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Έ

χουμε βαρεθεί, απ’ τα λόγια
των πολιτικών μας, που συχνά αναφέρονται στην αναγκαία συναίνεση, για να επιλυθούν
τα μεγάλα προβλήματα, που χρόνια
τώρα ταλανίζουν τους Έλληνες. Μια
συναίνεση που όλοι εύχονται, αλλά
δυστυχώς δεν επιτυγχάνεται, γιατί
κανένας απ’ αυτούς που επιλέξαμε
για να μας εκπροσωπήσουν στο Κοινοβούλιο, δεν έδειξε διάθεση παραμερισμού του ΕΓΩ του.
Ως πιο πρόσφατο κάλεσμα σε
Συναίνεση, μου έρχεται στο μυαλό
αυτή τη στιγμή το προσκλητήριο του
Προέδρου της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις μνήμης για το 2ο Ολοκαύτωμα στο Δοξάτο Δράμας στις 29
Σεπτεμβρίου 2016. Είπε μεταξύ άλ-

λων ο Ύψιστος Πολιτειακός θεσμός:
«Η Ελλάδα που βιώνει μια κρίση, η
οποία έχει κλέψει το χαμόγελο, από
τις Ελληνικές οικογένειες, θα πρέπει
να πορευτεί ενώνοντας επιτέλους
τις πολιτικές δυνάμεις, γιατί η συναίνεση και η συμφιλίωση είναι αυτές που θα μας οδηγήσουν στην
έξοδο απ’ την κρίση». Με το δικό
του χαρακτηριστικό και αυθεντικό
τρόπο, τα ίδια υπογράμμισε και ο
Πρόεδρος Κεντρώων στη σύντομη
δήλωσή του στη Θεσσαλονίκη, μετά
τη στρατιωτική παρέλαση στις 28
Οκτωβρίου 2016, τονίζοντας ότι: «Η
Ελλάδα χρειάζεται συναίνεση και
οι πολιτικές δυνάμεις χτενίζονται».
Και συνέχισε να προσάπτει στους
πολιτικούς ότι το μόνο που τους εν-

Ο εορτασμός της εθνικής
επετείου στη Δάφνη

διαφέρει είναι να αναρριχηθούν στις
καρέκλες της εξουσίας.
Οι άλλοι λαοί, μπορεί να μην
έχουν το δικό μας πολιτισμό και
την ιστορία, ακόμα όμως και στο
άδικο έχουν συνοχή και ομόνοια και
το υποστηρίζουν μέχρι θανάτου.
Εμείς αντίθετα, όσο και αν έχουμε
το δίκιο με το μέρος μας, δε διαθέτουμε ομοψυχία. Πασχίζουμε να λύσουμε τα υπαρξιακά μας προβλήματα,
χωρίς να παραμερίζουμε τον ηγεμονισμό μας και μέχρι ν’ αποφασίσουμε ποιά γνώμη θα επικρατήσει
για το επόμενο βήμα μας, παραμένουμε ακέφαλη σιωπηλή δύναμη με
την κερκόπορτα ανοιχτή στον εχθρό.
Αυτός γνωρίζει πολύ καλά την ΑχίλΣυνέχεια στην 8η σελ.

Οι μαθητές παρελαύνουν

Η Γενική Συνέλευση των Δαφναίων
Με πρωτοφανή συμμετοχή συμπατριωτών και φίλων, πάνω από
300, δείγμα της αγάπης των Δαφναίων για το Σύλλογό τους και του
έργου που επιτελεί, την Κυριακή 1311-2016 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο
STANLEY διεξήχθη η τακτική Γενική
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση των
μελών του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας-Πειραιά.
Με την έναρξη της Συνέλευσης
έγινε η εκλογή προεδρείου.
Μετά από πρόταση του Προέδρου
του Δ.Σ. Άγγελου Καυγά εξελέγησαν
η Καίτη Μαλλή ως Πρόεδρος, η Γεωργία Μακρή ως Γραμματέας και η
Θεοδώρα Καυγά ως πρακτικογράφος.
Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού ευχαρίστησε το σώμα
για την τιμή που της έκανε διάβασε
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
― Απολογισμός πεπραγμένων του
απερχόμενου Δ.Σ.
― Οικονομικός απολογισμός
― Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
― Συζήτηση (τοποθετήσεις - προτάσεις μελών - δευτερολογία Προέδρου)
― Έγκριση ή μη των πεπραγμένων
και του οικονομικού απολογισμού
― Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Φωτο: Καίτη Μαλλή

Συνέχεια στην 3η σελ.

Φωτο: Βάσω Μαλλή

Κατόπιν έδωσε το λόγο στον
Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. του
Συλλόγου.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Στην εισήγησή του για τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ.
ο Πρόεδρος Άγγελος Καυγάς καλωσόρισε κι ευχαρίστησε τα μέλη εκ
μέρους του Δ.Σ. που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμά τους.
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2ετίας
ΤΗΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Ο Σύλλογός μας με το παρόν
Δ.Σ. λειτούργησε ουσιαστικά και όχι
τυπικά. Λειτούργησε άψογα σ’ όλους
τους τομείς.

― Η εφημερίδα μας εκδίδεται
ανελλιπώς και φιλοξενεί κάθε διαφορετική γνώμη και άποψη χωρίς
λογοκρισία και περικοπές.
― Διατηρούμε κι ενημερώνουμε
την ηλεκτρονική μας σελίδα στο
διαδίκτυο η οποία είναι ανοικτή σε
κάθε συμπατριώτη και φίλο του Συλλόγου.
― Οργανώνουμε ή συνδιοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
― Το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό event απ’ όλα το Καρναβάλι μας
του οποίου η φήμη έχει ξεπεράσει
τα όρια της επαρχίας μας και όλοι
το περιμένουν με ανυπομονησία.
― Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Αυγούστου, οι οποίες κάθε χρόνο
γίνονται περισσότερο πλούσιες.
Συνέχεια στην 6η σελ.

Δ Ι Α Β Α Σ ΤΕ
3 Διήμερο Ιατρικών Εξετάσεων
στη Δάφνη
σελ. 2
3 Κοινωνικά
σελ. 2
3 Δραστηριότητες Συλλόγων Φορέων - Ιδιωτών
σελ. 3
3 Τηλεσκόπιο
σελ. 4-5
3 Η Γενική Συνέλευση των Δαφναίων
σελ. 6
3 Η θεωρία της εξελίξεως
σελ. 7
3 Ύπαιθρος: ελκυστική ή
υποτιμημένη... περιοχή;
σελ. 7-8
3 Ο Σύλλογος πάνω απ’ όλα
σελ. 8

ΑΦΟΙ

Ο ετήσιος Αποκριάτικος χορός μας
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017
ώρα 13:00

Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 και από ώρα 13:00 θα
πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος ετήσιος χορός στο κέντρο
διασκέδασης “Voice’’, Π. Ράλλη 29 & Κρήτης 1, Ρουφ, τηλ.
210-3476516. Το κέντρο διαθέτει αίθουσα πλήρως ανακαινισμένη,
κλιματιζόμενη, ζωντανή μουσική με ποικίλο (λαϊκό, δημοτικό)
χορευτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα καθώς και πάρκινγκ.
Η τιμή πρόσκλησης καθορίστηκε σε 25 ευρώ.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται πλήρες μενού και τα ποτά
(κρασιά - μπύρες - αναψυκτικά) με απεριόριστη κατανάλωση.
Σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε.
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ
― Η Μαρία Μπερλέμη του Ιωάννη (υιός του
Δήμου και της Βάσως) και της Ουρανίας πέτυχε
στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας στην Φιλοσοφία
στο Παιδαγωγικό Τμήμα στην Ψυχολογία.
Συγχαρητήρια και καλές σπουδές.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Θοδωρής Σπυρόπουλος του Κων/νου και της Δήμητρας αποφοίτησε από τη Σχολή Φιλοσοφικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ορκίστηκε στις 7-6-2016.
Θερμά συγχαρητήρια, γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση, καλή σταδιοδρομία και καλή θητεία καθ’ όσον αυτή την
περίοδο υπηρετεί την πατρίδα ως έφεδρος στα σύνορα στον Έβρο.
Η οικογένειά του

Διήμερο Ιατρικών Εξετάσεων στη Δάφνη
Με μεγάλη προσέλευση περισσοτέρων από 400 συμπατριωτών μας από την ευρύτερη περιοχή της Δάφνης
ολοκληρώθηκε το διήμερο ιατρικών εξετάσεων στις 14
και 15 Οκτωβρίου 2016, που οργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρεία Καλαβρυτινών Ιατρών “Ο Μελάμπους”.
Τις ιατρικές εξετάσεις πραγματοποίησαν γιατροί Καλαβρυτινής καταγωγής από 8 ειδικότητες.
Στις 14 Οκτωβρίου εξετάστηκαν οι μαθητές του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνάσιου και Λυκείου σχολείου
από την Παιδίατρο κ. Μαΐλη Λιάνα ενώ εξέτασαν μεγάλο
αριθμό κατοίκων ο Νεφρολόγος κ. Ζηρογιάννης Παναγιώτης, ο Δερματολόγος κ. Γιαννόπουλος Πέτρος, η Παθολόγος κ. Μποτή-Γιαννοπούλου Ευγενία και η Παθολόγος
κ. Σπηλιοπούλου Γιάννα.
Στις 15 Οκτωβρίου εξέτασαν ο Ενδοκρινολόγος κ.
Γεωργιάδης Παύλος, ο Γυναικολόγος κ. Παπαπαναγιώτου
K. Ιωάννης, οι Καρδιολόγοι κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος και
Δημητρούλης Δημήτριος, η Οφθαλμίατρος κ. Σινάπη
Βασιλική, ο Οφθαλμίατρος κ. Σινάπης Άγγελος, ο Γενικός
Ιατρός κ. Ραζής Νικόλαος, ο Δερματολόγος κ. Γιαννόπουλος Πέτρος, η Παθολόγος κ. Μποτή-Γιαννοπούλου
Ευγενία και ο Χειρουργός κ. Ζωγράφος Ν. Γεώργιος.
Στις εξετάσεις διατέθηκε καρδιολογικός και οφθαλμολογικός εξοπλισμός του Ιατρικού Ομίλου Αθηνών από τον
συμπατριώτη μας κ. Χαμακιώτη Θεόδωρο.
Με την υποστήριξη της Διοικήτριας του Νοσοκομείου
Καλαβρύτων κ. Σφυρή Ιωάννας μεταφέρθηκε, για το διήμερο αυτό, ο οφθαλμολογικός εξοπλισμός του Νοσοκομείου Καλαβρύτων στο αγροτικό ιατρείο της Δάφνης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών ευχαριστεί
θερμά τον Αντιδήμαρχο
Δήμου Καλαβρύτων κ.
Λάππα Παναγιώτη, τον
Διευθυντή του Δημοτικού
Σχολείου Δάφνης κ.
Μουγκοπέτρο Γεώργιο,
τον Πρόεδρο του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας-Πειραιά κ. Καυγά Άγγελο, και
όλο το προσωπικό του αγροτικού ιατρείου και του Δήμου.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Διοικήτρια του Νοσοκομείου Καλαβρύτων κ. Σφυρή Ιωάννα και στον Διευθυντή
του Ιατρικού Ομίλου Αθηνών κ. Χαμακιώτη Θεόδωρο για
την υποστήριξη με ιατρικό εξοπλισμό (υπερηχογράφος
καρδίας, πλήρης οφθαλμολογικός εξοπλισμός).
Το Δ.Σ. της Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών
Ιατρών ευχαριστεί τους συναδέλφους για την αφιλοκερδή
παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους
συμπατριώτες μας.
Η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και υποδηλώνει την ανάγκη διοργάνωσης από την Εταιρεία μας
και άλλων διοργανώσεων προσφοράς στους συνανθρώπους μας της ευρύτερης επαρχίας Καλαβρύτων.
• Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών Ζωγράφος Ν. Γεώργιος Διευθυντής
Χειρουργικής ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”
• Το Μέλος του Δ.Σ. της Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών Γιαννόπουλος Πέτρος Δερματολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΕΔΡΑ: Θεμιστοκλέους 4 Αθήνα Τ.Κ. 10678
Τηλ.-Fax: 210-3822190
Ιστοσελίδα: www.syllogosdafneon.gr
e-mail: info@syllogosdafneon.gr
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά
Εκδότης: Καυγάς Άγγελος Πρόεδρος του Συλλόγου
e-mail: kavgasaggelos@hotmail.com Τηλ: 6936761398
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις
των συγγραφέων τους. Διατηρείται όμως
το δικαίωμα συντόμευσης μεγάλων κειμένων.
• Τα υπόλοιπα κείμενα είναι ευθύνης της σύνταξης
και του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Για αλλαγή διευθύνσεων ή νέων διευθύνσεων να
ενημερώνετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Οι συνδρομές κατατίθενται στο λογ/σμό:
129/296199-76 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
ή θα εισπράττονται από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.
Τηλέφωνα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
Καυγάς Άγγελος, Πρόεδρος, τηλ. 6936761398
Κοροντζής Τρύφων, Αντ/δρος, τηλ. 6977233343
Μαλλή Βάσω, Γραμματέας, τηλ. 6977519564
Λιάππης Δωρόθεος, Ταμίας, τηλ. 6909456441
Λιαρόπουλος Γεώργιος, Μέλος, τηλ. 6977252558
Θεοδωροπούλου Αλεξάνδρα, Μέλος, τηλ. 6974857192
Ζηρογιάννη Αθανασία, Μέλος, τηλ. 6983707155
Σ’ αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν:
Άγγελος Καυγάς, Παν. Τσίπος, Αντώνιος Βιτωράκης
Φωτογραφίες: Βάσω Μαλλή, Καίτη Μαλλή
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Εμείς σημειώνουμε ότι:
Η παρουσία της Επιστημονικής Εταιρείας των Καλαβρυτινών Ιατρών «ο Μελάμπους», το 2ήμερο στο ιατρείο
της Δάφνης δεν ήταν τυπική αλλά ουσιαστική και σε κάποιες περιπτώσεις σωτήρια για τους ασθενείς.
Παρακολουθώντας από κοντά όλο το διήμερο των
εξετάσεων εκτιμούμε ότι αν συνεχιζόταν για άλλες
τόσες μέρες η προσέλευση των συμπατριωτών από τη
Δάφνη αλλά και την ευρύτερη περιοχή των: Πάου, Νασίων,
Πεύκου, Βεσινίου, Πουρναριάς, Σειρρών, Σκοτάνης, Χόβολης θα ήταν εξ’ ίσου μεγάλη, δείγμα δυστυχώς των
ελλείψεων και των κενών στο σύστημα υγείας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήσεις
Τ.Κ. Δάφνης
― Στις 8-10-2016 η Ντόρα Μακρή του Ανδρέα (Ζντούρας)
και της Παναγιώτας, σύζυγος Χρήστου Κογκάκη, έφερε
στον κόσμο ένα υγιέστατο και ωραίο μπέμπη βάρους 2.760
kgr στο μαιευτήριο ΡΕΑ.
Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα να τους ζήσει.

Γάμ οι
Τ.Κ. Δάφνης
― Το Σάββατο 10-9-2016 και ώρα 18:00 στο εκκλησάκι του
Αγ. Βασιλείου στην Αίγινα παντρεύτηκαν η Κατερίνα Παπαγεωργίου του Βασιλείου και της Ελένης και ο Γιώργος
Χειλαδάκης του Παναγιώτη και της Τζένης. Ακολούθησε
δεξίωση για όλους τους συγγενείς και φίλους στον κήπο
του νεοκλασικού σπιτιού τους στην Αίγινα.
― Η Καραβαλάκη Παναγιώτα του Μιχαήλ και της Αικατερίνης
(το γένος Αντωνόπουλου Χαραλάμπους) και ο Αθανασόπουλος Ανδρέας του Ευθυμίου ενώθηκαν με τα δεσμά
του γάμου στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα
Γλυκά Νερά στις 28-10-2016 και ώρα 18:00. Ακολούθησε
γαμήλια δεξίωση στο κτήμα “ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ” στη Βάρη Κορωπίου.
Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα να ζήσουν και να
πραγματοποιήσουν όλα τα όνειρά τους.

Έφ υγαν...

Φωτο: Βάσω Μαλλή

Οι γιατροί μας, με την επιστημονική τους κατάρτιση
η οποία συνοδευόμενη από ιατρικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας κατόρθωσαν να διαπιστώσουν προβλήματα υγείας τα οποία οι εξεταζόμενοι, όχι μόνο δεν
γνώριζαν, αλλά ούτε καν είχαν υποψιαστεί, έχοντας κάποιο ύποπτο σύμπτωμα. Μάλιστα, σημειώνουμε ενδεικτικά
ότι βεβαιώθηκε καρδιολογικό πρόβλημα τόσο σοβαρό,
που υποχρέωσαν τον εξεταζόμενο να κάνει άμεση εισαγωγή στο νοσοκομείο.
Ευχόμαστε ο πρόεδρος των γιατρών, Γεώργιος Ζωγράφος όπως και το εκλεκτό μέλος της επιστημονικής
εταιρείας, Πέτρος Γιαννόπουλος, να επαναλάβουν σε
εύλογο χρονικό διάστημα παρόμοια αποστολή. Οι συμπατριώτες, τους περιμένουν και είναι σίγουροι ότι οι
γιατροί θα ανταποκριθούν, στηριζόμενοι στην αγάπη
που δείχνουν για τον τόπο τους, ο οποίος δυστυχώς
είναι τόσο απομονωμένος.
Η προετοιμασία για την επιτυχία του 2ημέρου των
ιατρικών εξετάσεων είχε ξεκινήσει πολλές ημέρες πριν
για τους Δαφναίους με την συνεχή επίβλεψη του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Λάππα.
Οι εθελοντές Χρήστος Τράγκας, Κώστας Σπηλιόπουλος, Χρήστος Κοσυβάκης, Πέτρος Ρηγόπουλος, Γεώργιος
Λεβέντης, Πάνος Μαλλής, Γιάννης Κοροντζής, Νίκος
Χαζιζάι φρόντισαν για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό
του κτηρίου του ιατρείου, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά, όπως και το βάψιμο με χρώματα που παραχώρησαν
η Αγγελική Ραμαντάνη και ο Χρήστος Χριστόπουλος
(Κοκόσης).
Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές των σχολείων μας, με
πρωτεργάτες τους Διευθυντές Γεώργιο Μουγκοπέτρο,
Γιάννη Μπουσιούτη και Βασίλη Κουτέ, φρόντισαν να
ενημερώσουν αλλά και να μεταφέρουν τους μαθητές για
εξέταση στο ιατρείο.
Οι γυναίκες της Δάφνης, Ρούλα Αδάμη, Σούλα Βασιλακοπούλου, Γεωργία Κουτσιουρή, Αγγελική Ραμαντάνη,
φρόντισαν να γλυκάνουν τους γιατρούς με βουτήματα
και χειροποίητα γλυκά.
Τα κορίτσια από την «Βοήθεια στο Σπίτι» και τις δύο
ημέρες των ιατρικών εξετάσεων παρείχαν κάθε βοήθεια
είτε στους εξεταζόμενους, είτε στους γιατρούς με
ευγένεια και χαμόγελο χωρίς ίχνος κούρασης.
Ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά με επικεφαλής τον Πρόεδρό του αλλά και τον Αντιπρόεδρο
Γεώργιο Λιαρόπουλο, την Γραμματέα Βάσω Μαλλή, αλλά
και τον Ταμία Δωρόθεο Λιάππη, φρόντισαν για την ενημέρωση της άφιξης των γιατρών. Υποδέχτηκαν και καλωσόρισαν τους γιατρούς, φροντίζοντας από την μεριά
τους, οι γιατροί να νιώσουν άνετα, είτε προσφέροντας
τον απαραίτητο καφέ ή λίγο μεταλλικό νερό, είτε δείχνοντας την ευγνωμοσύνη τους για την παρουσία τους.
Κλείνουμε με τις δηλώσεις του Προέδρου των γιατρών,
του χειρουργού Γιώργου Ζωγράφου, «Η προσέλευση
του κόσμου ήταν εκπληκτική και μη αναμενόμενη», για
να συμπληρώσουμε εμείς ότι ύστερα από αυτή την
δήλωση φρονούμε ότι η αποστολή θα επανέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

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

Θεοδωροπούλου
Θεοδώρα

Τ.Κ. Δάφνης
― Η Θεοδωροπούλου Θεοδώρα του
Χρήστου απεβίωσε στις 24-10-2016.
Γεννήθηκε το έτος 1933. Το 40ήμερο
μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε την 2711-2016 στον Ι.Ν. της Αγ. Τριάδας.
― Ο Γεράνιος Θεόδωρος του Νικολάου, γεν. το 1927, απεβίωσε στις 2510-2016 στο Λουτράκι Κορινθίας όπου
διέμενε και εψάλη η εξόδιος ακολουθία.
― Ο Παναγόπουλος Ανδρέας του
Ιωάννη απεβίωσε στις 8-9-2016. Γεννήθηκε το έτος 1926.

Τ.Κ. Πάου
― Ο Τσούνης Στυλιανός του Κωνσταντίνου απεβίωσε στις
2-11-2016. Γεννήθηκε το έτος 1939.
― Η Δημητρακοπούλου Αμαλία του Θεοδώρου απεβίωσε
στις 5-11-2016. Γεννήθηκε το έτος 1919.
― Η Φλόκα Παναγιώτα του Γεωργίου απεβίωσε στις 6-112016. Γεννήθηκε το έτος 1940.
Τ.Κ. Χόβολης
― Ο Κακλαμάνος Δημήτριος του Κωνσταντίνου απεβίωσε
στις 29-10-2016. Γεννήθηκε το έτος 1933.
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε.

Τάκης Κάππος

Έφυγε από τη ζωή στις 27 Ιουνίου
2016 στο Μόντρεαλ. Γεννήθηκε στο
Καρνέσι Καλαβρύτων φτωχόπαιδο και
ξενιτεύτηκε σε ηλικία 18 ετών. Ασχολήθηκε οικογενειακώς σκληρά με επιχειρήσεις εστιατορίων, καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του.
Νυμφεύθηκε την Κατίνα Σκουτέρη
με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά
(επτά εγγόνια) που αποκατέστησε πλήρως. Υπήρξε άκαμπτος
στη δουλειά του. Ιδανικός σύζυγος, στοργικός πατέρας και
παροιμιώδης παππούς.
Προσωπικότητες όπως ο Τάκης (Peter) Κάππος, αφήνουν
αναλλοίωτα τα ίχνη της διαβάσεώς των από τον μάταιο
αυτό κόσμο και μένουν στις καρδιές των ανθρώπων, που
είχαν την τύχη να τους γνωρίσουν.
Παρά την ταλαιπωρία του, από την επάρατο ασθένεια,
δεν έπαυσε να τον διακρίνει μέχρι τον θάνατό του το γλυκύτατο χαμόγελό του, για το οποίο, πίστευε ότι:
«Κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος για να μην το χρειάζεται
και κανείς τόσο φτωχός για να μην το αξίζει. Δεν κοστίζει
τίποτα, αλλά αξίζει πολλά, καθώς
επίσης ότι κάθε ημέρα που περνάει
χωρίς χαμόγελο, είναι χαμένη μέρα».
Ο Θεός ας τον αναπαύσει και παρηγορήσει τους οικείους και φίλους
του, ιδιαίτερα τη μητέρα του, που βρίσκεται εν ζωή σε ηλικία 104 ετών και
χαίρει υγείας όπως άλλωστε δείχνει
και στην φωτογραφία παραπλεύρως.
Οικογένεια Γιάννη Σκουτέρη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

Στη μνήμη του πολυαγαπημένου της Αθανασίου Γιάνναρη, η σύζυγός του Παναγιώτα, κατέθεσε στην εφημερίδα 200€ για τις ανάγκες του Συλλόγου μας.

Ετήσιο μνημό συν ο
Στις 27-11-2016 και ώρα 10:00
στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στη
Νίκαια τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο
της Μαριέτας Παναγιωτακοπούλου
από τον σύζυγό της Κωνσταντίνο, τα
παιδιά της Γεώργιο και Ντίνα, Μαρία
και Παναγιώτη και τα εγγόνια της.
Παρέστησαν συγγενείς και πολλοί
φίλοι.
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Ο εορτασμός της εθνικής επετείου στη Δάφνη
Συνέχεια από την 1η σελ.

Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου
1940 η Ιταλία μέσω του Πρέσβη της στην
Αθήνα, επέδωσε τελεσίγραφο στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Ι. Μεταξά, με το
οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση
των Ιταλικών στρατευμάτων του Μουσολίνι
από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.
Το μεγαλοπρεπέστατο ΟΧΙ του πρωθυπουργού αντανακλούσε και τη θέληση του
ελληνικού λαού. Ήταν κάτι σαν λαϊκή απαίτηση.
Αυτό το ΟΧΙ υπερασπίστηκαν οι πρόγονοί
μας στα ελληνοαλβανικά βουνά. Πολεμώντας ηρωικά κατάφεραν να υποτάξουν τον
υπέρτερο Ιταλικό στρατό.
Όποιος είναι Έλληνας πρέπει να είναι
περήφανος για την Εθνική Επέτειο της
28ης Οκτωβρίου 1940.
Η μαθητιώσα νεολαία της Δάφνης τι-

Φωτο: Καίτη Μαλλή

μώντας τη μεγάλη ημέρα, παρέλασε με
υπερηφάνεια στον κεντρικό δρόμο του χωριού, μπροστά από τους επισήμους και πλήθος κόσμου που τους καταχειροκρότησαν.
Είχε προηγηθεί δοξολογία στον Ι. Ν.

Αγίας Τριάδος, κατάθεση στεφάνων στο
Ηρώο και απαγγελία ποιημάτων από μαθητές
του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού. Τον
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε για πρώτη
φορά φέτος η μαθήτρια της Β΄ Λυκείου

Άννα Βλάχου, η οποία κατόρθωσε με λιτό
λόγο να μεταφέρει στους παριστάμενους
τη δόξα και το μεγαλείο που περικλείει η
28η Οκτωβρίου.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
Πετρώνοντας τον χρόνο
της Καίτης Μαλλή
Η φωτογραφία είναι η ακριβής καταγραφή της πραγματικότητας που προϋπάρχει της απεικόνισής της. Αυτό τη διαφοροποιεί από άλλα συστήματα αναπαράστασης, όπως η ζωγραφική που μπορεί
να την μιμείται ή ο λόγος που μπορεί να
είναι χίμαιρα. Η αξία της φωτογραφικής
τέχνης είναι η ανάληψη και το μάτι του
φωτογράφου, που σκέφτεται, που δίνει
λύσεις, που βλέπει ένα γεγονός πριν συμβεί, που ξέρει τι είναι περιττό και ποια η
ουσία του, που περιορίζει ή διευρύνει τον
κόσμο. Κάθε φωτογραφία αποτελεί μια
προσωπική εμπειρία και ξεχωριστή στιγμή
στον χρόνο, για τον φωτογράφο και το
αντικείμενο. Μικρά κλάσματα του χρόνου
που γίνονται παρελθόν, που όποια αλήθεια
ή νόημα κρύβουν έχει αιχμαλωτιστεί για
πάντα μέσα σε μία εικόνα.

Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
Η ζωή του

Ο φωτογράφος Γιώργος Νταλιάνης
του Νικολάου και της Αγγελικής, γεννήθηκε το 1920 στη Δάφνη Καλαβρύτων. Το
1921 ο πατέρας του χάνεται στη Μικρά
Ασία. Ορφανός από πατέρα μεγαλώνει
κοντά στη γιαγιά του, που τον φροντίζει
όσο καλύτερα μπορεί. Νωρίς καταλαβαίνει
την καλλιτεχνική του φύση, η οποία δικαιολογεί την απροθυμία του να ασχοληθεί
με τη γη. Στα δεκατρία του χρόνια μαθαίνει
την τέχνη του υποδηματοποιού. Με το
τέλος της στρατιωτικής του θητείας κάνει
τα πρώτα του βήματα στη φωτογραφία,
κοντά σε πλανόδιο φωτογράφο στο Σύνταγμα. Επιστρέφει στη Δάφνη, όπου εργάζεται στο υποδηματοποιείο του Αλέξη
Τερζή και παράλληλα εξασκεί το επάγγελμα του φωτογράφου. Με την μηχανή
του μια «κάσα» ένας φορητός σκοτεινός
θάλαμος που αποτελείται από μια φυσούνα
και τον φακό με το διάφραγμα, φωτογραφίζει την καθημερινή ζωή των συγχωριανών
του, γάμους, γιορτές, πανηγύρια. Εξερευνά
το φως, το στήσιμο του κάδρου, βελτιώνει
την τεχνική και αισθητική των εικόνων
του, που εμφανίζει και τυπώνει ο ίδιος,
τεχνίτης και διορθωτής. Παρακολουθεί
την τεχνολογική εξέλιξη, προσθέτει στον

εξοπλισμό του μια polaroid που τον βοηθά
να παράγει φωτογραφίες ταυτοτήτων. Οι
οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει
στο χωριό του, τον αναγκάζουν να επιστρέψει το 1966 στην Αθήνα. Η φωτογραφική του εμπειρία τον βοηθά να ξεκινήσει δουλειά στο Δημοτικό Νοσοκομείο
Αθηνών “ΕΛΠΙΣ” στη θέση του ΧειριστήΕμφανιστή. Δεν εγκαταλείπει την φωτογραφία, συνεχίζει να φωτογραφίζει γάμους,
τοπία, σκηνές δρόμου. Την αγάπη του για
την φωτογραφία θα μεταδώσει και στα
παιδιά του. Πέθανε το 1987 στην Αθήνα
σε ηλικία 67 χρόνων, αφήνοντας πίσω
του, ένα πολύτιμο αρχείο εικόνων, ένας
φωτεινός φάρος για τις επερχόμενες γενιές, να περιηγηθούν στο παρελθόν της
γενέτειράς τους.

τηση βρήκε διέξοδο στην τέχνη του φακού,
πρεσβευτής και θεματοφύλακας μιας μνήμης, με μοναδικό όριο το σεβασμό προς
το υλικό που εργάστηκε, προς τέρψιν και
ευχαρίστηση των αισθημάτων μας. Στη
θέαση αυτών των εικόνων γινόμαστε κοινωνοί μηνυμάτων της ιστορίας του τόπου
μας.

νησίας του παγώματος να μεταδίδεται
από την κίνηση.
“Το γλέντι”
Μία εικόνα σε κίνηση και ακινησία. Ένα
ταξίδι των αισθήσεων, μια σιωπηλή συνομιλία του σώματος, που ερεθίζει το μυαλό και την ψυχή. Η θεατρικότητα της σύν-

Οι φωτογραφίες του
“Η γυναίκα και η κατσίκα της”
Μία φωτογραφία τρυφερή σε ατμοσφαιρικό ύφος, με σημάδια λανθάνουσας

Η τέχνη του
Οι φωτογραφίες του Γιώργου Νταλιάνη
είναι μια περιήγηση στον χρόνο. Ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα με αισθητική ωριμότητα, που αφηγείται τις λεπτομέρειες
μιας τελετουργικής διαδικασίας της καθημερινότητας, συνθέτοντας μια αλληγορία
γεγονότων σε ασπρόμαυρο φόντο. Οι εικόνες του είναι μια παλίρροια ποικίλων
σχημάτων, φωτεινών και σκιερών σημείων,
που το καθένα καταλαμβάνει το δικό του
ρόλο στο χώρο. Ένας δυνατός δεσμός
ανάμεσα στον θεατή και τον χρόνο σε
έναν συνεχή διάλογο. Παράγει εικόνες τεκμήρια που αναδύουν κρυμμένη τρυφερότητα όπου κυριαρχεί η νοσταλγική αισθητική, που υπερβαίνουν την ιστορική
καταγραφή και η τέχνη βρίσκει την καθαρή
της έκφραση. Είναι εικόνες - μαρτυρίες
ανθρωπίνων συμβάντων μιας καθημερινότητας, που συνδέουν το συναίσθημα,
τη μορφή και το περιεχόμενο, που ταλαντεύεται ανάμεσα στη χαρά και την λύπη.
Παγιδεύοντας το φως, αγκαλιάζοντας τα
πρόσωπα, με απαράμιλλη τρυφερότητα
μας χάρισε ένα κομμάτι της ταυτότητάς
μας. Η ευαισθησία, η δύναμη, η ομορφιά
και το βάθος της ματιάς του μας προσέφεραν ένα έργο καλλιτεχνικής αξίας. Εικόνες άμεσες, με ρεαλιστική απεικόνιση
που συμπυκνώνουν συναισθήματα και εξωτερικεύουν τον εσωτερικό λόγο. Ένα ταξίδι
στον παγωμένο χρόνο που ψάχνει μέσα
στην αδράνεια να μεταμορφωθεί σε δραστική εντολή. Η καλλιτεχνική του αναζή-

θεσης, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον
εύκολο συναισθηματισμό που παραμονεύει,
όταν τόσα πρόσωπα είναι εκτεθειμένα
στον φακό.
μελαγχολίας και νοσταλγικής διάθεσης
και ταυτόχρονα σκληρή, που αποτυπώνει
την δύσκολη και τραχιά καθημερινότητα
της αγροτικής ζωής, όπως τα τραχιά βράχια.
“25η Μαρτίου”
Ο μετέωρος χρόνος της τελετής με
τον μετέωρο χρόνο της φωτογραφίας.
Μια φωτογραφία κίνησης που μιλάει όπως

κάθε φωτογραφία για την ακινησία. Η κατεύθυνση της κίνησης του χορού με την
ακινησία των ανθρώπων στο βάθος, αλληλοαναιρούνται, ώστε η εικόνα της ακι-

Ο Γιώργος Νταλιάνης είναι ανθρωποκεντρικός φωτογράφος που κινείται στον
δρόμο, αποτυπώνοντας με σεμνότητα και
τρυφερότητα τις στιγμές των ανθρώπων.
Δεν επεμβαίνει στα δρώμενα, παραμένει
απλός μάρτυρας της εξέλιξής τους, διαλέγοντας την κατάλληλη στιγμή που θα
παγώσει τον χρόνο.
Προσεγγίζει διακριτικά το θέμα του,
θέλει να το βιώσει, να μιλήσει μαζί του,
πριν του αποσπάσει την ουσία του. Οι
συνθέσεις των εικόνων του, διακατέχονται
από έναν όψιμο ρομαντισμό που ελλοχεύει
η μοναξιά της επιβίωσης. Είναι μια έντιμη
και ειλικρινής καταγραφή μιας πραγματικότητας στην οποία η καθαρότητα της εικόνας συνδυάζεται με την κατάθεση της
προσωπικής άποψης.
Καταγράφει τον άνθρωπο που γιορτάζει, που πενθεί, που επινοεί τρόπους να
κουβαλήσει το πολύτιμο φορτίο του τόπου
του, τον εκφραστικό πλούτο και την σοφία
των εθίμων του. Σημαντικά ή ασήμαντα
γεγονότα στην υπηρεσία της οπτικής ποίησης. Η δύναμη των θεμάτων του είναι
και η δυναμική της τέχνης του. Ένα παράθυρο ανοιχτό που θα μπούμε για να
βιώσουμε νοητικά το παρελθόν μας.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

ΣΤ

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗ ΣΤΡΕΖΟΒΑ

Η κτηνοτροφία στη Δάφνη Καλαβρύτων είχε αναπτυχθεί πολύ,
σε αριθμό αιγοπροβάτων κατά τα παλαιότερα ιδίως χρόνια. Αν
λάβουμε υπ’ όψιν τα πληροφοριακά στοιχεία του ιστορικού Γεωργ.
Παπανδρέου, στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, μαθαίνουμε ότι
κατά τις αρχές του προηγούμενου αιώνος αριθμούσε η Στρέζοβα
17.000 αιγοπροβάτων. Μπορούμε να πούμε συνεπώς ότι κατά τα
τέλη του 19ου αιώνος θα υπερέβαινε τις 20.000 και τούτο διότι κατά
μέγα μέρος η περιοχή της Δάφνης ήταν δασώδης και ακαλλιέργητος,
ώστε μπορούσαν τα ποίμνια να βόσκουν ελευθέρως.
Ολίγον κατ’ ολίγον όμως, αυξανομένου του πληθυσμού, άρχισαν
οι κάτοικοι να ξεχερσώνουν τα δάση, για να κάνουν τη γη καλλιεργήσιμη, οπότε η κτηνοτροφία άρχισε να μειούται σιγά-σιγά. Σήμερα
δε η μετανάστευση των κατοίκων στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
και του εξωτερικού μείωσαν την κτηνοτροφία στο ελάχιστο των 45.000 αιγοπροβάτων (μία πληροφορία της ΕΣΥΕ ή της Δημοτικής
αρχής θα προσδιορίσει επακριβώς το θέμα).

ΤΑ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙΑ
Την εποχή που ήταν στην ακμή της η κτηνοτροφία μας, οι τσοπάνηδες, κατά την εποχή που οι προβατίνες ήταν γκαστρωμένες, και
έως τα τέλη της ανοίξεως, χώριζαν τα στέρφα από τα γαλάρια και τα
έκαναν δύο νομές, όπως έλεγαν, και τούτο για να μη συνωστίζονται
στις βοσκές, λόγω της ποσότητας, με επακόλουθο να «πλακώνονται»
δηλαδή να μαλώνουν μεταξύ τους. Τα στέρφα χτυπούσαν τα γκαστρωμένα, ιδίως τα κριάρια και μπορούσαν να απορίξουν (αποβάλλουν
το έμβρυο). Επειδή όμως χρειάζονταν περισσότερο (διπλάσιο) προσωπικό γι’ αυτή τη δουλειά, όσοι δεν διέθεταν, ιδίως αυτοί που είχαν
200-300 ή 500 αιγοπρόβατα, έπαιρναν μισθωτά παιδιά, φτωχά, τα
οποία ονόμαζαν μπιστικούς (εμπίστους).

ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ
Από 15 Αυγούστου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου μαρκαλιώνται τα
πρόβατα (συνέρχονται). Πολλές φορές για να επιταχύνουν τη συνεύρεση αρσενικών με τα θηλυκά, ιδίως στα γίδια, τους έριχναν
αλάτι, επάνω σε σκόρπιες πέτρινες πλάκες ή σε βράχους, γύρω στο
στανοτόπι, τις λεγόμενες αλαταριές, το οποίο έγλυφαν και έτρωγαν,
έπειτα έπιναν νερό και μαρκαλιώσαντε πρώιμα. (Φαίνεται το αλάτι
έχει διεγερτική αφροδίσια ενέργεια).
Οι τσοπάνηδες της Δάφνης δεν είχαν στανοτόπια καλοκαιρινά
και χειμερινά, όπως έχουν στα ορεινότερα χωριά της Ελλάδας. Συνήθιζαν όμως το εξής: Επειδή είχαν χωρίσει την περιοχή σε δυο
τομείς και την καλλιεργούσαν, την μια χρονιά έβοσκαν τον Α’ τομέα
και καλλιεργούσαν τον Β’ και την άλλη αντιστρόφως. Έτσι τα χέρσα
ήταν περιοδικώς και στανοτόπια.

ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ
Το κονάκι αποτελείτο από την κυρίως καλύβα, όπου έμεναν οι
τσοπάνηδες, την οποία σκέπαζαν με καλαμιές από σίκαλη ή από
ράπη (καλαμιά από αγριοκαλάμποκο = σκούπα) - τελευταίως δε με
κεραμίδια. Αυτήν την σκεπή την έφτιαχναν με μεγάλη κλίση, για να
βγάζει έξω τα νερά της βροχής το χειμώνα και πράγματι δεν έσταζαν.
Εκεί άναβαν φωτιά οι τσοπάνηδες τα βράδια που γύριζαν από τη
βοσκή των κοπαδιών, τυλίγονταν με τις κάπες (καπότες) ή με τις κοζίνες (οι κοζίνες ήταν κάπες χωρίς μανίκια, υφασμένες με γιδίσιο
μαύρο συνήθως μαλλί) και έτσι μαζεμένοι έπεφταν δίπλα στη φωτιά,
παραφωτιά όπως το έλεγαν και κοιμόντουσαν.
Πιο πέρα από την καλύβα είχαν την παγανιά των προβάτων, η
οποία ήταν κυκλική, ένα μέρος (ο τοίχος της) από μάνδρα (ξερολιθιά
ή λίγη αργιλώδη λάσπη χωρίς ασβέστη συνήθως) και η υπόλοιπη
ήταν από πουρνάρια (μέρος του χωρίσματος και αυτό, αλλά προς
τον σκοπό να διευρύνεται και να στενεύει αναλόγως για πολλά ή
λίγα πρόβατα ή για αποκομιδή της κοπριάς). Το μέρος της μάνδρας
το σκέπαζαν με καλαμιές, γερτά προς το κέντρο, όπως και την
καλύβα, για να μην βρέχονται τα πρόβατα. (Εννοείται ότι ήταν καλά
προσανατολισμένα τα κονάκια, σε ανατολικομεσημβρινό μέρος, για
να είναι ζεστό, απάνεμο και πλαγιαστό για να φεύγουν τα ούρα των
προβάτων στην παγανιά, αλλά να έχει και θέα και να είναι κατάλληλο
για άμυνα και να έχει ορατότητα για λύκους, για κλέφτες και ξένα
πρόβατα. Η γειτνίαση με νερό δεν είχε πρωτεύουσα σημασία).
Για τα γίδια είχαν καλύβα όπως των ανθρώπων, γιατί κρυώνουν
περισσότερο από τα πρόβατα, λόγω του λιγοστού και αραιού μαλλιού.
Αυτή την έκτιζαν κοντά με τις άλλες, δηλαδή έξω από την καλύβα
και εν συνεχεία προς εκείνη των προβάτων και όμοια προς αυτή και
την ονόμαζαν γαλάρι των γιδιών.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Ανάσα
Πολλές οι βροχές που έπεσαν στην περιοχή
μας στο τέλος του καλοκαιριού και στις αρχές
του φθινοπώρου. Αν δεν προκύψει ανομβρία
πολλών ημερών ή πρόωρος παγετός θα είναι μια
ανάσα για τους κτηνοτρόφους της Δάφνης και
της ευρύτερης περιοχής. Μόνο που οι εκτάσεις
που πρασίνισαν είναι ελάχιστες και κάθε χρόνο
περιορίζονται. Το προστατευόμενο και προς εξαφάνιση ιερό δέντρο (πρίνος-πουρνάρι) κάθε χρόνο
καταλαμβάνει μέρη των παλιών καλλιεργούμενων
εκτάσεων και βοσκότοπων. Είναι φανερό ότι σε
λίγα χρόνια όλη η περιοχή της Δάφνης και όχι
μόνο, θα γίνει ένας απέραντος πουρναρότοπος,
αφιλόξενος για καλλιέργειες και για ζώα.
Ας το δουν οι αρμόδιοι φορείς, πριν είναι
αργά.

Το ελαιόλαδο
ασπίδα κατά του καρκίνου
Η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής θεωρείται εδώ και καιρό ως το «κλειδί» για μια ζωή
μακρά και με υγεία. Ένα συστατικό που περιέχεται
στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, η ολεοκανθάλη,
«σκοτώνει» τα καρκινικά κύτταρα χωρίς να βλάπτει
τα υγιή. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ολεοκανθάλη καταστρέφει ένα μέρος των καρκινικών
κυττάρων, που ονομάζεται λυσόσωμα και το οποίο
ενεργεί ως η «χωματερή» των κυττάρων, απελευθερώνοντας πρωτεΐνες που προκαλούν τον θάνατό
τους. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι
ερευνητές, η ολεοκανθάλη δε βλάπτει τα υγιή κύτταρα, απλώς αναστέλλει προσωρινά τον κύκλο ζωής
τους.

Ο αλκοολισμός
μαστίζει στους εφήβους
Το περιστατικό που καταγράφηκε προσφάτως
σε γνωστό κλαμπ του Αμαρουσίου, με «θύματα»
του αλκοόλ 15χρονους μαθητές, κάθε άλλο παρά
έκπληξη προκάλεσε.
Δεν ήταν οι πρώτοι ανήλικοι και δυστυχώς
ούτε οι τελευταίοι, που μεταφέρονται λιπόθυμοι
στο νοσοκομείο από υπερκατανάλωση αλκοόλ.
Τα κατάμεστα κλαμπ τα σαββατοκύριακα από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου έχουν «γνωρίσει»
ουκ ολίγα τέτοια περιστατικά. Έλλειψη παιδείας
και ενημέρωσης, λανθασμένα πρότυπα, «κακές
παρέες», το ζήτημα είναι αρκετά περίπλοκο. Η
χρήση και κατάχρηση αλκοόλ στην εφηβεία είναι
φαινόμενο πολυπαραγοντικό, σύμφωνα με τους
ειδικούς, με την οικογένεια να παίζει κυρίαρχο
ρόλο στην προστασία του παιδιού.

Η σωστή ενυδάτωση στα παιδιά
Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στην αφυδάτωση
από ό,τι οι ενήλικες, διότι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό
νερού στο σώμα τους. Για παράδειγμα, στα νεογέννητα βρέφη αυτό ανέρχεται στο 75% του συνολικού
σωματικού τους βάρους, ενώ σε έναν υγιή ενήλικα
το νερό αποτελεί κατά μέσο όρο το 50-70% του συνολικού του βάρους. Για αυτό η κάλυψη των αναγκών
των παιδιών σε υγρά θα πρέπει να αποτελεί διατροφική
προτεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας
Τροφίμων προτείνεται η κατανάλωση του νερού στα
παιδιά 2 ετών να ξεκινάει από τα 1,3 λίτρα την
ημέρα, με προοδευτική αύξηση έως την ηλικία των
17 ετών, όπου συστήνονται τα 2,2 με 2,5 λίτρα νερού
ημερησίως.

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

Πρόγραμμα που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας
και χρηματοδοτούν τα Ελληνικά Πετρέλαια περιλαμβάνει τη δωρεάν προμήθεια πετρελαίου σε
τέσσερα σχολεία της επαρχίας Καλαβρύτων. Ανάμεσα στα σχολεία είναι και το Δημοτικό Σχολείο
Δάφνης (Βλασίας, Πετσάκων, Πάους) προς μεγάλη
χαρά των μικρών μαθητών που ζεσταίνονται χωρίς
περικοπές κι εκπτώσεις.

Η Ελλάδα σε αριθμούς
2.800 νησιά κι ακόμη περιλαμβάνονται
στα πελάγη του Ιονίου και του Αιγαίου εκ
των οποίων μόνο τα 227 κατοικούνται.
250 βουνά στην Ελλάδα έχουν υψόμετρο
πάνω από 1.000 μ.
Το 47,3% της ελληνικής επικράτειας καλύπτεται από δάση.
Το 97,2% των νερών κολύμβησης της Ελλάδας καταγράφονται ως εξαιρετικά.

Μέμος
Μπεγνής
Ο δημοφιλής ηθοποιός με την 20ετή
εξαιρετική καριέρα
επισκέπτεται συχνά
το χωριό μας απολαμβάνοντας τις ομορφιές του, τις νοστιμιές
του και την απλότητα
των ανθρώπων.

Η πλατεία γέμισε φως
Η καινούρια πλατεία της Δάφνης, έδειξε
το αληθινό της πρόσωπο και κατά τη διάρκεια
της νύχτας, καθώς ο Δήμος μας τοποθέτησε
νέα φωτιστικά σώματα, τα οποία κρέμονται
από καλαίσθητους ιστούς.
Ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά
με τον ταμία του, ηλεκτρολόγο και εγκαταστάτη, Λιάππη Δωρόθεο και το συνεργείο
του, φρόντισε να συνδέσει, αλλά και να ρυθμίσει όλα τα φωτιστικά σώματα της νεοκατασκευασμένης πλατείας. Δεν ένωσε μόνο
αυτά, αλλά και τα φωτιστικά της υπόλοιπης
πλατείας.
Έτσι, κάθε βράδυ δημιουργείται ένα πραγματικά όμορφο θέαμα στο κέντρο του χωριού,
αφού το άπλετο, τεχνητό φως κάνει την κάθε
νύχτα να μοιάζει με ηλιόλουστη μέρα.

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

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
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Τ Ο Τ ΗΛΕΣΚΟ ΠΙΟ
Οι φλεγμονές στον εγκέφαλο
και η κατάθλιψη
Μια έρευνα ψυχιάτρων από τον Καναδά αποκαλύπτει ότι η κατάθλιψη μπορεί να είναι το αποτέλεσμα
μιας φλεγμονής στον εγκέφαλο. Οι ερευνητές βρήκαν
ότι οι εγκέφαλοι των ασθενών που υπέφεραν από
καταθλιπτικά επεισόδια εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά φλεγμονών. Ακόμη, διαπίστωσαν ότι τα ποσοστά
μιας πρωτεΐνης, που λειτουργεί και ως δείκτης ύπαρξης φλεγμονών, ήταν κατά ένα τρίτο υψηλότερα
στους εγκεφάλους των καταθλιπτικών ασθενών σε
σχέση με τους υγιείς. Εκείνοι που είχαν πιο σοβαρές
μορφές κατάθλιψης, είχαν και τις περισσότερες
φλεγμονές. Τα ευρήματα αυτά μπορεί να βοηθήσουν
στην περαιτέρω κατανόηση και εξήγηση του γιατί η
κατάθλιψη προκαλεί σωματικά συμπτώματα, όπως η
έλλειψη όρεξης και ο κακός ύπνος.

73 χρόνια από το Ολοκαύτωμα
Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 η Παγκαλαβρυτινή Ένωση
υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων πραγματοποίησε στην
Αθήνα στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ εκδήλωση με θέμα “ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ”. Η λήθη δεν θα παραγράψει το απαίσιο έγκλημα
της Βέρμαχτ το 1943. Οι Καλαβρυτινοί που εκτελέστηκαν από τα
γερμανικά στρατεύματα Κατοχής πέρασαν στην ιστορία και δεν
θα ξεχαστούν ποτέ.
Είναι η υποχρέωση απέναντι στους νεκρούς, απέναντι στους
ζωντανούς, απέναντι στον τόπο και τους ανθρώπους του. Η υποχρέωση απέναντι στη μνήμη κι ενάντια στη λήθη, απέναντι στην
ίδια τη ζωή. Σήμερα με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη και στη
θυσία των άδικα εκτελεσθέντων συμπολιτών μας διατηρούμε
ζωντανή τη μνήμη τους και εμπνεόμαστε από τα μηνύματα της
θυσίας τους που είναι “καταδίκη του ναζισμού και του κάθε
μορφής ολοκληρωτισμού”, “ποτέ πια πόλεμος”, “ειρήνη”, “φιλία,
συνεργασία και συναδέλφωση των λαών”.

Ο Αγ. Χαράλαμπος
είναι ορατός από παντού
Τα παιδιά χορεύουν
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του
Δημοτικού Σχολείου με τον Πρόεδρό του
Πέτρο Ρηγόπουλο και ολόκληρο το Δ.Σ. φρόντισε τα παιδιά της Δάφνης να μάθουν όλους
τους χορούς εξασφαλίζοντας συνεργασία
με την εξαιρετική Βασιλική Ζηρογιάννη η
οποία τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε
μήνα εκπαιδεύει σε διαφορετικά γκρουπ τα
παιδιά μας, ταξιδεύοντας από την Αθήνα,
όπου διαμένει μόνιμα.

Παράξενη ψαριά
Ένας ψαράς, στην Ιρλανδία, δεν πίστευε
στα μάτια του όταν αντί για ψάρια ανακάλυψε
στα δίχτυα του μια μεγάλη ποσότητα κάνναβης!
Συγκεκριμένα, ανακάλυψε οκτώ σακούλες βάρους 200 κιλών η καθεμία και αξίας περίπου 1,4
εκατ. ευρώ! Ο ψαράς, που βρίσκονταν 80 χιλιόμετρα ανοικτά της περιοχής Slyne Head, κάλεσε
αμέσως την αστυνομία και το λιμενικό να παραλάβουν την περίεργη ψαριά του!

Η Αγία Τριάδα όπως τη θέλουμε
Η Αγία Τριάδα βρήκε την θέση της στο
πάνθεον των εκκλησιών μας. Αλλάχτηκε
ολόκληρη η κεραμοσκεπή της κεντρικής μας
εκκλησίας, ενισχύθηκε στατικά και αποτελεσματικά στο ύψος του ιερού το οποίο κινδύνευε με πτώση και τελειώνει η επένδυση
με πέτρα του καμπαναριού, στο τμήμα που
μέχρι τώρα απλά ήταν σοφατισμένο.
Πολλά συγχαρητήρια στον παπα-Τάκη
και σε ολόκληρο το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο,
τον υπεύθυνο Μηχανικό Γιάννη Μαλλή αλλά
και το Νίκο Θεοδωρόπουλο και τον Πάνο
Μαλλή που η συμμετοχή τους ήταν σημαντική.

Α Γ Ο ΡΑ Ζ Ω

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

Μέχρι σήμερα μπορούσαμε βγαίνοντας στον Αγ. Χαράλαμπο να αγναντεύουμε όλο το χωριό.
Τώρα επεμβαίνοντας το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
με τον παπα-Νικόλα κατόρθωσαν να διακρίνεται ο ναός
σ’ όλο το μεγαλείο του από κάθε γωνιά του χωριού
ιδίως την κεντρική μας πλατεία. Μάλιστα η θέα του τη
νύχτα, ενώ είναι φωτισμένος δεν είναι εξαιρετική είναι
απολαυστική προσφέροντας ένα ακόμη τόνο στην αισθητική του χωριού.

Το σκοτάδι και οι λάθος κλήσεις
της Δημοτικής Αστυνομίας
Οδηγός σε περιφερειακή πόλη πάρκαρε το όχημά
του ένα απόγευμα στο κέντρο αυτής και τοποθέτησε
την ειδική ωριαία κάρτα τελών στο παρμπρίζ του
αυτοκινήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες επιστρέφοντας
στο όχημά του, βρήκε στο παρμπρίζ κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας με παράβαση (στάθμευση χωρίς
πληρωμή τελών). Το επόμενο πρωί, πήγε στην Δημοτική Αστυνομία, με όλα τα πειστήρια της... αθωότητάς
του για να διαμαρτυρηθεί, αλλά δεν χρειάστηκε αφού
οι υπεύθυνοι του ανέφεραν ως... δικαιολογία ότι
υπήρχε σκοτάδι στην περιοχή και δεν είδαν καλά.
Αμέσως μετά του έσβησαν την κλήση...
«Όλα τα λεφτά» ήταν όμως η απάντηση των αρμοδίων στο ερώτημα γιατί δεν χρησιμοποίησαν φακό...
Οι υπάλληλοι ισχυρίστηκαν ότι «σταματήσαμε να
χρησιμοποιούμε φακούς κοιτάζοντας αυτοκίνητα σε
σκοτεινά σημεία γιατί οι περίοικοι νόμιζαν ότι είμαστε
διαρρήκτες και ειδοποιούσαν την Αστυνομία»!

Ο Φιντέλ...
Το σύμβολο της αριστεράς, ο πρώην ηγέτης της
Κούβας Φιντέλ Κάστρο, απολάμβανε τα τοπικά πούρα
τα περίφημα ΑΒΑΝΑΣ από 14 ετών.
Είχαν αποπειραθεί να τον δολοφονήσουν τουλάχιστον
600 φορές κατά την διακυβέρνηση της χώρας του.
Είχε έλθει σε σεξουαλική επαφή με 35.000 γυναίκες!!!

“Ήμασταν όλοι εκεί”.
Οι νεότεροι για να μάθουν, οι παλιότεροι για να ξαναθυμηθούν.

Παραλειπόμενα αρχαιρεσιών
13-11-2016
― Η συμμετοχή των συμπατριωτών και φίλων στις εκλογές
του Συλλόγου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Πάνω από 300 συμπατριώτες και φίλοι μάς τίμησαν. Δείγμα σίγουρα της αγάπης των
Δαφναίων για το Σύλλογό τους και της αληθινής του προσφοράς
στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας.
― Μέχρι και μαραθωνοδρόμοι (την ημέρα των αρχαιρεσιών
διεξήγετο ο κλασικός μαραθώνιος) προσήλθαν να ψηφίσουν κατευθείαν μετά το τέλος του αγώνα φορώντας κάποιοι ακόμη τις
αθλητικές τους στολές.
Μεταξύ αυτών των εξαιρετικών Μαραθωνοδρόμων διακρίναμε
τους Φίλιππο Ζηρογιάννη, Νίκο Λάππα, Τρύφωνα Τριπολιτσιώτη.
― Η παρουσία της νεολαίας ήταν σημαντική και μαζική. Κατέκλυσαν την αίθουσα “ΒΙΚΟΣ” στο ξενοδοχείο “STANLEY” δείχνοντας ότι τους ενδιαφέρει ο Σύλλογος του χωριού τους. Σίγουρα
το παρόν και το μέλλον τους ανήκει. Ο Σύλλογος είναι δικός τους
δικαιωματικά.
― Υποψήφιος που υποτίθεται αναζητούσε εναγωνίως ψήφους
στο τέλος της διαδικασίας λησμόνησε ο ίδιος να ψηφίσει.
― Άλλος απορροφημένος και αυτός από την αναζήτηση ψήφων!!! ψήφισε τελευταίος. Τουλάχιστον να σταύρωσε τον εαυτό
του ή όχι;
― Η διαδικασία για την εκλογή των συμβούλων του Συλλόγου
περαιώθηκε την 18:00 ώρα. Μέχρι όμως και το τελευταίο λεπτό οι
φίλοι μας ψήφιζαν με κίνδυνο να παραβιαστεί το τέλος της διαδικασίας.
― Το Δ.Σ. του Συλλόγου φρόντισε για την υποδοχή των συμπατριωτών προσφέροντας καφέ, χυμό και τσάι, δείχνοντας ότι
δεν τους θέλει μόνο να ψηφίσουν αλλά να παραμείνουν στο χώρο
για να συναντήσουν και να συζητήσουν με φίλους και συγγενείς
που σίγουρα είχαν καιρό να ανταμώσουν.
― Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης τις εντυπώσεις έκλεψε
ο Δήμος Τράγκας ο οποίος πάντα φροντίζει να κάνει αισθητή την
παρουσία του με τις επισημάνσεις του.
― Συγχαρητήρια στο φίλο του Συλλόγου αλλά και του χωριού
μας Στέλιο Μανιατάκο ο οποίος αποδεικνύοντας την αγάπη του
για ακόμη μία φορά προσήλθε στη Γενική μας Συνέλευση χωρίς
να σκεφτεί ούτε την απόσταση, ούτε το χρόνο που απαιτείτο.
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Η Γενική Συνέλευση των Δαφναίων
Συνέχεια από την 1η σελ.

Μάλιστα φέτος ξεπερνώντας όλοι οι φορείς τον εαυτό τους κατόρθωσαν από
3ήμερες να τις κάνουν 4ήμερες σε πείσμα
κι αντίθετα με την δύσκολη περίοδο που
διανύουμε.
― Οι εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου
με την λαμπαδηδρομία την παραμονή το
βράδυ στους δρόμους του χωριού που
καταλήγει τελικά απέναντι στη Ράχη.
Εκεί οι λαμπαδηδρόμοι με τις δάδες
τους ανάβουν το πετρόχτιστο δοξασμένο
1821, εκσφενδονίζουν στον ουρανό αμέτρητα, λαμπερά πυροτεχνήματα δημιουργώντας ένα τέλειο φωτισμένο περιβάλλον
ζηλευτό από όλους.
Ανήμερα της εθνικής εορτής της 25ης
Μαρτίου εκτός από την παρέλαση των
μαθητών των σχολείων οργανώνουμε
αγώνα δρόμου 1.821 μέτρων από το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου στην πλατεία
του χωριού μας με έπαθλα κύπελλο, μετάλλια για όλους τους συμμετέχοντες
και χρηματικά βραβεία για τους πρώτους.
― Κάθε χρόνο την περίοδο της Αποκριάς σε κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούμε τον ετήσιο χορό μας, όπου συναντώνται συμπατριώτες κάθε ηλικίας,
διασκεδάζουν με την ψυχή τους κι αισθανόμαστε όλοι για λίγο νοερά ότι βρισκόμαστε στο χωριό.
Κόβουμε την πίτα μας και μοιράζουμε
δώρα, προσφορά συμπατριωτών μας επιχειρηματιών.
― Δεν λησμονούμε τις μέρες των
εορτών να στολίσουμε στην κεντρική
πλατεία του χωριού μας ένα τεράστιο
χριστουγεννιάτικο δένδρο, το οποίο δείχνει και είναι όμορφο και ωραίο την ημέρα
αλλά και την νύχτα, συμπληρώνοντας την
προχωρημένη αισθητική του τόπου μας.
― Τυπώνουμε το ετήσιο επιτραπέζιο
- τοίχου ημερολόγιό μας το οποίο αντικειμενικά δεν είναι απλά ένα ημερολόγιο,
αλλά κάθε φύλλο του αποτελεί ένα ξεχωριστό πίνακα ζωγραφικής.
Υπάρχουν λίγα ακόμη τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα μέλη μας.
― Με τη βοήθεια πολλών συμπατριωτών μας ανακαινίσαμε πλήρως το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου στην είσοδο
του χωριού δείχνοντας συγχρόνως στον
επισκέπτη ότι έφθασε σε τόπο όπου κυριαρχεί η πέτρα, η εμφανής πέτρα που
τόσο λείπει από την Αθήνα που κατοικούμε.
― Ανακαινίσαμε τη βρύση στο Παλιοκκλήσι που φιλοδοξούμε να γίνει χώρος ξεκούρασης για τον οδοιπόρο-περιπατητή.
Πηγαίνοντας προς το Παλιοκκλήσι
τώρα θα απολαμβάνουμε το εύπεπτο νερό
του αλλά και το νέο του πρόσωπο σε τέτοιο βαθμό ώστε όλοι θα επιδιώκουμε
την επόμενη επίσκεψη σε σύντομο χρονικό
διάστημα.
― Δεν ξεχνάμε κάθε χρόνο την Γ’
Λυκείου του χωριού μας για να πραγματοποιήσει την 5νθήμερη εκδρομή της.
Προσφέρουμε σημαντικό δώρο για
την λαχειοφόρο αγορά στον Αποκριάτικο
πετυχημένο χορό του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου
Δάφνης.

Δωρίσαμε ένα επαγγελματικό τραπέζι
πινγκ-πονγκ για την νεολαία του χωριού
μας που τοποθετήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο παλιό Δημαρχείο.
Όλοι να γνωρίζετε ότι κάθε συνδρομή
σας, κάθε οικονομική βοήθεια αξιοποιείται
σωστά.
Στο τραπέζι απέναντι που βρίσκεται ο
ταμίας θα βρείτε όλες τις αποδείξεις των
ετών 2013, 2014, 2015 για όσους έχετε
προσφέρει οικονομικά και δεν πήρατε την
ανάλογη απόδειξη.
Για το τέλος άφησα να αναφερθώ στο
απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου μας. Τον βετεράνο και άξιο Αντιπρόεδρο Γιώργο Λιαρόπουλο. Την εργασιομανή Γραμματέα μας Βάσω Μαλλή,
τον έντιμο Ταμία μας Δωρόθεο Λιάππη

Φώναζέ το
Καυτές σταλαγματιές
τρέχουν τα δάκρυά σου
στ’ άγουρα μάγουλά σου.

εμπλουτίσει με άλλες.
Η Δάφνη ήταν και παραμένει μεγάλο
κι ωραίο παραδοσιακό χωριό.
Οι Δαφναίοι που μένουν στην Περιφέρεια της Αττικής είναι πάρα πολλοί κι
έχουμε τη δυνατότητα αλλά είναι και χρέος μας να διατηρήσουμε ζωντανό κύτταρο
τον ιστορικό μας Σύλλογο.
Τη Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παΐων Παναγιώτης Λάππας, ο Δημοτικός Σύμβουλος
Γεώργιος Σπηλιόπουλος, ο π. Δήμαρχος
Νίκαιας Βασίλης Τράπαλης, ο τ. Βοηθός
Δημάρχου Ανδρέας Παϊκόπουλος, ο π.
Πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Ζηρογιάννης και ο Επίτιμος Πρόεδρος του
Συλλόγου Σκοταναίων Σταύρος Μουγγολιάς.

Το στόμα πεισματικά
κλειστό,
δεν αφήνει να ξεφύγει
το βογγητό της ψυχής σου.
Κλάψε μην ντρέπεσαι
χάνεις το φίλο
και ξέρεις.
Δυνατά φώναζέ το
συνέχεια,
να τ’ ακούσουν και
τ’ άλλα παιδιά μας
πως τα χάπια και οι σκόνες
σκοτώνουν.
Παν. Τσίπος

Ακροστιχίδα (29)
της λέξης Πολιτικάντης
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

και τα εξαιρετικά ξεχωριστά μέλη μας με
πρώτη την Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου
και τους Θοδωρή Φ. Ζηρογιάννη και Σπύρο
Σπηλιόπουλο οι οποίοι σε βάρος των οικογενειακών τους και προσωπικών υποχρεώσεων προσέφεραν τα μέγιστα.
Τους ευχαριστώ και τους εύχομαι τα
καλύτερα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στη συνέχεια διάβασε τον οικονομικό
απολογισμό που είχε μοιραστεί στα μέλη.
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αμέσως μετά διαβάστηκε στο σώμα η
έκθεση του ελέγχου των οικονομικών πεπραγμένων της περιόδου από 9-11-2014
μέχρι 12-11-2016.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τον λόγο πήρε ο αειθαλής Δήμος
Τράγκας ο οποίος εξήρε το έργο του
Συλλόγου. Στη συνέχεια συνέστησε να
στηθεί άγαλμα για την στρεζοβινή μάνα
και να τιμάται κάθε χρόνο.
Πρότεινε να γίνονται εκδηλώσεις την
Αποκριά σε κέντρα με περισσότερο ποιοτική μουσική.
ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Στη δευτερολογία του ο Πρόεδρος
ευχαρίστησε τον φίλο Δήμο Τράγκα για
τις προτάσεις του. Στη συνέχεια ανέφερε
ότι ο Σύλλογος δεν σταματά, συνεχίζει
όλες τις εκδηλώσεις του και θέλει να τις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μετά το πέρας των συζητήσεων και
της δευτερολογίας του Προέδρου η Πρόεδρος της Συνέλευσης ζήτησε από το
σώμα την έγκριση ή μη του απολογισμού
των πεπραγμένων και του οικονομικού
απολογισμού.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε
τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ.
και τον οικονομικό απολογισμό.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Μετά την ψήφιση του Διοικητικού και
Οικονομικού απολογισμού άρχισε η ψηφοφορία για το νέο Δ.Σ. και την Ε.Ε.
Ψήφισαν 216 μέλη του Συλλόγου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Α) Για την Ε.Ε. εξελέγησαν τακτικά
μέλη με τη σειρά οι:
Αναστάσιος Κοροντζής
Χαράλαμπος Λάππας
Θεοδώρα Μακρή
Β) Για το Δ.Σ. εξελέγησαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα την Τετάρτη (1611-2016) στα γραφεία του Συλλόγου, Θεμιστοκλέους 4 στην Αθήνα, οι εξής:
Πρόεδρος: Καυγάς Άγγελος
Αντιπρόεδρος: Κοροντζής Τρύφων
Γραμματέας: Μαλλή Βάσω
Ταμίας: Λιάππης Δωρόθεος
Μέλη: Λιαρόπουλος Γεώργιος
Θεοδωροπούλου Αλεξάνδρα
Ζηρογιάννη Αθανασία

Π _ _ _ _
Ο _ _ _ _
Λ _ _ _ _
Ι _ _ _ _
Τ _ _ _ _
Ι _ _ _ _
Κ _ _ _ _
Α _ _ _ _
Ν _ _ _ _
Τ _ _ _ _
Η _ _ _ _
Σ _ _ _ _

_
_ _ _ _ _ _
_ _
_
_ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _

1) Είδος καραμούζας. Συνήθως την χρησιμοποιούσαν οι γύφτοι.
2) Το λειψό, αυτό που του λείπει κάποιο κομμάτι.
Είναι ... δεν φτάνει (αντ.).
3) Κάθομαι κρυμμένος και δεν κάνω θόρυβο.
4) Είδος φθηνού υφάσματος (αντ.).
5) Μικρό ξύλινο βαρελάκι, που έβαζαν μέσα
κρασί.
6) Άλλη ονομασία της καρδερίνας (αντ.).
7) Έντομο που τη νύχτα λαμπυρίζει.
8) Η ονομασία του ποδιού από πάνω έως κάτω.
Άπλωσε την ...
9) Μεγάλο γυάλινο μπουκάλι, τυλιγμένο εξωτερικά
με βέργες (συνήθως λυγαριάς) για να προστατεύεται.
10) Ονομασία των μικρών παιδιών που παίζουν
ανέμελα στο δρόμο.
11) Ξύλινος κώνος που περιστρεφόταν πάνω
στη βάση και μάζευε το στημόνι ή το νήμα
(αντ.).
12) Φυτό με καταπράσινα και μακρόστενα φύλλα.
Την άνοιξη βγάζει βλαστό που μπορεί να φτάσει
και στο ύψος ενός μέτρου και βγάζει άσπρα
λουλούδια.
Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (28)
(αρ. φ. 56):
1) Α χρόνιαγο
6) Ω δεματιάζω (αντ.)
2) Ε βίβα
7) Λ ιγδιάρης
3) Τ αχιά
8) Ι στηλιάρι (αντ.)
4) Ο ξάγναντο (αντ.)
9) Α ποκορωμένος
5) Φ λουσκούνι
Παν. Τσίπος

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ενημέρωση

Μάρης Παναγιώτης

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

Τ

ον Νοέμβριο του 1859 εκδόθηκε
το βιβλίο του Καρόλου Δαρβίνου, με τίτλο «Η Καταγωγή
των ειδών», το οποίο θεωρήθηκε ως
βάση της εξελικτικής βιολογίας. Το
έργο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς
ερχόταν σε σύγκρουση με τις βιβλικές
διηγήσεις περί δημιουργίας του κόσμου. Σύμφωνα με τον Δαρβίνο, τα
είδη υποτίθεται ότι εξελίσσονται με
τη διαδικασία της Φυσικής Επιλογής.
Οι θεωρίες Εξελίξεως υπονοούσαν
την απουσία θεϊκής παρέμβασης, με
την ιδέα ότι και ο άνθρωπος μπορούσε
να εξελιχθεί όπως και οι άλλοι οργανισμοί.
Μέχρι τους αιώνες ΙΖ’ και ΙΗ’ οι
παλαιοντολόγοι και άλλοι ειδικοί επέμεναν στη σταθερότητα των ειδών
για το σύνολο της οργανικής ζωής.
Τούτο ενίσχυε η ομοιότητα καταγραφών διαφορετικών βιολογικών ειδών
διαχρονικά. Ωστόσο, ο Δαρβίνος ανίχνευσε ίχνη εξελικτικών ιδεών στο
έργο του Αριστοτέλη «Περί Φυσικής
Ακροάσεως» και σε αποσπάσματα
των Αναξίμανδρου και Εμπεδοκλή.
Πριν τον Δαρβίνο, οι απορίες περί
της καταγωγής των ειδών εύρισκαν
εξηγήσεις στα πλαίσια της Φυσικής
Θεολογίας (πανθεϊστική), που διαμορφωνόταν από φιλοσόφους και θεολόγους του ΙΖ’ αιώνα. Μέσα από
την ομορφιά της φύσεως του κόσμου
μπορούσε να οδηγήσει στον Δημιουργό Θεό. Σύμφωνα με τον Δαρβίνο,
η βασική αιτία που οδήγησε τον πρόδρομό του Λαμάρκ (1774-1829) στην
ιδέα πως τα είδη αλλάζουν βαθμιαία
ήταν η δυσκολία διάκρισης ανάμεσα
σε είδος και ποικιλία. Παράλληλα ο
παππούς του Δαρβίνου Έρασμoς διατύπωσε την υπόθεση περί μεταλλάξεων των ειδών. Ανάλογες αντιλήψεις
εξέφρασε και ο φυσιοδίφης Ζοφρουά
Σεντ-Ιλέρ († 1844).
Ενοποιώντας ο Δαρβίνος τις ό.π.
παρατηρήσεις, υπέταξε τα δικά του
πειράματα στην αρχική του αντίληψη
για την καταγωγή των ειδών. Ωστόσο,
η θεωρία του κατέρρευσε στις αρχές
του Κ’ αιώνα. Μόνος σοβαρός υποστηρικτής του φαίνεται να είναι ο
Ρίτσαρντ Ντόκινς, ο οποίος όμως
όταν του ζητήθηκε δεν μπόρεσε να
δώσει έστω ένα μόνο παράδειγμα

γενετικής μετάλλαξης ή εξελικτικής
διαδικασίας.
Η αλήθεια είναι ότι η ζωή ενσωματώνει ένα ανώτερο πρότυπο, το
οποίο και παραπέμπει σε Ένα Δημιουργό. Όλο το σύμπαν είναι προϊόν
αψεγάδιαστης δημιουργίας. Η δοξασμένη σοφία, δύναμη και γνώση του
Πλάστη εμφανίζεται σε καθετί που
Εκείνος έχει δημιουργήσει. Και η δημιουργία του ανθρώπου είναι ένα
θαύμα που αποκαλύπτει μια πραγματικότητα, την οποία η εξελικτική θεωρία αγωνίζεται μάταια να κλoνίσει.
Οτιδήποτε βρίσκεται στους Ουρανούς
και στη γη διακηρύσσει τη Μεγαλειότητα του Δημιουργού.
Συχνά αγνοείται ή αποκρύπτεται
το γεγονός ότι οι ιδιότητες του απλούστερου αναπαραγόμενου οργανισμού
(του κυττάρου), δε μπορούν να εξηγηθούν απλά ως το σύνολο των χημικών ιδιοτήτων των μερών του, όπως
λ.χ. ένα αυτοκίνητο είναι πολύ περισσότερο από το σύνολο των ιδιοτήτων και των λειτουργιών των επί
μέρους εξαρτημάτων του. Η δημιουργία της ζωής απαιτεί ύλη, ενέργεια
και πληροφορία, η οποία όμως δεν
είναι μέρος της ίδιας της ύλης.
Κάθε οργανισμός περιέχει μια μεγάλη ποσότητα πληροφορίας, η οποία
κωδικοποιείται σε κάποια μόρια που
ονομάζονται DNA και βρίσκονται μέσα
σε κάθε κύτταρο. Η πληροφορία που
βρίσκεται κωδικοποιημένη εκεί είναι
ανάλογη με πεντακόσια (500) περίπου
πυκνοτυπωμένα βιβλία χιλίων σελίδων το καθένα. Η πολυπλοκότητα
ενός μόνο απλού κυττάρου είναι τόσο
απίστευτη, ώστε ακόμη και τα πιο
σύγχρονα επιτεύγματα του ανθρώπου, όπως π.χ. οι υπερυπολογιστές
και τα διαστημόπλοια, να φαντάζουν
παιδαριώδη μπροστά του.
Επιχειρώντας κάποιος να παρουσιάσει με κατανοητό τρόπο το ενδεχόμενο δημιουργίας του απλούστερου οργανισμού από τύχη, δήλωσε
ότι «η πιθανότητα της τυχαίας δημιουργίας του απλούστερου οργανισμού είναι σαν να πετάξουμε μια
χειροβομβίδα σε ένα παλιατζίδικο
και από την έκρηξη να συναρμολογηθεί μόνο του ένα αεροπλάνο Boeing 747». Υπάρχει κανείς τόσο αφελής

που να πιστεύει ότι αν μετά από δισεκατομμύρια χρόνια επιστρέψει στο
γκαράζ της πολυκατοικίας του μπορεί
να βρει μια Mercedes που φτιάχτηκε
μόνη της; Και όμως, κάπως έτσι κινείται η θεωρία της Εξέλιξης! Η θεωρία αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη
ενός αναπαραγόμενου οργανισμού
για να ξεκινήσει, αλλά δεν μπορεί
να εξηγήσει πως αυτός ο οργανισμός
φτιάχτηκε μόνος του. Θα χρησιμοποιήσουμε, λένε, το χώμα και θα
φτιάξουμε... Ωστόσο, πού το βρήκαν
αυτό το χώμα; Ποιός μας το παρείχε;
Ποιός είναι ο Δημιουργός της ύλης;
Σε μια διάλεξη του Καθηγητή της
Αστρονομίας Δημήτριου Κωτσάκη
(1909-1986) ο μακαριστός επιστήμων
αναφώνησε αντί επιλόγου: «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα
εν σοφία εποίησας» (Ψαλμός 103,
24). Σε ένσταση ενός ακροατή, που
επανέφερε το τυχαίο στη Δημιουργία,
απάντησε ευφυώς: «Μόνο αν πετάξεις κάτω μια χούφτα ζάρια και δείξουν όλα εξάρες, θα μπορούσα να
συζητήσω την ένστασή σου».
Υπάρχει και η εύθυμη πλευρά του
θέματος. Ένας πρωτευουσιάνος μιλώντας σε χωριάτες προσπαθούσε
να τους «περάσει» την άθεη θεωρία
της Εξέλιξης. Για να πρωτοτυπήσει
μάλιστα, παρέκαμψε τον πίθηκο και
μίλησε για διάφορα ζώα-προγόνους
των ανθρώπων. Οι χωριάτες εντυπωσιάστηκαν, γιατί ο α’ έμοιαζε με
σκύλο, ο άλλος με χοίρο, η άλλη με
γελάδα κ.ο.κ. Μια γιαγιά, κοιτάζοντάς
τον δεν άντεξε στον πειρασμό και
του λέει: «Θαρρώ πως κι εσύ που μιλάς μοιάζεις στο κεφάλι με γάιδαρο!»
Ο θιγόμενος κήρυκας δεν άντεξε την
προσβολή και της έδωσε μια κλωτσιά.
Και η θυμόσοφη γιαγιούλα είχε την
ετοιμότητα να του πει. «Όπως βλέπω
και στα πόδια μοιάζεις με γάιδαρο!»
Είμαστε δημιούργημα του Θεού
και πλαστήκαμε για την αιωνιότητα.
Για τους εξελικτικούς ισχύει η αποστροφή του Απ. Παύλου: «φάσκοντες
είναι σοφοί εμωράνθησαν». Ωστόσο,
ας προσευχόμαστε και γι’ αυτούς να
ανακαλύψουν το μεγαλείο της ύπαρξής τους.

Γεώργιος Φραγκιαδάκης

Ύπαιθρος: ελκυστική ή υποτιμημένη... περιοχή;
Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Επιτροπής των
Περιφερειών, η τελική διάσκεψη του
υλοποιηθέντος κοινοτικού διεθνικού
Σχεδίου «Φιλοξενίας Συνέχεια Philoxenia Plus» (www.philoxeniaplus.eu), που χρηματοδοτήθηκε
και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το έργο PhiloxeniaPlus ήταν ένα
πρωτοποριακό δίκτυο αγροτικών περιοχών της Ευρώπης με θέμα τις πολιτικές υποδοχής και ελκυστικότητας,
με 16 εταίρους από Ελλάδα, Κύπρο,
Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία.
Το PhiloxeniaPlus είναι μια σημαντική
απάντηση στις προκλήσεις της εδαφικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει την εφαρμογή και διάδοση
των τοπικών πρωτοβουλιών μικροεπιχειρηματικότητας, προσφέροντας
υπηρεσίες υποδοχής και κατάρτισης
σε νέους & νεοαφιχθέντες στην ύπαιθρο.
«Η απερήμωση των αγροτικών
περιοχών αποτελεί μείζον πρόβλημα,
ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα,

όπου κατά 97,1% καλύπτεται από
αγροτικές περιοχές. Οι πολιτικές υποδοχής αποτελούν αξιέπαινο μοχλό
ανάπτυξης, προσφέρουν ευκαιρίες
απασχόλησης και μικρο-επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,
υποστηρίζουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις και ανταποκρίνονται πλήρως
στο πλάνο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας» (Ε. Καϊλή,
ευρωβουλευτής, www.evakaili.gr).
Ο κ. Άλκης Καλλιατζίδης
(www.emloc.eu, επικεφαλής εταίρος
ΤΟΠ.ΑΠ.: Τοπική Απασχολησιμότητα)
επεσήμανε ότι η διάσκεψη πέτυχε
τους κύριους στόχους της που ήταν:
Τα παραδοτέα του έργου Πολιτικές
Υποδοχής και Ελκυστικότητας ήταν
«Οδηγός Ευαισθητοποίησης» όσων
παίρνουν τις αποφάσεις, ο «Μεθοδολογικός Οδηγός» για τους επαγγελματίες της τοπικής ανάπτυξης στην
ύπαιθρο, και οι «Συστάσεις» που απευθύνονται στους αρμοδίους για τη σύνταξη των προτάσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-20. Επίσης
αποφασίσθηκε η ίδρυση του «Ευρωπαϊκού Συνδέσμου των περιοχών και

των φορέων Υποδοχής».
Ο κ. Α. Καλλιατζίδης (συντονιστής
του έργου PhiloxeniaPlus) επισημαίνει
ότι διαπιστώνουμε ότι οι Ευρωπαίοι
μετακινούνται και μετοικούν ολοένα
και περισσότερο. Όμως αυτό οδηγεί
στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική μεταμόρφωση των αγροτικών
περιοχών. Ο αγροτικός κόσμος, αφού
αφιερώθηκε κυρίως στη γεωργική και
βιομηχανική παραγωγή (π.χ. στη Γαλλία), αλλάζει και αναπτύσσει νέες
λειτουργίες, γίνεται χώρος δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών, αναψυχής, ζώνη προστασίας της φύσης και άλλα. Ο αγροτικός
χώρος διαβρώνεται επίσης και από
τις μεγάλες πόλεις, που συνεχίζουν
να επεκτείνονται. Σε ορισμένες περιοχές οι γεωργικές εκτάσεις εξαφανίζονται σιγά σιγά κάτω από το
μπετόν και την άσφαλτο. Σε αυτή την
κατάσταση εξάπλωσης των αστικών
περιοχών προστίθεται και η ανάγκη
να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση πετρελαίου, έτσι ώστε να
αλλάξουν οι πρακτικές στη γεωργία,
Συνέχεια στην 8η σελ.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .............................ΑΡ. ΑΠΟΔ ....ΠΟΣΟ
Κουρής Νίκος ................................................1468......100€
Θεοδωρόπουλος Ανδρ. Παναγιώτης ............1475......100€
Αχτύπη Αθανασία .........................................1480........80€
Σαϊτάνης Θεόδωρος & Νιάρου Αγγελική .....1379........70€
Κουρής Βασίλειος & Χρυσούλα ....................1426........70€
Κυριακόπουλος Παναγ. (Καζακόγιαννη) ......1289........60€
Χατζούλα Σοφία ............................................1309........60€
Στεφανόπουλος Ανδρέας .............................1462........60€
Καστάνης Σπήλιος & Βασίλειος ...................1476........50€
Σταυροπούλου-Μάρη Θεοδώρα ....................1469........50€
Παϊκόπουλος Ανδρέας (επιχειρηματίας) .....1302........50€
Σινάπη-Δεσινιώτη Βασιλική (ιατρός) ...........1307........50€
Τράγκα Λαμπρινή, Νίκος, Αγγελική &
Χριστοδούλου Γιάννης ..................................1349........50€
Κυριακόπουλος Ιωάννης (δικηγόρος) ..........1351........50€
Λάππας Χαράλαμπος ....................................1364........50€
Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος .......................1367........50€
Μάρη Θεοδώρα ..............................................1372........50€
Τράπαλης Βασίλειος (ιατρός) .......................1386........50€
Κοροντζή-Βελισσαροπούλου
Γιαννούλα & Ελένη .......................................1392........50€
Πλατάκου Σπυριδούλα ..................................1397........50€
Κοροντζής Αγαμέμνων & Κων/να .................1433........50€
Λάππας Παναγιώτης .....................................1441 .......50€
Ανανιάδης Ανδρέας ......................................1449........50€
Καυγάς Θεοδ. Άγγελος .................................1467........50€
Παναγιωτακοπούλου Ιωάν. Μαρία ................1478........50€
Καπλάνη Τριανταφυλλιά ...............................1481........50€
Παναγιωτακόπουλος Χαρ. Παναγιώτης .......1485........50€
Παπακωνσταντίνου Θεοδώρα .......................1348........40€
Παπαγεωργίου Αναστ. Ιωάννης ....................1365........40€
Σαϊτάνης Φίλιππας ........................................1287........30€
Αδάμη-Σιδέρη Ευαγγελία ..............................1477........20€
Κυριτσοπούλου Φρειδερίκη ..........................1288........20€
Φελεμέγκας Δημήτριος (δάσκαλος) .............1470........30€
Φελεμέγκα Τούλα ..........................................1471........30€
Ζηρογιάννης Φ. Θεόδωρος ...........................1472........20€
Φωτόπουλος Ανδρέας ...................................1473........20€
Λεβέντης Παναγιώτης ..................................1474........20€
Παπαλαζάρου Γεώργιος ................................1294........20€
Κουτσιουρή Δήμητρα ....................................1295........20€
Κουτσιουρής Χαράλαμπος ............................1296........25€
Ζηρογιάννη Αθανασία ...................................1304........20€
Γροβιά Μαρία .................................................1305........15€
Παναγιωτακόπουλος Κων/νος ......................1306........20€
Λάππας Γιάννης ............................................1310........20€
Λάππα Δέσποινα ...........................................1311........20€
Λάππας Ανδρέας ...........................................1312........20€
Λάππας Θεόδωρος ........................................1315........20€
Μουγγολιάς Σταύρος (δικηγόρος) ................1319........25€
Τράπαλη Κωνσταντίνα ..................................1320........25€
Ζηρογιαννόπουλος Αθανάσιος .....................1333........25€
Σκαρμούτσος Ευθύμιος ....................1341 & 1342........20€
Τράγκας Αλέξανδρος &
Λύκουρας Βασίλειος & Τράγκα Σοφία .........1350........20€
Μακρής Ανδρέας & Παναγιώτα ........1356 & 1357........20€
Κοροντζής Σωτήριος &
Αβδίκου Παρασκευή & Γεώργιος .....1369 & 1370........20€
Μπουρανόπουλος Αλέκος &
Καυγάς Χρήστος & Μαρία ................1377 & 1378........20€
Κοροντζή Σοφία & Παπαδόπουλος Γιώργος 1380........20€
Λιάππης Δωρόθεος .......................................1351........30€
Καυγά Θεοδώρα, Φωτεινή ................1400 & 1404 .......20€
Αδάμη Γεωργία & Αναστασία .......................1390........20€
Ασημακόπουλος
Γεώργιος, Γιάννης & Αγγελική .....................1391........30€
Ζηρογιάννης Ανδ. Αλέξιος ...........................1393........30€
Λογοθέτης Τάσος & Καυγά Χρυσούλα 1387 & 1402 ....30€
Σωτηρόπουλος Ιωάννης ................................1403........20€
Δρόσος Νικόλαος & Γιάνναρη Τρισεύγενη 1417........20€
Τσιλιβαράκος Βασίλης & Ευφροσύνη ..........1419........20€
Έρτσος Γεώργιος & Ζηρογιάννη Αγγελική 1430........20€
Μαυρόπουλος Νικόλαος,
Κάσσια-Ρετζίνα Ντακρούζ ............................1437 .......20€
Μακρής Γεώργιος-Παπαδοπούλου Ευαγγ. 1447........20€
Λάππας Κων/νος (δικηγόρος) .......................1448........30€
Δουφεξής Ανδρέας, Παπαδοπούλου Νικολ. 1451........20€
Σπηλιόπουλος Γεώργιος ...............................1455........30€
Τσέλιος Κων/νος & Μώρου Αναστασία ........1461........20€
Στεφανόπουλος Νίκος ..................................1463........20€
Λιάππη Θεοδώρα & Παπάζογλου Μαρία ......1466........20€
Παναγιωτακόπουλος Γεωρ. Αλέκος .............1479........20€
Σωτηρόπουλος Ιωάννης ................................1482........30€
Κυριακόπουλος Θεοδ. Κωνσταντίνος ..........1483........20€
Παπαγεωργίου Βασίλειος .............................1484........30€
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά κι ευχόμαστε να υπάρξουν
μιμητές σας. Παραλείπονται για εξοικονόμηση δημοσιογραφικού χώρου οι συνδρομές μέχρι και 10€.

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.

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
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Ο Σύλλογος
πάνω απ’ όλα
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά στην τελευταία του συνεδρίαση πριν τις αρχαιρεσίες της 13-11-2016 συλλογίστηκε αποκλειστικά
και συγκεκριμένα για την επομένη των εκλογών:
― Το χειρότερο σενάριο ήταν να μην υπάρχει
διάδοχη κατάσταση και να αναστείλει ο Σύλλογος
την λειτουργία του επ’ αόριστον. Σίγουρα ότι πιο τραγικό.
― Να υπάρχουν υποψήφιοι, κάτι που φαινόταν
ως σοβαρό ενδεχόμενο, οι οποίοι με τελείως διαφορετική κατεύθυνση θα διεκδικούσαν την Διοίκηση
δημιουργώντας εντάσεις και έριδες που δεν ταιριάζουν
ούτε στο Σύλλογό μας ούτε στην λογική και βούληση
του απελθόντος Δ.Σ.
Έτσι αποφασίστηκε να συνεχίσει το ίδιο σχήμα
στο σύνολό του ως ομάδα προτάσσοντας την ενότητα
του Συλλόγου, εν ονόματι της οποίας μπορεί και έχει
κάθε δικαίωμα να συμμετάσχει οποιοσδήποτε συμπατριώτης ως υποψήφιος.
Έτσι πορευτήκαμε ενωμένοι και το αποτέλεσμα
των αρχαιρεσιών μας δικαίωσε. Εκλέχτηκαν και νέοι
άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάθεση για δουλειά και
προσφορά. Ότι καλύτερο γιατί είναι αυτοί που θα
συνεχίσουν το Σύλλογό μας, προσφέροντας τις ιδέες
τους, τον ενθουσιασμό τους, την αποτελεσματικότητά
τους για ακόμη καλύτερες και δημιουργικές ημέρες.

Το Χριστουγεννιάτικο
δένδρο μας περιμένει
Το Χριστουγεννιάτικο δένδρο που στόλισε
και φέτος ο Σύλλογος Δαφναίων
Αθήνας - Πειραιά
δεσπόζει στην
κεντρική πλατεία
του χωριού περιμένοντας να υποδεχθεί τους συγχωριανούς και
τους επισκέπτες
τις εορταστικές
ημέρες.
ΚΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Σ ο β α ρ ε υ τ ε ίτ ε επι τ έλους ...
Συνέχεια από την 1η σελ.
λειο πτέρνα μας. Η κλασική μέθοδος
της ληστρικής μας απασχόλησης με
τα καθημερινά δεινά που μας κληροδότησε, σε συνδυασμό με το δικό
μας αποπροσανατολισμό, την έλλειψη αυτογνωσίας και της μόνιμης
ενασχόλησής μας με το ΕΓΩ, παρέχει
το χρόνο αλλά και το χώρο, για να
μας χτυπάει. Όταν κάποιοι μεγάλοι
Έλληνες, δίχως προσωπικά οφέλη
παραμέρισαν το ΕΓΩ τους και προσπάθησαν να ενώσουν τους Έλληνες,
για το καλό του συνόλου και της ένδοξης γενιάς μας, τότε γράφτηκαν
χρυσές σελίδες στην Ιστορία μας
(Θερμοπύλες, Μαραθώνας, Πλαταιές,
ξεσηκωμός του 1821, Έπος του
1940). Γι’ αυτό άλλωστε και ο Εθνικός
μας Ποιητής με την πέννα του, γράφοντας τον Ύμνο στην Ελευθερία

τόνισε: «...Η διχόνοια που βαστάει
ένα σκήπτρο η δολερή, καθ’ ενός
χαμογελάει, παρ’ το λέγοντας κι
εσύ...».
Οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου
μας κινούνται στα στενά πλαίσια της
εξυπηρέτησης του κομματικού συμφέροντος. Ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τα του οίκου τους και δε
στοχεύουν στο κοινό καλό. Γι’ αυτό
και περιορίζονται μόνο στο να αναγορεύουν λεκτικά τη Συναίνεση ως
κυρίαρχη προϋπόθεση, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που κατατρώγουν τη σάρκα των Ελλήνων,
χωρίς όμως να εκδηλώνουν κανένα
βηματισμό προσέγγισης στις προτάσεις των άλλων πλευρών. Προφανώς το ΕΓΩ τους δεν τους επιτρέπει υποχωρήσεις και προσχωρήσεις σε γόνιμες και δημιουργικές

ιδέες άλλων πολιτικών δυνάμεων.
Η συλλογική συνείδηση, η αφοσίωση
δηλαδή σε μια μεγάλη ιδέα, όπως
στις αρχές του 20ού αιώνα, είναι
πλέον ένα ανόητο παραλήρημα. Δεν
είναι δυνατόν ιδέες να στεριώσουν
σε μια ερημιά κατασκευασμένη από
ανομία, ψεύδη και υποκρισία. Ο Έλληνας πλέον γνωρίζει τι κρύβεται
πίσω απ’ τις μεγαλόσχημες διακηρύξεις για συναίνεση. Εχει αντιληφθεί
την ψευδολογία που χαρακτηρίζει
τον φιλελευθερισμό, το σοσιαλισμό
και όλες τις παραδοσιακές ιδεολογικές πλατφόρμες. Εκείνο που απομένει είναι, να αντιληφθούν και οι
πολιτικοί την υποχρέωση που έχουν
έναντι των πολιτών που τους εμπιστεύθηκαν, για συναίνεση και ομοψυχία, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε
να βγούμε απ’ την κρίση.

Ύπαιθρος: ελκυστική ή υποτιμημένη... περιοχή;
Συνέχεια από την 7η σελ.

στις μεταφορές και στη στέγαση.
Αυτό το πλαίσιο εξέλιξης του
αγροτικού κόσμου είναι μια πολύτιμη
ευκαιρία οικοδόμησης ζωντανών και
δυναμικών αγροτικών περιοχών. Νέα
εργαλεία ή εξοπλισμοί (π.χ. ADSL,
τηλεκέντρα κ.τ.λ.) επιτρέπουν σήμερα
την προσέγγιση των αγροτικών περιοχών με τους χώρους των οικονομικών αποφάσεων και της πελατείας.
Νέες ανάγκες και νέες απαιτήσεις
για τα τρόφιμα, για τις οικολογικές
κατασκευές, για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναδιανέμουν έντονα τα οικονομικά δεδομένα υπέρ των περιοχών που μπορούν
να διατηρήσουν τους χώρους τους
(ο χώρος είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις αποκαλούμενες αναπτυγμένες κοινωνίες μας) και να προσαρμοστούν στις νέες τοπικές αγορές.
Η υποδοχή νέων κατοίκων-αγροτών
και η προετοιμασία τέτοιων υπηρεσιών
από τους τοπικούς δήμους, ή/και από
τις τοπικές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι μια ευκαιρία
για την τοπική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών για τα
έτη 2015 έως 2020, ενώ μπορούν να
χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης και από το αντίστοιχο με το ΕΣΠΑ για τα έτη 20152020.
Στην Ευρώπη υπάρχουν συγκεκριμένα sites στο διαδίκτυο που δέχονται καταχωρίσεις για την ελκυστικότητα περιοχών όπως τις παρουσιάζουν συγκροτημένα οι ενδιαφερόμενοι δήμοι ή τα Γραφεία Προσέλκυσης. Στην Ελλάδα εντοπίσαμε τον
ιστοχώρο www.settle.gr, που είναι
μια πλατφόρμα «συνάντησης» της
ζήτησης τέτοιων υπηρεσιών-επαγγελμάτων (γονείς που θέλουν να μάθουν στα παιδιά τους ξένες γλώσσες
κ.λ.π.) και των πιθανών αναζητούντων
εργασία/κατοικία, νέων ή άλλων επαγγελματιών.
Ο ιστότοπος www.installationcampagne.fr συγκεντρώνει όλες τις

πληροφορίες που είναι απαραίτητες
για εκείνον που θέλει να ζήσει και να
εργαστεί σε αγροτικό χώρο στη Γαλλία. Μεθοδολογικές συμβουλές, τσιτάτα για τις περιοχές, που ασχολούνται με τη φιλοξενία, οργανώσεις υποστήριξης και παρόχους προσφοράς
υποδοχής, συναποτελούν ένα θεματικό φόρουμ.
Η Εθνική Έκθεση Εγκατάστασης
σε Αγροτικό Χώρο στη Γαλλία, με τη
μορφή ενός εικονικού σαλονιού, προσβάσιμου μόνο από το Διαδίκτυο στο
www.projetsencampagne.com, έδωσε
μια πολύ καλή αφορμή για να δούμε
τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτή η
εκδήλωση επιτρέπει τη συνάντηση
των εχόντων επιχειρηματικά σχέδια
και των αγροτικών περιοχών που επιθυμούν να υποδεχτούν νέους πληθυσμούς. Τα Σχέδια στην Ύπαιθρο
είναι πλέον μια αναγνωρισμένη ετικέτα
διοργάνωσης εκδηλώσεων αναφοράς
για όλους εκείνους που θέλουν να
εγκατασταθούν σε αγροτικές περιοχές και για όλες τις περιοχές που
επιθυμούν να προσελκύσουν νέους
κατοίκους.
Σε όλη την Ευρώπη έχει γίνει κατανοητό ότι το μέλλον ανήκει στη
συγκροτημένη Τοπική Ανάπτυξη, με
αυτάρκεια και βιωσιμότητα και η επιλογή βρίσκεται στις Οργανώσεις της
Κοινωνίας των Πολιτών, στα Τοπικά
Δίκτυα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
όπου εφαρμόζεται η Τοπική Διακυβέρνηση, πάντα με όλους τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες και όλες
τις συλλογικότητες.
Η ελκυστικότητα είναι μια μεγάλη
πρόκληση για τις απομακρυσμένες
αγροτικές περιοχές. Για αρκετά χρόνια
κάποιοι στη Γαλλία και αλλού την καθιστούν μια πραγματική στρατηγική
για να διατηρήσουν και να προσελκύσουν νέους πληθυσμούς. Οι «Πολιτικές Ελκυστικότητας και Υποδοχής» απαιτούν μια εθελοντική και
συγκεκριμένη στάση, εκκινούν δε από
τις εξής διαπιστώσεις:
• Της φυγής των νέων ανθρώπων
και των τοπικών ηγετικών επιχειρή-

σεων εξ’ αιτίας της οικονομικής κρίσης αλλά και της κινητικότητας.
• Της γήρανσης του πληθυσμού.
• Της απόστασης από τους μεγάλους οδικούς και επικοινωνιακούς
άξονες.
• Της ελάττωσης της τοπικής απασχόλησης.
• Της δυσκολίας διατήρησης των
παρεχόμενων υπηρεσιών εγγύτητας
ή της ανανέωσης του οικονομικού
ιστού, ή μάλλον αντίθετα από μια
ανάκτηση της ελκυστικότητας για την
παλιννόστηση, την άφιξη νέων πληθυσμών και την αναγκαιότητα να
ελεγχθεί καλύτερα το φαινόμενο της
επιλεγμένης κινητικότητας των ατόμων.
• Γιατί και πώς θα προσελκύσουμε
και θα υποδεχθούμε τους νέους πληθυσμούς με τα όποια επενδυτικά τους
σχέδια;
• Πώς θα επωφεληθούν από την
παλιννόστηση ή την άφιξη νέων πληθυσμών οι περιοχές που διαθέτουν
μια φυσική έλξη;
• Και πώς, επίσης, θα σκεφτούμε
την εν λόγω Υποδοχή προς όφελος
των τοπικών πληθυσμών αλλά και
της ανάπτυξης της περιοχής;
Και ο κ. Α. Καλλιατζίδης τονίζει:
«Ο αγροτικός κόσμος, αφού αφιερώθηκε κυρίως στη γεωργική και βιομηχανική παραγωγή, αλλάζει και αναπτύσσει νέες λειτουργίες: γίνεται χώρος δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, ζώνη
προστασίας της φύσης κ.ά. Αλλά διαβρώνεται επίσης και από τις πόλεις,
που συνεχίζουν να επεκτείνονται. Σε
ορισμένες περιοχές οι γεωργικές
εκτάσεις εξαφανίζονται σιγά σιγά
κάτω από το μπετόν και την άσφαλτο».
Και η αττική ύπαιθρος δεν πρέπει
να χάσει για μια ακόμα φορά την ευκαιρία. Το Συνέδριο «Περιαστική Κτηνοτροφία και Κτηνοτρόφοι» που διεξήχθη στις 20 Νοεμβρίου 2016 στην
Αθήνα ίσως είναι μία από τις τελευταίες πολλές ευκαιρίες.

Δημήτριος Μιχαηλίδης

