καθώς και οι τοπικοί σύμβουλοι Καυγάς Άγ-
γελος και Παπαδημητρίου Μαρία, ο Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων Λιαρό-
πουλος Γιώργος, η Γραμματέας Μαλλή
Βάσω και το μέλος του Δ.Σ. Θεοδωροπούλου
Αλεξάνδρα.  

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος της
βραδιάς μοιράστηκαν γλυκά σπιτικά που
έφτιαξαν οι κυρίες του χωριού Ραμαντάνη

Αγγελική και Όλγα, Παπαδημητρίου Μαρία,
Αδάμη Νεκταρία, Μπουσιούτη Τότα και Λε-
βέντη Δήμητρα. 

Την Κυριακή το βράδυ 18-8-2013 στην
πλατεία «Κώστας Ασημακόπουλος» που οι
παριστάμενοι την είχαν γεμίσει ασφυκτικά
απόλαυσαν από μαθητές του Γυμνασίου και
Λυκείου Δάφνης τη θεατρική παράσταση
«Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» του Ντάριο
Φο. Οι ηθοποιοί ενώ ήταν ερασιτέχνες στην
πράξη έδειξαν πραγματικά επαγγελματίες. 

Σ’ αυτό βοήθησε και η τέλεια μικροφω-
νική και ηχητική εγκατάσταση που καλύ-
φτηκε από τον Σύλλογο Δαφναίων Αθήνας
και Πειραιά. 

Παιδιά σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια
και όχι μόνο το τιμητικό κέρασμα από το
Σύλλογο. 

Συγχαρητήρια στους δασκάλους Νίκο
Μαραγκό και Όλγα Ραμαντάνη για την
ακούραστη προσπάθειά τους στο θεατρικό
και το χορευτικό. 

Και του χρόνου ακόμη καλύτερα. 

Σαϊτάνης Θόδωρος 
Κιν.: 6973996333

Μίρκος Μιχάλης 
Κιν. 6997722777

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΤΗ  ΔΑΦΝΗ
με  συμμετοχή  και  για  πρώτη  φορά  σημαντική  προσφορά  του  Συλλόγου  Δαφναίων  Αθήνας - Πειραιά
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το γραφείο του Συλλόγου, 

Θεμιστοκλέους 4 στην Αθήνα 

είναι ανοικτό για όλους κάθε Τετάρτη 

τις ώρες 10-12 π.μ. 

Ελάτε να πιούμε καφέ 

και να συζητήσουμε θέματα 

του Συλλόγου και του χωριού μας.

Τμήμα της κεντρικής
πλατείας με το πλήθος

των επισκεπτών

Το θεατρικό:
“Δεν πληρώνω, 
δεν πληρώνω”

Ο χορός καλά κρατεί στις όχθες του Λάδωνα


