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Ε
θνική συνείδηση είναι η γνώ-
ση και το βίωμα της ιδιαίτερης
φύσης του Έθνους στο οποίο

ανήκουμε, η συνείδηση όλων των
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που
αποτελούν το Έθνος, η γνώση του
λαϊκού και φυλετικού χαρακτήρα
του πολιτισμού και της ιστορίας.
Επιπλέον δε η συνείδηση ότι έχουμε
τις ίδιες υποχρεώσεις προς αυτό. 

Το Έθνος πρέπει να έχει ενεργή
συνείδηση της κοινής καταγωγής
του, των κοινών του πνευματικών
χαρακτηριστικών, του ιστορικού του
παρελθόντος και των πεπρωμένων
του. Έτσι επομένως μπορούμε να
υποστηρίξουμε, ότι η Εθνική συνεί-
δηση αναλύεται στα γνωρίσματα
της Μνήμης, της  Συνοχής και της
Βούλησης. 

Ως μνήμη θεωρούμε την επίγνω-
ση της ενιαίας καταγωγής και ιστο-
ρίας. Ως συνοχή προσδιορίζουμε την
ψυχική και πολιτιστική σύσφιξη των
δεσμών των ατόμων διαχρονικά. Ως

βούληση δε υπονοούμε την αγωνι-
στική αποφασιστικότητα για ένα κα-
λύτερο εθνικό μέλλον. 

Όταν υπάρχει κοινή καταγωγή,
τότε συνυπάρχουν άλλοτε περισσό-
τερο και άλλοτε λιγότερο, κοινή
γλώσσα, κοινός πολιτισμός, κοινή
θρησκεία, κοινά ήθη, ενιαία ιστορία.
Τα στοιχεία αυτά ως δευτερογενή,
δεν αποτελούν το καθένα ξεχωριστά,
απαραίτητο στοιχείο συγκρότησης
του Έθνους. Όταν όμως συνυπάρ-
χουν αποτελούν τη συνοχή της κοι-
νότητας στη δημιουργία Εθνικής
συνείδησης. Η γεωγραφική διασπορά
μιας φυλής, όταν αυτή έλαβε χώρα
σε ιστορικούς χρόνους, δε συνιστά
κατ’ ανάγκη απαγορευτικό παράγον-
τα συγκρότησης του Έθνους. Πα-
ραδείγματα οι Αρμένιοι, οι Εβραίοι,
αλλά και οι Έλληνες. Όταν μια φυλή
έχει Εθνική συνείδηση, δηλαδή μνή-
μη, συνοχή και βούληση δεν την
αποσυνθέτει ποτέ η διασπορά. Τη
δυσχεραίνει όμως και την υποβάλλει

σε επικίνδυνη δοκιμασία. Γιατί στην
πατρίδα αναπτύσσονται οι πολιτι-
στικές αρετές του λαού, εκεί διδά-
σκονται τα παιδιά, εκεί φυλάσσονται
τα οστά των προγόνων, εκεί βιώνεται
η μνήμη, εκεί σφυρηλατείται η βού-
ληση. Η τακτική των μεταναστεύ-
σεων, συνήθης πρακτική των οικο-
νομικά ασθενέστερων κρατών, θυ-
σιάζει ζωτικό μέρος του εθνικού
κορμού, χάριν του οικονομικού συμ-
φέροντος των υπολοίπων κατοίκων. 

Η Εθνική συνείδηση των Ελλή-
νων εμφανίζεται πολύ πριν τους
Περσικούς πολέμους, που αποτελούν
ορόσημο της εξέλιξής των. Στην
αφύπνιση του κοινού Ελληνικού αι-
σθήματος, συνετέλεσε η επαφή των
Ελλήνων, μέσω των αποικιών, με
άλλους λαούς, η οποία είχε ως απο-
τέλεσμα να γίνουν συνειδητά τα
γνωρίσματα της φυλής τους, κοινά
σ’ αυτούς και ξένα προς τους αλλό-
φυλους. 

Οι λαμπαδηδρόμοι της Δάφνης και
ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας και
Πειραιά πιστοί και συνεπείς στο ιστο-
ρικό ραντεβού τους στην κεντρική
πλατεία του χωριού, στις 19:30 ώρα
της 24/3/2017 (παραμονή της 25ης
Μαρτίου 1821) ξεκίνησαν για το οδοι-
πορικό τους στο χωριό φθάνοντας τε-
λικά στη θέση «Ράχη».

Στο σημείο άναψαν με τους πυρ-
σούς τους το ένδοξο πετρόφτιαχτο

1821, το οποίο γνωρίζοντας τη δόξα
που περικλείει για όλους τους Έλληνες
αρνιόταν πεισματικά να σβήσει, μοι-
ράζοντας το φως του σ’ όλα τα γύρω
χωριά. 

Ακολούθησε η ρίψη πολλών πο-
λύχρωμων πυροτεχνημάτων, τα οποία
με τη μαγική εικόνα που δημιούργησαν
επιβεβαίωσαν το γεγονός της απε-
λευθέρωσης των Ελλήνων από τον
τουρκικό ζυγό ύστερα από 400 χρόνια. 
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ΕΘΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
Η  ταυτότητα  κάθε  λαού

Οι  λαμπαδηδρόμοι  συνεπείς  
στο  ραντεβού  τους 

3 Παύλος Σατολιάς 
Πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ 

σελ. 2
3 Κοινωνικά 

σελ. 2
3 Η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παΐων 

Στέλλα Πανουτσακοπούλου 
σελ. 3

3 Τηλεσκόπιο
σελ. 4-5

3 Η λύση απαιτεί και βούληση 
σελ. 6

3 Μοιραία η κατάχρηση 
των κρατικών λειτουργιών 

σελ. 6
3 Οι Έλληνες 

και οι κυβερνήτες τους  
σελ. 7

3 Οι Άγιες ημέρες στη Δάφνη 
σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Συνέχεια στην 2η σελ.

Η Δάφνη βράδυ Η Δάφνη βράδυ 

Το 1821 φωταγωγημένο στη “Ράχη”Το 1821 φωταγωγημένο στη “Ράχη”

Τιμητική πλακέτα στο Δ/ντή Τιμητική πλακέτα στο Δ/ντή 
του Δημοτικού Σχολείου του Δημοτικού Σχολείου 
Γεώργιο Μουγκοπέτρο Γεώργιο Μουγκοπέτρο 

από το Σύλλογο Δαφναίων από το Σύλλογο Δαφναίων 
για την πολυετή προσφορά του για την πολυετή προσφορά του 
στη μόρφωση των παιδιών μας στη μόρφωση των παιδιών μας 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

2017 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και

φέτος ο Δήμος, ο Σύλλογος
Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά
και ο ΝΑΟΔ θα οργανώσουν
και θα παρουσιάσουν στις 18,
19 & 20 Αυγούστου 2017 (Πα-
ρασκευή, Σάββατο, Κυριακή)
εκδηλώσεις. 

Περισσότερες πληροφο-
ρίες και λεπτομέρειες θα βρεί-
τε τις προσεχείς ημέρες στο
site και facebook του Συλλό-
γου Δαφναίων Αθήνας - Πει-
ραιά. 

Είστε όλοι όχι μόνο προ-
σκαλεσμένοι αλλά απαραίτη-
τοι. Ευκαιρία να συναντηθού-
με, να χαρούμε, να χορέψου-
με, να γελάσει λίγο το χειλάκι
μας μ’ όλα αυτά που συνεχί-
ζουμε να αντιμετωπίζουμε. 

Λουλουδομυρωδάτο το χωριό μας από την Άνοιξη. Λουλουδομυρωδάτο το χωριό μας από την Άνοιξη. 
Η είσοδος του Καλοκαιριού δεν το άγγιξε ακόμη. Η είσοδος του Καλοκαιριού δεν το άγγιξε ακόμη. 

Η ΑνάστασηΗ Ανάσταση τουτου ΚυρίουΚυρίου
ενεν μέσωμέσω πυροτεχνημάτωνπυροτεχνημάτων

Η μαθητιώσα νεολαία Η μαθητιώσα νεολαία 
τιμά την εθνική επέτειο τιμά την εθνική επέτειο 
της 25ης Μαρτίου 1821της 25ης Μαρτίου 1821
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Το Δάσος είναι ένα
φυσικό αγαθό με πολύ-
πλευρη σημασία κι ανυ-
πολόγιστη αξία για τη
ζωή, για τον άνθρωπο,
ένας ανανεώσιμος φυσι-
κός πόρος με τεράστιες
ανεξάντλητες δυνατότη-
τες για την οικονομική,
περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη ενός
τόπου, για την δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής. 

― Βοηθά στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας
στη φύση. 

― Εξασφαλίζει ιδανικές προϋποθέσεις διατήρησης
πλούσιας χλωρίδας και πανίδας. 

― Εμποδίζει τη δημιουργία χειμάρρων και πλημμύρων. 
― Προσφέρει πολύτιμα προϊόντα (ξύλο, ρετσίνι, καρπούς

κ.ά.) για τη ζωή και την πρόοδο. 
Τέτοιο δάσος μ’ όλες τις παραπάνω προδιαγραφές είναι

το δάσος των Νασιωτών το οποίο επεκτείνεται και προς τη
Δάφνη κι όχι μόνο. 

Για να συνεχίσει το συγκεκριμένο δάσος να προσφέρει
τα οφέλη του, απαιτείται κάποιοι να ασχοληθούν μαζί του
σοβαρά κι υπεύθυνα. Ανοίγοντας δρόμους, καθαρίζοντας
τον καλυπτόμενο χώρο κλαδεύοντας τα δένδρα ή κόβοντας
κάποια εκ του συνόλου για την ομαλή διατήρηση του
δάσους. 

Για την προστασία του δάσους των Νασιωτών εμπρο-
σθοφυλακή αποτελεί ο Σύλλογος του χωριού με τον π.
Πρόεδρό του Γιάννη Γιαννόπουλο, τη σημερινή Πρόεδρο
Βασιλική Δημητροπούλου, αλλά και το ακούραστο μέλος
του ίδιου Συλλόγου το Γιατρό Πέτρο Γιαννόπουλο. 

Κινητοποίησαν το Δασαρχείο Καλαβρύτων που εκπόνησε
πρόγραμμα συντήρησης και διατήρησης του δάσους. 

Έτσι την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 όλοι οι Νασιώτες με
την παρουσία υπαλλήλων του Δασαρχείου έκοψαν τον
απαραίτητο αριθμό δένδρων πεύκης τα οποία λόγω του
άναρχου πολλαπλασιασμού τους αποτελούσαν πηγή έναρξης
πυρκαγιάς με κίνδυνο για όλη την περιφέρειά μας. 

Οι δράσεις για την ασφαλή διατήρηση του δάσους θα
συνεχιστούν χωρίς διακοπή, πάντα βέβαια με σεβασμό και
αγάπη γι’ αυτό. 

Όσοι εθελοντές το επιθυμούν μπορούν να συμπτυχθούν
κάτω από την ομπρέλα του Συλλόγου. Το δάσος ανήκει σ’
όλους μας και όλοι απολαμβάνουμε τις θετικές του συνέ-
πειες. 

Επίσης οι Πανελλήνιοι αγώνες, Πύθια, Νέμεα, Ίσθμια,
ιδιαίτερα δε τα Ολύμπια, από τους οποίους αποκλείονταν
οι «βάρβαροι», συνέβαλλαν στην τόνωση της Πανελλήνιας
συνείδησης. Συνείδηση της ταυτότητάς τους έχουν οι λαοί,
εφόσον έχουν συνείδηση της ιστορίας τους. Διαθέτουν
δηλαδή μνήμη για πράξεις και έργα προσδιορισμένα σε
τόπο και χρόνο με ό,τι ονομάζουμε πατρίδα και που είναι
άξια αναγνώρισης. Η Εθνική συνείδηση επομένως, δε μας
ξεχωρίζει μόνο από τους άλλους, αλλά και μας δίνει και
την ευθύνη να υπάρχουμε και να δημιουργούμε σε αναφορά
προς μια παράδοση, που καλούμαστε να κρατήσουμε ζων-
τανή. 

Σήμερα αισθητός ορθώνεται ο κίνδυνος, που προέρχεται
από δυο ακραίες τάσεις. Την υποχώρηση της συνείδησης
της ιδιαιτερότητας των λαών, μπροστά σ’ ένα διφορούμενο
οικουμενισμό και από την έξαρση της μισαλλοδοξίας ενός
υπέρμετρου εθνικισμού. 

Ο οικουμενισμός προβάλλει κάτω από δυο μορφές.
Είναι αυτός που απαιτεί, ενισχυμένος από τα επιτεύγματα
της τεχνολογίας να ενώσει τους ανθρώπους κάτω από μια
ενιαία ηθική και πολιτική συνείδηση, στηριγμένος σε
κανόνες και αρχές γενικά παραδεκτές. Σ’ ένα κόσμο ρευστό
και συγκεχυμένο, καθώς τα σύνορα υποχωρούν σ’ ένα
συγκρητισμό και οι ιδέες μαζί με τα πρότυπα ζωής διαχέονται
παντού και μας πολιορκούν, ενισχύεται η αίσθηση ότι οι
άνθρωποι ζουν και αντλούν τους όρους της ύπαρξής τους
μέσα από μια κοινή πηγή. Υπάρχει όμως κι ένας άλλος οι-
κουμενισμός, που μετατρέπει τους λαούς σε καταναλωτικές
μάζες καταργώντας την ιδιαιτερότητά τους, αφού τους
εξαναγκάζει σε τυποποίηση. Κάποια κέντρα καθορίζουν τις
ανάγκες και τις συνήθειές μας στη μόδα, τη διατροφή, την
ψυχαγωγία, τα θεάματα και τα ακούσματα και συντηρούν
μια απρόσωπη χωρίς ταυτότητα και συνείδηση ζωή. Η
πρώτη μορφή του οικουμενισμού, χωρίς να αποχρωματίζει
την ιδιαιτερότητα των λαών, αποτελεί την υγιή του μορφή,
αφού διανοίγει τον ορίζοντα προς μια πανανθρώπινη κοι-
νότητα, που σέβεται την ιστορική διαδρομή των λαών. Αν-
τίθετα η δεύτερη αποτελεί μια ισοπεδωτική εξουθένωση
του προσωπικού πυρήνα και της ιστορικής ιδιαιτερότητας
του καθενός λαού, γιατί υποκαθιστά τη δημιουργική έκφραση
με την τυραννία της απρόσωπης και καθοδηγούμενης κα-
τασκευής. 

Από αντίδραση οι λαοί οδηγούνται στον εθνικισμό. Η
τάση φυγής από τη μορφή του οικουμενισμού οδηγεί τους
ανθρώπους αναπόφευκτα σε κάτι ακραίο και παράλογο,
στον άκρατο εθνικισμό. Δεν είναι τυχαίο, που η εποχή μας
γνωρίζει αυτόν τον εθνικισμό, μέσα από συνεχή και έντονα
ξεσπάσματα μισαλλοδοξίας, που εκφραστές του είναι ο
σωβινισμός, ο ισλαμισμός, ο εθνικοσοσιαλισμός, οι διωγμοί
και η περιφρόνηση των προσφύγων ή άλλων μειονοτήτων. 

Καλούμαστε λοιπόν, ως εθνική οντότητα οι Έλληνες,
σεβόμενοι την ιστορική μας συνέχεια και παράδοση, να
διερευνήσουμε τα προβλήματα ταυτότητας που προκαλεί ο
σύγχρονος οικουμενισμός και ο άκρατος εθνικισμός, έχοντας
ως προμετωπίδα το Σωκρατικό «γνώθι σ’ αυτόν». Το κέ-
λευσμα αυτό του Σωκράτη μας προτρέπει να πάρουμε από-
σταση από την ενστικτώδη αμεσότητα της ζωής, να ξεπε-
ράσουμε τις στιγμιαίες ή παρορμητικές αντιδράσεις και να
φωτίσουμε την ύπαρξή μας και την ενότητά μας, δια μέσω
του χρόνου. Να έχουμε συμπερασματικά την ταυτότητά
μας, την επίγνωση για την αυτοπραγμάτωσή μας, ώστε να
δημιουργούμε και να προκόβουμε κρατώντας άσβεστη την
Εθνική μας συνείδηση. 

ΕΘΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η  ταυτότητα  κάθε  λαού

Συνέχεια από τη σελ. 1 

2 ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ  ΝΕΑ
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Έφυγαν . . .
Τ.Κ. Δάφνης
― Ο Τράγκας Νικόλαος του Χρήστου απεβίωσε στις

7-3-2017. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1926. 
― Η Τσιάλτα Φωτεινή του Κωνσταντίνου απεβίωσε

στις 25-3-2017. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1926. 
― Η Παναγιωτακοπούλου Κωνσταντίνα απεβίωσε

στις 6-4-2017. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1929. 
― Ο Λάππας Νικόλαος του Θεοδώρου απεβίωσε στις

10-4-2017. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1929. 
― Απεβίωσε την Μ. Τρίτη 11-4-2017 ο Γεώργιος

Σταυρόπουλος, συζ. Θεοδώρας Μάρη (Γιοκομιχάλη),
ετών 71 στο Αίγιο. 

― Η Δημοπούλου Κωνσταντίνα του Ιωάννη απεβίωσε
στις 30-4-2017. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1922. 

― Η Μπουσιώτη Κωνσταντίνα του Χαράλαμπου απε-
βίωσε την 1-5-2017. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1926. 

― Η Σωτηροπούλου Ελένη του Νικολάου απεβίωσε
στις 17-5-2017. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1939. 

― Ο Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος του Σπύρου απε-
βίωσε στις 2-6-2017. Γεννήθηκε στη Δάφνη το
1935. 

― Ο Βασίλης Σαϊτάνης του Θεοδώρου και της Ζα-
φείρως (Ντρόλας) απεβίωσε στο Μόντρεαλ Καναδά
στις 2-5-2017. Γεννήθηκε στη Δάφνη το 1946. Η
απώλεια του αγαπημένου μας Βασίλη ούτε συνηθί-
ζεται, ούτε ξεπερνιέται. 

Βασίλη μας, θα μας λείψεις. 
Ευχαριστούμε όλους τους συγχωριανούς και φίλους

για τη συμπαράστασή τους. 
Καλό ταξίδι Βασίλη μας. 
Τα παιδιά του Ζαφειρία (Ρούλα) - Φρέντι - Θοδωρής 

Τα εγγόνια του Αντζέλικα - Ιζαμπέλα 
Τα αδέλφια του 

Φίλιππος - Γιαννούλα - Γιώργος - Φρειδερίκη 

Τ.Κ. Νασίων
― Η Ζαφειρακοπούλου Ελένη του Γεωργίου Νικολα-

κόπουλου και της Γαλανής απεβίωσε στις 14-3-
2017. Γεννήθηκε στην Πάο το 1934. 

Τ.Κ. Πάου
― Η Ροδοπούλου Αλεξάνδρα του Γεωργίου απεβίωσε

στις 6-3-2017. Γεννήθηκε στα Νάσια το 1921. 
― Ο Αποστολόπουλος Νικόλαος του Σπήλιου απε-

βίωσε στις 10-5-2017. Γεννήθηκε στην Πάο το 1925. 
― Ο Αναγνωστόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη απε-

βίωσε στις 16-5-2017. Γεννήθηκε στην Πάο το 1920. 
― Η Σπυροπούλου Σουλτάνα του Ανδρέα απεβίωσε

στις 24-4-2017. Γεννήθηκε στην Πάο το 1922. 
Τ.Κ. Χόβολης
― Ο Λουρίδας Νικόλαος του Θεοδώρου απεβίωσε

στις 16-5-2017. Γεννήθηκε στη Χόβολη το 1920. 
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε. 

Γεννήσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Το ζεύγος Σαϊτάνη Κων/νου του Αναστασίου και

της Ξένης και Νικολοπούλου Γεωργίας του Φωτίου
απέκτησαν νέο μέλος στην οικογένειά τους. Στις
31-3-2017 στο Αττικό Νοσοκομείο ήρθε στη ζωή
ένα όμορφο αγοράκι βάρους 3.200 kgr. 

― Η Λίνα Χαμακιώτη του Θεοδώρου και της Βάσως
Νταλιάνη, σύζυγος Ανδρέα Κουλούρη, στις 7-6-
2017 στο Μαιευτήριο “Γαία” γέννησε δύο υπέροχα
και όμορφα αγοράκια βάρους 2.450 και 2.500 kgr
αντίστοιχα. 

Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα να τους ζήσουν. 

Βαφτίσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 και ώρα 17:30 στον

Ι.Ν. Αγ. Διονυσίου στο Island Gallery στη Βάρκιζα η
Βασιλική Μπερλέμη του Παναγιώτη (γιος του Δήμου
και της Βάσως) και της Νικολίτσας και ο Νικόλαος
Παπαδόπουλος βάφτισαν την όμορφη και χαριτω-

μένη κόρη τους με νονούς τους Βασίλη Μπέκα,
Γιώργο Τσιάβο και Κωνσταντίνο Μπερλέμη που
της έδωσαν το όνομα Νικολίτσα. 

Ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο με καλεσμένους
όλους τους συγγενείς και φίλους.

― Στις 14 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αγ.
Νεκταρίου στο Ν. Ηράκλειο ο Νικόλαος Λάππας
του Παναγιώτη και της Βασιλικής και η σύζυγός
του Δώρα Κυπραίου του Γεωργίου βάφτισαν το
δεύτερο γιο τους και οι νονοί του Τζίνα Μπερλέμη
και ο σύζυγός της Σπύρος Χατζηαναστασίου του
έδωσαν το όνομα του παππού του Γεώργιος. 

Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στο εστιατόριο
“ΦΙΛΕΡΙ” στο Χαλάνδρι. 

Ο Σύλλογος εύχεται ολόψυχα να τους ζήσουν. 

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, Καίτη Μαλλή,
Γεωργία Κουτσιουρή, Βασίλης Στεφανόπουλος, 

Θεοδώρα Καυγά, Καίτη Λιάππη 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τηλ.-Fax: 210-2619003

e-mail: karpouzi@otenet.gr

ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
Τ Α Ν Ε Α
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Τώρα φωλεύουν τα πουλιά 
τώρα λαλούν τ' αηδόνια 
και συ θεία μας μίσεψες 
μας άφησες τα χρόνια.  

Αρχόντισσα εβίωσες  
σε όλη τη ζωή σου 
όλους τους ξεπροβόδισες 
δίνοντας την ευχή σου. 

Χαρά κι αγάπη αισιόδοξη  
σ' όλους παντού σκορπούσες 
αλλ' αμοιβή κι απόδοση  
ποτέ σου δεν ζητούσες. 

Άνθρωπος το τί σημαίνει 
μας εδίδασκες με πράξη  
κι αυτό που στη ζωή μας μέ-
νει 
είναι η καλοσύνη π' έχουμε
διαπράξει. 

Η μοίρα δεν ηθέλησε  
παιδιά να αποκτήσεις 
μα η αγάπη σου σε ώθησε  
ένα να αναστήσεις. 

Περίσσια αγάπη έδωσες  
φροντίδα με ευθύνη  
μ' αχαριστία ένιωσες  
με όση πίκρα δίνει. 

Μα δε βαρυγκωμούσες  
κι όλους τους αγαπούσες 
κι εδεχόσουν στωικά  
όλα τα παρανοϊκά. 

Κι αν κάποιοι σε ρωτούσαν  
να μάθουν την αιτία 
γιατί σε αδικούσαν  
η απάντησή σου ήταν Θεία.  

«άφες αυτοίς ου γαρ οί-
δασι τι ποιούσι». «Να είναι
καλά». “Να η μεγαλοσύνη
του Ανθρώπου”. 

Ηθικό βάρος ποτέ δεν
σε βάρυνε. 

Ας είναι και το χώμα που
σε σκεπάζει ελαφρύ. 

Τάκης Τράγκας 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΣΤΗ  ΘΕΙΑ

“Αγαπούν  και  
φροντίζουν  το  Δάσος  τους” 

ΠΑΥΛΟΣ  ΣΑΤΟΛΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΣΕΓΕΣ 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγρο-
τικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού
Καλαβρύτων Παύλος Σατολιάς, ύστε-
ρα από τις αρχαιρεσίες της ΝΕΑΣ
ΠΑΣΕΓΕΣ που πραγματοποιήθηκαν
στις 26-5-2017 στην Αθήνα σε κεν-
τρικό ξενοδοχείο εκλέχτηκε πρώτος
Σύμβουλος (έλαβε 100 ψήφους), με-

ταξύ των υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Η καθολική αποδοχή του Παύλου Σατολιά μεταξύ των

συμβούλων στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
συνετέλεσε ώστε να ψηφισθεί ομόφωνα Πρόεδρος της
ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ. 

Πρόεδρε 
Καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα. Δύσκολη η

αποστολή σου αλλά είσαι άξιος και ικανός γι’ αυτό και σί-
γουρα θα πετύχεις. 
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3ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ  ΝΕΑ

Η νέα Αντιδήμαρ-
χος Δ.Ε. Παΐων, κα
Στέλλα (Στυλιανή)
Πανουτσακοπούλου,
εξελέγη το πρώτον
Δημοτική Σύμβουλος
στις τελευταίες εκλο-
γές του Δήμου Κα-
λαβρύτων με το συν-
δυασμό: «ΝΕΑ ΕΠΟ-
ΧΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥ-
ΤΩΝ», με επικεφαλής
το Δήμαρχο Καλα-
βρύτων κ. Γεώργιο

Λαζουρά και ορίστηκε με απόφασή του Βοηθός
Δημάρχου (Εντεταλμένη Σύμβουλος) και της
ανατέθηκε η εποπτεία και ο συντονισμός θε-
μάτων καταγραφής και αξιοποίησης της δημο-
τικής ακίνητης περιουσίας και των κληροδοτη-
μάτων και Ιδρυμάτων. 

Καταγόμενη από την Τ.Κ. Πάου της Δημοτι-
κής μας Ενότητας, με βαθιά αγάπη για τον
τόπο της και συνείδηση για τα πολυάριθμα και
ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ανέλαβε
καθήκοντα στη θέση Αντιδημάρχου, προκειμένου
να συμβάλει στη δύσκολη προσπάθεια που ήδη
είχε ξεκινήσει ο απερχόμενος Αντιδήμαρχος
κ. Παναγιώτης Λάππας, ευελπιστώντας να συ-
νεχίσει το έργο του και τη θητεία της, με μονα-
δικό γνώμονα το συμφέρον των δημοτών και
του τόπου. 

Με «όπλα» της, τις πτυχιακές σπουδές της
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
τη μεταπτυχιακή της εξειδίκευση στον τομέα
του Δημοσίου Δικαίου και στις πολιτικές δομές
του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, την εν
συνεχεία ανακήρυξή της ως υπ. Διδάκτωρ στον
τομέα της Διοικητικής Επιστήμης στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών, την πολυετή επαγγελματική
της εμπειρία ως μάχιμη Δικηγόρος, αλλά και
ως εκπαιδεύτρια σε νομικά μαθήματα στο ΤΕΙ
Πάτρας και στο Δημόσιο ΙΕΚ Πάτρας, την επί
χρόνια ενασχόλησή της με τα κοινά, μέσα από
πολιτιστικές δράσεις και Συλλόγους και ήδη
από τη θέση της ως Αντιπροέδρου του Παγκα-
λαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας, ως μέλους του
Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης κατά των Εξαρτη-
σιογόνων Ουσιών Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις»,
ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότη-
τας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ) Δ. Καλαβρύτων και ως
μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ.
Καλαβρύτων, αλλά και τη θέλησή της για προ-
σφορά και την όρεξή της για εργασία και αγώνα,
η ανάληψη των καθηκόντων της ως Αντιδη-
μάρχου αποτελεί μια συνειδητή, και με αίσθημα
ευθύνης, απόφαση και ένα ηχηρό κάλεσμα
προς όλους τους δημότες της Δ.Ε. Παΐων. 

Στη σημερινή ζοφερή κατάσταση της χώρας
μας, της ανεργίας, της έλλειψης υποδομών,
της υποβάθμισης των κινήτρων και της αβε-
βαιότητας, είναι ανάγκη περισσότερο από ποτέ
να εργαστούμε σκληρά, όλοι μαζί, με σύμπνοια
και ενότητα, στο νέο ενιαίο Δήμο Καλαβρύτων
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
κατοίκων, για την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής τους, για την επίλυση των επιμέρους το-
πικών προβλημάτων, για την κατανόηση των
ιδιομορφιών και αντιμετώπιση των καθημερινών
δυσκολιών του πληθυσμού, για την ενίσχυση
και στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων,
για το συμφέρον και το καλό του τόπου, για το
δικό μας το καλό!

Σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, στην πρωτο-
φανή, για τα ιστορικά δεδομένα, εποχή, που
ζούμε, καλούμαστε να μετουσιώσουμε την απο-
γοήτευσή μας σε δύναμη και δημιουργία, ώστε
να μπορούμε με νέα δυναμική, με νέα προοπτική
και με ανοιχτό πνεύμα και ορίζοντα, να έχουμε
την ευκαιρία σε ένα καλύτερο και ελπιδοφόρο
μέλλον. 

Η  Αντιδήμαρχος  Δ.Ε.  Παΐων 
ΣΤΕΛΛΑ  ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

συστήνεται

Σίγουρα καθοριστικό ρόλο στις
εξελίξεις της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και τα επόμενα χρόνια
θα παίξει η Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) η οποία σε
κάθε περίπτωση είναι μία από τις
μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα.

Μετά το σπάσιμο του μονο-
πωλίου της ΔΕΗ δημιουργήθηκαν
ανταγωνιστές που χωρίζονται σε
δύο ομάδες. 

Οι εταιρείες που διαθέτουν δι-
κές τους μονάδες παραγωγής
όπως η Elpedison, η Protergia και
ο Ήρων. 

Από την άλλη πλευρά είναι οι
εταιρείες που δεν έχουν τις δικές
τους μονάδες παραγωγής και λει-
τουργούν πρακτικά ως μεταπω-
λητές ρεύματος. Η Voltera, η Watt
& Volt κ.ά. 

Το βασικό όπλο των ανταγω-
νιστών της ΔΕΗ δεν είναι άλλο
από τις χαμηλότερες τιμές που
μπορούν να προσφέρουν σε κα-
ταναλωτές και επιχειρήσεις. 

Αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι
η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Βασικό κομμάτι της στρατηγι-
κής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
οποίο θα διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στις επόμενες εξελίξεις, στην
ευρύτερη αγορά της ενέργειας
στην Ελλάδα δεν είναι άλλο από
την συμμετοχή των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. 

Οι συνθήκες στην Ελλάδα ευ-
νοούν μεν την αξιοποίηση και τη
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρ-
κα), αλλά παρά τις προσπάθειες
που έχουν γίνει και τα αρκετά
projects που υλοποιήθηκαν, η δι-
είσδυση των Α.Π.Ε. όσον αφορά
την παραγωγή ενέργειας δεν είναι
στο επίπεδο που θα μπορούσε να
είναι. Τουλάχιστον είμαστε κοντά
στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

Πάντως η μόδα που υπήρχε
για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
πάρκων από ιδιώτες δείχνει ότι
έχει εγκαταλειφτεί. 

Κάτι αναμενόμενο βέβαια μετά
τις αλλαγές στην αποζημίωση των
παραγωγών με την τιμή του ρεύ-
ματος να μην είναι πλέον εγγυη-
μένη. 

Η διείσδυση άλλων Α.Π.Ε. στη
χώρα μας προς το παρόν είναι μι-
κρή. Διάφορα υβριδικά έργα πα-
ραγωγής ενέργειας (συνδυάζουν
υδροηλεκτρική ενέργεια και
αιολική) έχουν λάβει άδεια κατα-
σκευής ενώ έχουν γίνει αιτήσεις
και για ηλιοθερμικά. 

Τα υβριδικά είναι μια από τις
πιο συμφέρουσες λύσεις καθώς
δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευ-
σης της ενέργειας με την μορφή
νερού σε ταμιευτήρες. Ηλιοθερ-
μικά πάρκα δεν υπάρχουν ακόμη
στην Ελλάδα αλλά έχει ήδη εγ-
κριθεί μία στην Κρήτη ενώ εκκρεμεί
η έγκριση και άλλων αδειών. 

Στη βιομάζα η χώρα μας είναι
ακόμη πολύ πίσω με την παραγωγή
να μην φτάνει στα επιθυμητά επί-
πεδα. 

Οι περισσότερες μονάδες βιο-
μάζας έχουν εγκατασταθεί στους
ΧΥΤΑ. 

Τέλος στη γεωθερμία επίσης
είμαστε πολύ πίσω παρά το γεγο-
νός ότι υπάρχουν πολλές δυνα-
τότητες. 

Μέχρι στιγμής η γεωθερμία
χρησιμοποιείται στην ιχθυοκαλ-
λιέργεια, στα θερμοκήπια και στην
επεξεργασία αγροτικών προϊόν-
των, αλλά δεν παράγεται ηλεκτρι-
κή ενέργεια. 

Η Ελλάδα είναι πολύ ενεργο-
βόρα χώρα σε σχέση με άλλες
χώρες και το κόστος της ενέργειας
που καταναλώνει αντιστοιχεί στο
15% του ΑΕΠ της. 

Μήπως οι Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας αποτελούν λύση; 

Οι  Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας
στον  Ηλεκτρισμό 

ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ  ΣΤΕΦΑΝΙ    
Πρωτομαγιά - Πρωτομηνιά να απερ-

γήσουμε προστάζει η μέρα, να ξεχυ-
θούμε στους αγρούς να πιάσουμε τον
Μάη. Η φύση μοιάζει ένα κέντημα από
σπαρτά λουλούδια, που ο καιρός βγήκε
ζωή να αρμέξει. 

Οι παπαρούνες κόκκινη φωταψία στο
πράσινο χαλί του κάμπου, ο αέρας μυρί-
ζει χαμομήλι. Στεφάνια σπέρνουν γύρω
τους μαγιάτικη ευωδιά και ο ανοιξιάτικος
ήλιος χαϊδεύει τις καρδιές μας. Η ατμό-
σφαιρα τσίκνισε και η ακροποταμιά γέ-
μισε κόσμο. Ένα ζεστό καλωσόρισμα οι
φωνές από τις παρέες, οι λιχουδιές γε-

μάτες χρώμα και άρωμα στρωμένες στο γρασίδι. 
Δημοτικό τραγούδι ακούγεται ανάμεσα από τα δέντρα, σαν πετα-

λούδες οι ψυχές χορεύουν αγκαλιασμένες. 
Τα παιδιά τρέχουν όπως η ταξιδιάρικη γύρη, σαν τα πουλιά ελεύ-

θερα εξερευνούν τον χώρο. Τα γέλια τους αγάπη στον περίγυρο δωρί-
ζουν. Όταν το σούρουπο έρχεται και το φεγγάρι τη ράχη σκαρφαλώνει,
οι εκδρομείς προς το χωριό ανηφορίζουν. 

Πυκνώνει η σιωπή και η εξοχή μένει μόνη. Στην ανθοφόρα γιορτή
πέφτει αυλαία. 

Καίτη Μαλλή 

Ο εγωισμός είναι πράγματι ένα κακό χαρα-
κτηριστικό που πρέπει να καταπιέσουμε σε
εμάς και τα παιδιά μας, όπως μας μάθαιναν οι
μαμάδες και οι γιαγιάδες μας όταν ήμασταν μι-
κροί; Είχαν δίκιο; 

Τελευταία ακούμε συχνά και πολύ σωστά
τους ειδικούς να μας προτρέπουν να γίνουμε
εγωιστές, να σκεφτούμε τον εαυτό μας, να
ακούσουμε, να του δώσουμε τη δυνατότητα να
διασκεδάσει και να τον ευχαριστήσουμε... 

Και έτσι θα πρέπει να κάνουμε. Έχουν αλ-
λάξει άλλωστε οι εποχές, η επιτυχία είναι κάτι
θεμιτό, χρειάζεται δυναμικό προφίλ οπότε έχουν
αλλάξει και οι άνθρωποι, που κάποτε έπρεπε
να είναι μόνο χαμηλών τόνων και να αποφεύ-
γουν ακόμα και να διεκδικούν. Αυτό βέβαια
δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ασπαστούμε έναν
άκρατο εγωισμό, να αρνηθούμε όλους τους
άλλους και να περάσουμε μπροστά από όλο
τον κόσμο... Χρειάζεται να βρούμε το μέτρο,
να αναζητήσουμε τη χρυσή τομή. 

Το μοντέλο της γυναίκας μάνας που γίνεται
θυσία για να προσφέρει στα παιδιά και την οι-
κογένειά της βάζοντας τον εαυτό της τελευταίο
στη λίστα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες της
έχει πια ευτυχώς περάσει στην ιστορία. Κάποτε
ήταν φυσικό κι αναμενόμενο να υποφέρουμε
και να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Όχι πια.
Γνωρίζουμε ότι ακόμα κι αν έχουμε οικογένεια

ή υποχρεώσεις, πρέπει να φροντίζουμε τον
εαυτό μας, να τον θέτουμε κι αυτόν σε προτε-
ραιότητα, να ξεκουραζόμαστε, να διασκεδά-
ζουμε... Παρόλα αυτά, οι ενοχές σε πολλές πε-
ριπτώσεις εξαιτίας μιας παλαιομοδίτικης νοο-
τροπίας παραμονεύουν ακόμη και μας κάνουν
να νιώθουμε ότι δεν προσφέρουμε αρκετά κι
ότι κάνουμε πολλά λάθη. Πιστεύουμε ότι θα
μας αγαπάνε περισσότερο τα παιδιά μας επειδή
τα φροντίζουμε και θυσιαζόμαστε γι’ αυτά.
Προφανώς σκεφτόμαστε λανθασμένα. Δεν πρό-
κειται για πραγματική γενναιοδωρία αλλά για
μία εσφαλμένη εντύπωση για την αγάπη και τη
φροντίδα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν
πρέπει να περιποιούμαστε την οικογένειά μας
ή να βοηθήσουμε για παράδειγμα ένα φίλο που
έχει οικονομική ανάγκη ή που είναι άρρωστος
και μπορούμε να του σταθούμε. Πρέπει όμως
να ανακαλύψουμε ότι πράγματι θέλουμε αλ-
τρουιστικά ή νιώθουμε την ανάγκη να βοηθή-
σουμε χωρίς να βάζουμε τον εαυτό μας σε
δεύτερη μοίρα, ή αν το κάνουμε επειδή νιώθουμε
υποχρεωμένοι, έχουμε ενοχές, αναγκαζόμαστε,
πιστεύουμε ότι πρέπει να θυσιαστούμε κ.λπ. 

Χρειάζεται δηλαδή να αναρωτηθούμε αν
ακούμε τα συναισθήματά μας και παράλληλα
αν νιώθουμε ευτυχισμένοι με τα όσα κάνουμε,
ζούμε, προσφέρουμε. 

Άννα Δαλλά 

Εγωισμός  
Προτέρημα  ή  μειονέκτημα; 
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ΛΗΣΤΕΙΕΣ  ΚΑΙ  ΚΛΕΨΙΕΣ - ΑΠΑΓΩΓΕΣ 
Από τον 19ο αιώνα μέχρι και της τρίτης δεκαετίας του 20ού,

οπότε η κλεψιά μάστιζε ολόκληρη τη χώρα, εκ ποικίλων αιτίων, δεν
έμειναν και οι Στρεζοβινοί αλώβητοι από το μίασμα. Έκλεβαν και
αυτοί «το σκυλί με το μαλλί», όπως έλεγαν στην εποχή τους. 

ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ 
Κατ’ αρχήν ήσαν οι ληστές. Αυτοί, κυνηγημένοι από τον Νόμο

για κάποιο αδίκημα φυσικά, «έβγαιναν στο κλαρί» και ζούσαν στις
σπηλιές και σε απόμερες καλύβες. Έπιαναν φίλους και έκαναν
πολλές κουμπαριές, για να έχουν αποκούμπι στο πέρασμά τους, από
τα διάφορα χωριά και τις στάνες για να τους «φυλάνε» από τα στρα-
τιωτικά Αποσπάσματα που τους κυνηγούσαν. 

Λήστευαν ως επί το πλείστον «χονδρονοικοκυραίους» και
εμπόρους που πήγαιναν για ψώνια στην Πάτρα και στο Λεβίδι, στή-
νοντάς τους «καρτέρι» στο δρόμο. 

Κάποτε ξεκίνησαν δυο έμποροι Στρεζοβινοί για την Πάτρα, να
ψωνίσουν διάφορα εμπορεύματα. (Δεν αναγράφω τα ονόματα των
εμπόρων, χάριν διακρίσεως). Ένας άλλος Στρεζοβινός, που τους μι-
σούσε, είπε στο ληστή της περιφέρειας, τον Πανόπουλο, ότι δυο
Στρεζοβινοί έμποροι, με πολλά λεφτά, θα περάσουν από το Λεχούρι,
γιατί πηγαίνουν στην Πάτρα για ψώνια. 

Ο ληστής τους έστησε καρτέρι στο δρόμο και τους ζήταγε τα
λεφτά. Οι Στρεζοβινοί κάνοντας τον μισοκακόμοιρο, πως τάχα δεν
είχαν λεφτά και πως πήγαιναν στην Πάτρα για άλλες δουλειές και
όχι για εμπόρευμα, έβγαλαν κάτι πεντάρες Οθωνικές και τους τις
έδιναν. Ο ληστής επείσθη και τους άφησε κι έφυγαν, μόνο που
εξεμάνη κατά του προδότη Στρεζοβινού που τον γέλασε. Γι’ αυτό ζη-
τούσε τρόπο να τον εκδικηθεί, για το ψέμα που του είπε. 

Οι έμποροι, προτού φύγουν από το χωριό, είχαν κρύψει τα
χρήματα στη στρώση των σαμαριών. Αφού πήγαν στην Πάτρα,
ψώνισαν και γύρισαν στο χωριό, είπαν στους συγχωριανούς το
πάθημά τους με τον ληστή και ότι είχαν κρύψει τα χρήματα στη
στρώση των σαμαριών. Το άκουσε ο προδότης, πήγε συνάντησε τον
ληστή και του εξήγησε πως είχε το πράγμα κι έτσι γλίτωσε από την
εκδίκησή του. 

ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
Άλλες πράξεις των ληστών ήσαν οι απαγωγές. Έπαιρναν παιδιά

ή μικρά κορίτσια και τα αντάλλασσαν με λύτρα από τους γονείς
τους. Ορισμένοι από τους ληστές, από τα χρήματα που έπαιρναν,
πάντρευαν φτωχά κορίτσια ή βοηθούσαν φτωχές οικογένειες. 

Όσο για τη διατροφή τους, παρήγγελλαν στους τσοπάνηδες και
τους πήγαιναν σε ορισμένο τόπο ψωμί, τυρί και κανένα σφαχτό.
Αυτό γινόταν σ’ αυτούς που δεν είχαν εμπιστοσύνη. Άλλοτε έκλεβαν
μόνοι τους γιδοπρόβατα για τη διατροφή τους. 

ΠΩΣ ΕΨΗΝΑΝ ΤΟ ΚΛΕΦΤΟ ΣΦΑΧΤΟ 
Τα έσφαζαν, τα έγδερναν, αλλά τα ξανάβαζαν στο τομάρι, που το

έδεναν καλά από πάνω και από κάτω. Κατόπιν άνοιγαν ένα μεγάλο
λάκκο στη γη, έριχναν μέσα μερικές πέτρες και άναβαν φωτιά από
πάνω. Άμα καταλάβαιναν ότι «κάηκαν» καλά οι πέτρες, έριχναν
επάνω στις πέτρες χώμα και έβαζαν το σφαχτό, όπως ήταν μέσα
στο τομάρι, επάνω στο χώμα που το σκέπαζαν με άλλο χώμα.
Ύστερα άναβαν πάλι φωτιά, επάνω-επάνω στο τελευταίο χώμα. Έτσι
το σφαχτό είχε θερμότητα από κάτω μεν από τις πέτρες και από
πάνω από τη φωτιά και ψηνότανε χωρίς να έχει επαφή με τη φωτιά,
αλλά μόνο με τη θερμότητα, όπως σε φούρνο. Το χώμα χρησίμευε
για να μην καεί. Έτσι, άμα καμιά φορά τους μπλοκάριζε το Απόσπασμα,
βαστούσαν αντίσταση όσο μπορούσαν και μετά τόβαζαν στα πόδια.
Το απόσπασμα έβλεπε τη φωτιά, αλλά δεν γνώριζε ότι από κάτω
υπήρχε ψημένο αρνί. Οι ληστές γύριζαν έπειτα από μια-δυο ημέρες,
το έβγαζαν και τότρωγαν. Δεν υπήρχε φόβος να χαλάσει, διότι δεν
έπαιρνε αέρα. 

Άλλος τρόπος ψησίματος ήταν στη σούβλα, που είναι γνωστό
πως ετοιμάζεται και ψήνεται, γι’ αυτό περιττεύει να την περιγράψουμε
λεπτομερώς. 

Τα τελευταία χρόνια, που το Κράτος επικήρυττε τους ληστές με
χρηματικά ποσά, δεν είχαν πια εμπιστοσύνη ούτε σε φίλους ούτε σε
κουμπάρους, γιατί τους πρόδιδαν ή τους χτύπαγαν πισώπλατα ή
τους δηλητηρίαζαν με δηλητήριο που έριχναν στο φαγητό. 

Γι’ αυτό όπου πήγαιναν και καθόσαντε για φαΐ, έβαζαν πρώτα να
φάει μια κουταλιά ο ιδιοκτήτης και μετά αυτοί. 

ΣΤ

Τέλος άρδευσης   
Τέλος άρδευσης που θα υπολογίζεται με

βάση την κατανάλωση αλλά και την έκταση
των εκμεταλλεύσεών τους, θα πρέπει να κα-
ταβάλλουν οι αγρότες για το νερό που χρη-
σιμοποιούν στην παραγωγή με βάση απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος. 

Η ημερομηνία βέβαια εφαρμογής του νέου
τέλους που έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα
δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. 

Ωστόσο δεδομένου ότι με την απόφαση
οι πάροχοι ύδατος υποχρεούνται να μερι-
μνήσουν για τη σταδιακή τοποθέτηση υδρο-
μετρητών εντός τριετίας το μέτρο θεωρείται
δύσκολο να ισχύσει πριν το 2020. 

Κίνητρο για τους αγροτικούς γιατρούς 
Υπογράφηκε κοινή απόφαση των Υπουργών

Υγείας και Οικονομικών για ενίσχυση με 400 ευρώ
το μήνα των γιατρών που υπηρετούν στις άγονες
περιοχές. Έτσι δίνουν ένα επιπλέον κίνητρο στους
γιατρούς που υπηρετούν σ’ αυτές τις περιοχές
επιβραβεύοντας συγχρόνως την επιλογή τους. 

Το χρέος δεν κόβεται 
Μπορεί να κόβονται συντάξεις, αφορολόγητα,

χέρια, πόδια και κεφάλια ακόμα, ένα όμως δεν
κόβεται, το υπέρογκο χρέος της χώρας. 

Ο Σόιμπλε έχει αναλάβει τη φύλαξή του. Η
Λαγκάρντ απαιτεί το κόψιμό του. 

Ο Τόμσεν έμαθε και ελίσσεται και ο Τσακα-
λώτος ανάμεσα σ’ αυτούς παθαίνει ασφυξία
από τις πιέσεις με κίνδυνο να του πέσουν τα
παντελόνια... 

Πανελλαδικές εξετάσεις   
Οι εξετάσεις των παιδιών, των παιδιών μας του

Λυκείου για εισαγωγή στα ανώτατα πανεπιστημιακά
ιδρύματα είναι σε εξέλιξη με την αδρεναλίνη των
μαθητών στα ύψη. 

Σίγουρα έχουν συνειδητοποιήσει ότι η επαγγελ-
ματική τους αποκατάσταση διέρχεται τον μεγαλύτερο
κάβο. Εμείς όμως συμπληρώνουμε ότι οι πανελλαδικές
εξετάσεις δεν αποτελούν το τέλος της διαδρομής
των νέων μας αλλά την αφετηρία. Η ζωή συνεχίζεται
και μετά από αυτές. Να θυμούνται πάντα τις συμβουλές
του Αδ. Κοραή και του Θ. Κολοκοτρώνη “οι νέοι να
μάθουν γράμματα γιατί έτσι διαμορφώνονται οι ελεύ-
θεροι άνθρωποι, με οράματα και στόχους”. 

Καλή επιτυχία σ’ όλους. Ιδιαίτερα στα παιδιά του
Λυκείου Δάφνης. 

Αμερικάνικη εταιρεία παράγει
το ελληνικό γιαούρτι  
Πριν από μερικά χρόνια ελληνικές εται-

ρείες λάνσαραν το άγνωστο μέχρι τότε ελ-
ληνικό γιαούρτι στην Αμερικανική αγορά,
τηρώντας την παραδοσιακή διαδικασία στράγ-
γισης στην παραγωγή. 

Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να το
στηρίξουν, με συνέπεια ξένες εταιρείες να
επωφεληθούν της συγκυρίας χρησιμοποιώντας
τη φήμη του να καρπώνονται τα οφέλη της
παραγωγής. 

Βέβαια δεν διστάζουν να δηλώνουν ότι
είναι ελληνικό προϊόν. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι σε μια 10ετία το
ελληνικό γιαούρτι καλύπτει το 54% του
γιαουρτιού στις ΗΠΑ. 

Οδηγίες για τις πυρκαγιές  
Διανύουμε την θερινή περίοδο που είναι άκρως

επικίνδυνη για πυρκαγιές. Ας έχουμε πάντα στο νου
μας ότι: 

― Απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων
από 1/5/17 μέχρι 31/10/17. 

― Επιβάλλεται ο καθαρισμός των οικοπέδων
και χωραφιών μέσα στα χωριά μας και πέριξ αυτών
από τους ιδιοκτήτες τους. 

― Φροντίζουμε να ενημερώσουμε ταχύτατα την
Πυροσβεστική όταν βλέπουμε καπνούς ή εστίες
τους στα τηλέφωνα 26920-23199, 199, 26920-29430,
26920-23333 & 26923-60400 που καλύπτουν την Πυ-
ροσβεστική, την Αστυνομία και το Δήμο Καλαβρύτων. 

Ο ημιτελής Ξενώνας 
Ο Ξενώνας της Δάφνης, όχι μόνο δεν ανήκει

πλέον στα ημιτελή έργα, αλλά φαίνεται ότι γρή-
γορα θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών. 

Συγκεκριμένα ο πλειστηριασμός που προκήρυξε
ο Δήμος είχε ευτυχή κατάληξη με πλειοδότη τον
συμπατριώτη μας Δωρόθεο Λιάππη ο οποίος θα
αποπερατώσει το κτήριο. Προσδοκία του είναι να
λειτουργήσει υποδειγματικά ως επιχείρηση προ-
σφέροντας στην καλή εικόνα του χωριού αλλά
τελικά και για δικό του ίδιο όφελος. 

Ευχόμαστε το γρηγορότερο έναρξη των εργα-
σιών φιλοδοξώντας ότι το ίδιο γρήγορα θα ευχη-
θούμε καλές δουλειές. 

Η EUROBANK μας εκσυγχρονίζει 
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο του χωριού μας

ύστερα από την απορρόφησή του από την Τράπεζα
EUROBANK άλλαξε όχι μόνο επιγραφή αλλά εμ-
πλούτισε συγχρόνως τις διάφορες συναλλαγές
του. Έτσι τώρα δεν χρειάζονται τα συνεχή ταξίδια
των κατοίκων ή των επαγγελματιών στην Τρίπολη
για καταβολή των υποχρεώσεών τους. 

Εάν βέβαια τοποθετούσαν και ένα ΑΤΜ η κά-
λυψη θα ήταν απόλυτα αποτελεσματική για τους
Δαφναίους αλλά και τους κατοίκους όλων των
όμορων χωριών. 

Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη

Οικοδομικές  εργασίες
παντός  τύπου
Κεραμοσκεπές

Μαλλής  Παναγιώτης  του  Ευαγγέλου

τηλ.: 6974075011

ΑΦΟΙΑΦΟΙ

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2017 
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ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ

Αστική γεωργία  
Όταν, το 2013, ο Δήμος Καλαμάτας απο-

φάσιζε να προχωρήσει στην παραχώρηση
χώρου 50 τετραγ. σε κάθε Δημότη προκειμέ-
νου να τους μετατρέψουν σε δημοτικούς
λαχανόκηπους με βιολογική καλλιέργεια,
ελάχιστοι πίστευαν ότι αυτό το πείραμα θα
αποκτούσε τέτοια δυναμική, ώστε να υπάρχει
πλέον και λίστα αναμονής από πολίτες που
θέλουν να ασχοληθούν με αυτήν τη δραστη-
ριότητα που σήμερα πολλοί χαρακτηρίζουν
ως αστική γεωργία. Υπάρχουν, πλέον, 100
ωφελούμενοι πολίτες, που, μαζί με τις οικο-
γένειές τους, απολαμβάνουν τα αγαθά της
καλλιέργειας. 

Εκδηλώσεις με περιεχόμενο 
Διανύουμε την θερινή περίοδο και όλοι οι Σύλλογοι,

Σωματεία, Δημοτική Αρχή, οργανώνουν ή συμβάλλουν
στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανεβάζοντας
θεατρικά έργα, καλώντας ορχήστρες με παραδοσιακή
ή λαϊκή μουσική, διεξάγοντας αθλητικούς αγώνες κ.ά. 

Συμφωνούμε απόλυτα με αυτές τις εκδηλώσεις απλώς
θα σημειώσουμε δύο απλές παρατηρήσεις: 

Ει δυνατόν να μην συμπίπτουν οι εκδηλώσεις ιδιαίτερα
όταν οργανώνονται από Συλλόγους όμορων χωριών και
δεύτερο τελειώνοντας η κάθε εκδήλωση να αφήνει και
κάτι στους θεατές. 

Καταστροφική πυρκαγιά  
Κατεστράφη ολοσχερώς το ποιμνιοστάσιο (εγκατά-

σταση και ζώα) του Νικολάου Πράπα στην είσοδο του
χωριού Πεύκο. 

Ευτυχώς κοντά στον άτυχο κτηνοτρόφο βρέθηκε
όλη η τοπική κοινωνία αλλά και ο Δήμος που δείχνει
εμπράκτως ότι έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προ-
βλήματος που δημιουργήθηκε. 

Κρίση αξιών 
Κάθε τέσσερα χρόνια περίπου καλούμαστε να

ψηφίσουμε τους αντιπροσώπους μας για το Κοινο-
βούλιο, τους Κυβερνήτες μας. 

Η εμμονή μας να ψηφίζουμε τους ίδιους και τους
ίδιους μας καταλογίζει κοντόφθαλμη κρίση και μνήμη. 

Λέτε ότι δεν υπάρχουν άλλοι που τουλάχιστον
να διαθέτουν ειλικρίνεια και καθαρό λόγο; 

Εξαιρετική προσπάθεια  
Συμπατριώτης με επιχειρηματική διάθεση

αλλά κι αποφασιστικότητα φύτεψε δενδρύλλια
καρυδιάς σε έκταση κοντά στο ποτάμι (Λάδωνα). 

Συγκεκριμένα σε χωράφι τουλάχιστον έξι
(6) στρεμμάτων φύτεψε εκατό (100) καρυδιές
τις οποίες προμηθεύτηκε από την περιοχή των
Ιωαννίνων. 

Βέβαια προηγουμένως προετοίμασε τον
χώρο με τη βοήθεια και τις υποδείξεις γεωπόνου
που είχε λόγο για το χώμα (έφεραν χώμα από
άλλο τόπο), το είδος της καρυδιάς (να ευδοκιμεί
στο χωριό έχοντας συγχρόνως απόδοση στην
παραγωγή), την ποσότητα και το χρόνο ποτί-
σματος. 

Ευχόμαστε γρήγορη και μεγάλη παραγωγή
καρπού. 

8η Μαρτίου
Ημέρα της Γυναίκας  
Γυναίκα: η μητέρα, η αδελφή, η κόρη, η

σύζυγος, ότι ωραιότερο γέννησε η φύση. 
Όλοι οφείλουμε να την τιμούμε, να την

σεβόμαστε, να την αγαπάμε, να την στηρί-
ζουμε, να δείχνουμε τον ιπποτισμό μας χωρίς
εκπτώσεις ή μειώσεις. 

Η προσφορά της στην οικογένεια και την
κοινωνία είναι ανεκτίμητη. Επομένως αξίζει
να είναι ανάλογη και η θέση της γυναίκας
στα πλαίσια της ισοτιμίας στο πάνθεον των
υποχρεωτικών δικαιωμάτων. 

Το πουλόβερ  
Τέσσερις παντρεμένοι άντρες πήγαν για ψάρεμα.

Μετά από λίγο άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους. 
― Δεν θα το πιστέψετε τι έπρεπε να κάνω για να

μπορέσω να έρθω για ψάρεμα αυτό το σαββατοκύριακο.
Υποσχέθηκα ότι θα βάψω όλο το σπίτι σε μια εβδο-
μάδα! 

― Αυτό δεν είναι τίποτα λέει ο άλλος... 
― Εγώ έπρεπε να της υποσχεθώ ότι θα χτίσω

καινούργια πέργκολα για την πισίνα. 
― Καλά με δουλεύετε; 
― Εγώ της υποσχέθηκα ότι θα κάνω πλήρη ανα-

καίνιση στην κουζίνα συμπεριλαμβανόμενων και των
ηλεκτρικών συσκευών! 

― Ο τέταρτος δεν μιλάει.... 
― Εσύ μεγάλε γιατί δεν μιλάς; Θες να πιστέψουμε

ότι δεν υποσχέθηκες τίποτα; 
― Εγώ παιδιά έβαλα το ξυπνητήρι σήμερα το

πρωί να χτυπήσει στις 5 και 30... και όταν άρχισε να
βαράει, γυρίζω στην γυναίκα μου και της λέω: Ψάρεμα
ή Sex; και μου απαντά... 

― Πάρε ένα πουλόβερ μαζί σου! 

Παιδί και βιβλίο  
Πόσο όμορφο ακούγεται ένα παιδί να διαβάζει

βιβλία. Το μυαλό μας αμέσως πηγαίνει ότι γλιτώνει
πολλές ώρες μπροστά από μια τηλεόραση ή έναν
υπολογιστή. 

Επιμορφώνεται, αναπτύσσει τη γλωσσική του
ικανότητα, την αισθητική του. 

Μέσα από το βιβλίο το παιδί θα μάθει να ψυχαγω-
γείται, θα πλουτίσει τις γνώσεις του, θα γίνει ένας
καλλιεργημένος άνθρωπος. 

Όπως είπε ο Αντόν Τσέχωφ “οι καλλιεργημένοι
άνθρωποι ξέρουν να σέβονται”. 

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  
Αίθουσα 137 μ2 με πατάρι 28μ2

σε οικόπεδο 213μ2

απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο 

του χωριού 

Τηλ.: 6947905174 

Κώστας  Σπυρόπουλος  
(Μπούτας)

Χωματουργικές εργασίες 

Υλικά Οικοδομών

Τηλ.: 6972112348

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2017 

Λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή
Τηλ.: 2610-911430 & 432 Fax: 2610-911433 

e-mail: i_elpida@otenet.gr 
Ιπποκράτους 6 Ρίο Αχαΐας Τ.Κ. 26500 

Το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» ιδρύθηκε
και κατασκευάστηκε από την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας. 

Σήμερα με το σχέδιο Καλλικράτης τελεί υπό την εποπτεία και τη
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Το κόστος της
ανοικοδόμησης καλύφθηκε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
(Ε.Ε.), με την συγχρηματοδότηση της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αχαΐας και τις χορηγίες επιχειρήσεων, κοινωνικών φορέων, θεσμών
και ευαίσθητων συμπολιτών μας εντός και εκτός της χώρας. 

Ο εξοπλισμός καλύφθηκε εξολοκλήρου από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. Ανεγέρθη σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από
την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΤΕ). 

Η έναρξη λειτουργίας του έγινε τέλη Σεπτεμβρίου του 2013, πι-
λοτικά με σοβαρές προσπάθειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
εν μέσω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. 

Το Ίδρυμά μας έχει χαρακτηριστεί ως πρωτοποριακό και πιλοτικό
έργο κοινωνικής δομής από αυτοδιοικητικό φορέα για όλη τη χώρα. 

Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νο-
σοκομείο Πατρών και φιλοξενεί ασθενείς από το Π.Γ.Ν.Π. «ΠΑΝΑΓΙΑ
Η ΒΟΗΘΕΙΑ» και το Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». 

Σκοπός του Ιδρύματος  
είναι η φιλοξενία ογκολογικών ασθενών, που υποβάλλονται σε

αγωγή από τα ογκολογικά τμήματα του Π.Γ.Ν.Π. «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗ-
ΘΕΙΑ» και του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». 

Διαθέτει 46 κλίνες και οι ασθενείς δύνανται να συνοδεύονται από
άτομα του περιβάλλοντός τους. Το Ίδρυμα διαθέτει επίσης 20 κλίνες
για τους συνοδούς. Στους ασθενείς παρέχεται διανυκτέρευση και
σίτιση δωρεάν. Οι συνοδοί/φροντιστές όμως καταβάλλουν συμβολικά
10€ ημερησίως. 

Ποιοι φιλοξενούνται;  
Οι ασθενείς με τους συνοδούς τους προέρχονται από την Περι-

φέρεια Δυτικής Ελλάδας (Ηλεία, Ορεινή Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία).
Εντούτοις, φιλοξενούνται και ασθενείς που κατάγονται και από άλλες
περιφέρειες, όπως την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κεφαλονιά, Ιθάκη,
Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Λευκάδα) και την Περιφέρεια Πελοποννήσου
(Μεσσηνία, Λακωνία, Κόρινθος, Αργολίδα). Κατά καιρούς έχουν φι-
λοξενηθεί και άτομα από την περιοχή της Φωκίδας, Φθιώτιδας,
επίσης, Νάξο, Μήλο, Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Ιωάννινα, Καβάλα κ.λπ. 

Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους για να φιλοξενηθούν στον
Ξενώνα απαιτείται να έχουν παραπεμπτικό από τον θεράποντα ιατρό
για την ανάγκη παραμονής τους, στο οποίο αναγράφεται ο αναγκαίος
χρόνος παραμονής τους. 

Η παραμονή των ασθενών στο Ίδρυμα συμβάλλει στη συστηματική
εφαρμογή της θεραπευτικής αγωγής στους ασθενείς, απαραίτητη
για την ευνοϊκή πορεία της νόσου. Επειδή οι φιλοξενούμενοι ασθενείς
προέρχονται από περιοχές εκτός Πατρών και είναι ως επί το πλείστον
οικονομικά αδύναμοι ελαχιστοποιείται η ταλαιπωρία τους και το
κόστος των μετακινήσεών τους χωρίς να διακόπτεται η θεραπεία. 

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος 
Μαρία Δαφαλιά-Μασσαρά 

(συμπατριώτισσά μας) 



6 ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ  ΝΕΑ

ΝΤΡΟΠΗ
Αφιερωμένο στα παιδιά των προσφύγων και
των μεταναστών που πνίγονται άδικα στη
θάλασσα.

Παιδικά κορμιά νανουρίζονται 
από τα κύματα της θάλασσας 

θύματα οικονομικών συμφερόντων 
και φανατικών πιστών 
και στα άψυχα ματάκια 

ένα κόκκινο πελώριο γιατί, 
που δεν απαντήθηκε 

και δε θ’ απαντηθεί ποτέ. 

Στον ουρανό αγκαλιά 
αγνές ψυχούλες ανεβαίνουν 

και οι μάνες με στερεμένο δάκρυ 
βλέπουν κενό και θάνατο. 

Ζωντανές; Νεκρές; Το ίδιο κάνει. 

Και σεις Θεοί, Χριστέ και Αλλάχ 
δε βλέπετε την αδικία; 

Δεν ακούσατε τους θρήνους των μανάδων; 
Δε σας είπαν τίποτα οι ψυχούλες 

που πρέπει να έφτασαν κοντά σας; 
Γιατί μας κάνετε να χάσουμε 

τη λίγη πίστη που μας έχει απομείνει.  
Π. Τσίπος

Ακροστιχίδα  (31) 
της  λέξης  Προσφυγόπουλα 

1)  Π  _  _  _  _  _  _ 
2)  Ρ  _  _  _  _  _  _  
3)   Ο _  _  _  _  _  _  _ 
4)  Σ _  _  _  _  _  _  _  _ 
5)  Φ _  _  _  _  _  
6)   Υ _  _  _  _  _  _  
7)   Γ  _  _  _  _  _  
8)   Ο  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
9)  Π  _  _  _  _  _  _  _ 
10) Ο  _  _  _  _  
11) Υ  _  _  _  _  _ 
12) Λ  _  _  _  _  _  _  _ 
13) Α  _  _  _  _ 

1) Η σκόνη (άχνη) από ζάχαρη ή χιόνι.  
2) Ονομασία της άδειας κουβαρίστρας. 
3) Αυτοσχέδια σκάστρα φτιαγμένη από μπαρούτι. 
4) Γλυκό που γινόταν από καρύδια και μουστα-

λευριά. 
5) Έτσι έλεγαν τις λωρίδες υφάσματος που

έδεναν τα μωρά. 
6) Στάσου στο σημείο που είσαι (αντ.). 
7) Βαθύ ξύλινο πιάτο. 
8) Χειροποίητο παπούτσι από δέρμα χοιρινού

(αντ.) 
9) Τρίγωνη σιδερένια βάση που έβαζαν πάνω

της τον τέντζερη για να μαγειρέψουν. 
10) Όργανο που μετράει το βαθμό του μούστου

(αντ.). 
11) Ονομασία των ρούχων που υφαίνονταν στον

αργαλειό. 
12) Τα κλαδιά της ελιάς που κόβονται κατά τη

συγκομιδή της ελιάς. 
13) Ανοιχτός χώρος για παιχνίδια. 

Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (30) 
(αρ. φ. 58): 
1) Χάρβαλο 7) Υ ποζύγιο
2) Ι Μενουδέλι (αντ.) 8) Ε ντοκο  
3) Ο Κατεβατό (αντ.)  9) Λ αΐνα 
4) Ν τουζίνα 10) Λ αμπρίτσα  
5) Ο κατρούτσο (αντ.)   11) Α κόνι 
6) Θ υμιατίζω 

Παν. Τσίπος

Ο υπουργός
Εσωτερι-
κών κ. Π.

Σκουρλέτης, ανα-
φερόμενος στις
αρμοδιότητες των
Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοική-
σεως, τόνισε ότι
“θέλουμε να δώ-
σουμε αρμοδιότη-
τες και να ξεφύ-
γουμε από το κρά-
τος-αφέντη που
θέλει να ελέγχει
τα πάντα”. Συμ-
πλήρωσε δε, πα-
ράλληλα, ότι ο
κάθε δήμαρχος

δεν μπορεί να είναι πασάς στον τόπο
του. Αυτά ελέχθησαν όταν ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης έθεσε το ερώ-
τημα στον υπουργό γιατί η κυβέρνηση
δεν έλαβε καν υπόψη της τις προτάσεις
της Ένωσης μετά τα δύο συνέδρια σε
Βόλο και Θεσσαλονίκη. Όπως π.χ. η φο-
ρολογική αποκέντρωση, καταστατική θέση
των αιρετών νέα γενιά παρακρατηθέντων,
μεταφορά αρμοδιοτήτων κ.λπ. 

Ενώ ο γενικός γραμματέας του υπουρ-
γείου Εσωτερικών κ. Κ. Πουλάκης φιλο-
δοξεί ότι θα γίνει αναθεώρηση!... η οποία
θα καλύψει τις εκκρεμότητες του Καλλι-
κράτη γιατί όπως επισήμανε αποτελούν
στενό κορσέ για την αυτοδιοίκηση. 

Εάν σταθούμε στο χαρακτηρισμό του
κράτους, ως αφέντη και πασά δημάρχου
από τον υπουργό, φρόνιμο θα ήταν να
τον παραπέμψουμε στις γεμάτες θλίψη
και απογοήτευση προ ημερών δηλώσεις
του δημάρχου Κέας ενώπιον της αρμοδίας
υποεπιτροπής της Βουλής ο οποίος έκανε
κατάθεση ψυχής λέγοντας: “Είμαι ηλίθιος,
πολύ ηλίθιος για να μην μπορώ να αγο-
ράσω ένα ασθενοφόρο επί ένα χρόνο
παρ’ ότι ο δήμος έχει στη διάθεσή του

100.000 ευρώ από δωρεά δημότη, γιατί
δεν έχω οδηγό τον οποίο ζητώ και από
την Περιφέρεια και δεν εγκρίνεται”. 

Άλλος δήμαρχος διαμαρτύρεται γιατί
δεν υπάρχει υπάλληλος και ο ίδιος κάνει
χρέη ταχυδρόμου, συνάδελφός του έχει
δύο εργάτες καθαριστές τους οποίους
δεν μπορεί να πληρώσει λόγω της γνω-
στής αμφισβήτησης όσον αφορά την λήξη
των συμβάσεών τους, ούτε να απολύσει,
για δε τις τεχνικές μελέτες απαιτείται
ένας και πλέον χρόνος για την έγκρισή
τους. 

Από την στήλη αυτή, σε προηγούμενο
σημείωμά μας έχουμε τονίσει ότι η οικο-
νομική αυτοτέλεια των δήμων είναι προ-
βληματική καθ’ όσον οι Κεντρικοί Αυτο-
τελείς Πόροι (ΚΑΠ) έχουν μειωθεί κατά
60%, οφείλονται 12 δις ευρώ παρακρατη-
θέντες πόροι από του έτους 2009, ενώ τα
ανταποδοτικά τέλη σε βάρος των δημοτών
κατ’ επιταγήν της κυβέρνησης αυξήθηκαν
κατά ποσοστό 14% παρ’ ότι οι μισθοί και
συντάξεις τους εξοντωτικά περιεκόπησαν. 

Όσον αφορά την αυτονομία των ΟΤΑ
δεν νοείται, γι’ αυτό θεωρείται ανύπαρκτη
αφού προϋποθέτει την Συνταγματική Ανα-
θεώρηση, όπως σε θέματα παιδείας, χω-
ροταξικά κ.λπ., ενώ οι αποφάσεις γνωμο-
δοτικού χαρακτήρα της ΚΕΔΕ υπό την
προεδρία του δραστήριου με πείρα και
βαθιά γνώση των σχετικών θεμάτων τα
οποία αναδεικνύει και προβάλλει χωρίς
ανταπόκριση από τον υπουργό, ουδόλως
δεσμεύουν την κυβέρνηση, η οποία επι-
μελώς τελευταία, αγνοεί. 

Η νομοθετική εξουσία βαπτίζει τους
φόρους, τέλη, όπως τα τέλη δημοσίων
θεαμάτων, ηλεκτροδοτούμενων χώρων,
ακινήτου περιουσίας, ΕΕΤΗΔΕ που κρίθηκε
αντισυνταγματικό και πλήθος άλλων τε-
λών, δηλαδή ουκ έστιν τέλος τελών. 

Η δικαστική εξουσία με πρόσφατη
απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας
έκρινε ότι η έγκριση και τροποποίηση των
πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλί-

μακας και η θέσπιση με ρυθμίσεις κανονι-
στικού χαρακτήρα δεν μπορεί να θεωρηθεί
θέμα τοπικού ενδιαφέροντος. 

Οπότε οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να
γίνονται μόνον με έκδοση προεδρικού
διατάγματος και όχι με απόφαση Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης (π. νομαρχιών).
Το δε γεγονός ότι ο σχεδιασμός εφαρμό-
σθηκε επί σειρά και αποτυπώθηκαν εμ-
πράγματα δικαιώματα ακινήτων εντός οι-
κισμών, τονίζεται, ότι δεν καθιστά την
ακυρωθείσα πράξη νόμιμη. 

Εξάλλου απόφαση της Ολομέλειας
του ως άνω Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικα-
στηρίου ανοίγει το δρόμο για αποζημίωση
εκατομμυρίων ιδιοκτητών που έχουν στα
χέρια τους τίτλους Μεταφοράς Συντελε-
στών Δόμησης (ΜΣΔ) στρεφομένων κατά
του Ελληνικού Δημοσίου, αφού με αυτήν
την απόφαση ακυρώθηκε το σχετικό νο-
μοθετικό πλαίσιο ως αντισυνταγματικό.
Και όχι μόνον, μετά την αχρήστευση των
παραπάνω τίτλων, καθ’ όσον δεν μπορούν
να μεταφερθούν πουθενά, δεν αποκλείεται
αυτοί οι τίτλοι να φορολογηθούν ακόμη
με φόρο ακινήτου περιουσίας. 

Ουσιαστικά το κράτος και οι δήμοι
έπαιρναν την περιουσία των πολιτών και
από την άλλη ακυρώνονται οι τίτλοι που
τους έδωσαν ως αντάλλαγμα. 

Ύστερα από τα παραπάνω και με το
δεδομένο ότι η τρίτη κρατική λειτουργία
εκτελεστική εξουσία - δεν συμμορφώνεται
προς την δικαστική περιορίζεται σε διορ-
θωτικές - εξαμβλωματικές ρυθμίσεις (ερ-
μηνευτικές εγκυκλίους σαν να μην υπήρχαν
εισηγήσεις των νόμων) καταλήγουμε άνετα
στο συμπέρασμα αν όχι της ανυπαρξίας
αλλά της πλήρους σύγχυσης των τριών
εξουσιών. Την διάκριση των οποίων θέ-
σπισε ο Montelegieu 2.000 χρόνια περίπου
μετά τον Αριστοτέλη, ο οποίος παρατήρησε
σοφά ότι κάθε ηγέτης που ασκεί εξουσία
τείνει οιονεί μοιραία σε κατάχρησή της
και προχωρεί μέχρις ότου συναντήσει
φραγμούς. 

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

Γράφει ο Γιάννης
Σκουτέρης

π. Αντιδήμαρχος
Χολαργού
Δικηγόρος

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 δυ-
σάρεστα 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 ενημερώ-
νουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. Ευχαριστούμε.                                                  Από το Δ.Σ. 

Μοιραία  η  κατάχρηση  των  κρατικών  λειτουργιών

Π
ριν 5-6 χρόνια ένας φίλος και πα-
τριώτης ήρθε το καλοκαίρι στην
Ελλάδα από το Κεμπέκ (Καναδάς).

Κάποιος δικός του ασθένησε και χρει-
άστηκε να τον πάνε στο νοσοκομείο. Η
αρχική αργοπορία στην αντιμετώπιση του
προβλήματος έγινε υπερταχύτητα, όταν
εμφανίστηκε το γνωστό φα........

Στο καφενείο μου διηγήθηκε τι ακρι-
βώς έγινε, ενώ ταυτόχρονα έβριζε και
έριχνε απόλυτο δίκιο στους χιλιάδες ξε-
νιτεμένους συμπατριώτες μας που δε
θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. 

Τι να κάνουν εδώ αφού δεν πρόκειται
ποτέ να αλλάξετε. Καταλόγιζε και σε
μένα ευθύνες για την όλη κατάσταση. 

Εγώ δέχτηκα ότι έχει δίκιο και τον
ρώτησα να μου πει για το δικό τους ΕΣΥ. 

Μου είπε, ότι η τοπική κυβέρνηση
ανέθεσε σε μια επιτροπή να δημιουργήσει
ένα σύστημα υγείας. Το σύστημα ψηφί-
στηκε από την τοπική βουλή και έγινε
νόμος του κράτους. Αντέδρασαν οι γιατροί

και έκαναν απεργία. Η βουλή ψηφίζει
αμέσως νέο νόμο, που έλεγε ότι όποιος
γιατρός δεν πάει στη δουλειά θα πληρώνει

πρόστιμο. Όλοι οι γιατροί αμέσως γύρισαν
στη δουλειά τους.

Δεν ζήτησα περισσότερες λεπτομέ-
ρειες και δεν τον πίστεψα επειδή από
παιδί ακόμα έλεγε πάντα υπερβολές. Μά-
λιστα του λέγαμε ότι βάζεις πολύ σάλτσα
και εκείνος ξεκαρδιζόταν στα γέλια. 

Του είπα μόνο, σιγά μην έγινε έτσι.
Έτσι έγινε και άμα θες πίστεψέ το. 

Έγινε φίλε μου γιατί η κυβέρνηση είχε
αρχ......α. 

Γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά; Γιατί
διάβασα στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» την
επιστολή ενός γιατρού που λέει ακριβώς
τα ίδια πράγματα. 

Συγνώμη φίλε μου που δεν σε πίστε-
ψα. Αλλά είπαμε, εδώ είναι Ελλάδα. 

Παν. Τσίπος 

Η  λύση  απαιτεί  και  βούληση 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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. ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ  ΜΗΝΥΜΑ 

Η αυστηρότητα της περίστασης δαμάζει την
υπερβολή της καρδιάς. 
Η φύση αυτοζωγραφίζεται και η νιότη βρίσκει
τον εαυτό της. 
Σε αυτή την ψαλμωδία εξαντλείται η ακολου-
θία των αισθημάτων. 
Τα άμφια συγκεντρώνουν την υπερβολή του
πορφυρού και την μεγαλειότητα του χρυσού. 
Το δεύτε λάβετε φως εκφράζεται με εσωτε-
ρική συγκίνηση. 
Το κινούμενο φως των κεριών του Πάσχα
σκορπίζει αγία χαρά. 
Το αναστάσιμο μήνυμα, ως ύψιστο γεγονός 
έρχεται και διορίζεται στις καρδιές των αν-
θρώπων. 
Λαμπάδες διασταυρώνουν τη στιγμή της λαμ-
πρότητας. 
Το γεγονός της αγάπης μεταδίδεται με μεγα-
λοπρεπή ωραιότητα. 
Φιλιά ανταλλάσσουν το πάρε-δώσε μιας μυ-
στικής συμφωνίας. 
Χριστός Ανέστη ψιθυρίζουν τα χείλη. 
Αληθώς η έκφραση της ακλόνητης βεβαιότη-
τας. 

Καίτη Μαλλή 



7ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ  ΝΕΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ....................ΑΡ. ΑΠΟΔ.................ΠΟΣΟ
Μπάτος Παναγιώτης ............................1521 ..................100€
Κούνας Αλέξιος ...................................1523 ..................100€
Γαλάνης Γεώργιος ................................1539 ..................100€
Σαϊτάνης Γεώργιος ..............................1527 100$ Καν. ή 63€
Γιαννόπουλος Πέτρος ..........................1528 ....................50€ 
Αρμενάκος Ιωάννης .............................1529 ....................50€
Λάππας Αντρέας του Χαραλάμπους ...1530 ....................50€
Μαυραειδή Ανθούλα ............................1532 ....................50€ 
Γαλάνης Χρήστος .................................1533 ....................50€
Κέφος Ιωάννης-Κέφου .........................1537 ....................50€
Καραβαλάκης Μιχαήλ ..........................1525 ....................30€
Τσιβουράκη Γεωργία ............................1534 ....................30€
Τσαγκαλιά Βασιλική .............................1535 ....................30€
Δρίκου Μαρία .......................................1520 ...................20€
Αρβανίτης Κων/νος ..............................1522 ....................20€
Παπαδημητρακοπούλου Αικατερίνη ...1524 ....................20€
Βούρλιας Λεωνίδας .............................1526 ....................20€
Μανιατάκος Στέλιος ............................1531 ...................20€
Στρέζοβας Τ. ........................................1538 ....................20€
Ραμαντάνη-Μακρή Γιάννα ...................1540 ....................15€
Ραμαντάνη Νίκη ...................................1541 ....................15€
Τράγκας Νικόλαος ...............................1542 ....................10€
Σπυρόπουλος Γεώργιος .......................1536 ....................10€

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 συν-
δρομή σας στο λογαριασμό 129/296199-76 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ή σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. 

Η  ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ  

ΔΥΝΑΜΗ  ΜΑΣ

Ο
Αριστοτέλης ορίζει τον τρόπο
διαβίωσης του ανθρώπου, λέ-
γων: “Ο άνθρωπος φύσει πο-

λιτικόν ζώον και ο άπολις δια φύσιν
και ου δια τύχην ήτοι φαύλος εστίν
κρείττων η άνθρωπος”. // Ο άνθρωπος
είναι εκ φύσεως προορισμένος να
διαβιώνει μέσα σε οργανωμένη πο-
λιτική κοινωνία. Απεναντίας το ον
που εκ φύσεως και όχι εκ τύχης ζει
εκτός κοινωνίας ανθρώπων, είναι ή
υπεράνθρωπος ή υπάνθρωπος. 

Ως εκ τούτου εδημιουργήθησαν
οι πρώτες κοινωνίες και εν συνεχεία
οι πρώτες πόλεις-κράτη. Εντός αυτών
εδημιουργήθει η ανάγκη κάλυψης
όλων των προς το ζην αγαθών. Αρ-
χικώς η ανάγκη αυτή εκαλύπτετο δια
ανταλλαγής των προϊόντων. Στη συ-
νέχεια επινοήθηκε η κοπή και κυκλο-
φορία νομισμάτων, κυρίως εκ πολυ-
τίμων μετάλλων, αντικειμενικής αξίας,
που εγένοντο δεκτά και από τις άλλες
πόλεις-κράτη, χάριν των συναλλαγών.
Η συσσώρευση χρημάτων από κά-
ποιους πολίτες, εδημιούργησε την
ανάγκη δανεισμού προς άλλους συμ-
πολίτες με αποτέλεσμα πολλάκις και
την προσωπική δούλωση των δανει-
ζόμενων από τους δανειστές, (αρχαία
Αθήνα). Αυτό ανάγκασε τον Σόλωνα
να νομοθετήσει την Σεισάχθεια. 

Με το πέρασμα του χρόνου η αύ-
ξηση των πληθυσμών και η δημιουργία
εκτεταμένων κρατών έφερε την ανάγ-
κη συναλλαγών μεταξύ τους. Η διεκ-
περαίωση των συναλλαγών δημιούρ-
γησε τον φορέα διαχείρισης των χρη-
μάτων (τράπεζα). 

Ας έρθουμε όμως στα της Ελλά-
δος σημερινά δρώμενα. Εξετάζοντας
την οικονομική κατάστασή της, μπο-
ρούμε να την ταυτίσουμε με την προ
του Σόλωνος Αθηνών. Καλοεξετάζον-
τάς την όμως θα δούμε ότι είναι χει-
ροτέρα εκείνης. Η Αθήνα τότε είχε
το δικαίωμα κοπής δικού της χρήμα-
τος, ενώ σήμερα δεν το έχει, αφού
δια νόμου υπάγεται στην Ευρωζώνη,
αλλά και πριν το δικαίωμα έκδοσης
χρήματος από το 1841 έως το 1928
είχε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος:
ιδιωτική ανώνυμος εταιρεία, ανήκουσα
κατά πλειονότητα μετοχών στους με-
γαλοτραπεζίτες Ρότσιλντ. Από το
1928 την έκδοση χρήματος και την
ευθύνη χάραξης της νομισματικής
πολιτικής της χώρας την έχει η κατ'
ευφημισμόν αποκαλούμενη Τράπεζα
της Ελλάδος: ιδιωτική ανώνυμος εται-
ρεία, ανήκουσα και αυτή στους Ρό-
τσιλντ. Ιδρύθηκε με τον νόμο
3423/7/1927/ΦΕΚ Α΄298 και οι λει-
τουργίες της άρχισαν τον Μάιο του
1928. Κατά την άσκηση των αρμοδιο-
τήτων τους η ΤτΕ και τα μέλη των
οργάνων της, “δεν ζητούν ούτε δέ-
χονται οδηγίες από την κυβέρνηση.
Βάσει δε του καταστατικού κανείς
αντιπρόσωπος του δημοσίου δεν έχει
το δικαίωμα να ελέγξει τα βιβλία της

τράπεζας σε κανένα από τα υποκα-
ταστήματά της, πλην του επιτρόπου
του κράτους ο οποίος μπορεί να ζη-
τήσει στοιχεία, αλλά υποχρεούται να
τηρεί αυστηρή εχεμύθεια”. 

Να πόσο Ελληνική είναι!!!!! 
Ο Ελληνικός λαός αντί να έχει το

δικαίωμα κοπής του νομίσματός του,
τον υποχρέωσαν οι κυβερνήτες του
να δανείζεται από τους ομοεθνείς
τους Ρότσιλντ, πληρώνοντάς τους
τόκους, για τα ζωγραφισμένα χαρτιά
που εξέδιδαν και να τους ομολογούν
τον δανεισμό του λαού απ’ αυτούς.
Έτσι η εθνική περιουσία κάθε μορφής
περνούσε στους «δανειστές» χωρίς
καμιά υλική ανταλλαγή, καθιστώντας
τους έτσι δυνάστες και τυράννους
του Ελληνικού λαού. Ο Μάγιερ Ρό-
τσιλντ είπε: “Εφόσον εγώ ελέγχω
την κίνηση του χρήματος ενός
έθνους, δεν με νοιάζει ποιός φτιάχνει
τους νόμους του”. 

Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά για
τους τυράννους λέει: “Επιδίωξη της
τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι
πολίτες αφενός για να συντηρείται
με τα χρήματά τους η φρουρά (διά-
βαζε υπηρέτες) του καθεστώτος και
αφετέρου για να είναι απασχολημένοι
και να μην τους μένει χρόνος για
επιβουλές. Σ’ αυτό το αποτέλεσμα
αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων
φόρων, η απορρόφηση των περιου-
σιών των πολιτών, όσο και η κατα-
σκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν
τα δημόσια οικονομικά”. 

Σας θυμίζουν κάτι αυτά; 
Η οικονομική δούλωση της Ελλά-

δος δεν είναι εισαγόμενη αλλά εγγε-
νής δημιουργούμενη από τους κυ-
βερνήσαντες, οι οποίοι προεκλογικώς
θα δώσουν μέχρι και χρυσά κουτάλια
στο λαό και μετ’ εκλογικώς μας παίρ-
νουν και τα ξύλινα που είχαμε στο
χωριό, και μάλιστα ατιμωριτί δια νό-
μου!!! Τι όνειδος για τους Έλληνες!!! 

Ο Αριστοτέλης είπε: “Εάν τις υπο-
σχόμενος τι, τω δήμω εξαπατήση,
εισαγγελίαν είναι κατ’ αυτού, καν
αλώ, θανάτω ζημιούσθω”. // Όποιος
πολιτικός εξαπατήσει τον λαό με ψευ-
δείς υποσχέσεις, δικάζεται για δη-
μόσιο αδίκημα και εάν καταδικασθεί,
να του επιβάλλεται η ποινή του θα-
νάτου. Με έναν τέτοιο νόμο σήμερα,
πόσα δεν θα ακούγαμε προεκλογικά
από τους πολιτικάντηδες; 

Η σημερινή κατάντια του Ελληνι-
κού λαού είναι επανάληψη πανομοι-
ότυπη προηγούμενων, και τούτο διότι
οι κυβερνήσαντες και κυβερνώντες,
μετά την δολοφονία του Ιωάν. Καπο-
δίστρια, είναι μέλη εθνότητας περισ-
σότερο εχθρικά παρά φίλα διακείμενη
προς τον Ελληνισμό (ο νοών νοείτο).
Δια δε τους αμφισβητούντες ας ερευ-
νήσουν νόμους του 1920 (Ελ. Βενι-
ζέλος) και 1944 (Γ. Παπανδρέου), που
αφορούν το Κεντρικό Ισραηλίτικο
Συμβούλιο (ΚΙΣ). Εγώ παραθέτω το

Προεδρικό Διάταγμα: 182/22/3/1978
ΦΕΚ 40, το οποίο αναφέρει: “Απαλ-
λάσσονται καταβολής φόρου στο Ελ-
ληνικό δημόσιο, όλοι οι Εβραϊκής κα-
ταγωγής Έλληνες υπήκοοι και όλες
οι Εβραϊκών συμφερόντων βιομηχα-
νίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Με επέκταση δια νόμου του Π.Δ.
απαλλάσσονται και οι χριστιανοί που
μετέχουν στο Κ.Ι.Σ. της καταβολής
φόρων στο Ελληνικό δημόσιο”!!!!

Εάν αυτό δεν είναι κράτος εν κρά-
τει τότε τι είναι; 

Το έτος 2010 ο τότε κυβερνών
για να διασφαλίσει τους ομοεθνείς
του δυνάστες δανειστές πως θα πά-
ρουν σίγουρα τα εικονικά, επαχθή
και απεχθή δάνεια από τον Ελληνικό
λαό, δια «μνημονίου» τα μετέτρεψε
από ιδιωτικά, σε διακρατικά, και η
εξόφλησή τους να διέπεται από το
Αγγλικό δίκαιο. Και τούτο διότι τα
κράτη  δανειστές, με διεθνή νόμο
μπορούν να κατάσχουν εθνική περι-
ουσία, ενώ οι τράπεζες όχι. (Να γιατί
ο Σόϊμπλε μας κουνάει το δάχτυλο).
Έκτοτε οι «εταίροι» μας Ευρωπαίοι
κυβερνούν και νομοθετούν, στην πα-
τρίδα μας, η οποία στην ουσία δεν
μας ανήκει. Οι Ευρωπαίοι κυβερνήτες
έχουν εκχωρήσει την διακυβέρνηση
των χωρών τους στους τραπεζίτες
και λειτουργούν αντ’ αυτών. Έχουν
παρουσιασθεί πολλοί «σωτήρες» του
Ελληνικού λαού και ο κάθε ένας με
τον τρόπο του θα τον απαλλάξει από
τα δεινά του. 

Κάποιοι μας λένε πως το συμφέρον
μας είναι να παραμείνουμε στην Ευ-
ρωζώνη. Δεν μας λένε όμως πως την
οικονομική πολιτική της χώρας θα
την χαράσσει η Κεντρική Ευρωπαϊκή
Τράπεζα (ΚΕΤ), ανήκουσα στην ουσία
στους Ρότσιλντ, ενώ η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι απλώς κράτη, που το
κάθε ένα διασφαλίζει τα συμφέροντά
του. Άλλοι, να φύγουμε από την Ευ-
ρωζώνη και να εκδώσουμε δικό μας
νόμισμα. Μάλιστα, αλλά ποιος θα τυ-
πώνει και θα κυκλοφορεί αυτό; Αφού
δια νόμου το δικαίωμα ανήκει στους
Ρότσιλντ; Νομίζουν πως θα παραδο-
θούν αμαχητί; Αλλά και ποιος θα κα-
θορίσει την ισοτιμία του νομίσματος
με τα άλλα; Σε ποια βάση παραγωγής
και παραγωγικότητας θα βασιστούμε
για να πετύχουμε την καλύτερη δυ-
νατή ισοτιμία;

Και κάποιοι άλλοι λένε να μην
πληρώσουμε τα δάνεια ως ειδεχθή,
επαχθή και απεχθή, για το λαό. Ίσως
αυτό για ένα μικρό ποσό μπορεί να
γίνει, αλλά τον διεθνή νόμο που δίνει
το δικαίωμα στα κράτη δανειστές
της κατάσχεσης εθνικής περιουσίας,
δεν θα τον εφαρμόσουμε; 

Δεν μεμψιμοιρώ, απλώς αναρω-
τιέμαι, εάν όλα αυτά που ο κάθε ένας,
μας ξεφουρνίζει, δεν είναι εμπαιγμός
στο άκρον άωτον προς τον λαό;

Τάκης Τράγκας

Οι  Έλληνες  και  οι  κυβερνήτες  τους 

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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«Οι καλλιεργημένοι άνθρωποι
σέβονται την ανθρώπινη ατομικό-
τητα και γι’ αυτό είναι πάντοτε συγ-
καταβατικοί, γελαστοί, ευγενικοί,
υποχρεωτικοί. 

Δεν χαλούν τον κόσμο για το
σφυρί ή για τη γομολάστιχα που
χάθηκαν. 

Δεν αγανακτούν για τους θορύ-
βους ή το κρύο. Δέχονται με καλο-
σύνη τα χωρατά και την παρουσία
ξένων ανθρώπων στο σπιτικό τους.
Δεν συμπονούν μονάχα τους κατώ-
τερους, τους αδύναμους και τις γά-
τες. Πονάει η ψυχή τους και για
κείνο που δεν φαίνεται με γυμνό
μάτι. 

Είναι ντόμπροι και φοβούνται
το ψέμα σαν τη φωτιά. Δεν λένε
ψέματα ακόμα και για τιποτένια
πράγματα. Το ψέμα προσβάλλει
εκείνους που το ακούνε και ταπει-
νώνει στα μάτια τους εκείνους που
το λένε. Δεν παίρνουν ποτέ πόζα,

στο δρόμο είναι όπως και στο σπίτι
τους, δεν ρίχνουν στάχτη στα μάτια
του κατώτερού τους. 

Δεν είναι φλύαροι και δεν αναγ-
κάζουν τον άλλο να ακούει τις εκ-
μυστηρεύσεις τους όταν δεν τους
ρωτάει. Δεν ταπεινώνονται για να
κερδίσουν τη συμπόνια του διπλα-
νού. Δεν παίζουν με τις ευαίσθητες
χορδές της ψυχής των άλλων για
να κερδίζουν σαν αντάλλαγμα ανα-
στεναγμούς και χάδια. 

Δεν λένε «εμένα κανείς δεν με
καταλαβαίνει», ούτε «πουλήθηκα
για πέντε δεκάρες», γιατί αυτά δεί-
χνουν πως αποζητάν τις φτηνές εν-
τυπώσεις. Είναι πρόστυχα τερτίπια,
ξεθωριασμένα, ψεύτικα. Δεν είναι
ματαιόδοξοι. Δεν τους απασχολούν
τέτοια ψεύτικα διαμάντια όπως οι
γνωριμίες με εξοχότητες. 

Όταν κάνουν δουλειά που δεν
αξίζει ένα καπίκι, δεν γυρίζουν με
χαρτοφύλακα των εκατό ρουβλιών

και δεν καμαρώνουν πως τάχα τους
άφησαν να μπουν εκεί που δεν επι-
τρέπουν στους άλλους. Κι ο Κριλώφ
ακόμα λέει πως το άδειο βαρέλι
ακούγεται πιο πολύ από το γεμάτο. 

Αν έχουν ταλέντο, το σέβονται.
Θυσιάζουν γι’ αυτό την ησυχία τους,
τις γυναίκες, το κρασί, την κοσμική
ματαιότητα. Είναι περήφανοι για
την αξία τους και έχουν συνείδηση
της αποστολής τους. Αηδιάζουν από
την ασχήμια και καλλιεργούν μέσα
τους την ομορφιά. 

Δεν μπορούν να κοιμηθούν με
τα ρούχα, δεν μπορούν να βλέπουν
στον τοίχο κοριούς, να πατούν σε
φτυσιές. Δαμάζουν όσα μπορούν
και εξευγενίζουν το ερωτικό ένστι-
κτο. Δεν κατεβάζουν βότκα όπου
βρεθούν. Πίνουν μονάχα όταν είναι
ελεύθεροι και τους δίνεται ευκαιρία.
Γιατί τους χρειάζεται “γερό μυαλό
σε γερό κορμί”». 

“Χαλκιοπουλιτών επικοινωνία” 

Αντόν  Τσέχωφ:
Οι  καλλιεργημένοι  άνθρωποι  ξέρουν  να  σέβονται
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Μ. Παρασκευή 
Σύσσωμοι οι Δαφναίοι και οι επισκέπτες τους προσέτρεξαν

Μ. Παρασκευή και στους δύο Ιερούς Ναούς του χωριού. 
Με θεία κατάνυξη κρατώντας όλοι αναμμένα κεριά συνόδεψαν

την περιφορά των Επιταφίων των Ι.Ν. Αγ. Τριάδας κι Αγ. Χαρα-
λάμπους στους δρόμους του χωριού με αποκορύφωμα τη συνάντηση
των δύο Επιταφίων στην κεντρική πλατεία όπου εψάλη δέηση εν
αναμονή του χαρμόσυνου μηνύματος της Αναστάσεως του Κυρίου

παρουσία της Αντιδημάρχου Στέλλας Πανουτσακοπούλου, του
πρ. Αντιδημάρχου Πάνου Λάππα και του Δημ. Συμβούλου Γιώργου
Σπηλιόπουλου. 

Μ. Σάββατο 
Το πιο βροντερό και λαμπρό

“Χριστός Ανέστη” ακούστηκε στη
Δάφνη. Οι ιερείς μας, ο παπα-
Τάκης στην Αγία Τριάδα και ο
παπα-Νικόλας στον Άγιο Χαρά-
λαμπο, φρόντισαν να ακουστεί
το “Χριστός Ανέστη” σε όλο το
χωριό, ενώ πολύχρωμα και ωραία
πυροτεχνήματα, δημιουργήματα
του Συλλόγου Δαφναίων Αθή-
νας-Πειραιά στόλισαν τον ουρανό
γιορτάζοντας το μεγάλο θαύμα
της Ανάστασης. 

Το πλήθος των πιστών που έφτασαν στις εκκλησίες συμμετείχε
με αναμμένες ολόλευκες λαμπάδες και πολλά χαμόγελα ψάλλοντας
όλοι μαζί αρμονικά το “Χριστός Ανέστη”. 

Η Κυριακή του Πάσχα 
Η Κυριακή του Αγίου Πάσχα μία όμορφη, ηλιόλουστη, ανοιξιάτικη

ημέρα βρήκε τους περισσότερους συγχωριανούς γύρω από τις
σούβλες με το αρνί. Οι μυρωδιές των ψητών πλημμύρισαν το

χωριό ενώ τα ηχοσυστήματα εξέπεμπαν κατά κανόνα παραδοσιακή
μουσική ξεσηκώνοντας και τους πιο συντηρητικούς. Φαγητό,
χορός και διασκέδαση για όλους μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Τότε ο παπα-Τάκης χτύπησε την καμπάνα καλώντας τους πι-
στούς στην λειτουργία της Αγάπης στην Αγία Τριάδα, τηρώντας
έτσι όχι μόνο τα έθιμα και τις παραδόσεις αλλά και τα δέοντα της
ορθόδοξης θρησκευτικής λατρείας. 

Χρόνια Πολλά. Χριστός Ανέστη. 

Οι  Άγιες  ημέρες  στη  Δάφνη

Μ
ε εθνικό παλμό, συγκίνηση, υπερηφά-
νεια και εθνική ανάταση γιορτάσθηκε
φέτος η επέτειος της εθνικής παλιγγε-

νεσίας της 25ης Μαρτίου 1821. 
Η διακήρυξη του Αρχιεπισκόπου Παλαιών Πα-

τρών Γερμανού στον κλήρο και στους πιστούς
της Πελοποννήσου που εκφωνήθηκε μέσα στην
Αγία Λαύρα την 20ή Μαρτίου 1821 ηχεί αδιάκοπα
και μας συνεπαίρνει ακόμη όλους.

«...Η φυλή των Τούρκων υπερέβη το μέτρο
των ανομιών, η ώρα δια τον καθαρμό έφθασε. 

Να είστε αγαπημένοι λοιπόν φυλή Ελληνική
δυο φορές δοξασμένοι από τους πατέρες σας...

Αύριον έχοντες προ ημών ως οδηγόν τον
Σταυρό θα βαδίσωμεν προς αυτήν την πόλιν
των Πατρών...», καταλήγει ο Αρχιεπίσκοπος Γερ-
μανός. 

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου έγινε δοξολογία
στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας με την παρουσία
των μαθητών των σχολείων, επισήμων και πολλών
συγχωριανών. Στη συνέχεια εν πομπή όλοι με-
τέβησαν στο Ηρώο όπου έγινε η κατάθεση στε-
φάνων, εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας
από τον δάσκαλο Δημήτρη Μπούρα και η απαγ-
γελία πατριωτικών ποιημάτων από τους μαθητές
και μαθήτριες του νηπιαγωγείου και του δημοτικού
σχολείου.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των
πεσόντων και όλοι μαζί ψάλλαμε τον Εθνικό
Ύμνο κι ακολούθησε η παρέλαση της μαθητιώσας
νεολαίας (νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου,
λυκείου) παρουσία των επισήμων στην κεντρική
πλατεία. 

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με τη διεξαγωγή
του αγώνα 1821 μέτρων από το εκκλησάκι του
Αγίου Νικολάου στην πλατεία του χωριού. 

Στον αγώνα έλαβαν μέρος οι παρακάτω δρο-
μείς μαθητές και μαθήτριες: Ασημακόπουλος Βα-
σίλης, Βλάχος Γεώργιος, Τσιρώνης Γιάννης,

Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Χατζιζάι Τζων, Μπέ-
γου Χαρά, Μουγκοπέτρου Σωτηρία, Μαχαίρα Ευ-
λαμπία, Σπηλιοπούλου Γεωργία, Μετάνι Παρα-
σκευή, Κουτσιουρής Λουκάς, Μπούρας Δημήτρης,
Παπακανέλλος Χρήστος, Αποστολόπουλος Σπύ-
ρος, Παπαθεοδώρου Δημήτρης, Δεχουνιώτης
Αλέξης, Χατζιζάι Σαντιάγκο, Μαλλής Νίκος, Κου-
τσιουρής Γιάννης, Αναστόπουλος Παναγιώτης,
Ρηγόπουλος Παναγιώτης, Σιέττος Γεώργιος,
Μουγκοπέτρος Βασίλειος. 

Νικητές αναδείχτηκαν: 1) Βλάχος Γεώργιος
2) Χατζιζάι Τζων 3) Παπακανέλλος Χρήστος.
Στα κορίτσια 1η τερμάτισε η Μετάνι Παρασκευή.
Ο νικητής τιμήθηκε με κύπελλο ενώ σε όλους
απονεμήθηκαν μετάλλια προσφορά του Συλλόγου
Δαφναίων Αθήνας-Πειραιά. Στους τρεις πρώτους
νικητές και στην πρώτη νικήτρια των κοριτσιών
δόθηκαν και χρηματικά έπαθλα, επίσης προσφορά
του Συλλόγου μας. 

Τα βραβεία και τα μετάλλια απονεμήθηκαν
από τον π. Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Λάππα, τον
πρόεδρο του Συλλόγου Δαφναίων Άγγελο Καυγά,

τον Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Σπηλιόπουλο,
τον πρόεδρο του Τ.Σ. Δάφνης Γιάννη Τσίπο, τους
Διευθυντές των σχολείων Λυκείου Γιάννη Μπου-
σιούτη, Γυμνασίου Βασίλειο Κουτέ, Δημοτικού
Γιώργο Μουγκοπέτρο και τα μέλη του Συλλόγου
Γιώργο Λιαρόπουλο και Δωρόθεο Λιάππη.

Ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας-Πειραιά πριν
από την βράβευση των δρομέων τίμησε τον Δι-
ευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Γιώργο Μουγ-
κοπέτρο για την πολυετή προσφορά του στην
μόρφωση των παιδιών μας και τα πολιτιστικά
δρώμενα του χωριού. 

Χρόνια Πολλά. 
Τιμή και Δόξα στους Ήρωες του 1821. 

Η  επέτειος  της  25ης  Μαρτίου  1821
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Ο  Σύλλογος  είσαι  εσύ.  
Ενίσχυσέ  τον  για  να  

διατηρήσουμε  την  επαφή  
με  το  χωριό  και  μεταξύ  μας.


