
ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ

Α
ναμφισβήτητα όλες οι δρά-
σεις ενός κράτους, που σέ-
βεται τους πολίτες του, έχουν

κυρίαρχη σημασία για την εγκαθί-
δρυση ενός κλίματος εμπιστοσύνης
μεταξύ των πολιτών και της διοίκη-
σης αυτού, όμως κάποια απ’ τα δη-
μόσια αγαθά, αποτελούν πυλώνες
της σχέσης αυτής. Και δεν είναι
άλλα από την εξασφάλιση της Παι-
δείας, την παροχή της Υγείας και
τη θωράκιση της Άμυνας του κρά-
τους έναντι εξωτερικών επιβουλών. 

Πριν λίγες δεκαετίες τα περισ-
σότερα Πανεπιστήμια στη χώρα μας,
ήταν τυπικά μόνο ένα μέσο παροχής
ανώτατης παιδείας, αφού προσέφε-
ραν γνώση αμφισβητούμενης ποι-
ότητας και χορηγούσαν πτυχία με

ελάχιστο μορφωτικό αλλά υψηλό
κοινωνικό αντίκρισμα. Σήμερα κιν-
δυνεύουμε να οδηγηθούμε σε μια
άλλη στρέβλωση, εξίσου επικίνδυνη.
Στην παροχή μιας παιδείας με υψηλό
μορφωτικό αντίκρισμα, αλλά ελάχι-
στο κοινωνικό. Το πλήθος των ανέρ-
γων πτυχιούχων και η τελική διολί-
σθηση της πλειοψηφίας τους σε
επαγγέλματα άσχετα με την εξειδί-
κευσή τους, επιβεβαιώνει περίτρανα
το μέγεθος αυτού του κινδύνου.
Όμως, όπως για το πρώτο φαινόμενο
δεν ευθυνόταν η παιδεία, αυτή καθ’
εαυτή έτσι και για το πρόσφατο, η
ευθύνη δε βαραίνει την ίδια. Πολιτικό
είναι στη βάση του το πρόβλημα και
έχει να κάνει πρώτιστα με το οικο-
νομικό πρίσμα ανάπτυξης και δευ-

τερευόντως με το ρόλο που επιφυ-
λάσσεται μέσα σ’ αυτό, για την παι-
δεία. Πρακτικά επομένως μια ευνο-
μούμενη πολιτεία, θα πρέπει να προ-
σφέρει, μέσω των σχολείων όλων
των βαθμίδων, Παιδεία με υψηλή
ποιότητα, συναρμόζοντας την εξει-
δικευμένη γνώση και τη γενική μόρ-
φωση. Έτσι μέσα από αυτή θα προ-
ετοιμάζει για τον κοινωνικό και επαγ-
γελματικό στίβο άτομα με ανεπτυγ-
μένες, όχι μόνο επαγγελματικές ικα-
νότητες, αλλά και κοινωνικές ευαι-
σθησίες. 

Βεβαίως εδώ δεν μπορεί να
αγνοηθεί η τάση που τελευταία πα-
ρατηρείται για στενότερη σύνδεση
των «σχολείων» με την οικονομία
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Συνέχεια στην 2η σελ.

Το τρικάμαρο γεφύρι 

Μάρης Παναγιώτης

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  
ΔΑΦΝΗΣ
Οι Αποκριάτικες εκδηλώ-

σεις με αποκορύφωμα το
Καρναβάλι μας έχουν γίνει
πλέον θεσμός και κάθε χρόνο
γίνονται καλύτερες και ποι-
οτικότερες. 

Φέτος ευελπιστούμε να
είναι ακόμα καλύτερες, με
τη συμμετοχή όλων μας και
ιδιαίτερα των νέων. 

Προγραμματιστείτε, ορ-
γανωθείτε και σχεδιάστε για-
τί και φέτος θα υπάρχουν
χρηματικά βραβεία για τα
καλύτερα γκρουπ του Καρ-
ναβαλιού. 

Δεκτές οι συμμετοχές
γκρουπ και όμορων χωριών. 

Ραντεβού την Κυριακή 18
Φεβρουαρίου 2018 στην κεν-
τρική πλατεία της Δάφνης. 

Σας περιμένουμε όλους. 
Μη λείψει κανείς!!!  

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και από ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί
ο καθιερωμένος ετήσιος χορός στο κέντρο διασκέδασης “ΑΓΡΙΜΙΑ’’,
Λιοσίων 9 & Μάγερ, Πλ. Βάθης τηλ. 210-5244739. 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 (πρώτο πιάτο με πέντε

ορεκτικά, κυρίως πιάτο μπριζόλα με γαρνιτούρα πατάτες, σαλάτα εποχής
και φέτα ανά τρία άτομα, κρασί-μπύρα-αναψυκτικά απεριόριστα και φρούτα). 

Σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε. 

Ο  ετήσιος  Αποκριάτικος  χορός  μας 
Κυριακή  28  Ιανουαρίου  2018  ώρα 13:00 

Εορτασμός  28ης Οκτωβρίου  1940 

Συνέχεια στην 8η σελ.
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Έφυγαν . . .
Τ.Κ. Δάφνης
― Η Λάππα Γκόλφω του Γεωργίου, απεβίωσε στις 26-

10-2017. Γεννήθηκε στη Σκότανη το 1923. 
― Ο Παναγιωτακόπουλος Ανδρέας (Μουρούτσος) του

Χαραλάμπους, απεβίωσε στις 12-12-2017. Γεννήθηκε
στη Δάφνη το 1953. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά
στην Αιγείρα Ακράτας. 

Τ.Κ. Πάου
― Η Στίκα Τούλα του Ιωάννη απεβίωσε στις 15-10-

2017. Γεννήθηκε στο Δεχούνι Αχαΐας το 1926. 
― Η Αντωνακοπούλου Μαίρη του Κωνσταντίνου απε-

βίωσε στις 6-12-2017. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το
1938. 

Τ.Κ. Χόβολης
― Ο Φουφρής Ηλίας του Ανδρέα απεβίωσε στις 26-11-

2017. Γεννήθηκε στη Χόβολη το 1916. 
Τους οικείους τους συλλυπούμαστε. 

ΕΔΡΑ: Θεμιστοκλέους 4 Αθήνα Τ.Κ. 10678
Τηλ.-Fax: 210-3822190

Ιστοσελίδα: www.syllogosdafneon.gr
e-mail: info@syllogosdafneon.gr

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας - Πειραιά
Εκδότης: Καυγάς Άγγελος Πρόεδρος του Συλλόγου 
e-mail: kavgasaggelos@hotmail.com Τηλ: 6936761398

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις 
των συγγραφέων τους. Διατηρείται όμως 
το δικαίωμα συντόμευσης μεγάλων κειμένων. 
• Τα υπόλοιπα κείμενα είναι ευθύνης της σύνταξης 
και του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Για αλλαγή διευθύνσεων ή νέων διευθύνσεων να
ενημερώνετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Οι συνδρομές κατατίθενται στο λογ/σμό:
129/296199-76 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος με ΙΒΑΝ: 

GR8301101290000012929619976
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 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: 

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

e-mail: karpouzi@otenet.gr 

ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
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Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2017 

Γάμοι 
Τ.Κ. Δάφνης
― Το Σάββατο 30-9-2017 και ώρα 19:00 στον Ι.Ν. Παμ-

μεγίστων Ταξιαρχών Περιστερίου τέλεσαν το γάμο
τους ο Κων/νος Παναγόπουλος του Ανδρέα και της
Μαρίας με την Κατερίνα Σιώνα του Χρήστου και της
Ελένης με κουμπάρους την Αθηνά Αποστολοπούλου
και τον Κων/νο Πάντζια. 
Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι στο κτήμα ΕΡΩΦΥΛΗ
στην Βαρυμπόμπη. 
Ο Σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα να ζήσουν και να
πραγματοποιήσουν όλα τα όνειρά τους. 

της ελεύθερης αγοράς. Χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι θλιβερή
μια τέτοια εξέλιξη, πιστεύουμε ότι εγκυμονεί τον κίνδυνο
της υποταγής της παροχής της γνώσης στις ανάγκες της
αγοράς και της μετεξέλιξης των σχολικών ιδρυμάτων σε
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Έτσι αναφύεται και το δίλημμα:
Η παιδεία στην υπηρεσία της κοινωνίας ή της ελεύθερης
αγοράς; Κατά τη γνώμη μας αν η πολιτεία έχει ως στόχο
να εντάξει την παροχή της παιδείας στην υπηρεσία της
κοινωνίας, τότε προσφέρει μέγιστη προσφορά στους πολίτες
της, διαφορετικά αν ακολουθήσει αποκλειστικά τους κανόνες
της ελεύθερης αγοράς, είναι αβέβαιη η ωφέλεια που θα
προσφέρει. 

Η φροντίδα της υγείας θα πρέπει να παρέχεται με βάση
την υγειονομική ανάγκη και όχι το εισόδημα του ατόμου.
Αντίθετα ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η υγεία αποτελεί
ιδιωτικό αγαθό και ότι οι δυνάμεις της αγοράς μπορούν να
επιφέρουν μια άριστη και αποτελεσματική κατανομή των
πόρων υγείας. Η υγεία ως πολύτιμο κοινωνικό αγαθό δεν
μπορεί να είναι εμπορεύσιμη με στόχο το κέρδος και έτσι
δεν μπορεί να καθοριστεί με βάση τις αρχές της αγοράς.
Στην Ελλάδα η κρατική παρέμβαση στο χώρο της υγείας
είναι πολύπλοκη. Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης η
παροχή υγείας – εξετάσεις από ιατρό ή διαγνωστικά κέντρα
– γίνεται άμεσα από τον ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ), Δη-
μοτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Εξωτερικά Ιατρεία των Νο-
σοκομείων κ.λ.π. Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας περίθαλψης
(νοσηλεία σε νοσοκομείο) η παροχή εξασφαλίζεται από το
κράτος αφού τα νοσοκομεία είναι δημόσια. Η πληρωμή του
κόστους στα νοσοκομεία γίνεται από το ασφαλιστικό ταμείο
του ασφαλισμένου ή από την πρόνοια (κράτος) στην περί-
πτωση απόρων. 

Η έλλειψη πόρων για την ικανοποίηση των αναγκών
της υγείας εκ μέρους της πολιτείας, υποβάθμισε την ποι-
ότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από το κράτος
ή προκάλεσε εμπόδια στην πρόσβαση των αγαθών αυτής,
με αποτέλεσμα τις τελευταίες δεκαετίες να εισέρχονται
στο χώρο εταιρίες παροχής υπηρεσιών, στις οποίες προ-
σφεύγουν βέβαια μόνο οι οικονομικά εύρωστοι. Έτσι η
υγεία στο πέρασμα των χρόνων αποδείχτηκε αλυσιτελής
για τους πολλούς, αφού καθίσταται προσβάσιμη μόνο στους
οικονομικά ισχυρούς, δημιουργώντας έτσι κοινωνικές ανι-
σότητες. 

Η πολιτεία, κατά συνέπεια, οφείλει πρώτιστα να οργα-
νώσει αποτελεσματικά τις μονάδες και τους φορείς παροχής
δημόσιας ιατρικής φροντίδας, καλύπτοντας με τους απα-
ραίτητους πόρους τις ανάγκες τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο
δε θα αποκλείεται κανένας πολίτης από το αγαθό της
υγείας, το οποίο δεν είναι δυνατό να ενταχθεί στους
κανόνες και τους νόμους της ελεύθερης ανταγωνιστικής
αγοράς, διότι έτσι περιθωριοποιεί τους οικονομικά ανίσχυ-
ρους και προκαλεί τριγμούς στην κοινωνική συνοχή. 

«Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης». Έτσι
απάντησε τον καιρό του Τρωικού πολέμου ο Έκτορας στον
Πολυδάμαντα, θέλοντας να του επισημάνει ότι ένας είναι ο
καλύτερος οιωνός, να αγωνιζόμαστε για την πατρίδα ή
κατά πιο ελεύθερη μετάφραση μεγάλο πράγμα να αγωνίζεσαι
ή να θυσιάζεσαι για τα δίκια του λαού και του έθνους. Η
άμυνα της πατρίδας μας, δηλαδή η εξασφάλιση της ειρήνης
και της ηρεμίας του λαού μας από εξωτερικές απειλές,
αποτελεί κυρίαρχη φροντίδα της πολιτείας. Άλλωστε γι’
αυτό οργανώνει, εκπαιδεύει και συντηρεί ένα αξιόμαχο και
αποτελεσματικό στράτευμα, που έχει ως σκοπό την διατήρηση
της ειρήνης της χώρας μας. Στο ζήτημα της εξασφάλισης
της άμυνας της Ελλάδας και της οργάνωσης του στρατού,
δεν τίθεται κανένα δίλημμα της μορφής εισόδου στην όλη
διαδικασία των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, όπως προ-
σεγγίσαμε ακροθιγώς αυτούς στις δύο άλλες παραμέτρους
της παιδείας και της υγείας, που εξετάσαμε παραπάνω.
Κατά συνέπεια η εξασφάλιση της Άμυνας της χώρας μας,
από εξωτερικές παρεμβολές και οχλήσεις αποτελεί απο-
κλειστικό και κυρίαρχο μέλημα του Ελληνικού κράτους,
που πρέπει να διατηρεί ένα αξιόμαχο στράτευμα. Γι’ αυτό
άλλωστε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκεφθείς
την 27η Οκτωβρίου τ.ε. το μουσείο Βαλκανικών πολέμων
στην κοινότητα Γέφυρας Θεσσαλονίκης τόνισε «… ό,τι κα-
ταφέραμε στην ιστορία μας το καταφέραμε ενωμένοι και
ό,τι μας στοίχισε, ακόμα και για τον εθνικό κορμό, αυτό
οφείλεται στο διχασμό. Σήμερα που πρέπει να βγούμε από
τη βαθιά κρίση που μαστίζει τον τόπο, που πρέπει να διεκ-
δικήσουμε τη θέση που μας αναλογεί στον κόσμο, κυρίως
στην Ε.Ε. να θυμόμαστε ότι όλοι πρέπει να είμαστε στα με-
γάλα και στα σημαντικά ενωμένοι. Δε μας χωρίζει τίποτα
σε αυτό». Και την επομένη, μετά το πέρας της παρέλασης
για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 υπογράμμισε «…
Θα λέμε πάντα ΟΧΙ σε καθένα που θα τολμήσει να επιβου-
λευθεί τα σύνορά μας». 

Καταληκτικά επομένως μπορούμε να υποστηρίξουμε
ότι, αποτελεσματική θα πρέπει να θεωρείται μια πολιτεία,
όταν έχει τη δυνατότητα να στηρίξει με τη δράση της, τους
τρεις αυτούς βασικούς άξονες προόδου που εξασφαλίζουν
την παιδεία στη νεολαία, θωρακίζουν με υγεία τους πολίτες
και εγκαθιδρύουν την άμυνα στη χώρα τους. Η ικανοποίηση
αυτών των αναγκών θα συμβάλλει αποφασιστικά και στην
εκπλήρωση όλων των άλλων υποχρεώσεων της πολιτείας
προς τους πολίτες της.  

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΥΓΕΙΑ - ΑΜΥΝΑ 
Τρία αγαθά 

μιας ευνομούμενης πολιτείας
Συνέχεια από την 1η σελ.

Ο Καλαφάτης Γιώργος-Γιάννης του Κων/νου
και της Παρασκευής Αβδίκου πέτυχε στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης. 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΤΙΣ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Το χρηματικό βραβείο που κέρδισε στο περσινό
Καρναβάλι το group των μαθητών με επικεφαλής
την Βασιλική Ζηρογιάννη ύστερα από απόφαση
όλων των συμμετεχόντων προσφέρθηκε στο Σύλ-
λογο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Δάφνης. 

Ο Σύλλογος με την σειρά του δια του Προέδρου
του Πέτρου Ρηγόπουλου ευχαριστεί ολόθερμα για
την προσφορά όλους κι εύχεται καλές γιορτές,
καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργιος
χρόνος. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο  Σύλλογος  Δαφναίων  

Αθήνας - Πειραιά 

εύχεται  σε  όλους  

τους  φίλους  του  Συλλόγου

στην  Ελλάδα  

και  το  εξωτερικό

ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,

ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ  &  

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ  ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
― Ο Κυριακόπουλος Παναγιώτης (Καζακόγιαννη) προ-

σέφερε 50€ στη μνήμη των γονιών του, του αδελφού
του Αλέξη και της νύφης του Ευγενίας. 

HOTEL  APARTMENTS  KOSTIS
Koutsiouris Charalambos & George
Askeli Poros Island 18020 Greece

Mobile: 6937418441 Tel./Fax: 22980-25293
e-mail: info@kostis.com.gr

www.kostis.com.gr
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www.kostis.com.gr

ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΓΥΑΛΙΣΜΑ
ΚΕΡΩΜΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΑΛΟΝΙΩΝ

ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΣΩΡΟΥ 15 & ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 6198 340 FAX: 210 6198 341 
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Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της
Ναζιστικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 13 Δεκεμβρίου
του 1943 δυνάμεις της «Βέρμαχτ» σκότωσαν
σχεδόν όλους τους άρρενες κατοίκους των
Καλαβρύτων, σε αντίποινα για την εκτέλεση
αιχμαλώτων Γερμανών στρατιωτών από τον
ΕΛΑΣ. 

Το τελευταίο ιδίως έτος της Κατοχής
είχαν αυξηθεί δραματικά οι ακρότητες των
κατακτητών, καθώς η κυριαρχία τους βρισκόταν
υπό διαρκή αμφισβήτηση από την ελληνική
αντίσταση και οι δυνάμεις τους δεν επαρκού-
σαν για να ελέγχουν τη χώρα. Η τύχη των
Καλαβρύτων φαίνεται να προδιαγράφτηκε
μετά την ήττα των Γερμανών από τις δυνάμεις
του ΕΛΑΣ στη Μάχη της Κερπινής (20 Οκτω-
βρίου 1943), κατά την οποία σκοτώθηκαν δε-
κάδες Γερμανοί στρατιώτες και αιχμαλωτί-
στηκαν 78. 

Τότε τέθηκε σε εφαρμογή από το γερμανικό
στρατηγείο η «Επιχείρηση Καλάβρυτα» («Un-
ternehmen Kalavryta»), με αντικειμενικό στόχο
την περικύκλωση των ανταρτών στην ορεινή
περιοχή των Καλαβρύτων και την εξόντωσή
τους. Την εκτέλεση της αποστολής ανέλαβαν
μονάδες της 117ης Μεραρχίας Κυνηγών, που
έδρευε στην Πελοπόννησο και είχε επικεφαλής
τον υποστράτηγο Καρλ φον Λε Ζουίρ (1898-
1954). Ο γερμανός στρατηγός με τις αριστο-
κρατικές ρίζες, έχοντας πληροφορηθεί την
εκτέλεση των 78 γερμανών αιχμαλώτων από
τους αντάρτες, διέταξε τους άνδρες του να
μην διστάσουν να λάβουν τα πιο σκληρά αν-
τίποινα εναντίον του άμαχου πληθυσμού της
περιοχής. Ήταν, άλλωστε, πρακτική των αρχών
κατοχής να εκτελούν για κάθε σκοτωμένο
γερμανό στρατιωτικό πολλαπλάσιους έλληνες
αμάχους. 

Η «Επιχείρηση Καλάβρυτα» ξεκίνησε στις
4 Δεκεμβρίου, όταν οι γερμανικές δυνάμεις
άρχισαν να συρρέουν στην ευρύτερη περιοχή
των Καλαβρύτων από την Πάτρα, το Αίγιο,
τον Πύργο και την Τρίπολη. Στο διάβα τους
έκαιγαν χωριά και μοναστήρια (Μέγα Σπήλαιο
και Αγία Λαύρα) και σκότωναν άοπλους πολίτες
και μοναχούς. 

Στις 9 Δεκεμβρίου έφθασαν στα Καλά-
βρυτα, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό κλοιό
γύρω από την πόλη. Καθησύχασαν τους κα-
τοίκους, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος τους
ήταν αποκλειστικά η εξόντωση των ανταρτών
και μάλιστα ζήτησαν από όσους την είχαν εγ-
καταλείψει να επιστρέψουν άφοβα πίσω στα
Καλάβρυτα. Για να τους πείσουν ακόμη πε-
ρισσότερο προχώρησαν στην πυρπόληση σπι-
τιών, που ανήκαν σε αντάρτες, και αναζήτησαν
την τύχη των γερμανών τραυματιών της

μάχης της Κερπινής. 
Έξαφνα, όμως, το πρωί της Δευτέρας 13

Δεκεμβρίου συγκέντρωσαν όλο τον πληθυσμό
στην κεντρική πλατεία και οδήγησαν τον άρ-
ρενα πληθυσμό άνω των 13 ετών σε μια επι-
κλινή τοποθεσία, που ονομαζόταν «Ράχη του
Καπή», ενώ τα γυναικόπαιδα τα κλείδωσαν
στο σχολείο. Στη ράχη του Καπή εκτυλίχθηκε
τις πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες η τραγωδία,
που οδήγησε σχεδόν όλο τον άρρενα πληθυ-
σμό των Καλαβρύτων στο θάνατο. Με ριπές
πολυβόλων οι Γερμανοί εκτέλεσαν τους συγ-
κεντρωμένους, γύρω στους 800 ανθρώπους.
Μόνο 13 Καλαβρυτινοί διασώθηκαν και αυτοί
επειδή είχαν καλυφθεί από τα πτώματα των
συμπολιτών τους και οι Γερμανοί τους θεώ-
ρησαν νεκρούς. Το σήμα για την εκτέλεση
έδωσε με φωτοβολίδα από το κέντρο των
Καλαβρύτων ο ταγματάρχης Χανς Εμπερ-
σμπέργκερ και επικεφαλής του εκτελεστικού

αποσπάσματος ήταν ο υπολοχαγός Βίλιμπαντ
Ακαμπχούμπερ. 

Το έγκλημα ολοκληρώθηκε με την πυρ-
πόληση όλων σχεδόν των σπιτιών των Κα-
λαβρύτων. Όσον αφορά την τύχη των γυναι-
κόπαιδων, αυτά σώθηκαν χάρη στον ανθρω-
πισμό ενός Αυστριακού στρατιώτη, στον οποίο
είχε ανατεθεί η φύλαξή τους. Αυτός άφησε
ελεύθερη την είσοδο του σχολείου και διευ-
κόλυνε την απομάκρυνσή τους. Όμως, το
πλήρωσε με τη ζωή του, αφού καταδικάσθηκε
σε θάνατο και εκτελέστηκε. Συνολικά, κατά
τη διάρκεια της «Επιχείρησης Καλάβρυτα»,
οι Γερμανοί σκότωσαν 1.101 άτομα, κατέ-
στρεψαν και λεηλάτησαν πάνω από 1.000 σπί-
τια, κατάσχεσαν 2.000 αιγοπρόβατα και απέ-
σπασαν 260.000.000 δραχμές. 

Κανείς από τους υπευθύνους του Ολο-
καυτώματος των Καλαβρύτων δεν λογοδότησε
στη Δικαιοσύνη. Ο στρατηγός Λε Ζουίρ πέθανε
αιχμάλωτος των Σοβιετικών το 1954, ο Εμ-
περσμπέργκερ σκοτώθηκε στο Ανατολικό Μέ-
τωπο και ο Ακαμπχούμπερ πέθανε στην Αυ-
στρία το 1972, σε ηλικία 67 ετών. Μόνο ο κα-
τοχικός στρατιωτικός διοικητής της Ελλάδας,
στρατηγός Χέλμουτ Φέλμι (1885-1965), κατα-
δικάσθηκε το 1948 σε κάθειρξη 15 ετών από
το Δικαστήριο της Νυρεμβέργης για όλα τα
εγκλήματα πολέμου του Γ’ Ράιχ στην Ελλάδα,
αλλά μετά από τρία χρόνια αφέθηκε ελεύθε-
ρος. Στις 18 Απριλίου του 2000, ο τότε Πρό-
εδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας, Γιοχάνες Ράου (1931-2006), επι-
σκέφτηκε τα Καλάβρυτα και εξέφρασε τη
βαθιά θλίψη του για την τραγωδία. Εντούτοις,
δεν ανέλαβε την ευθύνη εξ ονόματος του
γερμανικού κράτους και δεν αναφέρθηκε στο
ζήτημα των αποζημιώσεων. 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1943

“Ολοκαύτωμα  των  Καλαβρύτων” 
Μια μέρα ξεχωριστή, γεμάτη συγκίνηση είναι πάντα η πρώτη μέρα

στο σχολείο (κάθε νέας σχολικής χρονιάς). Φέτος, εκπροσωπώντας τον
Σύλλογο Δαφναίων Αθήνας και Πειραιά, βρέθηκα στο χωριό μας αυτή
τη μέρα και πέρασα από τα σχολεία (Δημοτικό & Λύκειο), μετά από

πολλά χρόνια! Η χαρά μου ήταν μεγάλη βλέποντας τα χαμογελαστά
πρόσωπα μικρών και μεγάλων μαθητών, ενώ όλη η εικόνα με οδήγησε
στις δικές μου σχολικές αναμνήσεις των παιδικών μου χρόνων! 

Αγιασμός μαθητών και εκπαιδευτικών -το πρώτο κτύπημα κουδου-
νιού- σημαντικά πρώτα λόγια -μοίρασμα βιβλίων και ευχών- παιδικές
φωνές και ζεστές αγκαλιές την ηλιόλουστη αυτή μέρα του Σεπτέμβρη!!!! 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ στους μαθητές και στους δασκάλους.
ΥΓΕΙΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ και πολλές ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!  

Βάσω Μαλλή 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΝΕΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΧΡΟΝΙΑ  ΣΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ  ΜΑΣ

Δημοτικό 

Λύκειο 

Ο Σύλλογος Δαφναίων Αθήνας-Πειραιά κατασκεύασε πρόσφατα στο
δάσος απέναντι από το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου ένα ωραιότατο
πέτρινο τραπέζι με δύο λιθόκτιστα καθίσματα προσφορά στους συμπα-
τριώτες για να ξεκουράζονται και να απολαμβάνουν το δάσος μας. 

Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΑΦΝΑΙΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ  συνεχίζει... 
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ΜΥΘΟΣ 
ΟΙ ΕΚΑΤΟ ΓΕΡΟΙ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ  

Κατά αφήγηση Γεωργίας Β. Γιαννακοπούλου - Καναδάς 1974
Κάποτε ένας Σεβασμιώτατος έκανε περιοδεία στα χωριά και

πέρασε από την πατρίδα ενός παλιού παπά. Έκαμε τη Θεία Λειτουργία
του άρεσε ένας νέος που έκανε τον ψάλτη και είπε να τον προτείνει
να τον χειροτονήσει, για να διαδεχθεί τον γέροντα παπά. 

Σαν έβγαιναν από την εκκλησία, νεύει του νέου ψάλτη και του
λέει: 

― Είπα, παιδί μου, είναι κρίμα ένα καλό παιδί, με μια φωνή τόσο
καλή, σαν τη δική σου, να μην το κερδίσει η Εκκλησία. Θάθελα πολύ
να δεχθείς να χειροτονηθείς και να διαδεχτείς το γέροντα παπά
σας... Τι λες παιδί μου; 

― Μετά χαράς, Σεβασμιώτατε! Μ’ αρέσει και με τιμά η πρότασή
σας... 

― Μόνο, ξέρεις, μου χρειάζονται... Δέκα ας πούμε κατοστάρηδες. 
Ο νεαρός ψάλτης δεν κατάλαβε, μα δεν ζήτησε και επεξηγήσεις.

Και υπόσχεται πως το πρωί θα τους έφερνε τους κατοστάρηδες
γέρους. Πράγματι πρωί πρωί την άλλη ημέρα, σηκώνεται, κάνει τον
σταυρό του, πηγαίνει έξω σ’ ένα σταυροδρόμι, απ’ όπου θα περνούσανε
οι χωριανοί να πάνε στις δουλειές τους, κι όποιον γέροντα έβλεπε
τον παρακαλούσε να μείνει γιατί τον θέλει ο Δεσπότης, τους διάλεγε
μάλιστα απ’ τους γεροντότερους. Σαν μαζευτήκαν εκατό, τους λέει:
Περιμένετε και τρέχει πάει στο Δεσπότη, που τον περίμενε στο
σπίτι του παπά. Τον παίρνει και πηγαίνουν να του τους δείξει. Σαν
τους είδε ο Δεσπότης, τους ευλογά και τους λέει: 

― Ξέρετε τι σας ήθελα, χριστιανοί μου; Να σας ερωτήσω αν
είναι καλός ο ψάλτης σας αυτός να σας τον κάμω και παπά... 

― Πολύ καλός και άξιος, του αποκρίθηκαν. 
― Πηγαίνετε τώρα στο καλό κι η Παναγιά μαζί σας... 
Γυρίζει έπειτα στον ψάλτη και του λέει: 
― Τι τους ήθελες τόσους πολλούς; 
― Μα δεν μου είπατε... 
― Ρε, εγώ δεν σου είπα για κατοστάρηδες. Κατοστάρικα σου

είπα... 

ΤΑ ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΟΚΕΛΕΣ  
Πήγαν κάποτε πρωί πρωί, των Αγίων Θεοδώρων, μερικές από τις

ώριμες κοπέλες της Δάφνης, σε ρίζιμο λιθάρι κοντά στις χαμοκέλες,
απέναντι από τον Αϊ-Παντελεήμονα, να «σπείρουν τα κουκιά» την
Άνοιξη κατά το έθιμο: να δούνε ποιον θα πάρουν. 

Αλλά τις παραφύλαγαν μερικοί από τους νέους της ηλικίας τους
και σαν έφυγαν αυτές, οι νέοι πήγαν στις χαμοκέλες, μα δεν βρήκαν
φυσικά τίποτε, απ’ όσα φανταζόταν, πως θ’ άφηναν για δαύτους τα
κορίτσια και πήραν ό,τι άλλο βρήκαν. 

Μαθεύτηκε πως κλέψαν εργαλεία από τα καλύβια μερικοί και
γράφτηκε τότε η παρακάτω σάτιρα: 

Το μάθατε τι έγινε κάτω στις χαμοκέλες; 
Πήγαν και σπείραν τα κουκιά κά-να-δυό-τρεις κοπέλες. 
Και πήγαν και τα πήρανε δυό γύφτοι-τενεκέδες. 
Τα πήρανε και φύγανε και για ξινάρι πήγανε. 
Και σ’ όποιον συναντήσανε του το ομολογήσανε. 
Μα δεν τους κάηκε καρφί... 
Επιμύθιο: Που νάσαν δέκα λαϊκοί... 

κι όχι δυό γύφτοι, πούσανε αυτοί!... 

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Χαρακτηρισμός της ζωής από τον Στρεζοβινό 
Παναγιώτη Κοροντζή ή Κουραμπέλη 
Κατά αφήγηση Γεωργίας Β. Γιαννακοπούλου - Καναδάς 1974
Το παιδί όταν γεννιέται, σαν οπωρικό λογιέται.
Εις τα δέκα μεγαλώνει και τον κόσμο καμαρώνει. 
Στα είκοσι τραγουδιστής και καλός ξεφαντωτής. 
Στα τριάντα αντρειωμένος και στον κόσμο ξακουσμένος. 
Στα σαράντα του ανθίζει και το σπίτι τ’ αναστήνει. 
Στα πενήντα με βουλή, μα αν έχει κεφαλή. 
Στα εξήντα καμπουρώνει, ακουμπηστήρια να μαζώνει. 
Στα εβδομήντα γέρνεται και κοντοτυφλώνεται. 
Στα ογδόντα οι δικοί του την βαριώνται τη ζωή του. 
Στα ενενήντα δεν ’φελάει μόνο το ψωμί χαλάει. 
Στα εκατό, έλα πάρτονε, Θεέ μου. 

ΣΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ

Παρέδωσε λεφτά που βρήκε 
και μετά κέρδισε σε στοίχημα  
Συγκεκριμένος βρετανός πρέπει να πι-

στεύει στο Κάρμα ειδικά μετά το περιστατικό
που του συνέβη και τελικά κέρδισε 90.000
ευρώ. 

Ο 50χρονος οικοδόμος λοιπόν ήταν με
την κόρη του σε super market όταν θέλησε
να πάει να σηκώσει από το ΑΤΜ χρήματα.
Φτάνοντας στο μηχάνημα είδε ότι από τον
προηγούμενο είχαν πέσει 50 ευρώ και χωρίς
να το σκεφτεί δεύτερη φορά τα παρέδωσε
στον υπεύθυνο του καταστήματος. 

Μισή ώρα μετά λοιπόν όταν πήγε να τσε-
κάρει το κουφό στοίχημα που είχε παίξει
διαπίστωσε ότι είχε κερδίσει 90.000 ευρώ!!! 

Οι ρέγγες του πολιτικού 
Έβγαλε λόγο κάποτε στη Δάφνη ένας παλιός

πολιτικός κι απ’ την πολύ τη φόρα υποσχέσεων
που πήρε, τους είπε πως θε νάφερνε τις ρέγγες
δυό δεκάρες την κάθε μιά. 

Τότε ένας του λέει μεγαλόφωνα: 
― Μήπως και το νερό να ξεδιψάσουμε από

δαύτες θα μας το φέρνεις κι αυτό στην αυλακιά,
με τη βαρέλα δωρεάν; 

Ο πολιτικός κατάλαβε κι έφυγε ντροπιασμένος. 

Επικίνδυνο το κινητό  
Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα οι άν-

θρωποι που μιλάνε στο κινητό την ώρα που
οδηγούν είναι το ίδιο επικίνδυνοι να οδηγήσουν
όσο ένας μεθυσμένος οδηγός. Ακόμα και αν
φοράνε hands-free. 

Αυτό το γνωρίζατε;  
― Η Coca Cola ήταν αρχικά πράσινη. 
― Τα δόντια του George Washinghton

ανήκαν πριν σε έναν ιπποπόταμο. 
― Τα σαρκοβόρα ζώα δεν τρώνε άλλο

ζώο το οποίο έχει χτυπηθεί από αστραπή. 
― Τα μυρμήγκια δεν κοιμούνται ποτέ. 
― Εκατομμύρια δένδρα φυτεύονται τυχαία

από σκίουρους που θάβουν τους καρπούς και
ξεχνάνε μετά που τους έχουν θάψει. 

― Η γλώσσα της φάλαινας ζυγίζει όσο
ένας ελέφαντας. 

― Ένας αρουραίος μπορεί να αντέξει
χωρίς νερό περισσότερο από μία καμήλα. 

― Τα φυστίκια είναι ένα από τα συστατικά
του δυναμίτη. 

― Οι αγελάδες βγάζουν περισσότερο γάλα
όταν ακούνε μουσική. 

― Οι γαρίδες είναι τα πιο θορυβώδη όντα
στον ωκεανό. 

― Το γάλα της καμήλας δεν πήζει. 

Έντονη επιχειρηματική 
δραστηριότητα στη Δάφνη    
― Ο Ξενώνας προχωρά με γοργούς ρυθμούς και

γρήγορα θα ανοίξει για όλους μας. 
― Το υποδηματοποιείο ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΗ (Κατσίρα)

σύντομα θα λειτουργήσει ως μεζεδοπωλείο προσθέ-
τοντας κάτι πρωτοποριακό για το χωριό μας. 

― Στην πλατεία (οικία Ανανιάδη), σύντομα θα
λειτουργήσει καινούργιο snack bar, δείχνοντας ότι
υπάρχουν συντοπίτες που δεν διστάζουν να επεν-
δύσουν επιχειρηματικά στον τόπο μας. 

Να δέσετε τους χοίρους  
Κάποτε δόθηκε στη Δάφνη Αστυνομική

διαταγή να δέσουνε τους χοίρους. Το άκουσε
κάποιος χήρος χωρατατζής, παρεξηγήθηκε
γιατί ήταν μεθυσμένος και του ξέφυγε: 

― Γιατί μωρέ παιδιά να μη δέσουμε και
τις χήρες; 

Σημαντικές προσφορές  
Ο συμπατριώτης Θεόδωρος Σπ. Λάππας προσέ-

φερε σημαντικό χρηματικό ποσό στο έργο της κα-
τασκευής βρύσης στο Παλιοκλήσι (πλακόστρωτο,
πέτρινα καθίσματα). 

Ο Σύλλογός μας αναγνωρίζοντας την προσφορά
του τον ανακήρυξε δωρητή και καταχωρήθηκε στο
οικείο Βιβλίο Ευεργετών-Δωρητών. 

Πρόσφατα στην επάνω βρύση ο Ασημακόπουλος
Γεωργ. Γιάννης και ο Ζηρογιάννης Φιλ. Αθανάσιος
κατασκεύασαν δύο ωραιότατα ξύλινα παγκάκια και
φύτεψαν δύο πλατάνια προσφορά στους συγχωρια-
νούς και τους επισκέπτες για να ξεκουράζονται και
να απολαμβάνουν τη θέα όλου του χωριού και της
κοιλάδας του Λάδωνα. 

Οδηγός λεωφορείου άφησε 
τους επιβάτες για μια Lamborghini
Ένας οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο δεν

μπόρεσε να αντισταθεί στη θέα μιας σπάνιας
Lamborghini Veneno. Σταμάτησε το λεωφορείο
και κατέβηκε για να φωτογραφίσει την Lambo
αξίας περί τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ουδείς
επιβαίνων αντέδρασε προφανώς γιατί και αυτοί
απολάμβαναν την Lamborghini. 

Τα δένδρα μας παράγουν...  
Καλή ή για να είμαστε ακριβείς, πολύ καλή η

φετινή χρονιά για τις καρυδιές μας, όλες ήταν
πλήρεις καρπού προς χαρά των καλλιεργητών
συγχωριανών. 

Οι ελιές θέλοντας και αυτές να συναγωνισθούν
τις καρυδιές με σύμμαχο τον ήπιο περσινό χει-
μώνα έδωσαν σημαντική ποσότητα ελαιοκάρπου
με ικανή παραγωγή λαδιού, γεγονός όχι τόσο
συχνό για τον τόπο μας. 

Μήπως η κλιματική αλλαγή ευνοεί την δεν-
δροφύτευση ελιών; 

Πρωτοφανές αιματηρό επεισόδιο 
στη διασταύρωση 111  
Προφανώς για την μη παραχώρηση προτε-

ραιότητας διαπληκτίστηκαν στη διασταύρωση
Πατρών-Τριπόλεως (111) με τη Δάφνη δύο οδηγοί
οχημάτων, ένας 27χρονος από τη Δάφνη και δύο
άλλοι νεαροί ηλικίας 23 και 24 ετών από την Πάο
και τα Τριπόταμα αντίστοιχα. Συνεπεία του επει-
σοδίου τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιακή
χώρα από μαχαίρι ο 27χρονος, ο οποίος μετα-
φέρθηκε και νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση
στο Νοσοκομείο Τριπόλεως, όπου ευτυχώς ξε-
πέρασε τον κίνδυνο. 

Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

Υπό Κωνστ. Ανδρ. Τράπαλη

ΑΦΟΙΑΦΟΙ
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ΣΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ

Τροχονόμος 
βρέθηκε στο Νοσοκομείο 
Τροχονόμος έκοψε κλήση σε ένα αυτοκί-

νητο για παράνομη στάθμευση αφού εμπόδιζε
τη διάβαση τυφλών. Ο ιδιοκτήτης του οχή-
ματος που βρισκόταν σε pub όταν το αντιλή-
φθηκε πλησίασε έξαλλος τον τροχονόμο.
Τον έβρισε χυδαία και τον έσπρωξε βίαια
επάνω σε μία μάντρα σπάζοντάς του τον
ώμο. Σημεία των καιρών; 

Η κρίση στο Σουέζ το 1956  
Η κρίση και αργότερα ο πόλεμος που ξεκίνησε

από την εθνικοποίηση της διώρυγας από τον Νάσερ
θα αποτελούσε το τελειωτικό πλήγμα στον ετοιμο-
θάνατο ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό. 

Η στήριξη τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΣΣΔ προς
την Αίγυπτο και η διπλωματική απομόνωση της Αγ-
γλίας και της Γαλλίας στον ΟΗΕ απέδειξε σε όλο
τον κόσμο ότι οι άλλοτε ισχυρές δυνάμεις θα περιο-
ρίζονταν σε μεσαίου μεγέθους δυνάμεις ενώ η κόντρα
ΗΠΑ-ΕΣΣΔ για επιρροή θα επεκτείνονταν σε ολόκληρο
τον κόσμο. 

Για την μητέρα  
Να αγκαλιάζεις την μητέρα σου κάθε μέρα... 
Για σένα μπορεί να είναι στιγμή... για αυτήν όμως

είναι όλη η μέρα της! 

Η οδός Πανεπιστημίου  
Σχεδιάστηκε ως Βουλεβάρτο, δηλαδή μια

πλατιά και δενδροφυτεμένη λεωφόρος κατάλ-
ληλη για περιπάτους. 

Τα πρώτα χρόνια της κατασκευής της θεω-
ρούνταν αρκετά απόμερος δρόμος. Κατά τη
διάρκεια του δευτέρου μισού του 19ου και του
20ού αιώνα μετατρέπεται σε έναν από τους
ομορφότερους δρόμους της Αθήνας με πολυ-
τελείς κατοικίες, ιδρύματα, λέσχες, καφέ, εστια-
τόρια, ξενοδοχεία στα οποία σύχναζε ο καλλι-
τεχνικός και πολιτιστικός κόσμος. 

Με το πέρασμα των χρόνων λίγοι είναι αυτοί
που πέρα από μια πολύβουη οδική αρτηρία, συ-
νειδητοποιούν περνώντας την ιστορική σημασία
των κτιρίων που περιβάλλουν την Πανεπιστη-
μίου. 

Γνωρίζετε ότι 
Αν και πληθυσμιακά οι Έλληνες αποτελούν λιγότερο

από το 0,2% του παγκόσμιου πληθυσμού, ανάμεσα
στους κορυφαίους επιστήμονες το ποσοστό των Ελλήνων
πλησιάζει το 3%. 

Όμως από αυτούς μόνο ένας στους επτά (14%)
έζησε ή ζει στην Ελλάδα ενώ όλοι οι άλλοι στο εξωτερικό
(86%) όπου έφυγαν ως μετανάστες. 

Συμβουλές μεγάλων  
Ο πατέρας μου έλεγε ότι υπάρχουν δύο είδη αν-

θρώπων στον κόσμο: αυτοί που δίνουν και αυτοί που
παίρνουν. Αυτοί που παίρνουν τρώνε καλύτερα, αλλά
αυτοί που δίνουν κοιμούνται καλύτερα! 

Για να δείχνουμε αδύνατοι...  
Ας κόψουμε ότι μας παχαίνει: τον καθρέφτη και

τη ζυγαριά. 

Τα πάντα στη ζωή 
γυρνάνε πίσω  
Η κακία πίσω στον αποστολέα. 
Η αγάπη σε εκείνους που την δώρισαν. 
Τα ψέματα σε εκείνους που τα είπαν. 
Ο φθόνος σε όσους τον αισθάνονται. 
Ο τροχός γυρίζει για όλους... 

Ο ρεαλιστής  
Όταν ξέρεις ποιος είσαι... 
Ξέρεις και τι είσαι... 
Όταν ξέρεις τι είσαι... 
Ξέρεις και τι αξίζεις... 
Και όταν ξέρεις τι αξίζεις... 
Τότε ξέρεις και πως πρέπει να σου 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ. 

Ο Πύργος του Άιφελ 
Γνωρίζετε ότι αποτελείται από τρεις ορόφους,

δύο εστιατόρια (στον 1ο και στον 2ο όροφο); Το
πραγματικό επίτευγμα του Γκιστάβ Άιφελ παραμένει
το υψηλότερο κτίριο του Παρισιού (324 μέτρα) και
ταυτόχρονα παγκόσμιο σύμβολο της πόλης κι ολό-
κληρης της Γαλλίας. 

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

Κωλοτούμπα  
Τούμπα = χωμάτινο ψήλωμα ή μικρό ύψωμα. 
Κωλοτούμπα = περιστροφή του σώματος στον αέρα. 
Η λέξη κωλοτούμπα είναι γνωστή σε όσους μεγάλωσαν σε

χωριά. 
Την χρησιμοποιούσαν πολύ και σε λαϊκές εκφράσεις. Κάνε

μερικές κωλοτούμπες να σου περάσει ο θυμός. Κωλοτούμπας λε-
γόταν κι όποιος άλλαζε τις απόψεις του, ανάλογα με ποιους συζη-
τούσε. Ξέρεις τι μου είπε ο τάδε; Ο κωλοτούμπας; Ότι και να σου
λέει δεν ισχύει, γιατί αύριο θα σου λέει τελείως διαφορετικά λόγια
για το ίδιο γεγονός. 

Και ξαφνικά η λέξη κωλοτούμπα έγινε
διεθνής. Πρώτος μεγάλος κωλοτούμπας
ο δικός μας (ονόματα δεν λέμε) και ακόμη
μεγαλύτερος κωλοτούμπας ο Καταλανός.
Αφού αναστάτωσε τους Καταλανούς (συμ-
πατριώτες του) την κοπάνησε. Όμως, μόνο
οι προαναφερόμενοι έκαναν κωλοτούμπες;
Δυστυχώς όχι. Όλοι οι πολιτικοί έχουν
κάνει κωλοτούμπες άλλοι λιγότερες, άλλοι περισσότερες. 

Πόσα ΘΑ ακούμε από τους πολιτικούς προεκλογικά; Πολλά για
να μην γράψω άπειρα. Τι γίνεται όταν γίνουν κυβέρνηση; Μερικά
ΘΑ ξεχνιούνται και αρκετά από θετικά γίνονται αρνητικά. Αυτό
είναι κωλοτούμπα που άλλοτε είναι μεγάλη και διαρκείας και
άλλοτε μικρή και σύντομη. 

Επομένως το μόνο που μένει στους λαούς, είναι να ερευνούν
ποιος έκανε τις μεγαλύτερες κωλοτούμπες. Μακάρι οι κωλοτούμπες
να σταματήσουν κάποια στιγμή, όχι όμως από αυτούς που χρησι-
μοποιούν τις κωλοτούμπες όταν αθλούνται. 

Π.Τ. 

Μητέρα  Τερέζα  (1910-1997)  
Πρόκειται για μια από τις πιο γνω-

στές φιλανθρώπους. Ήταν καλόγρια
που μετά τον θάνατό της ονομάστηκε
Αγία για το φιλανθρωπικό της έργο. 

Αποτελεί μέχρι και σήμερα πηγή
έμπνευσης χάρη στο σημαντικό της
έργο, αφού προσέφερε τη βοήθειά της
σε όλους όσοι είχαν ανάγκη σε κάθε
γωνιά της γης, καθώς είχε επισκεφθεί
περισσότερες από 100 χώρες. 

Διαφορά νοοτροπίας 
Ο ανώτερος άνθρωπος είναι σκληρός με τον εαυτό
του... 
Ο κατώτερος άνθρωπος είναι σκληρός με τους άλλους... 

Γερά... χέρια  
Πόσα ποτήρια μπίρας μπορεί να κρατήσει κανείς; Ο

διαγωνισμός γίνεται, φυσικά, στη Γερμανία και οι δια-
γωνιζόμενοι δεν πρέπει να τα... πιουν αλλά να κρατήσουν
τα μεγάλα ποτήρια γεμάτα μπίρα και να περπατήσουν
με αυτά. 

Ο Όλιβερ Στούεμπφελ κατέκτησε ένα νέο ρεκόρ με-
ταφέροντας 27 μεγάλα ποτήρια μπίρας για 40 μέτρα
χωρίς να του πέσουν. 

Μια φωτογραφία απ’ τα παλιά στο γήπεδο
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Διάδοχοι  βασιλιάδων
Μια φορά κι έναν καιρό 
είχαμε τους βασιλιάδες, 

διάδοχοι ήταν τα παιδιά τους 
ίσως άξιοι για σκαφτιάδες. 

Τώρα έχουμε τα τζάκια 
τα πολιτικά κονάκια, 

χρόνια τώρα κυβερνάνε 
με το γάντι μας ..........

Και ’μεις τρέχουμε από πίσω 
ζήτω-ζήτω κι άλλα ζήτω, 

και μαζεύουμε τα ΘΑ τους 
σε καλάθια δίχως πάτους. 

Κι είναι κάτι τρωκτικά 
με μια ψεύτικη ουρά, 

κάθε μέρα χρώμα αλλάζουν 
και την μπάγκα ξετινάζουν. 

Και τι κάνουμε οι πολλοί; 
Απλώς παίζουμε βιολί 

στη δική τους συναυλία 
που τη λένε πελατεία. 

Για να αλλάξουν όλα αυτά 
χρειάζεται παλικαριά, 

και να λειτουργούν οι νόμοι 
στη στενή οι παρανόμοι. 

Κάτι τέτοιο δεν το βλέπω 
όσο οι πολιτικοί μας, 

βγάζουν όλες τους τις κρίσεις 
μέσα απ’ τις δημοσκοπήσεις.  

Π. Τσίπος 

Ακροστιχίδα  (33) 
της  λέξης  Χιονάνθρωπος 

1)  Χ  _  _  _  _  _  _  _  
2)  Ι   _  _  _  _ 
3)  Ο _  _  _  _  _  _ 
4)  Ν _  _  _  _  _ 
5)  Α _  _  _  _  _  
6)   Ν _  _  _  _  _  
7)   Θ  _  _  _  _  _  
8)   Ρ  _  _  _  _  _  _  
9)   Ω  _  _  _  _  _  _  
10) Π  _  _  _  _  _  _ 
11) Ο  _  _  _  _  _  
12) Σ  _  _  _  _  _  _  

1) Εκεί έβαζαν τα ζώα τους και την τροφή τους
οι παλιοί τσοπάνηδες. 

2) Δερμάτινο λουρί που κρατούσε το σαμάρι στη
ράχη του ζώου. 

3) Το ακριανό σημείο της στέγης που μαζεύονταν
και έτρεχαν τα νερά της βροχής (αντ.). 

4) Ονομασία αλόγου με χρώμα σκούρο κόκκινο
προς το καφέ. 

5) Όνομα σκύλου που είχε μαύρο χρώμα. 
6) Το ταψί του φούρνου που έφτιαχνε νόστιμα

φαγητά. 
7) Τα ρίγη του πυρετού, οι κρυάδες. Με πιάσανε

κάτι .... εψές. 
8) Η ρίζα του αυτιού. Άμα σε πιάσω θα σου

βγάλω το .... 
9) Άλλη ονομασία του φιλεύω (αντ.). 
10) Είδος ξανθού μυρμηγκιού που φτιάχνει τη

φωλιά του στο χώμα. 
11) Έτσι λέγεται το ζώο που δεν έχει κέρατα

(αντ.). 
12) Ξυπνάω το κοπάδι και το πηγαίνω για βοσκή

μετά το μεσημεριανό ή βραδινό ύπνο. 

Λύση προηγούμενης ακροστιχίδας (32) 
(αρ. φ. 60): 
1) Τριφτιάδες 7) Ρούφουνας 
2) Η κάδη (αντ.) 8) Αχάραγα 
3) Λούρα 9) Θυμωνιά 
4) Έρμα 10) Υ νιάου (αντ.)  
5) Πλάστης    11) Ροβίτσα 
6) Αραβίδα  12) Αταρος

Παν. Τσίπος

ΣΤΟΥΣ  ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ
Μοναδική πηγή για την συνέχιση 

της εφημερίδας του χωριού είστε εσείς. 
Ενισχύστε την με τη συνδρομή σας 

στο λογαριασμό 129/296199-76 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ή σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. 

ΙΒΑΝ Λογαριασμού:
GR8301101290000012929619976

ΠΕΡΙ  ΠΟΛΕΜΩΝ 

Κ
άτι τρέχει όταν κανείς δεν θέλει
να ασχοληθεί με το οφθαλμοφανές.
Για παράδειγμα, τι είναι αυτό που

κάνει τα κόμματα, τα οποία κάνουν ό,τι
είναι δυνατόν για να περιορίσουν τα θε-
μελιώδη δικαιώματα του πολίτη, να είναι
τα ίδια οι πιο ένθερμοι οπαδοί και προ-
ωθητές του δικαιωματισμού; Εκ πρώτης
όψεως δημιουργείται η εντύπωση μιας αν-
τίφασης. Γιατί, για παράδειγμα, τα κόμματα
που θεσπίζουν νόμους λογοκρισίας, οι
οποίοι κατάφωρα καταπατούν το συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ελευ-
θερία του λόγου, δείχνουν επίσης έναν
τεράστιο ενθουσιασμό για τη δημιουργία
εκατοντάδων νέων δικαιωμάτων;

Τα δικαιώματα στα οποία στηρίχθηκε
η ανάπτυξη της σύγχρονης δυτικής αστι-
κής δημοκρατίας ήταν ορισμένα και είχαν
όλα ένα βασικό χαρακτηριστικό: Περιόριζαν
τις εξουσίες του κράτους, έβαζαν φραγ-
μούς σε αυτά που η πολιτική τάξη μπο-
ρούσε να κάνει. Δημιούργησαν ένα ιστορικά
μοναδικό φαινόμενο, όπου ο πολίτης απο-
κτούσε την ελευθερία να δράσει, να δημι-
ουργήσει και να εκφραστεί χωρίς να χρει-

άζεται τη συγκατάθεση της κρατικής εξου-
σίας. Η καθιέρωση αυτών των δικαιωμά-
των, όπως η ελευθερία του λόγου και η
ιδιοκτησία, υπονοούσε ότι το άτομο μπορεί
να σκέφτεται και να δρα λογικά, να είναι
ανεξάρτητο και να μπορεί να συνεργάζεται
και να συνδιαλέγεται με άλλα άτομα του
κοινωνικού συνόλου χωρίς τον φόβο ή
την προτροπή της κρατικής εξουσίας. 

Η ηθική και υλική αυτάρκεια του ατόμου
μέσω της ελεύθερης συνεργασίας και της
συναλλαγής με άλλα άτομα δεν ήταν
απλώς επιτρεπτή αλλά ο σκοπός της κοι-
νωνικής οργάνωσης, αφού ταυτόχρονα
δημιουργούσε έναν μέγιστο δυνατό βαθμό
ελευθερίας, ευημερίας και τάξης. Ο δι-
καιωματισμός αντιπροσωπεύει κάτι εντε-
λώς διαφορετικό. 

Ουσιαστικά, τα “δικαιώματα” που δη-
μιουργεί ο δικαιωματισμός επιτρέπουν την
εξάπλωση της κρατικής εξουσίας και δρα-
στηριότητας σε όλους τους τομείς. Η ρη-
τορική του δικαιωματισμού χρησιμοποιεί
το λεξιλόγιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
προκειμένου να τα υποσκάψει. Δεν αντι-
λαμβάνεται τον πολίτη ως ένα ον που έχει

τη δυνατότητα να σκέπτεται και να δρα
ελεύθερα και ανεξάρτητα, αλλά ως ένα
ον σε κατάσταση ατέρμονης εφηβείας,
που χρήζει της προστασίας, της καθοδή-
γησης και του ελέγχου του κράτους “πα-
τερούλη”. 

Ο δικαιωματισμός είναι η επιστροφή
σε μια πρότερη μορφή κοινωνικής οργά-
νωσης, όπου οι κρατούντες είχαν την
εξουσία να ελέγχουν, να τιμωρούν ή να
επιβραβεύουν κατά βούληση για τη δια-
τήρηση και την επέκταση της δικής τους
δύναμης. Διένειμον “δικαιώματα”, προ-
κειμένου να εξαγοράσουν συνειδήσεις και
να δημιουργήσουν συμμαχίες και πηγές
εσόδων που είχαν ως αποκλειστικούς απο-
δέκτες τους ίδιους. Όταν οι δουλοπάροικοι
άρχισαν να μετατρέπονται σε πολίτες, οι
κρατούντες άρχισαν να χάνουν το προνόμιο
να δημιουργούν “δικαιώματα”. 

Δεν είναι τυχαίο που η πολιτική τάξη
θέλει να επιστρέψει σε ένα παρελθόν
όπου είχε έναν τόσο κυρίαρχο ρόλο. Η
απληστία για εξουσία -και δη χωρίς όρια-
είναι το χαρακτηριστικό κάθε κρατιστή
πολιτικού. 

Δικαιωματισμός,  το  νεότερο  προσωπείο  του  κρατισμού

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2017 

Ο ιστορικός Θουκυδίδης είπε “τα πάθη
και τα συμφέροντα κυβερνούν τα ανθρώ-
πινα, γι’ αυτό ποτέ δεν θα παύσουν οι
συγκρούσεις και οι πόλεμοι”. Πόσο δίκαιο
είχε; Αλλά για την εποχή του Θουκυδίδη,
υπήρχε μια δικαιολογία, αφού σε μία πε-
ριοχή που σήμερα υπάρχει ένα κράτος με
ενιαία διοίκηση και νόμους, τότε υπήρχαν
μερικές πόλεις-κράτη και η κάθε μια πέρα
από την αύξηση του ζωτικού χώρου επι-
βίωσης, χρειάζονταν και εργατικά χέρια
για την καλλιέργεια προς παραγωγή προ-
ϊόντων διατροφής για τον λαό. Οι κάτοικοι
των πόλεων-κρατών, στις ηλικίες εργατικής
παραγωγικότητας ήταν περισσότερο χρόνο
στρατεύσιμοι και τις βασικές εργασιακές
ανάγκες κτημάτων και λοιπών πηγών πα-
ραγωγής αγαθών προς διαβίωση των οι-
κογενειών τους εκτελούσαν οι δούλοι.
Βασικές πηγές δούλων ήταν οι πόλεμοι,
που με το πέρας τους υπήρχαν νικητές
και ηττημένοι. Οι αιχμάλωτοι περιέρχονταν
σε καθεστώς δουλείας και η ηττημένη
πόλη-κράτος κατέβαλε φόρο υποτελείας
στον νικητή, έτσι υπήρχε και ένας πόρος
πλουτισμού. Ο Θουκυδίδης πέρα από τα
συμφέροντα μιλάει και για τα πάθη που
γίνονται κυβερνήτες και οδηγοί των πρά-
ξεων των ανθρώπων. Πράγματι ερευνών-
τας τα ιστορικά δρώμενα κατά την αρχαι-
ότητα βρίσκουμε πολεμικές συρράξεις που
έγιναν εξαιτίας παθών και φιλοδοξιών.
Ένας από αυτούς τους πολέμους αναφέ-
ρεται ο μεγαλύτερος εμφύλιος, ο αποκα-
λούμενος Τρωικός που προκλήθηκε όπως
λένε από το πάθος του Αλέξανδρου-Πάρη
για την αγκάλη της ωραίας Ελένης. 

Η φιλοδοξία του Αθηναίου Αλκιβιάδη,
για την υποδούλωση της Σικελίας, σχεδόν
αφάνισε τον ανδρικό πληθυσμό των Αθη-
νών. Οι αυτοκρατορίες στην αρχαιότητα
επεβλήθησαν και επεκράτησαν διά της
οπλικής και στρατιωτικής υπεροχής και
βασικός στόχος ήταν η εκμετάλλευση του
πλούτου των υπό κατοχή περιοχών και
λαών. Κατά την διάλυση των αυτοκρατο-
ριών έχουμε πολέμους απελευθέρωσης,
οι οποίοι είχαν βασικούς λόγους δημιουρ-
γίας τους. Μέχρι τα μέσα της πρώτης δε-
καετίας του 20ού αιώνα έχουν οριοθετηθεί
τα σύνορα και έχουν αναγνωρισθεί τα
κράτη, τουλάχιστον στην Ευρώπη και ως
εκ τούτου θα έπρεπε να εκλείψουν οι
λόγοι πολεμικών συρράξεων. 

Δυστυχώς το καλοκαίρι του 1914 ηχούν
οι καμπάνες του πολέμου στην Ευρώπη
και στη συνέχεια έχουμε τον Πρώτο Παγ-
κόσμιο Πόλεμο, με τα ολέθρια αποτελέ-
σματά του. Ο πόλεμος αυτός μπορεί να
πει κάποιος πως διεξήχθη ανάμεσα σε αυ-
τοκρατορίες με στόχο την αναδιανομή
αποικιών και σφαιρών επιρροής. Με τον
τερματισμό του, στη συνθήκη των Βερσα-

λιών, επεβλήθησαν στον υποτιθέμενο υπαί-
τιο της έναρξής του, την Γερμανία οι συμ-
φωνηθείσες κυρώσεις αφοπλισμού και
ποινές πολεμικής αποζημίωσης στα άλλα
κράτη. Ωστόσο όμως οι βιομηχανίες πα-
ραγωγής πολεμικού υλικού δεν έπαψαν
να λειτουργούν και πολύ περισσότερο δεν
σταμάτησαν την έρευνα δημιουργίας και
νέων όπλων μαζικής καταστροφής! Γιατί;
Τί τα ήθελαν; Γιατί επέτρεψαν τον εξοπλι-
σμό ξανά στην τιμωρημένη Γερμανία; Ποιοι
κρύβονται πίσω της; Και ποιος ο στόχος
τους;

Ο Πλούταρχος είπε: “δεν υπάρχει
αγριότερο θηρίο από τον άνθρωπο όταν
κατέχει δύναμη ίση με το πάθος του”. Η
πλήρης απεικόνιση του Χίτλερ και η αιτία
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Στις αρχές του έτους 1940 έχουμε την
σταδιακή έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πο-
λέμου, με τον αφανισμό εκατομμυρίων
ανθρώπων και καταστροφής και ισοπέ-
δωσης δομικών κατασκευών αξίας δις δο-
λαρίων. Με το τέλος του έχουμε τον χω-
ρισμό της ανθρωπότητας σε δύο στρατό-
πεδα επιρροής για την καλύτερη εκμε-
τάλλευσή της από τις δύο υπερδυνάμεις,
που στην ουσία είναι ιδιοκτησία των ιδίων
αφεντικών. Έτσι έχουμε την απόλυτη δού-
λωση της Ευρώπης στις Η.Π.Α. Μετά το
πέρας του πολέμου αυτού όλοι εξέφρασαν
την επιθυμία και την ευχή “ποτέ ξανά πό-
λεμος”. “Με την εδραίωση της παγκόσμιας
ειρήνης συμβαδίζει και της ανθρωπότητας
η ευτυχία” (Μαξίμ Γκόρκι). Αλλά για να
γίνει αυτό πραγματικότητα πρέπει να εκλεί-
ψουν οι αιτίες και οι λόγοι δημιουργίας
πολέμων. Το θέλουν όμως αυτό οι παγκο-
σμίως κρατούντες βιομηχανοτραπεζίτες;
Σίγουρα όχι!! 

Ο Ανατόλ Φρανς είπε: “στον πόλεμο
νομίζουμε πως πεθαίνουμε για την πατρίδα
και πεθαίνουμε για τους βιομηχάνους”.
Σήμερα βλέπουμε τοπικούς πολέμους είτε
εμφύλιους είτε γειτονικών κρατών. Ποιοι
είναι οι υπεύθυνοι και ποιοι αποφασίζουν
για την διεξαγωγή τους και γιατί; Σίγουρα
όχι οι τοπικοί άρχοντες και οι φίλαρχοι.
Αυτοί είναι εκτελεστικά όργανα των απο-
φάσεων που λαμβάνονται σε ξένα προς
αυτούς κέντρα αποφάσεων. Παρ' ότι όλοι
γνωρίζουν πόσο κακός είναι ένας πόλεμος,
κανένας κυβερνήτης κράτους μικρού ή
μεγάλου δεν έχει ζητήσει το κλείσιμο των
βιομηχανιών παραγωγής πολεμικού υλι-
κού!! Όλοι γνωρίζουν πως βασική αιτία
πολέμων είναι πρώτον η κατανάλωση του
αποθηκευμένου πολεμικού υλικού από
τους βιομηχάνους για αύξηση του πλου-
τισμού τους και δεύτερον η δοκιμή των
νέων όπλων ως προς την αποτελεσματι-
κότητά τους. Απόδειξη τούτου είναι η
φράση του Αμερικάνου στρατηγού Φλιντ,

όταν το 1948 έφθασε στο αεροδρόμιο της
Ελλάδος, “Η Ελλάς θα γίνει το φυσικό
πειραματικό μας εργαστήριο”. Έπρεπε να
γίνουν οι δοκιμές των βομβών φωσφόρου
οι περιβόητες “ναπάλμ”. Όπερ και εγένετο! 

Ο μεγαλύτερος εμπαιγμός των ισχυρών
προς την ανθρωπότητα είναι η δημιουργία
του ειρηνοποιού οργανισμού, του αποκα-
λούμενου “Ο.Η.Ε.”, του οποίου τις απο-
φάσεις κάποιοι τις γράφουν στα παλαι-
ότερα των υποδημάτων τους. Αλλά γιατί
τον ονόμασαν Ηνωμένων Εθνών και όχι
Ηνωμένων Κρατών; (ΟΗΚ). Απλούστατα,
διότι εθνότητες δημιουργούνται, καταρ-
γούνται, αγοράζονται, πωλούνται κατά
βούληση των συμφερόντων των ισχυρών
για να μπορούν να δημιουργούν εμφύλιους
και γειτονικούς πολέμους κατά βούλησιν,
προς όφελός τους. 

Οι κυβερνήτες των κρατών ως υπο-
χείρια των βιομηχανοτραπεζιτών κατ' εν-
τολήν τους πείθουν τους λαούς τους πως
ο καλύτερος τρόπος για την ειρήνη είναι
η εφαρμογή της ρήσης των Ρωμαίων, “si
vis pacem paras belum”//εάν επιθυμείς
ειρήνη παρασκεύαζε πόλεμο. Για απόδειξη
της εφαρμογής αυτής της ρήσης ας μην
πάμε μακριά. Η χώρα μας και η γείτονος
Τουρκία παρ' ότι βρίσκονται μεταξύ των
πρώτων θέσεων των χωρών σε εξοπλι-
σμούς, αντί να καθίσουν στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και να λύσουν φιλικά
τις τυχόν διαφορές τους, (κατά την άποψή
μου δεν υπάρχουν), προβαίνουν σε δανει-
σμούς προς τέρψιν και αγαλλίασιν των
βιομηχανοτραπεζιτών, για την αγορά εξο-
πλισμού. Προ ετών εξοπλιζόμαστε για τον
από βορρά κίνδυνο, σήμερα για τον εξ
ανατολών!!! Τελευταία έχουμε τις δηλώσεις
του Τούρκου Αντιπροέδρου για τουρκική
μειονότητα στη Θράκη και την εξαγγελία
του Έλληνος Προέδρου για θωράκιση των
νησιών μας. Εάν αυτά δεν είναι θέσεις
υπέρ των βιομηχανοτραπεζιτών και σε
βάρος των δύο λαών τότε τι είναι; 

Εις την ρήση του Ανατόλ Φρανς, εγώ
προσθέτω και τους τραπεζίτες, αφού οι
δημιουργηθείσες καταστροφές μετά τον
πόλεμο, πρέπει να αποκατασταθούν. Πώς
όμως; Η αποκατάστασή τους θα γίνει με
υλικά που παράγουν οι βιομήχανοι, η
αγορά των οποίων θα γίνει με δάνεια από
τους τραπεζίτες. Άρα στον πόλεμο πεθαί-
νουμε για τους βιομηχάνους και τους τρα-
πεζίτες. 

Να γιατί η παγκόσμια καθεστηκυία νέα
τάξη πραγμάτων δεν επιτρέπει την εφαρ-
μογή της ρήσης “ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ”.

ΥΓ: Στο προηγούμενο άρθρο: ο Δωρικός
τύπος του Προμηθέως είναι "ΠΡΟΜΑΘΕΥΣ". 

Πάνος Τράγκας
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ΤΑ  ΝΕΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ..........................ΑΡ. ΑΠΟΔ...........ΠΟΣΟ
Κουρής Νικόλαος .......................................1608 ............115€
Πλατανίτη Αδαμαντία ................................1607 ............100€
Βαρσάμη Αφροδίτη ....................................1620 ............100€
Ασημακοπούλου Χαρ. Μαρία .....................1622 ............100€
Μπάτος Θεόδωρος .....................................1605 .............50€
Σαϊτάνης Φίλιππας ....................................1615 ..............50€
Καλισώρη-Συριοπούλου Βασιλική .............1616 ..............50€
Βασιλακόπουλος Ανδρέας ........................1618 ..............40€
Πλατάκος Κώστας .....................................1609 ..............20€
Κέφος Γεώργιος .........................................1604 ..............20€
Παναγόπουλος Γεωργ. Νικόλαος ..............1611 ..............20€
Ραμαντάνη Αγγελική .................................1613 ..............30€
Λεβέντη Αριστ. Βάσω ................................1617 ..............20€
Κοσιαρά Ευγενία ........................................1619 ..............15€
Σιαφάκας Γεώργιος ....................................1621 ..............20€
Σκουτέρης Ιωάν. Χαράλαμπος ...................1623 ..............30€
Αγγουριάς Γεώργιος ..................................1624 ..............20€
Ράλλη Βιβή .................................................1606 ..............20€

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά κι ευχόμαστε να υπάρξουν
μιμητές σας. 

ΚΟΣΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ
“ΜΩΡΙΑΣ’’

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΒΟΜΠΙΡΗΣ
(ΝΤΑΝΟΣ)

ΑΙΘΟΥΣΑ 600 ΑΤΟΜΩΝ
Η αίθουσα διατίθεται:

Για χορούς, συνεστιάσεις, γάμους, βαπτίσεις
κι άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις

ΔΑΦΝΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Τηλ.: 26920-71266 & 26920-71828 (οικία)

Η  ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ  

ΔΥΝΑΜΗ  ΜΑΣ

Τ
ο περιβάλλον (φυτικό και ζωι-
κό) πρέπει να βρίσκεται σε τέ-
τοια κατάσταση, ώστε να εξυ-

πηρετούνται όσο το δυνατόν καλύ-
τερα οι άνθρωποι που δραστηριοποι-
ούνται σε κάθε περιοχή. Γίνεται αυτό
πάντα;  

Ας τα δούμε με τη σειρά. 
Πριν λίγα χρόνια εμφανίστηκαν

τα αγριογούρουνα (αγριόχοιροι για
τους πολιτισμένους) στο όρος Μαί-
ναλο. Το ακούγαμε και δεν το πι-
στεύαμε. Αυξήθηκαν γρήγορα και άρ-
χισαν να μεταναστεύουν αναζητώντας
τροφή και σε συνδυασμό με μια πυρ-
καγιά που ξέσπασε στο Μαίναλο,
έφτασαν και στην περιοχή μας. Όφε-
λος ή ζημιά για τους κατοίκους ιδιαί-
τερα για αγρότες και τσοπάνηδες;
Φοβερή ζημιά. Στον κάμπο δεν υπάρ-
χουν τώρα καλαμπόκια και περιβόλια.

Έχουν αρχίσει να καταστρέφουν και
τα τριφύλλια. Σκοτώνουν μερικά οι
κυνηγοί, όταν επιτρέπεται το κυνήγι,
αλλά αυξάνονται τόσο γρήγορα, που
σχεδόν έχουν μπει στα χωριά. 

Τώρα τελευταία εμφανίστηκαν και
τα τσακάλια και μάλιστα ουρλιάζουν
έξω από το χωριό, αλλά πολύ κοντά.
Βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι, πόσο
χρήσιμα είναι στους τσοπάνηδες. Στη
λίμνη και στο ποτάμι εμφανίστηκαν
ψάρια τα οποία όχι μόνο δεν τρώ-
γονται γιατί έχουν πολλά μικρά κόκ-
καλα, αλλά καταστρέφουν και το γόνο
των άλλων ψαριών. 

Εμφανίστηκαν φίδια περίεργα που
δεν υπήρχαν στην περιοχή μας πα-
λιότερα και σίγουρα δεν έφτασαν
μόνα τους ταξιδεύοντας, ούτε έπεσαν
από τον ουρανό. 

Τώρα τελευταία κυκλοφόρησε η

φήμη, ότι σε διπλανό χωριό, εμφανί-
στηκε λύκος, ο οποίος έχει φωτο-
γραφηθεί. Φανταστείτε πόσο χαίρον-
ται οι τσοπάνηδες αν αποδειχτεί ότι
αυτό αληθεύει. Όλα αυτά τα καινούρ-
για που εμφανίστηκαν (αγριογούρου-
να, τσακάλια, ψάρια, φίδια και λύκοι)
ωφελούν τους κατοίκους των περιο-
χών; Φυσικά όχι, γιατί απειλούνται
τα ζώα και οι καλλιέργειές τους. 

Γι’ αυτή τη μεταβολή στο περι-
βάλλον κατηγορούνται οι οικολόγοι.
Δεν γνωρίζω αν είναι αλήθεια, γιατί
εγώ προσωπικά δεν είδα κάποιον ν’
απελευθερώνει τέτοια ζώα, αλλά οι
όποιες μεταβολές στη φύση (ζωικό
ή φυτικό κόσμο) θα πρέπει να γίνονται
με βάση τον ανθρώπινο παράγοντα,
δηλαδή, αν τον ωφελούν ή τον βλά-
πτουν. 

Π.Τ. 

Περιβάλλον  και  άνθρωπος 

Μετά τον φόρο εισοδήματος,
έρχονται ΕΝΦΙΑ, ο οποίος όχι μό-
νον δεν καταργήθηκε, αλλά και
μονιμοποιήθηκε και τέλη κυκλο-
φορίας, υποχρεώσεις των φορο-
λογουμένων που ξεπερνούν τα 8
δις ευρώ και πρέπει να εκπληρώ-
σουν μέχρι τον μήνα Ιανουάριο
του 2018 ενώ θα πρέπει στο ίδιο
χρονικό διάστημα να κλείσει χωρίς
απόκλιση ο φετινός προϋπολογι-
σμός στο σκέλος των εσόδων. 

Τα πρώτα δείγματα υπήρξαν
πάντως ανησυχητικά καθώς την
πρώτη δόση της φορολογίας ει-
σοδήματος για την οποία η προ-
θεσμία έληξε στις 31 Ιουλίου πλή-
ρωσαν μόνον 7 στους 10 φορο-

λογούμενους. Από το 1,2 δις ευρώ που έπρεπε να έχει
εισπραχθεί από φόρο φυσικών προσώπων, μπήκαν στα
ταμεία του κράτους 775 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιποι φορο-
λογούμενοι είτε αδυνατούν να πληρώσουν, είτε καθυ-
στέρησαν να ενταχθούν στην ρύθμιση. Από 1/1/2018 δε,
εάν γίνει καθυστέρηση ελάχιστης οφειλής, συνεπάγεται
την έξοδο της ρύθμισης και την καταβολή ολοκλήρου
του ποσού των 100 δόσεων. 

Πάντως η κ. Κατερίνα Παπανάτσιου Υφυπουργός Οι-
κονομικών ευελπιστεί ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν. 

Η υστέρηση των εσόδων του κράτους είναι αυτονόητη
καθόσον οι πολίτες εργάζονται κανονικά καθημερινά,
δεν πληρώνονται, λαμβανομένου υπόψη ότι 900.000 στον
ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν την αμοιβή τους με καθυστέ-
ρηση έως και 15 μηνών, τον δε τελευταίο μήνα, υστέρηση
εσόδων 2 δις ευρώ περίπου.

Την δραματική εικόνα της αγοράς εργασίας και τις
συνθήκες υποαμοιβόμενης εργασίας να έχουν παγιωθεί
ύστερα από επτά χρόνια δημοσιονομικής κρίσης, ύφεσης
και εφαρμογής μνημονίων, επιδιώκεται ορθά η πληρέστερη
νομική κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων. 

Με την προώθηση σχετικού νομοσχεδίου που προ-
βλέπει την μείωση του χρόνου εκδίκασης των παραπάνω
διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, κατάργηση
δικαστικού ενσήμου κλπ. καθώς επίσης και την δυνατότητα
εκδόσεως διαταγής πληρωμής σε σύντομο χρονικό διά-
στημα όταν πρόκειται για δεδουλευμένα. Αν και τούτο
με το ισχύον δικονομικό καθεστώς επιτυγχάνεται χωρίς
νέα ρύθμιση, σε περίπτωση που ο εργοδότης αναγνωρίζει
την οφειλή του. 

Βέβαια δεν γίνεται καν λόγος για τις λιμνάζουσες
υποθέσεις που εκκρεμούν στα Πολιτικά και Διοικητικά
Δικαστήρια της Χώρας, που υπερβαίνουν τις 500.000 πε-
ρίπου. 

Σύμφωνα με μελέτη του Σάββα Ρομπόλη, η ανασφά-
λιστη εργασία αφορά 1 στους 5 εργαζόμενους, 300.000
άτομα, ενώ στην πραγματικότητα απασχολούνται ως μι-
σθωτοί φέρονται ως αυτοαπασχολούμενοι. 

Ενώ το 38% των εργαζομένων έχει αποδοχές χαμη-
λότερες από τον κατώτατο μισθό. 

Το Δημόσιο δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του
προς τους πολίτες και επιχειρήσεις, που ανέρχονται στο
ποσό των 7 δις ευρώ, οι δε εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες
επιστροφές φόρων υπερβαίνουν το 1,2 δις ευρώ μη περι-
λαμβανομένων των επιστροφών από Τελωνεία, βιομηχανίες
κλπ. σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ενώ η καθυστέρηση
στη διαπραγμάτευση της Κυβέρνησης για την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης επιδείνωσε την ασφυξία στην αγορά.

Παρά ταύτα επισπεύδονται σε βάρος απλών και ανήμ-
πορων ανθρώπων κατασχέσεις επειδή δεν έχουν να
πληρώσουν τους φόρους. 

Το ίδιο το κράτος εφαρμόζει αναγκαστικά μέτρα όταν
εκκρεμούν 250.000 συντάξεις που καθυστερούν σκόπιμα
οι οποίες υπολογίζονται κατά την έκθεση συμμόρφωσης
από την Κομισιόν στο 1,4 δις ευρώ. 

Επομένως, εάν το Δημόσιο ήταν συνεπές στις υπο-
χρεώσεις του, θα είχαν απελευθερωθεί άμεσα αναγκαίοι
πόροι. Δεν πραγματοποιεί το αυτονόητο. 

Καθ’ ομολογία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) λόγω αδυναμίας της κρατικής μηχανής
και ως προς τον κλάδο των οχημάτων δεν εντοπίσθηκαν
και παραμένουν ανασφάλιστα 457.000 αυτοκίνητα, κλεμ-
μένα 430.000. Και όχι μόνον 70.000 αποβιώσαντες δεν
έχουν πληρώσει τα ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας.
Πολλά δε αστυνομικά τμήματα δεν είναι συνδεδεμένα
στην κεντρική βάση του Υπουργείου.

Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει
για το «Κεράνης» στο Ρέντη 7,2 εκ. ευρώ που έχουν δη-
μιουργηθεί από το 2014 και μετά, και αφορούν μισθώματα,
λογαριασμούς ρεύματος κλπ. καθώς το κτίριο και αν πω-
λήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στην Εθνική «Παγγαία» με τον
όρο επαναμίσθωσης δεν χρησιμοποιείται ενώ πρόκειται
να ενοικιασθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων
με έδρα την Αθήνα.

Ήδη το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης με εγκύκλιό
του καλεί 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες να κατα-
βάλουν αναδρομικά τις εισφορές τους για το επικουρικό
και το εφάπαξ.

Συγχρόνως όμως οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να
πληρώσουν φόρους και ΕΝΦΙΑ. Είναι μια στάση που εκ-
πλήσσει, την οποία έχει υπερασπισθεί ο πρωθυπουργός
ακόμη και από το βήμα της Βουλής, αγνοώντας ότι η επι-
λογή αυτή αποτελεί την πρώτη ύλη κοινωνικού αυτομα-
τισμού. Και αν ακόμη δεν προκαλέσει έκρηξη, θα δηλη-
τηριάσει το κοινωνικό σώμα.

Υστέρηση  δημοσίων  εσόδων

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

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).

Ενημέρωση
Τα κοινωνικά συμβάντα που δημοσιεύονται στην αντίστοιχη στήλη της εφη-

μερίδας, μάς δίνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Τα όποια κοινωνικά
συμβάντα, ευχάριστα ή δυσάρεστα συμβαίνουν εκτός Δάφνης, σε Αθήνα, Πάτρα
κ.λπ. ή εξωτερικό, ο Σύλλογος δεν μπορεί να τα γνωρίζει. Αλλά κι αν ακόμη κά-
ποιο από τα συμβαίνοντα γίνει γνωστό σε κάποιο μέλος του Συλλόγου, δεν μπο-
ρούμε 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. 

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.

Γράφει ο Γιάννης
Σκουτέρης

π. Αντιδήμαρχος
Χολαργού
Δικηγόρος

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

Οικοδομικές  

εργασίες

παντός  τύπου

Κεραμοσκεπές

Μαλλής  Παναγιώτης  
του  Ευαγγέλου

τηλ.: 6974075011



8 ΤΗΣ  ΔΑΦΝΗΣ
ΤΑ  ΝΕΑ

Το βράδυ του Σαββάτου 19 Αυγούστου, ο Ν.Α.Ο.Δ. διοργάνωσε
μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του (eco-
action) στο ποτάμι του Λάδωνα, με έντεχνο και λαϊκό τραγούδι. 

Στην εκδήλωση, μεταξύ των άλλων παραβρέθηκαν η Αντιδή-
μαρχος Στέλλα Πανουτσακοπούλου, που απηύθυνε και σύντομο
χαιρετισμό, ο συμπατριώτης δημοσιογράφος και φίλος του ΝΑΟΔ
Μπάμπης Παπαπαναγιώτου, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Τσίπος Γιάννης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας-
Πειραιά Άγγελος Καυγάς και πάρα πολλοί συμπατριώτες. 

Ο Πρόεδρος του ΝΑΟΔ καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους
όσοι συγκεντρώθηκαν από το σούρουπο στο υπέροχο περιβάλλον
του Λάδωνα και προκάλεσε συγκίνηση η αναφορά του στην
απώλεια του ιδρυτικού και επί σειρά ετών μέλους του Δ.Σ.,
Κώστα Λαζανά. 

Αναφέρθηκε στην απόφαση του Δ.Σ. στη μνήμη του Κώστα
να: 
α) Παραχωρήσει Δωρεάν ο ΝΑΟΔ στους μαθητές του Δημοτικού

Σχολείου Δάφνης, βιβλία της ΕΘΝικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής τα οποία έχει συγγράψει
αφιλοκερδώς η κα Ιλεάνα Κλοκώνη Δ/ντρια της ΕΘΝΟΑ, αξίας
500€ τα έσοδα του οποίου προορίζονται στο Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ
για παιδιά με καρκίνο και 

β) Να ονομάσει το κτήριο Κυλικείου - Εστίασης σε Κτήριο ΚΩΣΤΑΣ
ΛΑΖΑΝΑΣ, καθώς και 

γ) Να αφιερώσει την εκδήλωση στη μνήμη του Κώστα. 
Το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων σίγουρα θα έφτασε

εκεί που βρίσκεται ο Κώστας γιατί έτσι είναι η ζωή. 
Το ξέρουμε όλοι, όπως μας το έδειχνε τόσα χρόνια και ο Κώ-

στας. 
Στιγμές απλότητας, χαράς και ευχαρίστησης που κάτι τέτοιες

βραδιές μας τα προσφέρουν. 
Και αυτό έκαναν όλοι. Αφέθηκαν στις μουσικές και στον χορό

μέχρι αργά. 
Κώστα θα σε θυμόμαστε. 

ΝΑΟΔ:  Ξεχωριστή  μουσική 
βραδιά  στο  Λάδωνα 

Η καλλιέργεια ηλίανθων για
την παραγωγή ηλιέλαιου μπορεί
να είναι μια ασφαλής λύση για
περιοχές με ρυπασμένο υδρο-
φόρο ορίζοντα. Ομάδα Ελλήνων
επιστημόνων από το Εργαστήριο
Χημείας Τροφίμων του Πανεπι-
στημίου Αθηνών καλλιέργησε
ηλίανθους σε συνθήκες... Ασω-
πού και απέδειξε ότι τα βαρέα

μέταλλα δεν περνούν στο βρώ-
σιμο μέρος του φυτού. Η ανα-
κάλυψη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον, καθώς μπορεί να δώσει μια
διέξοδο σε περιοχές «εγκλωβι-
σμένες» λόγω της επικινδυνό-
τητας του αρδευτικού νερού. 

Η έρευνα κράτησε τρία χρό-
νια, ξεκινώντας το 2014, και δη-
μοσιεύθηκε πρόσφατα στην επι-
στημονική επιθεώρηση «Foods».
Η ομάδα των Σωτήρη Στασινού
(μεταδιδακτορικού ερευνητή),
Βασιλικής Στόικου, Ευάγγελου

Ανδριανού (μεταπτυχιακών φοι-
τητών) και του Γιάννη Ζαμπε-
τάκη (αναπληρωτή καθηγητή Χη-
μείας Τροφίμων) καλλιέργησε
σε θερμοκήπιο ηλίανθους σε
συνθήκες προσομοίωσης του
υπόγειου υδροφορέα στον Ασω-
πό και στον κάμπο των Θηβών.
Πιο συγκεκριμένα, καλλιεργή-
θηκαν φυτά ηλίανθου με αρδευ-

τικό νερό που περιείχε δισθενές
νικέλιο και εξασθενές χρώμιο
σε επίπεδα παρόμοια του υπό-
γειου υδροφορέα της προανα-
φερθείσας περιοχής. 

Στο τέλος της καλλιεργητι-
κής περιόδου, συλλέχθηκαν οι
ρίζες, οι κορμοί, τα φύλλα και
τα άνθη του ηλίανθου από τα
οποία εκχυλίστηκε το έλαιο.
«Ποτίζαμε με νερό που είχε έξι
διαφορετικές συγκεντρώσεις
βαρέων μετάλλων, προκειμένου
να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα

του πώς αυτά επηρεάζουν σε
διαφορετικές ποσότητες το
φυτό», εξηγεί ο κ. Ζαμπετάκης.
Πού κατέληξε η επιστημονική
ομάδα; «Η έρευνα κατέληξε ότι
ναι μεν βαρέα μέταλλα και νι-
κέλιο πηγαίνουν στις ρίζες,
στους βλαστούς και στα φύλλα
του φυτού, όχι όμως στο βρώ-
σιμο μέρος του. Πιο αναλυτικά,
το νικέλιο ήταν μη ανιχνεύσιμο
στο ηλιέλαιο, ενώ οι συγκεν-
τρώσεις του χρωμίου εξαρετικά
χαμηλές». Πώς εξηγείται αυτό;
«Τα βαρέα μέταλλα διαλύονται
στο νερό αλλά όχι και στο λάδι.
Επομένως, μένουν στα μέρη του
ηλίανθου όπου υπάρχει νερό
και δεν περνούν τον ανθό του»,
εξηγεί ο κ. Ζαμπετάκης. 

Εναλλακτική 
καλλιέργεια 
Με τα δεδομένα αυτά, ο

ηλίανθος θα μπορούσε να είναι
μια αξιόπιστη εναλλακτική καλ-
λιέργεια σε περιοχές όπου υπάρ-
χει ρύπανση του υπόγειου υδρο-
φορέα, π.χ. Ασωπός και Βοιωτία,
Εύβοια (Μεσσαπία), προς αντι-
κατάσταση της καλλιέργειας
βολβών. Μάλιστα ο ηλίανθος
βοηθά στην εξυγίανση των εδα-
φών αυτών, καθώς απορροφά
και άρα «φυτο-εξάγει» σημαν-
τικές ποσότητες βαρέων μετάλ-
λων. Γενικά, ο ηλίανθος θεω-
ρείται φυτό με μεγάλη προσαρ-
μοστικότητα και χαμηλές απαι-
τήσεις. 

Ηλίανθοι  κατά  βαρέων  μετάλλων 

Ο  Σύλλογος  είσαι  εσύ.  
Ενίσχυσέ  τον  για  να  

διατηρήσουμε  την  επαφή  
με  το  χωριό  και  μεταξύ  μας.

Συνέχεια από την 1η σελ.

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2017 

Εορτασμός  28ης Οκτωβρίου  1940 

Η μαθητιώσα νεολαία τιμά τους ήρωες του έπους του ’40 

Το Χριστουγεν-

νιάτικο δένδρο που

στόλισε και φέτος

ο Σύλλογος Δαφ-

ναίων Αθήνας - Πει-

ραιά δεσπόζει στην

κεντρική πλατεία

του χωριού περιμέ-

νοντας να υποδεχ-

θεί τους συγχωρια-

νούς και τους επι-

σκέπτες τις εορτα-

στικές ημέρες. 

ΚΑΛΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΚΑΙ 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Το  Χριστουγεννιάτικο 
δένδρο  μας  περιμένει


