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Α
πό τα μέσα του προηγού-
μενου αιώνα το πιο παρα-
γωγικό τμήμα του πληθυ-

σμού των ορεινών χωριών μας, η
νεολαία, μαζικά μην αντέχοντας τη
φτώχεια και την κακοπέραση θέ-
λησε να δοκιμάσει την τύχη της
στα τυφλά, μεταναστεύοντας είτε
στα αστικά κέντρα (Αθήνα) είτε στο
εξωτερικό. 

Στριμωγμένοι μέσα σε λεωφο-
ρεία, τρένα και καράβια και με τις
κασέτες του Στέλιου Καζαντζίδη
στις τσάντες τους, τα τραγούδια
του οποίου ταυτίστηκαν με την πί-
κρα, τον πόθο και τον καημό των

μεταναστών, έφευγαν για μερικά
χρόνια μόνο, έτσι πίστευαν, μέχρι
να βγάλουν κάποια χρήματα. Μετά
θα επέστρεφαν στην πατρίδα, στο
χωριό. Μερικοί από αυτούς βρήκαν
πραγματικά την τύχη τους, πέτυχαν
τον σκοπό τους κι επέστρεψαν. Οι
περισσότεροι από αυτούς όμως έμει-
ναν για πάντα εκεί στον καινούργιο
τους τόπο που έγινε η δεύτερη πα-
τρίδα, το χωριό τους, ο τόπος τους
γι’ αυτούς και τα παιδιά τους. 

Τα παιδιά, τα παιδιά μας οφεί-
λουμε τα καλοκαίρια να τα φέρ-
νουμε στο χωριό, είτε στους παπ-
πούδες, είτε μαζί μας διανύοντας

μέρος της καλοκαιρινής άδειας. Το
χωριό μας είναι όμορφο, καθαρό,
δροσερό, καταπράσινο, με γάργαρα
νερά, έχει περίσσιες χάρες. 

Εμείς οι γονείς, που ζούμε στα
αστικά κέντρα μέσα από το άγχος
της δημιουργίας και καλυτέρευσης
του βιοτικού επιπέδου φυλακίσαμε
τα παιδιά μας εκεί, στερώντας τους
τις ρίζες τους, τα έθιμά τους, τις
παραδόσεις τους. 

Γνωρίστε στα παιδιά σας, στα
παιδιά μας το χωριό τους.

Μιλήστε τους για την ιστορία
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Η ανάπλαση της Δάφνης είναι πραγματικότητα.
Ένα σημαντικό έργο αξίας 850.000€, το οποίο είχε
οραματιστεί και μελετήσει ο αείμνηστος Κων/νος ΑΣΗ-
ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δρόμοι από την οικία ΚΟΛΛΙΑ μέχρι το εκκλησάκι
της Αγ. Παρασκευής, από Διαβολή μέχρι Αριστομένη,
η συνοικία Κανδριανίκα μέχρι τον Αθλητικό Ξενώνα
έχουν ήδη πλακοστρωθεί με ορθογωνισμένη πέτρα.
Κατασκευάστηκαν τοιχία (μάντρες) που είναι όχι μόνο
στηρίγματα αλλά σε κάποια σημεία, όπως στο ύψος
της Αγ. Παρασκευής, κομψοτεχνήματα. Οι μέχρι τώρα
εργασίες παρουσιάζουν τελικά δρόμους οι οποίοι
μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε από τροχοφόρα και
πεζούς είτε μόνο από πεζούς, όπως αυτός που διέρχεται
έξω από την οικία ΚΟΛΛΙΑ, ο οποίος έχει πλατιά σκα-
λοπάτια για άνετη χρήση.

Βέβαια ακόμη οι κατασκευές, υπό την επίβλεψη
του ακούραστου Αντιδημάρχου, ΛΑΠΠΑ Παναγιώτη,
επικεντρώνονται στην περιφέρεια, ενώ ακόμη απομένουν
να αλλάξουν όψη, η Πλατεία στην Σειρήνα, η ασφαλ-
τόστρωση του περιφερειακού δρόμου Ράχη-Βελόνι-
Αλίστρες, η διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης στις
θέσεις «ΚΟΤΡΩΝΑ», «ΛΑΓΚΑΔΙΑ», «ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑ-
ΝΑΓΙΑ» και η ανάπλαση μερικών ακόμα θέσεων-ση-
μείων τα οποία προβλέπονται στη μελέτη.

Η σημαντικότερη επέμβαση όμως πρόκειται να γίνει
στο ιστορικό κέντρο του χωριού, όπου υπάρχει ση-

μαντικός πυρήνας παραδοσιακών κτισμάτων αναλλοί-
ωτων μορφολογικά ή τουλάχιστον με ελάχιστες νεώ-
τερες επεμβάσεις.

Θα γίνει πλακόστρωση του κεντρικού δρόμου σε
σταθερό πλάτος έξι μέτρων, το δε υπόλοιπο πλάτος
δίνεται αναλογικά σε πεζοδρόμια και από τις δύο πλευ-
ρές. Τα κράσπεδα θα είναι ολόσωμα πέτρινα πελεκητά. 

Ο ηλεκτροφωτισμός θα γίνει με όμορφους 3μ. χυ-
τοσίδηρους στύλους και από τις δύο πλευρές του κεν-
τρικού δρόμου.

Αναμένουμε το τελικό αποτέλεσμα της Ανάπλασης
και φρονούμε ότι τελικά το όμορφο, ορεινό χωριό μας
θα θυμίζει χωριά άλλων περιοχών, τουριστικά πολύ
προχωρημένων.

Η  ανάπλαση  του  χωριού  σε  εξέλιξη
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έδρα: Δάφνη Παΐων

Τηλ. γραφείου: 2692071256

Κιν. 6973885812 - 6974650265
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Σφύρα

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

Συνέχεια στην 7η σελ.

Σεπτέμβρης 2013... 8-9 & 10 κάθε χρόνο, εδώ και πολλά
έτη με προεδρικό διάταγμα έχει ορισθεί να γίνεται το
πανηγύρι στο χωριό μας... που όμως φθίνει χρόνο με το
χρόνο. Μερικές δεκαετίες πριν ήταν η πιο σημαντική διορ-
γάνωση, όχι μόνο της Δάφνης, αλλά όλης της ευρύτερης
περιοχής. Οι παράγκες ξεκινούσαν από το δάσος και έφθαναν
μέχρι το γήπεδο και τον Αϊ Νικόλα με πραμάτειες όλων των
ειδών, ενώ η περιοχή στο γήπεδο γέμιζε άλογα και διάφορα
άλλα ζώα. Ο κεντρικός δρόμος όλες τις μέρες γέμιζε με κό-
σμο, πάγκους (παράγκες) και εμπόρους που έρχονταν από
όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας. Τα καφενεία και οι
ταβέρνες γεμάτες, ενώ τα βράδια γλέντι μέχρι πρωίας με
μεζέ και κρασί, χορεύοντας και τραγουδώντας Δημοτικά
τραγούδια.

...Τελικά φθάνουμε στο σήμερα και αυτό που όλοι λένε,
όχι μόνο για το πανηγύρι αλλά και για τις άλλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις «κάθε πέρσι και καλύτερα».

Φέτος υπήρχαν μόλις 7 παράγκες (με 4 μόνο εμπόρους
από το νομό μας) και με πολύ λίγο κόσμο να κυκλοφορεί,
ενώ Δημοτική μουσική με ορχήστρα είχε μόνο στην παρα-
δοσιακή ταβέρνα «Ο ΦΕΡΛΕΣ».

Σίγουρα η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο
βαθμό, μάλιστα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τα με-
σημέρια οι έμποροι στις παράγκες έβαζαν ρεφενέ, κάποιος
έψηνε τις μπριζόλες, άλλος έκανε τη σαλάτα και όλοι μαζί
έτρωγαν γύρω από ένα υπαίθριο τραπέζι και κερνούσαν
και τους λιγοστούς περαστικούς (μια πραγματικά συγκινητική
σκηνή). Από την άλλη όμως πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφή-
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Συνέχεια στην 5η σελ.
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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
― Μάρη Ελένη, χήρα Μουρσιώτη, κόρη του αείμνηστου

Μαραλέξη, ετών 83, απεβίωσε στις 2-8-2013 στον
Αγ. Δημήτριο Αθήνας. 

― Στις 19-7-2013 απεβίωσε η Λιαροπούλου Διονυσούλα,
χήρα Θεοδώρου στον Πειραιά. Η εξόδιος ακολουθία
έγινε στις 20-7-2013 από τον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας Δάφνης.
Το 40ήμερο μνημόσυνο έγινε στην ίδια εκκλησία
στις 25-8-2013. 

― Τρουπής Απόστολος του Ανδρέα. Απεβίωσε στις
24-11-2013. Γεννήθηκε στις 10-8-1937 στη Δάφνη. 

― Λάππα Θεοδώρα του Λεωνίδα. Απεβίωσε στις 28-9-
2013. Γεννήθηκε στις 17-3-1922 στη Δάφνη. 

― Παναγοπούλου Χρυσούλα του Παναγιώτη. Απεβίωσε
στις 26-9-2013. Γεννήθηκε στις 25-8-1941 στη Δάφνη. 

― Ρηγόπουλος Χαράλαμπος του Στέφανου. Απεβίωσε
στις 9-9-2013. Γεννήθηκε στις 11-8-1934 στη Δάφνη. 

Τ.Κ. Νασίων
― Κούσουλας Ανδρέας του Ιωάννη. Απεβίωσε στις

28-10-2013. Γεννήθηκε στις 24-3-1936 στα Νάσια. 
Τ.Κ. Σκοτάνης
― Σατολιά Παναγιώτα του Παύλου. Απεβίωσε στις 13-

9-2013. Γεννήθηκε την 1-1-1932 στη Σκοτάνη.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ

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

Ο Σύλλογος των απανταχού Νασιωτών Καλαβρύτων,
με τη βοήθεια και συνεργασία συμπατριωτών μας και
τοπικών φορέων, οργάνωσε και πραγματοποίησε απο-
στολή των “Γιατρών του Κόσμου” στην περιοχή μας το
τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου 2013.

Στόχος μας ήταν να προσφερθεί εξειδικευμένη ια-
τρική περίθαλψη στους κατοίκους της περιοχής μας. 

Η αποστολή περιελάμβανε εξειδικευμένους γιατρούς
στις ειδικότητες του Παθολόγου, Καρδιολόγου, Οφθαλ-
μίατρου, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Παιδιάτρου,
Ορθοπεδικού και Ψυχιάτρου, ενώ το βοηθητικό προ-
σωπικό που πλαισίωνε τους γιατρούς, όπως Μαία, Φυ-
σιοθεραπευτής, Γραμματέας - συντονίστρια, οδηγοί-
βοηθοί κ.λπ., ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο.
Η αποστολή ήταν επίσης εφοδιασμένη με τα κατάλληλα,
σύγχρονα, διαγνωστικά μηχανήματα. 

Η αποστολή πέτυχε απόλυτα τον στόχο της και
από πλευράς αριθμού εισελθόντων για ιατρικές εξετά-
σεις, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που κρατάει
και δημοσιεύει η οργάνωση των Γιατρών του κόσμου
εξετάσθηκαν συνολικά 580. 

Από την άλλη πλευρά το Δ.Σ. του Συλλόγου των
απανταχού Νασιωτών εργάστηκε συστηματικά για να
υποδεχθεί την ιατρική αποστολή, να οργανώσει σωστά
και με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα θα διευκόλυναν το
έργο της, όπως τους χώρους των ιατρικών εξετάσεων,
την διαμονή και την φιλοξενία των μελών της αποστο-
λής, την οργάνωση των ραντεβού σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς, την μετακίνηση των εξεταζόμενων,
τον συντονισμό της τοπικής εθελοντικής ομάδας, κλπ. 

Σε όλα τα παραπάνω βρήκαμε την αμέριστη συμπα-
ράσταση και την συνεργασία του Δήμου Καλαβρύτων
και προσωπικά του Δημάρχου κ. Γ. Λαζουρά και του
Αντιδημάρχου Π. Λάππα. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο
του Νοσοκομείου Καλαβρύτων κ. Τσάμη, τον Διευθυντή
του Κέντρου Υγείας Κλειτορίας κ. Χαϊκάλη, την πρόεδρο
της οργάνωσης στην Ελλάδα των Γιατρών του Κόσμου
κα Λιάνα Μαΐλη, τον Αντιπρόεδρο και Ορθοπεδικό κ.
Ευάγγελο Πλατιά, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Δαφναίων
κ. Αγγ. Καυγά για την βοήθεια και συνεργασία, το προ-
σωπικό “Βοήθεια στο σπίτι” και τους συλλόγους των
χωριών της περιοχής μας. 

Επίσης ευχαριστούμε θερμά την ομάδα των οφθαλ-
μιάτρων του Οφθαλμολογικού Κέντρου Αθηνών για
τις υπηρεσίες αλλά και για την δωρεάν παροχή 150
γυαλιών οράσεως σε όσους τα είχαν ανάγκη. 

Ο Σύλλογος των απανταχού Νασιωτών αισθάνεται
την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την οργάνωση “Για-
τροί του Κόσμου” για την ιατρική αποστολή στην
περιοχή μας, για την αφοσίωση και την εργατικότητα
όλων ανεξαιρέτως των μελών της, αλλά κυρίως για
την αγάπη και τον ενθουσιασμό για το έργο που απλό-
χερα προσέφεραν, το πλατύ χαμόγελο απέναντι σε
όλους τους εξεταζόμενους ήταν η επιβεβαίωση. Οι ιδι-
αίτερα φιλότιμες προσπάθειες για να εξυπηρετηθούν
όλοι οι προσελθόντες από τα μέλη της αποστολής συ-
νετέλεσαν αποτελεσματικά στην μεγάλη επιτυχία του
εγχειρήματος. 

Επίσης ευχαριστούμε τους Γιατρούς της περιοχής
μας που προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν και δεν κα-
τέστη δυνατόν, πιστεύουμε ότι στην επόμενη αποστολή
θα είναι μέλη αποστολών των Γιατρών του κόσμου
στην περιοχή μας. Επίσης τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου
Δήμητρα για την παραχώρηση δωρεάν δωματίων για
την φιλοξενία της αποστολής. 

Τέλος σημαντική ήταν η βοήθεια των μελών του
Δ.Σ. του Συλλόγου μας που φιλοξένησαν μέλη της
ομάδας στα σπίτια τους, παρασκεύασαν εκλεκτά εδέ-
σματα και μετέφεραν τους εξεταζόμενους στο Κέντρο
Υγείας με αποκλειστικά δικά τους έξοδα. 

Μετά το τέλος της αποστολής με ένα μικρό tour
προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε στους προσκεκλημένους
μας τα αξιοθέατα της περιοχής μας όπως καγιάκ,
λίμνη και φράγμα Λάδωνα κλπ.

Η αποστολή πέτυχε τους στόχους της! Όμως σε
οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα υπάρξει στο μέλλον
από οποιονδήποτε φορέα της ευρύτερης περιοχής μας
δεσμευόμαστε να είμαστε αρωγοί για να πετύχει. Η
περιοχή μας έχει ανάγκη όχι μόνο ιατρικών αποστολών
αλλά και πολιτιστικών και αναπτυξιακών και διασκε-
δαστικών και αλληλοβοήθειας και άλλων. Όλοι οφεί-
λουμε, εφόσον μπορούμε, να βοηθήσουμε για να πάει
ο τόπος που αγαπάμε ακόμη λίγο πιο μπροστά!

Γιαννόπουλος Γιάννης
Πρόεδρος Συλλόγου Νασιωτών

Βαπτίσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 στον Ι. Ν. Αγ.

Τριάδας στην Εκάλη ο Άγγελος Μικελάτος και η
Βίκυ Μπερλέμη του Χαραλάμπους και της Χρυσούλας
βάπτισαν την κόρη τους και της έδωσαν το όνομα
Χρύσα. Ακολούθησε γλέντι σε κέντρο στη λίμνη Μα-
ραθώνα. 

Να τους ζήσει και να είναι καλότυχο. 
― Ο Νίκος Μπουρανόπουλος, γιος της συμπατριώτισσάς

μας Θεοδώρας Κων. Μάρη και η σύζυγός του Αγάθη,
βάπτισαν τα δίδυμα κοριτσάκια τους στις 13 Οκτώβρη
2013 στον Ι.Ν. Παναγίτσας Πετρούπολης. 

Οι νεοφώτιστες κουκλάρες πήραν τα ονόματα των για-
γιάδων τους, Θεοδώρα και Ευανθία. Μεγάλη χαρά
και μεγάλο το γλέντι που ακολούθησε στην κοσμική
ταβέρνα «Καντάρι». Χίλιες ευχές στους ευτυχισμένους
γονείς και στα καλότυχα βλασταράκια τους. 

Γάμοι
Τ.Κ. Δάφνης
― Η Ελένη Λιάππη (κόρη του Δωρόθεου και της Κατε-

ρίνας) και ο εκλεκτός της καρδιάς της Γιάννης Βασι-
λόπουλος, τέλεσαν το γάμο τους στις 5-10-2013
στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου στον Πειραιά.

Ακολούθησε η βάπτιση της κόρης τους στην οποία
έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνα. 

― Η Βασιλική Μπερλέμη (κόρη του Πάνου και της Νι-
κολέττας) και ο εκλεκτός της καρδιάς της Νικόλαος
Παπαδόπουλος, τέλεσαν το γάμο τους στις 28-9-
2013 στο εκκλησάκι των Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου εντός του κτήματος “Κλεοπάτρα” στη Βάρη.
Ακολούθησε γαμήλια δεξίωση όπου κυριάρχησε το
κέφι κι ο χορός. 

― Στις 22-9-2013 τελέστηκαν οι γάμοι της συμπατριώ-
τισσάς μας Σπηλιοπούλου Φωτεινής-Ιωσηφίνης του
Βασιλείου και του Μπόμε Αιμιλιανού του Μαλίκ από
Αλβανία στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας Δάφνης παρουσία
πλήθους κόσμου. Ακολούθησε γαμήλια δεξίωση στο
κέντρο «ΦΕΡΛΕΣ» μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Τ.Κ. Πάου
― Στις 22-9-2013 τελέστηκαν οι γάμοι του Αναγνω-

στόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου και της Ραμίρεζ
Γεωργίας του Μαρτσιάνο από Φιλιππίνες.

Να ζήσουν. 
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ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ  ΣΤΟ  ΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΑΦΝΗΣ  18-20/10/13

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
― Η οικογένεια Λάππα ευχαριστεί όλους τους συγγενείς,

φίλους και συγχωριανούς που παραβρέθηκαν στις θρη-
σκευτικές τελετές που ακολούθησαν για την απώλεια
της πολυαγαπημένης τους μητέρας. 

Τα παιδιά και τα εγγόνια της
― Η οικογένεια Γεράσιμου Παναγόπουλου ευχαριστεί

συγγενείς, φίλους και συμπατριώτες για την καθολική
στήριξη και συμμετοχή τους στις θρησκευτικές τελετές,
που συνόδεψαν την αγαπημένη τους Χρυσούλα στο τε-
λευταίο της ταξίδι. 

Ο σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια

― Αρβανίτη Μαριαλένα του Πάνου και της Ισι-
δώρας στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά. 

― Μπερλέμη Κατερίνα του Γεωργίου, Φυσιοθε-
ραπεία Αιγίου Α.Τ.Ε.Ι.

― Μπερλέμη Κατερίνα του Πάνου και της Μάχης,
Νοσηλευτική ΤΕΙ Πατρών. 

― Γαλανίδης Άκης (γιος της Βάσως Μαλλή),
Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑ.-ΠΕΙ.), Σχολή Οικονομικής
Επιστήμης. 

― Τερλέγκα Αλεξία του Παναγιώτη και της Πα-
ρασκευής, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά.

Επιτυχόντες  σε  ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλ. 2610 524192  Κιν.: 6936863485



Δραστηριότητες  Συλλόγων  -   Φορέων  -   ΙδιωτώνΔραστηριότητες  Συλλόγων  -   Φορέων  -   Ιδιωτών

3ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ  ΝΕΑ

1. Διάνοιξη δρόμου προς Προφήτη Ηλία. 
2. Συντήρηση αγροτικών δρόμων και τσιμεν-

τοστρώσεις τμημάτων όπου χρειάζονται. 
3. Διάνοιξη δρόμου πυροπροστασίας από

Ξενοδοχείο προς μάνδρα οικοδομικών υλι-
κών Παπαδημητρίου. 

4. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού: α) Από
Ταβέρνα Σπηλιόπουλου Βασιλείου έως το
Γήπεδο, β) Από σούπερ μάρκετ Μαρίας Πα-
παζαφείρη έως Αγ. Νικόλαο και γ) Από
θέση Κοτρώνα προς Τ.Κ. Πουρναριάς Αρ-
καδίας. 

5. Κοπή επικίνδυνων δένδρων στο Κοιμητήριο
και εντός του οικισμού της Τ.Κ. Δάφνης. 

6. Φύτευση νέων δένδρων στα καγιάκ (αντι-
κατάσταση ξερών πλατανιών). 

7. Συντήρηση και ρύθμιση δημοτικού ρολογιού. 
8. Διάνοιξη - τσιμεντόστρωση δρόμου από

Νικολιάς Μάρη έως Βασιλακοπούλου (κλή-
τσικα). 

9. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης από θέση
Κοτρώνα προς οικόπεδο Δημητρίου Φλόκα. 

10. Ασφαλτόστρωση υπόλοιπο δρόμου (700
μέτρων περίπου) από Δάφνη - Καγιάκ -
Ε.Ο. 111.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 
Λαζανάς Κωνσταντίνος

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΔΑΦΝΗΣ

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013
η Παγκαλαβρυτινή Ένωση πραγ-
ματοποίησε στην Εστία της στην
Αθήνα, ιστορικής σημασίας σύσκε-
ψη των συλλόγων της περιφέρειας
Καλαβρύτων.

Στην συγκέντρωση είχαν προ-
σκληθεί αντιπρόσωποι από όλους
τους εν Αθήναις-Πειραιά Συλλόγους
με σκοπό να σχεδιαστεί ένα ισορ-
ροπημένο πρόγραμμα που θα λει-
τουργήσει αναπτυξιακά στο Δήμο
Καλαβρύτων από τα Παγκρατέικα
Καλύβια μέχρι τους Πετσάκους και
από τους Ρωγούς μέχρι τα Τριπό-
ταμα. 

Οι προτάσεις των πα-
ρισταμένων θα κωδικο-
ποιηθούν, αφού πρώτα
αξιολογηθούν η κάθε μία
ξεχωριστά, με προσδοκία
να περιληφθούν στο σχε-
διασμό της νέας προ-
γραμματικής περιόδου
2014-20 του ΕΣΠΑ.

Τον συντονισμό της
εκδήλωσης είχε αναλά-
βει ο κ. Τάκης Μπουζιώ-
της, υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
της Ένωσης με τους Συλλογικούς
Φορείς.

Ο πρόεδρος της Π.Ε. κ. Βαρβι-
τσιώτης απευθύνοντας χαιρετισμό
στους παρισταμένους, τους ευχα-
ρίστησε για την ανταπόκρισή τους
στην πρόσκληση της Παγκαλαβρυ-
τινής Ένωσης και παρουσίασε το
γενικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας.

Στην συνέχεια η αντιπρόεδρος
της Π.Ε., Dr. MSc Management Ανα-
στασία Μπαλασοπούλου, με την
βοήθεια βίντεο που προβλήθηκε και
είχε επεξεργαστεί η ίδια, έδωσε
τους άξονες προτεραιοτήτων για
να μπορούν να κινηθούν οι προτά-
σεις των παρισταμένων. 

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις
όλων των προέδρων και εκπροσώ-
πων των Καλαβρυτινών Συλλόγων
που παραβρέθηκαν στη σύσκεψη. 

Η καλυτέρευση-συντήρηση του
οδικού δικτύου, η αξιοποίηση των
αρχαιολογικών μας χώρων, η προ-
βολή διακεκριμένων μοναστηριών-
εκκλησιών, του Κλήματος του Παυ-
σανία ενδεικτικά, περιλαμβάνονται
στις προτάσεις των ομιλητών.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφ-
ναίων Αθήνας-Πειραιά, Άγγελος
Καυγάς, πρότεινε τη δημιουργία
τουριστικού οδηγού που θα περι-
λαμβάνει όλα τα αξιοθέατα – του-
ριστικούς προορισμούς της περιο-
χής Καλαβρύτων. Στη συνέχεια με
πρωτοβουλία της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης αλλά και όλων των συλλό-
γων να προωθηθεί στους τουριστι-
κούς πράκτορες και τουριστικά γρα-
φεία για την αποτελεσματικότερη
και ουσιαστική αξιοποίησή τους.

Την κατασκευή Δημοσίων σφα-
γείων που σε μια περιοχή αμιγώς
κτηνοτροφική, λείπουν. 

Την δημιουργία – κατασκευή
εργοστασίου επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων με σεβασμό στο περιβάλ-
λον σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

όπου θα απασχολούνται εργάτες
– τεχνίτες από την περιοχή κατα-
πολεμώντας συγχρόνως την ανερ-
γία.

Όλες οι προτάσεις θα ομαδο-
ποιηθούν αφού πρώτα ενσωματω-
θούν με αυτές όλων των άλλων
συλλογικών φορέων που θα απο-
σταλούν και οι οποίοι για διάφορους
λόγους δεν παραβρέθηκαν, αλλά
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Στη συνέχεια θα γίνει συνάντη-
ση, με τους θεσμικούς φορείς της
Περιφέρειας και του Δήμου για να
περιληφθούν στο σχεδιασμό του
ΕΣΠΑ. Το τελικό σχέδιο – πρόταση

θα βγει στη δημοσιότητα για τελικές
προτάσεις που θα βελτιώσουν στα
πλαίσια του εφικτού, ακόμη περισ-
σότερο, την προσπάθεια της Παγ-
καλαβρυτινής Ένωσης. 

Η τελευταία, με τον πρόεδρό
της και όλο το συμβούλιο δηλώνουν
ότι θα στηρίξουν σοβαρά με μελέτες
την προετοιμασία των προτεινόμε-
νων έργων.

Στη σύσκεψη που κάλυψε δη-
μοσιογραφικά «Η Φωνή των Καλα-
βρύτων» με τον Πάνο Τσαπάρα πα-
ραβρέθηκαν: από την Ένωση Κα-
λαβρυτινών Αθήνας ο κ. Τσενές
Σωτήριος, από το Λειβάρτζι  οι κ.κ.
Φράγκος και Λάγιος, από τα Λυ-
κούρια οι κ.κ. Μούσιος και Κριμπέ-
νης, από τη Δάφνη ο κ. Άγγελος
Καυγάς και η κ. Αναστασία Μπα-
λασοπούλου, από το Σοποτό ο κ.
Σοφιανόπουλος και ο κ. Σακελλα-
ριάδης, από την Κλειτορία ο κ. Κου-
λέττος, από τις Σειρές η κ. Κων-
σταντινίδη, από τη Σκοτάνη ο κ.
Τσιώτος και η κ. Μαριάνθη Χρονο-
πούλου, από τα Αγράμπελα ο κ. Β.
Ραβαζούλας και ο κ. Παναγιωτό-
πουλος, από την Άνω Κλειτορία
(Καρνέσι) ο κ. Σπήλιος Μπαλαφού-
τας και άλλα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου, από το Σύλλογο Λεύκας
ο κ. Βαρβιτσιώτης, από το Πλανη-
τέρο ο κ. Άγγελος Βαγενάς, από
τα Κρινόφυτα εκπροσωπώντας και
την Ομοσπονδία Αρχαίος Κλείτωρ
ο κ. Κώστας Κατσιάρης, από το
Λευκάσιο ο κ. Σκάρπας, από το
Δρυμό ο κ. Μπουζιώτης, από τους
Κάτω Λουσούς ο κ. Αντώνης Πε-
τμεζάς, από το Παγκράτι ο κ. Μού-
σης, από το Καστέλλι ο κ. Γιαννα-
κόπουλος, από την Αδελφότητα Φι-
λιωτών «Ο Άγιος Βλάσιος» ο κ. Μη-
τρόπουλος Γιώργος, από τα Καστριά
ο κ. Παντούλιας, από το Σύλλογο
Φίλων Αγίου Αθανασίου ο κ. Στα-
θούλιας και πολλοί άλλοι συμπα-
τριώτες.

ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ  ΕΝΩΣΗ
Σύσκεψη  μ’ όλους  τους  Συλλόγους
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Η Μαίρη Τερζή-Μπαμπίλη είναι η πρώτη
γυναίκα στην περιφέρειά μας που ασχολήθηκε
με την παραγωγή μελιού. Ξεκίνησε το 1980
μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της Κοινοτάρχη
Χόβολης Γιάννη Μπαμπίλη.

Μετά την απώλεια του συζύγου της δεν
δίστασε καθόλου κι ανέλαβε ολοκληρωτικά
ως μελισσοκόμος την όλη διαδικασία παρα-
γωγής, επ’ ωφελεία της οικογένειάς της αλλά
και του χωριού. Διότι κράτησε στις τάξεις
του ένα μέλος, μία οικογένεια ενεργή και
παραγωγική. 

Αυτοδίδακτη στην μελισσοκομία έμαθε
πειραματιζόμενη πάνω στα μελίσσια, μελε-
τώντας συγχρόνως μέσω των βιβλίων αλλά
και του διαδικτύου. 

Συζητώντας μαζί της αντιλαμβάνεσαι αμέ-
σως την αγάπη και το πάθος της για την
δουλειά της. 

Τα μελίσσια, μας λέει, μεταφέρονται στο
τέλος Μαΐου στα έλατα του όρους Μαινάλου.
Εκεί συλλέγουν το μέλι ελάτης βανίλια ή
έλατο βανίλια. 

Μέλι παχύρευστο πλούσιο σε συστατικά,
σε πρωτεΐνες, αμινοξέα κι ιχνοστοιχεία (κάλιο,
μαγνήσιο, φώσφορο, σίδηρο) ιδιαίτερα γευ-
στικό το οποίο δεν κρυσταλλώνει. 

Στα έλατα θα μείνουν 30-40 ημέρες, μετά
τα μετακομίζουμε στο χωριό μας όπου θα
ξεκουραστούν οι μέλισσες, θα ανανεωθεί ο
πληθυσμός και στη συνέχεια θα συλλέξουν
μέλι από την περιοχή μας. Δηλαδή διάφορα
αγκάθια, αφαλαρίδα και δρυς από την περιοχή

Νασίων. Το χειμώνα ξεχειμωνιάζουν σε ζεστές
περιοχές.

Συνεχίζοντας απτόητη η συμπατριώτισσα
κ. Μαίρη μας εξηγεί ότι η άνοιξη είναι η
εποχή που αναπτύσσονται τα μελίσσια. 

Η βασίλισσα γεννά εντατικά και εκτρέφεται
γόνος στο μέγιστο βαθμό. Υπάρχει άφθονο
νέκταρ και γύρη στη φύση. Τα μελίσσια
λοιπόν αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και οι
συνθήκες είναι ευνοϊκές για το κτίσιμο των
κηρηθρών. Πράγματι την εποχή αυτή τα με-
λίσσια κτίζουν εντατικά και είναι ευκαιρία να
γίνει αντικατάσταση των παλιών κηρηθρών. 

Μια από τις εργασίες αυτής της εποχής
είναι η παραγωγή βασιλισσών για την αντι-
κατάσταση των ηλικιωμένων. Η σμηνουργία
είναι ο φυσικός πολλαπλασιασμός του με-
λισσιού και είναι απαραίτητη διαδικασία για
την διαιώνισή του. Το φαινόμενο αυτό όμως
είναι ανεπιθύμητο για τον μελισσοκόμο επειδή
το μελίσσι χάνει μεγάλο μέρος του πληθυσμού
με αποτέλεσμα την δραματική μείωση της
παραγωγής μελιού. Η καταστολή της σμη-
νουργίας είναι η πιο δύσκολη και κοπιαστική
δουλειά. 

Ποια όμως είναι τα προϊόντα της μέλισσας;
Αυτά είναι η γύρη, η πρόπολη, το κερί, ο βα-
σιλικός πολτός και το μέλι. 

Τέλος η κ. Μαίρη Τερζή - Μπαμπίλη, μας
ενημερώνει ότι το μέλι είναι και φάρμακο.
Χρησιμοποιείται στην επούλωση των πληγών,
ενώ το δηλητήριο των μελισσών στην κατα-
πολέμηση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. 

Μαίρη  Τερζή - Μπαμπίλη
Η  πρώτη  γυναίκα  παραγωγός  μελιού

στην  περιφέρειά  μας
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Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο

Η ΜΑΝΕΣΤΡΑ
Η μανέστρα γίνεται κατ’ άλλον τρόπο, με άλλη συνταγή.
Από πολλές ημέρες πριν, μάζευε αυγά η νοικοκυρά ή τα συγκέν-

τρωνε από τα δικά της αν δεν τα κατανάλωνε ο νοικοκύρης σε κα-
γιανάδες ή τα παιδιά για να δυναμώσουν ή για ν’ αγοράσουν
καραμέλες και λουκούμια επ’ ανταλλαγή με αυγά στον έμπορο.
Άλλοτε τάδιναν στον γυρολόγο για κλωστές και υφάσματα. Συνήθως
έβγαιναν γύρω στη ρούγα και γύρευαν δανεικά, που τα επέστρεφαν
αργότερα.

Αφού κοσκίναγε το αλεύρι με την ψιλή κρισάρα και πάλι, είχε
έτοιμο το γάλα, γλυκό όμως, της ημέρας, παραγγελμένο από καιρό,
για ορισμένη ημέρα, στον τσοπάνη. Έσπαζε τα αυγά και άρχιζε να
ζυμώνει αλεύρι, γάλα και αυγά. Η αναλογία είναι 2-3 αυγά στο
φύλλο. Μετά το ζύμωμα το έβαζαν το ζυμάρι σε μεγάλο χαλκωματένιο
τέτζερη ή σε μεγάλη τέσα ή σε ταψί και το σκέπαζαν με τουλπάνι
που τόβρεχαν συχνά για να διατηρείται υγρό. 

ΠΛΑΣΙΜΟ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
Κατόπιν καθόσαν στο σοφρά (χαμηλό στρογγυλό τραπέζι) και με

τον πλάστη (1 μ. x 2 εκ.) έπλαθαν τα φύλλα. Το πλάσιμο είναι τέχνη,
γιατί το φύλλο του ζυμαριού πρέπει να βγαίνει ισόπαχο, να μη
σχίζεται, να μην κάνει τρύπες, να γίνεται γρήγορα και να μην κολλάει.
Σ’ αυτό βοηθούσε η πείρα, το συχνό πασπάλισμα του φύλλου με
αλεύρι και η επιτηδειότητα. Τα φύλλα απλώνονται σε κρεβάτια, τρα-
πέζια, πάτωμα, να στεγνώσουν, απάνω σε σεντόνια. Έπειτα μαζεύουν
ένα-ένα γύρω στον πλάστη σε ρολό, τα κόβουν κατά μήκος του
πλάστη με το χυλοπιτομάχαιρο, ώστε γίνονται λωρίδες 10-20 εκ.
πλατιές, απανωτές και τότε αρχίζει το κόψιμο της μανέστρας ή χυ-
λοπίτας. Χρησιμοποιούσαν το ειδικό χυλοπιτομάχαιρο, αλλά και κάθε
μαχαίρι, που τα τρόχιαζαν πρόχειρα τόνα με τ’ άλλα. 

Οι πιο επιμελείς την έκοβαν σε πολύ μικρά ρομβοειδή ή τετράγωνα,
φυλλαράκια, πλάτους 1Χ1 εκ. ως εξής: Πρώτα έκοβαν τις λωρίδες
του φύλλου σε μακρουλές λουρίδες πλάτους 1 εκ. ανά 10, με οδηγό
το έξω χείλος της αριστεράς παλάμης με γρήγορα κοψίματα του μα-
χαιριού με το δεξί χέρι. Έπειτα γύριζαν σταυρωτά τις 10 λουριδίτσες
και τις ξανάκοβαν, ώστε γινόταν τα παραπάνω τετράγωνα φυλλαράκια.
Τά ’παιρναν τώρα και τα άπλωναν στ’ αλώνια ή στις αυλές να
ηλιαστούν στα κάτασπρα σεντόνια. 

Το λιάσιμο διαρκούσε πολλές ημέρες. Φύλαγαν το μαγέρεμα
(τραχανάς και μανέστρα λέγονται και «μαγέρεμα»), είτε οι ίδιες οι
νοικοκυρές, γνέθοντας ή ξένοντας ή πλέκοντας, είτε τα παιδιά δια-
δοχικά, να μην το φάν οι κότες, τα γουρούνια ή τα ζώα, που είναι
ελεύθερα στα χωριά. Εκεί συζητούν ποια μανέστρα έγινε καλύτερη,
πόσα αυγά βάνει η καθεμιά, ποια είναι πιο ψιλοκομμένη και λοιπά. 

Τα οικιακά αυτά παρασκευάσματα, φτιαγμένα από αγνά και
άφθονα υλικά είναι πλούσιες, εύπεπτες, υγιεινές, θρεπτικές και πρό-
χειρες τροφές. Μαγειρευμένα με κρέας ή σκέτα, σούπα αυγοκομμένη
ή στο φούρνο, για υγιείς και αρρώστους, νέους, γέρους και παιδιά.
Γίνονται αραιά, ή πυκτά, αναλόγως των συνθηκών, με τομάτα ή αυγο-
λέμονο, μονοφάγι ή συμπλήρωμα, χειμώνα καλοκαίρι, βιαστικά ή πε-
ριποιημένα. Εύγευστα είναι με αρνάκι ή με κοτόπουλο καπαμά με
τομάτα. 

Εσχάτως γίνονται ενώπιόν τους ταχύτατα με μηχανήματα, στην
Πάτρα, όπου προσκομίζουν έτοιμη τη ζύμη από το σπίτι οι νοικοκυρές,
η κάθε μία με την ποιοτική σύσταση της προτιμήσεώς της. Αλλά δεν
είναι πια τόσο νόστιμες, διότι το χρησιμοποιούμενο αλεύρι δεν είναι
από υδρόμυλο, αλλά «κυλινδρισμένο» από κυλινδρόμυλο δηλαδή,
όπου αποφλοιούται ο κόκκος του σίτου και βγαίνει χωριστά το
σιμιγδάλι (τα λευκώματα του σταριού) ώστε το αλεύρι είναι μόνο
άμυλο. Έπειτα με τα λιπάσματα δεν είναι εύγευστο, όπως όλα τα
σημερινά προϊόντα. 

ΣΤΟ ΤΗΛ

Κάτω τα χέρια από 
το μισθολόγιο των Βουλευτών 
Μπορεί ο προϋπολογισμός του 2014 για

τη Βουλή να μειώθηκε σε σχέση με το περσινό,
ωστόσο οι κωδικοί που αφορούν τα μισθολο-
γικά των πατέρων του Έθνους παρέμειναν
ανέγγιχτοι με δεδομένη βέβαια και την φορο-
λογική τους ατέλεια σε ποσοστό 70% που
δεν υπάρχει σε κανένα άλλο Έλληνα φορολο-
γούμενο. 

Ούτε  Α.Τ.Μ. 
Τις ημέρες και ώρες που λειτουργεί το ταχυδρομείο

οι συγχωριανοί μπορούν να κάνουν τις οικονομικές
συναλλαγές τους. Ημέρες όμως αργίας και ώρες
που είναι κλειστό το ταχυδρομείο οι συμπατριώτες
όχι μόνο δεν εξυπηρετούνται αλλά μάλλον τιμω-
ρούνται γιατί δεν ζουν σε μεγάλη πόλη ή κωμόπολη
όπου υπάρχουν ΑΤΜ. Ένα λοιπόν απλό μηχάνημα
ΑΤΜ κάποιας τράπεζας εύκολα θα τους εξυπηρετούσε
όχι μόνο αυτούς αλλά και τα γύρω χωριά δίνοντας
συγχρόνως και κάποια ώθηση για οικονομική κίνηση
στα μαγαζιά του χωριού. Οι άρχοντες του τόπου κι
όχι μόνο αυτοί αλλά και κάποιος συγχωριανός που
διευθύνει ή εργάζεται σε τράπεζα ας φροντίσει.

Θα τον ευγνωμονούν όλοι οι κάτοικοι του χωριού
μας αλλά και των όμορων χωριών. 

Οι  γυναίκες  διασκεδάζουν
Συχνά-πυκνά οι γυναίκες της Δάφνης δειπνούν

είτε στου Τζόλα, είτε στου Φερλέ χαλαρώνοντας
ενώ συγχρόνως ανταλλάσσουν απόψεις κι ιδέες
μεταξύ τυριού κι αχλαδιού. Δείχνουνε με αυτές
τις συνευρέσεις ότι για να γεμίζεις τη ζωή σου,
να ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, να δια-
σκεδάζεις απαιτούνται απλά πράγματα, δηλαδή
μόνο καλή διάθεση. 

Ο  Αγ.  Χαράλαμπος  άνοιξε
Μετά από δύο - τρεις - τέσσερις μεταθέσεις -

αποσπάσεις - ανακλήσεις ιερέων τοποθετήθηκε
τελικά στον Αγ. Χαράλαμπο ο παπα-Νικόλαος
Σωτηρόπουλος καταγόμενος από τα Τριπόταμα.

Ευχή όλων να παραμείνει. Απαιτείται βέβαια
να δείξει ο ιερέας συνεργασία, εκτίμηση και σε-
βασμό στους ενορίτες του και τότε σίγουρα αυτοί
θα του το ανταποδώσουν στον ανάλογο βαθμό. 

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

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη

Συνέδριο  για  τη... συγχώρεση 
Διήμερο συνέδριο για τη... συγχώρεση

διοργανώθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Υπήρξε και ομιλία του Σταύρου Ζουμπουλάκη
για τη συγγνώμη που πρέπει να ζητήσουν οι
πολιτικοί, οι οποίοι δεν είναι οι λίγοι αλλά οι
περισσότεροι.

άλμα  ζωής...  Αλληλεγγύη
Κορίτσια -μέλη του Συλλόγου- με αθλητική

περιβολή έτοιμα για το “άλμα ζωής” στον
αγώνα δρόμου της ζωής στις 29-9-2013 στο
Ζάππειο. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται οικία με κατάστημα

στο κέντρο της Δάφνης
Πληροφορίες: Γιάνναρη Χριστίνα & Σούλα

τηλ. 6944642815 & 6944153631

Η  Εθνική  Ελλάδας
και  οι  επιτυχίες  της 
Ευτυχώς που υπάρχουν τα παιδιά της

Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου που μας δίνουν
ακόμα χαρές. Η τελευταία τους επιτυχία για
πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ της Βρα-
ζιλίας το καλοκαίρι του ’14 έκανε όλους τους
Έλληνες να ξεχάσουν την συνεχή οικονομική
κρίση με τα δυσβάστακτα μέτρα.

Πάντα τέτοια. 

Ευανθία...  ΤΕΛΟΣ
Η Ευανθία Ραμαντάνη - Θεοδωροπούλου η

δημόσια υπάλληλος πολλαπλών χρήσεων, το πο-
λυεργαλείο, η Γραμματέας, η Ληξίαρχος, η Υπάλ-
ληλος του Δήμου μας υπέβαλε αίτηση συνταξιο-
δοτήσεως. 

Το κενό της είναι μεγάλο πλην όμως φρονούμε
ότι η αντικαταστάτριά της Θεοδώρα Ασημακο-
πούλου σε βάθος χρόνου θα φανεί το ίδιο επαρκής
και εξυπηρετική για το καλό των συγχωριανών. 

Ευανθία ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σου,
ν’ απολαύσεις την σύνταξη για πολλά χρόνια. 

Κάποιοι  οφείλουν  να  αλλάξουν 
Δύο (2) τουριστικά λεωφορεία με επισκέπτες

έφθασαν στο χωριό μας για προγραμματισμένη εκ-
δρομή. Δυστυχώς όμως η διέλευσή τους από το
κέντρο του χωριού ήταν αδύνατη. Λόγω θρησκευτικής
τελετής (κηδεία) ΙΧ αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα
και στις δύο πλευρές του δρόμου με αποτέλεσμα να
μην μπορεί να διέλθει μεγάλο όχημα. Τελικά έφθασαν
στην ταβέρνα για μεσημεριανό φαγητό όπως είχε
κανονιστεί. Εκεί τους περίμενε η μεγάλη έκπληξη
γιατί έπρεπε να φάνε εντός συγκεκριμένου χρόνου.
Επειδή όμως ο χρόνος παραβιάστηκε σχεδόν τους
σήκωσαν γιατί θα ερχόταν για φαγητό οι επισκέπτες
της τελετής, δηλαδή μονά-ζυγά δικά του, του επι-
χειρηματία. Έτσι θα φέρουμε τουρίστες;

Έτσι θα φτάσουν επισκέπτες στο χωριό μας; 

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013
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Μάρης Παναγιώτης

ΛΕΣΚΟΠΙΟ

Η  φέτα  θα  γίνει  καναδέζικη 
Από το 2005 έχει καταχωρηθεί στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση ότι το όνομα ΦΕΤΑ στο πα-
ραγόμενο τυρί δικαιούται να χρησιμοποιεί
μόνο η Ελλάδα, μόνο οι Έλληνες κτηνοτρό-
φοι. Δυστυχώς το 2013 ύστερα από συμφωνία
της Ε.Ε. με τον Καναδά δικαιούνται και οι
κτηνοτρόφοι της χώρας αυτής να χρησιμο-
ποιούν το ίδιο όνομα για το λευκό τυρί που
παράγουν, δηλαδή ΦΕΤΑ.

Μάλιστα το υπέγραψαν ο Έλληνας αρ-
μόδιος υπουργός και η Επίτροπος χωρίς ιδι-
αίτερη σκέψη. Ίσως ακόμη η ηγεσία του
τόπου προλαβαίνει να διορθώσει το τεράστιο
ατόπημα που διαπράττεται. 

Ελπίζουμε κι ευχόμαστε. 

Γελάτε  γιατί  χανόμαστε
Ένα κοριτσάκι ρωτά το μπαμπά της:
― Μπαμπά, όλα τα παραμύθια αρχίζουν με

«μία φορά κι έναν καιρό...»;
― Όχι, παιδί μου. Υπάρχουν πολλά που αρ-

χίζουν με «όταν εκλεγώ, υπόσχομαι...» 

Δικαιώματα
Κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί προστατεύεται

από 30 ειδικά διαμορφωμένα άρθρα, που αποτελούν
την Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου.

Ποιος είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί, αν
εφαρμόζονται όλα αυτά τα άρθρα και να τιμωρεί
τους παραβάτες; 

Φυσικά οι διεθνείς οργανισμοί και όσοι έχουν
δεχτεί και συνυπογράψει τα άρθρα, ιδιαίτερα δε οι
μεγάλες δυνάμεις. 

Τι κάνουν στην περίπτωση της Συρίας, της Αιγύ-
πτου, της....

Ότι έκαναν παλιότερα στη Γάζα, στο Ιράκ, στο
Αφγανιστάν, στο Κόσσοβο, στην Τσετσενία, στην
Κύπρο παλιότερα, στο..., στην...

Τίποτα απολύτως. Έκαναν συζητήσεις και συ-
σκέψεις, έβγαζαν αποφάσεις καταδικαστικές, που
ποτέ... δεν επέβαλαν την εφαρμογή τους. 

Στο τέλος δέχονταν τα τετελεσμένα και πέραν
αυτού ουδέν. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. 

Απόλυτη υποκρισία.

Γιαγιά  77  χρονών  ίδρυσε
σχολή  για  πορτοφολάδες 
Γιαγιά 77 χρονών στην Βουλγαρία με ει-

δικότητα στην κλοπή πορτοφολιών ίδρυσε
σχολή με σκοπό να διδάξει στους νεώτερους
την τεχνική του πορτοφολά. 

Προηγουμένως φρόντισε για την επιμόρ-
φωση!!! των 30 εγγονών και 12 δισεγγόνων
της. Μάλιστα τους περισσότερους απ’ αυτούς
τους έστειλε και σε χώρες του εξωτερικού
για πρακτική εξάσκηση.

Τι άλλο θα δούμε.

Το  Πολυτεχνείο  σε  παρακμή
Εδώ Πολυτεχνείο... μια μέρα μνήμης, αλλά και σκε-

πτικισμού, παραδειγματισμού, συγκίνησης κι έντονου
προβληματισμού, για την περίοδο που η Ελλάδα στερή-
θηκε τη δυνατότητα έκφρασης και ελευθερίας. 

Με λύπη διαπιστώνω ότι η μέρα αυτή δεν έχει κάνει
τον Έλληνα πιο σκεπτικό, πιο γενναιόδωρο, πιο ώριμα
πολιτικοποιημένο και ο χώρος του Πολυτεχνείου έχει
γίνει μια φιέστα που επαναλαμβάνει ρηχά συνθήματα
και πολιτικές ιδέες χωρίς ουσία, εκφρασμένες σε στίβες
χαρτιών, πάνω στους πάγκους των φοιτητικών παρατά-
ξεων. Ο κόσμος έρχεται να αφήσει ένα λουλούδι, να
βγάλει μια φωτογραφία δίπλα στο μνημείο και βιαστικά
να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, σαν να επισκε-
πτόταν κάποιο αξιοθέατο, ενώ πολιτικά κόμματα και
φορείς εκπληρώνουν απλώς τη θεσμική τους υποχρέωση.
Τέλος η πορεία που χρόνο με το χρόνο χάνει σε παλμό,
σε ένταση, σε αγωνιστικό πνεύμα. 

Ας αναρωτηθούμε όλοι μας και ας ανασύρουμε τις
ιδέες και τις αξίες στη ζωή μας και με τα θετικά βήματα
της ιστορικής μας διαδρομής, να κτίσουμε τις βάσεις
πάνω σε μια ουσιαστική «Δημοκρατία» και «Ελευθερία»,
που οραματίστηκε η γενιά του Πολυτεχνείου. 

Να δώσουμε το παράδειγμα κυρίως στη νέα γενιά
πως πρέπει να αγωνιζόμαστε ομαδικά (με σεβασμό και
ομοψυχία) για να αποκτήσουμε χαμένα δικαιώματα και
ελευθερίες! 

Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2013 στο Ζάππειο έγινε ένας αγώνας
δρόμου διαφορετικός από τους συνηθισμένους, έτρεξαν πιο γρήγορα
από τη σκιά τους οι γυναίκες ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Διοργανωτής ήταν το «άλμα ζωής», ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυ-
ναικών με καρκίνο του μαστού και συμμετείχαν γυναίκες από όλη την
Ελλάδα και μέσα σε αυτές μπροστάρησα ήταν η συμπατριώτισσά μας
πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων Παναγοπούλου-Τράγκα
Σπυριδούλα, νυν Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μαγούλας, η
οποία ενημέρωνε και παρότρυνε τις γυναίκες να συμμετέχουν ενεργά
σε αυτόν τον φιλανθρωπικό σκοπό. Όπως ήταν φυσικό δεν ξέχασε
τις Δαφναίες και τους Δαφναίους που ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν
δυναμικά.

Οι γυναίκες της Δάφνης όσο και ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας
και Πειραιά προμηθεύτηκαν μπλουζάκια και καπέλα και όσοι μπόρεσαν
παραβρέθηκαν και έτρεξαν στον αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων ή
στον περίπατο των 2 χιλιομέτρων. 

Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφ-
ναίων κ. Καυγάς Άγγελος με μέλη του Συλλόγου οι οποίοι έλαβαν
μέρος στον αγώνα. 

Αυτός ο αγώνας είχε και μία διάκριση για την Πρόεδρο του
Συλλόγου Γυναικών Μαγούλας που σαν αρχηγός ομάδας βραβεύτηκε
πρώτη με τις περισσότερες συμμετοχές (605) ενώ ο δεύτερος ήταν με
293 συμμετοχές. Ο αγώνας αυτός ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια και
κάθε χρόνο έχει και μεγαλύτερη επιτυχία γιατί ο κόσμος έμαθε το ση-
μαντικότατο έργο που προσφέρει στις γυναίκες που έχουν προσβληθεί
από τον καρκίνο του μαστού προσφέροντας φάρμακα, ψυχολογική
υποστήριξη αλλά και καταλύματα για τους οικείους τους που προέρχονται
από επαρχία για να βρίσκονται κοντά τους κατά τη διάρκεια της νοση-
λείας τους. 

Η συμπατριώτισσά μας Παναγοπούλου-Τράγκα Σπυριδούλα ευχα-
ριστεί όλες και όλους όσους συμμετείχαν. Δεν έχουν σημασία οι
πρωτιές, σημασία έχει η συμμετοχή και εύχεται του χρόνου να μην
λείψει κανείς διότι την σπουδαιότητα αυτής της ενέργειας την κατα-
λαβαίνεις αν κάποιος δικός σου άνθρωπος βρεθεί σε αυτή την δυσά-
ρεστη θέση. 

άλμα  ζωής
Αλληλεγγύη  σε  δύσκολους  καιρούς
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σουμε να διαλυθεί το πανηγύρι μας, που έχει μεγάλη (οικονομική
& κοινωνική) σημασία για την περιοχή και με την βοήθεια των κρα-
τικών φορέων και την πρωτοβουλία κυρίως νέων αγροτών, κτηνο-
τρόφων και άλλων επαγγελματιών της περιοχής μας, να στραφούν
στη δημιουργία μιας μορφής αγροτουρισμού. Αγροτουρισμός με
βιολογικά και καινοτόμα προϊόντα (υπάρχουν και κονδύλια που
μπορούν να βοηθηθούν στα πρώτα τους βήματα), να γνωστοποιηθεί
με αφίσες και μέσω ίντερνετ, ώστε στο πανηγύρι να εκθέτουν σε
περίπτερα τα προϊόντα τους όλοι οι παραγωγοί. Στη Β. Ελλάδα, γί-
νεται κάτι παρόμοιο τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία. 

Πιστεύω ότι η περιοχή μας θα έχει μέλλον, αν εκμεταλλευτούμε
σωστά τα προϊόντα που μπορούμε να παράγουμε και τις φυσικές
ομορφιές του τόπου μας. 

Βάσω Μαλλή

ΤΟ  ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
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ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Τι π ρ έ π ε ι ν α κ ά ν ω ;

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
α. Αν δεν έχετε τραυματισθεί, πρέπει

να φροντίσετε για τους τυχόν τραυμα-
τίες και να λάβετε μέτρα κυκλοφοριακής
ασφαλείας, μέχρι να καταφθάσει η Αστυ-
νομία, η οποία χρήσιμο είναι να καλείται,
ακόμα και στις περιπτώσεις, που αποτέ-
λεσμα της σύγκρουσης είναι η πρόκληση
μόνο υλικών ζημιών στα οχήματα ή
στην περιουσία τρίτων.

β. Η καταγραφή των στοιχείων των
εμπλακέντων οδηγών και η εξακρίβωση
των στοιχείων ταυτότητας των οχημά-
των και των ασφαλειών αποτελούν  μια
αναγκαία ενέργεια, όπως επίσης και η
λήψη των στοιχείων των επιβατών με
τη διάκριση αν μεταξύ αυτών ή τρίτων
υπάρχουν τραυματίες.

γ. Η άμεση λήψη φωτογραφιών του
τόπου του ατυχήματος και της τελικής
θέσης των οχημάτων, ακόμα και με το
κινητό τηλέφωνο, σας εξασφαλίζουν
έναντι οποιουδήποτε κακόβουλου, που
θα επιχειρούσε να στρεβλώσει την πραγ-
ματικότητα, ενώπιον ενός δικαστηρίου
ή μιας ασφαλιστικής εταιρίας.

δ. Μετά το ατύχημα θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική σας
εταιρία για να δηλώσετε το ατύχημα
και τις συνέπειές του. 

Καλό είναι να γνωρίζετε ότι ακόμα κι
αν κάνετε αρνητική δήλωση επιβαρύνε-
στε με 2 μονάδες στο σύστημα Bonus-
malus οι οποίες αυξάνουν το βασικό
ασφάλιστρο. Σε περίπτωση που δεν ευ-
θύνεσθε και αποζημιωθείτε, πρέπει να
προβείτε σε ανάκληση της δήλωσης,
για να σας επιστραφούν αναδρομικά  τα
ασφάλιστρα που ενδεχόμενα επιπλέον
εισπράχθηκαν. 

2. ΕΙΔΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Όχι σπάνια, βρισκόμαστε μπροστά

σε ιδιαίτερες περιπτώσεις συγκρούσεων,
που μας προβληματίζουν και μας οδηγούν
σε αδιέξοδες σκέψεις αναφορικά με τον
τρόπο αποζημίωσής μας. Κάποιες εξ αυ-
τών θα προσπαθήσουμε να εξειδικεύ-
σουμε παρακάτω σε μια προσπάθεια να
επιλύσουμε τυχόν απορίες σας.

α. Σύγκρουση με κλεμμένο αυτ/το ή
που έχει αποκτηθεί με βία: Κατά το
νόμο η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμ-
βάνει και την αστική ευθύνη του κυρίου
ή κατόχου έναντι τρίτων σε περίπτωση
αυτοκινήτων που είτε έχουν κλαπεί, είτε
αποκτηθεί με χρήση βίας. Κατά συνέπεια
η ασφαλιστική εταιρία, σε περίπτωση
υπαιτιότητας του οδηγού του οχήματος
που έχει ασφαλισμένο, έχει υποχρέωση
να σας αποζημιώσει και αν δεν το πράξει,
σεις έχετε το δικαίωμα να στραφείτε
αναγωγικά κατ’ αυτής, του κυρίου (ιδιο-
κτήτη) και του κλέφτη οδηγού, ζητώντας
στα πολιτικά δικαστήρια την αναγνώριση
του δικαιώματός σας για αποζημίωση.

β. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία, εξαιρούνται απ’ την ασφάλιση οι
ζημιές που προκαλούνται:

i. από οδηγό που στερείται της προ-
βλεπόμενης άδειας οδήγησης.

ii. από οδηγό που οδηγούσε ευρι-
σκόμενος κάτω απ’ την επίδραση οινο-
πνεύματος ή τοξικών ουσιών, εφόσον
η παράβαση βρίσκεται σε αιτιώδη συνά-
φεια με την πρόκληση του ατυχήματος. 

iii. από αυτ/το του οποίου γίνεται
διαφορετική χρήση απ’ αυτή που καθο-
ρίζεται στο ασφαλιστήριο και στην άδεια
κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή βρί-
σκεται σε αιτιώδη συνάφεια με την πρό-
κληση του ατυχήματος.

Οι παραπάνω εξαιρέσεις ισχύουν απο-
κλειστικά στο πλαίσιο της σχέσης της
ασφαλιστικής εταιρίας με τον ασφαλι-
σμένο πελάτη της και δεν απαλλάσσει
την ασφάλεια από την υποχρέωση απο-
ζημίωσης των τρίτων που έχουν ζημιωθεί.
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που η ζημιά
που σας προκλήθηκε οφείλεται σε μια
απ’ τις παραπάνω τρείς αιτίες (οδηγό
χωρίς άδεια οδήγησης, ευρισκόμενο υπό
την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών
ουσιών ή από αυτ/το που γινόταν δια-
φορετική χρήση απ’ την προβλεπόμενη)
η ασφαλιστική εταιρία έχει υποχρέωση
να σας αποζημιώσει, άσχετα αν αυτή
αναγωγικά θα στραφεί κατά του πελάτη
της, στη συνέχεια, για να διεκδικήσει
όσα δαπάνησε για τη δική σας αποζη-
μίωση. 

γ. Για την αποζημίωση εξειδικευμένων
περιπτώσεων ζημιών, έχει συσταθεί ένα
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με
την επωνυμία ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,
στο οποίο έχετε δικαίωμα να απευθυν-
θείτε (Δ. Αρεοπαγίτου και Μακρή 1,
Αθήνα – Πλάκα, Τ.Κ. 11742 τηλ.: 210-
3327400) όταν:

i. Συγκρουσθήκατε με ανασφάλιστο
όχημα.

ii. Αυτός που υπέχει ευθύνη για απο-
ζημίωση παραμένει άγνωστος. Στην πε-
ρίπτωση αυτή όμως δεν υπάρχει υπο-
χρέωση αποζημίωσης λόγω υλικών ζη-
μιών. 

iii. Το ατύχημα προήλθε από αυτ/το
του οποίου ο οδηγός προκάλεσε από
πρόθεση αυτό.

iv. Ο ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε
βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή
ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της
ασφαλιστικής εταιρίας.

Κρασοπατέρας  
Άσπρο, μαύρο και κόκκινο

ροζέ και νερωμένο,
το πίνει δίχως μετρημό
τον κάνει μυαλωμένο.

Τότε λέει λόγια σοφά
ποτέ σαρδάμ δεν κάνει,
στο δρόμο ίσια περπατά

δε γέρνει το κεφάλι. 

Πειράζει και πειράζεται
κανένας δε θυμώνει,

και κάπου-κάπου άθελα
τη γλώσσα του δαγκώνει.

Όλα τα σπίτια πέρασαν
μα το δικό του ακόμα,

γι’ αυτό και κείνος θύμωσε
και ξάπλωσε στο χώμα. 

Τέλος τον πήραν σηκωτό
στο σπίτι του τον πάνε

και στο λιτό αχυρόστρωμα
στα μαλακά πετάνε. 

Γνωστοί και φίλοι γνώριζαν 
πως πίνει να ξεχάσει,

πίκρες, καημούς και βάσανα
και όσα έχει περάσει.

Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα  (17) 
της  λέξης  Κρασοπατέρας

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

1) Έτσι λέγεται το μέρος που ζει το γουρούνι,
αλλά και ο κακός άνθρωπος. 

2) Η τιράντα που στήριζε τα παντελόνια.
3) Το σταχτόνερο.
4) Μπήκε στο μάτι μου ένα (σκουπίδι). 
5) Χαρακτηρισμός ζώου που δεν έχει σαμάρι ή

σέλα (αντίστροφα). 
6) Το δώρο που πήγαιναν στις γιορτές ή στους

γάμους. 
7) Κάνει σαν .... Κινείται γύρω-γύρω και δε

σταματά. 
8) Η λέξη δηλώνει το νεκρό, αλλά και το γεμάτο. 
9) Δουλεύει όλη την ημέρα σαν...
10) Το φιλοδώρημα μεγάλης αξίας. 
11) Ονομασία του μικρού γουρουνιού. 
12) Η βρώμα των ποδιών. 

Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (16) 
(αρ. φ. 44):
1) Εδευτούλια 8) Ιδρωτίλα
2) Ύστερος 9) Σκαμαγκίδα
3) Αχούρι 10) Τζουρλάς
4) Γιούργια 11) Ρούγα
5) Γιουρούκι 12) Ίσιασμα
6) Έγκωμος 13) Αλογοσούρτης
7) Λόρδα
Διορθώσεις
Ακροστιχίδα - Βατραχοπόδα (φύλλο 43)
3 - Τελάκι και όχι Ζελάκι
10 - Δοντάγρα και όχι δοντράγρα

Παν. Τσίπος

Εμπόριο  ΑκατέργαστωνΕμπόριο  Ακατέργαστων
Δερμάτων & ΜαλλιώνΔερμάτων & Μαλλιών

Σπήλιος Κούνας
Δάφνη Καλαβρύτων 

Τηλ. 6974883062

Στο 43 φύλλο «Τα νέα της Δάφ-
νης» αναφέρθηκα στον γεωφυσικό
πλούτο της χώρας μας, ο οποίος είναι
και πάρα πολύ μεγάλος, αλλά και
σπάνιος για την περιοχή της Ευρώπης.
Υπάρχει μη εκμεταλλευόμενος, αλλά
και εκμεταλλευόμενος. Από τον εκ-
μεταλλευόμενο όμως, μέρος των ωφε-
λειών δεν θα έπρεπε να αποδίδεται
στον ιδιοκτήτη, δηλαδή στον ελληνικό
λαό; Εάν κάποιος γνωρίζει το ποσό
που αναφέρεται σε κάποιον ισολογι-
σμό ή προϋπολογισμό από εκμετάλ-
λευση γεωφυσικών πόρων ας μας το
πει, εγώ δεν γνωρίζω. Αλλά ας έρ-
θουμε στους εσχάτως, από τους κυ-
βερνώντες, ανακαλυφθέντες υδρο-
γονάνθρακες, διότι όπως μέχρι πρό-
τινος ισχυρίζονταν, ότι δεν υπήρχαν
και να δούμε το γιατί. 

Όπως και στο προηγούμενο φύλλο
ανέφερα, κάποιοι κρατικοί αξιωμα-
τούχοι παρεδέχοντο ότι τα ελληνικά
πετρέλαια τα είχαν οι Αμερικάνοι για
στρατηγικά αποθέματα. Εδώ θα πα-
ραθέσω μερικά από τα στοιχεία που
απαγόρευαν στους Έλληνες να εκ-
μεταλλευτούν τον πλούτο της χώρας
τους, με την συναίνεση των κυβερ-
νητών τους. Το 1976 ο Κ. Καραμανλής,
υπέγραψε με την Τουρκία το πρωτό-
κολλο της Βέρνης, με το οποίο η Ελ-
λάς δεν θα διενεργούσε πετρελαϊκές
έρευνες στην ελληνική υφαλοκρη-

πίδα. Το 1988 ο τότε πρωθυπουργός
Α. Παπανδρέου υπέκυψε σε πιέσεις
και δέχθηκε να σταματήσουν οι έρευ-
νες στο Αιγαίο στα μέρη που ανήκουν
στην Ελλάδα. Κοινό ανακοινωθέν τότε
με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας Τ.
Οζάλ δεν υπήρξε, ούτε δόθηκαν τα
πρακτικά στους αρμόδιους, με συνέ-
πεια, όταν διέρρευσαν και έγιναν γνω-
στά κάποια στοιχεία των συζητήσεων,
να ξεσπάσει μεγάλος θόρυβος που
υποχρέωσε τον πρωθυπουργό να πα-
ραδεχθεί ενώπιον της Βουλής το ολέ-
θριο λάθος του δια της φράσεως «Mea
culpa», δικό μου σφάλμα. Αυτό όμως
δεν διορθώνει το κακό που έγινε στο
Έθνος. 

Οι παραπάνω συμφωνίες έδωσαν
το δικαίωμα στην μετέπειτα πρωθυ-
πουργό της Τουρκίας Τσιλέρ κομπά-
ζουσα να αμφισβητήσει από τον ελ-
ληνικό λαό το δικαίωμα της κυριαρχίας
του, σε όλο σχεδόν τον ελλαδικό
χώρο, λέγουσα «εάν δεν θέλω εγώ
δεν μπορείτε να βγάλετε πετρέλαιο
ούτε στο Ιόνιο». 

Κανείς υπεύθυνος εκ της Ελλάδας
δεν της απάντησε, διότι η φωλιά ήταν
λερωμένη. Ποία κατάντια! Οι απαγο-
ρεύσεις όμως δεν σταματούν εδώ,
υπάρχει και συνέχεια. 

Το 1997 ο νέος τότε πρωθυπουρ-
γός Κ. Σημίτης, στην Μαδρίτη παρα-
δέχθηκε «ζωτικά συμφέροντα της

Τουρκίας στο Αιγαίο». Εάν αυτό δεν
είναι εκχώρηση κυριαρχικών δικαιω-
μάτων, τότε τι είναι; 

Το 1999 στο Ελσίνκι ο πρωθυ-
πουργός Κ. Σημίτης και ο Υπουργός
Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου, δέχθηκαν
δήθεν «συνοριακές διαφορές και άλλα
συναφή θέματα» εν σχέσει προς την
Τουρκία στο Αιγαίο, χωρίς καν να δι-
ευκρινίζεται ποία είναι αυτά τα θέματα.
Όλα αυτά έγιναν κατά παράβαση του
άρθρ. 28 παρ. 3 του Συντάγματος.
Κατά το άρθρο αυτό, μόνο δια νόμου
και δια της πλειοψηφίας όλης της
Βουλής επιτρέπεται η παραίτηση της
Ελλάδας από κυριαρχικά δικαιώματά
της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας
και της ισότητας, εφ’ όσον συντρέχει
«σπουδαίο εθνικό συμφέρον». 

Μην μας πουν κάποιοι ότι όλα
αυτά έγιναν λόγω της ισχυροτέρας
Τουρκίας διότι θα καγχάσουμε ηχηρώς.
Όλα έγιναν κατ’ απαίτηση του προτέ-
κτορά μας, του πέραν του Ατλαντικού
χώρου. Την δεκαετία του 1920, ο Χόρ-
τον, πρέσβης Αμερικάνος στην Αθήνα
και Άγκυρα, είπε «οι Έλληνες πολιτι-
κοί παραχωρούν τα πάντα προκειμέ-
νου να διατηρήσουν τον θώκο τους». 

Σας λέει κάτι αυτό σήμερα; Είναι
δυνατόν να αλλάξει αυτή η συνήθεια
των Ελλήνων πολιτικών; Σίγουρα όχι.

Να τους χαιρόμαστε.
Πάνος Τράγκας

Η  ΕΞΗΓΗΣΙΣ
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Παναγιωτακόπουλος Γεωρ. Κων/νος..........585 .............50
Γιαννόπουλος Παναγιώτης &
Μαυραγάνη Κανέλλα ..................................586 .............30
Κουρής Λάμπης ..........................................587 .............50
Κουρής Βασίλειος ......................................588 .............50
Κοροντζής Νικόλαος ..................................589 .............50
Λαζανάς Νικ. Στέφανος ..............................590 .............40
Κοροντζής Χρήστος ....................................591 .............40
Αυγενικός Αριστομένης..............................592 .............50
Κυριακόπουλος Στ. Θεόδωρος....................593 .............70
Ζήκου-Λάππα Ιωάννα ..................................594 .............50
Χιώτη-Λάππα Αγγελική ..............................595 .............50
Σκουτέρη Βικτωρία......................................596 .............20
Παναγόπουλος Γερ. Νικόλαος ....................597 .............20
Παναγόπουλος Θεόδωρος ..........................598 .............20
Αρβανίτης Πάνος ........................................599 .............50
Γεράνιος Νικ. Θεόδωρος ............................600 .............20
Παλασόπουλος Γ. ........................................601 .............20
Καπλάνη Λίτσα ............................................602 .............50
Κοντογούρη Νικολ.......................................603 .............20
Βούρλιας Λεωνίδας το ορθόν
αντί Γκούρλιας Λεωνίδας............................490 .............20

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά.

Θυμάμαι  με  νοσταλγία
Αν πριν από 50-60 χρόνια ανέβαι-

νες στη ράχη, στο μικρό λοφίσκο
που βρίσκεται απέναντι από το χωριό
μας, και έριχνες το βλέμμα σου γύρω,
οι εικόνες που θα έβλεπες περιγρά-
φονται παρακάτω. 

Κοιτάζοντας το χωριό, το μοναδικό
πράσινο που διακρινόταν και από μα-
κριά, ήταν οι αμυγδαλιές του Θρα-
σύβουλου, οι οποίες διατηρούνται
ακόμη και σήμερα. Υπήρχαν και κάποια
άλλα δέντρα, λίγα και μοναχικά. Μια
συκιά εδώ, δυο μουριές πιο κάτω,
κάποιες κορομηλιές και αχλαδιές.
Όμως στους δρόμους, κυκλοφορού-
σαν όλη την ημέρα άνθρωποι και
ζώα. Ένα μυρμηγκολόι που πηγαινο-
ερχόταν και έδινε ζωντάνια στο χω-
ριό. Ιδιαίτερα το πρωί και το μεσημέρι
που τα παιδιά πήγαιναν ή γύριζαν
από τα σχολεία οι δρόμοι στην κυ-
ριολεξία πλημμύριζαν από την πα-
ρουσία τους. Οι φωνές τους, τα πει-
ράγματά τους και τα γέλια τους αν-
τηχούσαν σ’ όλες τις γειτονιές. Στα-
σιό (ησυχία) δεν έχουν τα παλιόπαιδα,
έλεγαν οι γεροντότεροι, όχι από κα-
κία, αλλά από νοσταλγία, γιατί κάπως
έτσι ήταν και τα δικά τους παιδικά
χρόνια. 

Αν γύριζες την πλάτη σου στο χω-
ριό και κοίταζες προς τα Κάτω Αμ-
πέλια, ανάλογα την εποχή θα ’βλεπες
διαφορετικό χρωματιστό χαλί να σκε-

πάζει τη μάνα γη. Πράσινο το Χειμώνα
και την Άνοιξη, κίτρινο το Καλοκαίρι
και καφέ μαύρο το Φθινόπωρο. Κά-
που-κάπου το Χειμώνα το χαλί γινόταν
κάτασπρο από το χιόνι, που συχνά
επισκεπτόταν την περιοχή μας, κάτι
που δε γίνεται τα τελευταία χρόνια.
Δέντρα λιγοστά, κυρίως πρίνια και
λιγοστοί θάμνοι από πουρνάρια. Σί-
γουρα θα σου γέμιζαν τα μάτια τα
πολλά κοπάδια από γιδοπρόβατα που
απλωμένα στα λιβάδια, γεύονταν άλ-
λοτε το χλωρό πράσινο χορτάρι και
άλλοτε τις καλαμιές από τα θερισμένα
σιτηρά ή τα ξηραμένα χόρτα. 

Τώρα, αν βρεθείς στη ράχη και
κοιτάξεις προς το χωριό θα δεις ένα
πανέμορφο χωριό πνιγμένο στο πρά-
σινο. Όμως οι δρόμοι είναι έρημοι.
Άνθρωποι και ζώα σπάνια εμφανί-
ζονται. (Τα υπάρχοντα ζώα, μουλάρια,
γαϊδούρια και άλογα είναι ελάχιστα).
Χειμώνα, Φθινόπωρο και Άνοιξη περ-
νούν βιαστικά κάποια αυτοκίνητα,
κυρίως αγροτικά, που το Καλοκαίρι
γίνονται περισσότερα με την παρου-
σία των επισκεπτών. 

Οι ρούγες δεν υπάρχουν πια, όπου
οι γειτόνισσες μάθαιναν τα νέα του
χωριού και έκαναν κοινωνική κριτική
(κουτσομπολιό). Στις γειτονιές δεν
ακούγονται οι φωνές των παιδιών.
Τα περισσότερα παράθυρα παραμέ-
νουν κλειστά για όλο το χρόνο.

Αν στρέψεις τα μάτια προς τα
Κάτω Αμπέλια θα δεις πως η φύση
αυτοσχεδιάζοντας και χωρίς την ενο-
χλητική παρουσία των ανθρώπων, δη-
μιούργησε ένα απέραντο πράσινο
χαλί. Όπου και αν γυρίσεις το μάτι
σου, βλέπεις πως η φύση με υπομονή
διεκδίκησε το χώρο της κι έβαλε τη
δική της ξεχωριστή πινελιά στο πε-
ριβάλλον. Είναι μονότονο το πράσινο
του πουρναριού, αλλά δεν παύει να
είναι πράσινο. 

Εξάλλου ποιος μπορεί να τραβήξει
διαχωριστικές γραμμές και να υπο-
δείξει στη φύση, τι ζητάει ο καθένας
μας ή να βάλει όρια στην ομορφιά
της; 

Ρώτησα γνωστούς και φίλους μιας
κάποιας ηλικίας πως θα ήθελαν το
χωριό μας; Όπως ήταν πριν 50-60
χρόνια ή όπως είναι τώρα; Οι πιο
πολλοί ήθελαν και τα δύο. Δηλαδή
και καταπράσινο και με πολλούς αν-
θρώπους. Μακάρι να μπορούσε να
γίνει! Ελάχιστοι διάλεξαν το παλιό
χωριό και κανένας, μα κανένας το
καινούργιο. Σήμερα είπα 10 φορές
καλημέρα στη συκιά μου. Εκείνη όχι
μόνο δε μου απάντησε, αλλά θύμωσε
και έστειλε μια σφήκα που μου έπρη-
ξε τη μύτη. Έτσι δικαιολόγησε την
επιλογή του παλιού χωριού ένας από
τους ερωτηθέντες. 

Παν. Τσίπος

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Στις 9-9-2013, ημέρα Δευτέρα, ύστερα από απόφαση
της Γεν. Συνέλευσης διενεργήθηκαν εκλογές για την
ανάδειξη οριστικού Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου
στον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων.
Ψήφισαν 331 μέλη και βρέθηκαν έγκυρα 329. Τα τακτικά
μέλη του Δ.Σ. καθώς και τα τακτικά μέλη του Εποπτικού
Συμβουλίου μετά την Γεν. Συνέλευση συνεδρίασαν με
μόνο θέμα: “Κατανομή αξιωμάτων των μελών του Διοι-
κητικού και Εποπτικού Συμβουλίου”. 

Μετά από μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη για την
κατανομή των αξιωμάτων αναδείχτηκαν:

Πρόεδρος: Σατολιάς Παύλος

Αντ/δρος: Πανουτσόπουλος Άγγελος 
Γραμματέας: Γιαννόπουλος Γεώργιος 
Ταμίας: Σούκας Θεόδωρος
Μέλη: Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, 
Κουτρουμπής Δημήτριος, Γεωργόπουλος Γεώργιος
Εποπτικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Παυλόπουλος Ανδρέας 
Μέλη: Τριαντόπουλος Χρήστος, Σακκάς Δημήτριος
Θερμά συγχαρητήρια στο Δ.Σ. και Εποπτικό Συμβούλιο

και επιτυχία στο έργο τους. 
Συγχαρητήρια για την εκλογή του στον συγχωριανό

μας Παναγιωτακόπουλο Χρήστο.

του, την αρχαία αλλά και την νεό-
τερη. 

Φτιάξτε το σπίτι, περιποιηθείτε
τον κήπο, δείξτε τους τα χωράφια.
Σ’ αυτά που τα περισσότερα είναι
άγονα, αλλά τα ροζιασμένα χέρια
των πατεράδων και παππούδων πά-
λεψαν κι ανάθρεψαν πολυμελείς οι-
κογένειες. Τα κατάφεραν σ’ αυτές
τις δύσκολες συνθήκες με λιτή ζωή
κι αγάπη για αυτό τον άγονο και
πετρώδη τόπο. Έκαναν οικογένεια,
ανάθρεψαν παιδιά, χτίσανε σπίτια,
υπηρέτησαν αλλά και πολέμησαν
για την πατρίδα, φρόντισαν για τον

τόπο τους, για το χωριό τους. Η γη
μας είναι η πατρίδα μας. Επειδή τα
προβλήματα στις αστικές περιοχές
είναι πολλαπλάσια από αυτά που
μάστιζαν παλαιότερα τις αγροτικές
περιοχές, τώρα το χωριό μας, τα
χωριά μας, μάς δίνουν ελπίδα για
το αύριο. 

Σίγουρα αυτοί που ζουν εδώ και
θα παραμείνουν, ατενίζουν το μέλλον
με μεγαλύτερη αισιοδοξία από αυ-
τούς που προσπαθούν να ισορρο-
πήσουν, να σταθούν στα πόδια τους
στην πόλη που μαραζώνει χωρίς
να δίνει καμία ελπίδα για το αύριο,
ιδίως στους νέους, στα παιδιά μας. 

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).

Οικοδομικές  εργασίες  παντός  τύπου
Κεραμοσκεπές

Μαλλής  Παναγιώτης

του  Ευαγγέλου

τηλ.: 6974075011

ΓΝΩΡΙΣΤΕ  ΣΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΣΑΣ  ΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Δάφνη
Καλαβρύτων
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8 ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ  ΝΕΑ

Γ
ιορτάστηκε και φέτος στη Δάφνη η
εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου.
Τιμήθηκαν οι ήρωες του 1940 που

πολέμησαν, θυσιάζοντας σε πολλές περι-
πτώσεις την ζωή τους για να ζούμε και
να απολαμβάνουμε σήμερα την ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ μας. 

Η γιορτή ξεκίνησε με τον χαιρετισμό
της ημέρας με τυμπανοκρουσίες των εκ-
κλησιών, έγινε η έπαρση της σημαίας και
ακολούθησε δοξολογία στην Αγία Τριάδα
με παρουσία επισήμων, των σχολείων του
χωριού και όλων των συγχωριανών. 

Στη συνέχεια, στο ΗΡΩΟ έγινε επι-
μνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων
αγωνιστών, κατάθεση στεφάνων και τη-
ρήθηκε ενός λεπτού σιγή. 

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε

η δασκάλα, κα. Πολυξένη Σφυρή, η οποία
συγκίνησε το ακροατήριο με το περιεχό-
μενο του λόγου της. Στη συνέχεια, οι μα-
θητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού
Σχολείου απήγγειλαν ποιήματα και ακο-
λούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Τέλος όλα τα σχολεία της κωμόπολης,
με τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, του
Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου
παρέλασαν στον κεντρικό δρόμο μπροστά
από τους επίσημους. Όλοι οι παρευρι-
σκόμενοι, των οποίων ο αριθμός, βοη-
θούντος και του καλού καιρού, ήταν με-

γάλος, καμάρωσαν και χειροκρότησαν
τους νεαρούς βλαστούς της περιοχής
μας, το μέλλον της πατρίδας μας. 

Σημειώνεται ότι:
Από την Παρασκευή 25-10-2013, προ-

ηγήθηκε σημαιοστολισμός σε κεντρικά
σημεία του χωριού, φωταγωγήθηκαν κεν-
τρικοί δρόμοι και δημόσια κτίρια, έγιναν
γιορτές στα σχολεία και προσκύνημα στο
Ηρώο από τους μαθητές και μαθήτριες
των σχολείων. 

Η 28η Οκτωβρίου 1940 ας αποτελέσει
ισχυρό κίνητρο ώστε ο λαός ενωμένος
να παλέψει για να βγεί από τη βαθιά οικο-
νομική κρίση και να ανατείλουν ευτυχέ-
στερες μέρες για όλους τους Έλληνες. 

Σαϊτάνης Θόδωρος 
Κιν.: 6973996333

Μίρκος Μιχάλης 
Κιν. 6997722777

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 το μεσημέρι από ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί
ο καθιερωμένος ετήσιος χορός στο κέντρο διασκέδασης “ΑΓΡΙΜΙΑ” (Λιοσίων 7 &
Μάγερ, (Βατσαξή 4), τηλ. 210-5244739).

Το κέντρο διαθέτει αίθουσα πλήρως ανακαινισμένη κλιματιζόμενη, ζωντανή μουσική
με ποικίλο χορευτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα καθώς και πάρκινγκ. 

Η τιμή πρόσκλησης καθορίστηκε σε 25 ευρώ.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται πλήρες μενού και ποτά (κρασιά, μπύρες, αναψυκτικά),

με απεριόριστη κατανάλωση. 
Επειδή η εκδήλωση γίνεται μεσημέρι ευελπιστούμε ότι θα έλθουν γονείς μαζί με

τα παιδιά τους για τούτο το μενού είναι ιδιαίτερα προσεγμένο και ελαστικό
προσδοκώντας να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες.

Θα υπάρξει λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα που όπως κάθε φορά προσφέρουν
οι συμπατριώτες μας και ο Σύλλογος. 

Το Δ.Σ. γνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που περνάμε όλοι μας, αλλά και
την αναγκαιότητα της ύπαρξης του Συλλόγου ώστε να μπορεί να συνεχίσει τις πολι-
τιστικές δραστηριότητες για το καλό του χωριού μας, παρακαλεί τις συμπατριώτισσες
και τους συμπατριώτες να δώσουν το δυναμικό παρόν στην ετήσια χοροεσπερίδα
μας. 

Για προσκλήσεις καθώς και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθυνθείτε σε
οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

Ο  ΕΤΗΣΙΟΣ  ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ  ΧΟΡΟΣ  ΜΑΣ
Κυριακή  16  Φεβρουαρίου  2014

Μεσημέρι  ώρα  14:00

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.

Ο  Σύλλογος  Δαφναίων  Αθήνας - Πειραιά

εύχεται  σε  όλους

ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,

ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ  &  ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ
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Ο  εορτασμός  
της  28ης  Οκτωβρίου  2013

ΑΦΟΙΑΦΟΙ


