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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Σ

τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα επικρατεί έντονη
ανασφάλεια, σχετικά με την
επαγγελματική αποκατάσταση και
το μέλλον των νέων. Οι γονείς συχνά δημιουργούν υπερβολικές προσδοκίες απ’ αυτούς, ορισμένες φορές
δεν επιτρέπουν την αποτυχία και
βάζουν στο περιθώριο τις συναισθηματικές ανάγκες και τις αναζητήσεις τους για χαλάρωση, παρέα
και ξεκούραση.
Σαν αποτέλεσμα οι Πανελλαδικές εξετάσεις αποκτούν ιδιαίτερη
βαρύτητα στη σκέψη μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών. Το άγχος,
η πίεση και ο ανταγωνισμός κορυφώνονται την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων.
Στο παρελθόν, η κατάλληλη εκπαίδευση συχνά οδηγούσε στην
εξεύρεση μιας θέσης εργασίας.
Αυτό δεν ισχύει σήμερα, με τα μεγέθη που κυριαρχούν στην οικονομία, αφού η ανεργία έχει κατακτήσει
υψηλούς δείκτες και συχνά συναντούμε νέους με πνευματικά εφόδια
και γνώση τέτοιας έκτασης, απασχολούμενους σε δραστηριότητες
που δεν έχουν καμιά συνάφεια με
το αντικείμενο των σπουδών τους.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις σίγουρα αποτελούν ένα σημαντικό
σταθμό στη ζωή των εφήβων και
των νέων. Όμως δεν είναι η μοναδική ευκαιρία. Είναι η αρχή μόνο
μιας προσπάθειας, που ακόμα και
αν δεν ευδοκιμήσει, όπως αναμένουν μερικοί, είναι σημαντικό να
εκληφθεί ως μια πολύτιμη εμπειρία
που θα καταλήξει σε μοχλό κινητοποίησης άλλων προσπαθειών. Οι
έφηβοι αλλά και οι γονείς, πρέπει
να γνωρίζουν ότι η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών ή επαγγέλματος,
με τις σημερινές συνθήκες, στην
αγορά εργασίας, δεν εξασφαλίζει
τη σταθερή και μόνιμη σταδιοδρομία. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος
των σπουδών, ενδεχόμενα τα δεδομένα στην αγορά εργασίας να
έχουν αλλάξει, νέα επαγγέλματα
να έχουν εμφανιστεί και άλλα που
θεωρούνται σήμερα δημοφιλή να
έχουν εξαφανιστεί. Γενικά όμως
επαγγέλματα σε ζήτηση θα είναι
εκείνα, που δεν είναι εύκολο ν’ αντικατασταθούν απ’ την Τεχνολογία.
Οι γονείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
επιλογών των παιδιών και των εφή-

Επέτειος 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Η νεολαία μας παρέλασε υπό καταρρακτώδη βροχή
τιμώντας τους Ήρωες του ’21.

βων. Η συζήτηση και η δημιουργία
κατάλληλου κλίματος εμπιστοσύνης
και ελεύθερης έκφρασης είναι απαραίτητα στοιχεία για να τα βοηθήσουν να κάνουν την κατάλληλη επιλογή. Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι
σημαντικό να μάθουν να εμπιστεύονται τον εαυτό τους. Άλλωστε εκείνα
θα βιώσουν τις συνέπειες των αποφάσεων και επιλογών τους. Γι’ αυτό
πριν πάρουν τις οριστικές τους αποφάσεις, χρήσιμο είναι, ακόμα κι αν
μια αποτυχία στις Πανελλαδικές
εξετάσεις τα αγγίξει, να:
* επισκεφθούν τον ΠΛΟΗΓΟ Ελληνική Εθνική Βάση Δεδομένων
Εκπαιδευτικών Ευκαιριών του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τις σπουδές στην
Ελλάδα, σε όλα τα επίπεδα και τους
τύπους εκπαίδευσης.
* πληροφορηθούν για τις σπουδές στο Εξωτερικό από την Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη πληροφόρησης PLOTEUS αναφορικά με τις
ευκαιρίες μάθησης.
* ενημερωθούν για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Δημόσια
και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και άλλες σχολές στη διαδικτυακή ενότητα
"Σπουδές μετά το Λύκειο".

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΔΑΦΝΗ

Οι Επιτάφιοι της Αγ. Τριάδας
και του Αγ. Χαραλάμπους στην πλατεία του χωριού

Ανάσταση με πολύ κόσμο και φέτος στο χωριό
Αναλυτικά στη σελ. 8

Αναλυτικά στη σελ. 7

Δ Ι Α Β Α ΣΤ Ε
3 Κοινωνικά
3 Δραστηριότητες Συλλόγων
Φορέων - Ιδιωτών
3 Τηλεσκόπιο

σελ. 2

σελ. 3

σελ. 4-5
3 Άνθρωπος και ανθρωποειδές
σελ. 6
3 Εκδηλώσεις για την Εθνική
Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
στη Δάφνη
σελ. 7
3 Πάσχα στη Δάφνη
σελ. 8
3 3ος φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας
Δάφνη - Δήμος Αθηναίων
σελ. 8

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Εθνικές μεταφορές
Χωματουργικές
εργασίες
Υλικά οικοδομών
Υδραυλική
Σφύρα
Έδρα: Δάφνη Παΐων
Τηλ. γραφείου: 2692071256
Κιν. 6973885812 - 6974650265
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΘΥΜΗΣΕΣ ΠΑΛΙΕΣ
«ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΠΑΙΔΙΑ»
Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες που μαζί αρχίσαμε να μαθαίνουμε τα πρώτα μας γράμματα, που
έχουμε γεννηθεί το έτος 1949 και λίγο πιο πίσω και το
πρώτο ΑΒ το γράψαμε στην πλάκα μας με το κοντύλι την
σχολική περίοδο 1955-1956, με την τότε δασκάλα μας
Βάσω Γιάνναρη (μετέπειτα Βάσω Σπηλιοπούλου) και τελειώσαμε μαζί τη σχολική περίοδο 1960-61 με δάσκαλο
τον Χαρ. Συριόπουλο.
Επιθυμείτε να γίνουμε πάλι παιδιά και να μοιραστούμε μαζί τις παιδικές μας αναμνήσεις και καρδιοχτύπια;
Σας καλούμε στις 20 Αυγούστου 2015 και ώρα 18:00
στο Δημοτικό μας Σχολείο.
Δηλώστε εάν μπορείτε να συμμετέχετε για να ζήσουμε όλοι μαζί τις παλιές μας θύμησες στα τηλ. 2109588841 - 2692071421 - 6972421345 Δήμο Τράγκα ή
6973784122 Πάνο Τσίπο.
1ον. Παρακαλείστε όπως οι γυναίκες φέρουν ελαφριά
ενδυμασία (μπαλαρίνα, ζώνη και κορδέλα λευκή για την
κεφαλή καθώς και ποδιά χρώματος μπλε).
2ον. Οι άρρενες τα χάπια (της πιέσεως, χοληστερίνης,
διαβήτη, ουροσυλλέκτες, θερμόμετρα κ.λ.π. και ότι ο καθείς δύναται).
Ξύλα για τη σόμπα όχι λόγω θέρους.
3ον. Αν επιθυμείτε με το πέρας του μαθήματος να
συγκεντρωθούμε εις κρασοπωλείο - μεζεδοπωλείο προς
τέρψιν των διαθέσεών μας.
Και ως το Πρωτόκολλο είθισται ο έχων το γενικό πρόσταγμα να σηκώσει το γιοματάρι (ποτήρι) με το καλώς
να σ’ εύρω κ.λ.π. και αρχίζει το τραγούδι που πιστεύουμε
θα συμμετέχουμε και θα τραγουδήσουν όλοι (άλλος λίγο,
άλλος πολύ) και στη συνέχεια ο χορός μέχρι τελικής
πτώσεως.
Πιστεύουμε ότι έτσι θα ολοκληρωθεί η όλη συνάντηση
για να μείνουν στη μνήμη μας τέτοιες ωραίες παιδικές
στιγμές.
4ον. Παρατήρησις. Εις το ταβερνείο μπορεί να συνοδευθούν από το ταίρι τους εάν επιθυμούν εκατέρωθεν.
Εις το Σχολείο όμως είναι εντελώς προσωπικόν.
Ευχαριστούμε δια την συμμετοχή σας.
Η Επιτροπή
Τράγκας Δημ., Τσίπος Παν.

Βαφτίσεις

Γάμ ος - Βά φτιση

Τ.Κ. Δάφνης
― Το Σάββατο 2 Μαΐου 2015 στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα
στη Δάφνη βάπτισαν το γιο τους ο Νικόλαος Λάππας
και η Δώρα Κυπραίου.
Οι ανάδοχοι Ηλίας Μπάρπας και Σοφία Χατζηδούκα του
έδωσαν το όνομα του παππού του Παναγιώτης.
Η χαρά ήτανε μεγάλη και δεν κρύφτηκε από κανέναν,
όπως μεγάλο ήταν και το γλέντι που ακολούθησε μετά
το μυστήριο στην ταβέρνα «ο Μπέλος».
Οι καλεσμένοι απόλαυσαν πλούσια εδέσματα, άφθονα
ποτά και γλέντησαν με κέφι, πολύ κέφι μέχρι τις
πρωινές ώρες.
Ο παππούς του νεοφώτιστου Παναγιώτης Λάππας αφού
ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους και ιδιαίτερα
τους κουμπάρους, το γιο του και τη νύφη του για την

Τ.Κ. Δάφνης
― Στις 16-5-2015 και ώρα 18:00 η ωραιοτάτη Αγγελική
Τράγκα του Αλεξάνδρου (υιός του Νίκου και της
Λαμπρινής) και της Ρούλας ενώθηκε με τα δεσμά
του γάμου με τον Ιωάννη Χριστοδούλου στο κτήμα
“ΖΟΛΩΤΑ” στη Βάρη στον τοπικό Ιερό Ναό.

τιμή που του έκαναν μεταξύ άλλων είπε ότι: «Όταν
ακούς το όνομά σου στην εκκλησία του χωριού σου
και της γειτονιάς σου, η συγκίνηση και τα συναισθήματά
σου δεν περιγράφονται, αισθάνεσαι σαν να εκπλήρωσες
το χρέος σου σε αυτή τη ζωή και αφήνεις μια συνέχεια,
μια διάδοχη κατάσταση».

― Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 στον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου
στο Θησείο ο Κωνσταντίνος και η Ειρήνη Πλατάκου
με νονά την Κωνσταντία Ιγγλέζου θα βαφτίσουν το
δεύτερο γιο τους. Μετά τη βάφτιση θα ακολουθήσει
δεξίωση στο «Συν Αθηνά» (Roof Garden).

Ο Σύλλογος εύχεται ολόψυχα να τους ζήσουν.

Μετά την τελετή του γάμου ακολούθησε η βάφτιση
της κούκλας και χαριτωμένης κόρης τους στην
οποία έδωσαν το όνομα Θεοδώρα.
Όλοι οι προσκεκλημένοι μετά την ολοκλήρωση των
μυστηρίων παρευρέθησαν στη δεξίωση που δόθηκε
στο ίδιο κτήμα. Το κέφι δεν άργησε να αρχίσει. Ο
χορός και το τραγούδι από τους νεονύμφους, την
κόρη τους, τους φίλους και συγγενείς τους κράτησε
μέχρι τις μεγάλες πρωινές ώρες συμμετέχοντας
έτσι όλοι στην ατέλειωτη χαρά του ζευγαριού.
Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα να ζήσουν και να
πραγματοποιήσουν όλα τα όνειρά τους.

Γεννήσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Η Μαριάννα Χαρλάφτη, σύζυγος του Χρήστου
Μπερλέμη (του Λούη και της Έφης) στις 17-122014 στο μαιευτήριο ΙΑΣΩ γέννησε ένα χαριτωμένο
κι όμορφο κοριτσάκι, βάρους 3.800 kgr.
― Η Έρη Αναγνωστάκη, σύζυγος του Δημήτρη Παϊκόπουλου (του Ανδρέα και της Κωνσταντίνας) στις
24-3-2015 στο μαιευτήριο ΙΑΣΩ γέννησε ένα υγιέστατο
κι όμορφο αγοράκι βάρους 3.800 kgr.
Ο Σύλλογος εύχεται ολόψυχα να τους ζήσουν και να
τα δουν όπως επιθυμούν.

Έφ υγαν...
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ΤΗ Σ ΔΑΦΝ Η Σ
ΕΔΡΑ: Θεμιστοκλέους 4 Αθήνα Τ.Κ. 10678
Τηλ.-Fax: 210-3822190
Ιστοσελίδα: www.syllogosdafneon.gr
e-mail: info@syllogosdafneon.gr
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά
Εκδότης: 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
Ζηρογιάννης Θεόδωρος, Μέλος, τηλ. 6947273634
Σπηλιόπουλος Σπύρος, Μέλος, τηλ. 6979269894
Σ’ αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν:
Άγγελος Καυγάς, Παν. Τσίπος,
Αντώνιος Βιτωράκης, Πάνος Τράγκας
Φωτογραφίες: Βάσω Μαλλή
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Τ.Κ. Δάφνης
― Η Αχτύπη Παναγιώτα του Σπυρίδωνα και της Αθανασίας Λεβέντη, ετών 45 απεβίωσε την 1-4-2015 προς
μεγάλη θλίψη του υιού της Κωνσταντίνου, της μητέρας
της και των αδελφών της Αναστασίου και Μαρίνας.
Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στις 2-4-2015 στο
Νεκροταφείο Ηλιούπολης (Αγία Μαρίνα) παρουσία
πολλών φίλων, συγγενών και συναδέλφων της οι
οποίοι τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία.
― Ο Ασημακόπουλος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου
απεβίωσε στις 10-12-2014. Γεννήθηκε στη Δάφνη το
1928.
― Ο Μάρης Μιχαήλ του Γεωργίου απεβίωσε στις 1412-2014. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1930.
― Ο Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου απεβίωσε
στις 27-3-2015. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1936.
― Ο Λεβέντης Ανδρέας του Λεωνίδα απεβίωσε στις
19-4-2015. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1952.
― Η Χρυσανθακοπούλου Μαρία του Γρηγορίου απεβίωσε
στις 9-5-2015. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1932.

― Η Βασιλακοπούλου Παναγιώτα του Ανδρέα απεβίωσε
στις 23-5-2015. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1922.
Τ.Κ. Αμυγδαλιάς
― Ο Διαμαντόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα απεβίωσε
στις 10-4-2015. Γεννήθηκε στην Αμυγδαλιά το 1925.
― Η Διαμαντοπούλου Αικατερίνη του Ανδρέα απεβίωσε
στις 26-5-2015. Γεννήθηκε στα Φίλια το 1926.
Τ.Κ. Πάου
― Ο Αθανασόπουλος Χαράλαμπος του Θεοδώρου απεβίωσε στις 21-12-2014. Γεννήθηκε στην Πάο το 1933.
Τ.Κ. Σκοτάνης
― Ο Αντωνόπουλος Ανδρέας του Ιωάννη απεβίωσε
στις 23-12-2014. Γεννήθηκε στη Σκοτάνη το 1928.
Τ.Κ. Πουρναριάς
― Η Ευγενία χήρα Χρήστου Καλογερόπουλου (μητέρα
του εφημέριου του χωριού και καθολικά αποδεκτού
παπα-Δημήτρη) απεβίωσε στις 30-4-2015. Γεννήθηκε
στην Πουρναριά το 1930. Το 40ήμερο μνημόσυνο θα
τελεστεί στις 7-6-2015.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

Ο Σύλλογος είσαι εσύ.
Ενίσχυσέ τον
για να διατηρήσουμε
την επαφή με το χωριό
και μεταξύ μας.
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Παναγιώτης ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΗΣ
Οικογενειάρχης, επιχειρηματίας
Ο Παναγιώτης Μπουσιούτης γεννήθηκε πριν από
79 χρόνια στη Δάφνη όπου μεγάλωσε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά.
Νοικοκύρης, ανοιχτόκαρδος, κοινωνικός, θα μιλήσει μ’ όλους τους συγχωριανούς. Άνθρωπος ο
οποίος δεν κρατάει κακία ούτε σ’ αυτούς οι οποίοι
μπορεί να τον έχουν βλάψει.
Η οικογένεια που έφτιαξαν με τη σύντροφό του
Σωτηρία Ραμαντάνη είναι πολυμελής κι ευτυχισμένη.
Απέκτησαν πέντε παιδιά, τον Γιώργο, τη Βασιλική,
την Όλγα, τη Θεοδώρα και τη Νικολίτσα, τα οποία
μεγάλωσαν με αξιόλογες ηθικές αξίες. Δημιούργησαν
τις δικές τους οικογένειες και τους χάρισαν πολλά
εγγόνια.
Το 1970 δημιούργησε σε νοικιασμένο χώρο παντοπωλείο, δεν άργησε όμως να φτιάξει το δικό του
κατάστημα στην πλατεία του χωριού όπου κατασκεύασε και το σπίτι για την οικογένειά του.
Τη 10ετία του 1980 έγινε ταξιτζής με αγοραίο
ΤΑΧΙ κι έδρα τη Δάφνη. Για πολλά χρόνια μετέφερε
όλους τους συγχωριανούς στην Αθήνα ή το χωριό
γράφοντας ατέλειωτα χιλιόμετρα.
Πρόεδρος των πολυτέκνων του τ. Δήμου Παΐων
και πέριξ από το ’85 μέχρι το 2000 με αξιοζήλευτη
προσφορά.

Παραδοσιακή γαστρονομία
στις όχθες του Λάδωνα
Ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πάτρας με την Πρόεδρό
του, συμπατριώτισσα Κατερίνα Ασημακοπούλου και το
Δ.Σ. οργάνωσαν την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015, ημέρα του
Αγίου Πνεύματος, γιορτή παραδοσιακής γαστρονομίας
για όλους τους Δαφναίους αλλά και τους φίλους από τα
όμορα χωριά.

Μάλιστα προκειμένου να πετύχει το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα δεν δίστασε να μισθώσει ολόκληρο λεωφορείο με πολύτεκνους οι οποίοι έφθασαν
διαμαρτυρόμενοι στην Αθήνα με θετικά αποτελέσματα.
Σήμερα συνταξιούχος βέβαια δεν σταμάτησε να
δουλεύει, να βοηθά ενεργά στην εύρυθμη λειτουργία
της οικογενειακής του επιχείρησης και όπως φαίνεται
διαθέτει τόση ενέργεια που ουδέποτε θα σταματήσει
να προσφέρει.
Παναγιώτη συνέχισε.

Το καφέ-μεζεδοπωλείο Ν. Παναγόπουλου
επαναλειτούργησε
Το βράδυ του Σαββάτου στις 30/5/15 το
καφέ-μεζεδοπωλείο του Νίκου Παναγόπουλου στη Σειρήνα έκανε εγκαίνια επαναλειτουργίας ύστερα από την συλλογική προσπάθεια πολλών φορέων και συγχωριανών
οι οποίοι κατέκλυσαν την ολοκαίνουργια αίθουσα του καταστήματος, όπου τους υποδέχτηκαν ο Νίκος με τη σύζυγό του οι οποίοι
έλαμπαν από χαρά.
Ο παπα-Τάκης επισφράγισε την επανέναρξη τελώντας αγιασμό για καλή αρχή και
καλές δουλειές.
Στη συνέχεια οι επισκέπτες απόλαυσαν
τα πλούσια εδέσματα που είχαν ετοιμαστεί
για τη συγκεκριμένη ημέρα, υποσχόμενοι
συγχρόνως ότι όλοι θα βρίσκονται πάντα εκεί, υποστηρίζοντας τη νέα προσπάθεια στην οποία βέβαια
οφείλει να συμμετέχει και ο Νίκος με το δικό του προσωπικό τρόπο.
Καλή αρχή. Καλές δουλειές.

Προσέφεραν εύγευστα παραδοσιακά εδέσματα φτιαγμένα από επαγγελματίες Δαφναίους αλλά και ντόπια χωριάτικα θαυμάσια γλυκά από εξαιρετικές κυρίες του χωριού
μας κι άφθονο ωραίο κρασί.
Την εκδήλωση που τίμησαν με την μεγάλη συμμετοχή
τους ντόπιοι κι επισκέπτες άνοιξε το χορευτικό του Συλλόγου το οποίο υπό τους ήχους του DJ φανέρωσε τις ικανότητές του χορεύοντας νησιώτικα τραγούδια.
Η Πρόεδρος καλωσόρισε το χορευτικό κι όλους τους
συμμετέχοντες επισκέπτες όπως και τους δωροθέτες
υποσχόμενη ότι η μέρα γαστρονομίας προσδοκά να καθιερωθεί την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο στον ίδιο χώρο.
Μετά την απόλαυση του ψητού με την υπέροχη χυλοπίτα ακολούθησε ο χορός των αλόγων που στόλισαν με
την ομορφιά τους, την υπερηφάνια τους και τους ατρόμητους καβαλάρηδες την εκδήλωση.

Ακολούθησαν οι επισκέπτες που έπιασαν το χορό
στον όμορφο χώρο του κανόε-καγιάκ τελειώνοντας αργά
το απόγευμα.

Παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρχος Καλαβρύτων Πάνος
Λάππας, η Δημοτική Σύμβουλος Στέλλα Πανουτσακοπούλου, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δάφνης Κώστας Λαζανάς, οι
Τοπικοί Σύμβουλοι Χρήστος Παναγιωτακόπουλος και Γιάννης Τσίπος, ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά συμμετείχε ενεργά ως δωροθέτης ενώ παρέστησαν ο Πρόεδρος
Άγγελος Καυγάς, η Γραμματέας Βάσω Μαλλή, ο Ταμίας
Δωρόθεος Λιάππης και η Σύμβουλος Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤ

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη
ΣΤ’ ΑΠΑΝ’ ΑΜΠΕΛΙΑ - ΣΤΟ ΜΑΥΡΗΛΙΜΗ
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ - ΡΑΝΤΙΣΜΑΤΑ
Την Άνοιξη βρέχει τακτικά, αλλά ρίχνει και βροχές που έχουν
ασθένεια, όπως ο περονόσπορος που καταστρέφει το κλήμα. Την
ασθένεια αυτή την καταπολεμούν με ρέντισμα με διάλυση αλογόπετρας
(θειϊκού χαλκού) και με το θειάφι.
Σημ. οι βροχές δεν έχουν ασθένεια, αλλά με την υγρασία, εάν
συμπέσει με ζεστές ημέρες (κουφόβραση, δηλ. παρατεταμένη υγρασία
με αυξημένη θερμοκρασία) ευνοείται η ανάπτυξη του μικροβίου, που
λέγεται περονόσπορος, διότι έχει σχήμα γύφτικου καρφιού (περόνι).
Αυτός καταπολεμείται με τον θειϊκό χαλκό, αλλά με ψεκασμούς που
γίνονται επί τη προβλέψει της κουφόβρασης και όχι αφού ανάψει το
αμπέλι και πολλαπλασιαστεί το μικρόβιο τόσο, που δεν μπορεί ο ψεκασμός να καταστρέψει κάθε αποικία του μικροβίου, σ’ όλα τα φύλλα,
απάνω και κάτω επιφάνεια. Φυσικά, γίνονται τόσες φορές ψεκασμοί,
όσες φορές βρέξει και προβλέπεται κουφόβραση. Εάν βρέξει και δεν
προβλέπεται ζέστη, δεν είναι ανάγκη να γίνει ψεκασμός. Αλλά
επειδή είναι προσήλια τα αμπέλια και ειδικώς όσα είναι σε χαμηλά
τόπια, όπου δεν τα πιάνει αέρας να κρατά δροσιά, εκείνα υπόκεινται
στην ασθένεια και χρειάζονται πολλούς ψεκασμούς, δηλ. πολλά
έξοδα και κόπο. Το θειάφι επιτάσσεται με φυσερά, κυρίως κατά του
ωιδίου, άλλης ασθένειας, από άλλο μικρόβιο, που κάνει σταχτιές
κηλίδες στα φύλλα, γι’ αυτό την ασθένεια αυτή τη λένε στάχτη,
λακά. Ο περονόσπορος κάνει καφετιές κηλίδες - φουσκάλες στα
φύλλα και τα ζαρώνει, βλάπτονται έτσι οι λειτουργίες αναπνοής και
πέψεως του φυτού, με αποτέλεσμα να μην καρποφορήσει, διότι,
φυσικά το φυτόν κοιτάζει να επιζήσει και παραμελεί τον πολλαπλασιασμό του.

ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ - ΚΟΡΦΟΛΟΪ
Τον Μάη μήνα, θα σκαλίσουν το αμπέλι, ισοπεδώνοντας τα κουτρούλια. Θα κόψουν τα χορτάρια - ζιζάνια που έχουν φυτρώσει, θα
το κορφολογήσουν (για να μην αυξήσουν υπερβολικά οι βλαστοί και
σπαταλώνται οι χυμοί) και θα το καθαρίσουν από τα μαραμένα φύλλα,
τα μικρά βλαστάρια και χαμηλά φύλλα, για να παίρνει αέρα και να
δροσίζεται το κλήμα, ώστε να μην αναπτύσσονται οι ασθένειες.
Από τα βλαστάρια αυτά κάνουν και σαλάτες.
Γι’ αυτούς τους λόγους, φροντίζουν να μη φυτεύουν τ’ αμπέλια
σε γούβα, σε γούπατο (γη βαθιά), αλλά σε πλαγιές (πλαγάκια), όπου
τα χώματα είναι τραγανερά δηλαδή αμμουδερά (κρατά υγρασία και
αερίζονται).
Σαν αρχίσουν και ωριμάζουν τα σταφύλια, ο Δήμαρχος του χωριού
ή ο Πρόεδρος, με τη συγκατάθεση των κατοίκων ορίζει φύλακες,
έναν ή δύο, για να φυλάνε τα αμπέλια, από κλέφτες, από πρόβατα,
από σκυλιά και άλλα. Τον φύλακα των αμπελιών τον έλεγαν δραγάτη
και τον πλήρωναν οι χωρικοί με ποσοστό κατά στρέμμα. Τώρα
υπάγεται στην Αγροφυλακή και ο δραγάτης.
Ο δραγάτης έστηνε την τσατούρα του σε έναν λόφο, απ’ όπου θα
μπορούσε να επιβλέπει όλα τ’ αμπέλια και με τη σφυρίχτρα σφύριζε
προς εκφοβισμό, φωνάζοντας και καμιά φορά:
― Εεεε... Εσένα σε βλέπωωωω...
και ρίχνοντας καμιά ντουφεκιά με την μπιστόλα ή με την καραμπίνα,
έτσι που ο κλέφτης ή ο ζημιωτής, νομίζοντας ότι τον έβλεπε ο δραγάτης, δεν πήγαινε να κλέψει σταφύλια. Ο κάθε νοικοκύρης πηγαίνει
κάθε τόσο στο αμπέλι να το παρακολουθεί και όταν έλθει ο καιρός
για να κόψει, επιτραπέζια, φαγουλάρικα σταφύλια και άλλα φρούτα,
κατά το γνωστό: της Αγιά Μαρίνας ρόγα και τ’ Αϊ Λιός σταφύλι, του
Αϊ Παντελεήμονος μαντήλι και της Παναγιάς κοφίνι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ
Όταν κοντεύουν να γίνουν τα σταφύλια, πρώτη δουλειά ήταν να
ετοιμάσουν τα βουτσιά. Τα παλιά βαρέλια τα γέμιζαν νερό επί μερικές
ημέρες, για να φουσκώσουν. Μετά τα άρχιζαν με την ξύστρα (αυτήν
που ξύνουν οι γυναίκες στο σκαφίδι, όταν ζυμώνουν) και τα έξυναν,
για να καθαρίσουνε καλά. Καμιά φορά έριχναν και ασβέστη - σκόνη
(χορίδι) για να μην ξυνίσει το κρασί. (Ο ασβέστης απολυμαίνει το
βαρέλι φονεύοντας τον βάκιλλο της ζυμώσεως του όξους).
Άλλα βαρέλια, τα έσουρναν από την αρχή, δηλαδή τα χάλαγε ο
μάστορας, ο βαρελάς, άλλαζε τις χαλασμένες δόγες (δούγιες) και τα
ξανάφτιανε (τα έστηνε) πάλι. Εάν επρόκειτο να φτιάσει καινούργιο
βαρέλι, έκοβε τα ξύλα από τον προηγούμενο χρόνο, τα έβαζε στην
κοπριά των ζώων, σκεπασμένα καλά, για να στεγνώσουν και να ξεραθούν. Δεν τα άφηναν στον ήλιο, για να μην σκάνε. Η θερμοκρασία
που αναπτύσσεται στη ζύμωση (χώνεμα) της κοπριάς είναι πολύ μεγάλη, αλλά σε υγρό περιβάλλον, έτσι που τα ξύλα στέγνωναν χωρίς
να ραγίσουν.
Τα ξύλα για βαρέλια είναι διαλεχτά, όχι οποιοδήποτε ξύλο. Προτιμώνται η καστανιά και ο δρυς, επειδή είναι αντοχής και κάνουν
καλό κρασί (ίσως διότι έχουν ολιγότερους πόρους).
Στο μεγάλο βουτσί, το επιλεγόμενο βαγένι έμπαιναν μέσα του
για να το πλύνουν, από μια πορτούλα, μπροστά στο μεσιανό φούντι,
ειδικώς γι’ αυτή τη δουλειά αφημένη.
Μπαίνοντας βγάνουν τα παλιά και αχρησιμοποίητα τσίπουρα
(στέμφυλα). Συνήθως έβαζαν παιδιά που χωρούσαν, να κάνουν αυτή
τη δουλειά, διότι η πόρτα αυτή έχει άνοιγμα 30 Χ 45 πόντους
περίπου. Στον γράφοντα, λόγω του λεπτού σώματός του, «έπεφτε
πάντοτε το λαχείο» για το πλύσιμο του βαγενιού, διότι τ’ αδέρφια
του ήσαν πιο σωματώδη και δεν χωράγανε.
Τέλος, αφού πληθούν καλά τα βουτσιά, θα τοποθετηθούν απάνω
σε παλάγκια, χοντρά κούτσουρα δηλαδή, στερεωμένα καλά και σφηνωμένα, να μην κουνιούνται.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Ας αποψιλώσουμε
τους ελεύθερους χώρους μας
Διανύουμε τη θερινή περίοδο και σίγουρα ο
καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων
χώρων που υπάρχουν στο χωριό αποτελεί καθήκον
κι υποχρέωση των ιδιοκτητών.
Η αποψίλωση των ιδιοκτησιών από τα ξερά
χόρτα και η απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων
υλικών δεν είναι απαραίτητα μόνο υποχρέωση
του Δήμου αλλά όλων μας. Το χωριό μας είναι
όμορφο, παραδοσιακό και καταπράσινο. Ας το
διαφυλάξουμε αποτελεσματικά.

Μεγάλωσε η παλιά πλατεία
Ο Δήμος με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Πάνου Λάππα καθάρισε όλα τα φυτά φράκτες που κάλυπταν ολόγυρα την πλατεία, το Ηρώο, αλλά και
τον πλάτανο τον οποίο ίσως εμπόδιζαν να φθάσει
στο επιθυμητό σημείο ανάπτυξης τόσα χρόνια που
έχει φυτευθεί από τον δωρητή του. Τα κενά τμήματα
που δημιουργήθηκαν καλύφτηκαν από παραδοσιακή
πέτρα. Έτσι η πλατεία μας φαίνεται περισσότερο
λειτουργική αλλά σίγουρα δείχνει μεγαλύτερη, αναδεικνύοντας το Ηρώο των Πεσόντων και την προτομή
του συμπατριώτη Υπουργού - Πολιτικού.
Α ναι! Το κυριότερο. Ίσως τώρα ο απελευθερωμένος πλάτανος θα θεριέψει για να μας θυμίζει τον
πλάτανο που προϋπήρχε στο κέντρο του δρόμου
(έξω από το κρεοπωλείο ΚΟΥΝΑ) στην πλατεία και
κόπηκε για ν’ αποκτήσει μεγαλύτερο πλάτος ο κεντρικός μας δρόμος.

Ο Αγ. Χαράλαμπος τελειοποιημένος
Συγχαρητήρια στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο,
στον παπα-Νικόλα και σ’ όλους όσους προσέφεραν
είτε οικονομικά είτε με προσωπική εργασία.
Η ανακαίνιση εσωτερικά και εξωτερικά υπερέβη
το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, προς μεγάλη ικανοποίηση των συντελεστών των εργασιών αλλά
και των πιστών οι οποίοι προσέρχονται στον Αγ.
Χαράλαμπο εμπνεόμενοι από ακόμη μεγαλύτερο
θρησκευτικό συναίσθημα.

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

Σάββατο 9 Μαΐου 2015
Το ανακαινισμένο εκκλησάκι μας στην είσοδο του χωριού, μας υποδέχτηκε για να γιορτάσουμε λειτουργώντας τη μνήμη του Αγ. Νικολάου.
Ο παπα-Τάκης, ο παπα-Νικόλας, η ψάλτης
Μαρία Γεράνιου και πολλοί συγχωριανοί συμμετείχαν στην λειτουργία με απόλυτη θρησκευτικότητα.
Στο τέλος όλοι πήραν απ’ τους αγιασμένους
άρτους, ευχαριστήθηκαν τα γλυκά και τ’ αναψυκτικά απολαμβάνοντας συγχρόνως την εξαιρετική ανακαίνιση που έχει πραγματοποιηθεί
στο εκκλησάκι μας. Εναπομένει βέβαια η κάλυψη με πέτρα τμήματος του προαυλίου το
οποίο φρονούμε ότι με μια ακόμη μικρή προσπάθεια όλων μας θα πραγματοποιηθεί κι αυτή
σύντομα.

Η (111) οφείλουν να γνωρίζουν
ότι είναι Εθνική Οδός
Η Εθνική Οδός (111) που συνδέει την Τρίπολη με την Πάτρα, ύστερα από πρόσφατη
επέμβαση των αρμοδίων έγινε βατή στα περισσότερα σημεία του Δ.Δ. Παΐων που παρουσίαζε σοβαρές βλάβες.
Κλείστηκαν με πίσσα οι μεγάλες επικίνδυνες λακκούβες κι απομένουν κάποιες μικρότερες οι οποίες είναι όμως εξ’ ίσου επικίνδυνες να προκαλέσουν τροχαία ατυχήματα
ιδίως τις νυκτερινές ώρες.
Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιοι σύντομα θα
επέμβουν για να κλείσουν κι αυτές μέχρι
τελικά να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με την
κάλυψη του οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα, όπου απαιτείται, όπως έχει υποσχεθεί
η Νομαρχία Δυτ. Ελλάδος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
1) Πωλείται οικία με κατάστημα
στο κέντρο της Δάφνης
Πληροφορίες:
Γιάνναρη Σούλα & Χριστίνα
τηλ. 6944153631 & 6944642815
2) Πωλείται η οικία
Νικολάου Σωτηρόπουλου
τηλ. 6948488187

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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Τ Ο Τ ΗΛΕΣΚΟ ΠΙΟ
Μείναμε με το ΑΝ
“Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά και ο Μάης άλλο
ένα, χαρά σ’ εκείνο το γεωργό πούχει πολλά σπαρμένα”.
Έτσι το θέλει η παροιμία του λαού, αλλά στη δική
μας περίπτωση δε βοήθησε καθόλου.
Στο χωριό μας και στις γύρω περιοχές είχε να βρέξει
από τη Μεγάλη Εβδομάδα (αρχές Απρίλη). Έριξε μια
μικρή βροχή στις αρχές του Μάη αλλά αυτή μόνο δρόσισε
τα φυτά, δεν τα πότισε.
Χτύπησε όμως τοπικά με ισχυρές χαλαζοπτώσεις
καταστρέφοντας καλλιέργειες.
Ισχυρή βροχόπτωση είχαμε στις 20 Μάη, αλλά το
πουλάκι είχε πετάξει.
Έτσι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και κοντά σ’ αυτούς και
όλοι εμείς οι άλλοι μείναμε στο ΑΝ.

Το Μοναστήρι μας αργεί
Μια παράδοση σχεδόν ενός αιώνα να λειτουργεί το Μοναστήρι
μας ανήμερα της Αναλήψεως του Κυρίου κάποιοι πιστεύουν ότι
έχουν τη δύναμη να τη διαγράψουν καταργώντας την.
Οι Στρεζοβινοί όμως την Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 όπως και
πιστοί από όμορα χωριά ανηφόρισαν το βουνό συνοδευόμενοι
από στολισμένα περήφανα άλογα, όπως κάνουν την ίδια μέρα
κάθε χρόνο.

Η βρύση στο Παλιοκκλήσι

Αποπεράτωση της αίθουσας
Εντός του καλοκαιριού σύμφωνα με δέσμευση του Αντιδημάρχου φαίνεται να αποπερατώνεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
κάτω από τη νέα πλατεία. Οι προεκλογικές
εξαγγελίες γίνονται πράξη προς μεγάλη ικανοποίηση των Δαφναίων.
Αναμένουμε την πραγματοποίηση των
υπολειπόμενων εργασιών οι οποίες θα μας
προσφέρουν ένα στεγασμένο μεγάλο χώρο
απαραίτητο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις
του χωριού ιδίως το χειμώνα.

Κλοπή στην κεντρική πλατεία
Το βράδυ της 26 Μαρτίου 2015 άγνωστοι
εκμεταλλευόμενοι προφανώς τη δυνατή βροχή
παραβίασαν την πίσω πόρτα στο παντοπωλείο
του Π. Μπουσιούτη αφαιρώντας σημαντική ποσότητα τσιγάρων και χρηματικό ποσό.
Το θράσος των δραστών περισσεύει γιατί
ως φαίνεται γνώριζαν ότι στον πρώτο όροφο
του ιδίου κτιρίου κατοικεί ο ιδιοκτήτης με την
οικογένειά του.
Αυτό όμως καθόλου δεν τους απέτρεψε από
το να παραβιάσουν και να κλέψουν το παντοπωλείο.
Άλλωστε τι να φοβηθούν μήπως εμφανισθεί
η Αστυνομία;
Η Αστυνομία δυστυχώς εδρεύει σε απόσταση
μιας ώρας με το αυτοκίνητο, δηλαδή στην Κλειτορία.
Ίσως αν πραγματοποιούνταν τα βράδια κάποιες αστυνομικές περιπολίες στα χωριά “ο
φόβος να φύλαγε τα έρημα” ώστε να μη νιώθουν
τελείως εγκατελειμμένα.

Στη θέση Παλιοκκλήσι λειτουργεί εδώ και τουλάχιστον εξήντα (60) χρόνια πέτρινη βρύση με εξαιρετικής ποιότητας νερό.
Πιστεύουμε ότι ήρθε ο κατάλληλος χρόνος να
γίνει μία σύγχρονη λειτουργική πέτρινη βρύση.
Σ’ όσους μας θυμίζει η συγκεκριμένη βρύση κάτι
από τα δύσκολα παιδικά μας χρόνια που μεταφέραμε
το νερό στα καλύβια με τα ζώα μας, οφείλουμε μια
καινούργια πέτρινη, ωραία και λειτουργική βρύση.
Το ποσό δεν είναι απαγορευτικό είτε για κάποιο
συγχωριανό που θέλει να αναλάβει μόνος του την
δαπάνη, είτε για περισσότερους φίλους συμπατριώτες.

Έφυγε ο ΒΑΓΙΑΣ
Πάλεψε για αρκετό χρονικό διάστημα με το θηρίο,
φάνηκε να το νικάει, αλλά δυστυχώς προς λύπη
όλων μας υπέκυψε.
Ο Ανδρέας Λεων. Λεβέντης γεννήθηκε, μεγάλωσε,
δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά και δημιούργησε
πολυμελή οικογένεια στη Δάφνη.
Δεν θα βρεθεί άνθρωπος, όχι μόνο στο χωριό
αλλά ευρύτερα στην περιφέρεια Καλαβρύτων, όπου
τον γνώριζαν όλοι, να πει κακιά κουβέντα για τον
Ανδρέα.
Καλό ταξίδι.

Η είσοδος του Μοναστηριού κλειστή για τους επισκέπτες
Μπήκαν στο προαύλιο, άναψαν κερί σε χειροποίητα μανουάλια
και προσευχήθηκαν κατά μόνας αφού ο κυρίως χώρος του Μοναστηριού ήταν κλειδωμένος.
Όλοι μαζί απόλαυσαν την ανοιξιάτικη φύση μαζί με τα πλούσια
εδέσματα και γλυκά τα οποία οι συγκεντρωμένοι πιστοί είχαν
φέρει μαζί τους.
Μετά κατηφόρισαν για τα σπίτια τους χωρίς δυστυχώς να λειτουργηθούν.
Αναρωτιόμαστε λοιπόν:
Τι το ανήθικο κι αντιθρησκευτικό προκλήθηκε από τους συγχωριανούς που έφθασαν ως το Μοναστήρι για να τιμήσουν την
παράδοση τόσων ετών μαζί με την Ανάληψη του Κυρίου;
Ας ευχηθούμε του χρόνου η Μητρόπολη, ακούοντας την φωνή
των πιστών να ανοίξει όχι μόνο τον προαύλιο χώρο αλλά και τον
κυρίως ναό του Μοναστηριού στο οποίο θα λειτουργεί ο παπάς
μας.
Μην αναζητούμε αφορμές για να ανοίξουμε θέματα δημιουργώντας προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν, αρκετά είναι αυτά
που αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας.
Απλά απαιτείται σωστή ενημέρωση, σύνεση και ρεαλιστική
αντιμετώπιση του θέματος από τους ιθύνοντες της Μητρόπολής
μας.
Απαιτείται ο Μητροπολίτης προσωπικά να λύσει το πρόβλημα
το οποίο δημιουργείται από ένα και μοναδικό άτομο τη γερόντισσα
η οποία έχει απέναντί της ολόκληρο χωριό.
Ναι όπως το διαβάζετε, ένα ολόκληρο χωριό.

Α Ν Α ΚΟ Ι ΝΩ Σ Η
Το γραφείο του Συλλόγου,
Θεμιστοκλέους 4 στην Αθήνα είναι ανοικτό
για όλους κάθε Τετάρτη τις ώρες 10-12 π.μ.
Ελάτε να προσφέρουμε
καφέ και να συζητήσουμε θέματα
του Συλλόγου και του χωριού μας.

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Μάρης Παναγιώτης
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Φανταστικές και πραγματικές εικόνες

Άχρηστο πέπλο
Ομίχλη, καταχνιά και κατσιφάρα
σε λένε στα δικά μας τα χωριά,
σκεπάζεις τον κάμπο το ποτάμι
όταν πλακώνει η σκοτεινιά.

πνούν, τινάζουν τα φτερά τους και ζουζουνίζοντας ψάχνουν για τροφή.
Μια ερωτευμένη μέλισσα αγκαλιάζει
ένα λουλούδι, του δίνει ένα παθιασμένο
φιλί και το λουλούδι ευχαριστημένο του
προσφέρει το μέλι του.
Κοτσύφια και αηδόνια στις όχθες του
Λάδωνα άρχισαν τη μουσική παράσταση
και συναγωνίζονται για τα μουσικά βραβεία.
Ένας ρομαντικός και ονειροπόλος τα
φαντάζεται όλα αυτά ένα πρωινό, καθισμένος σ’ ένα βράχο του Παλιόκαστρου κι
αγναντεύοντας τον κάμπο και το Λάδωνα
χαμηλά, το Δρακοβούνι και τις ηλιαχτίδες
του ήλιου απέναντι.
Π.Τ.

Από την κορυφή του Δρακόβουνου
στέλνει τον πρωινό χαιρετισμό ο ζωοδότης
ήλιος. Ο κάμπος ανατριχιάζει και ξυπνάει,
ενώ ο Λάδωνας κοντοστέκεται ν’ ανταποδώσει το χαιρετισμό.
Το σταμάτημα της ροής του ποταμού
ξαφνιάζει τα ψάρια και φοβισμένα τρέχουν
στα βαθιά νερά.
Τα νυχτολούλουδα κλείνουν βιαστικά
σέπαλα και πέταλα, ενώ τα λουλούδια του
ήλιου χαμογελούν και παίρνουν τις πρώτες
ανάσες.
Οι ιτιές δακρύζουν συγκινημένες και
τα πλατανόφυλλα χειροκροτούν.
Νυχτερίδες, κουκουβάγιες και ποντικοί
χάνονται στις σκιές, ενώ τα έντομα ξυ-

Ακίνητο σαν γκρίζο πέπλο
κρύβεις ένοχο τα μυστικά
είναι βαριά η σύστασή σου
τι κουβαλάς πολύ δροσιά.
Μα σαν ο ήλιος ξεπροβάλλει
σε πιάνει φόβος και πανικός,
ξέρεις ότι δεν έχεις μέλλον
γιατί είναι ο μέγας σου εχθρός.
Σε ξαλαφρώνει απ’ τη δροσιά σου,
σε ανεβάζει στα ψηλά
και όταν στα μάτια σε κοιτάζει
όλοι σου λένε έχε γεια.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΣ
Άνθρωπος: λέξη υπάρχουσα μόνο στην
ελληνική γλώσσα, που αποδίδει επακριβώς
την έννοια του όντος εκείνου, που ανορθώθει σωματικά από τη γη και τείνει συνεχώς αναθρώσκον πνευματικά για να συναντήσει το καλόν, καγαθόν το τέλειον να
συμπορευτεί και να ταυτιστεί μαζί του,
απαλλαγμένος έτσι από τα πρωτόγονα και
ζωώδη ένστικτα και μικρότητες.
Σε αντίθεση με την λέξη Homo, Humo,
στις λατινογενείς γλώσσες που τον θέλουν
χωμάτινο και πλήρη πρωτόγονων ενστίκτων και δούλο των σωματικών επιθυμιών.
Ο Όμηρος είπε: «από την φύση του ο άνθρωπος αγαπάει την έρευνα και μέσα στην
καρδιά του έχει μεγάλον πόθο για να γνωρίσει την αλήθεια».
Η γνώση της αλήθειας μέσω της έρευνας δημιουργεί την προσωπικότητα του
ανθρώπου, δηλαδή την συνείδησή του.
Για τους αρχαίους Έλληνες, πυλώνας της
δημιουργίας της συνείδησης είναι η εγκατοίκηση, της αιδούς (ντροπής) και της
δίκης (δικαιοσύνης) εις τον νου του ανθρώπου. Αυτά είναι δώρα του θεού τους
Δία προς όλα τα ανθρωποειδή για να εξανθρωπιστούν. Διότι όπως ο Ησίοδος είπε:
«εάν η αιδώς και η δίκη δεν είναι στον
νου, τότε είναι στη βία των χεριών και ο
άνθρωπος ο κακός θα βλάπτει τον καλύτερο».
Η συνείδηση δημιουργεί στον άνθρωπο
τον αυτοσεβασμό και την αυτογνωσία, που
είναι οι βάσεις της προσωπικής ελευθερίας
η οποία ωθεί τον άνθρωπο προς την έρευνα
για την αλήθεια και την απόκτηση του
γνωρίζω, σε αντίθεση, του επιβαλλόμενου
πιστεύω. Το γνωρίζω εδραιώνει την ανθρώπινη φύση του όντος και το ξεχωρίζει
απ’ όλα τα άλλα όντα της φύσης και τον
πείθει να εφαρμόζει τις ρήσεις των Σοφοκλή
«όχι για να μισώ αλλά για να αγαπώ με

έκαμε η φύση» και του Σωκράτη «εάν
υπάρξει ανάγκη να αδικήσω ή να αδικηθώ,
θα προτιμήσω να αδικηθώ παρά να αδικήσω». Αυτός είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Για τους προγόνους μας η ανθρωποκτονία είναι αμάρτημα και ο ανθρωποκτόνος έπρεπε να εξαγνιστεί, ανεξάρτητα
της ηθικής του θύματος. Ο Θησέας, παρότι
κατά την διαδρομή του από την Τροιζήνα
προς Αθήνα, καθάρισε όλη την περιοχή
από ληστές και κακούργους, για να μπει
στην Αθήνα έπρεπε να εξαγνιστεί. Τούτο
έγινε στον Κηφισό ποταμό πριν την είσοδό
του στην πόλη. Η ελληνική μυθογραφία
μας πληροφορεί ότι οι θεοί των Ελλήνων,
τιμωρούσαν οι ίδιοι, αυτούς που νόμιζαν
πως έπρεπε να τιμωρηθούν, σε αντίθεση
με τους Θεούς των εβραιογενών θρησκευτικών θεωριών, που διατάσσουν τους πιστούς οπαδούς τους να επιβάλλουν και
δια της βίας το δόγμα τους θανατώνοντας
αυτούς που δεν το αποδέχονται. Ο καθηγητής Μίλγκραμ του Πανεπιστημίου Γέιλ
των ΗΠΑ, πειραματικά απέδειξε το ελάχιστο της ανθρωπιάς που εγκατοικεί στον
σημερινό θεωρούμενο άνθρωπο.
Το πείραμα διεξήχθει με την επιλογή
εκατό φοιτητών οι οποίοι θα προέβαιναν
στην παροχή συνεχώς αυξανόμενης ηλεκτρικής τάσης σε αντίστοιχους επιλεγμένους ως πειραματόζωα ηθοποιούς, την
ιδιότητα των οποίων δεν γνώριζαν οι φοιτητές, κατ’ εντολή του εποπτεύοντος. Η
παρεχόμενη τάση άρχιζε από 50 Volts και
θα έφτανε τα 400 Volt, σταδιακά με το πάτημα του διακόπτη. Όλοι οι φοιτητές γνώριζαν ότι η ηλεκτρική τάση μετά από ορισμένα Volts σκοτώνει τον άνθρωπο, μόνο
(5) πέντε αρνήθηκαν να λάβουν μέρος.
Το πείραμα ολοκληρώθηκε με τους 95
φοιτητές και κάθε φορά που αύξαναν την
τάση με εντολή του καθηγητή, οι ηθοποιοί

επροσποιούντο τον ηλεκτρόπληκτο μέχρι
τέλος της παροχής. Αυτό αποδεικνύει την
εξαφάνιση της ανθρωπιάς από τον σημερινό θεωρούμενο άνθρωπο, με την εντολή
ενός καθηγητή, που μπορεί να γίνει και
φονιάς συνειδητά. Πόσο μάλλον εάν η εντολή αυτή προέρχεται από το θεωρούμενον
υπέρτατον ον «Θεό».
Με εντολή του Αλλάχ, οι Ταλιμπάν στο
Αφγανιστάν εκτελούν τους μη μουσουλμάνους και θεωρούν τις γυναίκες μη ανθρώπινα όντα (Κοράνι κεφ. ΙΙ στοίχος 223).
Με εντολή του ιδίου οι Τζιχαντιστές στην
Μέση Ανατολή σφάζουν δίκην ζώων, κάθε
έναν που όχι μόνο δεν είναι μουσουλμάνος,
αλλά και τους μουσουλμάνους τους μη
σύμφωνους με τα δικά τους δεδομένα.
Στη Νιγηρία τα μέλη της «Μπόκο Χαράμ»
κατ’ εντολή του Αλλάχ απήγαγαν περί τις
τριακόσιες μαθήτριες προς εξισλαμισμό,
εμπορία και εκμετάλλευση, μετατρέποντας
παιδιά σε “καμικάζι”.
Τώρα όλοι αυτοί πότε συναντήθηκαν
με τον Αλλάχ και έχουν γραπτή την εντολή
ή προφορική, είναι υπό έρευνα. Αλλά είναι
δυνατόν τα όντα αυτά να θεωρούνται άνθρωποι και όχι ανθρωποειδή σύμφωνα με
τις απάνθρωπες πράξεις τους; Είναι δυνατόν, από τον άνθρωπο με σύνεση, να γίνει
αποδεκτό, πως ένας Πανάγαθος Θεός μετατρέπει τον άνθρωπο σε ανθρωποειδές
κτήνος, για να τον αποδεχθούν όλοι;
«Ει οι θεοί εισί κακοί ουκ εισί θεοί».
(Ευριπίδης). Αλλά και για την επικράτηση
και εξάπλωση του Χριστιανισμού δεν έγιναν
λιγότερες ωμότητες κατ’ εντολή του Γιαχβέ.
«Εκείνοι που σε κάνουν να πιστέψεις παραλογισμούς, μπορεί να σε κάνουν να διαπράξεις θηριωδίες». (Βολταίρος)

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο
Πάνος Τράγκας

Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα (23)
της λέξης Κατσιφάρα
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Κ _ _ _ _ _ _ _ _
Α _ _ _ _ _ _ _
Τ _ _ _ _ _
Σ _ _ _ _ _
Ι _ _ _ _ _ _ _
Φ _ _ _ _
Α _ _ _ _ _ _ _
Ρ _ _ _ _ _ _
Α _ _ _ _ _ _

1) Μικρός σωρός από χώμα (αμπέλια).
2) Αποθήκη που έβαζαν τα άχυρα.
3) Μακρύ ραβδί που ρίχναμε τους καρπούς
των δέντρων (ελιές, καρύδια, αμύγδαλα
κ.λπ.).
4) Το στενό δρομάκι.
5) Το επεξεργασμένο ξύλο φτυαριών, αξίνων κλπ. (αντίστ.)
6) Η τροφή των ζώων στο παχνί.
7) Η κουταμάρα, η βλακεία αλλά και η επικίνδυνη ενέργεια.
8) Ξεκινάω να πάω κάπου, αλλά κατηφορικά.
9) Όμοια πράγματα περασμένα σε κλωστή
ή δεμένα μεταξύ τους και κρεμασμένα.
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (22)
(αρ. φ. 50):
1) Πίγουλη
7) Εμπατή
2) Διόλου (αντιστ.)
8) Σάλιαγκας
3) Ρούτζα
9) Ταβούλι
4) Σιούτο (αντιστ.)
10) Τσούμπι (αντ.)
5) Στιχερός ή στιγερός 11) Κόριζα
6) Βούλιαγκας
12) Ημερομήνια
Παν. Τσίπος

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΦΟΙ

Κώστας Σπυρόπουλος
(Μπούτας)
Χωματουργικές εργασίες
Υλικά Οικοδομών
Τηλ.: 6972112348
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Εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο
της 25ης Μαρτίου 1821 στη Δάφνη

Δ

έος, συγκίνηση, υπερηφάνεια
και εθνική ανάταση είναι μερικά από τα πάμπολλα συναισθήματα, που προκαλεί στους Έλληνες η επέτειος της Εθνικής εορτής
25ης Μαρτίου 1821.
Σήμερα είμαστε πολιορκημένοι
όλοι μας από την υποτέλεια και την
έλλειψη φαντασίας από κάποιους
που θέλουν να μην ξεχωρίζουμε το
ψέμα από την αλήθεια.
Ο Σολωμός ο εθνικός μας ποιητής
ήταν ελεύθερος, Έλληνας πραγματικός. Οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»,
ένα από τα κορυφαία ποιητικά συνθέματα του Σολωμού, καθώς και ένα
από τα σημαντικότερα έργα της νεότερης ελληνικής ποίησης, εμπνευσμένο από τα γεγονότα της πολιορκίας και της εξόδου του Μεσολογγίου
(ανήμερα Κυριακής των Βαΐων, 10
Απριλίου 1826) εξυψώνει την ανδρεία
των αγωνιστών που επιλέγουν να
θυσιαστούν για την κατάκτηση της
ελευθερίας τους, της πνευματικής
τους ελευθερίας.
Έτσι οφείλουν να μεγαλώνουν οι
νεότεροι με μεγάλες ιδέες και μεγάλα
έργα, αξεπέραστα κατορθώματα. Οι
νεώτερες γενιές έχουν υποχρέωση
να έρχονται σε επαφή με το παρελθόν.
Το μεγάλο και το σπουδαίο δεν
είναι τυχαίο, είναι θέμα επιλογής.
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα όπως
ταιριάζει φυσικά, γιορτάστηκε και φέτος η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 στη Δάφνη.
Την παραμονή το βράδυ όλοι οι
Δαφναίοι με εμπροσθοφυλακή τη νεολαία μας πραγματοποίησαν την λαμπαδηδρομία.
Σπουδαίο και φωτεινό το θέαμα
οι λαμπαδηδρόμοι με αναμμένους
πυρσούς να διασχίζουν τους ήσυχους
δρόμους του χωριού, διαταράσσοντας
την ήρεμη καθημερινότητα.

Μετά από μια μεγάλη διαδρομή
ανάμεσα σε δρόμους και σοκάκια
στα οποία προσέδωσαν με το πέρασμα πρωτόγνωρη φωτεινότητα, κατέληξαν στη ράχη.
Φωταγώγησαν με απόλυτη επιτυχία το πετρόφτιαχτο, δοξασμένο
1821, το οποίο θαρρείς και γνώριζε
την δόξα που περικλείει, αρνιόταν
πεισματικά να σβήσει για μεγάλο

Φωτο: Βασίλης Στεφανόπουλος
χρονικό διάστημα.
Ακολούθησε για το χαρμόσυνο
γεγονός της απελευθέρωσης, η ρίψη
πολλών πυροτεχνημάτων. Το θέαμα
των πολύχρωμων, διαφορετικών πυροτεχνημάτων που ζωγράφιζαν στο
μαύρο καμβά του ουρανού κάνοντας
την νύχτα μέρα, ήταν φανταστικό.

Όλοι οι Δαφναίοι απόλαυσαν το
θέαμα από τα μπαλκόνια τους αλλά
και από την κεντρική πλατεία.
Ανήμερα της 25ης Μαρτίου μετά
την δοξολογία στον Ιερό Ναό της
Αγίας Τριάδας με την παρουσία των
μαθητών των σχολείων, επισήμων
και πολλών συγχωριανών λόγω της
συνεχούς βροχής, τμήμα του προγράμματος πραγματοποιήθηκε εντός
του Ι. Ναού.
Συγκεκριμένα, ο πανηγυρικός της
ημέρας με ομιλητή τον δάσκαλο Δημήτριο Παπαεμμανουήλ και η απαγ-

γελία των πατριωτικών ποιημάτων
από μαθητές και μαθήτριες του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού.
Η βροχή συνεχιζόταν δυνατά χωρίς να δείχνει σημάδια αναστολής.
Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές προστατεύοντας την υγεία των μαθητών,
έκριναν ότι δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί η παρέλαση.
Οι επίσημοι μετέβησαν στο Ηρώον

και κατέθεσαν στεφάνια για τους
ήρωες του 1821.
Οι μαθητές όμως, είχαν τελείως
διαφορετική άποψη με το επιχείρημα
ότι οι ήρωες του 1821 θυσιάστηκαν
παλεύοντας και θεμελιώνοντας την
ελευθερία μας. «Εμείς ως άξιοι απόγονοί τους θα διστάσουμε μπροστά
στη βροχή;»
Η παρέλαση αλλά και ο αγώνας
δρόμου έγιναν τελικά υπό... διπλή
βροχή! Την εξ ουρανού αλλά και την
βροχή χειροκροτημάτων από τους
θεατές - συγχωριανούς μας, που
επαινούσαν τα παιδιά μας για την
απόφασή τους.
Με τέτοια νεολαία η οποία διακατέχεται από υψηλά εθνικά ιδεώδη,
το μέλλον της Ελλάδας μας σίγουρα
προβλέπεται τουλάχιστον αισιόδοξο.
Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με την
διεξαγωγή του αγώνα 1821 μέτρων
από το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου
στην πλατεία του χωριού. Στον αγώνα
έλαβαν μέρος οι παρακάτω δρομείς,
μαθητές – μαθήτριες: Μετάνι Τζέσικα,
Μπέγου Κωνσταντίνα, Ζηρόγιαννη
Βάσω, Σπηλιοπούλου Γεωργία, Γιαννακοπούλου Αθανασία, Μπουσιούτη
Ευγενία, Ζηρόγιαννη Μαριλένα, Τσιρώνης Γιάννης, Θωμάς Βασίλης, Βλάχος Γιώργος, Χατζιζάι Τζων, Ασημακόπουλος Βασίλης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Δεχουνιώτης Αλέξης,
Μπούζι Άντι, Αποστολόπουλος Σπύρος, Σατολιάς Σπύρος, Λουρίδας
Βαγγέλης, Γιαννακόπουλος Γιώργος.
Νικητές αναδείχτηκαν: 1) Τσιρώνης Γιάννης, 2) Θωμάς Βασίλης, 3)
Βλάχος Γεώργιος.
Στα κορίτσια 1η τερμάτισε η Μετάνι Τζέσικα.
Ο πρώτος νικητής τιμήθηκε με
κύπελλο, ενώ σε όλους απονεμήθηκαν μετάλλια (προσφορά του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας – Πειραιά).
Στους τρείς πρώτους νικητές και
στην πρώτη νικήτρια των κοριτσιών
δόθηκαν και χρηματικά έπαθλα (επίσης προσφορά του Συλλόγου μας).
Τα βραβεία και τα μετάλλια απένειμε ο Αντιδήμαρχος Καλαβρύτων,
Παναγιώτης Λάππας, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Δαφναίων ΑθήναςΠειραιά, Άγγελος Καυγάς, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Δαφναίων, Κώστας
Λαζανάς, ο Διευθυντής του Λυκείου
Δαφναίων, Ιωάννης Μπουσιούτης, η
Διευθύντρια του Γυμνασίου, Κωνσταντίνα Παπαγγελοπούλου, ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου,
Γεώργιος Μουγκοπέτρος και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γεώργιος
Λιαρόπουλος.
Ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας
και Πειραιά πριν από τη βράβευση
των δρομέων τίμησε με πλακέτα τον
Διευθυντή του Λυκείου Δάφνης,
Ιωάννη Μπουσιούτη για την προσφορά αγάπης και γνώσεων στη νεολαία
του τόπου μας.
Επίσης τίμησε τον γυμναστή Βασίλειο Κουτέ για την σημαντική του
βοήθεια στην διεξαγωγή του αγώνα
1821 μέτρων.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ
ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ......................ΑΡ. ΑΠΟΔ ...........ΠΟΣΟ
Σπηλιόπουλος Νικολ. Αναστάσιος ..........913 ..............20€
Ρηγόπουλος Αθανάσιος ...........................914.............200€
Στεφανόπουλος Κων/νος .........................915 ..............50€
Μανιατάκος Στέλιος .................................916 ..............20€
Κούνας Αποστόλης ..................................917 ..............20€
Άγνωστος ..................................................918 ..............20€
Μπαλασοπούλου Αικατερίνη ...................919 ..............15€
Βούρλιας Λεωνίδας ..................................920 ..............10€
Παναγιωτακόπουλος Αλέκος ...................921 ..............20€
Ζηρογιάννης Φώτης & Μαρία ..................922 ..............50€
Κοροντζής Ιωάννης ..................................923 ..............50€
Τσιατάς Σπυρ. Θεόδωρος .........................924 ..............50€
Γαργεράκη Βασ. .......................................925 ..............20€
Καπλάνη Λίτσα .........................................926 ..............50€
Τράγκας Νικόλαος ....................................927 ..............10€
Μανασάκη Βιβή ........................................928 ..............20€
Μακρής Θεόδωρος ...................................929 ..............20€
Γαλάνης Χρήστος .....................................930 ..............50€
Γαλάνης Γεώργιος ....................................931.............100€
Καλούδης Θεόδωρος ...............................932 ..............25€
Καλούδης Νικόλαος .................................933 ..............25€
Ζηρογιαννόπουλος Αθαν. ........................934 ..............40€
Δεσινιώτη-Σινάπη Βασιλική .....................935.............150€
Κοροντζής Αλεξ. Παναγιώτης .................936.............100€
Μουλακάκης Βασίλειος ...........................937 ..............50€
Λάππας Αλέξιος .......................................938 ..............50€
Μπουσιούτη Αγγελική ..............................939 ..............50€

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά κι ευχόμαστε να υπάρξουν
μιμητές τους.

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’’
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)

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 2015

ΠΑΣ ΧΑ ΣΤΗ ΔΑΦΝ Η

Α

πό τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, μία εβδομάδα πριν από το Άγιο
Πάσχα, άρχισαν σταδιακά να φθάνουν στο χωριό οι πρώτοι επισκέπτες, μη
μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι συγκριτικά με
άλλες χρονιές ήταν λιγότεροι. Προφανώς η
οικονομική κατάσταση, αλλά και ο βροχερός
καιρός, αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες.
Όσο όμως περνούσαν οι μέρες, οι αφίξεις
προοδευτικά πολλαπλασιάζονταν.
Την Μεγάλη Παρασκευή παρακολουθήσαμε σκυφτοί, με θρησκευτική ευλάβεια
την περιφορά των Επιταφίων του Αγίου
Χαραλάμπους και της Αγίας Τριάδας.
Το πλήθος έσμιξε και ακολούθησε την
κατανυκτική πορεία μέχρι την κεντρική πλατεία του χωριού, κρατώντας ο καθένας το
κερί του, ενώ ο πένθιμος ήχος της καμπάνας
συμπλήρωνε την ιερή ακολουθία του Επιταφίου.
Μεγάλο Σάββατο. Μεσάνυχτα. Η μεγάλη
στιγμή της Ανάστασης έφτασε. Ο παπα-Τάκης και ο παπα-Νικόλας από την ωραία
πύλη των Ι.Ν. Αγ. Τριάδας και Αγ. Χαραλάμπους με περισσή κατάνυξη ύψωσαν την
αναμμένη λαμπάδα τους ψάλλοντας το
«Δεύτε λάβετε φως» και το εκκλησίασμα
άναψε τις λαμπάδες του. Ύστερα από λίγο,

έψαλλαν το ανεπανάληπτο «Χριστός Ανέστη», ενώ οι πιστοί διακήρυτταν «Αληθώς
Ανέστη», ανταλλάσσοντας συγχρόνως ευχές
για υγεία, ειρήνη, ευτυχία και αγάπη.
Ο ουρανός πάνω από τον Ι.Ν. του Αγίου
Χαραλάμπους αλλά και την Σειρήνα γέμισε
από πολύχρωμα πυροτεχνήματα, ζωγραφίζοντας στο γκρίζο καμβά.

3ος φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας
ΔΑΦΝΗ - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων
επισκέφθηκε το χωριό μας. Το διήμερο τα είχε όλα. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις
του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Δάφνης στον Λάδωνα ποταμό που συνοδεύτηκε
με «δραστηριότητες» εναλλακτικού τουρισμού από την eco action (www.ecoaction.gr), γεύμα στις όχθες του ποταμού, δείπνο που παρέθεσε ο Δήμος
Καλαβρύτων, περιήγηση στα παραδοσιακά σοκάκια του χωριού και φυσικά την
συναρπαστική φιλική ποδοσφαιρική αναμέτρηση (Σάββατο 16-5-2015) στο γήπεδο
του χωριού, που έληξε με νίκη των φιλοξενουμένων με σκορ 1-2.
Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Δ. απένειμε κύπελλα στις συμμετέχουσες ομάδες και
αναμνηστικά στους φιλοξενούμενους, τα οποία παρέλαβαν ο επικεφαλής της
αποστολής κ. Ντεμπεγλεριώτης Δ/ντής του Δήμου και οι αρχηγοί των ομάδων.

Η Κυριακή του Πάσχα, της Λαμπρής
ήταν με ιδανικές συνθήκες, οπότε όσοι
είχαν αποφασίσει έψησαν και απόλαυσαν
με άνεση, όχι μόνο τον οβελία τους, αλλά
και την καταπράσινη άνοιξη που πρόλαβε
ήδη να ανθίσει.

Η Ανάσταση του Κυρίου με χαρούμενα φωτεινά πρόσωπα

Η Αγία Τριάδα
η κεντρική εκκλησία μας γιόρτασε
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε
και φέτος στο χωριό μας την Κυριακή 31-52015 η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής κατά
την οποία το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε από τον
ουρανό και ήρθε να μείνει μαζί μας.
Παντοτινός φίλος, συνοδοιπόρος, αρωγός
στο μακρύ πολυκύμαντο ταξίδι μας στο
ταξίδι της ζωής μας.
Μετά την Θεία Λειτουργία από τον παπαΤάκη με την παρουσία πολλών συγχωριανών
κι επισκεπτών προσφέρθηκαν στον προαύλιο
χώρο οι αγιασμένοι άρτοι, αναψυκτικά, παραδοσιακό λουκούμι και γλυκά φτιαγμένα
από την Μαρία Γεράνιου και την Μαρίνα
Αγγελάκη.
Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά
για να γιορτάσουμε στο χωριό μας.

Κοντά σε όλη την διοργάνωση και ο πρώην βουλευτής Αχαΐας Νίκος
Τσούκαλης, φίλος του χωριού μας, σε όλη την διαδρομή του.
Παρών και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου κ. Παναγιώτης Λάππας, ο οποίος στο
δείπνο που παρέθεσε ο Δήμος στην αποστολή του Δήμου Αθηναίων, καλωσόρισε
και ευχαρίστησε για την διοργάνωση τόσο το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Δ. όσο και όλους
τους φιλοξενούμενους.
Η συνδρομή του Δήμου Καλαβρύτων με τον κ. Παν. Λάππα, του Συλλόγου
Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά που συμμετείχε ενεργά εκπροσωπούμενος από την
Γραμματέα του Βάσω Μαλλή η οποία κάλυψε φωτογραφικά τον αγώνα με
εξαιρετική επιτυχία καθώς και των συμπατριωτών μας, εργαζομένων στον Δήμο
της Αθήνας, Σαϊτάνη Κ., Στεφανόπουλου Α. και Κοροντζή Τρ. ήταν καθοριστική
και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό.
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους αγωνίστηκαν με τα
χρώματα της Δάφνης και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στον αγώνα.
Με αφορμή την διοργάνωση αυτή επιβεβαιώθηκαν γι’ άλλη μια φορά οι
ισχυροί δεσμοί φιλίας ανάμεσα στους δύο φορείς (Ν.Α.Ο.Δ. - εργαζόμενοι
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ) παρά την ηχηρή αλλά δικαιολογημένη απουσία από την διοργάνωση του Αντιδημάρχου Βαρελά Αντρέα.
Το ραντεβού ανανεώθηκε για το 2016.
Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Δ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος, ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας Πειραιά και ο ΝΑΟΔ θα οργανώσουν και θα παρουσιάσουν στις 21, 22 & 23 Αυγούστου 2015 (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή) εκδηλώσεις με πρόγραμμα
έκπληξη για μικρούς και μεγάλους.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε τις προσεχείς ημέρες 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.

Σαϊτάνης Θόδωρος
Κιν.: 6973996333
Μίρκος Μιχάλης
Κιν. 6997722777

