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Η είσοδος του χωριού με τον Αγ. Νικόλαο
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Τ Ο Κ ΑΡ Ν Α Β Α ΛΙ ΜΑΣ

με τη συμμετοχή όλων ήταν καταπληκτικό

Ο

βροχερός καιρός δεν εμπόδισε καθόλου την
πραγματοποίηση του Καρναβαλιού μας που καταφέρνει να φέρνει στη Δάφνη πολλούς επισκέπτες. Το μεσημέρι της Κυριακής 26-2-2017 όλοι
ήταν στη θέση τους.

Τα κορίτσια που κρατούσαν το κεντρικό πανό, οι
μετέχοντες στα γκρουπ, η παρουσιάστρια, ο DJ με το
ηχοσύστημά του, όσοι έψηναν τα σουβλάκια για τους
επισκέπτες και προσφέραν κρασί, οι μουσικοί, οι θεατές.
Συνέχεια στη σελ. 8

Στέλλα
Πανουτσακοπούλου
Δικηγόρος
Η

ολοκαίνουργια

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παΐων
Περισσότερα στη σελ. 3

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Παρασκευή βράδυ 24-3-2017
• Λαμπαδηδρομία στους δρόμους του χωριού
• Φωταγώγηση του πετρόκτιστου
1821 στη “Ράχη”
• Ρίψη πυροτεχνημάτων

Ο Τραμπ και η Μελάνια στη Δάφνη

Τα κορίτσια μας χορεύουν ασταμάτητα

Σάββατο 25η Μαρτίου
• Εορτασμός της εθνικής επετείου (δοξολογία, κατάθεση
στεφάνων, απαγγελία ποιημάτων από τους μαθητές και παρέλαση όλων των σχολείων
μας)

• Πραγματοποίηση του αγώνα
δρόμου 1.821 μ. με μετάλλια
για όλους τους συμμετέχοντες
• Κύπελλο & χρηματικό έπαθλο
για τον 1ο νικητή
• Χρηματικά έπαθλα για τον 2ο
και 3ο νικητή αλλά και την
1η νικήτρια αθλήτρια - κοπέλα
Ελάτε όλοι να γιορτάσουμε
την εθνική μας εορτή, ελάτε
όλοι να χαρούμε την νεολαία
μας.

«Έφυγε»
ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Δάφνης
Κώστας Λαζανάς

Τα παιδιά από τον Αστρά
στο Καρναβάλι μας

Ένα απ’ τα ωραιότερα γκρουπ

Χορός και εκτός Καρναβαλιού

Η πίτα και ο ετήσιος αποκριάτικος χορός των Δαφναίων
Το μεσημέρι της Κυριακής 12-2-2017 συμπατριώτες
και φίλοι κόψαμε την πίτα την οποία φέτος ευλόγησε ο
πατήρ Αναστάσιος Φελεμέγκας. Στη συνέχεια όλοι μαζί
διασκεδάσαμε με την ψυχή μας στη χοροεσπερίδα μας

στο κέντρο VOICE στο Ρουφ με το σπουδαίο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα που προσέφερε (Μπέκιος, Βελισσάρης, Κατσίγιαννης, Κατσίγιαννη, Πλαστήρας κ.ά.).
Συνέχεια στη σελ. 7

Περισσότερα στη σελ. 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΑΦΝΑΙΩΝ (ΑΧΑΪΑΣ) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
1. Υπόλοιπο ταμείου στις 31-12-2015 .................... 3.274,79€
2. Συνδρομές μελών - συμπατριωτών και φίλων .. 9.430,00€
3. Από την ετήσια χοροεσπερίδα .......................... 6.800,00€
4. Από τόκους τραπέζης .............................................. 0,35€
5. Επιστροφή φόρου από ΔΟΥ
ως αδίκως εισπραχθείς .................................... 247,94€
Σύνολο εσόδων ................................................19.753,08€

Οι επίσημοι

Δ Ι Α Β Α Σ ΤΕ
3 «Έφυγε» νωρίς
ο Κώστας Λαζανάς
3 Κοινωνικά

σελ. 2

σελ. 2
3 Αλλαγή σκυτάλης
στην Αντιδημαρχία Δ.Ε. Παΐων
σελ. 3
3 Τηλεσκόπιο
σελ. 4-5
3 Γλώσσα και παιδεία
στάρι σπαρμένο
σελ. 6
3 Πίτα και χορός
του Συλλόγου Δαφναίων
σελ. 7
3 Ο Άγιος Χαράλαμπος γιορτάζει
σελ. 7
3 Το Καρναβάλι μας
σελ. 8

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παΐων
Παν. Λάππας απευθύνει χαιρετισμό

Ο Τ. Πρόεδρος Α. Παναγόπουλος
παραλαμβάνει το κομμάτι της πίτας

ΕΞΟΔΑ
1. Έξοδα γραφείου ............................................ 603,88€
ΟΤΕ .................................................. 203,50€
ΔΕΗ .................................................. 206,00€
Κοινόχρηστα ........................................ 186,38€
Αγορά τεσσάρων μπλοκ είσπραξης .... 8,00€
603,88€
Συνέχεια στη σελ. 2

2

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Δεκέμβριος 2016 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι
Τ.Κ. Δάφνης
― Ο Κουρής Νικόλαος του Αθανασίου (Καραγιάννη) και της
Αντιόπης και η Δρίβα Κων/να του Νικολάου και της Ευαγγελίας τέλεσαν το γάμο τους την Κυριακή 29-1-2017 και
ώρα 12:00 στην Αγ. Φωτεινή Ιλισσού στην Αθήνα. Ακολούθησε δεξίωση για τους προσκεκλημένους στο κέντρο
“ΕΛΑΙΩΝ ΦΩΣ” στην Αγ. Μαρίνα Αιγάλεω.
Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα να ζήσουν και να
πραγματοποιήσουν όλα τα όνειρά τους.

Έφυγαν ...
Τ.Κ. Δάφνης
― Ο Κυριακόπουλος Σωτήριος του Αθανασίου και της Σωτηρίας απεβίωσε στις 1-1-2017, γεννήθηκε στη Δάφνη το
1926.
― Ο Τσιάλτας Γεώργιος του Νικολάου και της Σοφίας απεβίωσε στις 9-1-2017, γεννήθηκε στη Δάφνη το 1928.
― Η Καλλιόπη Κουρή, σύζυγος Δήμου, ετών 79 απεβίωσε
στις 27-1-2017 στη Ραφήνα και η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 30-1-2017 στον Ι.Ν. Παναγίας Ραφήνας.
― Ο Θεόδωρος Αυδίκος του Δημητρίου, ετών 77, απεβίωσε
και στις 12-1-2017 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στους
Αγ. Αναργύρους.
― Ο Σωτήριος Ρηγόπουλος, ετών 61, απεβίωσε και την
Τρίτη 24-1-2017 και ώρα 16:00 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στο Κοιμητήριο Αγ. Αναργύρων Αττικής. Τον συνόδευσαν η σύζυγός του Αθανασία, τα παιδιά του Αδαμαντία
και Κυριάκος, Βασίλειος και Ελένη, η Μαρία καθώς και
πολλοί συγγενείς, φίλοι και συμπατριώτες.
― Η Σπηλιοπούλου Χαρίκλεια του Ανδρέα και της Μαρίας
απεβίωσε στις 14-2-2017, γεννήθηκε στη Δάφνη το 1921.
― Η Ραμαντάνη Βασιλική του Ανδρέα και της Αγγελικής
απεβίωσε στις 24-2-2017, γεννήθηκε στη Δάφνη το 1939.
― Ο Λαζανάς Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Χάρης
απεβίωσε στις 27-2-2017, γεννήθηκε στη Δάφνη το 1958.
Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί την
Κυριακή 2-4-2017 στον Αγ. Χαράλαμπο.
― Ο Τράγκας Νικόλαος του Χρήστου
και της Διαμάντως απεβίωσε στις 7-32017, γεννήθηκε στη Δάφνη το 1926. Η
εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 8-32017 στον Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους Δάφνης
με την παρουσία συγγενών και πολλών
συγχωριανών.
Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί το
Σάββατο
1-4-2017 στον Ι.Ν. Αγ. ΧαραΤράγκας Νικόλαος
λάμπους Δάφνης.
Τ.Κ. Αμυγδαλιάς
― Η Μαλεβίτη Αθηνά του Θεοδώρου και της Παναγιώτας
απεβίωσε στις 19-1-2017, γεννήθηκε στην Αμυγδαλιά το
1929.
Τ.Κ. Νασίων
― Η Λεμονιά Ζαφειροπούλου του Γεωργίου και της Βασιλικής
απεβίωσε στις 13-12-2016, γεννήθηκε στα Νάσια το 1929.
― Η Σακκέτου Ελένη του Ιωάννη και της Αθανασίας απεβίωσε
στις 3-2-2017, γεννήθηκε στα Νάσια το 1930.
Τ.Κ. Πάου
― Ο Στίκας Δημήτριος του Θεοδώρου και της Ασπασίας
απεβίωσε στις 26-1-2017, γεννήθηκε στο Δεχούνι το 1921.
― Η Πανουτσακοπούλου Γεωργία του Παναγιώτη και της
Βασιλικής απεβίωσε στις 9-2-2017, γεννήθηκε στο Βεσίνι
το 1923.
― Η Ροδοπούλου Αλεξάνδρα του Γεωργίου και της Βασιλικής
απεβίωσε στις 6-3-2017, γεννήθηκε στα Νάσια το 1921.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.
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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.
• 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
Κοροντζής Τρύφων, Αντ/δρος, τηλ. 6977233343
Μαλλή Βάσω, Γραμματέας, τηλ. 6977519564
Λιάππης Δωρόθεος, Ταμίας, τηλ. 6909456441
Λιαρόπουλος Γεώργιος, Μέλος, τηλ. 6977252558
Θεοδωροπούλου Αλεξάνδρα, Μέλος, τηλ. 6974857192
Ζηρογιάννη Αθανασία, Μέλος, τηλ. 6983707155
Σ’ αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν:
Άγγελος Καυγάς, Παν. Τσίπος, Αντώνιος Βιτωράκης
Φωτογραφίες: Βάσω Μαλλή, Αγγελάκη Μαρίνα, Καίτη Μαλλή
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

«Έφυγε» νωρίς
ο Κώστας Λαζανάς
Στις 27 του Φλεβάρη, Καθαρή
Δευτέρα, στον Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους,
σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συντετριμμένοι από πόνο οι δικοί του άνθρωποι,
συγγενείς, φίλοι, συμπατριώτες, ήρθαν για να πουν το τελευταίο αντίο
στον Κώστα Λαζανά.
Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο
Δήμαρχος Καλαβρύτων Γιώργος Λαζουράς, ο οποίος εξήρε τον Κώστα
Λαζανά ως προσωπικότητα, ως επαγγελματία - επιχειρηματία, ως οικογενειάρχη, ως τοπικό άρχοντα.
Ο Κώστας πάλεψε με το “θηρίο”
για πολλούς μήνες. Μάλιστα το καλοκαίρι τον βλέπαμε έξω από το Αρτοποιείο του να απολαμβάνει το καφεδάκι με την παρέα του ευδιάθετος
και χαμογελαστός δείχνοντας ότι νίκησε.
Το ανίκητο όμως “θηρίο” επανήλθε. Υπέφερε στο κρεβάτι του πόνου αλλά ο περήφανος Κώστας δεν
επιθυμούσε να τον επισκέπτονται για
εκδήλωση συμπαράστασης και παρηγοριάς στον πόνο του, ήθελε να
φύγει και να τον θυμάται ο κόσμος
όπως ήταν αγέρωχος κι αξιοπρεπής.
Άφησε να εξελιχθούν όλες οι εκδηλώσεις της Αποκριάς στο χωριό
του και αμέσως μετά είπε το τελευταίο
αντίο.

Ο Κώστας ήταν γέννημα θρέμμα
της Δάφνης. Η κοινωνικότητα και η
καλή του προαίρεση όπως και η εκτίμηση που εκδήλωνε σε κάθε χωριανό
έκανε όλους τους κατοίκους να του
αποδίδουν την ίδια αγάπη. Αυτή άλλωστε εκφράστηκε όταν ασχολήθηκε
με τα κοινά του χωριού, όπου εκλέχτηκε Πρόεδρος της Τ.Κ. Δάφνης.
Νέος νυμφεύθηκε με την Αλεξάνδρα Λεβέντη και δημιούργησαν καλή
οικογένεια. Απέκτησαν τέσσερα υπέροχα κορίτσια, τη Χαρούλα, την Αγγελική, τη Νίκη και την Κωνσταντίνα.
Τους έδωσαν στοργή, καλή αγωγή
και τους δίδαξαν τα χρηστά ήθη.
Ο Κώστας όμως δραστήριος, οξυδερκής κι ανήσυχος μαζί με την Αλεξάνδρα ασχολήθηκαν με το επιχειρείν. Δημιούργησαν Αρτοποιείο πλήρως εξοπλισμένο και παρασκευαστήριο χωριάτικων ζυμαρικών που έλειπαν από τη Δάφνη. Ποτέ όμως δεν
εγκατέλειψε την τέχνη του μαραγκού,
τις οικοδομικές εργασίες. Ίσως να
μην υπάρχει σπίτι στη Δάφνη αλλά
και την ευρύτερη περιοχή να μην το
έχει επισκεφτεί έστω για ένα μερεμέτι.
Άνθρωπος ακούραστος και δημιουργικός γρήγορα μπήκε στο χώρο
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξελέγη

Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Παΐων ενώ τις δύο τελευταίες θητείες,
ήταν Πρόεδρος της Τ.Κ. Δάφνης.
Η πρόσφατη ανάπλαση της Δάφνης φέρει και τη δική του σφραγίδα.
Τελευταία προσπαθούσε για την αξιοποίηση του Ξενώνα. Έργο που σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων, Γιώργος Λαζουράς,
έχουν δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες για την αξιοποίησή του.
Ο Κώστας Λαζανάς δουλεύοντας
σκληρά κι επίμονα διακρίθηκε και
πέτυχε μ’ ότι ασχολήθηκε. Βέβαια
είχε πολλά να προσφέρει γιατί έφυγε
58 χρόνων, αλλά δυστυχώς “άλλαι
μεν βουλαί ανθρώπων άλλα δε Θεός
κελεύει”.
Καλό ταξίδι Πρόεδρε.
Απόφαση 1
Ο Σύλλογος Δαφναίων Αχαΐας
Αθήνας και Πειραιά ύστερα από την
απώλεια του Προέδρου της Τ.Κ. Δάφνης συνεδρίασε εκτάκτως κι αποφάσισε ομόφωνα:
α) Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. να
παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.
β) Να κατατεθεί αντί στεφάνου
χρηματικό ποσό στον Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους για τις ανάγκες του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΑΙΩΝ (ΑΧΑΪΑΣ) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

2. Εφημερίδα .................................................... 4.289,54€
Εκτύπωση ........................................ 2.800,00€
Αποστολή ........................................ 1.489,54€
4.289,54€
3. Έκδοση Ημερολογίου 2017 ............................ 622,80€
Εκτύπωση .......................................... 600,00€
Ταχυδρομικά τέλη αποστολής .......... 22,80€
622,80€
4. Έξοδα χοροεσπερίδας ................................ 5.051,83€
Κέντρο διασκέδασης VOICE .......... 4.500,00€
Φιλοδώρημα σερβιτόρων .................. 150,00€
Κεντρική Βασιλόπιτα
και φίλων συνεστίασης .................... 180,00€
Έξοδα λαχειοφόρου αγοράς
(επισκεπτήρια, φάκελοι, φωτοτυπίες) 31,83€
Αγορά 20 kgr μελιού ........................ 190,00€
5.051,83€
5. Δημόσια Ταμεία & Υπηρεσίες ............................ 0,05€
Φόρος τόκων ........................................ 0,05€
0,05€
6. Χριστουγεννιάτικο δένδρο ............................ 191,50€
Αγορά φωτοσωλήνων
για χριστουγεννιάτικο δένδρο .......... 101,50€
Στολισμός, ξεστολισμός .................... 90,00€
191,50€
7. Αγώνας δρόμου 1.821 μ.
την 25η Μαρτίου .............................................. 440,00€
Βραβεία νικητών ................................ 340,00€
Αγορά κυπέλλου, μεταλλίων δρομέων,
τιμητικής πλακέτας .......................... 100,00€
440,00€

10. Συμμετοχή στις 4ήμερες πολιτιστικές
εκδηλώσεις του Αυγούστου.......................... 831,00€
Αποζημίωση παράστασης δύο κλόουν
18-8-2016 .......................................... 250,00€
Ενοικίαση 4 μικροφώνων (χειλόφωνων)
για παράσταση θεάτρου 21-8-2016 .. 120,00€
Κάλυψη τμήματος εκδήλωσης
19-8-2016 .......................................... 200,00€
Ενοικίαση στολών ηθοποιών θεάτρου 100,00€
Γεύμα ηθοποιών - μαθητών θεάτρου
21-8-2016 ............................................ 41,00€
Ηχοσύστημα για κάλυψη θεατρικής
παράστασης ...................................... 120,00€
831,00€
11. Επιχορηγήσεις ................................................90,00€
Αγορά 10 kgr μελιού προσφορά στον
αποκριάτικο χορό Συλλόγου Γονέων
Δημοτικού Σχολείου ............................90,00€
90,00€
12. Διάφορα έξοδα .......................................... 1.816,80€
Στεφάνι στη μνήμη δωρητή Συλλόγου 50,00€
Φιλοξενία ιστοσελίδας Συλλόγου...... 210,80€
Εργασία για κατασκευή βρύσης
στο Παλιοκλήσι ..............................1.000,00€
Ενοικίαση αίθουσας για αρχαιρεσίες 400,00€
Μεσημεριανό φαγητό
Εφορευτικής Επιτροπής ......................56,00€
Αποζημίωση λογιστή ........................ 100,00€
1.816,80€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ........................ 19.753,08€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ........................ 15.134,85€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ...................... 4.618,23€
Το Δ.Σ.
Άγγελος Καυγάς
Τρύφωνας Κοροντζής
Βάσω Μαλλή
Δωρόθεος Λιάππης
Γεώργιος Λιαρόπουλος
Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου
Αθανασία Ζηρογιάννη

8. Λαμπαδηδρομία .............................................. 235,23€
Πυρσοί - δάδες, παραφινέλαιο ............ 35,23€
Πυροτεχνήματα................................ 200,00€
235,23€

Πρόεδρος:
Αντ/δρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

9. Καρναβάλι Δάφνης ........................................ 962,22€
Βραβεία στα συμμετέχοντα Group .... 700,00€
Ηχοσύστημα κάλυψης εκδήλωσης .... 150,00€
Υλικά συμμετοχής στο Καρναβάλι ...... 57,22€
Καθαρισμός 9 στολών μεταμφίεσης 55,00€
962,22€

Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Αναστάσιος Κοροντζής, Χαράλαμπος Λάππας,
Θεοδώρα Μακρή

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο της Αικατερίνης Θεοδ. Λάππα τα παιδιά της κατέθεσαν 150 ευρώ για τις ανάγκες του Συλλόγου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια Λαζανά ευχαριστεί συγγενείς, φίλους και συμπατριώτες για την καθολική στήριξη και συμμετοχή στην εξόδιο
ακολουθία του αγαπημένου τους Κώστα στο τελευταίο ταξίδι.
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ών
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ Δ.Ε. ΠΑΪΩΝ
Σε εορταστικό πανηγυρικό κλίμα και με θερμές ευχές για καλό και αποδοτικό
έργο, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 11-03-2017, η “παράδοση της
σκυτάλης” της Αντιδημαρχίας της Δημοτικής Ενότητας Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων από τον απερχόμενο Αντιδήμαρχο κο Παναγιώτη Λάππα στη νέα Αντιδήμαρχο κα Στέλλα Πανουτσακοπούλου, με την καθολική συμμετοχή και παρουσία όλων των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων της
Δημοτικής Ενότητας Παΐων.

Ακολούθησε το πρωί της Δευτέρας, 13-03-2017, η επίσημη οριστική ανάληψη
των καθηκόντων, στο χώρο του πρώην Δημαρχείου Δάφνης, παρουσία όλων
των υπαλλήλων της Δ.Ε. Παΐων, όπου έλαβε χώρα το καλωσόρισμα της νέας
Αντιδημάρχου, αλλά και εποικοδομητική συζήτηση για τον απολογισμό των
μέχρι τώρα εργασιών και για τη μεθόδευση και οργάνωση του προγράμματος
των έργων και των δράσεων για το επόμενο διάστημα, καθώς και εκφράστηκαν
εκατέρωθεν ευχαριστίες για την πολυετή προσφορά του απερχόμενου Αντιδημάρχου και ευχές στη διάδοχό του για συνέχιση του πολύτιμου έργου του.

Η δύναμη του σκαθαριού
Ένας λαγός κυνηγημένος από έναν
αετό ζητάει βοήθεια από ένα σκαθάρι που
είναι βουτηγμένο στη βρώμα τσουλώντας
ένα σβώλο κοπριάς.
Το σκαθάρι όρθωσε το μικρό του ανάστημα, μπαίνει μπροστά από τον αετό και
του λέει ότι το λαγό τον προστατεύω εγώ
και δεν μπορείς να τον φας.
Ο αετός αγνοεί το σκαθάρι καρφώνει
με τα νύχια του το λαγό και πετάει προς
τη φωλιά του.
Το σκαθάρι στεναχωρήθηκε και θύμωσε
πάρα πολύ. Στεναχωρήθηκε γιατί δεν μπόρεσε να σώσει το λαγό αλλά και θύμωσε
επειδή ο αετός το είχε αγνοήσει επιδεικνύοντας αλαζονία.
Άφησε το σβώλο κοπριάς και άρχισε
να σκέφτεται πως θα εκδικηθεί τον αετό.
Τελικά βρήκε τον τρόπο. Παρακολουθούσε τον αετό για χρόνια και όταν έχτιζε
τη φωλιά του και γεννούσε τ’ αυγά του,
ανέβαινε στο δέντρο την ώρα που έλειπε
και του τα πέταγε από τη φωλιά.
Ο αετός μη μπορώντας να βρει το δράστη απευθύνθηκε στο θεό Δία.
Ο Δίας του είπε: «Φέρε μου τ’ αυγά να
τα κρατήσω στο χέρι μου. Ποιός θα τολμήσει να με πλησιάσει;» Το σκαθάρι όμως

δεν το βάζει κάτω. Πλησιάζει το Δία την
ώρα που κοιμόταν, του πετάει ένα σβώλο
κοπριάς στο πρόσωπο και κρύβεται κάτω
από ένα φύλλο. Ο Δίας τινάζεται μυρίζοντας την κοπριά και βάζει τα χέρια του
να τη διώξει από το πρόσωπό του. Τότε
του πέφτουν και τ’ αυγά του αετού και
σπάνε.
Έτσι ο αλαζόνας αετός δεν μπορεί να
γλιτώσει από το μικρό και αδύναμο σκαθάρι.
Μύθος Αισώπου
Ποιό είναι το νόημα του μύθου;
Ότι η υπεροψία των ισχυρών της γης
που νομίζουν πως μόνο η δύναμή τους
(οικονομική, πολιτική, στρατιωτική κ.λπ.)
φτάνει για να υποτάξουν τους φτωχούς
και αδύναμους είναι γελασμένοι. Όσο το
κόκαλο που πετάνε γίνεται πιο μικρό φοβάμαι ότι τα σκαθάρια θα αντιδράσουν
κάποια στιγμή και μπορεί να ματώσουν
αθώοι και από τις δύο πλευρές.
Για να μη συμβεί αυτό θα πρέπει οι
ισχυροί να περιορίσουν τη δύναμή τους,
όποια μορφή κι αν έχει αυτή και ν’ αφήσουν
λίγες ανάσες ζωής και στους φτωχούς
και αδύναμους.
Παν. Τσίπος

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-3-2017 ΩΡΑ 21:00
Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 και από ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος ετήσιος χορός από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου
Δάφνης στο κέντρο “ΝΤΑΝΟΣ”. Η ορχήστρα του Τάκη Μπαλάση και Σωτήρη Κανελλάκη
(κλαρίνο) μας υπόσχεται ποικίλο χορευτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Θα υπάρξει λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα που όπως κάθε φορά προσφέρουν
συμπατριώτες και φίλοι.
Όλοι να δώσουμε δυναμικό παρόν στην ετήσια χοροεσπερίδα του Σχολείου μας.

ΣΤΡΕΖΟΧΙΟΝΙΑΣ
Νιφάδες χιονιού στήσαν καρτέρι στην ήσυχη νύχτα.
Το πρώτο φως παρέδωσε το χωριό στη λευκή μέρα. Ο
δρόμος χάθηκε στο μαλακό χιόνι και η καθημερινότητα
ζορίστηκε. Μετέωρο το βήμα των τολμηρών που βγήκαν
έξω για δουλειά, η παγωμένη τους αναπνοή φεύγει μπροστά. Τα χνάρια που αφήνουν, δημιουργούν μοτίβα στέρεα
σε μία σύνθεση ζυγισμένη, που χάνεται στην επόμενη
περπατησιά.
Τρέχει η ματιά στον κάτω μαχαλά, στον ασπρισμένο
κάμπο, εκεί που η φιδίσια όψη του Λάδωνα γυαλίζει. Τα
ζώα ταμπουρώθηκαν στους σταύλους, προσμένουν να
φύγει ο χιονιάς. Μία ανάλαφρη ομίχλη σκέπασε το
δάσος, μέσα στα πουρνάρια βασιλεύει το μυστήριο και η
κρυμμένη ανάσα. Στην κυριαρχία του λευκού το πράσινο
αφήνει ίχνη. Ωραία φαίνεται η ερημιά στην πίσω πλατεία,
όπου ο καιρός αλλαγές μαγειρεύει στην ησυχία.
Ιτιές και δάφνες κάτω από το βάρος του χιονιού αναστενάζουν και τα πετούμενα στον γκριζομάλλη Αϊ Μάμα
ρισκάρουν την τροφή τους σε χαμηλές πτήσεις.
Το βλέμμα ανηφορίζει τον πάνω μαχαλά, στον μολυβένιο ουρανό και στις λεπτές ακτίνες ενός παρείσακτου
ήλιου.
Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία
ζωντάνεψε και ενώθηκε με τη φύση.
Άσπρα τραπεζομάντηλα ντύθηκαν τα τραπέζια και οι
καρέκλες βάφτηκαν μία απόχρωση από γάλα.
Στα θολωμένα τζάμια σπιτιών και μαγαζιών καθρεφτίζεται το φως, αχνοφαίνονται τα πρόσωπα από μέσα.
Αύρα αδύναμη έτοιμη να δακρύσει, φέρνει την διάφανη
βροχή το χιόνι να σβήσει. Η υγρασία βυθίζεται στους
σταλακτίτες που αιωρούνται στα μπαλκόνια, ο χλιαρός

αέρας που πλανιέται τους παρασύρει βίαια στον δρόμο,
με έναν θόρυβο που συγκλονίζει.
Η μέρα γλιστρά στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια,
που ανηφορίζουν και κατηφορίζουν πνιγμένα στα ριζωμένα
σπίτια, οι στέγες τους κρατούν ολόλευκες ομπρέλες.
Στις εκκλησίες το χιόνι νωχελικά κυλάει πάνω στους πέτρινους τοίχους.
Σε τούτη την ομορφιά το μυαλό αποσυνδέεται από το
χθες και κοιτάει το τώρα. Ψάχνει να βρει τα χρώματα

που λείπουν.
Η εικόνα από τα καπνισμένα τζάκια την καρδιά ζεσταίνει, ο ήχος της καμπάνας στο ρολόι την ξυπνά, που
επιμένει τους δείκτες να γυρνά.
Και όταν η μέρα φεύγει, ξεπαγιασμένη και βουβή η
ατμόσφαιρα καταπίνει το φως και μελαγχολία τον τόπο
γεμίζει. Όλα στον πάγο παραδίνονται όπως το κλικ της
μηχανής, που παγώνει το χρόνο σε μία φωτογραφία.
Καίτη Μαλλή
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤ

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗ ΣΤΡΕΖΟΒΑ
Ο ΤΣΑΡΚΟΣ

Μέσα στην καλύβα τους οι τσοπάνηδες είχαν χωρίσει το περισσότερο σχεδόν μέρος με πλέχτη από πλατάνια (πλεκτό διαχώρισμα
από παλούκια πλεγμένα με ευλύγιστους κλάδους δένδρων) τον
χώρο για τα αρνιά, που τον έλεγαν τσάρκο, τα έβαζαν εκεί για πιο
ζεστά και για να προσέχουν τα νεογέννητα τη νύχτα.
Από τα μέσα Δεκεμβρίου που άρχιζε, λόγω του κρύου, να πέφτει
πάγος, τα γκαστρωμένα πρόβατα δεν τα έβγαζαν πρωί στη βοσκή,
διότι μαζί με το χορτάρι έτρωγαν και πάγο και απόριχναν (πάθαιναν
εσωτερική και εξωτερική απότομη ψύξη). Φρόντιζαν να λιώσει ο
πάγος κι έπειτα τάβγαζαν στη βοσκή.

Ο ΓΕΝΝΟΣ
Για να γεννήσουν οι προβατίνες, θέλουν, από τότε που θα μαρκαληθούν, πέντε μήνες γι’ αυτό έλεγαν σε στίχους ως εξής τη διάρκεια
εγκυμοσύνης των διαφόρων ζώων:
Το γούτσι-γούτσι (γουρούνι) τέσσερες,
Η αρματούλα (προβατίνα) πέντε,
και το Κολοκαημένο (το γατί) τρεις.
Το Γενάρη αρχίζει ο γέννος. Οι τσοπάνηδες αυτές τις ημέρες,
μέρα και νύχτα, δεν προλάβαιναν να ξεγεννάνε. Τα νεογέννητα
αρνιά, άλλα ξετσιάρνιζαν (τους έβγαζαν τις βλέννες από τα ρουθούνια),
άλλα βυζόπιαναν, άλλα δεν λατανάγαν (δεν έπιναν καλά τη ρώγα
και αντί γάλα κατάπιναν αέρα), άλλα έχαναν τις μανάδες τους. Οι
μανάδες βελάζουν κι αν χάσει η μάνα το αρνί την ώρα που θα
γεννήσει, να το γλείψει με τη γλώσσα της και να το μουκουρίσει
ολίγο, δηλαδή να το χαρεί, μετά δεν το αναγνωρίζει. Τέτοια προβατίνα
που δεν αναγνωρίζει και άλλες, που εψόφησαν τ’ αρνιά τους, τις
λένε Τσαγκάδες (ιδιότροπες).
Είναι βαριά και κοπιώδης η δουλειά του γέννου. Ιδίως κατά τη
νύχτα και μάλιστα εάν βρέχει. Γι’ αυτό φρόντιζαν να μένουν περισσότερα άτομα στο κονάκι αυτές τις ημέρες. Αλλά αισθάνονται και
χαρά, πρώτον μεν που χαίρονται τ’ αρνιά και το δεύτερο, που θα
φάνε κολόστρα.

Η ΚΟΛΟΣΤΡΑ
Η κολόστρα είναι το πρώτο γάλα της προβατίνας, μετά το
βύζαγμα του αρνιού. Όσο αφήσει το αρνί, το αρμέγουν και το
βράζουν στο χαρανί (σκεύος μαγειρικής). Αυτό πήζει και γίνεται σαν
ψωμί. Το πρωτόγαλο αυτό (πλούσιο σε λίπη και κύτταρα των μαζικών
αδένων και λευκώματα) είναι πηχτό και το αραιώνουν με νερό, αλλά
και πάλι πήζει και το λένε κολόστρα ή σκορκοφίγκι.

ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ - ΠΙΤΣΙΑΔΟΥΡΙΑ - ΒΟΡΟΣ
Για τα πρόβατα που γέννησαν (τα γαλάρια) φύλαγαν ειδικό χωράφι-λιβάδι από το φθινόπωρο. Για σημάδι ότι το λιβάδι το φύλαγε ο
τσοπάνος από τα ξένα κοπάδια, έβαζε ο τσοπάνος γύρω-γύρω κουτρούλια («τόχουν κουτρουλιασμένο») και πιτσιαδούρια, δηλαδή 5-6
πέτρες τη μια απάνω στην άλλη. Μετά το γέννο τα έβοσκαν στα
λιβάδια εκείνα, για να κάνουν γάλα οι προβατίνες για τ’ αρνιά. Τα
άφηναν και βύζαιναν όλο το γάλα το βράδυ, λίγο νωρίς, που τα
γύριζαν από τη βοσκή και, κατά τις δέκα το βράδυ, τα χώριζαν. Τ’
αρνιά τα έβαζαν στον τσάρκο, να προφυλάσσονται από το κρύο και
από το φόβο μην τα πατήσουν ή τα πλακώσουν με το σώμα τους και
τα λιώσουν οι μανάδες και ψοφήσουν. Το πρωί τ’ απόλαγαν από τον
τσάρκο και πάλι βύζαιναν και κατόπιν πήγαιναν στη βοσκή. Τα αρνιά
τα έβαζαν σε μια κυκλική παγανιά που την έλεγαν βορό.
Οι βοσκοί εδώ ρωτούσαν ο ένας τον άλλον πόσες αρνάδες
(θηλυκά αρνιά) είχε και πόσα σερνικά και αλληλοευχόσαντε:
― Να τα χιλιάσεις... Το 1000 εθεωρείτο το μέγιστο. Όποιος είχε
τόσα πολλά σφαχτά ήτο αρχιτσέλιγκας, σεβαστός σε όλους τους
υπόλοιπους, που είχαν λιγότερα.
Αν κανένα από τ’ αρνιά τύχαινε να ψοφήσει νωρίτερα από 3
ημέρες από τη γέννησή του, δεν το έτρωγαν, το θεωρούσαν κρίμα.
Απάνω σ’ αυτό έλεγαν και τη φράση:
Αρνί, κατσίκι τρί(η)μερο
Γουρνόπλο δεκαήμερο
Μουσκάρι σαρανταήμερο
(― και πάλι κρίμα νάχεις...)

Ο ημιτελής Ξενώνας...
Ο Ξενώνας της Δάφνης φαίνεται ότι θα παύσει
να ανήκει στα ημιτελή έργα. Ο Δήμος έχει δρομολογήσει τη διαδικασία για τον πλειστηριασμό
κι αναμένονται άμεσα εξελίξεις.
Προσδοκία των Δαφναίων είναι ο Ξενώνας να
αποτελέσει ένα ακόμη στολίδι για το χωριό. Ένα
ακόμη χώρο ξεκούρασης κι απόλαυσης για μας
και για τους επισκέπτες μας.

Προχειρότητα και ερασιτεχνισμός
Αναρτήθηκαν μη επικαιροποιημένοι δασικοί χάρτες, χωρίς τα όρια των οικισμών και σχεδίων πόλης,
περιλαμβάνουν αγροτεμάχια στα περιγράμματα των
αναδασωτέων εκτάσεων κι επιπλέον επιβάλλουν φορολογία και παράβολα φοροεισπρακτικού χαρακτήρα.
Χιλιάδες αγρότες σ’ όλη την Ελλάδα βρίσκονται
σε απόγνωση κι αισθάνονται ότι μόνο τα δικαστήρια
είναι η οδός της δικαίωσης.
Αυτό όμως είναι λύση;

Λόγια σοφά
Είπε ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου
και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος: «Ευρωπαίοι
δεν μπορείτε να μιλάτε για μια ένωση αλληλεγγύης
όταν δείχνετε αυτή την περίεργη εγωκεντρική
στάση για τον δικό σας τόπο.
Οι πρόσφυγες δεν ανήκουν μόνο στους Έλληνες όταν κάποιοι Ευρωπαίοι δεν θέλουν ει δυνατόν ούτε έναν στο έδαφός τους.
Η κρίση βέβαια είναι των Ελλήνων αλλά
φρονώ ότι οι ευρωπαϊκοί εταίροι οφείλουν να
δείξουν την αλληλεγγύη και την φιλαλληλία
τους».

Το διαδίκτυο στη ζωή μας
Μπορεί τις μέρες των εορτών των Χριστουγέννων
και μετέπειτα κάποιοι να μην ήμασταν στο χωριό
αλλά το διαδίκτυο μας αποζημίωσε με την άμεση
ενημέρωση.
Δεν χάσαμε τον ιστορικό χιονιά Αριάδνη ούτε
τις φωτογραφίες από τα χιόνια στη Δάφνη που ίσως
να ήταν και περισσότερες από την ποσότητα του
χιονιού.

Τι τα θέλουμε τα γραφεία
Γραφεία για τα δικαιώματα των ασθενών ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας, ώστε να συγκεντρώνονται οι όποιες καταγγελίες των ασθενών και να
λύνονται αμέσως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα δημόσια νοσοκομεία.
Πιστεύω ότι με απλές επισκέψεις των όποιων
Υπουργών ή αξιωματούχων του Υπουργείου θα
διεπίστωναν απλά κι άμεσα ότι ούτε γάζες δεν
υπάρχουν, τι παραπάνω πρέπει να διασταυρώσουν;

Εθελοντισμός
Το μέλλον της ανθρωπότητας θα στηριχτεί
στην κοινωνία των πολιτών που θα δρα μέσα
από τις μορφές του οργανωμένου εθελοντισμού. Όσο πιο νωρίς το κατανοήσουμε όλοι
τόσο πιο γρήγορα η έκφραση ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ, θα βρει το πραγματικό νόημά
της. Ο εθελοντισμός:
• Προάγει τις ανθρώπινες σχέσεις.
• Είναι η κοινωνία και το κίνημα των ενεργών πολιτών.
• Στηρίζει την ποιότητα της ζωής και την
κοινωνική συνοχή.
• Σημαίνει ότι νοιάζομαι για τους άλλους
και προσφέρω ανιδιοτελώς.
• Είναι δράση για ποιότητα ζωής και καταξίωση του ανθρώπου.

Ενέργειες για μίμηση
Συγχαρητήρια στον Σύλλογο Δαφναίων Αθήνας-Πειραιά, στον Δήμο Καλαβρύτων, στον
Αγροτογαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων που προσέφεραν -αντί στεφάνου- σημαντικά
χρηματικά ποσά στον Ι.Ν. του Αγ. Χαραλάμπους
εις μνήμην του αγαπητού Προέδρου της Τ.Κ.
Δάφνης Κώστα Λαζανά ο οποίος έφυγε πρόσφατα και πρόωρα από κοντά μας.

Διαρρήξεων συνέχεια
Δυστυχώς οι διαρρήξεις σπιτιών δεν σταμάτησαν στο χωριό μας. Ζευγάρι συμπατριωτών ειδοποιήθηκε κι έφθασε άρον-άρον από
την Αθήνα για να βρει τις πόρτες του σπιτιού
σπασμένες και όλους τους χώρους λεηλατημένους. Βέβαια ο ή οι κλέπτες φεύγοντας είχαν πάρει ότι πολυτιμότερο βρήκαν χωρίς
να γίνουν αντιληπτοί.
Εδώ νομίζω ότι πρέπει να σημειώσουμε
ότι όσοι συμπατριώτες μένουν ακόμα μόνιμα
στο χωριό, ίσως θα πρέπει να είναι περισσότερο υποψιασμένοι συναντώντας κάποιο
άγνωστο άτομο ή έναν ύποπτο κι ας είναι
γνωστός, να κινείται τουλάχιστον περίεργα.
Καλή η Αστυνομία αλλά δυστυχώς είναι
σε μακρινή απόσταση, επομένως ας δείξουμε
στα πλαίσια του δυνατού .... αυτοπροστασία.

Ημερολόγιο 2017
Υπάρχουν ακόμη λίγα αντίτυπα από το ωραιότατο ημερολόγιο που τύπωσε κι εφέτος ο Σύλλογός μας.
Όσοι συμπατριώτες ή φίλοι το επιθυμούν δεν
έχουν παρά να μας τηλεφωνήσουν ή να ενημερώσουν κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. κι εμείς θα
τους το προσφέρουμε ή θα τους το στείλουμε ταχυδρομικά.

ΑΦΟΙ

Οικοδομικές εργασίες
παντός τύπου
Κεραμοσκεπές
Μαλλής Παναγιώτης του Ευαγγέλου
τηλ.: 6974075011
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Τ Ο Τ ΗΛΕΣΚΟ ΠΙΟ
Το Καρναβάλι μας
Ούτε η βροχή ούτε τα βαριά πένθη από τις απώλειες συμπατριωτών εμπόδισαν τη διεξαγωγή κι
εφέτος του Καρναβαλιού μας το οποίο όπως πάντα
προσέφερε ποιότητα και θέαμα.
Το Καρναβάλι της Δάφνης είναι θεσμός.
Το προστατεύουν οι κάτοικοί της κι οι επισκέπτες
που έρχονται μόνο και μόνο για να το απολαύσουν.
Το προστατεύει ο Δήμος. Το στηρίζουν οι σύλλογοι,
τα σχολεία, όλοι οι τοπικοί παράγοντες.
Η στήριξη πρέπει να είναι συνεχής από όλους και
ολοκληρωτική και ει δυνατόν να εξετάσουμε την
επέκταση του event την επόμενη ημέρα, δηλαδή την
Καθαρή Δευτέρα με φασολάδα, χαλβά και λαγάνα
για όλους.

ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΑΣ
Αυτός που βάφτισε τις δύο χιονοθύελλες τους έδωσε ωραία
ονόματα.
Για το Βίκτωρα δε γνωρίζω γιατί μας φέρθηκε τόσο σκληρά.
Η Αριάδνη υποψιάζομαι ότι μας εκδικήθηκε λόγω Θησέα. Τον
έβγαλε από το λαβύρινθο δίνοντάς του το μίτο, αλλά δεν πρέπει
να της φέρθηκε καλά. Το κρατούσε μανιάτικο και εκδικήθηκε τους
απογόνους του μετά από κάποιους αιώνες.

Υπήρχε κενό

Αποκλειστικότητα με αγριότητα
Δεν είναι δυνατόν να διεκδικείς επισκεψιμότητα στην ηλεκτρονική σου εφημερίδα
ή να ισχυρίζεσαι ότι εγώ (ως ηλεκτρονική
εφημερίδα) ανέβασα το θέμα σε θλιβερά γεγονότα.
Κάποιοι δεν διστάζουν να αναρτούν στη
σελίδα τους στο F/b ακόμη και την οθόνη
της τηλεόρασής τους που τους δείχνει να
μιλούν για το δύσκολο θέμα χωρίς να ντρέπονται διόλου για την συμπεριφορά τους.

Ποιος είδε ανεργία;
Όταν στην Ελλάδα του 2017 κατατίθενται
200.000 αιτήσεις για 232 θέσεις τραυματιοφορέων αυτό σημαίνει ότι έχουμε μειώσει την
ανεργία; Ο λόγος ότι αυτό το ποσοστό 20% και
τόσο μειώθηκε στο 20% και κάτι δεν λέει απολύτως τίποτα.
Προφανώς κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να
μας τρελάνουν.

Η σύνθεση
του Τοπικού Συμβουλίου
Μετά την πρόσφατη απώλεια του Κώστα
Λαζανά, η σύνθεση του Τοπικού Συμβουλίου
Δάφνης διαμορφώθηκε ως εξής:
Πρόεδρος Γιάννης Τσίπος
Τοπικοί Σύμβουλοι Ανδρομάχη Καφετζή
και Χρήστος Β. Παναγιωτακόπουλος.

Ο τουρισμός είναι η βιομηχανία
Ο τουρισμός και ειδικότερα ο εναλλακτικός, εστιάζοντας στον εκκλησιαστικό, τον
αγροτουρισμό, την ορειβασία, την πεζοπορία
κ.ά. με συνεχή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Λάδωνα, της τεχνητής λίμνης, του
δάσους του Αγ. Μάμμα από όλους μας σίγουρα
θα φέρουν στο χωριό πολλούς επισκέπτες οι
οποίοι θα προσφέρουν τα μέγιστα στον οικονομικό ιστό μας.

Α Γ Ο ΡΑ Ζ Ω

δέντρα, πουρνάρια - πλατάνια - ιτιές καρυδιές - πεύκα - κυπαρίσσια λεύκες, δάση από πουρνάρια
ή δένδρα (με άδεια από το Δασαρχείο)
για καυσόξυλα ή χρήσιμα
από όλη την περιοχή των Καλαβρύτων.
Υπάρχει δυνατότητα υλοτομίας
μεγάλων δασών από δικό μας
Δασικό Συνεταιρισμό.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2692031214 - 2610452103 2691042499 - 2103313965 - 6944930304

Μεγάλη η απώλεια για την δασκάλα μας την Όλγα
Ραμαντάνη η οποία έχασε ύστερα από σύντομη ασθένεια
την πολυαγαπημένη της μητέρα, Βασιλική.
Τα ολόθερμα συλλυπητήριά μας στην ίδια κι όλη
την οικογένειά της για το βαρύ πλήγμα. Σημειώνουμε
με κατανόηση ότι το κενό της ίδιας αλλά και του
εκλεκτού της συζύγου δασκάλου Νίκου Μαραγκού φάνηκε σ’ όλη τη διαδικασία εξέλιξης του Καρναβαλιού
μας. Στο παιδικό-μαθητικό γκρουπ συμμετοχής, στο
Γαϊτανάκι, στη συνοδεία των μουσικών.
Όλοι Όλγα και Νίκο αναγνωρίζουμε την ανιδιοτελή
προσφορά σας στα πολιτιστικά δρώμενα του χωριού και
συμπαριστάμεθα ευγενικά στη λύπη σας.

Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε
κάθε μέρα
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από νερό και ως εκ τούτου τα οφέλη
της κατανάλωσης νερού είναι τεράστια. Το νερό είναι
άλλωστε το κύριο συστατικό που συμβάλλει στην
καλή κατάσταση της υγείας μας. Ένα συνηθισμένο
λάθος που κάνουν ορισμένοι άνθρωποι είναι ότι θεωρούν πως μπορούν να αντικαταστήσουν το νερό με
άλλα ποτά με συνέπεια ο οργανισμός τους να μην
παίρνει σε καθημερινή βάση το νερό που χρειάζεται.
Η ποσότητα του νερού που είναι απαραίτητη για
τον οργανισμό σχετίζεται με το σωματικό βάρος σύμφωνα με την παρακάτω λίστα, όπου περιγράφεται σαφώς πόσο νερό πρέπει να πίνει κάποιος σε καθημερινή
βάση ανάλογα με το σωματικό του βάρος:
36 κιλά - 1,1 λίτρα, 45 κιλά - 1,4 λίτρα,
54 κιλά - 1,7 λίτρα, 63 κιλά - 2 λίτρα,
72 κιλά - 2,3 λίτρα, 81 κιλά - 2,6 λίτρα,
90 κιλά - 2,9 λίτρα, 99 κιλά - 3,2 λίτρα,
108 κιλά - 3,5 λίτρα

Ωραία τα ονόματα αλλά και οι δύο χιονοθύελλες προκάλεσαν
πολλά προβλήματα σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας και σε
συνδυασμό με την ανετοιμότητα του κράτους πολλοί συμπατριώτες
μας δεινοπάθησαν για πολλές ημέρες.
Στο χωριό μας ξημερωθήκαμε 4 ημέρες με χιόνι αλλά μέχρι
το μεσημέρι έλιωνε και παρέμενε μόνο στα γύρω βουνά.
Στην περιοχή μας όμως είχαμε παγωνιά για πολλές ημέρες
και η θερμοκρασία ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες έφτασε και στους
-6 βαθμούς.
Αλλά ας σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι γιατί έρχεται η Άνοιξη
και όλα αυτά θα ξεχαστούν.
Π.Τ.

Κόψε το ψωμί και χάσε κιλά
Το λευκό ψωμί που είθισται να συμπεριλαμβάνεται
στη διατροφή μας, αποτελεί «βόμβα» υδατανθράκων
για το σώμα μας και αν το κόψετε τότε θα βελτιώσετε
τη σιλουέτα, αλλά και την υγεία σας.
Το σώμα αποθηκεύει τους υδατάνθρακες υπό την
μορφή γλυκογόνου, ένα γαλακτικό οξύ το οποίο συλλέγει
νερό. Κάθε γραμμάριο υδατάνθρακα που προστίθεται
στο σώμα, έχει ως αποτέλεσμα να δεσμεύεται τρεις
έως τέσσερις φορές περισσότερο νερό από το βάρος
του κάθε γραμμαρίου υδατάνθρακα! Άρα αν τρώμε λιγότερους υδατάνθρακες από την κατάργηση του ψωμιού,
τότε θα μειωθεί το νερό στο σώμα μας και άρα θα
μειωθεί και το βάρος μας.
Τι πρέπει να κάνουμε; Να αντικαταστήσουμε το
λευκό ψωμί με δημητριακά ολικής αλέσεως που εξισορροπούν το σάκχαρο στο αίμα.
Έτσι δεν θα νιώσουμε ότι πεινάμε κόβοντας το ψωμί.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που οι περισσότερες δίαιτες
δεν περιλαμβάνουν τη διατροφή με λευκό ψωμί. Μάλιστα
έχει διαπιστωθεί πως αντικαθιστώντας το λευκό με το
μαύρο ή το ολικής άλεσης ψωμί, θα κερδίσετε ίνες που
είναι απαραίτητες στον οργανισμό μας για την φυσιολογική λειτουργία του εντέρου και την πέψη.

Μια φωτογραφία από τα παλιά
Γυμναστικές επιδείξεις στο γήπεδο
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
του π. Αντιδημάρχου Δ.Ε. Παΐων Παναγιώτη Λάππα
Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω
τον Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Γεώργιο
Λαζουρά που μου έκανε την τιμή και με
όρισε Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Παΐων για δύο
συνεχείς θητείες.
Για την εμπιστοσύνη κι εκτίμηση που
μου έδειξε, την αναγνώριση του σημαντικού έργου που επιτελέστηκε στην Δ.Ε.
Παΐων καθώς και για την καθοριστική
συμβολή μου στην ανανέωση κι αξιοποίηση νέων στελεχών και μάλιστα γυναικών
όπως αναφέρει ο ίδιος στην απόφαση που υπέγραψε για τον
ορισμό των νέων Αντιδημάρχων.
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους συναδέλφους
Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους. Τους Προέδρους
και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Παΐων. Τους
εργαζόμενους του Δήμου Καλαβρύτων και τους Προέδρους
Συλλόγων και φορέων για την άψογη συνεργασία που είχαμε
όλα αυτά τα χρόνια.

Όλοι ίδιοι
Φασούλι το φασούλι
άδειαζε το σακούλι
κι ήρθε η αριστερά
μ’ άλλες ιδέες και μυαλά
και όλοι πιστέψαμε βαθιά
πως θά ’ναι διαφορετικά.

Όλους όσους συνεργάστηκα και πάνω απ’ όλα τους συνδημότες μου.
Πιστεύω, ότι στα τέσσερα και πλέον χρόνια της θητείας
μου σαν Αντιδήμαρχος με γνώμονα την προσφορά για τον
τόπο μας και εθελοντική εργασία έβαλα και εγώ ένα λιθαράκι
στο οικοδόμημα της Δ.Ε. Παΐων, ένα λιθαράκι στη συνέχιση
της ομαλής λειτουργίας του Δήμου.
Εύχομαι ολόψυχα στην νέα Αντιδήμαρχο κ. Στέλλα Πανουτσακοπούλου καλή επιτυχία και καλό εθελοντισμό...
Επίσης εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο Πρόεδρο του Τ.Σ. της
Τ.Κ. Δάφνης Γιάννη Τσίπο και στο νέο μέλος Ανδρομάχη Καφετζή.
Τελειώνοντας δηλώνω ότι από τη θέση του Δημοτικού
Συμβούλου θα είμαι δίπλα τους, αρωγός σε κάθε προσπάθεια
βελτίωσης των υποδομών και της καθημερινότητας.

Όλοι τους προεκλογικά
μας χόρταιναν με πολλά ΘΑ...,
μα όταν έβγαιναν μπροστά
τα πετούσαν στον κουβά
και ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
Τα ΘΑ απ’ την αριστερά
είπαμε θα ’ναι αληθινά,
μα διαψευστήκαμε οικτρά,
λόγια και ψέμα με ουρά
και έτσι πως να πας μπροστά.

Με εκτίμηση
Παν. Λάππας - Δημ. Σύμβουλος
π. Αντιδήμαρχος

Τελικά όλοι τους μας Π...
και μεις χειροκροτάμε,
δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί,
βγήκαν από το ίδιο σακί
και μας δουλεύουνε γαζί
χωρίς λίγη τσίπα και ντροπή.
Π. Τσίπος

Γλώσσα και παιδεία στάρι σπαρμένο
Αμηχανία προκάλεσε στους κόλπους
του υπουργείου Παιδείας, το να εισαχθούν
σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
χώρας μαθητές με πολύ χαμηλή βαθμολογία, ακόμη δε και με 1,5 βαθμό με
άριστα το 20, πέρασε μαθητής σε ΤΕΙ.
Δηλαδή μετά βίας κατόρθωσε να λύσει
μισή περίπου άσκηση. Παρ’ όλα αυτά θα
συνεχίζουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Μηχανολόγων Βιομηχανικού σχεδιασμού
Κοζάνης, χωρίς τον στοιχειώδη καν προγραμματισμό.
Συνολικά 117 τμήματα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
δέχτηκαν υποψήφιους με βαθμολογία κάτω
από τη βάση. Και τούτο γιατί σε μια από
τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος η
υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου
κατήργησε το 2010 τον υποχρεωτικό μέσο
όρο άνω του 10 για την εισαγωγή, τον
οποίο είχε θεσπίσει η προκάτοχός της
Μαριέττα Γιαννάκου.
Σε άλλη δε περίπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ρόδου
με εισακτέους με βαθμό κάτω της βάσης,
εάν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους να
διδάξουν σε λίγα χρόνια σε Δημόσια Σχολεία. Οι πρόσφατες αντιδικίες με αφορμή
τα χρυσά μετάλλια των Ελλήνων Ολυμπιονικών στο Ρίο δεν φανέρωσαν απλώς
μία ακόμη διαιρετική τομή μεταξύ Αριστεράς - Δεξιάς επάνω στο θέμα των αρίστων ή πρώτων. Η αμφιλεγόμενη λέξη
αριστεία επανήλθε από το παράθυρο του
κοινοβουλευτικού έργου και ουσιαστικά
στην πρώτη ομιλία του Αριστείδη Μπαλτά
ως υπουργού Παιδείας τον Φεβρουάριο
του 2015. Ο διανοούμενος υπουργός ξεκαθάρισε τον διαχωρισμό Προτύπων και
Πειραματικών Σχολείων, καθώς και την
εισαγωγή μαθητών με κλήρωση και όχι
εξετάσεις!...
Τονίζει δε ότι πρέπει να επαναφέρουμε
σε μια άλφα λογική, την διάκριση αλλά
επικαλούμενος το όνομα του Θεού, όχι
με αυτό το φοβερό πράγμα που λέγεται
αριστεία που αποτελεί σφραγίδα σ’ ένα
παιδί και το ακολουθεί σ’ όλη του τη ζωή.
Από τις δηλώσεις αυτές του κ. Μπαλτά
μέχρι σήμερα η αριστεία έχει περάσει σε
κείμενα, συνθήματα και ανακοινώσεις
κομμάτων. Η αριστερά από την κυβερνώσα
έως την άκρα, ταυτίζει τον όρο όχι σπάνια
με ολιγαρχικές και ελιτίστικες τάσεις. Καθώς επίσης με την γενικευμένη άρνηση
της αριστείας από το παράθυρο επιχειρούν

να άρουν τις ταξικές διακρίσεις στην κοινωνία.
Πέραν της ετυμολογίας ή του νοήματος
η αριστεία όπως αναφέρθηκε πέρασε στην
φαρέτρα της πολιτικής επικοινωνίας. Μάλλον δεν βγαίνει ούτε από την δημοκρατική
κουλτούρα, ούτε από την καπιταλιστική
ορολογία. Αποτελεί ένα εξοπλισμό περισσότερο ρητορικό που οι περισσότεροι
οχυρώνονται πάνω σ’ αυτήν την διαμάχη
με περίσσεια κατάχρηση (χρήση) του όρου
και από τις δύο πλευρές.
Ο κ. Μπαλτάς και ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν
πως με την πολιτική μπορείς να επιφέρεις
ρωγμές και να αναδιανείμεις τις ευκαιρίες
για όλους. Θεωρούν αναγκαίο τον συνολικό
κοινωνικό μετασχηματισμό -εξισωτισμόπρος άρση των διακρίσεων σε προνομιούχους και μη χαρισματικούς ή όχι αγνοώντας φυσικά ότι 85.000 οικογένειες που
επιλέγουν την ιδιωτική εκπαίδευση δεν
είναι οι πλούσιοι κάποιων κολεγίων.
Μήπως η σκληρή αριστερή γραμμή,
συνιστά μια τάση αναπασοκισμού δεκαετίας του ’80 τύπου μη στενοχωρήσουμε
τα παιδιά, συμπορευόμενοι με κουλτούρα
της δήθεν αντιαυταρχικής εκπαίδευσης;
Μετά τις άσχημες επιδόσεις των μαθητών
στις τελευταίες πανελλαδικές εξετάσεις,
οι επιτελείς του υπουργείου σπεύδουν να
επαναφέρουν στο προσκήνιο προτάσεις
για την κατάργησή τους. Στο παρελθόν
85χρονος γράφτηκε ως ασκούμενος δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
γιατί όπως δήλωσε τότε, η νομική ήταν
το μεράκι της ζωής του ανεξαρτήτως της
ηλικίας του. Ήδη 62χρονος οικοδόμος
από Τρίκαλα πραγματοποίησε το όνειρό
του εισαγόμενο στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών μετά από πολύωρο καθημερινό
διάβασμα μαθημάτων σε νυχτερινό Λύκειο.
Όπως ισχυρίζεται έθεσε τα θεμέλια, ως
οικοδόμος, για την αναζήτηση μιας καλύτερης εργασίας με την βοήθεια συγγενών
και καθηγητών.
Ενώ μαθήτρια, χωρίς ούτε μία ώρα
φροντιστήριο, σε χωριό της Ελασσόνας
170 κατοίκων πήρε απολυτήριο Λυκείου
με βαθμό 19,6 επίσης με την βοήθεια κυρίως των καθηγητών της, οι οποίοι μάλιστα
προς τιμή και έπαινό τους, είχαν δώσει
τα κινητά τους τηλέφωνα να επικοινωνούν
με αυτή όταν συναντούσε δυσκολίες στα
μαθήματά της και όποια ημέρα ή ώρα
επιθυμούσε.

Βλέπετε ότι υπάρχουν και αστέρια
στον εκπαιδευτικό κλάδο χωρίς να διεκδικούν αντάλλαγμα, ούτε να επιδιώκουν
φροντιστήρια απογευματινά, για να ανεβάσουν την βαθμολογία. Η παραπάνω μαθήτρια εισήχθη στο Πανεπιστήμιο (Φαρμακευτική) αριστεύσασα (18,7 βαθμός)
με ελάχιστη διαφορά μορίων που απαιτούνται για την Ιατρική Σχολή. Όμως παράλληλα, δεν παύει να ασχολείται με την
ποίηση, η οποία βέβαια συνιστά γι’ αυτήν
διάνθιση της επιστήμης της.
Η ηθική ικανοποίηση και η θεώρηση
ότι η εκπλήρωση του καθήκοντος είναι
ευτυχία (Γκαίτε) και η αναγνώριση το γλυκύτερο πράγμα στη ζωή, βρίσκει πλήρη
εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση.
Ανεξάρτητα του αν ανήκαμε στην αντίληψη περί καταργήσεως των Πανελληνίων εισαγωγικών εξετάσεων των Σ.Ι.,
της βάσης εισαγωγής μαθητών, με βαθμό
κάτω του 10 που στις τελευταίες εξετάσεις
υπερέβησαν το 25% των υποψηφίων και
θεσπίσεως της ιδιωτικής εκπαίδευσης ή
όχι, δεν θα πρέπει να λησμονούμε:
Ότι το κακό έγινε χειρότερο για την
παιδεία από τον μήνα Ιανουάριο του 1982
όταν με τροπολογία νόμου καταργήθηκαν
οι τόνοι και τα πνεύματα της ελληνικής
γλώσσας, δηλαδή ό,τι είχε διασωθεί πάνω
από δύο χιλιάδες χρόνια, τους οποίους
τόνους και πνεύματα ο Οδυσσέας Ελύτης
θεωρούσε ως κυματιστούς αμπελώνες,
υπέρθυρα εκπληκτικούς περιστερώνες
και γλάστρες με γεράνια.
Και έτσι η γλώσσα έμεινε γυμνή από
μουσική και συναισθήματα. Κοινή διαπίστωση είναι η έκπτωση της ποιότητας
και συρρίκνωση του λεξιλογίου προφορικού και γραπτού, ιδιαίτερα στα νέα άτομα,
καθώς και ο υποβιβασμός των βάσεων
κάθε χρόνο στα Πανεπιστήμια, όπως είχε
αποφανθεί ο ψυχίατρος Ιωάννης Τσέγκος.
Επίσης να μη μας διαφεύγει ότι σε θεραπευτικά κέντρα στις ΗΠΑ συστήνουν
για τη θεραπεία δυσλεξίας την εκμάθηση
μιας εκ των παραδοσιακών γλωσσών αρχαίας ελληνικής ή κινεζικής γλώσσας. Η
μελέτη των οποίων αποτελεί στάρι σπαρμένο στις αύλακες της ψυχής μας, καθώς
και παράθυρο από το οποίο μπορείς να
αγναντέψεις όλο τον κόσμο.
Γιάννης Σκουτέρης
Δικηγόρος,
τ. Αντιδήμαρχος Χολαργού

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ακροστιχίδα (30)
της λέξης Χιονοθύελλα
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1) Το χαλασμένο μηχάνημα, που δεν διορθώνεται.
2) Φιδές με ντομάτα (αντ.).
3) Το αεράκι που μας δροσίζει τα καλοκαιρινά
βράδυα (αντ.).
4) Η δωδεκάδα.
5) Μικρό σιδερένιο δοχείο με το οποίο σέρβιραν
στις ταβέρνες κρασί (αντ.).
6) Ευλογώ, εξυψώνω.
7) Ονομασία ζώων για μεταφορά φορτίων ή
ζέψιμο σε τροχοφόρα (κάρα).
8) Δάνειο με τόκο.
9) Πήλινο δοχείο που έβαζαν ελιές.
10) Μικρό έντομο με κόκκινα φτερά και μαύρες
βούλες (πασχαλίτσα).
11) Εργαλείο που τρόχιζαν.
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (29)
(αρ. φ. 57):
1) Π ίπιζα
7) Κ ολοφωτιά
2) Ο τσουρούτικο (αντ.) 8) Α ρίδα
3) Ι ουμώνω
9) Ν ταμιζάνα
4) Ι τσίτι (αντ.)
10) Τ σορομπίλια
5) Τ σίτσα
11) Η Ανέμη (αντ.)
6) Ι Γαρδέλι (αντ.)
12) Σ φερδούκλι
Παν. Τσίπος

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ
ΜΑΣ
Ο Σύλλογος είσαι εσύ.
Ενίσχυσέ τον για να
διατηρήσουμε την επαφή
με το χωριό και μεταξύ μας.

Ενημέρωση

Μάρης Παναγιώτης

Τα κοινωνικά συμβάντα που δημοσιεύονται
στην αντίστοιχη στήλη της εφημερίδας, μάς δίνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Τα
όποια κοινωνικά συμβάντα, ευχάριστα ή δυσάρεστα συμβαίνουν εκτός Δάφνης, σε Αθήνα,
Πάτρα κ.λ.π. ή εξωτερικό, ο Σύλλογος δεν μπορεί να τα γνωρίζει. Αλλά κι αν ακόμη κάποιο από
τα συμβαίνοντα γίνει γνωστό σε κάποιο μέλος
του Συλλόγου, δεν μπορούμε να το δημοσιεύσουμε, χωρίς να γνωρίζουμε ότι αυτούς που
αφορούν επιθυμούν την δημοσίευσή του. Γι’
αυτό παρακαλούμε τους συμπατριώτες μας, αν
κάποιο συμβάν που τους αφορά (γάμος, βαφτίσια, επιτυχίες κ.λπ.) επιθυμούν να δημοσιευτεί
στην εφημερίδα, να επικοινωνούν με το γραφείο του Συλλόγου ή να ενημερώνουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. Ευχαριστούμε.
Από το Δ.Σ.

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
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Όλοι μαζί κόψαμε την πίτα και διασκεδάσαμε στο κέντρο “VOICE”

Τ

ην Κυριακή το μεσημέρι 12
Φεβρουαρίου 2017 όλοι οι
Δαφναίοι έφθασαν στο κέντρο
διασκέδασης “VOICE” στο Ρουφ.
Ούτε η παρατεταμένη κρίση, ούτε
τα πένθη από τις απώλειες συγχωριανών μας λύγισαν τους συμπατριώτες και τους φίλους μας, οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε, βέβαια, στους συγχωριανούς που ήρθαν
από το χωριό αποκλειστικά γι’ αυτήν
την εκδήλωση.
Κόψαμε την πίτα, την οποία φέτος
ευλόγησε ο εκλεκτός συμπατριώτης
Πατήρ Αναστάσιος Φελεμέγκας.

Κομμάτια της πίτας μοιράστηκαν
σε όλους τους φίλους. Τυχερός συμπατριώτης βρήκε το φλουρί, σημάδι
θεϊκό ότι το 2017 θα είναι για αυτόν
και την οικογένειά του, χρονιά με
υγεία και ευτυχία.
Ο ετήσιος χορός ξέχωρα από τον
συμβολικό χαρακτήρα, μας προτρέπει
να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα, το άγχος, την κατήφεια ενώ
είναι σίγουρο ότι θα συναντήσουμε
συμπατριώτες και φίλους που έχουμε
να δούμε αρκετό καιρό.
Η εκδήλωση άρχισε με
τον χαιρετισμό
του Προέδρου
Άγγελου Καυγά, ο οποίος
ευχαρίστησε
τους συμπατριώτες και φίλους για την
παρουσία τους.
Για την πορεία του Συλλόγου
ανέφερε ότι παρά την πιεστική 6ετία
που διανύουμε όχι μόνο στάθηκε
όρθιος αλλά συνεχίζει χωρίς να έχει
καμία περικοπή στις δραστηριότητές
του, αντίθετα πρόθεση του Δ.Σ. είναι
να προσθέτει καινούργια πράγματα.
Τόνισε ότι όλες οι εκδηλώσεις,
δραστηριότητες δημοσιοποιούνται

είτε στο site του Συλλόγου που διατηρεί στο διαδίκτυο είτε στην εφημερίδα μας που κυκλοφορεί στις αρχές Μαρτίου περιλαμβάνοντας τον
απολογισμό του έτους 2016 με λεπτομερή αναφορά στα έσοδα και στα
έξοδα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την

παρουσία τους:
• ο Αντιδήμαρχος Καλαβρύτων,
Δ.Ε. Παΐων Παναγιώτης Λάππας, ο
οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση και
έδωσε ραντεβού όχι μόνο για τους

• Ανδρέας Παναγόπουλος
• Αθανάσιος Ζηρογιάννης
Το πρόγραμμα άρχισε ο Πλαστήρας με το κλαρίνο, ο οποίος κατάφερε
με το πρώτο τραγούδι να ανεβάσει

Δαφναίους αλλά για όλους τους Καλαβρυτινούς στις 26 Φεβρουαρίου
2017 στο Καρναβάλι της Δάφνης,
το οποίο υποσχέθηκε ότι και φέτος
θα είναι ξεχωριστό.
• ο π. Δήμαρχος Νίκαιας Βασίλης
Τράπαλης
• η Πρόεδρος του Συλλόγου Σκοτάνης Μαριάνθη Χρονοπούλου και η
Γραμματέας Άννα Παπαδοπούλου
• η Πρόεδρος του Συλλόγου Σειρρών
Δήμητρα Κωνσταντινίδη

όλους τους θαμώνες στην πίστα. Ο
συμπατριώτης Μπέκιος μαζί με τους
λοιπούς καλλιτέχνες έφθασαν το
κέφι στο ζενίθ και κράτησε για πολλές ώρες.
Ευχαριστούμε όλους τους Δωροθέτες οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό
ρόλο για την επιτυχημένη λαχειοφόρο αγορά με πλούσια δώρα.
• Τους Κοσμηματοπώλες μας:
- Χρήστο Ρηγόπουλο
- Γιάννη Ρηγόπουλο
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .............................ΑΡ. ΑΠΟΔ ....ΠΟΣΟ
Μπερλέμης Πάνος & Λεωνίδας
του Ανδρέα (2.000$ Καναδά) ........................1499...1.365€
Λάππας Δημήτριος ........................................1506......150€
Δεσινιώτης Βασ. Παναγιώτης ......................1487......100€
Τράπαλης Βασίλειος .....................................1495 .....100€
Πατήρ Αναστάσιος Φελεμέγκας ...................1498......100€
Καπλάνη Τριανταφυλλιά ...............................1514........70€
Μάρης Πάνος .................................................1501........50€
Παπαγεωργίου Βασίλειος (στο ορθόν)..........1484 .......50€
Σωτηρόπουλος Ιωαν. Κώστας (Κρόταλος) ...1486........50€
Παναγιωτακόπουλος Χαρ. Παναγιώτης .......1485........50€
Στεφανοπούλου Τασούλα .............................1489........50€
Γεράνιου Αγλαΐα συζ. Θεοδώρου .................1490........50€
Αλυφαντής Αναστάσιος ................................1504........50€
Γκούβα Αγγελική ...........................................1512........50€
Φωτόπουλος Νικ. Γεώργιος ..........................1513........50€
Πλατάκου Δήμητρα .......................................1505........50€
Λάππας Σπυρ. Νικόλαος ...............................1488........20€
Παπαγεωργίου Αναστ. Ιωάννης ....................1491 .......20€
Σκουτέρης Ανδρ. Αθανάσιος ........................1492 .......20€
Χόρσφαλ Γεωργία .........................................1493........25€
Τσουνάκου Τασία ..........................................1494........25€
Τράγκας Φιλ. Χρήστος ..................................1496........20€
Φωτόπουλος Γεώργιος ..................................1497........20€
Πλατάκος Αναστάσιος ..................................1500........30€
Αντωνοπούλου Ευθυμία ................................1503........20€
Θεοδωροπούλου Αλεξάνδρα ........................1502 .......20€
Καραχοντζίτης Δημήτριος ............................1507........20€
Γεωργακόπουλος Γεώργιος ..........................1508........30€
Troupi Jenny ..................................................1509........25€
Troupi Violeta ................................................1510........25€
Σπηλιόπουλος Αναστάσιος ...........................1511........20€
Μαυραγάνη Κατίνα ........................................1515........30€
Μπουσιούτη Αγγελική ...................................1516........30€
Σπηλιόπουλος Αθανάσιος .............................1517........30€
Καλούδης Νικόλαος ......................................1518........25€
Καλούδης Θεόδωρος ....................................1519........25€
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά κι ευχόμαστε να υπάρξουν
μιμητές σας.

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.

• ο π. Αντιδήμαρχος Χολαργού Γιάννης Σκουτέρης
• ο π. Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος
Παναγόπουλος
• ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πευκιωτών Πάνος Φωτόπουλος και η
Ταμίας του ίδιου Συλλόγου Μαρία
Αγγελοπούλου
• ο π. Πρόεδρος των Καλαβρυτινών
Γιατρών «Ο Μελάμπους» Παναγιώτης Ζηρόγιαννης

• ο π. Πρόεδρος του Συλλόγου των
Βεσιναίων Σπήλιος Πανουτσακόπουλος
Οι εκλεκτοί π. Πρόεδροι του Συλλόγου μας:

- Γιάννη Παπαγεωργίου
- Δήμο και υιούς Ζηρογιάννη
• Την Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα και προσωπικά τον Λάμπη Μακρή
• Τον Αγροτογαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων και προσωπικά τον Πρόεδρο Παύλο Σατολιά
• Τον Δημήτρη Πλατάκο
• Τον Λάμπη Πλατάκο
• Τον Κώστα Χρυσανθακόπουλο
• Τον Κώστα Πετρόπουλο
• Την εταιρεία Ceramics Art της Τασούλας Στεφανοπούλου
• Τον Πάνο Μπερλέμη και τον Δήμο
Μπάτο
• Τον Θανάση Ξηρογιάννη (7 αδέλφια)
• Τον Βασίλη Σπηλιόπουλο (Φερλές)
• Τον Θοδωρή Κατσάμπουλα (ΠΟΝΤΙΚΙ)
• Την Άννα Ζηρογιάννη
• Τον Νίκο Φρίτσαλο (IQ Service)
• Την Καίτη Λιάππη, ζωγράφο
• Τον Κώστα Μουγκοπέτρο
• ΚΑΡΜΑ Nails
• Τον Χαράλαμπο Θεοδωρόπουλο

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Δημήτριος Καράμπαλης, γιος Άννας Ζηρογιάννη, 26 ετών, περαίωσε
πετυχημένα τις σπουδές του και έλαβε το πτυχίο από το ΤΕΙ Αθήνας στο
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.
Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
Πολλοί πιστοί όπως κάθε χρόνο παρακολούθησαν
με θρησκευτική ευλάβεια τον Μέγα Εσπερινό, την περιφορά της εικόνας του Αγ. Χαραλάμπους και τη Θεία
Λειτουργία με πολλές αρτοκλασίες υπέρ υγείας, στη
μνήμη του Αγίου στις 10 Φεβρουαρίου.

Ξεχωριστές οι παρουσίες του Δημάρχου Καλαβρύτων
κ. Γιώργου Λαζουρά, του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Παΐων κ.
Πάνου Λάππα, του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργίου
Σπηλιόπουλου.
Οι ιερείς πατήρ Νικόλας, πατήρ Τάκης και πατήρ
Δημήτριος (από Πουρναριά) μας έκαμαν να νιώσουμε
τη θεία λατρεία φθάνοντας πολύ κοντά στο Θεό και τον
τιμώμενο Άγιο.

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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Τ Ο Κ ΑΡ Ν Α Β Α ΛΙ ΜΑΣ

με τη συμμετοχή όλων ήταν καταπληκτικό
Συνέχεια από τη σελ. 1
Ούτε ο βροχερός καιρός στάθηκε εμπόδιο στους Δαφναίους και τους επισκέπτες
τους να μετέχουν όπως κάθε χρόνο στο
Καρναβάλι τους. Ο ευρηματικός τρόπος με
τον οποίο όλα τα Group σατίρισαν την επικαιρότητα ενθουσίασε και σκόρπισε κέφι
στους θεατές.
Ο πρόεδρος και Πλανητάρχης Τραμπ
με τη σύζυγό του Μελάνια και τη συνοδεία
τους, η οποία αποτελείτο από όμορφες κοπέλες που χόρευαν γύρω τους ORIENTAL,
έφτασαν με την μαύρη λιμουζίνα τους στη
Δάφνη.

Επίδειξη χορού από τα κορίτσια

Τους υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Λάππας εν μέσω χειροκροτημάτων
από τους παρευρισκόμενους. Ο Τραμπ ενθουσιάστηκε, υποσχέθηκε επενδύσεις στη
Δάφνη και μοίρασε χιλιάδες ευρώ και δολάρια σ' όλους γύρω του. Η σύζυγός του, η
πανέμορφη, Μελάνια γλύκανε όσους κατάφεραν να φθάσουν κοντά της, με σοκολατάκια. Ίσως στην επόμενη επίσκεψη ο επικεφαλής της συνοδείας, Πρόεδρος του

Ο γαμπρός, η νύφη και οι οικείοι
στο “γαϊδουρόγαμο”

Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά
Άγγελος Καυγάς να είναι πιο ελαστικός
και να αφήσει να τους χαρούν οι φίλοι τους
περισσότερο χρόνο.
Τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου άνοιξαν το καρναβαλικό πάρτι με το “γαϊτανάκι”

Ένα ποτήρι κρασί για όλους μετά το θέαμα

και πολλούς χορούς με τις οδηγίες της δασκάλας τους Βασιλικής Ζηρογιάννη.
Μια παρέα νεαρών Δαφναίων επέστρεψαν στο χωριό. Από τα σαλόνια στα αλώνια,
από τα ανώγια στα κατώγια, από το nova
tv και το Internet στις στάνες. Και όμως
τους αρέσει και το είπαν τραγουδώντας και
χορεύοντας.
Συνέχισαν τα παιδιά του Γυμνασίου και
του Λυκείου και όχι μόνο, ξεφαντώνοντας
στους ρυθμούς των '80s.
Ακολούθησαν οι Αθηναίοι, δηλαδή ο
Ρωμαίος Καίσαρας με τη σύζυγό του με
καταγωγή αμφότεροι από τον Αστρά αλλά
κια μια παρέα από βρυκόλακες που έτρεξαν
και αυτοί να υποδεχτούν και να χαιρετήσουν
τον Πλανητάρχη.
Αυτοί όμως που έκλεψαν την παράσταση
ήταν το νεαρό ζευγάρι των Δαφναίων που
επέλεξαν αυτή τη μέρα να κάνουν το γάμο
τους πηγαίνοντας στην εκκλησία πάνω σε
γαϊδούρια με τη συνοδεία νταουλιών και
κλαρίνου.
Οι ντόπιοι καλλίφωνοι τραγουδούσαν
τα άσματα του γάμου. Ο παπάς αρνήθηκε
να ευλογήσει το μυστήριο γιατί η νύφη
ήταν διστακτική αλλά με την παρέμβαση
των ψυχραιμότερων συγγενών δέχτηκε τον
γαμπρό.
Η επιβεβαίωση από μέρους της πολιτείας
ήρθε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοντογιάννη Δημήτριο ο οποίος
τους πρόσφερε ως γαμήλιο δώρο 400 ευρώ
για το καινούργιο σπιτικό τους (Α' χρηματικό
βραβείο).
Σε όλους τους παρευρισκόμενους προσφέρθηκαν εύγευστα, καλοψημένα σουβλάκια, από τους Π. Ρηγόπουλο, Γ. Τσίπο,
Σακέτο Αλέξη και Κοσυβάκη Χρήστο, άφθονο κρασί και η περίφημη φέτα Καλαβρύτων
του Συνεταιρισμού.
Όλα τα group ήταν περίφημα. Μας διασκέδασαν και χειροκροτήθηκαν θερμά και
ασταμάτητα.
Η επιτροπή με απόλυτη πλειοψηφία απέ-

Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣ 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 ή
αναψυκτικό και να συζητήσουμε
θέματα του Συλλόγου
και του χωριού μας.

νειμε το πρώτο βραβείο στο “γαϊδουρόγαμο”, το οποίο έδωσε όπως προαναφέραμε
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη δεύτερη θέση ισοβάθμησαν τα υπόλοιπα
group ικανοποιώντας τους συμμετέχοντες.
Την παρουσίαση του Καρναβαλιού έκανε με
ξεχωριστό τρόπο
η Γεωργία Κουτσιουρή η οποία
σε συνδυασμό με
τον DJ που κάλυπτε μουσικά την
εκδήλωση έδεσαν αρμονικά.
Στο τέλος όπως πάντα κάηκε ο Βασιλιάς
Καρνάβαλος και ανανεώθηκε το ραντεβού
για το 2018.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους:
• ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Κοντογιάννης Δημήτρης
• ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Κλειτορίας κ.
Καρράς Βασίλης
• ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δ.Ε. Παΐων
κ. Σπηλιόπουλος Γιώργος
• ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης
“ Σπήλαια Λιμνών” κ. Δουκλιάς Σωτήρης
• τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου κ.
Τσίπος Γιάννης και κ. Παναγιωτακόπουλος
Β. Χρήστος
• ο Πρόεδρος της Τ.Ο. της Ν.Δ. Καλαβρύτων κ. Τσάμης Νίκος
• ο Πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης κ. Βαρβιτσιώτης Δήμος
• ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λεχουρίου κ. Βασιλόπουλος Γιώργος
• η Πρόεδρος του Συλλόγου Σειρρών κ.
Κωνσταντινίδη Δήμητρα
• ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πευκιωτών
κ. Δημητρακόπουλος Θανάσης
• ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Σκοτάνης κ.
Ρηγόπουλος Πέτρος
• η Διευθύντρια του Δήμου Καλαβρύτων
κ. Δημοπούλου Αθηνά
• ο ιδιοκτήτης του Kalavrytanews κ. Κυριαζής Νίκος
• ο Πρόεδρος του Αγροτογαλακτοκομικού
Συνεταιρισμού Καλαβρύτων κ. Σατολιάς
Παύλος
• ο π. Αντιδήμαρχος Χολαργού κ. Σκουτέρης Γιάννης
• ο π. Αντιδήμαρχος Δάφνης κ. Μπαλασόπουλος Γιάννης
• ο π. Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγόπουλος Γιώργος
• και ο τ. Πρόεδρος του Συλλόγου μας
κ. Ζηρογιάννης Αθανάσιος
• Όλο το Συμβούλιο του Συλλόγου μας
με τους Κοροντζή Τρύφωνα, Λιαρόπουλο
Γιώργο, Λιάππη Δωρόθεο, Θεοδωροπούλου
Αλεξάνδρα και Μαλλή Βάσω.
Πολλά και θερμά συγχαρητήρια σε όλους
τους συνδιοργανωτές γιατί ακόμη μια χρονιά
ξεπέρασαν τα όριά τους.
• Στο Δ.Σ.του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά, στον Πρόεδρο Καυγά Άγγελο

• Στο Δήμο Καλαβρύτων
και
στον εκπρόσωπό
του Αντιδήμαρχο
Δ.Ε. Παΐων κ.
Λάππα Παναγιώτη.
• Στο Δ.Σ. του
Ναυταθλητικού
Ομίλου Δάφνης,
στον Πρόεδρο
Κόλλια Θεόδωρο.
Το ίδιο βράδυ
στο μπαράκι “κατώι” πραγματοποιήθηκε το Αποκριάτικο πάρτυ
του ΝΑΟΔ με
απόλυτη επιτυχία.
Πολλοί μικροί και
μεγαλύτεροι ντύθηκαν με πρωτότυπες αποκριάτικες στολές. Πρωταγωνιστές ο σακάτης, ο παπάς,
το περίπτερο, η
εξωτική χορεύτρια κ.ά. Το κέφι
και ο χορός κράτησαν μέχρι το πρωί, προσφέρθηκαν δωρεάν
ποτά και χρηματικά βραβεία για τις τρεις
καλύτερες αμφιέσεις.
― Το πρώτο χρηματικό βραβείο απέσπασε το ευρηματικό “περίπτερο”.
― Το δεύτερο ο πλανητάρχης Τραμπ
με την πανέμορφη Μελάνια.

Ο Τραμπ και η Μελάνια

Το αδιαχώρητο στο πάρτυ μασκέ

― Το τρίτο ο περιπλανώμενος γύφτος
με το κλαρίνο και την αρκούδα που δεν
σταμάτησε να χορεύει.
Ραντεβού του χρόνου με χαρούμενη
διάθεση να ξεφαντώσουμε ξανά...

