
Σ
τό Δημοτικό Συμβούλιο
τῆς 25ης ᾿Απριλίου συ-
ζητήθηκε τό σοβαρώτερο

ἴσως οἰκονομικό πρόβλημα τοῦ
Δήμου. Πρόκειται γιά ληξιπρό-
θεσμα χρέη ἀπό ἀπαλλοτριώσεις
παρελθόντων ἐτῶν, ὀφειλές πρός
προμηθευτές, κ.λπ. 

῞Οπως δήλωσε ὁ ἀντιδήμαρχος
οἰκονομικῶν Σπῦρος Βρεττός, τό
῾Υπουργεῖο ᾿Εσωτερικῶν ἔχει
ἐγκρίνει τήν λίστα τῶν δικαιού-
χων συνολικοῦ ποσοῦ 23 ἑκατομ-
μυρίων εὐρώ. Στήν συνέχεια ὅμως
βγῆκαν στήν ἐπιφάνεια ὑποχρε-
ώσεις ἄλλων 27 ἑκατομμυρίων,
πού θεωρεῖται ἀπίθανο νά ἐγκρι-
θοῦν. Συγκεκριμένα δήλωσε ὅτι
«πολλοί φάκελοι εἶχαν ξεχαστεῖ
στά ντουλάπια ἤ στήν νομική
ὑπηρεσία», μέ ἀποτέλεσμα νά
μήν συμπεριληφθοῦν στήν λίστα
τῶν ὀφειλῶν τοῦ Δήμου πού
στάλθηκε, τό καλοκαίρι τοῦ 2012,
πρός ἔγκριση στό ῾Υπουργεῖο
᾿Εσωτερικῶν. 

Στήν ἐπεισοδιακή συζήτηση
πού ἐπακολούθησε, προτάθηκαν
ὡς λύσεις ἀφ’ ἑνός  νά «διαγρά-
ψει» ὁ Δῆμος τίς ὀφειλές πρός
τούς προμηθευτές, στούς ὁποίους
ὀφείλει ἄνω τῆς πενταετίας, μέ
τήν προϋπόθεση ὅτι δέν ἔχει
ὀχληθεῖ νομικά καί ἀφ’ ἑτέρου
νά «κουρέψη» τά χρέη τῆς ἐγκε-
κριμένης λίστας, ὥστε νά ἰκανο-

ποιηθοῦν καί οἱ ἐκτός λίστας. Τό
κούρεμα βεβαίως πρέπει νά γίνει
μέ τήν συγκατάθεση τῶν δικαιού-
χων καί προτάθηκε ἡ ἔκπτωση
κατά 40 ἔως καί 70%. Ποντάρουν
δέ, ὅτι οἱ δεύτεροι μέ τόν «ἐκβια-
σμό» ἤ παίρνετε τώρα λιγώτερα,
ἤ στό ἄγνωστο μέλλον ὅλα, θά
δεχθοῦν τήν μείωση.

Τί προβλέπεται μέ τό

Παρατηρητήριο

Τό Παρατηρητήριο, ἐλέγχει
αὐστηρά τά οἰκονομικά στοιχεῖα
τῶν ΟΤΑ, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά
ἔχουν ἰσοσκελισμένους προϋπο-
λογισμούς. Στήν ἀντίθετη περί-
πτωση, ὅπου διαπιστώνονται ση-
μαντικές ἀποκλίσεις θά λαμβά-
νονται δραστικά μέτρα.

Ἐπίσης, παρακολουθεῖ σέ μη-
νιαῖα βάση τήν ἐκτέλεση τοῦ προ-
ϋπολογισμοῦ τῶν δήμων καί τῶν
νομικῶν τους προσώπων, πού
ἐντάσσονται στό Μητρῶο Φορέων
Γενικῆς Κυβέρνησης, ἐνῶ ὅταν
διαπιστώνεται ἀπόκλιση ἀπό
τούς τριμηνιαίους δημοσιονομι-
κούς στόχους ἄνω τοῦ 10%, τότε
θά παρεμβαίνει καί θά ὑποδει-
κνύει στόν Ὀργανισμό πώς θά
διορθώσει τήν ἀπόκλιση.

Ἐφ’ ὅσον ὁ προϋπολογισμός
παραμένει ἐκτροχιασμένος γιά
δυό τρίμηνα, τότε ὁ ΟΤΑ θά μπαί-
νει σέ καθεστώς ἐπιτροπείας καί,

μέ ἀπόφαση πού ἐκδίδει ὁ ὑπουρ-
γός Ἐσωτερικῶν, θά ὑποχρεώνε-
ται σέ ἀναστολή προσλήψεων-
ὑποχρεωτικές μετατάξεις ἐργα-
ζομένων, αὔξηση τῶν ἰδίων ἐσό-

δων ἀπό φόρους, τέλη κλπ,

αὔξηση τοῦ ἀνώτατου συντε-

λεστῆ ἐπιβολῆς Τέλους Ἀκίνη-

της Περιουσίας καί πάγωμα

ὅλων τῶν δαπανῶν, ἐκτός ἀπό
τήν μισθοδοσία καί τίς ἀπολύτως
ἀνελαστικές δαπάνες.

Δηλαδή μέ ἄλλα λόγια, ἐσύ
«κυρίαρχε» λαέ, σκάσε καί πλή-
ρωνε τά ὅποια λάθη, παραλήψεις
καί ἀπάτες τῶν ἡγετῶν σου.

Παρακολουθεῖτε 
καθημερινά τό blog

τῆς ἐφημερίδας
dekeleianews.blogspot.com

Τό «ἀντιρατσιστικό» νομοσχέδιο Σελ. 2, 8
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Κέντρο Νέων καί Πολιτική Προστασία
Σελ. 4, 6

Tα σπίτια στό Ὀλυμπιακό Χωριό Σελ. 5

῾Η σπάθη τοῦ Παρατηρητηρίου ἐπάνω ἀπό τό κεφάλι τοῦ Δήμου

῾Ο Πατριάρχης τῆς Μόσχας στίς �Αχαρνές
Τήν 1η Ἰουνίου ἔρχεται στήν Ἀθήνα ὁ Πατριάρχης τῆς Μόσχας καί

πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κύριλλος. Τήν ἑπομένη θά ἔλθει στήν πόλη
μας στόν ῾Ιερό Ναό Τῆς Παναγίας Σου-
μελᾶ, ὅπου καί θά παραδώσει ὀστά τοῦ
῾Οσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ. Κατά πλη-
ροφορίες μας θά μεταφέρει καί οἰκονο-
μική ἐνίσχυση ἀπό τόν πρόεδρο τῆς
Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, γιά τήν ὁλοκλή-
ρωση καί ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ. Τόν
Πατριάρχη θά ὑποδεχθεῖ ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀθηναγόρας, μέ
τιμές ἀρχηγοῦ κράτους. ῾Ο Δῆμος προ-
γραμματίζει νά τόν ἀνακηρύξει Ἐπίτημο
Δημότη καί νά τοῦ παραδώσει τό κλειδί
τῆς πόλεως.

�Αδήριτη ἀνάγκη ἡ δημιουργία νέου νεκροταφείου
Στό δημοτικό συμβούλιο τῆς 25ης Ἀπριλίου, γιά ἄλλη μία φορά

ἀναφέρθηκε τό πρόβλημα τοῦ κοιμητηρίου. Ἡ πρόεδρος τῆς «ἐπενδυ-
τικῆς» κυρία Σοφία Χριστοπούλου, ἔκρουσε πάλι τόν κώδωνα τοῦ κιν-
δύνου, ὅτι σύντομα δέν θά μπορεῖ νά ἐξυπηρετηθεῖ κανείς, διότι τό
ὑπάρχον εἶναι ἤδη κεκορεσμένο. Μιά βραχυπρόθεσμη λύση εἶναι ἡ
ἐπέκτασή του, πού βεβαίως εἶναι ἀπαραίτητη, ἀλλά θά ἀνακουφίσει
προσωρινά. 

Ἡ κατασκευή ἀποτεφρωτήρα ἴσως νά ἐξελιχθεῖ σέ καλή ἐπιχείρηση,
γιατί μπορεῖ νά προσελκύσει κόσμο ἀπό ἄλλους Δήμους, ἀλλά δέν
ὑπάρχει περίπτωση νά λύσει τό πρόβλημα, ἀφ’ ἑνός γιατί τό κόστος
τῆς κάθε καύσεως δέν εἶναι καθόλου μικρό (ὑπολογίζεται σέ 1000 μέ
1500 €), ἀφ’ ἑτέρου γιατί ἡ ἀνταπόκριση ἀπό τούς  Ἕλληνες θά εἶναι
ἐλάχιστη. 

Ὁ πληθυσμός τῆς πόλεώς μας διαρκῶς αὐξάνεται, τά χώματα πλέον
δέν χωνεύουν εὔκολα τούς νεκρούς καί πάντα θά βρισκόμαστε σέ ἀδιέ-
ξοδο. Τό ὅτι ἔχουμε δύο κοιμητήρια δέν σημαίνει τίποτα. Καί εἰκοσιδύο
νά εἴχαμε ἄν δέν μποροῦμε νά θάψουμε τόν κόσμο μας, πάλι θά χρει-
αζόμασταν νέο. Πρέπει ὁπωσδήποτε νά ξεκινήσουν οἱ διαδικασίες γιά
ἕνα καινούργιο μεγάλο ΤΩΡΑ, γιατί χρειάζονται κάποια χρόνια γιά νά
ὁλοκληρωθοῦν.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗΜάϊος 20132

Γλωσσικά

῾Ο κάτωθι ὑπογεγραμμένος
α) ̔ Η πρόθεση «ὑπό» σημαίνει ἀπό

κάτω. Συνεπῶς τό «κάτωθι» δέν
εἶναι μόνον πλεονασμός, ἀλλά καί
λάθος. Δέν μποροῦμε νά ποῦμε «ὁ
ἀπό κάτω, ἀπό κάτω γεγραμμένος»
(πού αὐτό λέει).

β) ῾Ο «γεγραμμένος» εἶναι μετοχή
Παρακειμένου τοῦ ρήματος γράφο-
μαι καί σημαίνει «αὐτός πού ἔχει
γραφτεῖ». Συνεπῶς δέν πηγαίνει
κάτω ἀπό ἔγγραφα ὅταν ὑπογρά-
φουμε.

᾿Εκεῖ τό σωστό εἶναι νά βάζουμε
«ὁ ὑπογράφων». Δέν εἶναι ὅμως λά-
θος «ὁ ὑπογραφόμενος».

Ἐγγραφεῖτε συνδρομητές στήν ἐφημερίδα μας.
Ἐνισχύετε μιά προσπάθεια γιά τό καλό τῆς περιοχῆς.

Ἀριθμός λογαριασμοῦ Ἐμπορικῆς Τραπέζης: 62989220
Λογαριασμός Ἐθνικῆς Τραπέζης: 890/604937-00
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Ἀγαπητοί συμπολίτες
Τό περίφημο νομοσχέδιο περί

«ρατσισμοῦ» καί «ἀλλοίωσης τῶν
ἱστορικῶν γεγονότων», θέτει ἐκτός
νόμου, ἐκτός ἀπό τήν ἄκρα δεξιά, τό
ΚΚΕ καί τή μισή Ἀριστερά.

Ἔχει ἀνησυχήσει καί ἕνα ἄλλο
μεγάλο μέρος τῆς Ἀριστερᾶς, πού
κατά καιρούς ἔχει ἐκφράσει ἀπόψεις
ἀλλοίωσης ἱστορικῶν γεγονότων,
ὅπως ἡ Ρεπούση πού μετέτρεψε τήν
γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Σμύρ-
νης σέ συνωστισμό, ἐνῶ κατά τήν
διάρκεια τήρησης ἐνός λεπτοῦ σιγῆς γιά τήν Γενοκτονία
τῶν Ποντίων στή Βουλή ἐπέλεξε νά βγεῖ ἔξω. Τό ἴδιο
ἰσχύει καί γιά τόν Τατσόπουλο, πού ἀποκάλεσε «gay»
τό Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Οἱ ἀντιδράσεις ξεκίνησαν μέ τό ΚΚΕ νά ἐκδίδει
ἀνακοίνωση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία τό νομοσχέδιο
ἀποτελεῖ «προπομπό γιά ἐπικίνδυνες διατάξεις, πού
μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ἐνάντια στούς λαϊκούς
ἀγῶνες, τή δράση ριζοσπαστικῶν ὀργανώσεων καί τῶν
κομμουνιστῶν». Κι αὐτό γιατί τό νομοσχέδιο ἐπιβάλλει
ποινές γιά ὅσους ἀρνοῦνται ἤ ἐκμηδενίζουν τήν σημασία
τῶν ἐγκλημάτων γενοκτονίας, τῶν ἐγκλημάτων κατά
τῆς ἀνθρωπότητας, τῶν ἐγκλημάτων πολέμου, τῶν
ἐγκλημάτων τοῦ φασισμοῦ-ναζισμοῦ, ἀλλά καί τῶν
ἐγκλημάτων τοῦ κομμουνισμοῦ.

Ὅπως γράφει ὁ 902.gr: «Στηρίζεται καί ἐνσωματώνει
ἀποφάσεις καί νόμους τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης, πού
μέ πρόσχημα τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ρατσισμοῦ, στοχοποιοῦν
καί βάζουν περιορισμούς στήν πολιτική δράση κομμάτων
καί κινημάτων, πού ἀντιπαλεύουν τό σύστημα τῆς ἐκμε-
τάλλευσης καί τήν ΕΕ...»

Πίσω ἀπό τήν καταπολέμηση
τοῦ ρατσισμοῦ, κρύβεται ἡ προσπά-
θεια γιά ἐπιβολή μέ νόμο τῆς ἀνά-
γνωσης τῆς  Ἱστορίας, σύμφωνα μέ
τήν κυρίαρχη ἀστική τάξη καί τίς
σημερινές πολιτικές της ἐπιδιώξεις,
ὅπως καί τῆς ποινικοποίησης τῆς
διαφορετικῆς ἄποψης, πού μπορεῖ
νά ἔχει κανείς γιά ἱστορικά γεγονότα.
Οὐσιαστικά, ἀνοίγει ἡ κερκόπορτα
γιά νά μπορεῖ ἡ ἄρχουσα τάξη νά
ἐπιβάλλει ὡς μοναδική καί «ἱστορικά
ὀρθή» τήν ἄποψη τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ

καί νά ἀπαγορεύει διά ροπάλου κάθε ἄλλη ἄποψη. 
Ἀποδεικνύεται δηλαδή, ὅτι αὐτό τό «ἀντιρατσιστικό»

τρόμο-νομοσχέδιο εἶναι ὁ ὁρισμός τοῦ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
καί τοῦ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας,
τοῦ λαοῦ της καί τῆς ΣΚΕΨΗΣ...

Παρακάτω ἀναδημοσιεύουμε ἀπόσπασμα ἀπό ἄρθρο
τοῦ φίλου Νίκου Καραβαζάκη, ἀπό τό Βῆμα Σαρωνι-
κοῦ:

Δυό χρόνια μετά, μεθοδεύουν νέο «ἰδιώνυμο»;
Ἐσχάτως μεθοδεύεται γενικευμένο πλῆγμα στίς

πολιτικές ἐλευθερίες. Πρόσχημα εἶναι πράξεις βίας καί
ρατσισμοῦ, πού συλλήβδην ἀποδίδονται στήν Χρυσή
Αὐγή, κομματικοποιῶντας τά περιστατικά αὐτά.  Ἡ κομ-
ματικοποίησή τους κατατείνει ὥστε ὅλοι ὅσοι ἀντιδροῦν
στήν ἐξαθλίωση, τήν κατάπτωση καί τήν ἐγκληματικότητα
τῆς πόλης ἤ τῆς γειτονιᾶς τους ἀπό τήν συσσώρευση
ἀλλοδαπῶν καί μάλιστα ἐξωκοινοτικῶν πού εἶναι
παντελῶς μή ἀφομοιώσιμοι, νά χαρακτηρίζονται σάν
ρατσιστές, φασίστες, ξενοφοβικοί, Χρυσαυγίτες. Ἀσκεῖται
ἀνοικτή καί χυδαῖα, ἰδεολογική καί πολιτική, τρομοκρατία.
Καί εἶναι ἄξιον ἀπορίας ἄν αὐτές οἱ συμπεριφορές δέν

ἐκπορεύονται ἀπό νοσηρή ἐκδικητικότητα ἤ μακιαβελική
ἀναστροφή κάποιων  «Ἀριστερῶν» πού παλιά ὑπέστησαν
ἤ βίωσαν την καταδίωξη τοῦ ὑστερικοῦ ἀντικομμουνισμοῦ
καί τῆς διχαστικῆς μισαλλοδοξίας. Πολιτικά, οἱ μεθοδεύσεις
κατά τῆς Χ.Α. κατατείνουν στή συκοφάντηση και κατη-
γοριοποίηση ὅλων ὅσοι ἀνθίστανται στή μετατροπή τῶν
ἑλληνικῶν ἀστικῶν κέντρων καί τῆς  Ἑλλάδας ὁλόκληρης,
σέ ἀνθρώπινη χωματερή, δεξαμενή ἐξαθλιωμένης
ἐργατικῆς δύναμης. Αὐτή εἶναι ἡ σκοπιμότητα τοῦ
«ἀντιρατσιστικού» νομοσχεδίου, τῆς προβοκάτσιας πού
ἔστησε ὁ Δραγασάκης καί στόλισε ὁ Πάντζας στήν
Βουλή. Ἐξ ἄλλου, ὅλοι γνωρίζουμε πώς ἡ λαθρομετα-
νάστευση ξεκίνησε ἀπό τούς πολιτικούς (Σαμαράς, Μη-
τσοτάκη, Παυλόπουλος, Σημίτης, ΓΑΠ, Ραγκούσης
καί Σια), κορυφώθηκε τό 2004 καί θησαύρισε τούς
παντοειδεῖς ἐργολάβους καί τσιφλικάδες. Αὐτοί δέ, οἱ
τριτοκοσμικοί ἐπιχειρηματίες, χρηματοδοτοῦν τά μεγάλα
κόμματα ἀλλά καί οἱ ὑπάλληλοί τους μηχανικοί, τά
στελεχώνουν. Ἀπό κοντά τους καί οἱ κρατικοδίαιτοι μι-
σθοφόροι τῶν ΜΚΟ τοῦ ΓΑΠ.

Ἐν ὄψει λοιπόν γιγαντιαίων οἰκονομικῶν ἐκμεταλ-
λεύσεων, ἐπιχειροῦν τόν πολιτικό εὐνουχισμό τῶν πολιτῶν
καί τόν ἐξανδραποδισμό τῶν ἐργαζομένων. Χρησιμοποιοῦν
πρός τοῦτο, στίφη ἐξαθλιωμένων Ἀφρικανῶν καί
Ἀσιατῶν καί τήν τρομοκρατία τοῦ «ἀνθρωπισμού».
Ἀποσιωπῶντας τόν μαῦρο φασισμό τῶν μνημονίων καί
τῶν τοκογλύφων, τόν γνήσιο φασιστικό ἀνθελληνισμό
τῶν ΓΑΠ, Παπαδήμου, Ρεπούση κλπ, τήν φασιστική
σαδιστική κτηνωδία τῶν Στουρνάρα, Βενιζέλου,
Παπακ/νου, Παπουτσῆ κλπ. Νά ᾽τοί οἱ σημερινοί
Τσολάκογλου, Χίτες καί γερμανοτσολιάδες.

Τελικά, ρατσιστές καί «ἀνθρωπιστές», ὅλοι εἶναι
σάπιοι ἐκμεταλλευτές.

Χ.Δ.

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα

Ἀπό ἀπάντηση τοῦ Περικλέους σέ
ἐπικριτές του, ὅπως μᾶς τή διασώ-
ζει ὁ Θουκυδίδης.

«Καλῶς μὲν γὰρ φερόμενος ἀνὴρ
τὸ καθ’ ἑαυτὸν διαφθειρομένης τῆς
πατρίδος οὐδὲν ἧσσον ξυναπόλλυται,
κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυχούσῃ πολλῷ
μᾶλλον διασῴζεται». [Θουκυδ. 2.60.3]

Διότι ἄνθρωπος πού εὐδοκιμεῖ στίς
ἰδιωτικές του ὑποθέσεις, ἐάν ἡ πατρίς
του καταστραφεῖ, χάνεται καί αὐτός
μαζί της, ἐνῶ εἶναι πολύ πιθανότερο
ὅτι θά σωθῆ, ἐάν κακοτυχεῖ μεν ὁ
ἴδιος, ἡ πατρίδα του ὅμως εὐτυχεῖ.



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

η διαφορά... πίσω
από τη διαφάνεια

Σε έναν διάφανο κόσμο όλα τα τζάμια φαίνονται ίδια.

Και όμως, ΔΕΝ είναι!!!

Πόσο σίγουροι είστε ότι τα τζάμια που έχετε σπίτι σας είναι όντως ενεργειακά;

Όλα τα διπλά τζάμια δεν είναι ΚΑΙ ενεργειακά.

Οι Ενεργειακοί υαλοπίνακες τρίτης γενεάς σας παρέχουν έως και
450% βελτίωση θερμομόνωσης σε σχέση με τους μονούς υαλοπί-
νακες και έως 220% σε σχέση με τους κοινούς διπλούς υαλοπί-
νακες.

ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Αντικαθιστώντας  τους υπάρχοντες μονούς υαλοπίνακες ενός  τυ-
πικού διαμερίσματος 120m2 στην Αττική,  με σύγχρονους ενερ-
γειακούς υαλοπίνακες 3ης γενεάς, προκύπτει όφελος από την
μείωση της ετήσιας δαπάνης για θέρμανση και κλιματισμό κατά
450€ περίπου ή κατά 250€ περίπου στην περίπτωση που αντικατα-
στήσουμε υπάρχοντες κοινούς διπλούς υαλοπίνακες*.
(*) Για τον υπολογισμό ελήφθησαν υπ’ όψιν οι βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης
για την περιοχή των Αθηνών όπως αυτές αναφέρονται στην μελέτη των καθηγητών
του ΑΠΘ κκ Παπακώστα, Τσιλιγκιρίδη και Κυριάκη (Τεχν. Χρον. Επιστ.  Έκδ. ΤΕΕ, IV,
τεύχ. 1-2 2005)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 36 ΜΗΝΕΣ

Για περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και υπεύθυνη αντιμετώ-
πιση, απευθυνθείτε στην εταιρία ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΑΒΕΕ με την 101
χρόνων διαδρομή στον κλάδο του γυαλιού.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γιάννης Βλαβιανός, Οικονομολόγος και
Χρήστος Τσαγκάδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, στο τηλέφωνο
210 2406060 ή στο email  info@vlavianos.gr

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΟΝ ΔΩΡΕΑΝ…
επωφελούμενοι τώρα από το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθ-
μισης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ», το οποίο επιδοτεί έως και
70% το κόστος αντικατάστασης των υαλοπινάκων σας.

Αυθημερόν αντικατάσταση 

κρυστάλλων

www.vlavianos.gr
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Σ.Σ. Τό Κέντρο Νέων Ὀλυμπια-
κοῦ Χωριοῦ μᾶς κάνει ὑπερήφα-
νους γιά τήν πανευρωπαϊκή του
δραστηριότητα. Ὁ Σύλλογος Κα-
τοίκων θά πρέπει νά ἔχει μετα-
νιώσει πικρά, γιά τήν ἔξωση πού
ἔκανε σ’ αὐτά τά ἄξια παιδιά.

Ο λοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία

το διεθνές σχέδιο κατάρτισης για

τον διαθρησκευτικό διάλογο, τα Μέσα

Μαζικής Ενημέρωσης και την ειρηνική

επίλυση συγκρούσεων.

Συμμετείχαν 24 νέοι από την Ελλάδα,

την Τουρκία, την Αρμενία, το Αζερμ-

παϊτζάν, τη Σουηδία, τη Λετονία, το

Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Το σχέδιο

κατάρτισης πραγματοποιήθηκε στην

Κομοτηνή και χρηματοδοτήθηκε από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο

του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δρά-

ση».

Το διεθνές σχέδιο κατάρτισης «Mind

Games» διοργάνωσε η «System and

G» με την υποστήριξη του Κέντρου

Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe

Direct Κομοτηνής

«Η επιλογή των συμμετασχόντων

έγινε στοχευμένα μεταξύ νέων που ερ-

γάζονται σε διάφορους οργανισμούς,

οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν

τον διαθρησκευτικό διάλογο γύρω από

τις περιοχές στις οποίες ζουν, όπου

υπάρχουν διαμάχες», δήλωσε στο Αθη-

ναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Αρ-

γύρης Χούλιας, εκ των διοργανωτών

του προγράμματος.

Αναφορικά με την παρουσία εκπρο-

σώπων της Σουηδίας και της Λετονίας

στο σεμινάριο, ο κ. Χούλιας εξηγεί ότι

επελέγησαν οι δύο αυτές χώρες ως πα-

ραδείγματα πολυπολιτισμικών κοινω-

νιών, όπου αναπτύσσεται διαθρησκευ-

τικός διάλογος.

«Η Σουηδία δέχεται πάνω από

100.000 μετανάστες τον χρόνο. Έχει,

συνεπώς, δημιουργηθεί ένα πολυπολι-

τισμικό περιβάλλον κι έχουν αναπτυχθεί

μέθοδοι κι “εργαλεία” προώθησης του

διαθρησκευτικού διαλόγου - καλές πρα-

κτικές δηλαδή. Το παράδειγμα της Λε-

τονίας ίσως είναι λιγότερο γνωστό,

αλλά στη χώρα αυτή έχει αναπτυχθεί

διαθρησκευτικός διάλογος καθώς συ-

νυπάρχουν χριστιανοί ορθόδοξοι, κα-

θολικοί και προτεστάντες», επισημαίνει

ο κ. Χούλιας.

Μέσα από μεθόδους μη τυπικής εκ-

παίδευσης, όπως συζητήσεις, προσο-

μοιώσεις, ομάδες εργασίας, παιχνίδια

και πολλά άλλα, οι συμμετέσχοντες

είχαν την ευκαιρία να επανεξετάσουν

ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία

και να καταρτιστούν αναλόγως ώστε

να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην

προώθηση του διαθρησκευτικού δια-

λόγου.

Όπως διευκρινίζει ο κ. Χούλιας, οι

24 νέοι δεν ήρθαν ως την Κομοτηνή

προκειμένου να λάβουν μόνο θεωρητικές

γνώσεις, αλλά να εκπαιδευτούν οι ίδιοι

προκειμένου, με τη σειρά τους, να εκ-

παιδεύσουν τους άλλους νέους από τη

δική τους κοινότητα.

Μάλιστα το πρώτο διήμερο οι συμ-

μετέσχοντες στο σεμινάριο - που ξεκί-

νησε στις 12 Απριλίου και ολοκληρώ-

θηκε στις 20 του ίδιου μήνα - είχαν την

ευκαιρία να γνωρίσουν την Κομοτηνή,

τόσο την πόλη όσο και τους ανθρώπους

της.

«Τα παιδιά ασχολήθηκαν με εξωτε-

ρικές δραστηριότητες και είχαν την ευ-

καιρία να γνωρίσουν την Κομοτηνή.

Είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν

ότι κοινότητες με αρκετά όμοια χαρα-

κτηριστικά με τις δικές τους περιοχές

μπορούν και συμβιώνουν με έναν άλλον

τρόπο», σημειώνει ο κ. Χούλιας.

Για τις ανάγκες του σεμιναρίου, στην

Κομοτηνή παρεβρέθη ο διεθνούς φήμης

εκπαιδευτής πάνω σε τέτοιου είδους

ζητήματα Γιόργκεν Γιόχανσεν, ο οποίος

έχει αναπτύξει δράση σε πάνω από 30

χώρες, μεταξύ των οποίων και ορισμένες

από τις πιο «θερμές» γωνιές του πλα-

νήτη.

«Χωριζόμασταν σε ομάδες και συ-

ζητούσαμε για τις διάφορες διενέξεις

που απασχολούν διάφορες περιοχές [...]

Επίσης, αναπτύσσαμε εργαλεία και με-

θόδους, τα οποία μπορούν να εφαρμό-

σουν οι συμμετέσχοντες όταν επιστρέ-

ψουν στην πατρίδα τους. Πρόκειται,

δηλαδή, για ένα μείγμα θεωρίας και

πρακτικής» είπε στο Αθηναϊκό Πρα-

κτορείο Ειδήσεων ο Γ. Γιόχανσεν.

Μάλιστα, με πείρα δεκαετιών στον

τομέα, ο Γ. Γιόχανσεν έχει δει να παίρνει

«σάρκα και οστά» η εκπαίδευση αυτού

του είδους σε κοινωνίες με ανάλογα

χαρακτηριστικά και προβλήματα.

«Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση

[ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συν-

τάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται

για τυχόν χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

• Σακχαρώδης διαβήτης • Οστεοπόρωση • Ψυχιατρικά
νοσήματα • Υπέρταση •Καρδιολογικά νοσήματα 
• Λοιμώξεις • Πνευμονοπάθειες • Δυσλιπιδαιμίες

ΠΡΟΛΗΨΗ • ΔΙΑΓΝΩΣΗ • ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
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Χειροτονία ἱερέως
Τό Σάββατο 8 ᾿Ιουνίου θά χειροτονηθεῖ ὁ ἱεροδιάκονος π.

᾿Αλέξανδρος Τουλουμτζόγλου, εἰς πρεσβύτερον. ῾Η τελετή θά
πραγματοποιηθεῖ στήν ῾Ιερά Μονή Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου,
στήν Ντάρδιζα. Γιά τήν μεταφορά ὅσων ἐπιθυμοῦν, θά ὑπάρχει
πούλμαν. ῾Υπενθυμίζουμε ὅτι ὁ ὡς ἄνω ἱερωμένος, προσφέρει
ἀμισθί τίς ὑπηρεσίες του, στόν ̔ Ιερό Ναό τῶν ̔ Αγίων Κυρίλλου
καί Μεθοδίου, στό ᾿Ολυμπιακό Χωριό.

Τί γίνεται μέ τά σπίτια στό Ολυμπιακό Χωριό
Π ολλοί  μᾶς ρωτοῦν συχνά γιά

τήν τύχη τῶν σπιτιῶν, ἐπηρεα-
ζόμενοι ἀπό φῆμες καί κινδυνολο-
γίες.

Κατ’ ἀρχάς ὁ ΟΕΚ καί ἡ ᾿Εργατική
Ἑστία, εἶναι ὁριστικά παρελθόν. ῞Ολα
τά θέματά τους πλέον τά διαχειρί-
ζεται ὁ ΟΑΕΔ. Καί ἄν μιλούσαμε
τότε γιά Δημόσιο, τώρα ἔχουμε τό
«βαθύ Δημόσιο» μέ ὅτι σημαίνει
αὐτό. Κατά καιρούς θά ἐκδίδονται
ὑπουργικές ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες θά
ἀφοροῦν παραχωρητήρια, ρυθμίσεις
δανείων, τίμημα σπιτιῶν, δάνεια,
ἐπιδοτήσεις ἐνοικίου, κανονισμούς
τετραγώνων, κ.λ.π. Θά ὑπάρχουν
εἰδικά γραφεῖα στήν Σολωμοῦ 60,

πού θά ἐξυπηρετοῦν τούς πολίτες
γιά τά παραπάνω (ἄλλαξε ὁ Μανω-
λιός κι’ ἔβαλε τά ροῦχα του ἀλλιῶς).
Οἱ λογαριασμοί πού καταθέτουμε
τίς δόσεις, παραμένουν τουλάχιστον
πρός τό παρόν οἱ ἴδιοι. ῎Αλλοι πλη-
ρώνουν ὁλόκληρη τήν δόση ἄλλοι
τήν μισή. ᾿Ακόμα καί σέ περίπτωση
ἀδυναμίας καλό εἶναι «κάτι» νά κα-
τατίθεται γιά νά φαίνεται κίνηση
τοῦ λογαριασμοῦ. ῎Αλλωστε ἐάν μέ-
ναμε σέ ἐνοίκιο τί θά κάναμε; Θά
κηρύτταμε στάση πληρωμῶν; ῾Οπωσ-
δήποτε ὅμως πρέπει νά φυλᾶμε τίς
ἀποδείξεις σάν κόρη ὀφθαλμοῦ, γιά
νά κάνουμε ἀντιπαραβολή σέ περί-
πτωση λαθῶν τῶν ὑπηρεσιῶν,

πρᾶγμα πού τό ἔχουμε ἀντιμετωπίσει
καί τό ἔχουμε ἤδη δημοσιεύσει.

῞Οταν δοθοῦν τά ὁριστικά παρα-
χωρητήρια, γιά ὅποιον δέν πληρώνει
θά ὑπάρχει πραγματικό πρόβλημα
καί κίνδυνος ἐξώσεως. ῞Οτι ἔχουμε
πληρώσει θά ὑπολογιστεῖ ξεχωριστά
καί θά εἶναι τά ὑπόλοιπα σέ τελικές
δόσεις. Αὐτός πού δέν ἔχει δώσει τί-
ποτα, θά μπορεῖ νά εἶναι συνεπής
στήν αὐξημένη δόση, ἤ θά χάσει τό
σπίτι του;

Μέ τά μέχρι τοῦδε δεδομένα, θε-
ωρεῖται ἀπίθανο νά παραχωρηθοῦν
οἱ ὑποχρεώσεις μας σέ τράπεζες.
Ἁπλῶς οἱ τελευταῖες θά ἔχουν τόν
ρόλο τοῦ εἰσπρακτικοῦ μηχανισμοῦ,

ὅτι π.χ. ἡ ΔΕΗ γιά τά δημοτικά τέλη. 
Τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα θέμα πού θά

ἔπρεπε νά μᾶς ἀπασχολεῖ, εἶναι τό
ὕψος τοῦ τιμήματος. Πιστεύουμε
ὅτι οἰκονομικές συγκυρίες εὐνοοῦν
στό νά πέσει ὅσο χαμηλότερα γίνε-
ται. Εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νά παλέ-
ψουμε γι’ αὐτό, γιατί αὔριο δέν ξέ-
ρουμε τί μᾶς ξημερώνει καί τότε
ἴσως νά εἶναι ἀργά.

Αὐτός θά πρέπει νά εἶναι ὁ κύριος
στόχος τοῦ Συλλόγου Κατοίκων καί
νά παραμερίσουν τίς «ἐπαναστάσεις»
καί τούς ἀγώνες «γενικοῦ πολιτικοῦ
ἐνδιαφέροντος», γιατί ἄν χάσουμε
τήν εὐκαιρία, μετά ὅλοι θά δηλώνουν
«ἀνεύθυνοι».

, &  ,   &  

    

& & 
 

Σάββατο 15 Ἰουνίου 2013Σάββατο 15 Ἰουνίου 2013

στόν Φενεό . Δ ιαδρομή : Κιάτο , Στυμφαλία , Μονή Ἁγ.στόν Φενεό .  Δ ιαδρομή :  Κιάτο ,  Στυμφαλία ,  Μονή Ἁγ . 
Γεωργίου , Μεσινό (γεῦμα) , Τρίκαλα ΚορινθίαςΓεωργίου ,  Μεσινό (γεῦμα) ,  Τρίκαλα Κορινθίας

: : 2020 € €
+

Ἀ ν α χ ώ ρ η σ η :Ἀ ν α χ ώ ρ η σ η :
0 7 : 1 00 7 : 1 0      ( . )

 
0 7 : 3 00 7 : 3 0       (  )

 -  :

.    210 7785 444, 693 888 7040

.  ( )   210 2433 846

Μετέωροι και με τον κίνδυνο να μπλεχτούν
σε περιπέτειες με τις τράπεζες μένουν

πάνω από 60.000 δανειολήπτες που πήραν
δάνειο με επιδότηση επιτοκίου από τον Ορ-
γανισμό Εργατικής Κατοικίαςκαθώς δεν πε-
ριλαμβάνονται στις ρυθμίσεις των «κόκκινων
δανείων», ενώ την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται
ότι στον αέρα είναι και άλλοι 46.563 δι-
καιούχοι οι οποίοι έχουν πάρει άτοκο δάνειο
από τον Οργανισμό και έχουν σταματήσει
να πληρώνουν για διάστημα που ξεκινά από
τους 3 μήνες και ξεπερνά ακόμη και τα 2
χρόνια! 

«Ακάλυπτοι»
Το θέμα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο

καθώς, όπως αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύ-
πος, οι 20.000 από τους 60.000 δανειολήπτες
έχουν μείνει ακάλυπτοι από την επιδότηση
επιτοκίου εδώ και 2 χρόνια και κανείς δεν
ξέρει αν θα επιβαρυνθούν με αυξημένο επι-
τόκιο ή αν οι τράπεζες θα συνεχίσουν να
τους χρεώνουν τις δόσεις με μειωμένο επι-
τόκιο! 

Στην ίδια μοίρα βρίσκονται και οι υπόλοιποι
40.000 δανειολήπτες καθώς ούτε γι’ αυτούς
ο ΟΑΕΔ (στον οποίο ανήκουν πλέον οι υπη-
ρεσίες του ΟΕΚ) πληρώνει το ποσό που
προβλέπουν οι συμβάσεις τους ως επιδότηση
επιτοκίου με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να
υπάρχει ένα κρυφό χρέος της τάξης των
280 εκατ. ευρώ που οφείλεται από τον ΟΑΕΔ
στις τράπεζες για τις υποχρεώσεις επιδότησης
επιτοκίου από δάνεια που χορηγήθηκαν σε
δικαιούχους της Εργατικής Κατοικίας. 

Στην ουσία, αυτή τη στιγμή οι δανειολήπτες
του πρώην ΟΕΚ βρίσκονται μετέωροι γιατί
δεν ξέρουν ούτε σε ποια κατάσταση είναι το
δάνειό τους ούτε αν μπορούν και τι είδους
ρύθμιση να κάνουν και κυρίως δεν γνωρίζουν
τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να σημαίνει
το να μην αποδίδεται από τον ΟΑΕΔ στις
τράπεζες η επιδότηση επιτοκίου που προ-
βλεπόταν όταν είχαν πάρει το αρχικό τους
δάνειο. 

Ψάχνουν λύση
Στελέχη του υπουργείου Εργασίας, προς

τα οποία έθεσε το θέμα ο «Ε.Τ.», αναγνώρισαν
ότι υπάρχει πλέον πρόβλημα με την επιδότηση
των 270 εκατ. ευρώ που οφείλει ο ΟΑΕΔ για
δάνεια του ΟΕΚ ενώ σημείωσαν πως γίνεται
εκ νέου προσπάθεια ώστε να επανέλθει σε
επόμενο νομοσχέδιο η ειδική ρύθμιση για
τους 60.000 δανειολήπτες που θα δίνει τη
δυνατότητα επιμήκυνσης των δόσεων και
ταυτόχρονα παράτασης της επιδότησης επι-

τοκίου πέραν των 9 ετών που ισχύει σήμερα.
Την ίδια στιγμή όμως ανάλογο, αν όχι με-

γαλύτερο, πρόβλημα αντιμετωπίζουν άλλοι
46.563 οφειλέτες που πήραν άτοκο δάνειο
όταν ακόμη ήταν «εν ζωή» ο ΟΕΚ αλλά στη
συνέχεια και κυρίως μετά την κρίση και την
υπαγωγή της χώρας στο Μνημόνιο σταμάτησαν
να το πληρώνουν.

Αυτή η κατηγορία των δανειοληπτών
έχει φτάσει να καθυστερεί τις δόσεις μέχρι
και 2 χρόνια, με ποσό συνολικής οφειλής
που ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ, σύμφωνα
με εκτιμήσεις αρμόδιων στελεχών του πρώην
ΟΕΚ.

Η ειδική ρύθμιση, λοιπόν, που δεν μπήκε
τελικά σε κανένα νομοσχέδιο και θα έδινε
λύση για περισσότερους από 100.000 δα-
νειολήπτες, κόλλησε, όπως είπαν στον «Ε.Τ.»
πηγές του υπουργείου Εργασίας, στο γεγονός
ότι από την κατάργηση του ΟΕΚ και μετά όλα
τα προγράμματα αλλά και οι εκκρεμότητες
που είχε αφήσει ο Οργανισμός εγκαταλεί-
φθηκαν στην τύχη τους με ευθύνη του ΟΑΕΔ.

Αλχημείες ΟΑΕΔ
Ένας από τους λόγους μάλιστα που σή-

μερα το πρόβλημα με τα δάνεια του ΟΕΚ
εξελίσσεται σε βραδυφλεγή βόμβα είναι ότι
τα χρήματα που εισπράττει πλέον ο ΟΑΕΔ
από τις εισφορές των εργαζομένων δεν τα
χρησιμοποιεί για να καλύψει την επιδότηση
του επιτοκίου, αλλά τα διαθέτει αποκλειστικά
και μόνο για εσωτερικό δανεισμό, προκει-
μένου να πληρώνει τα επιδόματα ανεργίας!

Τον προηγούμενο μήνα ο ΟΑΕΔ ζήτησε
και το υπουργείο τού ενέκρινε νέο δάνειο
150 εκατ. ευρώ για τα επιδόματα ανεργίας
και το δώρο Πάσχα.

Το πιο εξωφρενικό είναι ότι ο ΟΑΕΔ,
στον οποίο υπάγονται εδώ και ενάμιση χρόνο
οι υπηρεσίες του ΟΕΚ, έχει σταματήσει να
στέλνει ειδοποιητήρια στους δανειολήπτες
ενώ από τον περασμένο μήνα καταργήθηκε
και η υπηρεσία από την οποία οι δανειολήπτες
μπορούσαν να πάρουν βεβαίωση για τις
δόσεις που πλήρωσαν! Άλλοι λοιπόν πλη-
ρώνουν χωρίς να ξέρουν τι ποσό τούς έχει
μείνει και άλλοι απλά διέκοψαν τις καταβολές
τους!

Ενδεικτικό της ανεπάρκειας και της αδια-
φορίας του Οργανισμού να εξυπηρετήσει
τους δικαιούχους του ΟΕΚ είναι ότι, ακόμη
και σήμερα, υπάρχουν 5.000 νοικοκυριά που
περιμένουν ακόμη την επιδότηση ενοικίου
του 2011!

Κώστας Κατίκος

Στον αέρα 100.000 δανειολήπτες του ΟΕΚ



Η Ομάδα
Π ολ ι τ ι κ ή ς
Προστασίας

Ολυμπιακού
Χωριού - Αχαρ-

νών, (ΟΠΠΟΧ-Α) ιδρύ-
θηκε το 2011 από εθελοντές κατοίκους
κυρίως του Ολυμπιακού Χωριού αλλά
και της ευρύτερης περιοχής Αχαρνών.
Είμαστε μη κερδοσκοπικό σωματείο,
αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθη-
νών με αριθμό μητρώου 28853/2012.

Επιπλέον, η Ομάδα μας είναι επίσημα
ενταγμένη στη Γενική Γραμματεία Πολι-
τικής Προστασίας Ελλάδος με αριθμό
μητρώου 25/2012 και συμμετέχει στα
Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Αχαρνών.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισ-
σότεροι άνθρωποι μπαίνουν στη μεγάλη
οικογένεια που λέγεται Εθελοντισμός -
στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας-
μαθαίνοντας τι πρέπει και τι δεν πρέπει
να κάνουμε σε περίπτωση έκτακτου πε-
ριστατικού. 

Με τον όρο Πολιτική Προστασία εν-
νοούμε τις πρώτες ενέργειες που κά-
νουμε, για παράδειγμα στις Πρώτες Βοή-
θειες μέχρι να έρθει ιατρική βοήθεια και
αναφερόμαστε μόνο σε ενέργειες και
όχι σε πράξεις. Πρώτες βοήθειες θεω-
ρούνται όλες οι ενέργειες όπως το να
καλέσουμε βοήθεια, να κλείσουμε το
δρόμο σε περίπτωση ατυχήματος, να
απομακρύνουμε τους περίεργους, να
ηρεμούμε τα οικεία πρόσωπα του θύμα-

τος κ.λπ. Οι Εθελοντικές ομάδες Πολιτικής
Προστασίας, δεν έχουν σκοπό να αντι-
καταστήσουν την ικανότητα του έμμι-
σθου προσωπικού εκτάκτων αναγκών,
αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα
σημαντικό συμπλήρωμα σε αυτό. Σαφώς
η καλύτερη πηγή βοήθειας σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής είναι
η αμειβόμενη.

Διαχειριστές έκτακτης ανάγκης, πυ-
ροσβέστες, όργανα επιβολής του νόμου,
παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και άλλοι
φορείς με συγκεκριμένη και εξειδικευμένη
εκπαίδευση,  προσφέρουν πρώτες βοή-
θειες στα πλαίσια της εργασίας τους,
κάνοντας μία απίστευτη δουλειά. Πολλές
φορές όμως δεν γίνεται να ενεργήσουν
μόνοι τους. Πρέπει λοιπόν όλοι να αγκα-
λιάσουμε το έργο τους και να βοηθή-
σουμε  έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην
ασφάλεια και την προστασία των κοινο-
τήτων μας. Αυτό κάνουν και οι εθελον-
τικές ομάδες, όπως και η δική μας. 

Η πρόκληση για την ομάδα μας είναι
η μεγιστοποίηση της ευαισθητοποί-
ησης και η ενθάρρυνση της συμμετοχής
των κατοίκων, σε δραστηριότητες ετοι-
μότητας αντιμετώπισης καταστροφών
για να επηρεάσουν θετικά την αλλαγή
στο επίπεδο της κοινότητας μας.

Τα άτομα μπορούν να κάνουν τη δια-
φορά στην κοινότητά τους, αλλά όχι ο
καθένας από μόνος του. Έρευνα για
την προσωπική ετοιμότητα δείχνει ότι
τα άτομα που πιστεύουν ότι είναι προ-
ετοιμασμένα για καταστροφές, συχνά
δεν είναι τόσο έτοιμα όσο νομίζουν. Επι-

πλέον, ορισμένοι παραδέχονται ότι δεν
σκοπεύουν να προετοιμαστούν καθό-
λου.

Η Ομάδα μας δημιουργεί προγράμ-
ματα σχετικά με την ετοιμότητα και
εκπαιδεύει τα μέλη σε βασικές δε-
ξιότητες αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών που χρήζουν άμεσης βοή-
θειας, όπως και σε θέματα πυρασφά-
λειας, έρευνας και διάσωσης, καθώς και
πιθανών καταστροφών. Χρησιμοποιώντας
την εκπαίδευσή τους, τα μέλη της ΟΠ-
ΠΟΧ-Α μπορούν να βοηθήσουν τους άλ-
λους στη γειτονιά ή στο χώρο εργασίας
τους μετά από ένα γεγονός και μπορούν
να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην
προετοιμασία της κοινότητας τους.

Το βασικό πρόγραμμα εκπαιδεύ-
σεων της OΠΠΟΧ-Α προετοιμάζει
τα μέλη:
• Να αντιμετωπίσουν τους ανθρώπους

σε κίνδυνο στην άμεση περιοχή.
• Να συλλέγουν πληροφορίες και να

αναπτύσσουν ένα σχέδιο λειτουργίας
με βάση τις προτεραιότητες και τους
διαθέσιμους πόρους.

• Να εφαρμόζουν την εκπαίδευσή τους
σε καταστάσεις όπου μπορούν να κά-
νουν τη διαφορά.

• Να δημιουργούν και να διατηρούν  την
επικοινωνία με ανταπόκριση

• Να προετοιμάζονται  για τους κινδύνους
που απειλούν την κοινότητα.

• Να εφαρμόζουν διάσωση και παροχή
πρώτων βοηθειών στο μέγεθος που
μπορούν και έχουμε το δικαίωμα μέχρι
να φτάσουν οι αρχές.

• Να εντοπίζουν και να απενεργοποιούν
βάνες κοινής ωφελείας. (Φυσικό Αέριο
κ.ά.)

• Να σβήνουν μικρές πυρκαγιές.
• Να προσδιορίζουν επικίνδυνα υλικά και

καταστάσεις.
• Να ρυθμίζουν την ιατρική βοήθεια.
• Να διεξάγουν έρευνα και διάσωση σε

ελαφριές και μέτριες δομικές ζημιές.
• Να βοηθούν στον ψυχολογικό αντί-

κτυπο της καταστροφής για τον εαυτό
τους και τους άλλους.
Με τη συνεχή εκπαίδευση, τα μέλη

της ΟΠΠΟΧ-Α διατηρούν και βελτιώσουν
τις δεξιότητές τους μέσα από μια ποικιλία
εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτι-
σης, ασκήσεις, και ειδικά σχέδια, όλα
προσαρμοσμένα στο τοπικό επίπεδο για
την κάλυψη των τοπικών αναγκών.

Μας βρίσκετε κάθε Τετάρτη από
19:00 - 22:00 (θερινό ωράριο) στα
γραφεία της Ομάδας μας, όπου βρίσκον-
ται στην οδό, Νίκου Κακλαμανάκη 65,
στο Ολυμπιακό Χωριό.

Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε
μαζί μας είτε τηλεφωνικά στα,
Κ1: 698 43 66 149 
Κ2: 695 62 95 379 
Κ3: 697 79 39 671 
είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο, e-mail: info@covert.gr

Για ακόμη περισσότερες πληροφορίες
και δράσεις, πληκτρολογήστε:
www.covert.gr

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ.
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Πανήγυρις Ναοῦ
Στίς 11 Μαΐου, τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου στό

Ὀλυμπιακό Χωριό, τίμησε μέ τήν παρουσία του ἡ Α.Ε. ὁ πρέσβης
τῆς Σλοβακίας κ. Peter Michalko. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ κ. πρέσβης
ἐπισκέφθηκε γιά δεύτερη φορά τόν ναό μας φέτος. Πρόκειται γιά
τήν χρονιά πού ἡ χώρα του, ἡ Σλοβακία, ἔχει ἀφιερώσει στούς
Ἁγίους Κύριλλο & Μεθόδιο τιμώντας τήν ἐπέτειο τῶν 1150 χρόνων
ἀπό τήν ἄφιξή τους στή Μοραβία τό 863 μ.Χ.

Αλβανία: “ Όχι” σε τουρκικό αίτημα αλλαγής της ιστορίας

Eθελοντισμός στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας

Ακαδημαϊκοί και διανοούμενοι, μεταξύ
των οποίων και ο Ι. Κανταρέ, κατά της
επανεξέτασης της ιστορίας, όπως ζητά
η Άγκυρα αναφέρει το ΑΠΕ. 

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει
στην Αλβανία το αίτημα της τουρκικής
κυβέρνησης προς τις αρχές της Πρίστι-
νας και των Τίρανων για την αφαίρεση,
από τα βιβλία της ιστορίας, των κεφα-
λαίων όπου περιγράφονται «αρνητικά
γεγονότα» - κατά την τουρκική πλευρά
- από την περίοδο της κατοχής από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Συγγραφείς, δημοσιογράφοι, αρθρο-
γράφοι και ακαδημαϊκοί από όλα τα
κράτη όπου ζουν Αλβανοί υπέγραψαν
ένα κείμενο εναντίον της επανεξέτασης
της ιστορίας των Αλβανών από Τούρκους
ειδικούς και χαρακτήρισαν την κίνηση
αυτή ως «πολιτιστική επίθεση που πλήττει
τη ραχοκοκαλιά του έθνους» και «απα-
ράδεκτη προσβολή για τους Αλβανούς
με συνέπειες για το μέλλον και την ταυ-
τότητά τους». 

Το κείμενο, που φέρει - μεταξύ άλλων
- την υπογραφή του διεθνούς φήμης
Αλβανού συγγραφέα Ισμαήλ Κανταρέ,
αναφέρει ότι «η οθωμανική κατοχή προ-
κάλεσε μια μαύρη τρύπα στην ιστορία
του αλβανικού έθνους». 

“Η κατοχή αυτή απομόνωσε βίαια

τους Αλβανούς από την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη και προκάλεσε ανεξίτηλες τρα-
γωδίες και δραματικές εξελίξεις στην
ιστορική μνήμη του έθνους. Ποτέ δεν
θα συμφωνήσουμε και καταδικάζουμε
τις προσπάθειες κάποιων ψευδο-ιστο-
ρικών και ορισμένων πολιτικών, οι οποίοι
προσπαθούν να παρουσιάσουν, σήμερα,
ολόκληρους αιώνες οθωμανικής κατοχής
ως επιτυχημένη και ειρηνική συνύπαρξη»
αναφέρει το κείμενο. 

“Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι, από
όλες τις γλώσσες των λαών υπό την
οθωμανική κατοχή, ειδικά η αλβανική
γλώσσα είχε απαγορευτεί βίαια. Αρκεί
και μόνο αυτό το γεγονός για να απο-
δείξει τη γενοκτονία της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας εναντίον των Αλβανών,
του πολιτισμού και της ταυτότητάς τους»
καταλήγει το κείμενο. 

Σ.Σ.: Συγχαρητήρια στούς Ἀλβανούς
πού ἀπέδειξαν ὅτι ἔχουν ἀξιοπρέπεια,
ὅπως καί ὅλοι οἱ λαοί, ἐκτός ἀπό τούς
Ἕλληνες, πού πρόθυμα χαρίζουμε τήν
ἱστορία μας, τήν ἐθνική κυριαρχία μας,
τήν ἀξιοπρέπεια, τόν πολιτισμό τήν
ἐλευθερία καί ὁ,τιδήποτε χρειαστεῖ στόν
ὁποιονδήποτε τυχόντα, ὥστε νά φαι-
νόμαστε ὅτι εἴμαστε καλοί καί ὑπάκουοι
ραγιάδες.
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O Άβολος Ορισμός ενός Άπιστου
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Η συγγραφέας Μαρία Παπαγιάννη στο 9ο Γυμνάσιο Αχαρνών
Την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 οι μαθητές του Β2 είχαν τη χαρά να υποδεχθούν τη

συγγραφέα Μαρία Παπαγιάννη στην αίθουσα εκδηλώσεων του 9ου Γυμνασίου Αχαρνών.

Τα παιδιά είχαν δουλέψει με τη φιλόλογό τους την κ. Αθανασία Πασχάκη το βιβλίο της Μα-

ρίας Παπαγιάννη, «Το Δέντρο το Μονάχο», που έχει τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο εφηβικού

μυθιστορήματος και το Βραβείο του λογοτεχνικού περιοδικού «Διαβάζω» και αναφέρεται,

μέσα σε κλίμα μαγικού ρεαλισμού, στις περιπέτειες παιδιών και μεγάλων που κατοικούν

σε ένα απομονωμένο χωριό στην Κρήτη. Οι μαθητές καλωσόρισαν τη συγγραφέα με μια

μαντινάδα που είχαν γράψει γι’ αυτήν και το βιβλίο της και συζήτησαν μαζί της για θέματα

που τους απασχόλησαν στο βιβλίο

αλλά και για γενικότερα θέματα,

όπως τα αυτοβιογραφικά στοιχεία

ενός συγγραφέα στο κείμενό του, τα

δικαιώματα του αναγνώστη κ.α. Στη

διάρκεια της συνάντησης, έγινε σύν-

δεση μέσω Skype με μαθητές της Α΄

τάξης του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας

και τη φιλόλογό τους κ. Μ. Παπα-

ζήση που συμπορεύονταν όλο το

διάστημα με το Β2 του 9ου Γυμνα-

σίου Αχαρνών στην επεξεργασία του

βιβλίου. Η εκδήλωση συνεχίστηκε

στην αίθουσα του Β2 όπου η συγγραφέας είδε εργασίες των μαθητών και υπέγραψε τα βι-

βλία τους. Τέλος όλοι δοκίμασαν με ιδιαίτερη όρεξη τα κρητικά εδέσματα που είχαν ετοι-

μάσει τα παιδιά του Β2 καθώς και τα παραδοσιακά γλυκά που είχαν στείλει ειδικά τα παιδιά

από τη Λευκάδα.

Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να
συνυπάρξουμε σ’ αυτόν τον Πλανή-
τη.

Με την ίδρυση Μουσουλμανικών
σχολείων αναρωτιέται κανείς πώς
τα παιδιά των μουσουλμάνων θα
αποκτήσουν τις αξίες μας και θα
είναι σε θέση να ενταχθούν με επι-
τυχία στην κοινωνία μας.

Το περιστατικό συνέβη στο Λονδί-
νο.

ΓΕΓΟΝΟΣ: Το Ισλάμ είναι η ταχύ-
τερα αναπτυσσόμενη θρησκεία στην
Βρετανία. Παρακολούθησα την ετήσια
συνέλευση για την διατήρηση/ανανέ-
ωση της αδείας μου στην ασφάλεια
υπηρεσίας των φυλακών.

Έγιναν παρουσιάσεις από τρεις
ομιλητές, για τις τρεις θρησκείες, την
Ρωμαιοκαθολική, την Προτεσταντική
και την Μουσουλμανική, οι οποίοι εξή-
γησαν τις πεποιθήσεις τους.

Ενδιαφέρθηκα ιδιαίτερα σε ότι ο
Ισλαμιστής Ιμάμης είχε να πει σχετικά
με τις βάσεις του Ισλάμ, μαζί με την
παρουσίαση βίντεο.

Μετά τις παρουσιάσεις, ήλθε η
ώρα των ερωτήσεων. 

Απευθύνθηκα προς τον Ιμάμη και
τον ρώτησα: «Διορθώστε με αν κάνω
λάθος, αλλά καταλαβαίνω ότι οι πε-
ρισσότεροι ιμάμηδες και κληρικοί του
Ισλάμ έχουν δηλώσει έναν ιερό πόλεμο
εναντίων των άπιστων του κόσμου και
ότι με τη δολοφονία ενός άπιστου (η
οποία είναι μια εντολή προς όλους
τους Μουσουλμάνους) έχουν εξασφα-
λίσει την μετάβασή τους στον Παρά-
δεισο. Αν αυτή είναι ...η περίπτωση,
μπορείτε να μου δώσετε τον ορισμό
του άπιστου;»

Δεν υπήρξε διαφωνία με τη δήλωσή
μου και, χωρίς δισταγμό μου απάντη-
σε, «αυτοί που δεν πιστεύουν!»

Του ανταπάντησα, «Επιτρέψτε μου
λοιπόν για να σιγουρευτώ, ότι σωστά
αντιλήφτηκα την απάντηση σας: Όλοι
οι οπαδοί του Αλλάχ έχουν εντολή να
σκοτώσουν όλους όσοι δεν είναι οπαδοί
του Αλλάχ, ώστε να μπορέσουν να
έχουν μια θέση στον Παράδεισο. Είναι
σωστό αυτό;»

Η έκφραση στο πρόσωπό του Ιμάμη

άλλαξε από αυτήν της εξουσίας με
εκείνη ενός μικρού αγοριού που μόλις
πιάστηκε με το χέρι του στο κουτί με
τα μπισκότα.

Εκείνος ντροπαλά απάντησε, «Ναι».
Στη συνέχεια δήλωσα: «Λοιπόν, έχω

ένα πραγματικό πρόβλημα προσπα-
θώντας να φανταστώ τον Πάπα να
διατάζει όλους τους Καθολικούς ν’
αρχίσουν να σκοτώνουν Μουσουλμά-
νους, ή τον Αρχιεπίσκοπο του Καν-
τέρμπουρι να παροτρύνει όλους τους
Προτεστάντες να κάνουν το ίδιο, προ-
κειμένου να τους εξασφαλίσουν μια
θέση στον Παράδεισο!»

Ο Ιμάμης ήταν άφωνος!
Και συνέχισα: «Έχω επίσης ένα

πρόβλημα με το να είμαι «φίλος» σας
όταν εσείς και οι κληρικοί αδελφοί
σας λέτε στους οπαδούς σας να με
σκοτώσουν! Επιτρέψτε μου να σας
θέσω ένα ερώτημα. Θα διαλέγατε τον
Αλλάχ σας, που σας λέει να με σκο-
τώσετε για να μπορέσετε να πάτε στον
Παράδεισο, ή τον Ιησού μου που μου
λέει να σας αγαπώ γιατί θα με πάρει
στον Παράδεισο και θέλει να είστε και
εσείς μαζί μου;»

Θα μπορούσατε να είχατε ακούσει
μια καρφίτσα που πέφτει καθώς ο
ιμάμης έμεινε άφωνος.

Περιττό να πούμε ότι, οι διοργα-
νωτές του σεμιναρίου της «Διαφορο-
ποιήσεως» δεν ήταν ευχαριστημένοι
με τον τρόπο που αποκαλύφθηκε η
αλήθεια και το πιστεύω των μου-
σουλμάνων.

Μέσα σε είκοσι χρόνια, θα υπάρ-
χουν αρκετοί μουσουλμάνοι ψηφο-
φόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο για να
εκλέξουν μια κυβέρνηση της αρε-
σκείας τους, που θα είναι συμβατή
με τον νόμο της Σαρίας.

Ο καθένας στον ΚΟΣΜΟ πρέπει
και απαιτείται να το διαβάσει, αλλά
με την τρέχουσα πολιτική παράλυση,
το ανεκτικό σύστημα της δικαιοσύνης,
τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης
και με την επικρατούσα "τρελή πολιτική
ορθότητα", δεν υπάρχει περίπτωση
αυτό το κείμενο να γίνει ευρέως γνω-
στό.

John Harrison MBE. MIDSc

Με έκδηλη θλίψη και ανησυχία, σήμερα
Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 γίναμε μάρ-

τυρες μιας πρωτοφανούς ασυδοσίας στο
πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου που τείνει
να γίνει πλέον μόνιμο φαινόμενο καθώς
προχωρούμε προς την άνοιξη. Δεκάδες
μετανάστες και Έλληνες στην ευρύτερη
περιοχή του δάσους Τατοΐου προχώρησαν
σε άναμα φωτιάς για μπάρμπεκιου. Σε πα-
ρατήρηση μελών του Συλλόγου Φίλων
Κτήματος Τατοΐου προκλήθηκε φραστικό
επεισόδιο. Δεκάδες αυτοκίνητα έκλεισαν
και τα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής
Οδού Αθηνών-Χαλκίδας με αποτέλεσμα σε
περίπτωση πυρκαγιάς ή εκτάκτου ανάγκης
να εγκλωβιστούν χιλιάδες κόσμου μέσα
στο δάσος. Δεχθήκαμε επίθεση φραστική
“ότι το δάσος είναι δημόσιο και μπορούμε
να κάνουμε ότι θέλουμε”. Κατόπιν τούτου
ενημερώσαμε την Πυροσβεστική, μιας και
στο Δασαρχείο Πάρνηθας δεν απαντούσε
κανείς μετά από επανειλλημένες προσπά-
θειες επικοινωνίας. Η Πυροσβεστική μας
ρώτησε αν η φωτιά είναι κοντά σε δέντρα
και δεν έλαβε καμία άλλη μέριμνα. 

Κατόπιν των παραπάνω ο Σύλλογος
Φίλων Κτήματος Τατοΐου καλεί όλους τους
υπευθύνους να αναλάβουν τις ευθύνες
που τους αναλογούν. Η ασυδοσία που
έχει γίνει μόνιμο φαινόμενο και τείνει να
παγιωθεί δεν θα γίνει πλέον ανεκτή από
κανέναν που σέβεται τον ευατό του και
την χώρα του. Το Τατόι είναι Νεώτερο
Μνημείο της χώρας μας και τεράστιο περι-
βαλλοντολογικό κεφάλαιο για την περιοχή
της πρωτευούσης. Ο εξευτελισμός και η
ερημοποίηση του αποτελεί την μέγιστη
εθνική ντροπή για ένα πολιτισμένο κρά-
τος.

Καλούμε τον υπεύθυνο μέχρι σήμερα
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρ-
νηθας, το Δασαρχείο Πάρνηθας καθώς και
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να
προχωρήσουν άμεσα στην περίφραξη του
Ιστορικού Πυρήνα του Τατοΐου από το
Ανάκτορο μέχρι το Βασιλικό Κοιμητήριο.

Εφόσον έχεις έναν αχανή χώρο απροστά-
τευτο δεν μπορείς να θέσεις σε εφαρμογή
κανονισμούς λειτουργίας. Καλούμε το Δα-
σαρχείο όπως τοποθετήσει σε εμφανή ση-
μεία του Κτήματος ενημερωτικές πινακίδες
με τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν
για προστατευόμενες περιοχές (με έμφαση
στην απαγόρευση εντός Εθνικών Δρυμών
το άναμα φωτιάς). Καλούμε τον Υπουργό
Δημοσίας Τάξεως όπως μεριμνήσει για την
άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής και
της Αστυνομίας στις καταγγελίες πολιτών
που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του
κτήματος Τατοΐου και το κλείσιμο των
δρόμων. Καλούμε τα συναρμόδια Υπουργεία
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού όπως λάβουν
όλα τα μέτρα για την ασφαλή παρουσία
των κατοίκων του λεκανοπεδίου στον συγ-
κεκριμένο χώρο. 

Ο Σύλλογος από την πλευρά του έχει
ξεκινήσει τις διαδικασίες ενημέρωσης των
διεθνών οργανισμών για την προστασία
της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς
για τα όσα συμβαίνουν σήμερα στο Τατόι.
Προχωρεί στην σύνταξη μελετών αποκα-
τάστασης των ιστορικών κτιρίων με πρώτο
αυτό το κτίριο του Βουτυροκομείου, ορ-
γανώνει τακτικό καθαρισμό του χώρου
και ενημερώνει τακτικά όλους του αρμο-
δίους για τα θέματα ευθύνης τους. Δυ-
στυχώς, πέραν των παραπάνω, δεν έχουμε
απολύτως κανένα άλλο δικαίωμα δράσης
στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου. Μπαί-
νουμε σε λίγους μήνες στην θερινή περίοδο
και αγωνιούμε μαζί με όλη την κοινωνία
για τον τόπο αυτό. Το αμέσως προσεχές
διάστημα θα ενημερώσουμε στην Αθήνα
τους ανταποκριτές ξένου τύπου. Το Τατόι
ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο εδώ και 10
χρόνια. Είναι καιρός όλοι να αναλάβουμε
τις ευθύνες μας.

Παρακαλούμε πολύ για την άμεση δη-
μοσίευση των παραπάνω. 

Με εκτίμηση,
Βασίλης Κουτσαβλής

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ανακοίνωση-Καταγγελία του Συλλόγου Φίλων 
Κτήματος Τατοΐου
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Από το 2001, το Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, με μια ‘’από-

φαση – πλαίσιο’’ υπέδειξε στα κράτη
μέλη της Ένωσης να θεσπίσουν αυ-
στηρές ποινές τόσο για πράξεις ρατσι-
στικής προπαγάνδας, όσο και για κάθε
δημόσια άρνηση των εγκλημάτων γε-
νοκτονίας. Η απόφαση, ωστόσο, εκείνη
–όπως ρητά αναφερόταν– δεν συνεπα-
γόταν υποχρέωση των κρατών μελών
να λάβουν μέτρα που αντιβαίνουν τις
θεμελιώδεις αρχές τους για την ελευ-
θερία του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρα-
σης και του Τύπου. Ούτε, βέβαια, οι
κοινοτικές αποφάσεις έχουν τη δεσμευ-
τικότητα Οδηγιών. Κι ούτε κατισχύουν
του Συντάγματος.

Δυο απόπειρες ανταπόκρισης στην
κοινοτική εκείνη απόφαση (η πρώτη
από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χ. Κα-
στανίδη και η δεύτερη από το Μ. Πα-
παιωάννου) εγκαταλείφθηκαν στη
μέση, καθώς συνάντησαν έντονες αν-
τιδράσεις. Ορισμένες, άλλωστε, διατά-
ξεις έρχονταν σε σύγκρουση, τόσο με
την Οικουμενική Διακήρυξη των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου (1948) όσο
και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και άλλες
–όπως εμμέσως επιβεβαιώνεται από το
σημερινό υπουργό Δικαιοσύνης– είχαν
προκαλέσει παρέμβαση του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών. Κάποια χώρα είχε
αντιδράσει και οι τότε κυβερνήσεις
(των Παπανδρέου και Παπαδήμου
αντίστοιχα) αναδιπλώθηκαν. Είναι,
μάλιστα, ηλίου φαεινότερο ότι η χώρα
αυτή ήταν η Τουρκία και η αντίδρα-
σή της οφειλόταν στις διατάξεις που
ποινικοποιούσαν την άρνηση των
γενοκτονιών.

Εάν, λοιπόν, το νέο νομοθέτημα έχει
–όπως ειπώθηκε– ως βάση τα προηγού-
μενα, θα θεσπιστούν διατάξεις ενάντια
στα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή θα
υπάρξουν προσαρμογές; Θα αγνοηθούν
οι έξωθεν αντιδράσεις ή θα καταλήξει
η Ελλάδα σε ένα νομοθέτημα που θα
καταδικάζει όσους αρνούνται οποι-
αδήποτε άλλη γενοκτονία, αλλά ανέ-
χεται όσους αρνούνται τις αναγνω-
ρισμένες από τη Βουλή Γενοκτονίες
των Ελλήνων του Πόντου και της
Μικράς Ασίας;

Μείζον ζήτημα εγείρεται, κατ’ αρχάς,
ως προς τη διατύπωση απόψεων για
την αντιμετώπιση της λαθρομετανά-
στευσης, καθώς οι λαθρομετανάστες,
σχεδόν στο σύνολό τους, ανήκουν σε
άλλες φυλές και έχουν άλλες θρη-
σκείες.

Μπορεί, δηλαδή, η εναντίωση στο
εξόχως επικίνδυνο φαινόμενο της λα-
θρομετανάστευσης να εμφανίζεται
σαν ρατσισμός, ακόμη κι αν δεν πρό-
κειται περί αυτού;

Μπορεί να ποινικοποιηθεί ο προ-
βληματισμός για το μεταναστευτικό,
ακόμη και εάν αφορά στην ανάπτυξη
ερωτημάτων, σκέψεων και προτάσεων
για την ανάσχεση της ανέλεγκτης με-
ταναστευτικής ροής;

Μπορεί να απαγορευτεί κάθε σκέψη
και πρωτοβουλία εναντίον του προ-
βλήματος;

Θα είναι παράνομος όποιος εναν-
τιώνεται στη λαθρομετανάστευση και
τα νοσηρά φαινόμενα –την έξαρση της
εγκληματικότητας, της εμπορίας ναρ-
κωτικών, της πορνείας, της γκετοποί-
ησης ολόκληρων γειτονιών– που συνε-
πιφέρει;

Εάν κάποιος βουλευτής προτείνει
μέτρα εναντίον της λαθρομετανά-
στευσης, θα διώκεται;

Ακόμη σοβαρότερο ζήτημα εγείρεται
από ενδεχόμενες διατάξεις που θέτουν
περιορισμούς στην ελεύθερη διακίνηση
ιδεών σχετικά με τις γενοκτονίες, το
ρατσισμό, τις θρησκευτικές πεποιθή-
σεις.

Πως μπορεί, δηλαδή, σε μια Δημο-
κρατία να αναπτύσσεται φόβος μπρο-
στά στην ελευθερία του λόγου και της
σκέψης;

Πώς μπορεί να φιμώνονται οι δια-
φορετικές προσεγγίσεις ιστορικών γε-
γονότων και να απαγορεύεται η ιστο-
ρική έρευνα;

Πώς μπορεί ορισμένες απόψεις να
θεωρούνται ποινικά κολάσιμες και άλ-
λες όχι;

Οι λόγοι του Ιωάννου του Χρυσο-
στόμου και τα κείμενα του Μεγάλου
Βασιλείου για τους Ιουδαίους θα θεω-
ρηθούν ρατσιστικά και θα ριχτούν στην
φωτιά;

Τα κηρύγματα της Εκκλησίας για

την αίρεση των Μαρτύρων του Ιεχωβά
θα απαγορευτούν;

Θα φυλακιστούν και θα στερηθούν
των πολιτικών τους δικαιωμάτων οι
επίσκοποι και οι ιερείς που θα επιμεί-
νουν;

Ακούγονται, όμως, και προτάσεις
για την επιβολή κυρώσεων που θα φτά-
νουν έως και την ‘’αυτόματη’’ έκπτωση
βουλευτή από το αξίωμά του. Αλλά
και θα επεκτείνονται σε βάρος των νο-
μικών προσώπων, των συλλόγων, των
οργανώσεων και των κομμάτων, ακόμη
και εάν οι υπόλογοι είναι κατώτερα
στελέχη τους. Και διερωτάται κανείς;

Είναι δυνατό σε δημοκρατικά πολι-
τεύματα να τίθενται πολιτικά κόμματα
εκτός νόμου εξαιτίας των ιδεών τους;

Είναι δυνατόν να προβλεφθεί ‘’αυ-
τόματη’’ στέρηση της ασυλίας βουλευτή
όταν το Σύνταγμα (άρθρο 62) απαιτεί
προηγούμενη άδεια της Βουλής;

Μπορεί να υπάρξει δίωξη βουλευτή
για γνώμη που εκφράζει κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων του, όταν κάτι τέ-
τοιο αποκλείεται ρητά και κατηγορη-
ματικά από το άρθρο 61 του Συντάγ-
ματος;

Και έπειτα: Εάν οι κάτοικοι στον
Άγιο Παντελεήμονα αντιδράσουν στην
παρουσία λαθρομεταναστών, θα τεθούν
εκτός νομιμότητας τα κόμματα στα
οποία κάποιοι από αυτούς μπορεί να
είναι στελέχη;

Αν οι εγκληματίες στη Μανωλάδα
ήταν στελέχη δημοκρατικού κόμματος,
θα έβγαινε κι αυτό εκτός νόμου;

Ακούγονται, όμως, και σκέψεις για
εισαγωγή και ποινικοποίηση της έν-

νοιας ‘’εχθροπάθεια’’, το περιεχόμενο
της οποίας είναι αδύνατο να προσδιο-
ριστεί νομικά κατά τρόπο αντικειμενικό
και αδιάτρητο. Προβλήματα, άλλωστε,
εντοπίζονται και στην ποινικοποίηση
του «μίσους», μιας έννοιας που εμπίπτει
στην αρμοδιότητα της ψυχολογίας. Ποι-
ος, δηλαδή, και πως θα αποφαίνεται
για την ύπαρξη ‘’εχθροπάθειας’’ ή ‘’μί-
σους’’; Ποιος και πως θα αποδίδει μια
πράξη σε λόγους μίσους και όχι άμυνας
ή βούλησης προστασίας του ιδίου ή του
κοινωνικού περίγυρού του, κατέναντι
υπαρκτού κινδύνου;

Ακούγεται, επίσης, ότι με ένα τέτοιο
νομοθέτημα μπορεί να αντιμετωπι-
στούν αντιδημοκρατικά μορφώματα.
Φαίνεται, μάλιστα, να υποστηρίζεται
και από πολιτικές δυνάμεις, όπως ο
ΣΥΡΙΖΑ, που –μέσα από το εκφραστικό
όργανό του, την ‘’Αυγή’’– κατακεραύ-
νωναν τα προηγούμενα. Και αυτό απο-
καλύπτει υποκρισία.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι υπερ-
βολές εκφράζουν επιπόλαιες φωνές
που αντιγράφουν αντιλήψεις εκείνων
που στοχεύουν. Διότι στις δημοκρατίες
οι ιδέες, ακόμη και οι πλέον επικίνδυνες,
δεν αντιμετωπίζονται με ακραία νομο-
θετήματα, αλλά με ισχυρότερες ιδέες.

Στις δημοκρατίες πολιτικά μορφώ-
ματα, ακόμη και ναζιστικά, δεν αντι-
μετωπίζονται στα δικαστήρια, αλλά
στην κοινωνία.

Στις δημοκρατίες υπάρχουν αρχές.
Και εάν οι αρχές αυτές παραβιάζονται,
τότε –και είναι περισσότερο από βέ-
βαιο– επέρχονται τα ακριβώς αντίθετα
αποτελέσματα.

Τo «αντιρατσιστικό» νομοσχέδιο
Άρθρο του Γιάννη Μιχελάκη, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Φοιτητές του Παντείου αγνοούσαν τη Μάχη του Μαραθώνα

Αίσθηση και έντονο προβληματισμό έχει

προκαλέσει στην πανεπιστημιακή κοινότητα

το τραγελαφικό περιστατικό που αποκάλυψε

ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου

Δονάτος Παπαγιάννης. Όταν ρώτησε 300

φοιτητές του να του πουν τι ξέρουν για τη

Μάχη του Μαραθώνα, στην αίθουσα επι-

κράτησε νεκρική σιγή.

Την κατάσταση έσωσε μια φοιτήτρια, η

οποία αν και αλβανικής καταγωγής, περιέ-

γραψε με καταπληκτική ακρίβεια τα γεγονότα

της μάχης. Σύμφωνα με το όσα ανέφερε

με γλαφυρό τρόπο ο καθηγητής στην Espres-

so:

«Το μάθημα γίνεται σε προχωρημένο

εξάμηνο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.

Το παρακολουθούν περίπου τριακόσιοι φοι-

τητές. Υπό προθεσμία δηλαδή, νέοι επι-

στήμονες. Κάποια στιγμή ο λόγος στρέφεται

στον Μαραθώνιο που έλαβε χώρα στην

Αθήνα και προκάλεσε μάλιστα το ενδιαφέρον

σε αθλητές όλου του κόσμου, αλλά και

του ελληνικού κοινού, αφού προβλήθηκε

live από την τηλεόραση» σημείωσε και

πρόσθεσε:

«Ρώτησα με την ευκαιρία τους φοιτητές

μου να μου πουν, λόγω ποιου γεγονότος

οργανώνεται συγκεκριμένος αγώνας δρό-

μου. Άκρα του τάφου σιωπή. Ουδεμία απάν-

τηση... Ουδείς γνώριζε! Επέμεινα... 

«Δεν θα προχωρήσω την παράδοση

του μαθήματος, αν δεν ακούσω απάντηση

στο συγκεκριμένο ερώτημα» είπα.

Σιωπή. Ξάφνου σηκώνεται ένα χέρι. Με

αυτοπεποίθηση. Δεν τρέμει. Νιώθω μια

ελαφριά εκτόνωση.

«Επιτέλους, γνωρίζει ένας» σκέφτηκα.

Σώθηκε τουλάχιστον η τιμή του πανεπι-

στημίου».

«Αγαλλίαση»

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος: «Ήταν φοι-

τήτρια. Με άψογη εκφραστική λεπτότητα

και με καταπληκτική ακρίβεια περιέγραψε

τα γεγονότα της μάχης του Μαραθώνα.

Ένιωσα μια κρυφή αγαλλίαση. Αλλά ταυτό-

χρονα και περηφάνια για την πληθωρική

ευρυμάθεια της φοιτήτριάς μου, έστω και

αν ήταν μία και μοναδική.

Για να την επιβραβεύσω, την ρώτησα

πώς τη λένε και από ποιο μέρος της Ελλά-

δας είναι (με τον ενδόμυχο φόβο μήπως

ήταν από τον Μαραθώνα!)

Με έμφυτη ταπεινότητα μου απάντησε:

«Με λένε Συλβάνα και είμαι από την Αλ-

βανία».
iefimerida.gr
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Απόρρητη έκθεση της Μοσάντ από ιδιωτική συνομιλία του

Χένρυ Κίσινγκερ σε εκπροσώπους της γερμανικών εβραϊκών συ

ναγωγών, κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Γερμανία (1983).

Μετάφραση από το αγγλικό κείμενο (το πρωτότυπο ακολουθεί).

“Στις αρχές του 21ου αιώνα το Ισραήλ πρέπει να ελέγχει όλα τα ενεργει-

ακά κοιτάσματα της Αν. Μεσογείου. Από τους συνδικαιούχους μόνο με την

Τουρκία πρέπει να διαπραγματευτεί και στην ανάγκη να παραχωρήσει ένα

μέρος. Οι Αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής θα είναι απασχολημένες

σε εμφύλιες συρράξεις. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα μαστίζονται από δρο-

μολογημένη οικονομική κρίση. Η μόνη παρηγοριά για τους Ελληνες ίσως

να είναι η δικαίωση τους για την αποπληρωμή των Γερμανικών αποζημιώ-

σεων από το β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Σε αυτή τη δικαστική διεκδίκηση τους

πρέπει να τους στηρίξουμε, για να τρωθεί η οικονομική επανάκαμψη και

το γόητρο της, πάντοτε επικίνδυνης για μας, Γερμανίας”.

Το πρωτότυπο κείμενο

At the beginning of the 21st century, Israel must succeed in the integral

control of the energy deposits, which exist in the maritime area of the East

Mediterranean. Concerning the future exploiters, Israel should negotiate

only with Turkey and, if circumstances make it necessary, yield to Turkey

parts of the deposits. Arab nations in the Middle East will be locked on the

vicious circle of civil wars. Greece and Cyprus, will be confronted with di-

rected economic crisis. The only consolation for the Greek people might be

receiving the long over due WWII German compensations. In this demanding

judiciary struggle, Greece deserve our full support, in order to make vul-

nerable the ever dangerous for us German prestige, and its economic, future

reconstruction.

(CONFIDENTIAL ESSAY, GERMANY, 1983)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κοινοποίηση προς:

Φορείς: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής - Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος - 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό - Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
- Σύνδεσμος Προστασίας Πάρνηθας - Δασαρχείο Πάρνηθας - Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας - Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής - Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς - Δήμος
Αχαρνών - ΑΤ. Τατοΐου.
Έντυπο & ηλεκτρονικό τύπο

Για δεύτερη χρονιά ο Όμιλος Φίλων του Δάσους με την πείρα που έχει αποκτήσει
στον τομέα ευθύνης του μετά από 30 χρόνια παρουσίας του σε αυτήν και ειδικότερα
οι ευρύτερες περιοχές της Βαρυμπόπης (θέση Πλατάνια και κτήμα Τατοΐου), γνω-
ρίζοντας παράλληλα πολύ καλά την διαμόρφωση του εδάφους σε συνδυασμό με
την πυκνή βλάστηση, αλλά και όλων των δρόμων διαφυγής που υπάρχουν στην
αυτήν την περιοχή και παρατηρώντας μια καθημερινή αυξητική τάση της τεράστιας
συνάθροισης χιλιάδων ανθρώπων με τα οχήματα τους ατάκτως παρκαρισμένα εκα-
τέρωθεν του στενού επαρχιακού δρόμου Αθηνών - Κατσιμιδίου Τατοΐου (στην πε-
ριοχή Βασιλικά Κτήματα) ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

Κάνουμε έκκληση προς όλους τους φορείς να σκεφτούν το ενδεχόμενο το τι θα
μπορούσε να συμβεί εάν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά από απροσεξία στην περιοχή
αυτή.

Να σκεφτούν τις συνέπειες που θα υπάρξουν με τα πυροσβεστικά οχήματα εγ-
κλωβισμένα και ανίκανα να επέμβουν από τα ατάκτως σταθμευμένα οχήματα επάνω
στο δρόμο. 

Ποιες οι διαστάσεις που θα λάβει αυτή η πυρκαγιά και τα πόσα ανθρώπινα
θύματα θα υπάρξουν εγκλωβισμένα με τον πανικό να καταλαμβάνει τους επισκέπτες
που θα προσπαθούν να διαφύγουν από το ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο;

Σκεφτείτε ακόμα να συμβεί ένα απλό ατύχημα (έχει γίνει πάρα πολλές φορές)
σε κάποιον από τους ποδηλάτες που κατακλύζουν τα δασικά μονοπάτια κάθε σαβ-
βατοκύριακο (και όχι μόνο), με το ασθενοφόρο εγκλωβισμένο και ανίκανο να φτάσει
εγκαίρως στο ατύχημα.

Τα πολύτιμα αυτά λεπτά ίσως κοστίσουν ζωή.
Οι ευθύνες θα είναι τεράστιες και δεν πρέπει η αμέλεια να βαρύνει κανέναν.
Στην περσινή περίοδο παρόλη την αποστολή ανάλογου δελτίου τύπου προς

όλους τους φορείς η μόνη συνεργασία που κατέστη (και σημειωτέων  μόνο για την
ημέρα της Πρωτομαγιάς) ήταν μεταξύ εμας, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Πάρνηθας, του 6ου Πυροσβεστικού Σταθμού και του Τμήματος Τροχαίας Κηφισιάς,
όπου με την άψογη συνεργασία μας αποφύγαμε τα χειρότερα παρόλη την (λιγότερη
βάση σημερινών στοιχείων) συνάθροιση ανθρώπων και οχημάτων τότε. 

Φέτος όμως οι καταστάσεις είναι ακόμα πιο δύσκολες. Καθότι χιλιάδες κόσμος
έχει ενημερωθεί για τα αξιοθέατα της περιοχής με τις δυνατότητες της για μια
άμεση και φθηνή επαφή με την φύση. Αυτο το ζούμε και το βλέπουμε κάθε σαββα-
τοκύριακο. 

Με βάση όμως τα στοιχεία που προκύπτουν ειναι δυσμενή λόγο της οικονομικής
θέσης που έχουμε εισέρθει (όχι μόνο εμείς) σαν καθαρά εθελοντικός σύλλογος
αλλά όλοι μας.

Έτσι χωρίς καμία οικονομική υποστήριξη βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση
να σας ανακοινώσουμε την πλήρη αδυναμία μας για την οποιαδήποτε κίνηση μας
με τα περιπολικά πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτει ο όμιλος μας, τόσο για την
επιτήρηση, αλλα πόσο μάλλον για την καταστολή κάποιου φαινομένου που ίσως
προκύψει στην περιοχή, λόγο έλλειψης καυσίμων.

Παρόλο τις δυσκολίες συνθήκες οι παρουσία των μελών μας στις εγκαταστάσεις
μας που ως γνωστό βρίσκονται στην καρδιά αυτής της περιοχής είναι και θα είναι
συνεχείς.

Θα προτείναμε και θα εκτιμούσαμε ένα κοινό σχεδιασμό όπου μέσο της συνερ-
γασίας μας θα πετύχουμε την υλοποίηση και την διαχείριση αυτου ολοένα αυξανό-
μενου αυτού φαινομένου. 

Φαινόμενο τόσο επικίνδυνο ώστε να εγκυμονεί τον κίνδυνο να  χαθούν ίσως και
ζωές.

Παραθέτουμε στην διάθεση σας τα τηλέφωνα των αρμοδίων μας για θέματα
σχεδιασμού, συντονισμού και επικοινωνιών του Ομίλου Φίλων του Δάσους για βοή-
θεια στην άμεση σύγκληση όλων των φορέων.

Πρόεδρος:                         Λεμπέσης Ευστάθιος    (6970042025)
Υπεύθυνος συντονιστής: Κασαπίδης Αθανάσιος  (6974433172)
Γεν. Γραμματέας:              Κατσανδρή Σωτηρία     (6981017060)

Μετά τιμής για το Δ.Σ του Ομίλου Φίλων του Δάσους

OMIΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Σε Δύση και Ανατολή, σε Βορρά και
Νότο, σε πλούσιους ή φτωχούς, δεν

υπάρχει άλλη χώρα στην οποία να…
ενοχλεί ο Εθνικός Υμνος: είναι κι αυτό
ένα δικό μας φαινόμενο, κομμάτι της
ελληνικής ιδιαιτερότητας. Πιθανώς, αν
οργανωθεί ένα συνέδριο από ιστορικούς
και ψυχολόγους, ίσως και ψυχιάτρους,
να καταφέρουν οι επιστήμονες να μας
πουν το γιατί. Είτε όμως γίνει το συνέδριο
είτε όχι, το βέβαιο είναι ότι το, με διεθνείς
προδιαγραφές, παράδοξο, είναι το να ενοχλεί
ο Εθνικός ύμνος μιας χώρας κι όχι το αντί-
στροφο. 

Πολλοί έμειναν άναυδοι επειδή τα στρα-
τιωτικά αγήματα τραγούδησαν τον εθνικό
ύμνο το βράδυ της ανάστασης στη δοξολογία.
Ε, πολύ καλά έκαναν και τον τραγούδησαν.
Και σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρόσβαλε
κανέναν, ούτε κι ενόχλησε την εκκλησία –
το ακριβώς αντίθετο μάλιστα. Και πάρα
πολύ καλά έκανε και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και
συνεχάρη τα αγήματα για να κοπούν οι
όποιες ανόητες συζητήσεις για το αν θα
έπρεπε να τιμωρηθούν σα να είχαν κάνει
κανένα έγκλημα!... 

Αλλωστε, ο λόγος για τον οποίο το
βράδυ της ανάστασης αποδίδονται στρα-
τιωτικές τιμές στις εκκλησίες είναι ακριβώς
το γεγονός ότι το ελληνικό πρωτόκολλο
τιμά συμβολικά με την ύψιστη τιμή, ως αρ-
χηγό κράτους, το μέγα αυτό θρησκευτικό
γεγονός. Γι αυτό βρίσκονται εκεί τα αγήματα
και οι μπάντες, γι αυτό την ώρα που ακού-
γεται το Χριστός Ανέστη ακούγεται μαζί και
το εμβατήριο της Σημαίας. 

Η υπόθεση της ενοχοποίησης του
εθνικού φρονήματος ενός ολόκληρου
λαού είναι πλέον τόσο γελοία και συν-
τριπτικά ξεπερασμένη, που καταντά προ-

κλητική. Η λογική βάση της οποίας οι
άνθρωποι στην Ελλάδα πρέπει περίπου
να ντρέπονται για την εθνική τους ταυ-
τότητα όχι μόνον είναι εντελώς απαρά-
δεκτη αλλά είναι και απόλυτα αντιπα-
ραγωγική: πώς μπορεί να κάνει το οτι-
δήποτε, ακόμα και στην ίδια την οικο-
νομική δραστηριότητα, ένας λαός που
πρέπει περίπου να απολογείται για την
αγάπη του και το σεβασμό του προς
την ίδια του την πατρίδα;

Πρέπει λοιπόν κάποτε να τελειώνουμε
με αυτές τις μπούρδες που, επιπλέον,
κρύβουν κι άλλες πτυχές: τα εθνικά αι-
σθήματα σε αυτό τον τόπο έχουν κατα-
πιεστεί τρομακτικά κι έχουν ενοχοποι-
ηθεί όσο δεν πάει άλλο, άδικα, άκριτα,
εν τέλει ανόητα - γι αυτό ας μην απορούν
οι πολέμιοί τους όταν αυτά γίνονται
αντικείμενα καπήλευσης: όταν η εθνική
συνείδηση πρέπει να απολογείται, τότε
κάποιοι θα την αξιοποιήσουν όπως
τους βολεύει.

Aν παρόλα αυτά υπάρχουν εκείνοι
που ντρέπονται που είναι Ελληνες, που
τους ενοχλεί η πατρίδα και τα σύμβολά
της, είναι δικαίωμά τους. Μπορούν δε
πάντοτε να τα μαζεύουν και να φεύγουν.
Κάποια άλλη «πατρίδα», που θα είναι
πιο κατάλληλη για τα όσα νιώθουν ή
πιστεύουν, θα βρεθεί να τους στεγάσει.
Κι ας διαλέξουν άλλους ύμνους. Δεν
πειράζει: ας μείνουμε εδώ εκείνοι που
ο Υμνος στην Ελευθερία μας συγκινεί
ακόμα. Γιατί αυτό ακριβώς είναι ο δικός
μας ελληνικός εθνικός ύμνος: είναι η
ωδή προς την Ελευθερία, που, είναι
αλήθεια, δεν την αντέχουν όλοι... 

[Toυ Γεωργίου Π. Μαλούχου από Το Βήμα] 

Όποιοι ενοχλούνται να τον ακούν ας αλλάξουν πατρίδα!

Aναλαμβάνουμε διανομές εντύπων σε

Βαρυμπόπη, Θρακομακεδόνες, Διόνυσο, 

Ιπποκράτειο, Πολιτεία και όμορες περιοχές.

Τηλ. 6946001173
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Την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο “Σπύρος Αποστό-

λου” στους Αγ. Αναργύρους, φιλοξενή-

θηκε η έκθεση “Εικαστικές δημιουργίες

για την ανάδειξη πολιτισμικών μνημείων

της Ελλάδας” που διοργάνωσε η περιφέ-

ρεια Γ’ Αττικής του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Οι κλάδοι του

τοπικού τμήματος Θρακομακεδόνων ανέδειξαν το εκκλησάκι του

Αγ. Γεωργίου του Βουρδούμπα, τον τάφο του Σοφοκλή και τα Βα-

σιλικά κτήματα κατακτώντας  την πρώτη θέση με την αφίσα του

κλάδου Αστεριών, προβάλλοντας το ιστορικής σημασίας εκκλησάκι

του Αγ. Γεωργίου του Βουρδούμπα.

Αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική με 19 συλλήψεις

19 άτομα που συνελήφθησαν σε ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. στις 13 και 14 Μαϊου
στις περιοχές του Ασπρόπυργου, των Άνω Λιοσίων και των Αχαρνών, οδηγή-
θηκαν στον εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, στην οποία συμ-
μετείχαν περισσότεροι από 230 αστυνομικοί, ελέγχθησαν 386 άτομα και 254 οχή-
ματα, προσήχθησαν 185 άτομα και συνελήφθησαν 19 άτομα εκ των οποίων επτά
για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, ένα για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος και παράβαση
του Ν. περί όπλων, ένα για παράβαση του Ν. περί ναρκωτικών και περί όπλων, δύο
για παράβαση του Ν. περί αλλοδαπών, ένα για λαθρεμπόριο χρυσού, ένα για πα-
ραεμπόριο, ένα για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, τέσσερα άτομα με καταδικα-
στικές αποφάσεις και ακόμα ένα για παράβαση του Γ.Ο.Κ.

Στο πλαίσιο των ελέγχων κατασχέθηκαν τρεις  κυνηγετικές καραμπίνες, ένα
κυνηγετικό δίκαννο και ένα αεροβόλο όπλο, 39 δισκία ναρκωτικών, χρηματικό
ποσό 865 ευρώ, 598 ζεύγη γυαλιών ηλίου, 370 ρολόγια χειρός και 80 ζεύγη πα-
πούτσια (όλα απομιμητικά προϊόντα), ενώ βρέθηκαν τέσσερις κλεμμένες μοτοσυ-
κλέτες.

Προκλητικές αναρτήσεις στο Διαδίκτυο
έκανε ο ένας εκ των πέντε συλλη-

φθέντων της Νέας Φιλαδέλφειας. Πρό-
κειται για τον 40χρονο αντιεξουσιαστή
παλιό γνώριμο των αρχών, ο οποίος είχε
συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2011 για
οπλοκατοχή. Ο 40χρονος αντιεξουσια-
στής, λίγο μετά την φυλάκιση του, είχε
κάνει μια ανάρτηση στο διαδίκτυο στην
οποία ανέφερε:

«Η σύλληψη δεν ήταν αποτέλεσμα
οργανωμένης επιχείρησης. Η συνάντηση
με τους ένστολους μισθοφόρους ήταν
συμπτωματική. Δεν κατηγορούμαι για
κανένα άλλο γεγονός εκτός της οπλο-
φορίας. Ούτε έγινε μέχρι τώρα κάποια
απόπειρα από τους σκηνοθέτες της ασφά-
λειας να με συνδέσουν με άλλες δικα-
στικές υποθέσεις ή να εμπλέξουν άλλους
ανθρώπους, παρότι εισέβαλαν στο σπίτι
μιας συντρόφισσας (συν του δικού μου
και του πατέρα μου). Η σύλληψή μου
ήταν ευκαιρία για τους αστυνομοτρομο-
κρατικούς μηχανισμούς ώστε να με απο-
σπάσουν από τα ανοιχτά εξεγερσιακά
κοινωνικά μέτωπα, να με περιορίσουν,
να με κατοπτεύσουν. Αυταπατώνται. Οπου
σταθούμε είναι ένα σημείο αγώνα ενάντια
στο κράτος, σε αφεντικά, σε κάθε τυ-
ραννία, σε κάθε εξουσία. Τα τεχνητά σύ-
νορα δεν μπορούν να σπάσουν τους
αγώνες. Οι αγώνες θα σπάσουν τις φυ-
λακές». 

Μεταξύ άλλων, στις 29 Φεβρουαρίου
του 2012 με ανάρτηση του στο indymedia,

τόνιζε: «Είμαι εχθρός του ελληνικού
έθνους και κάθε έθνους. Διότι πρόκειται
για πολεμικούς μηχανισμούς κοινωνικής
αποσύνθεσης και υποδούλωσης. Η εθνική
συνείδηση είναι το προκάλυμμα της αφο-
μοίωσης στον αστικό ολοκληρωτισμό,
της αφομοίωσης στον ιδιωτικό ωφελιμι-
σμό, στην εκμετάλλευση και στην συσ-
σώρευση, στην δικτατορία του νόμου·
είναι η φοβική και μισάνθρωπη κέλευση
της υποταγής στο κράτος. Κεφαλαιούχοι,
πολιτικάντηδες, λόγιοι βρικόλακες και
μισθοφόροι συναποτελούν τον πυρήνα
του έθνους εξαπαρχής του. Εκατόν ενε-
νήντα χρόνια εξαπάτησης, καταπίεσης,
αποικειοποίησης και μητροπολιτικού εγ-
κλεισμού, η ιστορία του έθνους μέσα
στα σύνορα του ελληνικού κράτους. Εκα-
τόν ενενήντα χρόνια πολεμικής συστρά-
τευσης με τις μεγάλες δυνάμεις του κε-
φαλαίου, η θέση του ελληνικού έθνους
στην εξέλιξη της διακρατικής κυριαρ-
χίας». 

Φυσικά τελείως συμπτωματικά ακρι-
βώς τις ίδιες θέσεις έχει και η Νέα
Τάξη Πραγμάτων, δηλαδή την κατα-
στροφή των εθνών, και των “τεχνητών”
συνόρων, και όλοι μαζί να ζήσουμε
κάτω από την ίδια στέγη (Παγκόσμιο
Καθεστώς), να μην πιστεύουμε τίποτα,
και να αναγάγουμε την Υλη σε θεό. Πα-
ραδόξως οι σκοποί του ταιριάζουν με
τους σκοπούς των εξουσιαστών που
απεχθάνεται. Είναι και αυτό ένα από
τα “ανεξήγητα” της ζωής.

Γαλλία: 8.000 απολύσεις ενέκριναν τα συνδικάτα των 
εργαζομένων στον όμιλο Peugeot Citroën

Σιγά μήν γινόταν αυτό στήν Ελλάδα

Υπέρ ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης το οποίο προβλέπει να περικοπούν χιλιάδες

θέσεις εργασίας και να κλείσει ένα εργοστάσιο ψήφισαν σήμερα τα συνδικάτα,στο

πλαίσιο ενός σχεδίου για να σταματήσουν οι ζημιογόνες χρήσεις της. 

Η πλειοψηφία των συνδικαλιστικών ηγεσιών τάχθηκε τον περασμένο μήνα υπέρ της

έγκρισης του σχεδίου, το οποίο προβλέπει να καταργηθούν 8.000 θέσεις εργασίας στη

Γαλλία και να κλείσει ένα εργοστάσιο στο Ολνέ, κοντά στο Παρίσι. Ομως οι περικοπές

των θέσεων εργασίας καθυστέρησαν μετά την προσφυγή δύο συνδικάτων στην δικαιο-

σύνη. 

Δικαστήριο του Παρισιού απέρριψε την προσφυγή των δύο συνδικάτων που

διαφωνούσαν -CGT και Sud-, ανοίγοντας τον δρόμο για να εφαρμοστεί το σχέδιο. 

Οι συνδικαλιστές ενέκριναν τα μέτρα με 18 ψήφους υπέρ και 2 κατά, είπε εκπρόσωπος

του CFTC έπειτα από συνάντηση του κεντρικού συμβουλίου της επιχείρησης σήμερα. 

Η Peugeot υφίσταται ζημίες έως και 200 εκατ. ευρώ τον μήνα, ενώ δεν προβλέπει να

επανέλθει στην κερδοφορία πριν από το 2015. 

Παρουσιάζοντας μια περαιτέρω υποχώρηση 6,5% των εσόδων του πρώτου τριμήνου

την περασμένη εβδομάδα, η αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε πως σχεδιάζει να κάνει

περικοπές κόστους ζητώντας υποχωρήσεις από τα συνδικάτα σε ότι αφορά θέματα όπως

η μείωση των ωρών εργασίας, το πάγωμα των μισθών κ.ά. 

«Είμαι εχθρός του ελληνικού έθνους»
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Η Ελλάδα από
το 1987 χαρακτη-
ριζόταν “ελεύθε-
ρη λύσσας”, λόγω
της διενέργειας

εμβολιασμών στα ζώα συντροφιάς. Πρό-
σφατα, όμως, επιβεβαιώθηκαν στην χώρα
μας 8 θετικά κρούσματα λύσσας από το
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την
λύσσα. Τα κρούσματα αυτά αφορούσαν
2 σκύλους και 6 ζώα άγριας πανίδας (κόκ-
κινη αλεπού), αλλά και οικόσιτα ζώα,
όπως γάτες, αιγοπρόβατα, βοοειδή. Η
λύσσα είναι δυνατόν να προσβάλλει όλα
τα θηλαστικά. Πολύ ευπαθή ζώα είναι οι
αλεπούδες, τα τσακάλια και οι λύκοι και,
κατ΄αναλογίαν, οι σκύλοι. Και ο άνθρωπος,
όμως, δεν μένει αλώβητος από την ασθέ-
νεια της λύσσας, η οποία αποτελεί μεγάλο
κίνδυνο για την δημόσια υγεία γιατί προ-
καλεί θανατηφόρο εγκεφαλίτιδα στον άν-
θρωπο. Είναι, επομένως, μια άκρως επι-
κίνδυνη ασθένεια για τους ανθρώπους
και τα ζώα! 

Συμπτώματα στον σκύλο και στον
άνθρωπο

Η διάρκεια της νόσου στο σκύλο είναι
πολύ σύντομη (7 ημέρες). Η νόσος στην
αρχή εκδηλώνεται με ανησυχία, απρόκλητα
γαυγίσματα, σιελλόρροια, το ζώο γίνεται
ευρέθιστο, δαγκώνει ό,τι βρει μπροστά
του και παρουσιάζει έντονη επιθετικότητα.
Στη συνέχεια εμφανίζεται παράλυση και
το ζώο δε μπορεί να φάει ούτε να πιεί. Ο
θάνατος επέρχεται τελικά από αναπνευ-
στική παράλυση.

Η λύσσα στον άνθρωπο παρουσιάζει
την ίδια περίπου εικόνα όπως και στο
σκύλο. Σε περίπτωση που ο άνθρωπος
δαγκωθεί από λυσσασμένο σκύλο, καθα-
ρίζεται προσεκτικά το τραύμα και αμέσως
ακολουθεί χορήγηση αντιλυσσικού εμβο-

λίου και ίσως αντιλυσσικού ορού.
Θεραπεία και πρόληψη στον σκύλο

Δυστυχώς, δεν υπάρχει θεραπεία της
νόσου για τα ζώα. Υπάρχει, όμως, πρό-
ληψη, όσον αφορά στα ζώα συντροφιάς
και κυρίως στον σκύλο. Γίνονται αποτε-
λεσματικοί εμβολιασμοί από την ηλικία
των 3,5 μηνών. Το ζώο θα πρέπει στη
συνέχεια να επανεμβολιάζεται μία φορά
το χρόνο, για όλη του τη ζωή. Απαιτούνται
περίπου 21 ημέρες για να αναπτύξει το
ζώο αντισώματα κατά της νόσου. Ζώα
ύποπτα για λύσσα πρέπει να απομονώ-
νονται, να παρακολουθούνται και να ενη-
μερώνονται οι αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι
πολύ σημαντική η πρόληψη της νόσου,
που επιτυγχάνεται με τον έγκαιρο και
συχνό εμβολιασμό των κατοικίδιων ζώων.
Έτσι είναι δυνατός ο έλεγχός της και, ελ-
πίζουμε, η επανεξαφάνισή της στο μέλ-
λον!

Η ‘’Μέριμνα’’ στην προσπάθειά της να
διατηρεί τα αδέσποτα της περιοχής μας
(που δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθούν
και, συνεπώς, ζουν στους δρόμους των
Θρακομακεδόνων) υγιή, συνεχώς ενημε-
ρώνει τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς,
και κυρίως σκύλων, για την λύσσα. Πα-
ράλληλα, σε συνεργασία με το
ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. (Διαδημοτικό Κέντρο Περί-
θαλψης Αδέσποτων Ζώων) έχει αποδυθεί
σε αγώνα εμβολιασμού των αδέσποτων
κατά της λύσσας και των άλλων επικίν-
δυνων ασθενειών που μπορεί να τα προ-
σβάλλουν.

Ας προσπαθήσουμε όλοι να βοηθή-
σουμε τα ζώα μας, δεσποζόμενα ή/και
αδέσποτα, γιατί έτσι βελτιώνεται η ζωή
τους και, κατ΄ ακολουθίαν, η ζωή μας!

Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Η Πρόεδρος

Έυη Οικονομίδου

Η Λύσσα και η σημασία της για τον άνθρωπο και τα ζώα

Έ χουν περάσει αρκετά χρόνια, θυ-
μάμαι όμως κάτι που μου συνέβη

μες στην τάξη.
Ήταν η εποχή που κυβερνούσε τούτον

τον ταλαίπωρο τόπο ο «αρχιερέας της
διαπλοκής» και τα σπιθαμιαία τσιράκια
του. Είχαν αποθρασυνθεί τα κομματικά
«στελέχια», διόριζαν, έκλεβαν, εκβίαζαν,
διέλυαν την πατρίδα, γιατί νόμιζαν ότι
θα κυβερνούν και θα βυσσοδομούν δία
βίου. Κατά τις θλιβερές νεοδημοκρατικές
παρενθέσεις, ανενόχλητοι και το ίδιο
ισχυροί και αναιδείς, απολάμβαναν την
σοδειά των χρόνων εξουσίας και ακόνιζαν
τα νύχια τους για την επικείμενη… επα-
νάταξη. Τέλος πάντων. 

Διδάσκω στην Στ’ Δημοτικού το μά-
θημα «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή».
Συζητούμε με τους μαθητές την σπου-
δαιότητα της εργασίας. Επιμένω στην
ευλογία και τη χαρά του κόπου-«τα αγαθά
κόποις κτώνται»- να κατανοήσουν οι μα-
θητές αυτό που μας άφησε παρακατα-
θήκη ο ελευθερωτής μας, Γέρος του Μο-
ριά, Θοδωρής Κολοκοτρώνης: «Παιδιά
μου… να δοθήτε εις τας σπουδάς σας
και καλλίτερα να κοπιάσετε ολίγον δύο
και τρεις χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι
εις το υπόλοιπο της ζωής σας, παρά να
περάσετε τέσσαρους πέντε χρόνους τη
νεότητά σας και να μείνετε αγράμματοι».
(Από τον περίφημο λόγο στην Πνύκα, το
1838. Ας προσεχθεί ότι ο Κολοκοτρώνης
συνδέει τα «γράμματα» με την ελευθερία.
Και μιλούσε για τα «γράμματα που δια-
βάζουνε οι αγράμματοι κι αγιάζουνε»,
όπως λέει ο ποιητής και όχι για τα σημε-
ρινά «άθεα γράμματα», που μας επέβαλ-
λαν οι ημιμαθείς, «οι ξεθυμασμένοι φυ-
λετικά Έλληνες», όπως τους ονόμαζε ο
Μυριβήλης). 

Συζητούμε, λοιπόν, για την αξία της
εργασίας με τους μαθητές μου και τις
αρετές που πρέπει να την δορυφορούν,
εντιμότητα, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη,
γιατί «πάσα επιστήμη χωριζόμενη αρετής
πανουργία εστί». Την επομένη μέρα μια
μαθήτριά μου, μου λέει αυθόρμητα:

«–Κύριε, ο μπαμπάς μου είπε ότι αυτά
που λέτε είναι ανοησίες». (Έτσι ακριβώς.
Κάνουν τεράστιο λάθος οι γονείς που
υποτιμούν και χλευάζουν, μπροστά στα
παιδιά τους, τους δασκάλους ή καθηγη-
τές. Η μειωτική εικόνα του δασκάλου
λειτουργεί αρνητικά στην μάθηση και εν-
σπείρει στα παιδιά εριστικότητα και επι-
θετικότητα επί δικαίων και αδίκων. Χάνεται
ακόμη η αρετή του σεβασμού. Ο άγιος
Χρυσόστομος γράφει: «… ει γαρ αδελφόν
ου δει κρίνειν, πολλώ μάλλον διδάσκα-
λον», δηλαδή, «αν δεν πρέπει να κατα-
κρίνουμε κάποιον αδελφό-συνάνθρωπο,
πολύ περισσότερο δεν πρέπει να κατα-
κρίνουμε τους δασκάλους». Λόγοι όμως
δικαιοσύνης επιβάλλουν να τονίσουμε
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, για την
«προκλητική» στάση των παιδιών υπεύ-
θυνοι είναι και οι δάσκαλοι, οι ράθυμοι
και οι αδιάφοροι. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις
δεν ψέγουμε τον δάσκαλο ενώπιον του
παιδιού, αλλά πηγαίνουμε στο σχολείο
και ζητούμε εξηγήσεις). Και συνεχίζει η
μαθήτρια: «Μου είπε ότι σήμερα για να

βρεις δουλειά πρέπει να έχεις βύσμα.
Εγώ έχω. Μεγάλωσε εσύ και μη σε νοιάζει.
Θα σε βολέψω». Ήταν κομματόσκυλο,
τρανό και χωμένο στον βούρκο, έως τις
τρίχες της κεφαλής, ο «συνετός» πατέρας.
Διορίστηκε ο ίδιος στο Δημόσιο, διαπρέ-
ποντας στην αφισοκόλληση και την δου-
λοπρέπεια στα «πράσινα» μεγαλοερπετά
και φρόντισε να μεταγγίσει και στο παιδί
του την εμετική, σκωληκοειδή τακτική
του. Τι να του πεις αυτού του παιδιού;
Το κατέστρεψε ο ίδιος ο γονέας του. 

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε
σήμερα στο σχολείο με την γλώσσα των
παιδιών. Μας κουβαλούν από το σπίτι
τις βρισιές που εκτοξεύουν οι γονείς
τους στο σπίτι, φαινόμενο λυπηρότατο,
το οποίο αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε
δραστικά οι δάσκαλοι, γιατί κινδυνεύουμε
να βρεθούμε εκτεθειμένοι με την κατη-
γορία της «λεκτικής βίας». Εκεί καταντή-
σαμε. Γράφει η απαράμιλλη Γαλάτεια
Σουρέλη σε ένα κείμενό της στο βιβλίο
«Αγιότητα: Ένα λησμονημένο όραμα»: 

Άφησα τελευταίες τις τουρκοσαπου-
νόπερες. Ας το καταλάβουμε όλοι μας
ότι πρόκειται για ύπουλο εξισλαμισμό.
Ό,τι δεν μπόρεσαν να κάνουν οι Τουρ-
κοκρατίες με τα παιδομαζώματα και τις
εξωμοσίες, γίνεται τώρα μέσω της τη-
λεόρασης. Οι ψηφίδες μπαίνουν, μία μία,
στις θέσεις τους. Ασκέρια λαθρομετα-
ναστών μουσουλμάνων, τζαμιά στην Αθή-
να, εθισμός στην γλώσσα, την τουρκική,
την οποία ακούν τα παιδιά νυχθημερόν
στο σπίτι, περισσότερο από την φωνή
των γονιών τους, αφαίρεση από τα σχο-
λικά βιβλία εικόνων και κειμένων που μι-
λούν για σφαγές Μουσουλμάνων (Τουρ-
κοαιγυπτίων, Τουρκαλβανών) εις βάρος
Ορθοδόξων Ελλήνων, κατάργηση ιθα-
γένειας, θρησκειολογία αντί για ορθόδοξο
μάθημα Θρησκευτικών, διά του οποίου
επιβάλλεται από την Γ’ Δημοτικού να
μαθαίνουν τα παιδιά για τον Μουσουλ-
μανισμό, και αποκαλύπτεται το σχέδιο
μετατροπής της πατρίδας μας, ανεπαι-
σθήτως, σε μουσουλμανική αποικία. Προ-
σθέστε τον εκπατρισμό χιλιάδων νέων
μας – τα καλύτερα μυαλά λεηλατούνται
– και την προδοσία των κομματικών
νάνων και αρλεκίνων. (Κοινό υπουργικό
συμβούλιο Ελλάδος-Τουρκίας, γεγονός
που ποτέ δεν έγινε με την Κύπρο, χώρα
ελληνική). 

Φέτος στην Στ’ Δημοτικού, στην οποία
διδάσκω –μαθαίνουμε την νεοελληνική
ιστορία, από την άλωση της Πόλης ως
τις μέρες μας– το γεγονός στο οποίο δί-
νουμε βαρύτητα είναι η Ευλογημένη Επα-
νάσταση του ’21. Ερωτώ: Είναι δυνατόν
να διδάσκεις στο σχολείο την Έξοδο του
Μεσολογγίου, το ηρωικότερο ίσως κα-
τόρθωμα της ιστορίας μας, και στο σπίτι
να ξηλώνονται όσα πέτυχες, γιατί οι
γονείς του παιδιού εισπνέουν τις αναθυ-
μιάσεις του Σουλεϊμάν του Γενοκτόνου
μας; «Έρμη, σκλάβα, πικρή Ρωμιοσύνη…
Μην αφήσεις τον άθεο να πάρη το στερνό
θησαυρό!», λέει ο Παλαμάς. Και ο στερ-
νός και αδιατίμητος θησαυρός μας είναι
μες στο σπίτι μας. Τα παιδιά μας.

(Αντίβαρο)

Ό,τι ράβουμε στο σχολείο, 
ξηλώνεται πολλές φορές στο σπίτι

Τουῦ κ. Δημ. Νατσιού, Διδασκάλου
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Υ πάρχουν παράσιτα, που συνεχίζουν
να αποτελούν προβλήματα για τη Δη-

μόσια Υγεία. Σε αυτό το τεύχος, θα ανα-
φερθούμε στις ψείρες (φθείρες), στην
ψώρα και στις τριχομονάδες.

Α. Ψείρες
Οι ψείρες είναι αιμομυλητικά παράσιτα.

Έχουν μήκος 3-4 χιλιοστά. Ο αριθμός των
ειδών είναι μεγάλος, τον άνθρωπο όμως
προσβάλλουν τρία είδη:
η ψείρα της κεφαλής
η ψείρα του σώματος
η ψείρα του εφηβαίου

Και τα τρία είδη, ζουν συνεχώς επάνω
στον άνθρωπο, προσαρμοσμένα στην εξω-
τερική θερμοκρασία του ανθρώπινου σώ-
ματος (περίπου 32%) και γαντζωμένα
επάνω του με τα ισχυρά νύχια τους. Αν η
θερμοκρασία ανέβει (π.χ. στον υψηλό πυ-
ρετό) ή κατέβει πολύ, τότε η ψείρα θα
φύγει, αναζητώντας άλλο φιλικό προς
αυτήν περιβάλλον.

Το παράσιτο ζει περίπου 40 ημέρες. Το
θηλυκό γεννά γύρω στα 300 αυγά, τα
οποία προσκολλώνται στις τρίχες με ένα
συγκλολλητικό υγρό από χιτίνη, που εκ-
κρίνεται από αυτό. Τα αυγά εκκολάπτονται
σε 7-10 ημέρες. Το άδειο κέλυφος λέχεται
κόνιδα, είναι άσπρη στο χρώμα, αναγνω-
ρίζεται εύκολα και διακρίνεται από τα αυγά,
που έχουν το χρώμα του δέρματος.

Η ψείρα της κεφαλής είναι παρόμοια σε
εμφάνιση με την ψείρα του σώματος. Τρέ-
φονται από το ανθρώπινο αίμα μία ή πα-
ραπάνω φορές την ημέρα. Η ψείρα της κε-
φαλής γεννά τα αυγά της και τα προσκολλά
κοντά στη ρίζα της τρίχας, ενώ η ψείρα
του σώματος προτιμά τα ρούχα, που εφά-
πτονται του σώματος, εναποθέτει και προ-
σκολλά τα αυγά στις ίνες των ρούχων, κυ-
ρίως στις ραφές.

Η ψείρα του εφηβαίου, μοιάζει σαν
μικρό καβούρι και βρίσκεται στις τρίχες
του εφηβαίου. Αυτή μεταδίδεται, κατ’ εξο-
χήν, με τη σεξουαλική επαφή.

Οι ψείρες της κεφαλής είναι πιο συχνές
στα παιδιά, παρά στους ενήλικες. Ο κύριος
τρόπος μετάδοσής τους είναι η άμεση
επαφή σε συνθήκες συνωστικού, ειδικά
όταν πολλά άτομα ζουν ή κοιμούνται μαζί
στον ίδιο χώρο. 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των
φθειριάσων επιτυγχάνεται προληπτικά με
τη σχολαστική λήψη μέτρων προφύλαξης.
Η αποφυγή επαφής με μολυσμένα άτομα
και χρησιμοποίησης προσωπικών αντικει-
μέων άλλων ατόμων μειώνει σημαντικά
την πιθανότητα μόλυνσης. 

Για τη θεραπεία των παρασιτουμένων
ατόμων πρέπει να χρησιμοποιούνται συγ-
κεκριμένα από τις αρχές σκευάσματα και
σύμφωνα πάντα με τις ιατρικές οδηγίες. 

Οι κόνιδες απομακρύνονται με συχνό
λούσιμο, χτένισμα με ειδικές χτένες ή
απλές χτένες με βαμβάκι βουτηγμένο στο
ξύδι και πολλή υπομονή...

Όλα τα ρούχα, που πλένονται, καθώς
και τα σεντόνια, που χρησιμοποίησε το
προσβεβλημένο άτομο, να μπουν στο πλυν-
τήριο στο «καυτό» πρόγραμμα (>60ο C).
Στέγνωμα στο ζεστό πρόγραμμα για του-

λάχιστον 20 λεπτά.
Για τα ρούχα, που δεν μπορούν να

πλυθούν, στεγνό καθάρισα ή κλείσιμο σε
πλαστική σακούλα για δύο εβδομάδες.

Απολυμαίνουμε χτένες, βούρτσες κ.λπ.
σε οινόπνευμα για μία ώρα ή τις πλένουμε
σε ζεστό νερό (60ο C) και σαπούνι.

Τα εντομοαπωθητικά δεν είναι πάντα
αποτελεσματικά, αφού οι ψείρες μεταφέ-
ρονται παθητικά από άτομο σε άτομο.

Η απολύμανση χώρου, όπου σημειώθη-
καν κρούσματα, δεν φέρει αποτέλεσμα,
γιατί οι ψείρες επιβιώνουν ελάχιστα στο
περιβάλλον και στο διάστημα αυτό χάνουν
σημαντικά τη ζωτικότητά τους. 

Β. Ψώρα
Η ψώρα είναι μία μεταδοτική νόσος,

που προκαλείται από το άκαρι της ψώρας.
Αυτό το παράσιτο είναι μικρότατο (περίπου
0,4 χιλιοστά) και δεν είναι ορατό με το
μάτι.

Το θηλυκό άκαρι ελκύεται από τη θερ-
μότητα και οσμή του δέρματος, σκάβει
μια σήραγγα μέσα στην οποία εναποθέτει
τα αυγά του και παράγει εκκρίσεις, που
προκαλούν αλλεργική αντίδραση. Όταν εκ-
κολάπτονται τα αυγά, προκύπτουν οι νύμ-
φες, που προχωράνε προς την επιφάνεια
του δέρματος και ενηλικιώνονται σε αυτό.
Ο χρόνος επώασης ειναι περίπου 20 ημέρες
και έτσι μπορεί να περάσει και ένας μήνας
μέχρι ένα άτομο, που έχει «κολλήσει» να
νιώσει κνησμό.

Ο κνησμός (φαγούρα) είναι το κύριο
σύμπτωμα της νόσου. Συχνά είναι έντονος
και γίνεται χειρότερος τη νύχτα. Συνυπάρχει
δερματικό εξάνθημα ή ερυθρώδες δέρμα
γεμάτο φουσκάλες.

Συνήθως δεν παρουσιάζεται στο κεφάλι
και τον λαιμό. Εμφανίζεται κυρίως στα
χέρια, τα πόδια, τα δάκτυλα, τους αγκώνες,
την περιοχή γύρω από τις μασχάλες και
την περιοχή γύρω από τα γεννητικά όργα-
να.

Η ψώρα μεταδίδεται με άμεση δερματική
επαφή, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι
πιο συχνή σε όσους έχουν στενότερη φυ-
σική επαφή μεταξύ τους, όπως παιδιά, μη-
τέρες βρεφών (τα παιδιά ηλικίας <2 ετών,
έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο), καθώς
και σε άτομα με χαμηλή ανοσολογική άμυ-
να.

Στρατιώτες και ηλικιωμένοι τρόφιμοι
ιδρυμάτων είναι επίσης ομάδες υψηλού
κινδύνου. 

Η θεραπεία του μολυσμένου ατόμου
και όλων των άλλων, που έρχονται σε
επαφή μαζί του, είναι ο σημαντιότερος
παράγων για την πρόληψη της μετάδοσης
της νόσου. Η ταυτόχρονη θεραπεία όλων
όσων συγχρωτίζονται μαζί με τον πάσχοντα
επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν έχουν κνησμό
ή όχι.

Ευτυχώς, υπάρχουν ειδικά φάρμακα
(που είναι και φτηνά!) και η ψώρα αντιμε-
τωπίζεται. Ο δερματολόγος θα κάνει τη
διάγνωση και θα συστήσει τις οδηγίες χρή-
σεως.

Για να εκριζωθεί πλήρως το παράσιτο,
πρέπει να πλυθούν όλα τα κλινοσκεπά-
σματα, που χρησιμοποίηθηκαν μέχρι τη

Η «ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ» στα πλαίσια της
Δημιουργίας, Εφαρμογής και

Υλοποίησης Ανθρωπιστικών Δράσεων
και Προγραμμάτων ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΗ την πραγματοποίηση μιας σειράς
Διημερίδων, Σεμιναρίων κα Εργαστη-
ρίων για την επιμόρφωση σε Αγροτικές
Δραστηριότητες και Περιβαλλοντική
Ευαισθητοποίηση των πολιτών και ει-
δικά της Νέας Γενιάς. 

Τα Εργαστήρια Βοτανοθεραπείας
έχουν ως στόχο: 

Την Αυτοδιαχείριση της Υγείας μας
μέσω της επανασύνδεσης και της
εναρμόνισης μας με την θεραπεύτρια
Γή.

Να μάθουν τον εκπαιδευόμενο
μέσω των θεραπευτικών βοτάνων και
στα παράγωγα αυτών, να διαχειρί-
ζονται να παράγει και να συντηρεί με
τον πιο ασφαλή τρόπο, θαυμάσιες
Κεραλοιφές, Λάδια, Βάμματα, Σιρόπια,
Αλοιφές, το καθένα με τις δικές του
ιδιότητες και δυσκολίες στην δημι-
ουργία. 

Απευθύνονται σε ανθρώπους που
θέλουν ν’ αναβαθμίσουν την δουλειά
τους τόσο σε επίπεδο παραγωγής και
διαχείρισης θεραπευτικών βοτάνων
σε συνδυασμό άλλων προϊόντων για
θεραπευτικούς σκοπούς που εκλείπουν
από την αγορά, όσο και σε επίπεδο
προώθησης των προϊόντων τους με
θεραπευτική προσέγγιση. 
Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίων:
8η και 9η Ιουνίου 2013.
Τόπος Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ 
Ώρες: 10:00 π.μ. - 20:00 μ.μ. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΝΑ-

ΓΝΩΡΙΣΗ ΒΟΤΑΝΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΜΟΝΑ-

ΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
ΕΓΧΥΜΑΤΑ – ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ – ΒΑΜ-

ΜΑΤΑ – ΣΙΡΟΠΙΑ - ΑΛΟΙΦΕΣ
ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΒΟΤΑΝΩΝ – ΔΙΑ-

ΧΕΙΡΙΣΗ 
ΒΑΜΜΑ ΡΟΔΙΟΛΑΣ (Rhodiola Rosea

rincture), ΒΑΜΜΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ (Vitex
aqnus-castus) – ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΕΡΑΛΟΙΦΗΣ
ΚΡΕΜΑ ΚΑΨΑΙΚΙΝΗΣ
ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΒΟΤΑΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΘΟΛΟ-
ΓΙΩΝ.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
1. Μπουκαλάκι Οινόπνευμα 95ο πό-

σιμο των 200ml
2. Μελισοκέρι
3. σκόνη καυτερού πιπεριού habañero
4. Ροδιόλα
5. Βάλσαμο, Φασκόμηλο, Λυγαριά
6. 1 Μπολ για Μπεν Μαρί
7. 1 Μπουκάλι με νερό πηγής
8. 200 γρ. λάδι
9. 500 γρ. μέλι
10. 1-2 Σύριγγες των 30ml
11. 1 Πορσελάνινο Γουδί με Σαγρέ

επιφάνεια
12. 1 Σουρωτήρι Πολυαιθυλενίου 
13. Ζυγαριά επιτραπέζια
14. 1 Γκαζάκι
15. Μάσκες μιας χρήσεως, χειρουργικά

γάντια
16. Βαζάκια γυάλινα, μπουκάλι από

σκούρο γυαλί
Ο κάθε κύκλος Εργαστηρίων διαρ-

κεί 20 διδακτικές ώρες (Σάββατο και
Κυριακή από 10.00 π.μ. έως 20.00
μ.μ.)

Κατά την Διάρκεια των Εργαστη-
ρίων πραγματοποιούνται εκτός από
την πρακτική εξάσκηση και θεωρητικές
εισηγήσεις, ενώ μοιράζονται σημει-
ώσεις. 

Τα πιστοποιητικά  Συμμετοχής  θα
δοθούν αυθημερόν μετά  την  λήξη
των Εργαστηρίων.

Στις Εγγραφές τηρείται αυστηρά
Σειρά Προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
στείλουν την Αίτηση Συμμετοχής συμ-
πληρωμένη με e-mail zois.stasi@
yahoo.com ή στο τηλέφωνο επικοι-
νωνίας:
210-4677597, 6975.831823 ώστε να
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Συνέχεια στη σελ. 13

Παράσιτα; Εδώ είμαστε!
Του Mιχάλη Δημούτσου*

* Ο Μιχάλης Δημούτσος είναι Βιοπαθολόγος – Υγιεινολόγος, Διευθυντής Μικροβιολογικού
Τμήματος Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαϊτειο».



νύχτα της θεραπείας και τα ρούχα, που
φορέθηκαν τις λίγες προηγούμενες ημέρες.
Ένα κανονικό καυτό πλύσιμο με απορρυ-
παντικό είναι αρκετό, για να σκοτώσει τα
παράσιτα.

Οι κουβέρτες και ότι δεν μπαίνει στο
πλυντήριο, πρέπει να παραμείνουν στον
ήλιο τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Τέλος, τα παπούτσια, το ρολόι χεριού,
κοσμήματα και άλλα προσωπικά είδη να
ψεκάζονται με κάποιο παρασιτοκτόνο του
εμπορίου. 

Γ. Τριχομονάδα του κόλπου 
(Trichomonas vaginalis)

Θεωρείται η πιο συχνά μεταδιδόμενη
πρωτοζωϊκη νόσος. Η λοίμωξη από τρι-
χομονάδα είναι ασυμπτωματική. Το πα-
ρασιτο δεν επιβιώνει στο περιβάλλον.
Στις γυναίκες προκαλεί κολπίτιδα, που
εκδηλώνεται στην οξεία φάση με έκκριση
πυωδών υγρών, κνησμό, αίσθημα καύσου
στο αιδοίο, δυσπαρεννία. Επίσης παρα-
τηρούνται λευκόρροια και δυσουρία. Στους
άνδρες, παρότι συχνά είναι ασυμπτωμα-
τική, μπορεί να εκδηλωθεί περιστσιακά
με ουρηθρίτιδα, ειδιδυμίτιδα ή προστατί-
τιδα. Η διάγνωση γίνεται με εργαστηριακές
τεχνικές. Η θεραπεία είναι σχετικά απλή

και αποτελεσματική. Προληπτικά, να γίνεται
ενημέρωση του πληθυσμού για τα συμ-
πτώματα της νόσου και για την έγκαιρη
θεραπεία.

Επίσης, μέσα από προγράμματα αγωγής
υγείας να παρέχεται η απαραίτητη πληρο-
φόρηση για κανόνες ασφαλούς σεξουαλικής
συμπεριφοράς.
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Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία - Παράρτημα Αχαρνών

Παράσταση με άρωμα μητέρας…
Μία εξαιρετική παράσταση από την νεανική σκηνή «Ορειβάτες» είχαν την

ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι Δημότες των Αχαρνών. Πρόκειται για την

παράσταση «Οι Φασουλήδες του Κατσιπόρα» του Φεντερικό Γκαρθία Λόρκα

η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του παραρτήματος της Ελληνικής

Αντικαρκινικής Εταιρείας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών. 

Πριν την παράσταση ο πρόεδρος του παραρτήματος, Παναγιώτης Καζανάς,

αναφέρθηκε στη «Μητέρα» στο πλαίσιο της γιορτής της Μητέρας, τονίζοντας

το φαινόμενο της υπογεννητικότητας που μαστίζει σήμερα τη χώρα μας, αλλά

και στα παιδιά που δοκιμάζονται αυτές τις μέρες στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Την ομιλία του έκλεισε με κάποια λόγια του ποιητή Χαλίλ Γκιμπράν ενώ δε

ξέχασε τις μητέρες που παραβρέθηκαν στη παράσταση δίνοντάς τους ένα λου-

λούδι κατά την έξοδο τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. Λελεδάκη και την

εταιρεία PRO-PARTY για την δωρεάν προσφορά των ηχητικών και φωτιστικών

μηχανημάτων, και την αφιλοκερδή προσωπική αλλά  και των συνεργατών του

εργασία, ενώ το θεατρικό έργο το αφιέρωσε στις μητέρες που μεγαλώνουν

παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Ήταν μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους…

Παράσιτα; Εδώ είμαστε!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς

(γυναικείες οργανώσεις) και ιδιώτες (με σχετική εμπειρία σε θέματα ένταξης της διάστασης

του φύλου στις τοπικές πολιτικές)  που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Ισότητας

των Φύλων να υποβάλλουν αίτηση έως τις  31/5/2013, στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής,

στο Γραφείο της Αντιδημάρχου κας Σαββίδη Κυριακής, στο Δημαρχείο του Δήμου Αχαρνών,

επί της οδού Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, τηλ.: 2132072456-543.

Ο Δήμος Αχαρνών έχ

ει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Κοινωνία,

ύστερα από σχετική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και αναλαμ-

βάνει όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναφέρονται σ’  αυτή σχετικά με την πο-

λιτική ισότητας την οποία πρέπει να εφαρμόσει.

Μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα υπάρξει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

του Δήμου Αχαρνών για τη σύσταση της επιτροπής.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΑΒΒΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

«Πρώτες βοήθειες» από την Αντικαρκινική

Μία άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποίησε το παράρτημα Αχαρνών

της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με τον Λαογραφικό

Χορευτικό Σύλλογο Αχαρνών «Ο Κόκκινος Μύλος» και τους συλλόγους γονέων και

κηδεμόνων των 4ου και 14ου Δημοτικών σχολείων Αχαρνών, την Κυριακή 21 Απριλίου,

στο 14ο Δημοτικό σχολείο. Η εκδήλωση περιελάμβανε συζήτηση για τις πρώτες

βοήθειες σε παιδικά ατυχήματα στο σπίτι, στο σχολείο αλλά και έξω από αυτά.

Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο παιδίατρος κ. Κίμωνας Τσομίδης,  διακεκριμένος

επιστήμονας  που παρείχε τις υπηρεσίες του περισσότερα από 35 χρόνια στον

Πειραιά, με πλούσιο συγγραφικό έργο και  που σήμερα, παρότι έχει συνταξιοδοτηθεί,

πιστός στον όρκο του Ιπποκράτη και αγαπώντας ακόμα τα παιδιά παραμένει

ενεργός γιατρός  προσφέροντας εθελοντικά και δωρεάν τις υπηρεσίες του στα

Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Διονύσου, που βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο, ενώ

συγχρόνως δίνει διαλέξεις σε σχολεία και  αλλού.

Τέλος, το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

ευχαριστεί τους διευθυντές και τα προεδρεία των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων

των σχολείων για την παραχώρηση των αιθουσών εκδηλώσεων στα πλαίσια της

ενημέρωσης τόσο των μαθητών, όσο και των γονέων και καλεί όλους σε συνεργασία

κάτω από την ομπρέλα του εθελοντισμού για το καλό του τόπου μας.

Συνέχεια από τη σελ. 12

Αναγγελία Γάμου
Ο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος του Γεωργίου καί της Ειρήνης το γένος Μαρκο-

πούλου, που γεννήθηκε στό Καζακστάν καί κατοικεί στίς Αχαρνές Αττικής καί η Δέ-
σποινα Βερεσίδου του Ηλία και της Ευδοκίας τό γένος Καλανίδου, πού γεννήθηκε
στό Καζακστάν και κατοικεί στίς Αχαρνές Αττικής, θα τελέσουν τον γάμο τους στα
Άνω Λιόσια Αττικής.
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Ο Δήμος Αχαρνών και ειδικότερα η
Aντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτι-

κής κα Κυριακή Σαββίδη βρίσκονται δί-
πλα στον άνθρωπο καθημερινά μέσα
από τις κοινωνικές δομές του Δήμου.

Ειδικότερα  τις αγίες ήμερες πρόσφε-
ραν τρόφιμα και είδη  πρώτης ανάγκης
την Παρασκευή 26/04/2013 και τη Μ.
Δευτέρα 29/04/2013. 

Απ’ αυτή τη δράση ωφελήθηκαν 180
οικογένειες που αντιμετωπίζουν σο-
βαρά προβλήματα διαβίωσης. 

H Aντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτι-
κής κα Κυριακή Σαββίδη δήλωσε: «Η συ-
νείδησή μας και η ευαισθησία μας, μας
προτρέπουν να στηρίζουμε όσο το δυ-
νατόν περισσότερες οικογένειες και
άτομα που έχουν ανάγκη. Και οι υπο-
στηρικτές της προσπάθειάς μας, μας δί-
νουν το κουράγιο να συνεχίσουμε δυ-
ναμικά το έργο μας. 

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά και
ευχόμαστε σε καθένα χωριστά υγεία,
προκοπή και κάθε επιτυχία.»

Μαζί μας σ’ αυτή την προσπάθεια -
δίπλα στις οικογένειες που βιώνουν σε
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες την οικο-
νομική και κοινωνική κρίση - στάθηκαν
με την ευγενική προσφορά τους, οι εται-
ρείες  στις οποίες εκφράζουμε τις ειλι-
κρινείς ευχαριστίες μας:
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ
EUROCATERING Α.Ε.
BARILLA HELLAS ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
SEPTONA
ΤΟΥΡΩΝ Α.Ε.
ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ
LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.
ΗΛΙΟΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ευχαριστούμε επίσης: 
• Το 6ο Δημοτικό και 12ο Δημοτικό Σχο-

λείο Αχαρνών
• Το 12ο Νηπιαγωγείο και 20ο Νηπιαγω-

γείο Αχαρνών
• Τον Παιδικό Σταθμό ‘’Κόκκινος Μύ-

λος’’
• Τον Παιδικό Σταθμό ‘’Ονειροχώρα’’
• Το 10ο Γυμνάσιο Αχαρνών και ιδιαί-

τερα την Περιβαλλοντική Ομάδα ‘’Οι-
κολογική Νοημοσύνη’’ για την προ-
σφορά τροφίμων και ρούχων στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο. Αξίζουν
συγχαρητήρια στα μέλη της Ομάδας
που με κέφι εργάστηκαν κάνοντας κα-
τασκευές και δώρα, ώστε να εξοικονο-
μήσουν χρήματα και ν’ αγοράσουν
τρόφιμα

• Τους εργαζόμενους του Δήμου Αχαρ-
νών 

• Όλους τους πολίτες που πρόσφεραν
ανώνυμα τρόφιμα, ρούχα και παιχνί-
δια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Με ιδιαίτερη επιτυχία επισφραγίστηκε

η ετήσια συναυλία του Δημοτικού

Ωδείου Αχαρνών  η οποία έγινε στις 13 - 4 -

2013 στην κατάμεστη αίθουσα των εκδηλώ-

σεων του Δήμου Αχαρνών. Την εκδήλωση

προλόγισε ο δ/ντης σπουδών του Ωδείου κ.

Μάνος Σκαρβέλης και ακολούθησαν οι χαι-

ρετισμοί του αναπληρωτή δημάρχου κ. Σπύ-

ρου Βρεττού και του προέδρου της ΔΗΚΕΑ

κ. Σταύρου Κοπαλά. Το Δημοτικό Ωδείο πα-

ρουσίασε ενδεικτική δουλειά όλων των τά-

ξεων και οι προσπάθειες όλων των παιδιών

και των δασκάλων τους καταχειροκροτήθηκαν

με μεγάλο ενθουσιασμό. Από την πρώτη

σχολική ηλικία έως τις ανώτερες τάξεις δε-

ξιοτεχνίας και από το κλασικό ρεπερτόριο

έως την παραδοσιακή και λαϊκή ορχήστρα

των σπουδαστών, το ενδιαφέρον του κοινού

υπήρξε αμείωτο και η επιβράβευση όλων

των συμμετεχόντων έγινε με μεγάλη θέρμη

από πλευράς ακροατηρίου.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν: ο ανα-

πληρωτής δήμαρχος κ. Σπύρος Βρεττός, ο

πρόεδρος ΔΗΚΕΑ κ. Σταύρος Κοπαλάς, ο δη-

μοτικός σύμβουλος κ. Βασίλης Λαζάρου, ο

δημοτικός σύμβουλος κ. Γιάννης Κασσαβός,

ο πρόεδρος Β’βάθμιας εκπ/σης κ. Γιάννης

Κατσανδρής, ο πρόεδρος ΔΗΦΑ κ. Πανα-

γιώτης Αναγνωστόπουλος, ο πρόεδρος Αρω-

γής κ. Κων/νος Χωριανόπουλος, ο αντιπρό-

εδρος Πνευματικού κέντρου Θρακ/δόνων κ.

Λαμπρινός Πλατυπόδης, ο λαϊκός ζωγράφος

κ. Χρήστος Τζεβάς και ασφαλώς παρευρέ-

θησαν όλοι οι συμμετέχοντες καθηγητές του

Δημοτικού Ωδείου: οι καθηγήτριες πιάνου

κ. Σοφία Αθανασιάδου, Ελένη Παπαγιαννίδου

και ο καθηγητής κ. Νίκος Μπουρνέλης, η κ.

Χριστίνα Ξανθοπούλου, καθηγήτρια Βιολιού

και μουσικής δωματίου, ο κ. Γιάννης Ιωαν-

νίδης, καθηγητής κλασικής κιθάρας και βιο-

λοντσέλου, ο κ. Μιχάλης Σωτηράκης, καθη-

γητής λαϊκών οργάνων, ο κ. Κωνσταντίνος

Αθανασιάδης, καθηγητής παραδοσιακών ορ-

γάνων, η καθηγήτρια ORFF και παιδαγωγός

κ. Μαρία Καψημάνη, και ο κ. Θανάσης Κα-

τάρας, καθηγητής φλάουτου και Ανωτ. Θε-

ωρητικών

Θερμά συγχαρητήρια από όλους στο Δη-

μοτικό Ωδείο για την άξια προσπάθεια που

αυτό καταβάλει επί τριάντα χρόνια παρέ-

χοντας πολιτιστική εκπαίδευση και αισθητική

καλλιέργεια στην τοπική κοινωνία.

Συναυλία Δημοτικού Ωδείου, 13 - 4 - 2013Διανομή Τροφίμων

Προσφορά εθελοντικής εργασίας στο Κοινωνικό
Φροντιστήριο του Δήμου Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών  συνεχίζοντας την προσπάθεια παροχής βοήθειας σε οικο-
γένειες που πλήττονται από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν
στη χώρα μας, θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβρη, Κοινωνικό Φροντιστήριο
για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα Κυριακή Σαββίδη δήλωσε: «Πι-
στεύουμε ότι η οικονομική κρίση δε θα πρέπει να στερήσει από τους μαθητές  την
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα όνειρα
τους και να πετύχουν το στόχο τους και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση.

Καλούμε  τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να προσφέ-
ρουν εθελοντική εργασία και να βοηθήσουν τους μαθητές που η οικονομική κα-
τάσταση της οικογένειας τους δεν τους δίνει την δυνατότητα να παρακολουθή-
σουν πρόσθετα μαθήματα σε κάποιο φροντιστήριο να πλαισιώσουν τη προσπάθεια
αυτή, επικοινωνώντας με τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας.»

Οδοιπορικό στη ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η εκκλησιαστική Βυζαντινή χορωδία
του Αγίου Βλασίου, η χορωδία της

ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, υπό την διεύθυνση του
Κωνσταντίνου Κατσικογιώργου, και ο πα-
τήρ Πέτρος Θεοδοσίου χάρισαν ξεχωρι-
στές στιγμές ψυχικής ανάτασης στους
πιστούς, που παρακολούθησαν την εκ-

δήλωση, ακολουθώντας  νοερά τα βήματα
του Ιησού, σε ένα οδοιπορικό στη Μεγάλη
Εβδομάδα,  στην εκκλησία του Αγ. Βλα-
σίου Αχαρνών, ενώ ο πατήρ Παναγιώτης
αναφέρθηκε στο βαθύτερο νόημα των
ημερών.

Η πρόεδρος της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ  Λίτσα

Αλεξάνδρου Πανά, στον χαιρετισμό
της  τόνισε την ανάγκη διατήρησης  και
διάδοσης των υπέροχων  εκκλησιαστικών
ύμνων και των παραδόσεών μας, αλλά
και την ανάγκη δημιουργικής  συνεργα-
σίας του κλήρου με τους συλλόγους που
πλαισιώνονται  από εθελοντές  «με πίστη

στην ανάσταση θεσμών, αξιών και ιδανι-
κών, που δυστυχώς πολλά απ’ αυτά ξε-
στράτησαν ή αλλοτριώθηκαν.»

Η εκδήλωση έκλισε με «Το Μοιρολόϊ
της Παναγίας» από τη χορωδία της ΕΓΕ
ΑΧΑΡΝΩΝ, που συγκίνησε ιδιαίτερα το
ακροατήριο.

Η Αυστραλία κερδίζει 15 δις από ξένους φοιτητές, 
η Ελλάδα χάνει δις από αιμορραγία φοιτητών! Γιατί; 

Τι συμφέροντα εξυπηρετούν όλοι εκείνοι που απαγορεύουν τη λειτουργία μη κρατικών

πανεπιστημίων στην Ελλάδα; Ποιος ο ρόλος των καθηγητών και του καθηγητικού κατε-

στημένου, που κρατά την Ελλάδα υποβαθμισμένη στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαί-

δευσης; 

Ακολουθεί δημοσίευμα της Καθημερινής: Αυστραλία: Έσοδα 15 δισ. δολ. ετησίως

αποφέρουν οι ξένοι φοιτητές. «Φλέβα χρυσού» έχει χτυπήσει η Αυστραλία με τους

φοιτητές από το εξωτερικό. Πέρυσι σπούδαζαν στην Αυστραλία 117.000 ξένοι φοιτητές

που, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία απέφεραν στην εθνική οικονομία 15 δισεκατομμύρια

δολάρια. Ο αριθμός των ξένων φοιτητών έφτασε σε ύψη ρεκόρ το 2009 όταν ανήλθε στις

142.000. Έκτοτε μειώθηκε αλλά πέρυσι παρουσίασε και πάλι αύξηση 3.2%. 

Σημαντική αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός φοιτητών από την Ελλάδα, που ανέρχεται

πλέον σε μερικές εκατοντάδες. Πολλοί, πάντως, κάνουν χρήση της «φοιτητικής» βίζας

όχι τόσο για να σπουδάσουν όσο «για να πατήσουν πόδι» στην Αυστραλία, ελπίζοντας ότι

μέσω αυτής θα μπορέσουν αργότερα να παραμείνουν στη χώρα. 

Δεν είναι λίγοι όμως οι φοιτητές από το εξωτερικό που υποφέρουν. Και ανάμεσά τους

και αρκετοί Έλληνες αφού τα δίδακτρα είναι ακριβά όπως και το κόστος ζωής, ενώ έχουν

δικαίωμα να εργαστούν μόνο 20 ώρες την εβδομάδα, με εξαίρεση την περίοδο των διακο-

πών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
2000 τ.μ. γωνιακό, επί της λεωφόρου Ξενοδοχοϋπαλλήλων,

υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως.

Τιμή ευκαιρίας   Τηλ. 6974389030
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Γ ια ακόμα μια χρονιά, οι εξυπηρετού-
μενοι του προγράμματος οικονομικής

“υιοθεσίας” του Καραβανιού Αλληλεγ-
γύης, έλαβαν την τακτική οικονομική ενί-
σχυση αλλά και τρόφιμα για το Πασχαλινό
τραπέζι, στην εκδήλωση της καμπάνιας
του Καραβανιού Αλληλεγγύης με τίτλο
“ΚΑΛΕΣΕ ΦΕΤΟΣ ΕΝΑ ΦΤΩΧΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΣΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙ”, που έγινε
την Τετάρτη 24 Απριλίου, στη στοά Φει-
δίου.

Στο Δήμο Αχαρνών, έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα  οικονομικής “υιοθεσίας”,
του Καραβανιού Αλληλεγγύης, συνολικά
20 οικογένειες, στις οποίες οι παππούδες
και οι γιαγιάδες  έχουν αναλάβει την
ανατροφή των ορφανών εγγονιών τους.

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, έχει
επιλεγεί ως φορέας υλοποίησης του
προγράμματος οικονομικής “υιοθεσίας”
του Καραβανιού Αλληλεγγύης. Εδώ και
ένα χρόνο περίπου, που το πρόγραμμα
υλοποιείται στον Δήμο Αχαρνών, οι
Κοινωνικοί Λειτουργοί της Δημοτικής
Φροντίδας Αχαρνών,  έχουν επισκεφθεί
πάνω από 40 οικογένειες και έχουν εντάξει
στο πρόγραμμα οικονομικής “υιοθεσίας”

τις 20, που κάλυπταν τις προϋποθέσεις
του προγράμματος. Στα  υπόλοιπα περι-
στατικά, έχει παρασχεθεί υλική βοήθεια
σε τρόφιμα, σχολικά είδη, ρούχα ή έχει
γίνει παραπομπή και διασύνδεση με άλλες
υπηρεσίες.

Στην εκδήλωση της καμπάνιας “ΚΑ-
ΛΕΣΕ ΦΕΤΟΣ ΕΝΑ ΦΤΩΧΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΣΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙ” παραβρέθηκε
ο πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας
Αχαρνών κ. Παναγιώτης Αναγνωστόπου-
λος, η Διευθύντρια κα Αφροδίτη Στεργίου
και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της ΔΗ.Φ.Α
κα Έφη Μπόθου και κα Ντίνα Καραδήμα,
που έχουν την εποπτεία του προγράμ-
ματος της οικονομικής “υιοθεσίας” στις
Αχαρνές, καθώς επίσης και 16 μαθητές
δημοτικού από τις Αχαρνές, οι οποίοι
συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση ως
εθελοντές, συσκευάζοντας δέματα με
τρόφιμα για το πασχαλινό τραπέζι των
παιδιών που έχουν ανάγκη.

Οι μικροί μαθητές από τις Αχαρνές
και από άλλες περιοχές, συσκεύασαν
περί τις 100 κούτες με τρόφιμα που συγ-
κεντρώθηκαν από δωρητές του Ελληνικού
Καραβανιού Αλληλεγγύης και οι οποίες
μοιράστηκαν σε ισάριθμες οικογένειες. 

Σχετικά με το Πρόγραμμα “Οικονο-
μικής Υιοθεσίας”: 

Σκοπός του προγράμματος είναι η οι-
κονομική στήριξη των οικογενειών ορ-
φανών παιδιών που έχουν χάσει τον ένα
ή και τους  δύο γονείς και οι οποίες
έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με τις Κοινωνικές Λειτουρ-
γούς της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών
(ΔΗ.Φ.Α.) κα Καραδήμα Ντίνα τηλ.
2102460800 και κα Μπόθου Έφη τηλ.
2102387587“. 

Υλικό από την εκδήλωση: 
Την εκδήλωση κάλυψε με ζωντανή

σύνδεση ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθ-
μού στις 24/4/2013 (το σχετικό βίντεο
μπορείτε να το βρείτε στο link:
http://youtu.be/5QR1QzffZmQ )

Πασχαλινή συνεισφορά αλληλεγγύης στα παιδιά 
του προγράμματος οικονομικής “υιοθεσίας” 

από το Καραβάνι Αλληλεγγύης Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο οι πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις του Δήμου Αχαρνών

για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής. 

Ήταν ένα πανηγύρι που θα μείνει ανε-

ξίτηλο στους δημότες μας.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την κεντρική

πλατεία για να απολαύσει τις 4ημερες εκ-

δηλώσεις.

Την Τετάρτη, πρώτη ημέρα των εκδη-

λώσεων, παρακολουθήσαμε τον  Γιώργο

Δενδρινό μαζί με το νεανικό ροκ συγκρό-

τημα ΔΥΣΕΥΡΕΤΟΙ σε δικά του ροκ τραγού-

δια, αλλά και γνωστών καλλιτεχνών.

Το χορευτικό του Δήμου, την Πέμπτη,

άνοιξε τις εκδηλώσεις με χορούς από την

Αττική, ενώ ο νεοσύστατος σύλλογος Μα-

κεδόνων – Θρακών απέσπασε το δυνατό

χειροκρότημα με το χορευτικό του. Το πο-

λυπληθές χορευτικό των Πελοποννησίων

εντυπωσίασε τον κόσμο, ενώ το χορευτικό

του ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ συγκίνησε  με το

τραγούδι του συλλόγου και τους χορούς

του. 

Όμορφο και συγκινητικό το αφιέρωμα

στον συντοπίτη Λεονάρδο Μπουρνέλη από

την ορχήστρα της ΔΗ.Κ.Ε.Α. και ειδικότερα

από τον γιο του σύνθετη Νίκο Μπουρνελη.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών θέλοντας να ευχαρι-

στήσει τον καλλιτέχνη για την πολυετή προ-

σφορά τού πρόσφερε μία αναμνηστική πλα-

κέτα και ένα εικαστικό έργο από το

καλλιτεχνικό εργαστήρι της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Είναι

η πρώτη φορά που βραβεύεται ο καλλιτέ-

χνης και η πρωτοβουλία ανήκει στον Πρό-

εδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Α κ. Σταύρο Κοπαλά

Η παρουσία της ορχήστρας με μαέστρο

τον Αντώνη Αμπαρτζάκη για άλλη μια φορά

άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και αξίζει

η αναφορά των ονομάτων τους:

Σκαμνάκης Δημήτρης (ντραμς)

Παναγιωτάτος Νίκος(ηλεκτρική κιθάρα)

Τζικούδης Παναγιώτης(φλάουτο)

Σωτηράκης Μιχάλης (μπουζούκι)

Αμπαρτζάκης Κων/νος (πιάνο)

Κιτσάκης Νικος( μπάσο)

Αθανασιάδης Κωστας (πλήκτρα)

Στην καθιερωμένη λιτάνευση της εικό-

νας, την Παρασκευή, παρέστησε πλήθος

κόσμου και επισήμων, ενώ η συνοδεία της

εικόνας από την φιλαρμονική του Δήμου,

τη στρατιωτική ηγεσία και τα μέλη των χο-

ρευτικών συλλόγων της περιοχής, έδωσε

άλλο χρώμα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας

πραγματοποιήθηκε η βράβευση από το ΕΠΙ-

ΣΚΗΝΙΟΝ στους μαθητές, που διαγωνίστη-

καν στην έκθεση με θέμα το Αρχαίο Θέατρο

Αχαρνών.

Το Λύκειο Ελληνίδων άφησε τις καλύτε-

ρες εντυπώσεις και άνοιξε την αυλαία των

εκδηλώσεων, αμέσως μετά ακολούθησε ο

σύλλογος Θεσσαλών με εξαιρετική παρου-

σία, ενώ η Ένωση Ηπειρωτών κέρδισε τα

εύσημα από τον κόσμο. Οι χοροί από το

σύλλογο Κρητών ξεσήκωσαν τον κόσμο.

Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος

΄΄Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ΄΄ παρά την άτυχη

στιγμή που είχε, κατάφερε να δηλώσει την

παρουσία του άλλη μια φορά και να κερδίσει

το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου.

Την σκυτάλη πήρε ο συντοπίτης μας

Χρήστος Μενιδιάτης που ξεσήκωσε την

πλημμυρισμένη, από νεαρόκοσμο και όχι

μόνο, πλατεία. Παρέμεινε στην σκηνή για

αρκετή ώρα, ενώ σεμνά και διακριτικά, όπως

πάντα, τίμησε την μνήμη του πατέρα του.

Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι παραμένει

άξιος συνεχιστής του ονόματος Μενιδιάτης. 

Πανικός προκλήθηκε στο κοινό όταν ανέ-

βηκε στην σκηνή ο Νίκος Μακρόπουλος. Ο

τραγουδιστής «περαστικός… όπως είπε»

τίμησε την εκδήλωση  και ο κόσμος τον απο-

θέωσε.

Η «τρελή ιδέα» να έρθει ο Πάνος Καλ-

λίδης στο πανηγύρι βρήκε ανταπόκριση από

τον κόσμο που παρέμεινε ως αργά στην

πλατεία χορεύοντας.

Το Σάββατο η βραδιά ξεκίνησε γύρω στις

22:00 και τελείωσε στη 01:00.

Ο Τριαντάφυλλος άνοιξε την αυλαία με

παλιά και νέα του τραγούδια και ετοίμασε

το κοινό για να υποδεχθεί ένθερμα την Ελε-

άννα Παπαϊωάννου.

Έκπληξη της βραδιάς ήταν ο νεαρός

τραγουδιστής Γιάννης Κρητικός που με τις

μαντινάδες του ξεσήκωσε τον κόσμο.

Το μικρόφωνο πέρασε στον λαϊκό τρα-

γουδιστή Γιώργο Δασκουλίδη και η σκηνή

μετατράπηκε σε νυχτερινή πίστα.

Τόσο ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σωτήριος

Ντούρος, όσο και ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α,

κ. Σταύρος Κοπαλάς ευχαριστούν για ακόμη

μία φορά τους καλλιτέχνες για την αφιλό-

κερδη συμμετοχής τους, τον Πρόεδρο της

Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών & Αττικής «Ο

ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», κ. Γ. Μωυσιάδη για

την πολύτιμη βοήθεια του.

Την παρουσίαση της βραδιάς έκαναν οι:

Ιωάννα Μάρκου, Καρνάτσου Μαριαλένα και

ο Κων/νος Καχριμανίδης από το καλλιτε-

χνικό εργαστήρι της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Όλη η πόλη στις εκδηλώσεις στην Κεντρική Πλατεία

H ΙΛΕΑ, στο πνεύμα της

Πανηγύρεως τη Ζωοδόχου Πηγής,

ανέσυρε από τις συλλογές της

μοναδικά κομμάτια της

εκκλησιαστικής ιστορίας του τόπου

μας και τα εκθέτει σε περίοπτη θέση,

παρουσιάζοντάς τα ως "έκθεμα του

μήνα". Εξαπτέρυγα και σταυροί

λιτανείας από Ιερούς Ναούς της

περιοχής μας, καθώς και σπάνια

εκκλησιαστικά βιβλία τυπωμένα στη

Βενετία και στη Ζάκυνθο, εκτίθενται

για πρώτη φορά ως θεματική

ενότητα, απεικονίζοντας την

εκκλησιαστική -λατρευτική ζωή του

τόπου μας κατά τον 18ο και 19ο

αιώνα.
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