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4ήμερες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις με όλους τους Δαφναίους

Π

ραγματοποιήθηκαν και φέτος
με πρωτοφανή επιτυχία οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις του
Αυγούστου στη Δάφνη.
Συμπατριώτες και επισκέπτες
πλημμύρισαν το χωριό μας το 4ήμερο
16, 17, 18, 19 Αυγούστου 2018.

Βέβαια ο καιρός μας τρόμαξε
την Πέμπτη 16-8-2018 με τις συνεχείς
του καλοκαιρινές μπόρες με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η μουσική βραδιά jazz στον Λάδωνα ποταμό. Ευτυχώς τις υπόλοιπες ημέρες ο καιρός
συμμάχησε με τους διοργανωτές και
το πρόγραμμα κύλησε ομαλά.
Την 17-8-2018 η βραδιά ξεκίνησε
με χαιρετισμό της Αντιδημάρχου
της Δ.Ε. Παΐων Στέλλας Πανουτσακοπούλου η οποία είπε:
Καλησπέρα σας και Χρόνια Πολλά σε όλους και όλες με υγεία και
χαρές!

Σας καλωσορίζουμε στις ετήσιες
πολιτιστικές εκδηλώσεις Αυγούστου
2018 που διοργανώνει ο Δήμος Καλαβρύτων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφναίων Αθηνών και Πειραιώς. Την έναρξη των
εκδηλώσεών μας εφέτος, «κήρυξε»

τη Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018,
εδώ, στην κεντρική πλατεία της Δάφνης, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του
Δήμου Καλαβρύτων, που με την καθοδήγηση του εξαίρετου μαέστρου
κ. Γεωργίου Μπαμπαράκου και τη
συμμετοχή πλήθους νέων μουσικών,
για τους οποίους είμαστε όλοι υπερήφανοι, μας ταξίδεψε σε ένα μαγευτικό μουσικό ταξίδι υπό τους
ήχους κλασικών και μοντέρνων συνθέσεων.
Σήμερα, ευτυχώς ο καιρός μας
χαμογέλασε, διότι υπήρχε έντονη η
αμφιβολία άστατων καιρικών συν-

θηκών όπως τις
προηγούμενες
ημέρες, καθόσον και εχθές,
εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης κρίθηκε
αναγκαία η ματαίωση της προγραμματισμένης
εκδήλωσης του
Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Δάφνης
(ΝΑΟΔ) δίπλα στο ποτάμι μας, στον
Λάδωνα.
Η βραδιά σήμερα, είναι αφιερωμένη σε εσάς! Σε όλους τους Δαφναίους, αλλά και σε όλους τους συμπατριώτες μας από τα γύρω χωριά
και οικισμούς, να τραγουδήσουμε
όλοι μαζί, να χορέψουμε όλοι μαζί,
να διασκεδάσουμε όλοι μαζί! Κάτι
που αν μη τι άλλο, στις δύσκολες
εποχές που ζούμε σήμερα, έχουμε
ανάγκη όλοι μας να ξεφύγουμε από
την καθημερινότητα και τα προβλήματα που έχει καθένας μας και να
ζήσουμε στιγμές ανεμελιάς και ψυχαγωγίας. Για το σκοπό αυτό, είμαι
στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να
σας παρουσιάσω την πολυμελή παραδοσιακή Ορχήστρα των συμπατριωτών μας Γεωργίου και Σωτηρίου
Κούνα, που σήμερα έχουν αναλάβει
τη διασκέδασή μας με παραδοσιακά
δημοτικά ακούσματα, τους οποίους
Συνέχεια στη σελ. 8

Από τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
του Αυγούστου 2018 στη Δάφνη

Α

πό τις εορταστικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Αυγούστου τούτου εκδηλώσεις
εφάνη ότι κάτι ενεργέστερον και θετικότερον των προηγούμενων ετών
επιτελείται στη Δάφνη. Εις τούτο
είναι γνωστοί οι συντελεστές, αυτοί
δηλαδή που κατά τον Αύγουστο του
προηγούμενου έτους 2017, ήσαν,
δηλ. η Αντιδήμαρχος του Δήμου Καλαβρύτων Στέλλα Πανουτσακοπού-

λου που με την ευφυΐα της, την αγάπη της για την περιοχή αυτή και το
αεικίνητο της πλήρους σοβαρότητος
προσωπικότητάς της, επρογραμμάτισε και επιτέλεσε το θαυμαστό έργο,
που όλοι είδαμε και απολαύσαμε,
υπό τους ήχους της Δημοτικής μας
μουσικής, που αποτελεί το πρώτιστο,
για την ανόρθωση όλου του τέως
Δήμου Παΐων. Μαζί με την Αντιδή-

Συνέχεια στη σελ. 3
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είναι Ελευθερία
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3 Η πνευματική πτώχευση και
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΣΑΛΟΝΙΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΦΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΩΡΑ: 11:00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CRYSTAL
(Πλ. Καραϊσκάκη, Στάση Μετρό Μεταξουργείο)

Τ

ο Δ.Σ. του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά
καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Σας θέλουμε όλους κοντά μας
για ηθική συμπαράσταση, για αγκάλιασμα του Συλλόγου μας ο
οποίος είναι αναγκαίο να συνεχίσει τη δραστηριότητά του
Συνέχεια στη σελ. 3

Οι Καλαβρυτινοί Ιατροί
κοντά στους συμπατριώτες
Η Επιστημονική Εταιρεία Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο Μελάμπους» θα πραγματοποιήσει πολυ-ιατρείο στην Κλειτορία Καλαβρύτων, στο χώρο του Κέντρου Υγείας, στις 5 και 6 Οκτωβρίου
2018.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Παρασκευή 5 Οκτωβρίου:
10.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. Θα εξετάσουν οι ειδικότητες Παιδίατρος, Δερματολόγος, Παθολόγος και Παιδοορθοπαιδικός κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Σάββατο 6 Οκτωβρίου:
10.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. Θα εξετάσουν οι ειδικότητες Παιδίατρος, Δερματολόγος, Παθολόγος, Ορθοπαιδικός, Καρδιολόγος,
Οφθαλμίατρος, Χειρουργός, Γυναικολόγος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Ενδοκρινολόγος.
Η εξέταση των συμπατριωτών μας θα γίνει χωρίς επιβάρυνση.
Εκ του Δ.Σ.
Γεώργιος Ν. Ζωγράφος
Πέτρος Α. Γιαννόπουλος
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας
Δερματολόγος
Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο Μελάμπους» Αφροδισιολόγος
Διευθυντής Χειρουργικής Γ.Ν.Αθηνών Μέλος Δ.Σ.
Τηλ. 6944918944
Τηλ. 6932109079
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΣΙΩΝ
Την δεκαετία του 1960 αποφασίστηκε από την αρμόδια
αρχή η περίφραξη του δάσους του χωριού μας και απαγορεύτηκε η είσοδος ζώων εντός της περίφραξης, για την
προστασία του από την υπερβόσκηση.
Την ίδια περίοδο αποφασίστηκε από την ίδια υπηρεσία
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ), η φύτευση δένδρων σε διάφορες
περιοχές εντός του δάσους, όπου η βλάστηση ήταν καχεκτική
ή ανύπαρκτη. Την εργασία φύτευσης αναλάβαμε οι κάτοικοι
του χωριού πιστεύοντας ότι κάνουμε κάτι καλό για τον
τόπο μας, φυτεύοντας εκατοντάδες πεύκων κυρίως αλλά
και άλλων δένδρων που μας προμήθευσε το Δασαρχείο, το
οποίο και επέβλεψε όλη την εργασία.
Η επιλογή των δένδρων προς φύτευση, που έγινε από
το Δασαρχείο, ήταν κυρίως πεύκα και δευτερευόντως
ακακίες. Επιλογές απολύτως λανθασμένες και αντιεπιστημονικές, διότι σε ένα δάσος φυλλοβόλων είναι ανεπίτρεπτο
να φυτεύονται πεύκα που αποτελούν ταχυφλεγή βόμβα σε
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επίσης οι ακακίες, ένα
ξενόφερτο φυτικό είδος, δεν ταιριάζουν στο παραδοσιακό
Ελληνικό - Μεσογειακό φυλλοβόλο δάσος μας. Παρά ταύτα
-όμως οι ακακίες δεν αποτελούν πρόβλημα και δεν ζητούμε
την καταστροφή τους.
Το μεγάλο, το τεράστιο λάθος, ο μεγάλος και καθημερινός
θανάσιμος κίνδυνος για το δάσος και το χωριό μας ολόκληρο,
είναι τα πεύκα τα οποία πολλαπλασιάζονται γρήγορα, αυξάνουν την διασπορά τους εντός και εκτός του περιφραγμένου δάσους και αποτελούν θανάσιμη απειλή για το
αιωνόβιο και μοναδικό δάσος μας, που οι προηγούμενες
γενιές μας το παρέδωσαν αλώβητο και ασφαλές. Ουσιαστικά
τα πεύκα μη επιτρέποντας να αναπτυχθεί κάτι άλλο γύρω
τους αλλάζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δάσους και
απειλούν την βιοποικιλότητά του.
Έτσι, ενώ τα πεύκα μεγαλώνουν, αποκτούν κουκουνάρια
για τον παραπέρα πολλαπλασιασμό τους, ξεραίνονται και
πέφτουν στο έδαφος, και οι πευκοβελόνες σχηματίζουν
παχιές στρώσεις, και στο υπόλοιπο δάσος συγκεντρώνεται
μία τεράστια φυτική μάζα και μάλιστα σε όλη την έκτασή
του και σε χαμηλό ύψος, λόγω της απουσίας ζώων και
ιδίως προβατοειδών, που θα κατανάλωναν τη χαμηλή τουλάχιστον βλάστηση.
Με αυτές τις συνθήκες, έχουμε μαζί, όχι μόνο τον πυροκροτητή που είναι τα πεύκα, αλλά και την γόμωση, που
είναι η τεράστια ξερή φυτική μάζα και το μόνο που λείπει
για την καταστροφή είναι το λάθος, το τυχαίο (π.χ. ο κεραυνός) ή και η κακή πρόθεση για να ξεκινήσει η πρώτη
φλόγα.
Όλα τα παραπάνω εκτιμά σωστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αχαΐας και κάθε χρόνο κατατάσσει το δάσος μας,
επομένως και το χωριό μας στις ευπαθείς περιοχές με τον
μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Προς τιμήν του ο πρώην Δασάρχης έχει αναγνωρίσει
το λάθος της Δασικής Υπηρεσίας και έχει συναινέσει στην
αντιμετώπιση του προβλήματος. Όμως η προϋπόθεση που
έχει θέσει εμποδίζει την ριζική λύση του προβλήματος,
αφού απαγορεύει τη χρήση μηχανικών μέσων, που χωρίς
αυτά λύση δεν μπορεί να υπάρξει ή θα έχει πολύ υψηλό κόστος για να γίνει με τα χέρια ή με την χρήση ζώων που δεν
υπάρχει ούτε ένα στο χωριό μας.
Τονίζουμε ότι αν η αναγνώριση του λάθους από τον πολίτη είναι μεγαλοψυχία και υπεύθυνη στάση, για τη δημόσια
υπηρεσία για το Κράτος, είναι βασική υποχρέωση και ύψιστο
καθήκον που δεν εκπληρώνεται αν ως άμεση συνέπεια δεν
έχει την διόρθωση του λάθους και την αποκατάσταση της
σωστής τάξης πραγμάτων.
Επομένως, είναι απόλυτη η ευθύνη των κρατικών φορέων
με την ευρύτατη έννοια, Δασαρχείο, Δήμος, Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος και των αρμόδιων Υπουργείων, η ανάληψη
της ευθύνης για την οριστική επίλυση του παραπάνω προβλήματος, με την εκτέλεση όλου του έργου και όχι με την
έκδοση οδηγιών και γραφειοκρατικών εγκυκλίων. Είναι
αδιανόητο να περιμένουν την αναγκαία και επείγουσα λύση
από τους ελάχιστους και γερασμένους κατοίκους ενός
μικρού χωριού.
Εμείς απαιτούμε να λυθεί σήμερα το πρόβλημα, το
οποίο έχουμε θέσει στο Δασαρχείο τουλάχιστον από τετραετίας μέσω του Συλλόγου μας, και να μην αναζητούμε
τους υπεύθυνους όταν επέλθει η καταστροφή! Επομένως
πρέπει άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές δολιχοδρομίες
να δημοπρατηθεί άμεσα το έργο, το οποίο θα συνδράμουμε
και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η οριστική απομάκρυνση
των πεύκων αποτελεί την σημαντικότερη πράξη πυροπροστασίας πρώτου σταδίου δηλαδή την πρόληψη και πρέπει
να γίνει χθες. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει καταστροφική επίδραση στην προστασία του δάσους, με τους
αντίστοιχους υπολόγους και υπεύθυνους.
Την σημασία αυτής της παρέμβασης μπορεί να εκτιμήσει
καλύτερα από κάθε άλλον η δασική υπηρεσία.
Πολύ ευκολότερο αλλά εξ ίσου σημαντικό και συναφές
με το παραπάνω, είναι η ανυπαρξία οδού διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης, αλλά και ανεμπόδιστης προσπέλασης
προς το δάσος, λόγω του ημιτελούς δρόμου που συνδέει
τα Νάσια με το δάσος και με την Ξηροκαρύταινα. Ζητούμε
σύντομα να κατασκευαστούν τα λίγα απαραίτητα τεχνικά
έργα με σκοπό ο δρόμος να γίνει προσβάσιμος και όχι
όπως γίνεται μέχρι τώρα, ένα απλό στρώσιμο με ένα γκρέιντερ και με την πρώτη βροχή να γίνεται αδιάβατος από τα
ρέοντα ύδατα μέσα στο οδόστρωμα.
Με αυτό το μικρό έργο εξασφαλίζεται οδός διαφυγής
των κατοίκων σε περίπτωση πυρκαγιάς που σήμερα δεν
υπάρχει και ταυτοχρόνως θα μπορούν το οχήματα της Πυροσβεστικής να προσεγγίσουν το δάσος προς την περιοχή
Σουληνάρι κάτι που σήμερα είναι αδύνατο.
Με δεδομένα τα παραπάνω καλούμε όλες τις παραπάνω
αρμόδιες και συναρμόδιες αρχές, με συντονιστή και πρωτεργάτη το Δήμο Καλαβρύτων στον οποίο ανήκουμε, για
την άμεση επίλυση των ανωτέρω δύο επειγόντων, συναφών
και αλληλένδετων προβλημάτων για τα οποία ομοφώνως
αποφάσισε η συνέλευση των κατοίκων του χωριού μας οι
οποίοι και υπογράφουν το παρόν κείμενο - πρακτικό.
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Βαφ τίσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Στις 14-7-2018 και ώρα 19:30 στον Αγ. Θεόδωρο ο
Κων/νος Θεοδωρόπουλος του Βασιλείου και η Ρομάνοβα
Βικτώρια βάπτισαν τον υιό τους με νονά τη Βούλα

Θεοδωροπούλου που του έδωσε το όνομα ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ.
Ακολούθησε δεξίωση στο κέντρο “Τζόλας”.
Ο Σύλλογος εύχεται ολόψυχα να τους ζήσει.

Γάμ οι
Τ.Κ. Δάφνης
― Η Τσίπου Κωνσταντίνα του Γεωργίου και της Πανούλας
που γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1984 παντρεύτηκε τον
Σωτήριο Παναγόπουλο του Γεωργίου και της Βασιλικής
που γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1985. Ο γάμος έγινε
στο Δημαρχείο Δ.Ε. Παΐων στις 30-6-2018.
― Το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 και ώρα
20:00 τέλεσαν το γάμο
τους, στον Ιερό Ναό
Υπαπαντής Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Ανδρέα Παπαδημητρίου
με την Βασιλική Γεωργίου Βλαχογιάννη.
― Στις 16-6-2018 και
ώρα 19:00 στον Ι.Ν.
Αγ. Τριάδας στους
Θρακομακεδόνες τελέστηκε ο γάμος της
Αγγελικής Αποστολοπούλου του Γεωργίου
και της Λεμονιάς Μάρη
(Γιόκα) με τον Μάνο
Μπαλιάλιο του Χρήστου και της Βάσως.
Η νύφη έφθασε στην
εκκλησία συνοδευόμενη από μουσική ορχήστρα που εξήρε τραγουδώντας τα κάλλη,
την ομορφιά και την
καλοσύνη της. Μετά
το μυστήριο ακολούθησε γαμήλια δεξίωση στο κέντρο “Χρυσό Ελάφι” στην
Πάρνηθα με πλούσια εδέσματα. Εκεί η νύφη για μια
ακόμη φορά επισκίασε τους πάντες τραγουδώντας για
όλους, ιδιαίτερα για τον γαμπρό, ο οποίος απολάμβανε
την ωραιοτάτη νύφη σύζυγό του. Βέβαια σημειώνουμε
ότι και ο πατέρας της νύφης Γιώργος έδωσε το δικό του
ρεσιτάλ στο τραγούδι αποδεικνύοντας ότι αποτελούν
οικογένεια εξαιρετικών καλλιτεχνών.
― Το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 και ώρα 19:00 στον Ι.Ν.
Αγ. Χαραλάμπους στη Δάφνη ξεκίνησαν τη νέα τους
ζωή ο Χρήστος Φελεμέγκας του Σπύρου και της Νικολιάς
και η Κατερίνα Αδάμη του Θεοδώρου και της Νεκταρίας.
Συνδυάζοντας την παράδοση με την εξέλιξη, φρόντισαν

να ζητήσουν με κάθε
επισημότητα από τον
Γιάννη Τσίπο, ύστερα από επίσκεψη στο
σπίτι του, να γίνει
κουμπάρος, αλλάζοντάς τους τα στέφανα. Ο γαμπρός με
τη σειρά του μαζί με
όλους τους συγγενείς ζήτησε με τη
συνοδεία μουσικής
μπάντας, ιππεύοντας
τα άλογά τους, αλλά
και οδηγώντας τα
αυτοκίνητά τους
(εξέλιξη είπαμε) τη
νύφη απ’ τους γονείς της προσφέροντας βέβαια και τα
ανάλογα δώρα. Όπως τον τράγο που αποτέλεσε τμήμα
του τραπεζιού και του γλεντιού που επακολούθησε
μέχρι το πρωί στο σπίτι της νύφης. Ανήμερα μετά την
τελετή η γαμήλια δεξίωση στο κέντρο “ΜΩΡΙΑΣ” τα είχε
όλα. Πυροτεχνήματα για την υποδοχή του ζευγαριού,
την ορχήστρα του Μπαλάση για την διασκέδαση, άφθονα
και εκλεκτά εδέσματα και πολύ κόσμο, πολλούς καλεσμένους που διασκέδασαν και χόρεψαν με το ευτυχισμένο
νεόνυμφο ζευγάρι μέχρι τις πρωινές ώρες.
― Στις 19-8-2018 και ώρα 8:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου, Σαραβάλι Πατρών τελέστηκε ο γάμος του
Βασίλη Παπαδημητρίου του Κων/νου και της Νικολίας
με την Κωνσταντίνα Κασπίρη του Αναστασίου και της
Νικολίτσας. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση
στο κέντρο Prevedos Center, Φαραί Αχαΐας.
― Στις 26-8-2018 και ώρα 19:30 στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου στο κτήμα Aqua Dream στον χώρο Hotel
Cavallari Palace τελέστηκε ο γάμος του Παναγιώτη Πέρρου του Ιωάννη και της Δήμητρας (Τούλα του Λύρη) με
την Βενετία Κουφίδη του Θεοδώρου και της Φανής.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο.
― Στις 15-9-2018 και ώρα 18:45 στον Ιερό Ναό Προφήτη
Ηλία στα Μποζαΐτικα Πατρών τελέστηκε ο γάμος του
Θέμη Ράπτη του Κων/νου με την Νίκη Τράγκα του Χρήστου και της Σοφίας. Ακολούθησε γαμήλια δεξίωση
στον πολυχώρο εκδηλώσεων «εις το έπακρον».

Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα να ζήσουν και να
πραγματοποιήσουν όλα τα όνειρά τους.

Έφυγαν...

Μνημόσυνα

Τ.Κ. Δάφνης
― Ο Μπουσιούτης Παναγιώτης του Γεωργίου απεβίωσε
στις 31-7-2018. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1936.
― Ο Σωτηρόπουλος (Κρόταλος) Ευθύμιος του Ιωάννη απεβίωσε στις 20-8-2018 και η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε
στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αμαλιάδα.
Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1953.

― Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 στον Ι.Ν. Κοιμήσεως
της Θεοτόκου (Παναγίτσα) στο Μόντρεαλ του Καναδά
τελέστηκε 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής της αείμνηστης μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Μαρίας Γιαννακοπούλου (ή Παπαδοπούλα, ετών
77, από τη Δάφνη).
Τα παιδιά: Ιωάννης Κοροντζής
Βασιλική-Στέλιος Αϊλαμάκης
Τα εγγόνια: Μαρία, Άννα και Κωνσταντίνος
Η αδελφή: Γεωργία Γιαννακοπούλου
― Την Κυριακή 19-8-2018 στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας τελέστηκε
το ετήσιο μνημόσυνο για την απώλεια του φίλου, συζύγου, πατέρα, παππού Αναστασίου Φελεμέγκα ο
οποίος αν και ζούσε στη Ν. Αφρική ποτέ δεν ξέχασε
τον τόπο του, το χωριό του, στο οποίο είχε μόνο φίλους.
― Το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Ευθυμίου Σωτηρόπουλου (Κρόταλου) θα τελεστεί στις 23-9-2018 και
ώρα 9:30 στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στην
Αμαλιάδα.

Τ.Κ. Πάου
― Η Αρβανίτη Αγγελική του Γεωργίου απεβίωσε στις 16-62018. Γεννήθηκε στην Κλειτορία Καλαβρύτων.
― Η Αρβανίτη Αθανασία του Ανδρέα απεβίωσε στις 15-72018. Γεννήθηκε στις Σειρές Αροανίας το 1934.
― Ο Σπυρόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη απεβίωσε στις 58-2018. Γεννήθηκε στην Τρίπολη το 2004.
― Ο Φωτόπουλος Βασίλειος του Θεοδώρου απεβίωσε στις
27-8-2018. Γεννήθηκε στο Πάος το 1937.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Στη μνήμη των γονέων του Σταύρου και Μαριγώς, του
αδελφού του Αλέξη και της αγαπημένης του ξαδέλφης
Βούλας Μπερλέμη ο Νίκος Μπέλος προσφέρει 200 ευρώ
για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΜΠΕΡΛΕΜΗ
Δεν θα γυρίσεις αητέ πίσω
εις την φωλιά σου.
Στον ουρανό ταξίδεψες
μακριά απ’ τα παιδιά σου.
Ήσουν σε όλα άριστη
κι αγάπη εσκορπούσες
κι όλο τον κόσμο αγκάλιαζες
κι όλους τους αγαπούσες.
Όταν θα φύγει ο άνθρωπος
και πίσω δεν γυρίζει
αφήνει πόνους και καημούς
σε αυτούς που τον αγάπησαν
και αυτούς που είχε αγαπήσει.
Όλοι σε αγαπούσανε
και αξέχαστη θα μείνεις,
απ’ την σκέψη μας
και την καρδιά μας
ποτέ δεν θα σβήσεις.
Ένας χρόνος πέρασε
που λείπεις μακριά μας
μα όσοι και αν περάσουνε

ΤΑ ΝΕΑ

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.
• Οι συνδρομές κατατίθενται στο λογ/σμό:
129/296199-76 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος με ΙΒΑΝ:

GR8301101290000012929619976

ποτέ δεν θα βγεις
από την καρδιά μας.
Και όλοι που σ’ αγαπούσαμε
κλάψαμε όλοι πικρά
τον ξαφνικό χαμό σου.
Ήσουν καλή ως άνθρωπος
τόδειξε ο θάνατός σου.
Άφησες την τελευταία σου
πνοή
στον ύπνο σου επάνω.
Νικόλαος Μπέλος

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, Καίτη Μαλλή
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
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Δ ρα στη
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ητε ς Συλλόγων
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σ τηριό
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Φορέ
ωτ
ών
Από τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
του Αυγούστου 2018 στη Δάφνη
Συνέχεια από τη σελ. 1
μαρχό μας τα μέγιστα συνέβαλαν
και ο Άγγελος Καυγάς, Πρόεδρος
του Συλλόγου των εν Αθήναις και
Πειραιεί Δαφναίων, που με την
θαυμαστή ενεργητικότητά του, τη
σοβαρότητά του και την αποδεδειγμένη αγάπη του για τη γενέτειρά του Δάφνη, οδηγεί με σταθερό βηματισμό στην ανάκαμψη,
στην αρχή και αναγέννηση στη
συνέχεια της Δάφνης που σήμερα
παρουσιάζεται ως καλύτερη από
χθες και περισσότερο αισιόδοξη
για το αύριο. Άμεσος συνεργάτης
και των δύο ως άνω πρωτοστατών
στην επιδίωξη του καλύτερου γίνεται, για άλλη μια φορά ακόμη, ο
Παναγιώτης Λάππας που αυτός
είναι ο πρώτος των τελευταίων
δύο δεκαετιών που το μεν ως Πρόεδρος του ως άνω Συλλόγου των
Δαφναίων, για πολλά χρόνια, το
δε ως Αντιδήμαρχος του Δήμου
μας, που είχε εγκατασταθεί, σε
μόνιμη βάση, εντός της γενέτειράς
του Δάφνης, συνέβαλε με την εμπειρία του στη σημερινή παρουσία
του θετικού κλίματος της Δάφνης.
Αυτοί λοιπόν οι τρεις με τη συνεπικουρεία και άλλων Δαφναίων
κυρίως της Προέδρου του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πατρών κας
Ασημακοπούλου (συζύγου εν ζωή
του αείμνηστου Δημάρχου Παΐων
Κώστα Ασημακόπουλου) που με
το λεβέντικο χορευτικό του δραστήριου Συλλόγου της μας γέμισαν
περηφάνεια αναγκαία για τη σημερινή γενιά μας υπήρξαν οι συντελεστές και εκτελεστές του τετραήμερης διάρκειας προγράμματος διασκεδαστικού και επωφελούς για τους Δαφναίους, τους
εδώ και όσους παρευρέθησαν ως
προσκυνητές της πατρικής γης.

Στέλλα, Άγγελε, Παναγιώτη, ο
γράφων θεωρεί και τους τρεις σας
ισάξιους, πρώτους δηλαδή μεταξύ
ίσων, για τις προσπάθειές σας
προς ανόρθωση της κάποτε τριτεύουσας του Νομού Αχαΐας, που
μοίρα κακή και από ανθρώπινη
αδιαφορία κατέπεσεν εις δόξαν
των συντελεσάντων εις τούτο
Δαφναίων, κεκοιμημένων και εν
ζωή! Δεδικαιωμένων όμως των εκ
της ζωής αυτής απελθόντων Δαφναίων, που την αγάπη τους για τη
γενέτειρά τους ουδείς δύναται να
αμφισβητήσει, Σεις οι ως άνω
τρεις, μαζί με όσους άλλους Δαφναίους ονειρεύονται μίαν Δάφνην
καλυτέραν της των προηγουμένων
ετών, πορευθείτε εν δημιουργία
και προκοπή και η τοπική ιστορία
θα σας αναγνωρίσει ότι συντελέσατε στην εκ της τέφρας αναγέννηση της Δάφνης, το επιστημονικό
και εμπορικό της οποίας προσωπικό αν ανανήψει από τη μέχρι
σήμερα αδιαφορία του και γίνει
μπροστάρης στις προσπάθειές
σας ή ενεργός σ’ αυτές συμμέτοχος, η Δάφνη σύντομα θα οδηγηθεί
στην ανόρθωσή της και στη θέση
που το μυθολογικό και ιστορικό
παρελθόν της επιτάσσει, διότι η
Δάφνη «προώρισται να ζήσει εν
ευδαιμονία» και θα ζήσει!!!
Άλλωστε η δάφνη, ως δένδρο,
είναι αειθαλές και ιερό, αφιερωμένο στο θεό Απόλλωνα και αποτελούσε το σύμβολο της Νίκης.
Και η Δάφνη θα νικήσει! Καθόσον «Πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Δάφνης).

Δημήτρης Σφυρής
Δικηγόρος Αθηνών Συγγραφεύς
(εξ Αλεσταίνων Καλαβρύτων)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
Βλάχου Άννα - Θεατρικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Πατρών
Σατολιά Αναστασία - Κοινωνικής Πολιτικής - Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σπηλιόπουλος Κοσμάς - Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών - Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου
Μουγκοπέτρος Σπυρίδων - Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεοδωρόπουλος Νικόλαος - Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων - Πανεπιστήμιο
Πατρών
Σαϊτάνης Δημήτρης - Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών - ΑΣΟΕΕ.
Μουγκοπέτρος Βασίλειος - Οικονομικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Πατρών (από Αθήνα).
Σπηλιόπουλος Αιμίλιος του Ευσταθίου - Σχολή Μεταλλειολόγων-Μηχανικών Πολυτεχνείο-Αθήνα.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
«Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον
την Κληρονομίαν σου....».
Το Φθινόπωρο έφθασε, το χωριό μας μπαίνει
στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το κουδούνι
στα σχολεία κτυπά.... 11 του Σεπτέμβρη 2018.
Πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς και ο
Αγιασμός στα σχολεία της Δάφνης (Νηπιαγωγείο/Δημοτικό-Γυμνάσιο & Λύκειο) πραγματοποιήθηκε από τους δύο ιερείς του χωριού μας. Στο
Δημοτικό Σχολείο Δάφνης (που ανακαινίστηκε
πρόσφατα), στις 9 το πρωί, παρουσία του Δ/ντή κ.
Γ. Μουγκοπέτρου, Δασκάλων, Μαθητών και Γονέων, στο προαύλιο του σχολείου, που γέμισε

παιδικές φωνές! Στις 9.30 στο Γυμνάσιο Δάφνης
και στις 10 το πρωί στο Λύκειο Δάφνης στον
εσωτερικό προαύλιο χώρο. Μετά τη δοξολογία
και τον αγιασμό Μαθητών - Καθηγητών - αιθουσών
διδασκαλίας, ο Λυκειάρχης του σχολείου κ. Γρ.
Κραδεράς έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες, για
την νέα σχολική περίοδο και ευχήθηκε καλή
πρόοδο στους μαθητές. Ακολούθησε η παράδοση
των βιβλίων. Παντού χαρούμενα πρόσωπα και
νεανική φρεσκάδα!
Ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (2018 2019) σε όλα τα παιδιά!!!!
Βάσω Μαλλή

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΦΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΩΡΑ: 11:00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CRYSTAL (Πλ. Καραϊσκάκη, Στάση Μετρό Μεταξουργείο)
Συνέχεια από τη σελ. 1
ιδιαίτερα στις μέρες μας. Τα πρόσωπα εναλλάσσονται
κι έτσι πρέπει να γίνεται. Με νέα μέλη, με νέα Διοίκηση θα υπάρξει καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου,
το ευελπιστούμε, το ευχόμαστε και το περιμένουμε.
Μη διστάζετε να ασχοληθείτε με το Σύλλογό
σας. Διάθεση και λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σας
χρειάζεται. Δώστε νέες προτάσεις, βάλτε καινούργιες
ιδέες να προχωρήσουμε έστω ένα βήμα παραπέρα
από τη διανυθείσα μέχρι σήμερα διαδρομή του Συλλόγου.
Τα θέματα που θα τεθούν είναι:
α) Διοικητικός Απολογισμός
β) Οικονομικός Απολογισμός
γ) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
δ) Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης: 18 Νοεμβρίου
2018, ημέρα Κυριακή.
Τόπος Γενικής Συνέλευσης:
Το ξενοδοχείο CRYSTAL στην πλατεία Καραϊσκάκη (Στάση Μετρό Μεταξουργείο).
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 25
Νοεμβρίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με
τα ίδια θέματα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση
έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και
πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

Ετήσια συνδρομή: Πέντε (5) ευρώ.
Νέα εγγραφή: Πέντε (5) ευρώ.
Οι εργασίες της Γ.Σ. θα διεξαχθούν σύμφωνα με
το παρακάτω πρόγραμμα:
11.30: Έναρξη Γενικής Συνέλευσης.
11.45: Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ., Γραμματέα
και Εφορευτικής Επιτροπής.
12.00: Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ. από τον
Πρόεδρο.
12.15: Συζήτηση επί των πεπραγμένων, τοποθετήσεις και προτάσεις μελών, δευτερολογία Προέδρου.
13.00: Έγκριση ή μη των πεπραγμένων και του
οικονομικού απολογισμού.
13.15: Έναρξη ψηφοφορίας.
Λήξη ψηφοφορίας με τη δύση του ηλίου.
Υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ. υποβάλλονται
σύμφωνα με το Καταστατικό, 5 ημέρες πριν την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι για να είναι υποψήφιοι για το
νέο Δ.Σ. και την Ε.Ε. πρέπει να υποβάλουν εγγράφως
αίτηση μέχρι το βράδυ, ώρα 22:00 της Τρίτης 13 Νοεμβρίου 2018 στα γραφεία του Συλλόγου.
Σας περιμένουμε όλους στη Γενική μας Συνέλευση.
Ιδιαίτερα παρακαλούνται οι νέες και νέοι μας να
πάρουν τη σκυτάλη από τους παλιότερους και με
σύμμαχό τους τις δυνάμεις, τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό τους να συνεχίσουν το έργο του Συλλόγου.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤ Ο ΤΗΛ

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη
ΘΥΜΗΣΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
Του κ. Χρήστου Ζαφειρόπουλου
ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Οσάκις έχω την καλή τύχη, 2-3 φορές το χρόνο, να επισκέπτομαι
το χωριό μου και βλέπω τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ να μεταφέρουν καλοντυμένα και ολοκάθαρα τα γυμνασιόπαιδα -αγόρια και κορίτσιααπό τα χωριά τους στις κωμοπόλεις που λειτουργούν τα Γυμνάσια
και τανάπαλιν, αφ’ ενός μεν αναγαλλιάζω από χαρά για τας καλάς
συνθήκας υπό τας οποίας γίνεται σήμερον η κλασική εκπαίδευσις,
αφ’ ετέρου όμως με πιάνει μια «αναδρομική» αγανάκτηση για τας
ελεεινάς και μαρτυρικάς συνθήκας υπό τας οποίας εμάθαμε εμείς οι
παλιοί αυτές τις πέντε κλιδέρες γράμματα που ξέρουμε.
Ίσως τα σημερινά παιδιά της επαρχίας μας να μην μπορούν ν’ αντιληφθούν την μεγάλη άνεσή τους στις σπουδές τους. Και ίσως
μάλιστα να νομίζουν ότι ταλαιπωρούνται με το να ξυπνούν λίγο
πρωί για να προλάβουν το λεωφορείο και με το να τρώνε κάπως
αργά το απόγιομα αντί για μεσημέρι.
Αν ήξευραν όμως πως πέρασαν οι πατεράδες ή μάλλον οι παππούδες των στα μαθητικά των χρόνια θα καταλάβαιναν πως η
σημερινή δική τους κατάσταση είναι παραδεισένια.

1900-1925
Θα προσπαθήσω να δώσω μια εικόνα των συνθηκών εκπαιδεύσεως
κατά το πρώτο τέταρτο του αιώνος μας.
Τότε δεν είχαμε εξατάξιο Δημοτικό και εξατάξιο Γυμνάσιο που
έχουμε σήμερα. Τότε είχαμε 4τάξιο Δημοτικό, 3τάξιο Σχολαρχείο
και 4τάξιο Γυμνάσιο.
Το Δημοτικό υπήρχε εις όλα τα χωριά της Επαρχίας πλην
ελαχίστων (Χαμάκου - Λόπεσι - Κερέσοβα κ.λπ.), που εξυπηρετούντο
από τα σχολεία των διπλανών χωριών.
Στο Δημοτικό φοιτούσαν όλα σχεδόν τα άρρενα παιδιά και λίγα
κορίτσια υπό συνθήκας μάλλον καλάς, διότι τα παιδιά ήσαν στο σπίτι
τους και απελάμβαναν της μητρικής θαλπωρής.

Ληστεία για 3η φορά
Δυστυχώς και φέτος αρχές Αυγούστου λήστεψαν για τρίτη φορά τον συμπατριώτη και συμπαθή
Τάσο .............. ο οποίος ίσως είναι ο πιο άκακος
άνθρωπος του χωριού.
Ξέχωρα όμως από αυτό η ασφάλεια των πολιτών
είναι υποχρέωση κάποιων υπευθύνων οι οποίοι
είτε δεν μπορούν είτε δεν γνωρίζουν αυτή την
υποχρέωσή τους.

Το δένδρο στην πλατεία
Ο πλάτανος στην πλατεία μας ξεράθηκε κι ύστερα
από μια ατέλειωτη γραφειοκρατική διαδικασία απομακρύνθηκε χωρίς όμως να τοποθετηθεί άλλο δένδρο
σε αντικατάσταση αυτού.
Σε όλα τα χωριά υπάρχει γύρω από το κέντρο
του χωριού δένδρο ή δένδρα που αποτελούν κατά
κάποιο τρόπο το σήμα κατατεθέν, ιδιαίτερα με τον
ίσκιο τους όπου φιλοξενούν τους περισσότερους
επισκέπτες.
Η απόφαση για την τοποθέτηση ή όχι δένδρου
δεν είναι ενός μόνο, αλλά είναι ευσεβής πόθος κι
επιθυμία πολλών και οι πολλοί επιδιώκουν κι επιζητούν αυτή την δενδροφύτευση.

Αγώνας μπάσκετ προς μίμηση
Κάπως έτσι πρέπει να τελειώνει κάθε αγώνας
παιδικού - εφηβικού πρωταθλήματος μπάσκετ.
Μετά το τέλος του αγώνα τα παιδιά ΛΕΧΟΥΡΙΟΥ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟΝ
Μετά το Δημοτικό όμως η κατάστασις για τα παιδιά των μικρών
χωριών γίνονταν πολύ δύσκολη. Διότι μόνον στα Κεφαλοχώρια, το
Λειβάρτζι, Σοπωτό, Στρέζοβα, Μαζέικα, Κέρτεζη, Μάνεσι, Καλάβρυτα
και δυο-τρία ακόμη κεφαλοχώρια της Φελλόης, Κραθίδος και Νωνάκριδος (που τότε υπήγοντο στην επαρχία μας) είχαν Σχολαρχείο. Και
όσο μεν αφορά τα εντόπια, τα παιδιά των κεφαλοχωριών αυτών την
περνούσαν καλά στο Σχολαρχείο, διότι ήσαν στα σπίτια τους υπό
την φροντίδα και προστασία των γονέων τους.
Για τα παιδιά όμως των μικρών χωριών που ήθελαν να πάνε στο
Σχολαρχείο, οι συνθήκες ήσαν απαίσιες. Διότι από ηλικίας 11 ετών,
που σήμερα στις πόλεις η μαμά τους τούς λύνει το βρακί για τις
φυσικές των ανάγκες, τα παιδιά αυτά των χωριών έφευγαν από τη
μητρική φωλιά.
Κάθε Δευτέρα πρωί, μια ώρα νύχτα, ζαλωμένα ένα τράστο με
ένα μεγάλο τσουρέκι ψωμί και λίγο δαρμένο (= αποβουτυρωμένο)
τυρί και 2-3 δεκάρες χάλκινες, ξεκινούσαν 10-15 παιδιά, όλο αγόρια,
από κάθε χωριό και με γοργό βήμα και πολλάκις με τα παπούτσια στο
χέρι, περπατούσαν μια έως δύο ώρες για να φθάσουν εγκαίρως στο
Σχολαρχείο πριν βαρέσει το κουδούνι.

Αντάμωμα συμμαθητών
Πενήντα χρόνια πέρασαν (1968-2018) που μια παλιοπαρέα (νέοι
και νέες) αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο της Δάφνης (Ογδόη). Αποχαιρετιστήκαμε και ο καθένας τράβηξε το δρόμο του. Άλλοι σπούδασαν,
άλλοι εξάσκησαν κάποιο επάγγελμα, άλλοι δούλεψαν σε υπηρεσίες
και μερικοί έφυγαν για το εξωτερικό.

Ο Σύλλογός μας
Την 18 Νοεμβρίου 2018 έχουμε αρχαιρεσίες για ανάδειξη καινούργιου Συμβουλίου
στο Σύλλογό μας, στο Σύλλογο Δαφναίων
Αθήνας και Πειραιά.
Το παρόν Συμβούλιο εξάντλησε τα όριά
του και φρονώ ότι, ότι θετικό ήταν να προσφέρει το προσέφερε. Σίγουρα χρειάζεται
ανανέωση προσώπων που επιθυμούν να πλαισιώσουν το Σύλλογο, να δώσουν άλλον αέρα.
Συμπατριώτες ο Σύλλογός σας, σας περιμένει και σας χρειάζεται!

Η Φιλαρμονική δεν μας ξεχνά
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τη Δευτέρα
13-8-2018 η Φιλαρμονική του Δήμου μας επισκέφτηκε το χωριό μας και έδωσε συναυλία
μοναδικής ποιότητας όπως άλλωστε μας έχει
συνηθίσει.
Ο μαέστρος Γιώργος Μπαμπαράκος καταφέρνει πάντα με τους συνεργάτες του να
και ΔΑΦΝΗΣ αγκαλιασμένα. Δεν παίζει ρόλο
ποιος κέρδισε. Τυχεροί εμείς που βρεθήκαμε στο
γήπεδο και παρακολουθήσαμε έναν ωραίο αγώνα.
Μπράβο σας!!!

Πνίγηκε το χωριό στις
Αυγουστιάτικες εκδηλώσεις
Φέτος το χωριό στις Αυγουστιάτικες εκδηλώσεις
κι όχι μόνο πνίγηκε από κόσμο. Ντόπιοι κι επισκέπτες
κατέκλυσαν τη Δάφνη προς τέρψη των επαγγελματιών
μας οι οποίοι το χάρηκαν ιδιαίτερα.
Τίποτα βέβαια δεν είναι τυχαίο. Κάποιοι συντοπίτες
μας: ο Γιάννης, η Βάσω, ο Νικόλας στην πλατεία, ο
Κωστάκης, λίγο παρακάτω έβαλαν “γερά πλάτη” και
λίγο ακόμη βοήθησαν κάποιοι πολιτιστικοί φορείς
όπως ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά
γιατί θέλουν το χωριό όμορφο, αυτάρκες και απόλυτα
λειτουργικό όπως πραγματικά του αξίζει και το επιδιώκουμε όλοι.

αποσπά το ολόθερμο χειροκρότημα των παρισταμένων, κάτι που έγινε και στη Δάφνη, μπροστά
σε πολλούς θεατές.

Ο Αϊ Δημήτρης του... Τρύφωνα
Ο καλλωπισμός, η καθαριότητα, η εν
γένει ευπρέπεια του Αϊ Δημήτρη, του προαυλίου του, του φωτισμού, των βρυσών,
όλου του γύρω χώρου φαίνεται ότι αποτελούν
φροντίδα του Τρύφωνα ο οποίος καταναλώνει
εκεί τόσες ώρες, όσες ούτε στο σπίτι του.
Προσδοκούμε σε μιμητές του.

Μας έλειψε ο χορός των παιδιών μας

Με κάποια παιδιά βλεπόμαστε και θυμόμαστε τα παλιά γιατί επισκέπτονται συχνά τη Δάφνη και τα γύρω χωριά. Κάποιοι δεν έρχονται
στα χωριά μας ή όταν έρχονται απουσιάζουμε εμείς.
Όμως η νοσταλγία εκείνων των χρόνων οδήγησε κάποιους και
κάποιες με πρωτοβουλία της Ιωάννας Σπηλιοπούλου, να οργανώσουν
συγκέντρωση (Αντάμωμα) των παλιών συμμαθητών με σκοπό να
ιδωθούμε και να θυμηθούμε τα παλιά, δηλαδή να ξαναγίνουμε, νέοι
και νέες.
Είναι η τρίτη μας συνάντηση και ανταποκρίθηκαν όσοι και όσες
δεν είχαν προβλήματα.
Ο αριθμός μειώνεται κάθε φορά και αυτό μας στεναχωρεί, αλλά
έτσι είναι η ζωή και εμείς δεν μπορούμε να την αλλάξουμε.
Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι υγεία σε όλους και να προετοιμαστούμε από τώρα για μια τέταρτη συνάντηση.
Παν. Τσίπος

Ωραίες φέτος οι Αυγουστιάτικες εκδηλώσεις
με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου αλλά μας
έλειψε το χορευτικό συγκρότημα της νεολαίας
μας. Μας έλειψαν τα νιάτα μας, γιατί χαιρόμαστε,
καμαρώνουμε να τα βλέπουμε να χορεύουν ασταμάτητα στο κέντρο της πλατείας με τις πρωτόγνωρες φιγούρες τους και τη λεβεντιά τους.
Ευχόμαστε να ήταν ένα διάλειμμα και του
χρόνου θα είναι οι πρώτοι που θα ανοίξουν το
χορό και οι τελευταίοι τις πρωινές ώρες που θα
τον κλείσουν!

Η ιστορία του SOS
έκλεισε 111 χρόνια
Εδώ και περίπου έναν αιώνα το SOS αποτελεί το διεθνές σήμα κινδύνου. Πολλοί πιστεύουν ότι προέρχεται από τα αρχικά των
αγγλικών λέξεων «save our souls» (σώστε
τις ψυχές μας) ή «save our ship» (σώστε το
πλοίο μας.
Στην πραγματικότητα όμως απλώς επιλέχτηκε.
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Για της Δάφνης την προκοπή
Ο Αγροτουρισμός

ΕΣ ΚΟ Π Ι Ο
Πόσο... άκαπνοι είναι τελικά
οι “χώροι μη καπνιστών”;
Ένας χώρος μη καπνιστών δεν σημαίνει ότι είναι
και καθαρός από καπνό. Δεν υπάρχει μόνο το ενεργητικό ή το παθητικό κάπνισμα, αλλά και το λεγόμενο
κάπνισμα «από τρίτο χέρι». Αυτό σημαίνει ότι ο
καπνός του τσιγάρου βρίσκει τον τρόπο να τρυπώσει
ακόμη και στους υποτιθέμενους χώρους των μη καπνιστών. Σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική
έρευνα αυτό οφείλεται στο ότι οι τοξικές ουσίες του
τσιγάρου διασπείρονται από τον αέρα, μεταφέρονται
μέσα στα κτίρια και προσκολλώνται στις επιφάνειες
των τοίχων και των αντικειμένων ακόμη και σε χώρους
μη καπνιστών.

Κι όμως...
― Το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν
της Σκωτίας προς την Σαουδική Αραβία είναι
η άμμος.
― Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες που έμεναν
εκτός γάμου μετά τα 30 τους, έχαναν το
εκλογικό τους δικαίωμα και τους απαγορευόταν η συμμετοχή τους σε αγώνες.
― Η αρχαιότερη λεκάνη τουαλέτας με
καζανάκι υπήρχε πριν από 3.500 χρόνια στα
ανάκτορα της Κνωσσού.

Αυτή είναι πλάκα;
Οι συνάδελφοι του Οδυσσέα στην ΔΕΔΙΣΑ
στα Χανιά ανήμερα του γάμου του, του έστησαν τέτοια πλάκα που θα την θυμάται όλη
του τη ζωή.
Αντί για τη νύφη του έστειλαν άλλη κοπέλα η οποία μάλιστα σε έξαλλη κατάσταση
βιαζόταν να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.
Τελικά αποδείχθηκε ότι η επίμονη νύφη
ήταν ένας καλός συνάδελφος του Οδυσσέα,
ο οποίος το φυσάει και δεν κρυώνει!!!

Οι συντελεστές της ωραίας Έκθεσης Φωτογραφίας
που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της Δάφνης
14-15 και 16 Αυγούστου 2018.

Τι θα συμβεί εάν κόψετε το ψωμί;
Οι περισσότεροι άνθρωποι τρώνε παραδοσιακά
άσπρο ψωμί. Δηλαδή ψωμί με αλεύρι λευκό. Αναφορικά
με το ψωμί πρέπει να γνωρίζετε ότι η πιο υγιεινή επιλογή είναι το αλεύρι -και γενικώς οι τροφές- που
είναι ολικής άλεσης.
Το ψωμί είναι γεμάτο υδατάνθρακες και αν τους
κόψετε απότομα από τη διατροφή σας τότε θα δείτε
σχεδόν αμέσως να χάνετε κιλά.

Οφθαλμιατρείο Αθηνών
Πανεπιστημίου 36 & Σίνα
Από μακριά θυμίζει βυζαντινή εκκλησία.
Χτίστηκε και λειτούργησε ως οφθαλμολογικό
νοσοκομείο διατηρώντας την χρήση του μέχρι
σήμερα. Ξεκίνησε το 1847 σε σχέδια του Αρχιτέκτονα Χάνσεν κι ολοκληρώθηκε από τον
Λυσ. Καυταντζόγλου ο οποίος πρόσθεσε την
προεξοχή της κυρίας εισόδου ακολουθώντας
ένα βυζαντινού τρόπου ρυθμό.
Την περίοδο 1867-69 προστέθηκε ένας
ακόμη όροφος, το 1881 ένα υπερώο στο
δώμα και την περίοδο 1910-15 το βοηθητικό
κτίσμα των εξωτερικών ιατρείων.
Σημειώνεται ότι ο ιδιαίτερος βυζαντινισμός
του έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα κτίρια
της ίδιας εποχής.

Γνωρίζετε ότι...
― Η Ακαδημία Αθηνών, ένα οικοδόμημα
στολίδι κατασκευάστηκε σε μελέτες των
Χάνσεν και Τσίλλερ κι ολοκληρώθηκε το
1887. Αλλιώς ονομάζεται Σιναία Ακαδημία
αφού οικοδομήθηκε με δωρεά του ομογενούς
επιχειρηματία Σίμωνος Σίνα.
Φημισμένη για το μεγάλο αέτωμα της
Ιωνικής εισόδου καθώς και για τα αγάλματα
της Αθηνάς, του Σωκράτη και του Πλάτωνα
στον περίβολό της ιδρύθηκε ως Ακαδημία
των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών την 18-3-1926 κατόπιν πιέσεων
για εκπροσώπηση της χώρας στην Διεθνή
Ακαδημαϊκή Ένωση.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Αίθουσα 137 μ2 με πατάρι 28 μ2
σε οικόπεδο 213 μ2 απέναντι
από το Δημοτικό Σχολείο του χωριού
Τηλ.: 6947905174
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Βραδινή άποψη
από το πανηγύρι της Δάφνης

Ανέκδοτο και ερώτηση
― Γιατί, ρώτησε κάποιος, λένε χρόνια πολλά
στους πολιτικούς την πρωταπριλιά;
Απάντηση: ― Γιατί λένε πάντα ψέματα και ποτέ
την αλήθεια.

Δεν γνωρίζω αν, για την ανόρθωση της Δάφνης, υπάρχει
τέτοιο Δημοτικό ή Περιφερειακό Πρόγραμμα της Ελληνικής Πολιτείας. Αν ναι, θα το επικροτήσω, έστω και αν είναι ατελές ή
ημιτελές. Αν όχι, θα ψέξω τους αρμοδίους Δημοτικούς, Περιφερειακούς και Πολιτειακούς παράγοντες για την παντελή εγκατάλειψη
της άλλοτε Τριτεύουσας στην Αχαΐα Δάφνης. Ανεξαρτήτως όμως
αυτών (ύπαρξης ή ανυπαρξίας των) και έχοντας μελετήσει την
ιδιομορφία της όλης περιοχής του τέως Δήμου Παΐων και γνωρίσει
τον καθαρά αγροτικό της χαρακτήρα, καταλήγω, ότι μπορεί σήμερα
να προσφέρει θετικά, μόνον ο αγροτουρισμός, για τον οποίο και τα
ωφελήματά του έχω γράψει και έχω μιλήσει εξ ονόματος της τότε
«Ομοσπονδίας Καλαβρυτινών Συλλόγων», για το μεγαλύτερο
μέρος της τότε επαρχίας Καλαβρύτων. Σήμερα όμως περιορίζομαι
αποκλειστικά για τον αγροτουρισμό της Δάφνης, της οποίας ο παραγωγικός αγροτικός προορισμός εξέλιπεν και η κτηνοτροφία έχει
υποβαθμισθεί και είναι φτωχότερη προγενεστέρων ετών.
Έτσι και αφήνοντας τη διερεύνηση του «τίνες πταίουσι και
διατί» στους ίδιους τους Δαφναίους, καθόσον εγώ, πριν από λίγα
χρόνια, που υπήρχε εν λειτουργία ο Δήμος Παΐων και η Δάφνη
ήταν η έδρα του, με τίτλο «Τις πταίει» συνέγραψα και εδημοσίευσα
στην αυτή εφημερίδα, χωρίς όμως να υπάρξει αντίλογος. Επανερχόμενος όμως στο τωρινό θέμα μου, διατυπώνω υγιείς σκέψεις και
κάνω στους αρμοδίους θετικές προτάσεις, έχουσες ως εξής:
Η Δάφνη έχει και ιστορικό παρελθόν και μυθολογία, σχέσιν
έχουσα με το όνομά της (καθόσον το όνομα Στρέζοβα ήταν ξενόφερτο, δηλ. Σλαβικό), αφού η όμορφη θυγατέρα του ποτάμιου
θεού Λάδωνα, για να αποφύγει τον μαζί της ερωτισμό του θεού
Απόλλωνα, μεταμφιέστηκε σε δένδρο δάφνης, αποκληθείσα έκτοτε
Δάφνη και ο Λάδων ποταμός μνημονεύεται από τον Ησίοδο και περιγράφεται από τον Παυσανία και υπήρξε ανέκαθεν της Δάφνης
υδάτινος της ευημερίας της δημιουργός.
Εκτός όμως από τον Δαφναίο Λάδωνα ποταμό, κόσμημά της
είναι και το περίφημο Τρικάμαρο Γεφύρι, για το οποίο λίγες είναι οι
γνώσεις των πολλών Δαφναίων και μη. Επισκεφθείς προ δύο ετών
τούτο και ερευνήσας τα της κατασκευής του, έμαθα ότι κατεσκευάσθη
περί το 1790 μ.Χ. από Λαγκαδινούς μαστόρους σε συνεργασία με
Μακεδόνες ειδικούς, για να εξυπηρετεί τους αγρότες και ποιμένες
της τότε Στρέζοβας, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες.
Λέγεται επίσης και επιβεβαιώνεται από αναθηματικό εύρημα λίθινης πλάκας εντοιχισμένης στην είσοδο του Νεκροταφείου της
Δάφνης, αναγράφουσας «Τέκτονες Μακεδόνες», που στις αρχές
του 20ού αιώνα ασχολήθηκαν με την επισκευή τμήματος του Γεφυριού, που είχε διαβρωθεί και καταπέσει, κληθέντες, προς τούτο,
ως ειδικοί και ασχοληθέντες στη συνέχεια με την κατασκευή του
μανδρότοιχου του Νεκροταφείου.
Από το θαυμαστό για την τέχνη του Τρικάμαρο αυτό Γεφύρι
ανεβαίνουμε προς την Ιερά Μονή της Ευαγγελίστριας που είναι
άμεσα συνδεδεμένη με την γενέτειρά της Δάφνη, την οποία αφ’
υψηλού ευλογεί, διαλαλούσα και την θαυμαστή ιστορία της με την
εισβολή των ορδών του Ιμπραήμ και την λεηλασία και καταστροφή
μέρους της, των Στρεζοβινών οπλαρχηγών και μαχητών ηρωικώς
αγωνισθέντων και αποκρουσάντων αυτές (τις ορδές).
Εκείθεν δε και αριστερότερα εισερχόμαστε στα Αρκαδικά όρια
και σε μικρή απόσταση γινόμαστε θεατές και θαυμαστές της Λίμνης
του Λάδωνα, με τη δική της ιστορία και τους δικούς της Ιταλούς κατασκευαστές στις αρχές της δεκαετίας του 1950.
Έτσι Λάδωνας ποταμός, Τρικάμαρο Γεφύρι, Ιερό Μοναστήρι
και Λίμνη Λάδωνα σχηματίζουν αξιόλογο τετράγωνο, περί την
Δάφνην με αποτέλεσμα να γίνει η πλήρης αυτών τουριστική αξιοποίηση με κατάλληλους δρόμους (που νομίζω, ότι εν μέρει υπάρχουν)
και την πρέπουσα διαφήμιση δια του επαρχιακού μας τύπου και
την έκδοση ειδικών τουριστικών οδηγιών, με φωτογραφίες και
ιστορικές και μυθολογικές περιλήψεις.
Πέραν όμως της Δάφνης και δυτικά αυτής υπάρχει, αρχοντικά
ανακατασκευασμένο το «Χάνι του Καλαθά», με τη δική του ιστορία
(για την οποία έχω συντάξει ειδικό κείμενο) και την επαινετή φιλοξενία, ενώ ανατολικά της Δάφνης, στα Παγκρατέικα και δεξιά του
προς Κλειτορία δρόμου, απολαμβάνει την αιωνιότητά του το
λεγόμενο «Κλήμα του Παυσανία», που κατά την παράδοση το
ευρήκεν ο ίδιος ο Παυσανίας, στη σκιά του οποίου ανεπαύθη, όταν
διήρχετο την τότε Αζανία χώρα (την σημερινή επαρχία Καλαβρύτων
και μέρος της Αρκαδίας και Ηλείας), χωρίς όμως να περιγράφει
αυτό στα «Αρκαδικά» του.
Παίρνω δε εδώ αφορμή να προτείνω να στηθεί από τον Δήμο
Καλαβρύτων ή τους δύο Συλλόγους των Δαφναίων (Αθηνών και
Πατρών) ανδριάντας του Παυσανία, επί της 111 Εθνικής Οδού και
στο σημείο που αρχίζει ο προς την Δάφνη δρόμος. Τούτο είναι
χρέος ιστορικό όλων ημών των κάποτε Αζάνων, προς το μεγάλο
αυτό Λύδιο περιηγητή, που με την επιμονή του και την ευφυία του
κατέγραψε και διέσωσε, το 200 μ.Χ. περίπου, τα όσα είδε, στα Αρκαδικά του, που είναι το 9ο βιβλίο των περιηγήσεών του ανά τον
τότε Ελληνικό χώρο.
Δυνάμεθα επίσης να διαγράφουμε στους τουριστικούς οδηγούς,
με κέντρο τη Δάφνη, την πορεία ανατολικά προς Κλειτορία και
εκείθεν προς Καλάβρυτα, (μέσω «Σπηλαίου Λιμνών» και «Χιονοδρομικού Κέντρου»), δυτικά προς τη σφύζουσα αρχαιοτήτων
Ψωφίδα (Τριπόταμα) μέσω του δημοτικού διαμερίσματος της εξίσου
ιστορικής Πάου και βόρεια, δια της λάμπουσας από ομορφιές Χόβολης, στην ωραιότατη νύμφη της Αχαΐας, την Αροανία, που τη
στεφανώνει ο βαθύσκιωτος Τάρταρης, και την ευλογεί η Ιερά
Μονή των Αγίων Θεοδώρων και δια της σιωπής της η Ιερά Μονή
της Παναγίας της Φανερωμένης, ενώ ο Οσιομάρτυρας Παύλος
δικό της τέκνο είναι, στην Τρίπολη μαρτυρήσαν!!!
Γράφω αυτά περιληπτικά για να βοηθήσουν όσους καταπιαστούν
για την υλοποίηση αυτών, προς προσέλκυση θαυμαστών της όλης
περιοχής προς όφελος, κυρίως της Δάφνης.

Δημήτριος Σφυρής
(εξ Αλεσταίνων Αροανίας)
Δικηγόρος Αθηνών - Συγγραφέας
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SOS Τα πλατάνια μας αργοσβήνουν

Το ξεμάτιασμα
Ένας λεβέντης χόρευε
στο ντόπιο πανηγύρι,
μα οι κοπελιές τον μάτιασαν
και του θανάτου πέφτει.

όλοι τι πρόκειται να συμβεί. Τότε θα
ψάχνουμε για τους υπεύθυνους όπως
γίνεται σε κάθε περίπτωση ατυχήματος. Οι τωρινοί θα κατηγορούν
τους προηγούμενους υπεύθυνους
και οι προηγούμενοι τους σημερινούς.
Γι’ αυτό πριν συμβεί κάτι δυσάρεστο παρακαλούμε τη Δημοτική Αρχή
και το Δασαρχείο να κοπούν και να
απομακρυνθούν άμεσα τα ξερά και
σάπια πλατάνια που βρίσκονται πάνω
στους δρόμους για να αποφύγουμε
δυσάρεστες καταστάσεις.

Στις όχθες του ποταμού Λάδωνα
και του Ξεροπόταμου υπάρχουν δεκάδες πλατάνια ξερά και μερικά τελείως σάπια. Κάποια έχουν ήδη γείρει
και στηρίζονται σε άλλα που ακόμη
αντέχουν να στέκονται όρθια.
Στις όχθες του Ξεροπόταμου και
σε κάποια σημεία του Λάδωνα υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι.
Από εκεί περνούν καθημερινά άνθρωποι με τρακτέρ αγροτικά αλλά
και με τα ζώα τους. Αν κάποια από
τα σάπια πλατάνια (και είναι αρκετά
μεγάλα) καταρρεύσουν την ώρα που
περνούν άνθρωποι καταλαβαίνουμε

Ήρθαν γιατροί με φάρμακα
γέροντες με βοτάνια,
μάγισσες με τα ξόρκια τους
παπάδες με λιβάνια.
Μα ο νέος μένει ακίνητος
χωρίς καμιά ζωντάνια,
δεν δείχνει να ’χει δύναμη
το μάτιασμα να διώξει.

Π.Τ.

Η νια που τον νοιαζότανε
τρέχει γοργά κοντά του,
γιατί ήξερε το φάρμακο
για να ‘βρει την υγειά του.

Υπακοή και Πειθαρχία στο νόμο, είναι Ελευθερία
Βολταίρος

Επί τρία χρόνια η κυβέρνηση παρεμβαίνει κατά της Δικαιοσύνης, προκειμένου
να την καταστήσει εργαλείο των πολιτικών επιδιώξεών της. Ενδεικτικό αυτής
της προσέγγισης αποτελεί η απάντηση
του κ. Τσίπρα τον Σεπτέμβριο του 2016
σχετικά με την επικείμενη τότε απόφαση
του ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες.
Σύμφωνα με την οποία απάντηση: «Η
δικαιοσύνη θα βγάλει την απόφασή της
αλλά δεν δίνω ούτε μια πιθανότητα στο
ΣτΕ να ακυρωθεί ο διαγωνισμός». Παράλληλα κλήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης από την αντιπολίτευση να διευκρινίσει
εάν συμφωνεί με την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
κατέλαβε την κυβέρνηση, αλλά δεν κατέλαβε ακόμη την εξουσία.
Το υπουργικό συμβούλιο τον Ιούνιο
του 2015 επιλέγει για πρόεδρο του Α.Π.
την κ. Βασιλική Θάνου, αφού ήταν η τέταρτη αντιπρόεδρος κατά σειρά αρχαιότητος. Για να γίνει υπηρεσιακή πρωθυπουργός μετά δίμηνο ως μοναδική πρόεδρος Ανωτάτων Δικαστηρίων, καθ’ όσον
οι δύο αντίστοιχες θέσεις ΣτΕ και Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέμειναν σκοπίμως
κενές. Μετά δε τη συνταξιοδότησή της
διορίσθηκε προϊσταμένη του νομικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας της κυβέρνησης. Το 2016 με εισήγηση του
υπουργού Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλου επιλέγεται από το υπουργικό
συμβούλιο στη θέση του Εισαγγελέως
Α.Π. η κ. Ξένη Δημητρίου, η οποία κατείχε
την πέμπτη θέση στην επετηρίδα των
αντεισαγγελέων του Α.Π. Τον Οκτώβριο
του 2016 ο υπουργός Δικαιοσύνης διατάσσει τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου
κατά του αντιπροέδρου του ΣτΕ Αθανασίου Ράντου, ο οποίος συμμετείχε στη

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 ή αναψυκτικό
και να συζητήσουμε
θέματα του Συλλόγου
και του χωριού μας.

σύνθεση της Ολομέλειας που κρίνει την
υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.
Διασύρεται από δημοσιεύματα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Όμως
τον Ιούνιο του 2017 ο κ. Ράντος κρίνεται
ομόφωνα αθώος.
Το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού,
μετά την κήρυξη της αντισυνταγματικότητας του «λεγόμενου» νόμου του Παππά,
παρομοιάζει τους δικαστικούς λειτουργούς με παρακράτος δηλώνοντας ότι «αυτόν τον τόπο δεν τον κυβερνούν ούτε τα
διαπλεκόμενα, ούτε το βαθύ παρακράτος.
Τον κυβερνούν οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, με τη βούληση του ελληνικού λαού».
Θυμίζει τούτο εκείνο το ανιστόρητο
του μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου «Πρώτα
ο λαός και μετά ο θεσμός». Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Πολάκης καγχάζει από τα έδρανα της Βουλής όταν ο
τ. υπηρεσιακός πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣτΕ κ. Π. Πικραμμένος, κλαίοντας για το θέμα της Novartis, καθόσον
διασύρεται, χωρίς καν να είναι πολιτικός.
Και όχι μόνον ο κ. Υπουργός ως συνήθως,
απειλεί με τον τρόπο του, «Μάζεψε το
δάκτυλό σου κατάλαβες;» κ.λπ. ανείπωτες
αλχημείες. Διαπιστώνει κανείς ότι μεταξύ
των κομμάτων δεν υφίστανται απλώς αντιπαλότητες, αλλά έχθρες που δεν αρμόζουν σε σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα.
Η λέξη φθόνος φιγουράρει στις εισαγωγές των στρατηγικών αναλύσεων για
τους εμφύλιους σπαραγμούς της αρχαιότητας. Ενώ η κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου, αντιπρόεδρος της Βουλής νομίζοντας ότι το μικρόφωνό της ήταν κλειστό,
απευθυνόμενη στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου, είπε: «Αϊ
στο διάολο». Πάντως η ίδια ισχυρίσθηκε
ότι δεν άκουσε τον εαυτό της να λέει
κάτι τέτοιο. Αφού βέβαια την άκουσε
ολόκληρο το πανελλήνιο.
Εκτός του ότι δεν μεσολάβησαν αδόκιμες και ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις του
κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλου,
περί μεγαλύτερου δήθεν σκανδάλου από
ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους σχετικά
με την υπόθεση Novartis την οποία, όπως
ο ίδιος ομολόγησε, μερικά εμελέτησε,
κακώς και αυθαιρέτως.

Σήμερα, στην εποχή της ανομίας, ο
νόμος και η τάξη αποτελούν το οχυρό
της Δημοκρατίας. Εκείνος που υπακούει
και πειθαρχεί στο νόμο γίνεται ελεύθερος,
αφού κατά τον Βολταίρο, η πειθαρχία
φέρνει ευνομία και τάξη. Όμως στα τελευταία χρόνια ψηφίσθηκαν πάνω από 40
νόμοι για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης
χωρίς αποτέλεσμα. Το πρόβλημα όμως
δεν είναι μόνον οι κακοί νόμοι, αλλά η
απαξίωση των θεσμών και η περιφρόνησή
τους. Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και
στην δικαστική λειτουργία δεν εξασφαλίζονται με κανένα τρόπο παρά με την
ευσυνειδησία στην άσκηση των καθηκόντων και την απρόσκοπτη απόδοση
της Δικαιοσύνης. Ο σημαντικότερος λόγος
καθυστέρησης απονομής της δικαιοσύνης
στα Διοικητικά κυρίως Δικαστήρια είναι,
μεταξύ άλλων, η άρνηση συμμόρφωσης
της Εκτελεστικής Εξουσίας στις Δικαστικές αποφάσεις, καθώς επίσης διότι το
Δημόσιο ασκεί αβάσιμα και στρεψόδικα
ένδικα μέσα με στόχο να αποφύγει τις
υποχρεώσεις του. Η δικαστική Αστυνομία
υπάρχει στα χαρτιά από το 1993 επί
υπουργείας κ. Μπενάκη, η κακή νομοθεσία, πολυνομία και η κουλτούρα της ανοχής στην παραβατικότητα κυριαρχούν.
Και συμβαίνουν όλα αυτά, παρ’ ότι οι καταδίκες της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(Ε.Δ.Δ.Α.) υπερβαίνουν τις 400 για παραβίαση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Ενδεικτικά σημειούται ότι στο ΣτΕ εκκρεμούν περί τις 28.000 υποθέσεις, μέσος
όρος κάθε υπόθεσης 5 χρόνια, 60.000
στα Εφετεία, 376.000 Διοικητικά Πρωτοδικεία και 445.000 στα Ειρηνοδικεία της
χώρας. Η ελληνική δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της με τα δεδομένα που υπάρχουν,
μπορεί να υπερασπισθούν την δημοκρατία,
την κοινωνική αλληλεγγύη, την ελευθερία
και ισότητα στην ουσία της, σ’ ένα κόσμο
άδικο και άτιμο, όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης, αφού η Δικαιοσύνη μέχρι τώρα
δεν πρόφθασε να αρματωθεί. Αλλιώς:
«ας βάλουμε στόχο το φεγγάρι. Ακόμη
και αν αποτύχουμε, να ελπίσουμε ότι θα
βρεθούμε ανάμεσα στα αστέρια» Μάρκος
Αυρήλιος.
Ιωάννης Σκουτέρης
Δικηγόρος, τ. Αντιδήμαρχος Χολαργού

Ενημέρωση
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.λπ. 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.

Σκύβει χωρίς καμιά ντροπή
κι ένα φιλί του δίνει.
Εκείνος νιώθει τη δροσιά
τα μάτια του ανοίγει
και με το δεύτερο φιλί
το μάτιασμα έχει φύγει.

Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα (36)
της λέξης Ξεμάτιασμα
1) Ξ
2) Ε
3) Μ
4) Α
5) Τ
6) Ι
7) Α
8) Σ
9) Μ
10) Α
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1) Μαζεύω το άφρι με την ξύλινη κουτάλα, όταν
βράζει το κρέας ή κλέβω.
2) Μείνε εκεί που είσαι.
3) Ξύλινη φορητή κούνια.
4) Το λέμε για τη μεγάλη οικογένεια. Παλιά ονόμαζαν έτσι τους πολλούς στρατιώτες.
5) Πανί που το χρησιμοποιούσαν για στράγγισμα
τυριού και γιαουρτιού.
6) Έτσι λέγαμε το μεγάλο σπυρί. (αντ.)
7) Είμαι βρεγμένος, μουλιασμένος από τη βροχή.
8) Ονομασία του σιδερένιου κουβά που βγάζαμε
νερό από τα πηγάδια.
9) Είδος σαλιγκαριού με στρογγυλό κέλυφος.
10) Είδος μύγας που ενοχλεί τα ζώα και έχει
πάρει το όνομά της από ένα ζώο.
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (35)
(αρ. φ. 63):
1) Κ ουτσούνα
6) Λ ίγδα
2) Ά γανο
7) Η λακατή
3) Ύ περος
8) Δ αμάλα
4) Κ ουρούνα
9) Ε βίβα
5) Α καμάτης
10) Σ ουφρώνω
Παν. Τσίπος

Ο Σύλλογος είσαι εσύ.
Ενίσχυσέ τον για να
διατηρήσουμε την επαφή
με το χωριό και μεταξύ μας.

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
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ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ
Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου γιορτάζει η ιστορική εκκλησία της Παναγίας στο Νεκροταφείο του χωριού. Έγινε
η λειτουργία μπροστά στο ξύλινο τέμπλο με λαμπρότητα και κατάνυξη. Στη συνέχεια οι γυναίκες του χωριού
μας πρόσφεραν άρτους και γλυκά!!!!
Βάσω Μαλλή

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Πρωτεύσας στις εισαγωγικές στην
Ιατρική του Πανεπιστημίου Πατρών
σε τηλεοπτική συνέντευξή του, την
οποία ανάρτησε και στο διαδίκτυο,
εδήλωσε πως μετά την αποφοίτησή
του θα φύγει στο εξωτερικό για σταδιοδρομία. Αφού τον συνεχάρηκα για
την επιτυχία του, του ανέφερα: πώς
οι μέχρι τώρα σπουδές του ήταν
μέσα στις απόλυτες υποχρεώσεις
της πολιτείας. Οι περαιτέρω όμως
σπουδές που παρέχονται κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, νομίζω πως
πρέπει να επιφορτίζουν τους φοιτώντες με κάποιες υποχρεώσεις έναντι των οικονομικών χορηγών τους.
Τα κτήρια, εργαστήρια και ο εξοπλισμός που για έξι τουλάχιστον έτη,
θα χρησιμοποιηθούν για την διδαχή
του στην επιστήμη, συντηρούνται
από τα χρήματα των φορολογούμενων Ελλήνων. Η μισθοδοσία των διδασκόντων καθηγητών θα γίνεται από
τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Για το σύνολο αυτών των
παροχών, που εάν καλώς εξετασθούν
είναι ευεργεσία, δεν αισθάνεται καμία
έστω υποτυπώδη υποχρέωση, αλλά
το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το
προσωπικό του όφελος; Βέβαια η
ερώτησή μου έμεινε αναπάντητη.
Αυτή είναι μία από τις εκατοντάδες χιλιάδες παρόμοιες περιπτώσεις,
πολλαπλής ζημίας του Ελληνικού
λαού, διότι καταναλώνεται χρηματικό
ποσόν από την φορολογία του, για
όλα τα ανωτέρω, αλλά και το μεγαλύτερο και καλύτερο παραγόμενο
έργο να εκπατρίζεται, με αποτέλεσμα,
την οικονομική, την επιστημονική και
πνευματική του πτώχευση.
Η αναμφισβήτητη αγάπη των Ελλήνων γονέων προς τα παιδιά τους,
γεννά την επιθυμία τους, αυτά να γίνουν πολύ καλύτερά τους σε όλους
τους τομείς, διότι πιστεύουν και όχι
αδίκως, στις ικανότητές τους. Η πίστη
υπάρχει και αποδεικνύεται από την

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

αρχαιότητα, όταν τα Σπαρτιατόπουλα
χορεύοντας έμαθαν να λένε στους
παππούδες και γονείς τους, «άμες
δε γεσόμεθα πολλώ κάρρονες», //
εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροί
σας. Η αρχή της αυτοπεποίθησης. Η
υλοποίηση όμως αυτής της επιθυμίας
καθίσταται πολυέξοδη για την πλειονότητα των γονιών και τους επιφέρει
προσωπικές στερήσεις. Έχει όμως
επιπτώσεις και στην γενικότερη εθνική οικονομία, χωρίς το αντίστοιχο
ανταποδοτικό όφελος. Βεβαίως η πανεπιστημιακή φοίτηση στα εθνικά πανεπιστήμια παρέχεται από το δημόσιο
ταμείο. Τα κράτη τα σεβόμενα την
εθνική τους οικονομία, θεωρούν την
παροχή της πανεπιστημιακής φοίτησης, ως οικονομική πίστωση στους
φοιτητές, οι οποίοι υποχρεούνται να
αποπληρώσουν, με την αποκατάστασή
τους στην εργασία τους.
Όπως στην αρχή αναφέρω, εμείς
οι Έλληνες πληρώνουμε όλα τα χρειώδη για την φοίτηση των παιδιών
μας και τα άλλα κράτη, τα θεωρούμενα πλουσιότερα από εμάς, καρπώνονται έναντι μικρής, γι' αυτούς αμοιβής, τα αποτελέσματα της ανιδιοτελούς προσφοράς μας. Ένα μικρό παράδειγμα είναι η καταμέτρηση των
περίπου 1.500 Ελλήνων ιατρών στο
κρατίδιο, της «φίλης» Γερμανίας, Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ανάλογη αντιστοιχία υπάρχει και στην υπόλοιπη
χώρα. Γιατί οι Γερμανοί, αλλά και
άλλα κράτη να ξοδευτούν για την ιατρική αλλά και άλλη επιστημονική
κατάρτιση του συνόλου των παιδιών
τους, αφού μπορούν να τους πάρουν
έτοιμους από την Ελλάδα και από
άλλα κράτη;
Η άποψή μου και νομίζω, είναι
σωστή και δίκαιη, σε όλους τους
αποφοιτήσαντες των Ελληνικών πανεπιστημίων, αφού από πριν το γνωρίζουν, να γίνεται, μία κατά αποτίμηση, ανάλογα της σχολής, χρέωσή
τους προς το δημόσιο, η οποία θα
αποπληρώνεται σταδιακά με την εργασιακή αποκατάστασή τους. Το έσοδο αυτό να συμβάλλει στην μισθοδοσία των ιατρών, γεωπόνων, κτηνιάτρων, μηχανικών και λοιπών επιστημόνων, που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ύπαιθρο χώρα. Ας
μην σπεύσουν κάποιοι καλοθελητές
να με κατηγορήσουν πως καταργώ
την δωρεάν παιδεία, διότι θα τους
απαντήσω πως η υποχρέωση αφορά
την Α/θμια και Β/θμια παιδεία.
Η πανεπιστημιακή παροχή σπουδών, ως στόχο έχει την έναρξη της
επαγγελματικής κατεύθυνσης και πορείας των σπουδαστών. Άρα είναι
μέρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους και όχι απαραίτητη
παιδεία και υποχρέωση της πολιτείας.
Μετά το πέρας των πανεπιστημιακών σπουδών, παρατηρείται το
οξύμωρον σχήμα, της εκμετάλλευσης
του ευεργέτου από τον ευεργετηθέντα. Δηλαδή πλήρωσέ με, για να
σου παρέχω τις υπηρεσίες από τις
γνώσεις μου, τις οποίες εσύ επλή-

ρωσες για να αποκτήσω.
Η αναγνώριση, από αντικειμενικούς ερευνητές, της υπεροχής της
νοητικής ικανότητας των Ελλήνων
από άλλους λαούς, αντί να αποβαίνει
προς όφελός μας γίνεται αντικείμενον
εκμετάλλευσής μας. Δεν είναι τυχαίο
πως το 3% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως είναι Έλληνες,
μεγάλο ποσοστό συγκρίνοντας πληθυσμιακά μεγέθη.
Ο Αυστριακός ιστορικός Έγκον
Φρίντελ είπε: «είμεθα αναγκασμένοι
να αναγνωρίσωμεν ότι οι Έλληνες
είναι η κατ’ εξοχήν μεγαλοφυία ανάμεσα εις τους λαούς».
Ίσως αυτό να ενοχλεί τους μισέλληνες κυβερνήσαντες και κυβερνώντες και τους πάτρωνές τους και
προσπαθούν μέσω της παροχής ιθαγένειας στους αλλοδαπούς, όχι μόνον
να αλλοιώσουν τον Ελληνισμόν, αλλά
εάν είναι δυνατόν να τον αφανίσουν.
Ιθαγένεια: λέξης σύνθετη ιθύ=ευθύς+γένος, δηλαδή ο έλκων κατ' ευθείαν το γένος από τους προγόνους
του, τους γηγενείς, τους αυτόχθονες.
Ποία είναι η σχέση των Αφροασιατών με την Ελληνική γη και τους
αρχαίους προγόνους μας;
Ποίος κύριοι κρατούντες μισέλληνες και επίορκοι, διότι έχετε ορκιστεί για την υπεράσπιση αυτού του
έθνους, σας έδωσε το δικαίωμα να
αλλοιώσετε το Ελληνικό έθνος; Η
ιθαγένεια όχι μόνον δίδει το δικαίωμα
μονίμου εγκατοίκησης στην Ελλάδα,
των αλλοδαπών, αλλά και την παροχή
εκπαίδευσής τους, καθώς και την
διατήρηση των ηθών, εθίμων και θρησκευτικών δοξασιών τους, ότι αυτό
συνεπάγεται για τον Ελληνισμόν.
Ας μην σπεύσουν οι πληρωμένοι
Ελλαδέμποροι να με κατηγορήσουν
για ρατσισμό, διότι θα τους απαντήσω
ως Έλλην με την Ομηρική ρήση του
Αλκίνοου προς τον Οσυσσέα: «αντί
κασιγνήτου ξένος θ' ικέτης τε τέτυκται ανήρ ος τ’ ολίγον περ επιψαύη
πραπίδεσιν». Δηλαδή, σαν άλλος
αδελφός ο ξένος και ο ικέτης είναι
του άνδρα, που έχει στην καρδιά
έστω και μία στάλα φιλοτίμου. Αυτός
είναι ο ΕΛΛΗΝ. Δέχομαι την παροχή
φιλοξενίας στους έχοντας την ανάγκη
της, αλλά όχι την προγραμματισμένη
και στοχευμένη, από ξένα κέντρα
αποφάσεων, εγκατάστασης αλλοδαπών στην χώρα μου και τον εκπατρισμό των ομοεθνών μου προς εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων.
Τον ακριβή ορισμόν της εθνικότητας των κατοίκων αυτής της χώρας
τον δίδει ο Ισοκράτης στον πανηγυρικό του: «Αυτήν την χώρα κατοικούμε χωρίς να διώξουμε κανέναν,
ούτε την καταλάβαμε εν απουσία
του, ούτε είμαστε συλλογή πολλών
εθνοτήτων, αλλά καλώς και γνησίως
υπάρχομεν από την στιγμή που (εφυτρώσαμε) εγεννηθήκαμε, αυτήν έχουμε σε όλην την διάρκεια της ζωής
μας. Είμαστε γηγενείς».

Πάνος Τράγκας
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ..................ΑΡ. ΑΠΟΔ ................ΠΟΣΟ
Μπουσιούτης Γεωργ. Λάμπης .......... 1686................. 187€
.................................................................... ... 300$ Καναδά
Κανδρής Ιωάννης του Θεοδώρου .... 1704 ... 100$ Καναδά
Φελεμέγκας Αναστάσιος (ιερέας) .... 1690 ................ 100€
Κανδρής Αναστάσιος ........................ 1702 ................ 100€
Theodoropoulos Vas ........................ 1711 ................ 100€
Πλατανίτη Αδαμαντία ...................... 1714 ................ 100€
Κουρής Νικόλαος του Ανδρέα .......... 1716 .................. 80€
Σκουτέρη Βικτώρια .......................... 1684 .................. 50€
Καπλάνη Λίτσα .................................. 1687 .................. 50€
Καλησώρη-Συριοπούλου Βασιλική .. 1688 .................. 50€
Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης .......... 1693 .................. 50€
Ζήκος Αναστάσιος ............................ 1697 .................. 50€
Χιώτης Μιχαήλ .................................. 1698 .................. 50€
Λάππας Λεωνίδας ............................ 1699 .................. 50€
Λάππας Θεόδωρος ............................ 1700 .................. 50€
Φωτόπουλος Γεωργ. Νικ. .................. 1707 .................. 50€
Γαλάνης Χρήστος .............................. 1708 .................. 50€
Μπουσιούτη Χρυσάνθη .................... 1682 .................. 30€
Κουτσουρής Δημήτριος
(ελαιοχρωματιστής) .......................... 1696 .................. 30€
Μακρής Απόστολος .......................... 1709 .................. 30€
Σπηλιοπούλου Μαρία του Γεωργίου 1710 .................. 30€
Ράλλη-Μανασάκη Βιβή .................... 1715 .................. 30€
Αρβανίτης Κων/νος .......................... 1691 .................. 25€
Μανιατάκος Στέλιος ........................ 1685 .................. 20€
Φωτόπουλος Γεώργιος .................... 1689 .................. 20€
Παπαλαζάρου Γεώργιος .................. 1692 .................. 20€
Ανώνυμη ............................................ 1694 .................. 20€
Κουρή-Θεοδόση Ιωάννα .................... 1701 .................. 20€
Βασιλακόπουλος Αναστάσιος .......... 1703 .................. 20€
Κοροντζής Τρύφωνας ...................... 1705 .................. 20€
Μηλιαρά Θεοδώρα ............................ 1706 .................. 20€
Μπαλασοπούλου Αικατερίνη ............ 1695 .................. 15€
Σκουτέρης Χαράλαμπος του Δημ. .... 1712 .................. 20€
Ασημακόπουλος Θεόδωρος του Κων. 1713 ................. 20€

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.

ΙΒΑΝ Λογαριασμού:
GR8301101290000012929619976

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Μας στέλνετε την ύλη σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail)
ή με κούριερ ή ταχυδρομικά και σας παραδίδουμε
έτοιμο το έντυπό σας ή το ταχυδρομούμε.
Οι διορθώσεις γίνονται από εμάς (χωρίς επιβάρυνση).
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4ήμερες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις με όλους τους Δαφναίους
Συνέχεια από τη σελ. 1

και ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της
πρόσκλησής μας.
Εφέτος, λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης
των μικρών μας φίλων, των παιδιών της
Δάφνης και των περιχώρων, δεν κατέστη
εφικτό να «ανοίξουν» αυτά το χορό με την
παρουσίαση χορευτικού προγράμματος,
όπως συνηθιζόταν. Όμως αύριο, θα έχουμε
την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό
θέαμα πολυποίκιλων χορευτικών προγραμμάτων, στα πλαίσια του 16ου Παγκαλαβρυτινού Ανταμώματος, ενός θεσμού που έχει
καθιερώσει ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος
Πατρών και διοργανώνει σε συνεργασία με
τον Δήμο Καλαβρύτων. Εδώ, στη Δάφνη
μας, θα έχουμε την τιμή και τη μοναδική
ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και να παρακολουθήσουμε πάνω από είκοσι (20) χορευτικά
συγκροτήματα απ’ όλη την Ελλάδα, αλλά
και αποστολές από το εξωτερικό, από το
Ισραήλ και τη Ρουμανία, που θα μας παρουσιάσουν ένα πλούσιο «κοκτέιλ» χορών
και τραγουδιών.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, καταρχάς, όλους εσάς που παρευρίσκεστε
εδώ, και που με την αθρόα συμμετοχή σας,
ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας και δίνετε
και σε εμάς τους διοργανωτές, ιδιαίτερη
χαρά, αλλά και κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον τόπο
μας και τους δημότες μας. Θα ήθελα επίσης
να ευχαριστήσω και τους επισήμους, που
μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους,
και συγκεκριμένα, ελπίζοντας να μην παραλείψω κάποιον/α και ζητώντας εκ των
προτέρων συγγνώμη λόγω του πλήθους
του κόσμου για οποιαδήποτε τέτοια αστοχία,
τους: κ. Παναγιώτη Λάππα, πρώην Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Παΐων, του οποίου η προσφορά
επί τόσα χρόνια στα κοινά του τόπου μας

είναι αναμφισβήτητη, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Δάφνης κ. Ιωάννη
Τσίπο και τα υπόλοιπα μέλη του, κα. Ανδρομάχη Καφεντζή και κ. Χρήστο Παναγιωτακόπουλο, τον Πρόεδρο Τ.Κ. Αμυγδαλέας κ. Χρήστο Διαμαντόπουλο, τον Πρόεδρο Τ.Κ. Χόβολης κ. Ευάγγελο Θωμά, τον
Πρόεδρο Τ.Κ. Νασίων κ. Δημήτριο Ζίγκηρη,
τον πρώην Αντιδήμαρχο Παΐων κ. Ιωάννη
Μπαλασόπουλο και την αξιότιμη κόρη του
κα. Αναστασία Μπαλασοπούλου, Πρόεδρο
του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών, τον
πρώην Δημοτικό Σύμβουλο Δ. Καλαβρύτων
κ. Γεώργιο Παναγόπουλο, τον Πρόεδρο ΠΑΣΕΓΕΣ και Συνεταιρισμού Καλαβρύτων κ.
Παύλο Σατολιά, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Δαφναίων Αθηνών και
Πειραιώς κ. Άγγελο Καυγά καθώς και τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του, τον Πρόεδρο
του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Δάφνης
(ΝΑΟΔ) κ. Θεόδωρο Κόλλια καθώς και τα

υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του, την Πρόεδρο
του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πατρών
κα. Κατερίνα Ασημακοπούλου, τον πρώην
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
έγκριτο Νομικό και πολιτευτή κ. Άγγελο
Τσιγκρή, καθώς και τον έγκριτο Οικονομολόγο και πολιτευτή κ. Ηρακλή Ρούπα και οι
πρ. Πρόεδροι του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας-Πειραιά κ.κ. Διονύσης Σπυρόπουλος,
Ανδρέας Παναγόπουλος, Σπυριδούλα Τράγκα και Αθανάσιος Ζηρογιάννης.
Για να μην μακρυγορούμε όμως άλλο,
καθώς αυτή η βραδιά είναι πάνω απ’ όλα
αφιερωμένη σε εσάς, θα δώσω στο σημείο
αυτό τη σκυτάλη στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Δαφναίων Αθηνών και
Πειραιώς κ. Άγγελο Καυγά για έναν σύντομο

χαιρετισμό, και αμέσως μετά, θα ακολουθήσει γλέντι και χορός ελεύθερος για όλους
μέχρι πρωίας.
Ο Δήμος Καλαβρύτων, πιστός στο καθήκον του απέναντι στους δημότες του,
δια της δικής μου φωνής ως Αντιδημάρχου
της Δ.Ε. Παΐων, δεσμεύεται να συνεχίσει
κάθε δυνατή προσπάθεια, με τη διοργάνωση
και στήριξη τέτοιων πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία και με εσάς, που αποτελείτε το «ζωντανό» δυναμικό του, για τη
βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών
και του εν γένει περιβάλλοντος διαβίωσης
όλων μας και τη διατήρηση, εκτός των άλλων, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και
παράδοσης και ενός υψηλού πολιτισμικού
επιπέδου.
Καλή σας διασκέδαση!
Ακολούθησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά Άγγελος Καυγάς, ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε:
Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά
μου στις φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις
στον τόπο μας.
Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν την
ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί.
Με το χορό και το τραγούδι όλοι γινόμαστε ένας κύκλος, ενωμένος δυνατός.
Αυτό αποτελεί πρωταρχική ανάγκη,
ιδίως στην εποχή μας που όλοι βιώνουμε
τόσες δυσκολίες, οικονομικές κι όχι μόνο.
Στην καθημερινότητα, αυτές οι ανάπαυλες ψυχαγωγίας κι ανθρώπινης επικοινωνίας αποτελούν μία “όαση” που αφενός
μας δίνουν δύναμη για τα δύσκολα που θα
έλθουν κι αφετέρου μας κρατάνε δεμένους
με την παράδοση, τις ρίζες και τις αξίες
μας.
Βέβαια οι εκδηλώσεις ήταν προγραμματισμένες να ξεκινήσουν χθες από το ποτάμι αλλά δυστυχώς ο καιρός μας τα χάλασε
και μαζί ατυχήσαμε να απολαύσουμε το
συγκεκριμένο συγκρότημα με μουσική διαφορετική από αυτή που ακούμε συνήθως.
Απολαύσαμε όμως τις προηγούμενες
μέρες την εξαιρετική έκθεση φωτογραφίας
στο χώρο της πλατείας τριών συντοπιτών
και φίλων μας της Καίτης Μαλλή, της Γεωργίας Κουτσιουρή και του γυμναστή κα-

θηγητή στο Γυμνάσιο
Βασίλη Κουτέ.
Τώρα επιτρέψτε
μου να πω δύο λόγια
για το Σύλλογό μας ο
οποίος δεν υπολειτουργεί αλλά λειτουργεί σε διαρκή βάση.
Για πρώτη φορά
φέτος τη μέρα της Αγ.
Τριάδας φτιάξαμε μια όμορφη βραδιά στο
προαύλιο της εκκλησίας μας με μουσική,
φαγητό και τραγούδι για όλους και πραγματικά μαζευτήκαμε όλοι σε σημείο να μην
μας χωράει το προαύλιο.
Πρόθεσή μας είναι αυτή η βραδιά να
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και να είναι
καλύτερη της προηγούμενης χρονιάς.
Βάλαμε για πρώτη φορά την λέξη ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ προσφορά στο λεξιλόγιο των
Δαφναίων.
Την 23 και 24-3-2018 με πρωτοβουλία
του Συλλόγου καθαρίσαμε όλοι μαζί τις
βρύσες στην Αγ. Μαρίνα, στον Αϊ-Δημήτρη,
στην Μεγάλη Βρύση, στον Αϊ-Χαράλαμπο,
την βρύση της Παπαδιάς.
Επίσης καθαρίσαμε το αλσύλλιο απέναντι
από τον Αγ. Νικόλα και τα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ.
Εδώ σημειώνω ότι αυτά έγιναν κάτω
από αντίξοες καιρικές συνθήκες δηλαδή
βροχή κι αέρα μέχρι και χαλάζι.
Όλοι όμως το χαρήκαμε και τις δύο
μέρες κι αποδείξαμε ότι ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
αποτελεί προσφορά σε εμάς τους ίδιους
όταν γίνεται με αγνά κριτήρια.
Τώρα απομένει να κάνουμε κι αμμοβολή
στις βρύσες μας και τότε σίγουρα θα δείχνουν όμορφα κοσμήματα.
Φτιάξαμε πέτρινο ωραίο τραπέζι με καθίσματα πέτρινα στο άλσος απέναντι από
τον Αγ. Νικόλα για να ξαποσταίνουν οι περπατητές μας αλλά και όσοι θέλουν να απολαύσουν τη φύση μακρύτερα από το χωριό.

Φτιάξαμε και τοποθετήσαμε στην έξοδο
προς το δάσος δύο μαρμάρινες πινακίδες
με το όνομα του χωριού εκ των οποίων η
μία μας καλωσορίζει κι η άλλη μας εύχεται
καλό ταξίδι.
Ο Σύλλογος Δαφναίων συμμετέχει σε
όλα τα πολιτιστικά δρώμενα του χωριού
(Καρναβάλι, 25η Μαρτίου, πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου κ.λπ.) και θα συνεχίσει να συμμετέχει ανελλιπώς γιατί
αυτός είναι ο σκοπός του.
Επ’ ευκαιρία σημειώνω ότι τον Νοέμβριο
έχουμε εκλογές στον Σύλλογο. Ελάτε κοντά
μας, ελάτε στον Σύλλογο, στον Σύλλογο
όλων μας να τον πλαισιώσουμε με νέα
πρόσωπα. Εμείς ύστερα από έξι χρόνια
φρονώ ότι προσφέραμε αυτά που μπορούσαμε να προσφέρουμε. Καλοδεχούμενοι
όλοι για να συνεχίσει να υπάρχει και να
προσφέρει ο Σύλλογός μας.
Τελειώνοντας γιατί ποτέ δεν θα ήθελα

να σας κουράσω, εύχομαι καλή διασκέδαση
σ’ όλους με το συγκρότημα του φίλου μας
του Γιώργου του Κούνα.
Αύριο βέβαια πάλι εδώ για το Παγκαλαβρυτινό ΑΝΤΑΜΩΜΑ για τη δική σας διασκέδαση και την Κυριακή στις 20:00 όλα τα
παιδιά εδώ στην πλατεία για να τα διασκεδάσουν οι κλόουν σε μια απίθανη παράσταση.
Καλή διασκέδαση.
Τελικά τη σκυτάλη παρέλαβε το συγκρότημα του Γιώργου και Σωτήρη Κούνα
που διασκέδασε τους συμπατριώτες και
τους επισκέπτες μας, οι οποίοι είχαν ασφυκτικά κατακλύσει το κέντρο του χωριού
μέχρι τις μεγάλες πρωινές ώρες. Ο χορός
δεν σταμάτησε και η νεολαία μας έδειξε
ότι έχει τα πρωτεία χωρίς συναγωνισμό.
Το Σάββατο 18-82018 το βράδυ πραγματοποιήθηκε το Παγκαλαβρυτινό Αντάμωμα,
με επιμέλεια του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου
Πάτρας στον οποίο προΐσταται η συμπατριώτισσά μας Κατερίνα Ασημακοπούλου.
Περισσότερα από
δεκαεπτά χορευτικά

συγκροτήματα με εκατοντάδες χορευτές
πλημμύρισαν την πλατεία της Δάφνης.
Η είσοδός τους εντυπωσιακή. Όλοι οι
χορευτές πεζοί κρατώντας τα λάβαρα των
Συλλόγων τους σε όμορφους σχηματισμούς
διέσχισαν τον κεντρικό δρόμο καταλήγοντας
στην πλατεία όπου ενώθηκαν όλοι μαζί και
χόρεψαν τον “Τρανό Χορό”. Το θέαμα ήταν
εξαιρετικό. Χρώματα και μουσικές με χορευτές όλων των ηλικιών με ατέλειωτο
κέφι κι ενθουσιασμό χόρεψαν μοναδικά
τους δικούς τους χορούς φορώντας τις
ανάλογες στολές, ξεσηκώνοντας τους θεατές, που τους καταχειροκρότησαν.
Την Κυριακή το βράδυ 19-8-2018 η κλόουν ΝΙΚΗ events με τους συνεργάτες της
παρουσίασαν στους μικρούς μας φίλους
παράσταση κλόουν με ταχυδακτυλουργικά
και παιχνίδια με συμμετοχή των παιδιών.
Με το τέλος της παράστασης όλα τα
παιδιά μαζεύτηκαν γύρω από τους συντελεστές κι επιδόθηκαν σε paint on face μέχρι
αργά τα μεσάνυχτα.
Όλα τα παιδιά ζωγράφισαν είτε στο
πρόσωπό τους είτε στα χέρια είτε στα
πόδια τους διάφορα σχέδια και είναι αμφίβολο εάν κοιμήθηκαν τη νύχτα από το φόβο
μήπως αλλοιωθούν οι ζωγραφιές.
Συγχαρητήρια στους συνδιοργανωτές
των 4ήμερων εκδηλώσεων για το θέαμα
που μας παρουσίασαν το οποίο πραγματικά
δεν ήταν μόνο χορταστικό αλλά και ποιοτικό.
Τον Δήμο Καλαβρύτων, τον Σύλλογο
Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά, τον Παγκαλαβρυτινό Σύλλογο Πάτρας και τον ΝΑΟΔ.

