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Τα σχολειά μας και οι δάσκαλοι

Ε

ίναι γεγονός, ότι πολλά χωριά ερημώθηκαν τα τελευταία χρόνια από κατοίκους,
με αποτέλεσμα να κλείνουν τα σχολεία που λειτουργούσαν σ’ αυτά,
επειδή δεν είχαν λόγο ύπαρξης.
Ευτυχώς στη Δάφνη μας, δεν παρατηρήθηκαν παρόμοια φαινόμενα,
με αποτέλεσμα σήμερα να νιώθουμε
υπερήφανοι, αφού τα παιδιά μας
πηγαίνουν στο Νηπιαγωγείο, μαθαίνουν τα πρώτα τους γράμματα
στο Δημοτικό, συνεχίζουν κι εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους στο
Γυμνάσιο, τις οποίες τελειοποιούν
στο Λύκειό μας.
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία από
εμάς, θυμόμαστε το ρόλο που διαδραμάτιζαν οι δάσκαλοι τα παλιότερα χρόνια στα χωριά μας, έξω
απ’ την κύρια αποστολή τους. Αν
εξαιρούσαμε το Γραμματέα της Κοινότητας και το Σταθμάρχη της Χωροφυλακής, οι δάσκαλοι ήταν τα
μοναδικά γραμματιζούμενα πρόσωπα που αποτελούσαν το καταφύγιο
για παροχή γνώσεων στους κατοίκους των χωριών μας, που συμβούλευαν και καθοδηγούσαν στην
επίλυση όλων των προβλημάτων
της κοινωνικοοικονομικής τους
ζωής. Σε συνεργασία με τις τοπικές
κοινότητες φρόντιζαν για την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων
πολιτισμού, αθλητισμού και ψυχαγωγίας πού ’χτιζαν μέσα κι έξω απ’

τα σχολειά μας, γύρω απ’ τις πόλεις
και τα χωριά μας.
Εδώ και αρκετά χρόνια το
Υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων, με στόχο
την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές της πολιτείας δεν
βρήκαν πάντα τη συμπαράσταση
των τοπικών κοινωνιών, αλλά και
των συνδικαλιστικών σωματείων
των Νηπιαγωγών, Δασκάλων και
Καθηγητών, οι οποίοι υποστήριζαν
και ίσως όχι άδικα πάντα σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις των
σχολείων πραγματοποιούνται με
κύριο στόχο την εξοικονόμηση του
εκπαιδευτικού προσωπικού. Ευτυχώς, τα σχολειά της Δάφνης μας,
δεν μπήκαν στο στόχαστρο αυτής
της πρόκλησης. Τα σχολειά μας
διατηρήθηκαν και λειτουργούν κανονικά και είμαστε περήφανοι για
την ποιότητα των εκπαιδευτικών
μας. Καθημερινά εισπράττουμε τη
φιλικότητα, την ευαισθησία και την
κοινωνικότητα των δασκάλων, όλων
των βαθμίδων, που μαθαίνουν τα
παιδιά μας γράμματα. Έχουμε ευτυχήσει τα σχολειά μας στη Δάφνη,
να πλαισιώνονται από άριστους εκπαιδευτικούς, που κρατάνε ζωντανό
το μαθησιακό ενδιαφέρον των μαθητών. Η σημερινή μας συγγραφή,

Οι λαμπαδηδρόμοι στην πλατεία
έτοιμοι για την πορεία προς τη Ράχη

δεν έχει σαν στόχο, να διαμορφώσει
απόψεις για τη σκοπιμότητα των
συγχωνεύσεων, συνενώσεων ή καταργήσεων σχολείων. Αυτό είναι
ευθύνη του Υπουργείου, των Εκπαιδευτικών, των μαθητών, της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης αλλά και των Συλλόγων Γονέων που αφουγκράζονται τους
προβληματισμούς και τις αναζητήσεις των μαθητών. Γράφουμε αυτές
τις σύντομες σκέψεις μας, σαν
δείγμα ευχαρίστησης προς τους

Ο Σύλλογος είσαι εσύ.
Ενίσχυσέ τον
για να διατηρήσουμε
την επαφή με το χωριό
και μεταξύ μας.
Νηπιαγωγούς, Δασκάλους και Καθηγητές, που αγόγγυστα κι αυτό
το εκπαιδευτικό έτος που σε λίγο
τελειώνει, έσκυψαν πάνω στα παιδιά
μας με αγάπη και με σκοπό να τους
μεταφέρουν το φως της γνώσης
και τους ευχόμαστε με την ίδια
ζέση και ενδιαφέρον ν’ αγκαλιάσουν
τα παιδιά και τη νέα εκπαιδευτική
χρονιά, που θ’ ανατείλει το Σεπτέμβρη. Τους ευχαριστούμε όλους για
τη δουλειά που κάνουν πάνω στα
παιδιά μας.

25η Μαρτίου,
παρέλαση μαθητών

Γιώργος ΛΑΖΟΥΡΑΣ
Δήμαρχος ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
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Δυσαναπλήρωτο κενό
Πέρασε ένας χρόνος... που έφυγε ο μεγάλος ευεργέτης του
Συλλόγου ξεχωριστός
συμπατριώτης Θανάσης
Πλατανίτης.
____________
Την Κυριακή 4-5-2014
στον Ιερό Ναό της Αγ.
Μαρίνας Ν. Μάκρης οι
οικείοι του και πολλοί φίλοι του και συγχωριανοί
τίμησαν την μνήμη του
στο ετήσιο μνημόσυνο.
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Αναστάσιος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
τ. Δήμαρχος Δάφνης
Ένας χρόνος
από την σημαντική
απώλειά του.
Την Κυριακή 15-6-2014 και ώρα
9:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας
Δάφνης θα τελεστεί ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη του.

Έφυγε ο αγαπητός σ’ όλους Χρήστος στις 11-3-2014
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ι.Ν. Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω όπου σε
κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι είπαμε το τελευταίο αντίο στο Χρήστο Παναγιωτακόπουλο.
Ο γιος του Νίκος επιστρατεύοντας δύναμη ψυχής τον
αποχαιρέτησε:
“Αγαπημένε μου πατέρα,
Δεν μπορώ να εκφράσω
με λόγια το πόσο μεγάλος άνθρωπος ήσουν. Θα προσπαθήσω όμως με δύο λέξεις να
σου πω ένα αντίο και να σε αποχαιρετήσουμε όλοι σου οι

φίλοι εδώ, όπως ακριβώς σου αξίζει.
Σαν μαχητής της ζωής, σαν στοργικός πατέρας, σαν
καλός φίλος, σαν σωστός οικογενειάρχης.
Πάλεψες με ένα θηρίο και δεν το έβαλες κάτω, ούτε μια
στιγμή. Με όπλο το μοναδικό χαμόγελό σου, σκότωνες την
αρρώστια σου εσύ πριν εκείνη σε καταβάλλει και πάντα
έβγαινες νικητής. Ακόμα είσαι... Ήρωας για όλους εμάς που
σε βλέπαμε να γελάς όταν εμείς είχαμε κουραστεί, εσύ
όμως δεν κουράστηκες ποτέ. Έκλεινες το μάτι στο κακό και
συνέχιζες. Ήθελες, όπως έλεγες, να γυρίσεις σπίτι.
Και γύρισες... Σπίτι σου τώρα είναι η καρδιά μας και το
μυαλό μας. Η ανάμνησή σου θα είναι η δύναμή μας για να
παλέψουμε, το χαμόγελό σου θα είναι το δικό μας όπλο
στις δυσκολίες της ζωής και η αγάπη μας ο παράδεισός
σου.
Δεν λέμε αντίο γιατί θα βρίσκεσαι πάντα εδώ...”

Ο εκ Στρεζόβης ιερομόναχος Ιερώνυμος Κωνσταντίνου
Σε ένα από τα πολλά ταξίδια μου στην αγαπημένη μου
Κωνσταντινούπολη, βρέθηκα ανήμερα του Αγίου Γεωργίου,
στην Μονή του Άη Γιώργη του Κουδουνά, όπου ο Άγιος λατρεύεται όχι μόνο από τους χριστιανούς επισκέπτες, αλλά
κυρίως από τους μουσουλμάνους Τούρκους οι οποίοι ασκούν
πολλά, - σχεδόν «δεισιδαιμονικά» - λατρευτικά έθιμα,
μεταξύ των οποίων και το ξεδίπλωμα κλωστών κουβαριστρών
για την υλοποίηση ευχής για καλό βίο.
Όπως μας πληροφορεί το σχετικό site της Μονής Αγίου
Γεωργίου Κουδουνά Πριγκήπου, αυτή είναι από τις αρχαιότερες των Πριγκιποννήσων, (10ο αιων.). Πέρασε πολλές
καταστροφές (1204, 1302) και τελικά εγκαταλείφθηκε, αφού
οι μοναχοί της έκρυψαν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου σε
απόκρημνη, δυσπρόσιτη περιοχή. Η Μονή ξαναχτίστηκε στα
1751-1752, σύμφωνα με πατριαρχικά σιγίλια, από τον μοναχό
Ησαΐα. Ζήτησε να γίνει μετόχι με τη Μονή Μεγίστης Λαύρας
στο Άγιον Όρος, αλλά τελικά, το 1781 η Μονή προσαρτήθηκε
στην Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων.
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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

Το 1806 κτίστηκε στο βουνό το συγκρότημα των «παλιών»
κελιών, όπως αποκλήθηκαν μεταγενέστερα, από τον ηγούμενο Αρσένιο. Το 1821, με το ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης, οι Τούρκοι γνωρίζοντας τη σχέση της Μονής με
την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων της Πελοποννήσου επιτέθηκαν στο μοναστήρι και σκότωσαν τους μοναχούς. (Άλλη
μια απόδειξη, πέραν των οθωμανών ιστοριογράφων, Ahmed
Cevdet Pasha κ.λ.π., της εκτέλεσης του Πατριάρχη που
έγινε λόγω Αγίας Λαύρας και Καλαβρύτων, ότι για τους
Οθωμανούς του 1821, η επανάσταση ξεκίνησε στην Αγία
Λαύρα των Καλαβρύτων και όχι ως λένε οι όψιμοι τάχα
ιστορικοί ότι στην Αγία Λαύρα δεν έγινε τίποτα. Οι πηγές
τους διαψεύδουν και γελοιοποιούν).
Από τη σφαγή των μοναχών το 1821, σώθηκαν μόνο
δύο, οι οποίοι διέφυγαν, ξυρισμένοι και μεταμφιεσμένοι.
Το 1884 στο χώρο της μονής ανεγέρθηκε διώροφο πέτρινο
κτίριο, από τον ηγούμενο Αρσένιο, ενώ το 1908 κτίστηκε
νέο ευρύχωρο καθολικό από τον αρχιμανδρίτη Διονύσιο, ο
οποίος μόνασε ως το 1936 που απεβίωσε σχεδόν αιωνόβιος.
Στο μεταξύ μετά το 1922 η μονή έχασε την κτηματική περιουσία της, η οποία απαλλοτριώθηκε από το Κεμαλικό
τουρκικό κράτος. Μετά το θάνατο του Διονυσίου, στη μονή
απέμεινε ως μοναδικός μοναχός, ο υποτακτικός του Κλεόνικος, που την υπηρέτησε ως το θάνατό του, το 1969. Τον
διαδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Παϊκόπουλος. Μια πυρκαγιά
που ξέσπασε το 1986 στις πλαγιές του βουνού, έφτασε ως
τα ιστορικά κελιά της μονής καταστρέφοντάς τα. Έτσι
έχασε την επιβλητικότητά της και την παραδοσιακή μορφή
της. Οι μεταγενέστερες ατυχείς παρεμβάσεις αλλοίωσαν
τη φυσιογνωμία της που δεν θυμίζει την παλιά της αίγλη.
Εν τούτοις, κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου, χιλιάδες Τούρκοι
ανεβαίνουν στον Άη Γιώργη τον Κουδουνά στην Πρίγκηπο
να τελέσουν το τάμα τους. Περιεργαζόμενος τον χώρο, σε
ένα σημείο είδα και έναν σταυρό που αναφέρει:
“Ενθάδε κείται, ο εξ Αγίας Λαύρας της Πελοποννήσου,
πατήρ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ιερομόναχος. Εγεννήθη
εν Στρεζόβη των Καλαβρύτων τω 1822 Ιανουαρίου 6. Απεβίωσεν ενταύθα 1907 Μαρτίου 13, ή 16 ή 18” (δυσδιάκριτη
ημερομηνία).
Άλλη μια ιστορική πηγή για την Αγία Λαύρα και την επανάσταση του 1821. Άλλη μια σχέση της Αγίας Λαύρας με
την Κωνσταντινούπολη και άλλος ένας Καλαβρυτινός ιερομόναχος στην καρδιά των γεγονότων.
Ο Ιερώνυμος Κωνσταντίνου εκ Στρεζόβης!
Δημήτρης Σταθακόπουλος “Φωνή των Καλαβρύτων”

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

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Στις 18-3-2014 στο μαιευτήριο ΙΑΣΩ η Ειρήνη
Γκέτσιου, σύζυγος Κώστα Πλατάκου, έφερε στον
κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, βάρους 3.300 kgr.
― Στις 29-3-2014 στο μαιευτήριο ΙΑΣΩ η Αναστασία
Τσουρέκα, σύζυγος Παναγιώτη Μαμάκου (του
Σωτήρη και της Μαρίας), έφερε στον κόσμο ένα
υγιέστατο κοριτσάκι, βάρους 2.790 kgr.
― Στις 28-4-2014 στο μαιευτήριο ΡΕΑ η Αγγελική
Τράγκα (κόρη του Αλέκου Νικ. και Ρούλας),
σύζυγος Ιωάννη Χριστοδούλου, έφερε στον κόσμο
ένα υγιέστατο κοριτσάκι, βάρους 3.360 kgr.
― Την 1-6-2014 στο μαιευτήριο ΙΑΣΩ η Σοφία Κοροντζή του Αγαμέμνονα και της Κωνσταντίνας,
σύζυγος Γιώργου Παπαδόπουλου, έφερε στον
κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, βάρους 3.560 kgr.
Ο Σύλλογος εύχεται ολόψυχα να τους ζήσουν και
να τα καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

Γάμ οι
Τ.Κ. Δάφνης
― Το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 στο Δημαρχείο της
Δάφνης τελέστηκε ο γάμος του Νίκου Λάππα
του Παναγιώτη και της Βασιλικής με την εκλεκτή
της καρδιάς του Θεοδώρα Κυπραίου του Γεωργίου
και της Σοφίας.
Ο γάμος έγινε σε οικογενειακό κύκλο. Ακολούθησε
γαμήλιο τραπέζι στο κέντρο «Ο ΤΖΟΛΑΣ».
Οι οικογένειές τους και ο Σύλλογος τούς ευχόμαστε
ολόψυχα να ζήσουν, να πραγματοποιήσουν όλα
τα όνειρά τους και να αποκτήσουν πολλούς και
καλούς απογόνους.

Έφ υγαν...
Τ.Κ. Δάφνης
― Αυδίκος Ανδρέας του Βασιλείου. Απεβίωσε στις
2-3-2014. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1931.
― Σαϊτάνης Αναστάσιος του Κων/νου. Απεβίωσε
στις 14-3-2014. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1946.
― Λάππα Αικατερίνη του Θεοδώρου. Απεβίωσε στις
16-3-2014. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1927.
― Λεβέντης Ανδρέας του Γεωργίου. Απεβίωσε στις
18-3-2014. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1937.
― Τριανταφυλλόπουλος Χρήστος, συζ. Ελένης Παϊκοπούλου. Απεβίωσε στις 4-4-2014 και ετάφη την
επομένη στο Κοιμητήριο του Βύρωνα.
Τ.Κ. Πάου
― Τσούτσουρας Γεώργιος του Σωτηρίου. Απεβίωσε
στις 9-4-2014. Γεννήθηκε στο Καματερό το 1933.
Τ.Κ. Πεύκου
― Σαμαρτζής Κων/νος του Ιωάννη. Απεβίωσε στις
31-3-2014. Γεννήθηκε στο Πεύκο το 1928.
Τ.Κ. Χόβολης
― Θωμά Ελευθερία του Κων/νου. Απεβίωσε στις
11-3-2014. Γεννήθηκε στη Χόβολη το έτος 1917.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Της πολυαγαπημένης Κατίνας Θεοδ. Λάππα, προσέφεραν για τους σκοπούς του Συλλόγου, το συνολικό
ποσό των 300€ οι οικογένειες των:
― παιδιών της Μαρίας, Βάσως και Δημήτρη και
― ανιψιών της
Μίμη Φελεμέγκα
Τούλας Λουτσοπούλου - Φελεμέγκα και
Αποστόλη Λάππα
Ο Σύλλογος και η διεύθυνση της εφημερίδας ευχαριστούν ιδιαίτερα για την προσφορά τους οικείους και
φρονούν ότι είναι μία καινοτόμος ενέργεια η οποία αξίζει να υιοθετηθεί απ’ όλους τους συγχωριανούς σε παρόμοιες τελετές.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

103 ετών
νίκησε τη φύση και το χρόνο

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι φορείς της Δάφνης, ο Δήμος,
ο Σύλλογος και ο ΝΑΟΔ θα οργανώσουν και θα παρουσιάσουν το
Σαββατοκύριακο του 15Αύγουστου εκδηλώσεις με πρόγραμμα έκπληξη
για μικρούς και μεγάλους.
Περισσότερες πληροφορίες στο site και facebook του Συλλόγου
Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά.
Είστε όλοι όχι μόνο προσκαλεσμένοι αλλά απαραίτητοι. Ευκαιρία
να συναντηθούμε, να χαρούμε, να χορέψουμε, να γελάσει λίγο το
χειλάκι μας μ’ όλα αυτά που μας βρήκαν.

Η Αγγελική Ασημακοπούλου, το γένος
Σωτηροπούλου είναι γέννημα θρέμμα του
χωριού μας, καλόγνωμη, αγωνίστρια της
ζωής, με ήθος κι αξιοπρέπεια, ευγένεια και
καλή καρδιά.
Παντρεύτηκε με τον Γιώργο Ασημακόπουλο κι έχει την χαρά ότι μαζί δημιούργησαν
πολυμελή οικογένεια αποκτώντας πέντε παιδιά, τρία αγόρια, τον Νίκο, το Μιλτιάδη και
το Γιάννη και δύο κορίτσια την Γεωργία και
τη Μαρία. Τα μεγάλωσαν σύμφωνα με τις
αξίες και παραδόσεις του τόπου μας με περισσή φροντίδα κι αγάπη παρά τις δύσκολες

οικονομικές συνθήκες της εποχής. Στάθηκε
όχι μόνο στο ύψος αλλά πάνω από το ύψος
των περιστάσεων.
Παρότι “σπέρναν και δεν θέριζαν” εργάστηκε σκληρά (γεωργικές εργασίες, κτηνοτροφικές, νοικοκυριό) φθάνοντας μέχρι τα
χωριά του Αιγίου για εργασία στα χωράφια.
Εδώ έφθανε μαζί με άλλους συγχωριανούς
ύστερα από ατέλειωτη πεζοπορία διαμέσου
των σηράγγων του οδοντωτού τρένου. Ήταν
αρχηγός της οικογένειας και ως εκ τούτου
αισθανόταν ότι ήταν υποχρεωμένη να βγαίνει
μπροστινή.
Πρόσφατα ύστερα από πρωτοβουλία του
ανιψιού της γνωστού Νευροχειρουργού ιατρού κ. Πολυδώρου γιόρτασε τα 100 χρόνια
ζωής.
Έσβησε τα κεράκια της τούρτας μάλιστα
τόσο γρήγορα, που ο γιατρός δεν πρόλαβε
να την βγάλει ούτε φωτογραφία με αποτέλεσμα να επαναληφθεί η διαδικασία για να
απαθανατίσει το γεγονός των γενεθλίων για
τα 100 έτη.
Σήμερα 103 ετών διατηρεί διαύγεια πνεύματος κι απολαμβάνει όχι μόνο τα παιδιά
της αλλά και τα έντεκα εγγόνια κι έντεκα δισέγγονα που τις έχουν χαρίσει.
Φρονώ κα Αγγελική ότι θα χρειαστεί να
κάμεις μαθήματα καλής διατροφής κι εργασίας στους νεώτερους για να φθάσουν όχι
μόνο στα χρόνια σου αλλά να τους εξηγήσεις
συγχρόνως πως καταφέρνεις και διατηρείς
ακόμα σήμερα την φρεσκάδα σου.

Αρχαιολογικός Περίπατος από τους Νασιώτες
Ο Σύλλογος των Απανταχού Νασιωτών
οργάνωσε επίσκεψη μελών και φίλων του
στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς
και του Μουσείου της (Στοά Αττάλου) την
Κυριακή 13-4-2014. Αυτή η πολιτιστική εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων
πολιτιστικού περιεχομένου που αποφασίστηκαν
στην ετήσια συνέλευση την 1η Φεβρουαρίου
2014. Στόχος αυτών των οργανωμένων εκδηλώσεων είναι να δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα σε όλους μας, μέλη και φίλους, να
γνωρίσουμε την τεράστια πολιτιστική μας
κληρονομιά, να μάθουμε για τη ζωή των προγόνων μας, για την ιστορία μας και να θαυμάσουμε τα εκπληκτικά μνημεία που αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής μας ταυτότητας και να διδαχθούμε από αυτά! Εκτός
των παραπάνω, για μας είναι μια ακόμα ευκαιρία συνάντησής μας, στα πλαίσια της συσπείρωσης και επικοινωνίας των μελών και
φίλων του Συλλόγου.
Η Αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Αθήνας, το κέντρο της δημόσιας ζωής, της δικαιοσύνης, της πολιτικής, της διοίκησης και
της οικονομίας. Στον ίδιο χώρο επίσης δίδονταν
θεατρικές παραστάσεις και τελούνταν αθλητικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις και πραγματοποιούνταν οι συναθροίσεις του λαού (της
εκκλησίας του δήμου).
Στην αρχή έγινε από την ξεναγό μας μια
συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας και της
γεωγραφίας των μνημείων του αρχαιολογικού
χώρου και στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τη
Στοά του Αττάλου με τα εκθέματα που είναι

οργανωμένα σε χρονολογικές και θεματικές
ενότητες. Τα σημαντικότερα εκθέματα του
Μουσείου σχετίζονται με τις λειτουργίες του
Αθηναϊκού δημοκρατικού πολιτεύματος. Στη
συνέχεια επισκεφτήκαμε τα αρχαιολογικά ευρήματα στην αρχαία αγορά, όπως τις στοές
(Νότια Ι - Νότια ΙΙ - Μεσαία στοά), τον Ναό
του Απόλλωνα Πατρώου, το Βουλευτήριο,
το Μνημείο των Επώνυμων Ηρώων, το Μητρώο και άλλα και καταλήξαμε στο ναό του
Ηφαίστου (Θησείο).
Η εκδήλωση ήταν πολύ επιτυχημένη με
συμμετοχή 35 ατόμων που είναι και ο μεγαλύτερος για μια σωστή ξενάγηση. Η ξενάγηση
ήταν καταπληκτική! Η ξεναγός μας, κυρία
Ντόρα Σπαχή, με τη βαθιά γνώση της αλλά
και με τον υπέροχο τρόπο αφήγησης και παρουσίασης, κράτησε άσβεστο το ενδιαφέρον
όλων μας σε όλη τη διάρκεια των 2,5 ωρών
της ξενάγησης!
Η εντύπωση όλων μας ήταν πολύ θετική!
Δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν ερωτήσεις και
συζητήσεις και η παρότρυνση από τους περισσότερους ήταν να συνεχιστούν τέτοιου
είδους “αρχαιολογικοί περίπατοι”.
Παρακαλούμε όλους, φίλους και μέλη μας,
να πάρουν μέρος στις μελλοντικές Κυριακάτικες επισκέψεις μας, να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας και να αισθανθούμε υπερηφάνεια που είμαστε Έλληνες!
Προτείνουμε να παρακινήσετε τα παιδιά σας
να πάρουν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις
επίσης γιατί είναι κάτι που πιστεύουμε ότι θα
τα ενθουσιάσει, όπως ενθουσίασε και εμάς!

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΝΑΟΔ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΑΦΝΗ - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 3-5
Ο ΝΑΟΔ φιλοξένησε και φέτος την ομάδα του Δήμου Αθηναίων για
ένα φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το
απόγευμα, στις 3-5-2014 στο γήπεδο της Δάφνης.
Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι με πολλές δυσκολίες, αφού έβρεχε στο
μεγαλύτερο μέρος του αγώνα (συναρπαστικές φάσεις, αποκρούσεις και
πολλά γκολ).

Το σκορ 5-3 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας και τα γκολ από
πλευράς Δάφνης τα έβαλαν ο αρχηγός της ομάδας Αλέξης Δουφεξής 2
και 1 ο Κώστας Βιταράτος.
Το ίδιο βράδυ ο Αντιδήμαρχος Παν. Λάππας παρέθεσε γεύμα για
τους αθλητές στην ταβέρνα «Ο ΤΖΟΛΑΣ» με ανταλλαγή αναμνηστικών
εκ μέρους του Δήμου Δάφνης από τον κ. Λάππα κι εκ μέρους του
Δήμου Αθηναίων από τον Δ/ντή Καθαριότητας κ. Ντεμπεγλεριώτη
Ευαγγ. στον υπεύθυνο αθλημάτων κ. Ζηρογιάννη Θ.
Ευχαριστούμε τους συντελεστές του ΝΑΟΔ, τον γραμματέα Τρύφωνα
Κοροντζή, τον ταμία Κώστα Σαϊτάνη και την υπεύθυνη τοξοβολίας
Βάσω Μαλλή, που διοργάνωσαν τον αγώνα. Σκοπός του Ομίλου είναι
να κάνει και άλλες δραστηριότητες αθλητικού περιεχομένου καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου.
Ευχαριστούμε θερμά τον υπεύθυνο της Eco Action κ. Παπαοικονόμου
Απόστολο για την πολύτιμη βοήθειά του, για την πραγματοποίηση του
αγώνα, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Λαζανά Κώστα, τον
αρχηγό της ομάδας Δάφνης Αλέξη Δουφεξή που είχε την ευθύνη προετοιμασίας της ομάδας της Δάφνης κι όλους τους παίκτες που συμμετείχαν
για το υπέροχο θέαμα που μας προσέφεραν.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε να γίνει πάλι και του χρόνου!

Ευχαριστήριο

Αξιοσημείωτη συμμετοχή

Ευχαριστώ θερμά όλους
τους συγχωριανούς μου που
με τίμησαν και με στήριξαν
με την ψήφο τους. Υπόσχομαι ότι θα είμαι πάντα παρών
σ’ όλα τα προβλήματα του
χωριού μας και θα προσπαθώ για την προώθησή τους
και την επίλυσή τους.
Κώστας Λαζανάς
Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου
Δάφνης

Στο συνδυασμό «Ριζική Ανατροπή,
Αυτοδιοικητική Κίνηση για το Δήμο Καλαβρύτων» του υποψ. Δημάρχου Κούκιου
Κων/νου, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
της εκλογικής περιφέρειας Παΐων ήταν
το εκλεκτό μέλος και Γραμματέας στο
Σύλλογο Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά
Βασιλική Μαλλή του Γεωργίου.
Η Βάσω παρότι κάτοικος Αττικής
αγαπά το χωριό, το επισκέπτεται συχνά-πυκνά μαζί με τα παιδιά της και η
διάθεσή της για προσφορά είναι γνωστή
σε όλους.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤ Ο ΤΗΛ

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη
ΠΥΡΓΙΟΒΟΛΟΣ
Για ν’ ανάψουν φωτιά πρέπει νάχουν ένα κομμάτι στουρνάρι και
έναν ατσαλένιο Πυρ(γ)ιόβολο (πυρόβολο). Αυτός είναι ειδικά φτιασμένο
κομμάτι ατσαλιού, με διακοσμητικά ποικίλματα γυριστά στις άκρες.
Έχει μήκος 3-4 εκ., πλάτος 1 εκ. και σχήμα ελλειψοειδές, βάρος λίγα
γραμμάρια, πλακέ, με την κόγχη που χτυπά το στουρνάρι ανώμαλη
και παχύτερη του λοιπού μέρους του.
Έβγαζαν με το νύχι τους μια «φλύδα» από την ύσκα, την τοποθετούσαν επάνω στη στουρναρόπετρα, την κρατούσαν εκεί γερά με το
αριστερό χέρι (αντίχειρα και δυό δάκτυλα) και με το δεξί κτυπούσαν
ύσκα και στουρναρόπετρα ξυστά, δυνατά κι απότομα εκ των άνω
προς τα κάτω, με τον Πυργιόβολο (Πυριόβολος ή Πυρόβολος), οπότε
η πέτρα πέταγε φωτιά (σωρεία σπινθήρων), που άναβε την ύσκα. Η
ύσκα είχε γίνει από την επεξεργασία της λεπτές τριχούλες (οι ίνες
του φυτού) εύφλεκτες.
Έπειτα είτε άναβαν το τσιγάρο τους με την (άμεσα απανθρακωμένη)
ύσκα, είτε την έβαζαν σε στεγνό μαλακό βαμπακερό κουρέλι ή σε
ξερή γελαδίσια σβουνιά (κόπρο, πλούσια σε ξηρά φυτικά υπολείμματα)
και αφού μετεδίδετο σ’ αυτά η φωτιά, είχαν το προσάναμμα για τη
φρύγανα, τα κόπηλα και τα ξερά κλαριά.
Η στουρναρόπετρα δίνει - βάλλει - φαίνεται πλούσια σε άνθρακα,
λεπτή σκόνη, που πυρακτούται από την τριβή με το κτύπημα του
ατσαλιού στην πέτρα και έτσι βγάνει φωτιά (πυρ βάλλει).

ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ
Άλλο εύφλεκτο υλικό είναι το βλαστάρι του γαϊδουράγκαθου,
που φυτρώνει στις όχθες των λαγκαδιών και σε αμμουδερά χώματα.
Τα φύλλα του μοιάζουν της αγκινάρας και απ’ αυτό βγαίνουν οι
αγριαγκινάρες, μικρές που (βραστές με αλάτι) είναι ευχάριστος μεζές
ούζου. Φυτρώνουν πολλά στο Στένωμα. Φτάνουν σε ύψος 1 έως 1,5
μ. και ξεραίνονται το καλοκαίρι. Τα μαζεύουν, τα καψαλάν ελαφρώς
στη φωτιά για να φύγουν τα αγκάθια τους, τα ξύνουν με το μαχαίρι,
βγάζουν τη λεπτή καψαλισμένη φλούδα που είναι σαν βαμπάκι με
πολύ ψιλές ίνες εύφλεκτες σαν την ύσκα και κατά τον ίδιο τρόπο
ανάβουν φωτιά.
Τα φύλλα του αγκαθιού αυτού στην ακμή τους είναι μεγαλοπρεπή.
Αυτά είδε σε γλάστρα ο αρχαίος γλύπτης και ενεπνεύσθη το Κορινθιακό
Κιονόκρανο.
Ο τρόπος αυτός ανάμματος φωτιάς είναι αρχαιότατος, προμηθεϊκός.
Σήμερα χρησιμοποιούν την ύσκα στα καντήλια, σε μερικά μοναστήρια του Αγίου Όρους, (αντί για φυτίλι).

ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΙΑ
Αργότερα βρήκαν τα τσακουμάκια με το φυτίλι, που είχε αγκιστρωμένο στρογγυλό μεταλλικό σφαιρίδιο για απόσβεση μέσα στο
σωλήνα του με τις τσακμακόπετρες, τον ανώμαλο τροχίσκο και τη βιδούλα που ρυθμίζει την πίεση στην πέτρα.
Τσακουμάκι και πυριόβολος και λοιπά σύνεργα (ύσκα, φυτίλι,
πέτρα) έμπαιναν στο Σιλάχι. Μοσχοβόλαγε ο τόπος από τις ύσκες
και τα φυτίλια, μεγαλοπρεπώς μακριά και πολύχρωμα, καθώς τα επιδείκνυαν οι μερακλήδες, ανάβοντας το χειροποίητο τσιγάρο τους,
από τσιγαρόχαρτο του μονοπωλείου, ή από εφημερίδα.

Συμπατριώτες... που ξεχωρίζουν
Ο Γιάννης Δημητρακόπουλος (υιός του Δημητρίου και της Θεοδώρας Κουρή) υπηρετεί ως
Υποδιοικητής στην Υποδ. Τροχαίας Αθηνών και
πρόσφατα προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού
Υποδιευθυντή.
Η περαιτέρω εξέλιξή του δεδομένης της υπηρεσιακής του επάρκειας αλλά και της πανεπιστημιακής του μόρφωσης σίγουρα απλώς αποτελεί
θέμα χρόνου.
Οι συγχωριανοί που απευθύνθηκαν σ’ αυτόν,
βρήκαν το γραφείο του ανοικτό και λύση σε
οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετώπισαν.

Το ρολόι μας λειτουργεί
Το ρολόι της Αγ. Τριάδας ίσως το σήμα κατατεθέν
του χωριού μας, λειτουργεί και πάλι απόλυτα σωστά
δηλαδή η καμπάνα και οι δείχτες συγχρονίστηκαν,
ενημερώνοντας τους συγχωριανούς για την ακριβή
ώρα.

Η συνέπεια του παπά μας
Ο παπα-Τάκης Ζαφειρόπουλος, ο μόνιμος ιερέας της Δάφνης απλός κι ακούραστος λειτούργησε όλη την Σαρακοστή, την Μ. Εβδομάδα και
το Πάσχα.
Μετά χωρίς διακοπή με τη βοήθεια της Μαρίας
Γεράνιου, η οποία ψάλλει άνοιξε και λειτούργησε
σ’ όλα τα ξωκλήσια του χωριού, τον Αγ. Παντελεήμονα, τον Αγ. Γιώργη, τον Αγ. Αθανάσιο, την
Αγ. Μαρίνα...

Πρόληψη πυρκαγιών
Διανύουμε τη θερινή περίοδο και σίγουρα ο καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων
που υπάρχουν στο χωριό αποτελεί καθήκον όλων
μας. Η αποψίλωση των ιδιοκτησιών από τα ξερά
χόρτα και η απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων
υλικών δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί υποχρέωση
μόνο του Δήμου. Εκτιμώ όμως ότι όσοι αδυνατούν
να αντιληφθούν τον κίνδυνο είτε ηθελημένα είτε όχι
ο Δήμος όχι μόνο πρέπει να τα καθαρίζει αλλά συγχρόνως να καταλογίζει την δαπάνη στους ιδιοκτήτες.

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

ΑΦΟΙ

Η Μαρίτσα Γ. Μακρή
(Σντούραινα)
Η γριά η βαβά μ’
Η αφεντιά της
Σβούρα τ’ αδράχτ’ στριφογυρνά

Στον τρύγο κοφίνια
και πατητήρα
Στα αμπέλια των Γ. και Ι.Χ.
Αντωνίου (ή Μπουρέκα) μαζί
με την Ευγενία Γ. Κόλλια (1957)

Το μοναστήρι ανήκει σ’ όλους
Το πλήθος των συμπατριωτών που ανέβηκε
στο μοναστήρι μας την ημέρα της Αναλήψεως
σίγουρα το έκαμε γιατί έχει καλή σχέση με το
θείο κι ανεβαίνοντας τόσο ψηλά προφανώς
ήθελε να έλθει όσο το δυνατό πιο κοντά στο
Θεό για να προσευχηθεί.
Τελειώνοντας η λειτουργία το να γευματίσουν οι παρευρισκόμενοι στο προαύλιο του
μοναστηριού εκτιμώ ότι είναι κάτι το αναμενόμενο.
Δυστυχώς όμως αυτό που για κάθε καλοπροαίρετο είναι το εννοούμενο, το απλό δηλαδή
να πάρουν όλοι μαζί μια μπουκιά, η γερόντισσα
του μοναστηριού το θεωρεί ασέβεια, αδυνατεί
ή δεν θέλει να το κατανοήσει, προσφέροντας
κακή υπηρεσία στο μάζεμα των πιστών στη
σημερινή δύσκολη περίοδο που διανύουμε
όλοι μας.
Γερόντισσα ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος ζήτησε από τους πιστούς, ιδιαίτερα τους νέους, να προσέλθουν στην εκκλησία λέγοντας: «σας πάω» «ελάτε όπως είστε».
Δεν χρειάζονται περιορισμοί, απαγορεύσεις
που απομακρύνουν τους πιστούς.
Δύσκολα τόσο μεγάλο πλήθος προσκυνητών θα ανέβει ξανά στο μοναστήρι.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
1) Πωλείται οικία με κατάστημα
στο κέντρο της Δάφνης
Πληροφορίες:
Γιάνναρη Σούλα & Χριστίνα
τηλ. 6944153631 & 6944642815
2) Οικία 60 τ.μ. στη θέση Σειρήνα
του Αναστάση Παναγόπουλου
Πληροφορίες:
Ιωάννης Παπαδάκης 6971668383
3) Τριώροφο κτίριο με υπόγειο
στο κέντρο της Δάφνης ιδιοκτησίας
Παρασκευά Μπουσιούτη
Πληροφορίες:
26920-71222 (Βασίλειος Καστάνης)
0049620313498 & 6972588018
(Μπουσιούτη Βασιλική)

HOTEL APARTMENTS KOSTIS
Koutsiouris
Koutsiouris Charalambos
Charalambos &
& George
George
Askeli
Askeli Poros
Poros Island
Island 18020
18020 Greece
Greece
Mobile:
Mobile: 6937418441
6937418441 Tel./Fax:
Tel./Fax: 22980-25293
22980-25293
e-mail:
e-mail: info@kostis.com.gr
info@kostis.com.gr
www.kostis.com.gr
www.kostis.com.gr
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Το Μοναστήρι μας

ΛΕ Σ ΚΟΠ ΙΟ

“Να μας ενώνει όχι να μας διώχνει”
Τα τρία Λα... ξαναχτύπησαν
Τα τρία Λα...
Λα-ζουράς
Λά-ππας
Λα-ζανάς
Επικράτησαν ξανά στις Δημοτικές εκλογές στη
Δάφνη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά παρά τον
αδικαιολόγητο πόλεμο από όλο το παλιό κατεστημένο,
τις πρόσκαιρες μεταγραφές αλλά και τις προσχωρήσεις της τελευταίας στιγμής στον Κατσικόπουλο.

Καβάλα στο άλογο
Στην προεκλογική ομιλία του Δημάρχου κ. Λαζουρά
στην πλατεία οι συγκεντρωμένοι προσήλθαν είτε πεζοί
είτε με τα οχήματά τους. Αυτός όμως που πρωτοτύπησε
ήταν ο Λάμπης ο Τράγκας ο οποίος έφθασε με το άλογο
στολισμένο. Ο Δήμαρχος τον καλωσόρισε ιδιαίτερα κι
αφού παρακολούθησαν ολόκληρο τον λόγο αποχώρησαν
με τους υπόλοιπους.

Διαπιστώσεις
Συνοικίες:
Άγιος Θεόδωρος (Αϊ Θόδωρος)
Σπίτια: 14 κατοικούνται: 6
Ηλικίες: 5 κάτω από τα 40 και οι υπόλοιποι
πάνω από 50.
Παιδιά: 3 κάτω από 15 ετών εκ των οποίων
τα 2 Αλβανάκια.
Σειρήνα
Σπίτια: 21 κατοικούνται: 9
Ηλικίες: 2 κάτω από 40 ετών, παιδιά κανένα.
Από τα σπίτια που δεν κατοικούνται μόνιμα,
κάποια ανοίγουν 2-3 φορές το χρόνο.
Τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν και στις
άλλες γειτονιές (συνοικίες).
Αυτό είναι το παρόν. Σίγουρα κανείς δεν
πιστεύει ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο.
Το χωριό μας ερημώνει με γρήγορους
ρυθμούς.

Ταλαιπωρία 300 εκδρομέων
στη Λίμνη Λάδωνα!
Το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 ένα μεγάλο
γκρουπ από 300 μέλη των ΚΑΠΗ Πετρούπολης
με 6 λεωφορεία (!) υπέστησαν τα πάνδεινα στην
διαδρομή προς Λίμνη Λάδωνα μέσω του παρακαμπτηρίου δρόμου των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων Δάφνης από 111 Εθνική Οδό! Μάλιστα την επόμενη ημέρα 9/3, είχε προγραμματισθεί και δεύτερο γκρούπ με άλλα 300 άτομα
του ιδίου ΚΑΠΗ και για την ίδια διαδρομή, που
όμως μετά την ταλαιπωρία της προηγούμενης
ημέρας, αντί για Λίμνη Λάδωνα, πήγαν Ιερά
Μονή Κερνίτσας, με μετάβαση όμως για φαγητό
στη Δάφνη, αφού είχαν γίνει οι σχετικές προετοιμασίες!
Σημειώνουμε ότι επελέγη η περιοχή Λάδωνα,
μετά από πρόταση μέλους του ΚΑΠΗ Πετρούπολης που κατάγεται από τη Δάφνη (Στρέζοβα)
και ήθελε να προβάλει την περιοχή, τονώνοντας
έτσι και την οικονομία της.
Επιβάλλεται οι αιρετοί άρχοντες των δύο
περιφερειών (Δυτ. Ελλάδας και Πελοποννήσου)
να συνεργασθούν, είναι απαραίτητο να διαπλατυνθεί ο δρόμος Δάφνη - Πουρναριά - Μουριά Φράγμα Λάδωνα, στα σημεία όπου χρειάζεται
ώστε να περνούν άνετα τα 60άρια λεωφορεία.
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Οι εκλογές έφεραν κόσμο
Οι εκλογές ιδιαίτερα της 18-5-2014 έφεραν στο
χωριό μας πολλούς συγχωριανούς.
Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί η Δάφνη θύμισε
παλιούς καλούς καιρούς με γεμάτα καφενεία και
πολύ κόσμο στην πλατεία.
Λέτε να γυρίσουμε σε τέτοιες εποχές;

Στον Εισαγγελέα η υπόθεση
για το περιστατικό με τον οδηγό
Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πάτρας βρίσκονται, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, οι έγγραφες
αναφορές Διευθυντών δύο σχολείων για οδηγό λεωφορείου που μετέφερε μαθητές. Σύμφωνα με τις
αναφορές ο οδηγός, φέρεται να άφησε έναν 16χρονο
μαθητή να οδηγήσει το όχημα, το οποίο μετέφερε
40 μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Δάφνης
Καλαβρύτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι Διευθυντές των δύο σχολείων, ο οδηγός
του μισθωμένου λεωφορείου για τη μεταφορά των
μαθητών αρχικά διαπληκτίστηκε με μαθητή, ο οποίος
φέρεται ότι του έκανε παρατηρήσεις για τον τρόπο
που οδηγούσε. Στη συνέχεια, ο οδηγός φέρεται να
κάλεσε τον μαθητή να οδηγήσει το λεωφορείο. Ο
16χρονος μαθητής εκτιμάται ότι οδήγησε το λεωφορείο σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, στο
ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Αχαΐας, από Δάφνη
προς Ψωφίδα, παρά τις διαμαρτυρίες μαθητών που
επέβαιναν στο λεωφορείο.

Μάρης Παναγιώτης

Την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 ήταν ημέρα της Αναλήψεως του
Κυρίου. Πάνω από 300 προσκυνητές επισκέφτηκαν το Μοναστήρι
μας. Μια παρέα συμπατριωτών μας αποφάσισε μετά το πέρας της
Θείας Λειτουργίας να προσφέρουν φαγητό και κρασί σε όλους
τους προσκυνητές. Επειδή είχε γίνει και παλιότερα και η γερόντισσα
του Μοναστηριού είχε αντιδράσει, της είπαν ότι τα τραπέζια θα
στηθούν έξω από τον αυλόγυρο του Μοναστηριού κι από δώ
αρχίζουν τα γέλια ή τα κλάματα.
Η γερόντισσα αντί ν’ ανοίξει την αγκαλιά της και να υποδεχτεί
τους προσκυνητές προέβει σε πράξεις ακατανόητες. Ενώ διαρκούσε
η Λειτουργία και ακούγονταν οι ψαλμωδίες, βγήκε έξω από τον αυλόγυρο και αναποδογύριζε τα τραπέζια, πέταγε τις καρέκλες, καταριόταν και χτύπησε και μια κυρία που διαμαρτυρήθηκε. Όσοι είμαστε εκεί μείναμε άναυδοι από τις ενέργειές της και προσπαθήσαμε
να τις δώσουμε να καταλάβει ότι η συμπεριφορά της ήταν λάθος.
Εκείνη όμως συνέχιζε απτόητη, ζώντας προφανώς σ’ ένα δικό της
κόσμο.
Ηρέμησε κάπως όταν την απείλησαν ότι θα φωνάξουν την Αστυνομία επειδή χτύπησε την κυρία.
Η καλοσύνη, η διάθεση για εξυπηρέτηση, η ευγένεια και ο σεβασμός προς το συνάνθρωπο που είναι στοιχεία των περισσότερων
μοναχών στην περίπτωσή μας πήγαν περίπατο.
Ας δούμε τι έγινε παρακάτω, βάζοντας στην άκρη τη συμπεριφορά
της γερόντισσας.
Η συνέχεια ήταν μια ευχάριστη παρένθεση που μας έκανε να ξεχάσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα.
Καλοψημένο κρέας από το φούρνο
του Κώστα Λαζανά,
κρασιά καλής ποιότητας και πολύ
κέφι. Φάγαμε, ήπιαμε, αστειευτήκαμε,
ευχηθήκαμε, γελάσαμε και οι πιο μεγάλοι θυμηθήκαμε τα
παλιά.
Επίσης γευτήκαμε διάφορα σπιτικά γλυκά, που μας πρόσφεραν κυρίες της Δάφνης.
Τι ομορφότερο μπορεί να υπάρχει από το γεγονός ότι μικροί, μεγάλοι, γνωστοί και άγνωστοι γίναμε μια μεγάλη παρέα και περάσαμε
ευχάριστα έστω και για λίγες ώρες;
Μια ακόμη ευχάριστη νότα που μας ηρέμησε λίγο, ήταν και η εμφάνιση των καβαλάρηδων με τα ομορφοστολισμένα άλογά τους ο
Θεόδωρος Αδάμης, Θεόδωρος Κοροντζής, Άγγελος Κυριακόπουλος,
Πάνος Μαλλής, Πάνος Μαραγκός από Βάχλια, Ιωάννης Τράγκας
και Χαράλαμπος Τράγκας συνέθεταν την παρέα των καβαλάρηδων.
Τις προβατίνες που φάγαμε πρόσφεραν οι παρακάτω: Θεόδωρος
Αδάμης, Γιώργος Δουφεξής, Θεόδωρος Κοροντζής, Τάσος Μαλλής,
Άγγελος Σπηλιόπουλος και Γεώργιος Τσίπος.
Δυο αρνιά που κληρώθηκαν με λαχνούς πρόσφεραν οι Κώστας
Λιάπης και Τάσος Μαλλής.
Σε όσους πρόσφεραν υλικά και εργασία καθώς και σε όλους
τους προσκυνητές ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, υγεία... και του
χρόνου να είμαστε όλοι εκεί.
Π.Τ.
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Ευρωπαϊκή η συμπεριφορά των Δαφναίων
στην τριπλή εκλογική αναμέτρηση
Η τριπλή κάλπη που στήθηκε στις 18/5 και 25/5 για την
ανάδειξη Δημοτικών και Περιφερειακών αρχόντων αλλά και
αντιπροσώπων στο ευρωπαϊκό
κοινοβούλιο παρουσίασε τις
αξιοζήλευτες και επιθυμητές
αρετές των συγχωριανών.
Για την ανάδειξη Δημάρχου
συμμετείχαν τέσσερις συνδυασμοί, οι οποίοι για να συμπληρώσουν τις λίστες τους, είχαν
συμπεριλάβει είτε ως Δημοτικούς είτε ως Τοπικούς συμβούλους μεγάλο αριθμό υποψηφίων, σε τέτοιο βαθμό που με
σκωπτική διάθεση αναρωτιόσουν μήπως είναι περισσότεροι
από τους ψηφοφόρους.
Όχι μόνο αυτό, αλλά τα γραφεία του συνδυασμού «ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ Συνεργασία Πολιτών ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»
(Γ. Λαζουράς) και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
–Δ.Ε.ΚΑ.» (Δ. Κατσικόπουλος) ήταν ακριβώς απέναντι το
ένα στο άλλο στην κεντρική πλατεία της Δάφνης.
Οι συγχωριανοί δείχνοντας επίπεδο και συμπεριφορά
χωρίς αντιπαλότητες και αντιπαραθέσεις κατόρθωσαν να
φέρουν σε πέρας αυτή την εκλογική μάχη.
Πόσο ευχάριστο ήταν να βλέπεις τους Δαφναίους σ’
όλες τις κεντρικές ομιλίες των υποψήφιων στο χωριό μας,
να παρακολουθούν μαζί την ομιλία Λαζουρά, τον λόγο του
Κατσικόπουλου αλλά και του Κούκιου.
Σίγουρα ύστερα από αυτή την υπεύθυνη στάση, ψήφισαν
συνειδητά αυτόν που τους έπεισε ότι θα εφαρμόσει το
σωστό πρόγραμμα για τον τόπο μας και τους ανθρώπους
του.
Το Σαββατοκύριακο (18/5), το χωριό γέμισε από συμπατριώτες που ήρθαν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Γέμισαν τα καφενεία και τις ταβέρνες, θυμίζοντας
άλλες παλαιότερες εποχές που το χωριό έσφυζε από ζωή.
Δήμαρχος αναδείχθηκε από την πρώτη Κυριακή ο Γεώργιος Λαζουράς και έφερε την απόλυτη ηρεμία την επόμενη
Κυριακή, 25/5 ημέρα διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών
για την περιφέρεια αλλά και αντιπροσώπων για το ευρωπαϊκό
κοινοβούλιο.

Τώρα τελείωσαν οι υποσχέσεις και την θέση τους οφείλουν
να πάρουν οι πράξεις.
κ. Δήμαρχε η ώρα της ευθύνης, η ώρα της δουλειάς
έφτασε. Οι συμπολίτες μας σε εξέλεξαν από την πρώτη Κυριακή με το ηχηρό 52,99%, πιστεύοντας σε σένα, στους συνεργάτες σου, στο πρόγραμμά σου. Εσείς γνωρίζετε τον
τρόπο, εμείς περιμένουμε το αποτέλεσμα. Αναμένουμε την
αποπεράτωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων κάτω από
την καινούργια πλατεία και του ξενώνα, έργα που θα συμβάλουν στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της Δάφνης,
αλλά ίσως το οφείλουμε και στον αείμνηστο Αντιδήμαρχο
Κων/νο Ασημακόπουλο, εμπνευστή των συγκεκριμένων
έργων.
Αυτός όμως που δημιούργησε θόρυβο, με θετικό αντίκτυπο
ήταν ο σημερινός Αντιδήμαρχος, Δ.Ε. Παΐων, Παναγιώτης
Λάππας. Συνεπής, ακούραστος, αεικίνητος, όχι μόνο δεν
είχε τη φθορά της εξουσίας, αλλά επιβραβεύτηκε από τους
συγχωριανούς με κατακόρυφη αύξηση των προσωπικών
ψήφων που προσέφεραν σημαντικά στην ανάδειξη του συνδυασμού που συμμετείχε σε πρώτη δύναμη.
Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
Επιτυχία στο έργο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς όλους
εσάς που με τιμήσατε με την ψήφο σας και μου δώσατε
την εντολή για τρίτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση
να σας εκπροσωπήσω για τα επόμενα πέντε χρόνια στο
Δήμο Καλαβρύτων.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συγχωριανούς μου Δαφναίους καθώς και τους συνδημότες μου της Δ.Ε. Παΐων
που με την ψήφο τους, με εξέλεξαν πρώτο Δημοτικό
Σύμβουλο στην Εκλογική Περιφέρεια της Δ.Ε. Παΐων.
Σας διαβεβαιώνω όλους ότι θα τιμήσω με όλες μου
τις δυνάμεις την επιλογή σας αυτή, υπηρετώντας με συνέπεια, αξιοπρέπεια και πολλή δουλειά τα συμφέροντα
του τόπου μας.
Θα συνεχίσω να είμαι δυναμικά παρών δίπλα σας,
προτείνοντας λύσεις και συμβάλλοντας με δημιουργικό
τρόπο στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων
που μας απασχολούν.
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Λάππας
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παΐων

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Καλαβρύτων
Δήμαρχος: Λαζουράς Γεώργιος
Δημοτικό Συμβούλιο έδρες 27
Δ.Ε. ΠΑΪΩΝ (έδρες 2)
Δημ. Σύμβουλοι ......................Ψήφοι
1. Λάππας Παναγιώτης
(Λαζουρά) ..................................628
2. Ροδόπουλος Νικόλαος
(Κατσικόπουλου) ......................262
Δ.Ε. ΑΡΟΑΝΙΑΣ (έδρες 4)
1. Λιακόπουλος Παναγιώτης
(Λαζουρά) ..................................547
2. Φιλιππόπουλος Ιωάννης
(Κατσικόπουλου) ......................541
3. Γιάνναρος Γεώργιος
(Κατσικόπουλου) ......................465
4. Βασιλόπουλος Λεωνίδας
(Κούκιου) ..................................447
Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (έδρες 15)
Συνδυασμός Λαζουρά
1. Χουλιάρας Δημήτριος ..............877
2. Μαγκαφάς Νικόλαος ................741
3. Αναστασοπούλου - Πεντζιά
Ανδριάνα....................................728
4. Φλογεράς Ευθύμιος ..................683
5. Τζόβολος Ευθύμιος ..................628
6. Τσιμπρής Μιχαήλ ......................515

7. Παπαδάτου Χρυσάνθη ..............498
8. Ζυγούρας Ανδρέας....................490
9. Παπαναγιώτου Ευτυχία ............457
10. Πανουτσακοπούλου Στυλ. ......448
Συνδυασμός Κατσικόπουλου
11. Κατσικόπουλος Δημήτριος
Επικ. Μείζονος Αντιπ.
12. Καραγιάννη-Παπαδάτου
Ευφροσύνη ..............................918
13. Σφαραγκούλιας Νικόλαος ......710
14. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης ......556
Συνδυασμός Κούκιου
15. Κούκιος Κων/νος
Επικ. Ελάσσονος Αντιπ.
Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (έδρες 6):
Συνδυασμός Λαζουρά
1. Κοντογιάννης Δημήτριος ......1.061
2. Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια ....808
3. Δουκλιάς Σωτήριος ..................799
4. Καρράς Βασίλειος ....................728
Συνδυασμός Κατσικόπουλου
5. Παπακανέλλος Γεώργιος ..........572
6. Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης ....426

Αποτελέσματα
Ευρωεκλογών
Δ.Ε. ΠΑΪΩΝ
Εγγεγραμμένοι
Ψήφισαν
Συμμετοχή:
Άκυρα - Λευκά
Έγκυρα:

2.600
906
34%
26
880

ΣΥΡΙΖΑ

268

30,45%

Ν.Δ.

260

29,55%

ΕΛΙΑ

111

12,61%

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

60

6,82%

ΚΚΕ

57

6,48%

ΠΟΤΑΜΙ

16

1,82%

ΛΑΟΣ

14

1,59%

ΔΗΜΑΡ

11

1,25%

ΑΝ.ΕΛ.

8

0,91%

ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

36

4,09%

ΛΟΙΠΑ

39

4,42%

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

Στους ξενοδουλευτάδες
Κουβαλάς το δισάκι στον ώμο
φορτωμένος παξιμάδια και λύπη,
άφησες πίσω μια γυναίκα, δυο γέρους
και παιδιά - κι εσύ φεύγεις,
θα τους βρεις σαν γυρίσεις;
Ποιος ξέρει;
Τη δύναμή σου πουλάς
από φτώχειας ανάγκη,
στου Αιγίου τα μέρη, καλοκαίρι - χειμώνα,
για κομμάτι ψωμί
σκάβεις γη από ήλιο σε ήλιο,
σαν γομάρι στον ώμο κουβαλάς τα κοφίνια.
Ο ιδρώτας ποτίζει τη γη
και τα χρόνια περνούν
και συ χάνεις δυνάμεις
κι όλο λες δεν ξανάρχομαι πάλι,
ξενοδούλι δεν κάνω
κι ας πεθάνω από πείνα.
Θα ’σαι δω και του χρόνου,
δεν τελειώνουν οι ανάγκες
οι ανθρώποι τελειώνουν.
Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα (19)
της λέξης Ξενοδουλεφτάδες
1) Ξ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2) Ε _ _ _
3) Ν _ _ _ _ _
4) Ο _ _ _ _ _ _ _
5) Δ _ _ _ _ _
6) Ο _ _ _ _ _ _ _
7) Υ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8) Λ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9) Ε _ _ _ _ _
10) Φ _ _ _ _ _
11) Τ _ _ _ _ _ _ _
12) Α _ _ _ _
13) Δ _ _ _ _ _ _
14) Ε _ _ _ _
15) Σ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1) Φύγε γρήγορα. Στα τσακίδια.
2) Χθες το βράδυ.
3) Άλλη ονομασία του ίχνους.
4) Ξεθεώθηκα, κουράστηκα.
5) Ξύλινη βέργα που τυλιγόταν το νήμα.
6) Αυτός θέλει ο ...... (συμβουλές).
7) Το έκανε εξεπίτηδες (αντίστροφα).
8) Άλλη ονομασία του πρόσφορου που πήγαιναν
οι νοικοκυρές στην εκκλησία.
9) Έτσι ακριβώς.
10) Έτσι λέγεται η στροφή στο χορό.
11) Τούφα μαλλιού που μαζεύεται πάνω στη ρόκα.
12) Ονομασία του ποδιού. Άπλωσε την α....
13) Άει στο .... ευγενική ονομασία του
«Άει στο δ.....ο»
14) Πέρασε πολύ κοντά, σύριζα.
15) Είναι δύσκολα τα πράγματα.
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (18)
(αρ. φ. 46):
1) Κιβούρι
8) Βρουχούνι
2) Σμπάρο (αντ.)
9) Ρούπωσα
3) Κατεβατό
10) Αρκουμάνης
4) Καταχεριάζω
11) Χολιάζω
5) Μπερτάχι (αντ.)
12) Πάτερο (αντ.)
6) Νιτερέσο
13) Συνταβλάω
7) Γέμορο (αντ.)
Παν. Τσίπος

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2014

Εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
με εμπροσθοφυλακή το Σύλλογό μας

Μ

ε ιδιαίτερη λαμπρότητα, ως
αρμόζει άλλωστε, τελέστηκε
και φέτος η γιορτή της 25ης
Μαρτίου στη Δάφνη.
Την παραμονή το βράδυ έγινε η
καθιερωμένη λαμπαδηδρομία με τη
συμμετοχή πολλών συγχωριανών ιδιαίτερα της νεολαίας μας.
Σημαντική η συνεχής εικόνα να
βλέπεις τους λαμπαδηδρόμους με
αναμμένους τους πυρσούς, να διασχίζουν τους δρόμους του χωριού,
δίνοντας άλλη όψη στην ήρεμη καθημερινότητα, φωτίζοντας τον κάθε
δρόμο που περνούσαν σε μεγάλο μήκος.
Μετά από μια μεγάλη διαδρομή
κατέληξαν τελικά στη Ράχη.
Φωταγώγησαν με απόλυτη επιτυχία το πετρόφτιαχτο δοξασμένο 1821,
το οποίο διατήρησε τη φωτεινότητά
του για αρκετή ώρα, δείχνοντας σε
όλους μας, τι αξία και σημασία έχει
για εμάς τους Έλληνες το 1821.

Ακολούθησε η ρίψη πολλών πυροτεχνημάτων. Το θέαμα των πολύχρωμων, διαφορετικών πυροτεχνημάτων που ζωγράφιζαν στον ουρανό
και έκαναν τη νύχτα- μέρα, ήταν φανταστικό. Όλοι οι Δαφναίοι το απόλαυσαν από τα μπαλκόνια τους και
την κεντρική πλατεία.
Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, μετά
τη δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας
Τριάδος με την παρουσία των μαθητών
των σχολείων, επισήμων και πολλών
συγχωριανών, έγινε η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο. Η εκφώνηση του
πανηγυρικού της ημέρας από την φι-

λόλογο καθηγήτρια, Φωτεινή Οικονόμου, η οποία εξήρε τον επιτυχή
αγώνα των προγόνων μας για την
ανεξαρτησία, αλλά συγχρόνως και
τον κίνδυνο που διέτρεξε από τους
εμφύλιους και τη διχόνοια μεταξύ
των Ελλήνων.
Στη συνέχεια οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού κάτω
από τη συνεχή βροχή απήγγειλαν ποιήματα χωρίς την παραμικρή αναστολή.
Κατόπιν παρέλασαν όλα τα σχολεία (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και οι παρευρισκόμενοι
καμάρωσαν και χειροκρότησαν τις μαθήτριες και τους μαθητές.
Οι μαθητές όμως δεν σταμάτησαν
εδώ, αλλά έπιασαν το μαντήλι και
μας χόρεψαν δημοτικά τραγούδια,
δείχνοντας ότι συνεχίζουν την παράδοσή μας.
Το πρόγραμμα παρουσίασε ο δάσκαλος, Νικόλαος Μαραγκός, ο οποίος είχε οριστεί τελετάρχης.
Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με την
διεξαγωγή του αγώνα 1821 μ. από το
εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου στην
πλατεία. Παλιό έθιμο που αναβίωσε
ο Σύλλογός μας.
Στον αγώνα έλαβαν μέρος οι παρακάτω δρομείς (αγόρια και κορίτσια):
Ρουμελιώτη Μαρία, Ασημακόπουλος
Βασίλης, Θωμάς Βασίλης, Μουγκοπέτρος Αρίστος, Παπακανέλλος Χρήστος, Χριστόπουλος Κωνσταντίνος,
Μουγκοπέτρος Άγγελος, Μπέκιος
Μαρίνος, Μπέγου Κωνσταντίνα,
Μουγκού Βασιλική, Μπέκιος Γιώργος.
Νικητές αναδείχτηκαν:
1ος Παπακανέλλος Χρήστος
2ος Χριστόπουλος Κωνσταντίνος
3ος Μουγκοπέτρος Άγγελος
Στα κορίτσια 1η τερμάτισε η Μπέγου Κωνσταντίνα.
Ο πρώτος νικητής τιμήθηκε με
κύπελλο, ενώ σε όλους απονεμήθηκαν
μετάλλια (προσφορά του Συλλόγου
Δαφναίων Αθήνας-Πειραιά). Στους

τρεις πρώτους νικητές και την πρώτη
νικήτρια των κοριτσιών δόθηκαν και
χρηματικά έπαθλα (επίσης προσφορά
του Συλλόγου μας).
Τα βραβεία και τα μετάλλια απένειμαν ο Αντιδήμαρχος του Δήμου
Δ.Ε. Παΐων, Παναγιώτης Λάππας, ο
πρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων,
Άγγελος Θ. Καυγάς, ο πρόεδρος του
Τ.Σ. Δάφνης, Κώστας Λαζανάς, ο διευθυντής του Λυκείου Δάφνης, Γιάννης Μπουσιούτης, η διευθύντρια του
Γυμνασίου, Κωνσταντίνα Παπαγγελοπούλου, ο γυμναστής, Ιωάννης Αναστασόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου, Γεώργιος Λιαρόπουλος και
η γραμματέας, Βάσω Μαλλή.
Παρέστησαν στην εκδήλωση της
25ης Μαρτίου: ο δημοτικός σύμβουλος
του Δήμου Καλαβρύτων, Γεώργιος
Παναγόπουλος, οι τοπικοί σύμβουλοι,
Άγγελος Χρ. Καυγάς και Μαρία Νικολετοπούλου-Παπαδημητρίου, ο τ.
αντιδήμαρχος Δάφνης Ιωάννης Μπαλασόπουλος, ο πρόεδρος του Τ.Σ.
Σκοτάνης, Πέτρος Ρηγόπουλος, ο
πρόεδρος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συλλόγου Καλαβρύτων, Παύλος
Σατολιάς, ο πρόεδρος του Συλλόγου
πολυτέκνων, Νικόλαος Φελεμέγκας,
η πρόεδρος του Συλλόγου γονέων
και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου
Δάφνης, Ανδρομάχη Καφετζή.
Ευχαριστούμε τις νέες και τους
νέους και όλους όσους συμμετείχαν
στη λαμπαδηδρομία και όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση της
λαμπαδηδρομίας και την φωταγώγηση του 1821.
Επίσης ευχαριστούμε τον Γυμναστή, Ιωάννη Αναστασόπουλο για την
βοήθεια που μας παρείχε για την οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή του
αγώνα δρόμου 1821 μ.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ
ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821

ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΪΩΝ

7

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΑΠΟΔ
ΠΟΣΟ
Μπερλέμης Ανδ. Παναγιώτης
& Λεωνίδας ..................................................641 ........765€
Ρηγόπουλος Αθανάσιος ..............................637 ........200€
Λάππας Δημήτριος
(οικογένεια και οικείοι)................................638 ........300€
Αλυφαντής Αναστάσιος ..............................639 ........100€
Στεφανόπουλος Κων/νος ............................640 ..........50€
Ανώνυμη ......................................................642 ..........20€
Μπαλασοπούλου Αικατερίνη ......................643 ..........15€
Ζηρογιάννη-Σαράκη Παναγιώτα ................644 ..........55€
Παπαγεωργίου Παναγιώτης ........................645 ..........10€
Κόλλιας Αλκιβιάδης ....................................646 ..........15€
Ανώνυμος ....................................................647 ..........50€
Μαλλή Ανδρ. Παναγιώτα ............................648 ..........50€
Ζηρογιάννης Δήμος ....................................649 ..........50€
Αρμενάκος Ιωάννης ....................................650 ..........40€
Λάππας Σωτ. Θεόδωρος..............................651 ..........25€
Παναγόπουλος Γερασ. Νικόλαος ................652 ..........20€
Ζηρογιάννης Χαρ. Χρήστος ........................653 ..........20€
Αρβανίτης Χαράλαμπος (Δικηγόρος) ........654 ..........50€
Μαλλής Γεώργιος (Συμβολαιογράφος) ......655 ..........50€
Ζηρογιάννη Παναγιώτα στο ορθό
αντί Παρασκευής ........................................626 ..........50€
Φωτόπουλος Ν. Γεώργιος ..........................656 ..........50€
Βασιλόπουλος Γεώργιος ............................657 ..........50€
Γαργεράκη Βασιλ.........................................658 ..........20€
Κοσιαράς Θεόδωρος....................................659 ..........30€
Αντωνοπούλου Ευθυμ. ................................660 ..........10€
Γιαννόπουλος Πέτρος ................................661 ..........50€
Drakoulis Paraschos....................................662 ..........50€
Μαυρονικολάου Βασιλ. ..............................663 ........100€
Δουφεξής Ιωάννης ......................................664 ..........20€
Γαλάνης Χρήστος ........................................665 ..........50€
Παπαδάκης Ιωάννης ....................................666 ..........40€
Λάππας Χρήστος ........................................667 ..........20€
Δουφεξής Παν. Βασίλειος ..........................668 ..........30€
Δουφεξή Κων. Ιωάννα ................................669 ..........30€
Ραμαντάνη Αγγελική ..................................670 ..........20€
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά.

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

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

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
“ΜΩΡΙΑΣ’’

ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΑΦΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΪΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΟΥΛΑ-ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΛΕΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

―
1
306
2

74
36
516
82

107
46
628
104

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

42
11
142
4

152
157
167
32

205
262
242
52

ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

40
5
15

40
30
15

60
41
17

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗ - ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

18
6

19
6

27
7

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΒΟΜΠΙΡΗΣ
(ΝΤΑΝΟΣ)
ΑΙΘΟΥΣΑ 600 ΑΤΟΜΩΝ
Η αίθουσα διατίθεται:
Για χορούς, συνεστιάσεις, γάμους, βαπτίσεις
κι άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις
ΔΑΦΝΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Τηλ.: 26920-71266 & 26920-71828 (οικία)

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

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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ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2014

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΣΤΗ ΔΑΦΝΗ

Ο

ι Δαφναίοι παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες αποφάσισαν το Πάσχα να το περάσουν στο χωριό τους.
Από την Μεγάλη Πέμπτη άρχισαν να
φτάνουν στα πατρικά τους σπίτια. Εκεί
άλλοι βρήκαν να τους περιμένουν και φέτος
οι υπέργηροι γονείς, ενώ κάποιοι άλλοι βρήκαν τα σπίτια τους κλειστά. Ευτυχώς, όλοι

Κυρίου ξεκίνησε από την επάνω ενορία,
ανάμεσα σε φωτεινά αλλά και δυναμικά πυροτεχνήματα, κάνοντας τη νύχτα να μοιάζει
μέρα. Ακολούθησε η κάτω ενορία, το ίδιο
όμορφα και δυναμικά, συμμετέχοντας έτσι
όλο το χωριό στο χαρμόσυνο γεγονός της
Ανάστασης, κρατώντας συγχρόνως όλοι το
Άγιο Φως.

στο ομώνυμο εκκλησάκι, όχι μόνο πολλούς
προσκυνητές, αλλά και αρκετούς καβαλάρηδες, οι οποίοι με άλογα «Γιωργαλίτικα»,
«Βαρβάτα» στολισμένα σα νύφες, πάνω σε
αστραφτερές σέλες, έφτασαν από νωρίς
από την Δάφνη και τα γύρω χωριά διανύοντας αρκετά χιλιόμετρα χωρίς όμως
ούτε οι αναβάτες, αλλά ούτε τα υπερήφανα
ζώα να δείχνουν ίχνος κούρασης.
Αντίθετα συναγωνίζονταν με το δικό
τους τρόπο στον προαύλιο χώρο για το
ποιο ήταν το πιο ωραίο, λες και ήταν σε
διαγωνισμό ομορφιάς.

«Ο Χορός των αλόγων»
Οι ίδιοι παραδοσιακοί καβαλάρηδες έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην γιορτή
της Ζωοδόχου Πηγής στις 25/5/2014 στην
εκκλησία της Παναγίας (θέση Καβούλια)
στην τεχνητή λίμνη του Λάδωνα, εδώ όχι
μόνο παρακολούθησαν τη θεία λειτουργία,
αλλά μετείχαν ενεργά στο γλέντι που ακο-

είχαν τη δύναμη και το κουράγιο να τα
ανοίξουν αλλά μερικοί να φιλοξενήσουν
και φίλους τους Αθηναίους.
Την Μεγάλη Παρασκευή, μετά τα εγκώμια, έγινε η περιφορά των δύο επιταφίων
στο χωριό, του Αγ. Χαραλάμπους και της
Αγ. Τριάδας.
Περιμέναμε όλοι την συνάντηση στην
κεντρική πλατεία του χωριού όπου είχε
φθάσει ήδη ο επιτάφιος της Αγ. Τριάδας,
αλλά δυστυχώς η βροχή εμπόδισε τη θρησκευτική συνάντηση.
Το Μεγάλο Σάββατο, η Ανάσταση του

Η Κυριακή του Πάσχα, επιτρέποντος
του καιρού, έφερε την τσίκνα του οβελία
στις περισσότερες γειτονιές της Δάφνης.
Η διασκέδαση με την συνοδεία μουσικής,
κρασιού και μεζέ βεβαίως, κράτησε μέχρι
τις απογευματινές ώρες, δίνοντας διαφορετική νότα στην ήσυχη κοινωνία του χωριού.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Την Τετάρτη 23/4/2014 γιορτή του Αγίου
Γεωργίου, ο καβαλάρης Άγιος της εκκλησίας
συγκέντρωσε στην Κακάσοβα (δ/ση 111)

λούθησε. Τα στολισμένα υπερήφανα άλογα
δημιούργησαν το δικό τους χορό, τον «χορό
των αλόγων», ένα απίστευτο θέαμα, με τα
άλογα σε σχήμα κύκλου να δίνουν το δικό
τους show χωρίς καμία προεργασία, απλά
και αυθόρμητα, να χορεύουν μοναδικά, όπως
μόνο αυτά ξέρουν.

Παρασκευή 25/4/2014,
εορτή της Ζωοδόχου Πηγής:
Το μοναστήρι μας λειτούργησε
Πολλοί συγχωριανοί, περισσότεροι του
αναμενόμενου, ανέβηκαν στο μοναστήρι
μας. Κάποιοι προσδοκώντας προφανώς να
πλησιάσουν το Θείο πιο ουσιαστικά διήνυσαν
την διαδρομή πεζοί.
Ο παπά-Τάκης και οι ψάλτες λειτούργησαν γεμίζοντας, όχι μόνο τον μικρό εσωτερικό χώρο του μοναστηριού, αλλά και όλο
τον ατελείωτο ανθισμένο, ανοιξιάτικο περιβάλλοντα χώρο με αρμονικούς ήχους.

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.

Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας εκλέχτηκε ο Απόστολος Κατσιφάρας που συγκέντρωσε στο β’ γύρο των εκλογών (25/5/14)
αριθμό ψήφων 152.944 και ποσοστό 50,47% έναντι του συνυποψηφίου Κατσανιώτη Ανδρέα με αριθμό ψήφων 150.121 και ποσοστό 49,53%.

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΪΩΝ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.
ΛΑΖΟΥΡΑΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 1) ΒΟΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΦΝΗΣ
1) ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
2) ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
3) ΛΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4) ΤΣΙΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΑΣΙΩΝ
1) ΖΙΓΚΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2) ΖΙΓΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΟΥ
1) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
2) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΠΕΥΚΟΥ
1) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
2) ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΚΟΤΑΝΗΣ
1) ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
2) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ.
ΧΟΒΟΛΗΣ
1) ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2) ΣΚΡΕΠΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

18
11
43
38
124
96
17
18
43
115
10
50
55
11
57
18

ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
1) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20
2) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
6
1) ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
18
2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 144
3) ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
41
4) ΤΡΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
15
1) ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8
1) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ.
2) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
1) ΚΑΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2) ΠΡΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1) ΖΗΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2) ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ.
1) ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤ.
2) ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

141
8
15
29
35
6
19
34

ΚΟΥΚΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
―
―
―
―
1) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓ.
6 1) ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΑΛ. 21
2) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
31
―
3) ΜΙΧΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
14
4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΛΑΖΑΝΑΣ Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΠΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
ΜΕΛΟΣ
ΖΙΓΚΙΡΗΣ ΔΗΜ.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝ.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Σαϊτάνης Θόδωρος
Κιν.: 6973996333
Μίρκος Μιχάλης
Κιν. 6997722777

