
T
ήν Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου
2013 στίς 6 μ.μ. πραγματο-
ποιήθηκε στό Ὀλυμπιακό

Χωριό ἡ τελετή θεμελιώσεως τοῦ
νέου ἐνοριακοῦ ναοῦ πού θά
εἶναι ἀφιερωμένος στούς ἁγίους
Κύριλλο & Μεθόδιο, φωτιστές
τῶν Σλάβων. Θεωρεῖται τό με-
γαλύτερο γεγονός σ΄ αὐτήν τήν
πόλη μετά τούς ᾿Ολυμπιακούς
ἀγώνες. 

Στήν τελετή, ἐκτός τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰλίου,
Ἀχαρνῶν & Πετρουπόλεως κ.
Ἀθηναγόρα, παρέστη ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
& πάσης Ἑλλάδος, κ. Ἱερώνυμος,
καθώς καί οἱ Μητροπολίτες Νι-
καίας Ἀλέξιος, Πειραιῶς Σερα-
φείμ, Νέας Σμύρνης Συμεών,
Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας,
Βουλιαγμένης & Βάρης Παῦλος,
Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος,
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὠρω-
ποῦ Κύριλλος, Μαραθῶνος Με-
λίτων, ὁ Μητροπολίτης Ἡλιου-
πόλεως Αἰγύπτου κ. Θεόδωρος,
Θαυμακοῦ Ἰάκωβος, ὁ ἔξαρχος
τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας

Μητροπολίτης Γουινέας Γεώρ-
γιος, ἐκπρόσωποι τῆς Ἐξαρχίας
τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Ἀθή-
να, τῶν Μητροπόλεων Μεσογαί-
ας, Νέας Ἰωνίας & Φιλαδελφείας
καί πλῆθος ἱερέων. Τήν ἐκδήλω-
ση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους
οἱ πρέσβεις τῆς Σλοβακίας κος
Peter Michalko, τῆς Βουλγαρίας
Emilia Kraleva καί τῆς Οὐκρανίας
Volodymyr Shkurov, οἱ βουλευτές
Ἀλ. Μητρόπουλος, Νάσος Ἀθα-

νασίου, Ἄργ. Ντινόπουλος, οἱ
πρώην βουλευτές Νίκ. Καντερές
καί Ἀθαν. Κατσιγιάννης, οἱ ἀντι-
περιφερειάρχες κα Κισκήρα, κα
Δήμου καί κος Παπαντωνίου, ὁ
ἀντιπρόεδρος τοῦ περιφεριακοῦ
συμβουλίου κος Δαμάσκος, ὁ Δή-
μαρχος Ἀχαρνῶν Σωτ. Ντοῦρος,
ὁ πρόεδρος τοῦ δημοτικοῦ συμ-
βουλίου κος Μπουζιάνης, ἀντι-
δήμαρχοι καί σύμβουλοι τῶν
Ἀχαρνῶν, δήμαρχοι καί μέλη δη-

μοτικῶν συμβουλίων γειτονικῶν
δήμων, ἐκπρόσωποι τῆς στρα-
τιωτικῆς ἡγεσίας, τῶν Σωμάτων
ἀσφαλείας, τοῦ ΙΓΜΕ, τοῦ πνευ-
ματικοῦ κέντρου Θρακομακεδό-
νων, ἀλλά καί ἐκπρόσωποι το-
πικῶν φορέων καί συλλόγων. 

Τήν τελετή συνόδευσε ἡ βυ-

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com

Ἡ Ὀριάνα Φαλάτσι, καί ἡ ἀπειλή 
τοῦ Ἰσλάμ στήν Εὐρώπη Σελ. 15

50.000 ἐπισκέπτες στήν διεθνή 
ἀεροπορική γιορτή στό 
ἀεροδρόμιο τῆς Δεκέλειας Σελ. 13

Ἐκπαιδευτικές δράσεις τοῦ τμήματος
Ἀρχαιολογίας & ἱστορικῆς ἔρευνας 
τοῦ Δήμου ᾿Αχαρνών Σελ. 10
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Βία ἤ Δημοκρατία 
στά σχολεῖα; Σελ. 5

Ὁ βρώμικος ρόλος τοῦ Χένρι Κίσινγ-
κερ & τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν 
ἐναντίον τῆς Κύπρου Σελ. 6

Mεγαλειώδης ἐκδήλωσις

Συνέχεια στη σελ. 3

Οἱ τρεῖς πρεσβευτές
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Ἀγαπητοί συμπολίτες
Πολύς κόσμος δέν θέλει νά ἀκούει

ἀλήθειες. Προτιμᾶ εἰδήσεις καί
ἀπόψεις πού τοῦ χαϊδεύουν τ’ αὐτιά.
Θά θέλαμε πολύ νά δώσουμε τόνο
αἰσιοδοξίας, ἀλλά οἱ καταστάσεις
δείχνουν τό ἀντίθετο. Οἱ μισθοί
στόν δημόσιο τομέα ἔχουν μειωθεῖ
στό μισό. Στόν ἰδιωτικό τομέα ἀπό
τό μισό ἕως τό ἕνα τρίτο. Οἱ συντάξεις
παρομοίως. Τό τραγικά χειρότερο
ὅμως εἶναι ἡ ἀνεργία. Καθημερινῶς
κλείνουν ἐπιχειρήσεις ἀπό τίς μι-
κρότερες ἕως τίς μεγαλύτερες, μέ
ἀποτέλεσμα καί οἱ ἐργαζόμενοι νά
μένουν στόν δρόμο καί οἱ μέχρι τότε ἐπιχειρηματίες, μέ
χρέη πού ἀδυνατοῦν νά ἐκπληρώσουν. ῎Ετσι ἔχουμε
φθάσει στούς 1.500.000 ἀνέργους, τό κακό συνεχίζεται
καί τό χειρότερο εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει προοπτική.  Πολίτες
πού ζοῦσαν ἀξιοπρεπέστατα μέχρι πρίν λίγα χρόνια,
τώρα ἔχουν ἀνάγκη καί τό καθημερινό φαΐ.  Ἡ πολιτική
πού ἀκολουθεῖ ἡ κυβέρνηση ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδο. Τά
περί ἀνάπτυξης, ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει σέ ἄλλα φύλλα,
εἶναι ὄνειρα θερινῆς νυκτός καί τά περί πλεονάσματος
δέν θεωροῦνται ἀξιόπιστα, ἀλλά πλασματικά. 

Φίλος ἀναγνώστης μᾶς ρώτησε: «Συμφωνεῖτε μέ
τήν πολιτική τῶν διωγμῶν καί τοῦ σφαγιασμοῦ»; Βάσει
τῶν παραπάνω, τό ὀδυνηρό εἶναι, ἄν μέ τό πρόσχημα

τῶν ἀλλαγῶν ἀπολύσουν κόσμο.
Τό νά μετακινηθοῦν σέ ἄλλη ὑπη-
ρεσία, εἶναι μικρό τό κακό. Πολλοί
δημόσιοι ὑπάλληλοι ὑπερβαίνουν
ἑαυτούς καί κάνουν ὅτι μποροῦν
γιά νά ἐξυπηρετοῦν τόν πολίτη.
Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ ἀντίθετη εἰκόνα.
Σέ ἄλλες περιπτώσεις ἔχουμε ὑπε-
ράριθμο προσωπικό, ὑποαπασχό-
ληση, μειωμένο ὡράριο, μή ἀπα-
σχόληση (βλέπε συνδικαλιστές),
κ.λ.π. Εἶναι κοινῶς παραδεκτό, ὅτι
στόν δημόσιο τομέα ἐπικρατοῦν πολ-
λές παθογένειες. Διογκωμένο καί
κυρίως ἄτακτα κατανεμημένο κράτος

πού δέν μπορεῖ νά ὑποστηρίξει τυχόν καλές ἀλλαγές. 
Κάποιος ἔγραψε: «Γιά νά ἀπολυθοῦν 900 κρατικοί

ὑπάλληλοι χρειάστηκαν μία οἰκονομική κρίση, τρία
μνημόνια, καί τρεῖς κυβερνήσεις. Γιά νά μείνουν στόν
δρόμο 900 ἰδιωτικοί ὑπάλληλοι μιᾶς καί μόνο ἁλυσίδας
ρούχων χρειάστηκε μία ἁπλή ἀνακοίνωση».

῞Ολα αὐτά βέβαια εἶναι κατάληξη ἀσύδοτης πολιτικῆς
δεκαετιῶν. Προσλήψεις μέ ἀναξιοκρατία, ρουσφέτια,
πελατειακό κράτος, πλήρης ἐπικράτηση τοῦ κακῶς ἐννο-
ουμένου συνδικαλισμοῦ, ἀπαιτήσεις παράλογες, ἀπεργίες
πού ἐξουθένωναν πάντα τήν κοινωνία καί κάθε εἴδους
ἐκβιασμοί μέ σκοπό τά στενά συντεχνιακά συμφέροντα,
εἰς βάρος τοῦ γενικοῦ συνόλου. Ἄλλωστε εἶναι κανόνας

παγκοσμίως ὅτι «ὁ δημόσιος τομέας λειτουργεῖ σάν
γραφεῖο ἐξυπηρετήσεως πολιτικῶν».

Τό χειρότερο ὅμως ἀπ΄ ὅλα εἶναι ἡ ἀρρωστημένη
νοοτροπία. Μολονότι ἔχουμε φθάσει σ᾽ αὐτήν τήν
κατάντια, βασιλεύει ὁ παραλογισμός, ἡ βλακεία καί
παραφροσύνη. Ἡ εὐθύνη γι᾽ αὐτά βαρύνει ἀπόλυτα
τούς πολιτικούς τῶν τελευταίων σαράντα χρόνων. Στό
αἰώνιο ἐρώτημα «ἀπατεών ἤ βλάξ» θά ἀποφύγουμε νά
ἀπαντήσουμε. Ἦταν βαλτοί δηλαδή ἀπό ξένα κέντρα,
μέ σκοπό νά δηλητηριάσουν καί νά ἀποχαυνώσουν τήν
κοινωνία, καταλάβαιναν πού τήν ὁδηγοῦν ἀλλά τοπο-
θετοῦσαν τό προσωπικό καί τό κομματικό τους συμφέρον
πάνω ἀπό τό ἐθνικό, ἤ τά πίστευαν αὐτά πού ἔλεγαν καί
ἔπρατταν, ὁπότε μᾶς κυβέρνησαν ἀνόητοι καί ἀνάξιοι;
Κάποιος πολιτικός, ὅπως ἔχουμε ξαναγράψει, σέ παρα-
τήρηση συνεργάτη του ὅτι «αὐτή ἡ πολιτική ὁδηγεῖ μα-
κροπρόθεσμα σέ χρεωκοπία», ἀπάντησε «ὅταν θά ἔλθει
αὐτή ἡ στιγμή ἐγώ δέν θά ζῶ».Σημασία λοιπόν ἔχει,
ὅτι προξένησαν ἀνεπανόρθωτη ζημιά. Ἀλλά καί οἱ
τωρινοί πολιτικοί εἶναι πολύ “λίγοι’’. Τρέμουν νά ποῦν
τήν ἀλήθεια στόν λαό, συνεχίζουν τά μικροκομματικά
συμφέροντα, λαϊκίζουν καί διακατέχονται ἀκόμη ἀπό
τίς ἰδεοληψίες πού μᾶς ἔφεραν ἐδῶ. 

Πώς μπορεῖ νά διορθωθοῦν τά πράγματα;  Ἐάν
ἀλλάξουμε τελείως νοοτροπία καί περάσει μία γενιά μέ
σωστή παιδεία (καί δέν ἐννοῶ ἐκπαίδευση), τότε θά
δοῦμε ἄσπρη ἡμέρα. 

Μποροῦμε λοιπόν νά εἴμαστε αἰσιόδοξοι;

Συνεργάτης τῆς ἐφημερίδος εἶναι ὁ
καθηγητής ἀπό τούς Θρακομακεδό-
νες κύριος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα
῾Ο νεοναζισμός, ὁ φασισμός, ὁ ρατσισμός καί

κάθε ἀντικοινωνικό καί ἀντιανθρώπινο φαινό-
μενο συμπεριφορᾶς δέν προέρχεται ἀπό ἰδεο-
λογία, δέν περιέχει ἰδεολογία, δέν συνθέτει ἰδε-
ολογία. Εἶναι ἡ μεγεθυμένη ἔκφραση -
ἐκδήλωση τοῦ κτήνους πού περιέχουμε μέσα
μας χωρίς ἐμπόδιο στήν ἀνάπτυξή του, ὅταν
κοινωνικές ἤ πολιτικές συγκυρίες συντελοῦν,
βοηθοῦν, ἐνισχύουν τήν βάρβαρη καί ἀντιαν-
θρώπινη παρουσία του.

Ἡ μόνη ἀντιβίωση γιά τήν καταπολέμηση
τοῦ κτήνους πού περιέχουμε εἶναι ἡ Παιδεία.
Ἡ ἀληθινή παιδεία καί ὄχι ἡ ἀνεύθυνη
ἐκπαίδευση καί ἡ πληροφορία χωρίς κρίση καί
χωρίς ἀνήσυχη ἀμφισβητούμενη συμπερασμα-
τολογία. Αὐτή ἡ παιδεία πού δέν ἐφησυχάζει
οὔτε δημιουργεῖ αὐταρέσκεια στόν σπουδά-

ζοντα, ἀλλά πολλαπλασιάζει τά ἐρωτήματα
καί τήν ἀνασφάλεια. Ὅμως μία τέτοια παιδεία
δέν εὐνοεῖται ἀπό τίς πολιτικές παρατάξεις καί
ἀπό ὅλες τίς κυβερνήσεις, διότι κατασκευάζει
ἐλεύθερους καί ἀνυπότακτους πολίτες μή χρή-
σιμους γιά τό εὐτελές παιχνίδι τῶν κομμάτων
καί τῆς πολιτικῆς. Κι ἀποτελεῖ πολιτική «πα-
ράδοση» ἡ πεποίθηση πώς τά κτήνη, μέ κατάλ-
ληλη τακτική καί ἀντιμετώπιση, καθοδη-
γοῦνται, τιθασεύονται.

Μάνος Χατζιδάκις

Ὁ ἀείμνηστος Παναγιώτης Κανελλόπουλος,
φιλόσοφος καί πολιτικός τοῦ προηγούμενου
αἰώνα, ὑπογράμμιζε ὅτι ἡ ἀποκοπή μας ἀπό
τίς χριστιανικές ρίζες, μπορεῖ νά ὁδηγήσει
σέ ἀκρότητες, βία καί ὁλοκληρωτισμούς.

Συνεχίζουμε τήν ἀναφορά μας σέ συνηθι-
σμένα λάθη πού τείνουν νά καθιερωθοῦν ὡς
σωστά.

(sic). Πρόκειται γιά τροπικό ἐπίρρημα της λα-
τινικῆς καί σημαίνει ἔτσι, οὔτως. Τό χρησιμο-
ποιοῦμε ἐντός παρενθέσεως στό τέλος μιᾶς λέ-
ξεως ἤ φράσεως ἤ καί ἐκτεταμένου κειμένου
πού ἀνήκει σέ κάποιον τρίτο καί περιέχει ὀρθο-
γραφικά ἤ συντακτικά λάθη ἤ ἰδιαιτερότητες
στήν ἔκφραση καί θέλουμε νά δείξουμε πώς τό
μεταφέρουμε στό δικό μας κείμενο αὐτούσιο,
ἔτσι ἀκριβώς ὅπως τό ἔγραψε ὁ ἀρχικός του
συντάκτης καί δέν πρόκειται γιά δικό μας λάθος
ἤ τοῦ τυπογραφείου. Βέβαια ὁ κανόνας λέει πώς
ὅταν παραθέτουμε κείμενο πού δέν εἶναι δικό
μας τότε τό βάζουμε ἐντός εἰσαγωγικῶν καί σέ
κάποιες περιπτώσεις μέ πλάγια τυπογραφικά
στοιχεία. Φαίνεται ὅμως πώς ἔχει παρερμηνευ-
θεῖ ἡ χρήση του καί βλέπουμε ἀκόμα καί σέ
ἔγκριτες ἐφημερίδες νά χρησιμοποιεῖται ὡς δη-
λωτικό εἰρωνείας ἤ ἀντιθέσεως πρός κάποια
ἄλλη ἄποψη. Δέν ξέρω ἄν καί πόσο μᾶς παρη-

γορεῖ τό γεγονός ὅτι καί σέ ἄλλες γλῶσσες, πού
ἐπίσης χρησιμοποιεῖται γιά τόν ἴδιο λόγο, τό κα-
κομεταχειρίζονται ἀνάλογα.

Παρεπιπτόντως, ἀντί τοῦ σωστοῦ παρεμπι-
πτόντως, παρά + εν + πίπτω (τό «ν» μπροστά
ἀπό τό «π» τρέπεται σέ «μ»), πού σημαίνει κατά
παρέμβαση, παρενθετικά, ἐκτός κυρίου θέμα-
τος.

Ἀνεξαρτήτου (π.χ. ἡλικίας), ἀντί τοῦ σωστοῦ
ἀνεξαρτήτως (ἡλικίας).

Οὐ μὴ γένοιτο, ἀντί τοῦ σωστοῦ «ὃ μὴ γέ-
νοιτο». 

Ἒχω ἀπηυδήσει, ἀντί τοῦ σωστοῦ ἔχω «ἀπαυ-
δήσει». Ἀπό + αὐδῶ (λέγω), πού σημαίνει χάνω
τή δύναμη τῆς ὁμιλίας, κουράστηκα νά προ-
σπαθῶ νά πείσω. Θά ποῦμε ὅμως «ἀπηύδησα».

Ἀγορονομία, ἀντί τοῦ σωστοῦ ἀγορανομία.

Ἀγοροπωλησία, ἀντί τοῦ σωστοῦ ἀγοραπω-
λησία.

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ζαντινή χορωδία τοῦ πρωτοψάλ-
του κ. Γεωργίου Κακουλίδη, ὁ
ὁποῖος κατά εὐτυχή συγκυρία
εἶναι κάτοικος τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ
Χωριοῦ καί διακονεῖ, μαζί μέ ἐκλε-
κτά μέλη τῆς χορωδίας του, ἀφι-
λοκερδῶς, στόν ναό μας.

TO ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
«Πολλοί ἀναρωτιοῦνται γιατί

ἀφιερώσαμε τόν Ἱερό Ναό, πού
θεμελιώθηκε στίς 26 Σεπτεμβρίου
2013, στούς Ἁγίους Κύριλλο &
Μεθόδιο.

Εἶναι πράγματι τόσο ἀσυνήθι-
στο, ὥστε στήν Κεντρική καί Νό-
τιο Ἑλλάδα, ὁ ναός πού εὐελπι-
στοῦμε σύν Θεῷ νά ἀνεγερθεῖ
στό Ὀλυμπιακό Χωριό, θά εἶναι
ὁ πρῶτος μεγάλος, ἀφιερωμένος
στούς Ἁγίους, ναός καί ταυτό-

χρονα ὁ πρῶτος ἐνοριακός στήν
Ἑλλάδα. Ἐκτός ἀπό τόν περι-
καλλῆ προσκυνηματικό ναό πού
χτίστηκε πρίν μερικά χρόνια στή
γενέτειρα τῶν Ἁγίων, στή Θεσ-
σαλονίκη, ἐλάχιστοι ναοί ὑπάρ-
χουν καί οἱ περισσότεροι βρίσκον-
ται στή Βόρειο Ἑλλάδα.

* * *
Τό ἱεραποστολικό καί ἐκπολι-

τιστικό ἔργο τῶν Ἁγίων εἶναι
ἀντιστρόφως ἀνάλογο τῆς ἀνα-
γνώρισεώς του στήν Ἑλλάδα.
Ὅπως παραγνωρισμένη εἶναι καί
μιά ἄλλη μεγάλη μορφή τῆς
Ὀρθοδοξίας καί ἐξέχουσα προ-
σωπικότητα τῆς ἱστορίας τοῦ Βυ-
ζαντίου, ὁ Μέγας Φώτιος, ὁ ὁποῖος
καθοδήγησε, ἐνέπνευσε καί ἀπέ-
στειλε τούς δύο ἀδελφούς στίς
ἐσχατιές τῆς Αὐτοκρατορίας.

Καί μπορεῖ γιά τό εὐρύ κοινό
οἱ δύο Ἅγιοι νά εἶναι γνωστοί κυ-
ρίως γιά τή δημιουργία τοῦ ἀλφα-
βήτου καί τῆς γραπτῆς γλώσσας
πού προσ έφεραν στούς Σλάβους,
ὅμως ἡ ἐνσωμάτωση στή γλώσσα
αὐτή τῶν ἀφηρημένων ἐννοιῶν
καί τοῦ γλωσσικοῦ πλούτου τῆς
Ἑλληνικῆς -ἀπαραίτητης προϋπο-

θέσεως γιά τή μετάφραση τοῦ
Εὐαγγελίου καί τῶν ὑπολοίπων
λειτουργικῶν βιβλίων- εἶναι ἕνα
ἐπίτευγμα ἀσυγ κρίτως μεγαλύ-
τερο. Γιατί δημιούργησαν καί προ-
σέφεραν τό ἐργαλεῖο στούς Σλά-
βους νά ἀναπτύξουν, φωτισμένοι
μέν, ἀλλά αὐτόνομα τόν δικό τους
πνευματικό πολιτισμό.

Καί δέν ἀρκέστηκαν στή θεω-
ρία. Συγκέν τρωσαν πολλούς νέ-
ους στούς ὁποίους δίδαξαν ἀνά-
γνωση, γραφή, ἀκόμα καί
ἐπιστῆμες, διασφαλίζοντας μέ
αὐτόν τόν τρόπο τή συνέχιση καί
περαιτέρω ἐξάπλωση τοῦ ἔργου
πού ξεκίνησαν.

Ἐπίσης ὁ Μεθόδιος προ-
σάρμοσε τίς συλλογές νόμων καί
κανόνων τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους,
παρέχοντας στούς Σλάβους γιά
πρώτη φορά ἕνα ὁλοκληρωμένο

δικαιικό σύστημα, πού ἐκτός τοῦ
κανονικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ
περιελάμβανε ἀκόμα ποινικό,
οἰκογενειακό, κληρονομικό καί
ἀστικό δίκαιο.

Κομβικῆς σημασίας ἦταν καί
ἡ ἱεραποστολική προ-εργασία πού
ἐπιτέλεσαν στή Χερσόνησο τῆς
Κριμαίας καί ἡ διάνοιξη τοῦ
δρόμου γιά τόν ἐκχριστιανισμό
τῶν Ρώσων, πού θά ὁλοκληρω-
νόταν, βέβαια, ἀρκετά χρόνια
ἀργότερα.

* * *
Ἐξηγήσαμε ἐπαρκῶς ΓΙΑΤΙ

ἀφιερώθηκε ὁ ναός στούς δύο
Ἰσαποστόλους. ΓΙΑΤΙ ὅμως στό
Ὀλυμπιακό Χωριό; Ποιά σχέση
συνδέει τούς Ἁγίους μαζί του;

Λένε πώς πολλές συμπτώσεις
μαζί παύουν νά θεωροῦνται ἁπλές
συμπτώσεις. Ἔτσι κι ἐδῶ συνήρ-
γησαν ἡ χρονική συγκυρία -τό
2013 γιορτάσαμε τά 1.150 χρόνια
ἀπό τήν ἀποστολή τῶν Ἁγίων στή
Μεγάλη Μοραβία- ἀλλά καί ἡ το-
πική -τό Ὀλυμπιακό Χωριό ἀπο-
τελεῖ ἕνα διεθνές σύμβολο εὐγε-
νοῦς ἅμιλλας, ἀθλητικῆς καί πο-
λιτιστικῆς, ἀλλά καί συνεργασίας

καί συμφιλίωσης τῶν λαῶν. Ἰδέες,
δηλαδή, πού πρυτάνευαν στούς
Ἁγίους καί χαρακτήρισαν τή δρά-
ση τους καί ταυτόχρονα ἰδέες τίς
ὁποῖες ἡ ἀφρόκρεμα τῆς παγ-
κόσμιας νεολαίας, πού φιλοξενή-
θηκε πρίν 9 χρόνια στό Ὀλυμπιακό
Χωριό, μεταλαμπάδευσε σ’ ὅλες
τίς χῶρες τοῦ κόσμου.

Ἡ ἀγαθότερη ὅμως «σύμπτω-
ση» γιά τούς κατοίκους τοῦ

Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, προερχόταν
ἀπό τή γειτονική περιοχή τῶν
Θρακομακεδόνων. Οἱ Βορειοελ-
λαδίτες νῦν γείτονές μας,
ἐμπνευσμένοι καί καθοδηγημένοι
ἀπό τόν τότε Γενικό Διευθυντή
τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας καί
συμπολίτη τους κ. Γεώργιο Πα-
παδημητρίου, δημιούργησαν τόν
σημερινό «Ὀρθόδοξο Χριστιανικό
Σύνδεσμο οἱ Ἅγιοι Κύριλλος &
Μεθόδιος», μέ κύριο σκοπό νά

τιμήσουν τούς Θεσσαλονικεῖς
Ἁγίους κτίζοντας στούς Θρα-
κομακεδόνες ἕνα μεγάλο ναό.

Οἱ πολυετεῖς ἀγῶνες τους καί
οἱ ἀμέτρητες δυσκολίες, πού συ-
νάντησαν, δέν τούς ἔκαμψαν.
Ἔτσι, μέ σχεδόν 25 χρόνια καθυ-
στέρηση καί μιά μικρή μετατόπι-
ση -γιατί τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ,
ὅπως ἀποδείχθηκε, αὐτό προ-
έβλεπε- ἀξιώθηκαν νά χαροῦν
μαζί μέ τούς κατοίκους τοῦ
Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, τή θεμελίω-
ση τοῦ ναοῦ πού ὁραματίστηκαν.
Πρέπει ἐπίσης νά ἀναφέρουμε,
πώς καί τό ὑφιστάμενο μικρό

ἐκκλησάκι πού μᾶς φιλοξενεῖ,
ἀποτελεῖ μία ἀκόμα δική τους
προσφορά.

Ἐκτός ἀπό τίς θερμές εὐχαρι-
στίες πρός τό σύνολο τῶν μελῶν
τοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου, δέν
θά παραλείψουμε νά ἀναφερ-
θοῦμε ἰδιαιτέρως μέ εὐγνωμοσύνη
στόν Πρόεδρό του κ. Θεόδωρο
Μαραγκό, γιά τήν δυνατότητα
πού μᾶς ἔδωσε νά ξεκινήσει ἡ Α΄

φάση τῆς οἰκοδομῆς, δηλαδή τό
ἡμιυπόγειο τοῦ ναοῦ. Τόν εὐχα-
ριστοῦμε θερμά καί εὐχόμαστε ὁ
Θεός νά τόν ἀξιώσει νά δεῖ τόν
ναό ὁλοκληρωμένο. Βέβαια ὑπάρ-
χει δρόμος μακρύς, τόσο γιά τήν
ὁλοκλήρωση τῆς Α΄ φάσεως ὅσο
καί γιά τήν ἔναρξη τῆς Β΄ πού
ἀφορᾶ τόν κυρίως ναό.

Θερμά εὐχαριστοῦμε, ἐπίσης,
τόν Σεβασμιώ τατο Μητροπολίτη
μας κ. Ἀθηναγόρα, πού βοήθησε

νά ξεπεραστοῦν πλῆθος ἐμπο-
δίων καί μᾶς συμπαραστέκεται
διαρκῶς... Καί αὐτόν ὅμως τόν
ἀκολουθεῖ μία ἀκόμα «σύμ -
πτωση». Στίς 11 Μαΐου τοῦ 2010
τοῦ ἀνετέθη ἡ διαποίμανση τῆς
νεοσύστατης τότε Μητροπόλεώς
μας. Στίς 11 Μαΐου, ὅπως εἶναι
γνωστό, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τούς
Ἁγίους μας καί τό Ὀλυμπιακό
Χωριό πανηγυρίζει.

Ὅλες αὐτές οἱ «συμπτώσεις»,
λοιπόν, ἀπαν τοῦν πειστικά καί
στό δεύτερο ἐρώτημα: Γιατί στό
Ὀλυμπιακό Χωριό;»

Π. Γ.

Mεγαλειώδης ἐκδήλωσις
Συνέχεια από τη σελ. 1
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Σέ δύο στρατόπεδα ὁ Σύλλογος 
Κατοίκων ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ

Σοβαρή εἶναι ἡ ρήξη στό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου
Κατοίκων ̓ Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ, πού μοιραῖα συνεπάγεται ἐκλο-
γές. 

Τό ἔργο τό ἔχουμε ξαναδεῖ καί πρίν λίγα χρόνια. Εἶναι ἄρα
γε σύμπτωση ἤ ἀποτέλεσμα διχαστικῆς συμπεριφορᾶς κάποιων
ἀτόμων; Εἶναι θέμα σοβαροῦ προβληματισμοῦ πού πρέπει νά
μᾶς ἀπασχολήσει. 

῾Η θέση τῆς ἐφημερίδος γιά τό αὔριο τοῦ Συλλόγου εἶναι οἱ
ἑξῆς: 

α) ῾Ο κομματισμός εἶναι ἡ καταστροφή τῆς κοινωνίας μας.
῞Οποια ὑγιής προσπάθεια καί νά ξεκινήσει, ἄν εἰσέλθουν τά
κόμματα καί οἱ ἰδεολογίες φθείρεται, μέχρι πού διαλύεται. Πρέ-
πει λοιπόν νά ὑπάρξει ἕνα καί μόνο ψηφοδέλτιο καί μακριά
ἀπό κόμματα.

β) Παρατηρεῖται τό φαινόμενο σέ ὅλα τά ΔΣ, νά ἐκλέγονται
11 μέλη καί νά ἐργάζονται δύο-τρεῖς, τό πολύ τέσσερις. Οἱ ὑπό-
λοιποι ἀρκοῦνται στό νά αἰσθάνονται ὅτι κατέχουν κάποια κα-
ρέκλα καί αὐτό ἀρκεῖ. Νά ὑποβάλλουν ὑποψηφιότητα πρόσωπα
πού ἔχουν διάθεση καί χρόνο νά προσφέρουν, νά ἔχουν ὅλοι
ἀντικείμενο ἐργασίας καί ὄχι νά συμμετέχουν μόνον γιά ὑψηλή
κριτική καί νά τηρεῖται ὁ κανονισμός πού προβλέπει ἀντικατά-
σταση μελῶν ὅταν ἀπουσιάζουν ἀδικαιολογήτως σέ τρεῖς συ-
νεχεῖς συνεδριάσεις.

γ) ῾Υπάρχουν πολλοί ἄξιοι συμπολίτες μας πού ἔχουν δυνα-
τότητα νά προσφέρουν καί τούς κλείνεται ὁ δρόμος ἀπό κάποι-
ους πού θέλουν τήν καρέκλα σπίτι τους. Θά προτείναμε ὅποιοι
ἔχουν ἐκλεγεῖ δύο φορές, νά μήν ξανασυμμετάσχουν γιά νά
ἀνοίξουν τόν δρόμο καί σέ ἄλλους. 

᾿Εάν τηρηθοῦν τά παραπάνω τό πιθανότερο εἶναι νά ὑπάρχει
ἑνότητα καί παρά τίς διαφορετικές γνώμες νά ἐπιτελεῖται ἔργο.
᾿Εμεῖς λόγω ἐλλείψεως χρόνου δέν μποροῦμε νά συμμετά-
σχουμε στό Δ.Σ., ἀλλά δέν χρειάζεται κιόλας, ἀφοῦ βοηθοῦμε
καί μάλιστα πολύ ἀπό τήν θέση πού ἔχουμε καί θά προσφέ-
ρουμε σέ ὅποιο συμβούλιο ἐκλεγεῖ.

῞Οσον ἀφορᾶ τήν διαφωνία τῶν κυρίων Νάνου καί Νικολό-
πουλου θά λέγαμε ὅτι ἡ αἰτία βρίσκεται ἀλλοῦ. Καί οἱ δύο εἶναι
ἀγκυλωμένοι σέ συμπλέγματα τοῦ περασμένου αἰῶνος. Οἱ στα-
τιστικές ἔρευνες δείχνουν ὅτι ὅσο μεγαλύτερος εἶναι ὁ κρατι-
κός τομέας ἑνός κράτους, τόσο μεγάλη εἶναι καί ἡ διαφθορά.
Γι΄ αὐτό καί ἡ χώρα μας, πού γιά δεκαετίες ἀκολουθεῖ οἰκονομία
σοβιετικοῦ τύπου, βρίσκεται στήν κορυφή τῆς Εὐρώπης σέ δια-
φθορά, πού εἶναι ἀπό τίς κυριώτερες αἰτίες τῆς οἰκονομικῆς κρί-
σεως. ᾿Ενῶ λοιπόν ἡ πρόοδος, ἡ ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξις, βρίσκεται
στήν ἰδιωτική πρωτοβουλία, ὑπό τόν ἔλεγχο βεβαίως τοῦ κρά-
τους, στήν ῾Ελλάδα ὑπάρχει ἀκόμα μιά μερίδα, πού θεωρεῖ τόν
ἰδιώτη ποινικό ἀδίκημα. Στήν περίπτωση τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ Χω-
ριοῦ καί στήν ἀφορμή γιά τόν πόλεμο, ἄν δέν ἀναθέσουν σέ
κάποιον ἰδιώτη τήν διαχείρηση πάντα θά ὑπάρχουν οἱ ὑποψίες
ἀτασθαλίας ἤ πραγματική ἀταξία.

῞Ενα ἄλλο θέμα πού δυστυχῶς πάλι συμφωνοῦν καί οἱ δύο
εἶναι τό Κέντρο Νέων. Μία ὑγιής καί ἀξιέπαινη προσπάθεια
κάποιων νέων, πού διαφημίζει τό ̓ Ολυμπιακό Χωριό σέ ὅλη τήν
Εὐρώπη, ἀντί νά τήν ἐνισχύσουν καί νά τήν βοηθήσουν τήν κυ-
νήγησαν ἀνηλεῶς, γιατί λένε εἶναι ἰδιώτης καί ΜΚΟ καί ἀπαι-
τοῦσαν νά βρίσκονται ὅλα ὑπό τήν σκέπη τους. Τί τούς πείραζε
δηλαδή νά παραχωρήσουν τό ὑπόγειο καταστήματος τῆς ὁδοῦ
Κεντέρη; Τίς ἴδιες ἀρνητικές θέσεις εἶχαν καί γιά τήν ἄλλη ἐπί-
σης σπουδαῖα ἰδιωτική πρωτοβουλία, τήν «Πολιτική Προστασία»
πού θά ἤθελαν νά τήν διώξουν ἀπό τό ὑπόγειο τοῦ «λαϊκοῦ
στεκιοῦ», ἀλλά αὐτοί πρόλαβαν καί κατοχυρώθηκαν ἐγγράφως.
Τό ἀστεῖο δέ, εἶναι ὅτι κυνηγοῦν ὁμάδες κατοίκων ἀπό χώρους
πού στήν οὐσία δέν εἶναι δικοί τους.

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη του Συλ-
λόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού που
συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση την Κυριακή
6/10/2013 στις Αθλητικές εγκαταστάσεις
αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ:

Να προχωρήσει ο Σύλλογος σε εκλογές
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. την
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013.

Να γίνει Εκλογική Απολογιστική Συνέλευση
την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 06:00 μ.μ..

Να προχωρήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή
σε έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου
και να φέρει πόρισμα στην Γενική Συνέλευση
στις 20/10/2013.

Να παύσει από μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου
τον Τρίμπο Δημήτριο και Μασσαλά Βιβή για
αντικαταστατική συμπεριφορά .

Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα
υπόλοιπα 9 μέλη του Δ.Σ να παραμείνουν
ως υπηρεσιακή Διοίκηση, μέχρι την διεξαγωγή

των εκλογών και να παραδώσουν το Σύλλογο
στο νέο Δ.Σ που θα εκλεγεί. Έτσι με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, το Δ.Σ του Συλλόγου
έχει την εξής σύνθεση:
1. Νάνος Βασίλης Πρόεδρος Δ.Σ
2. Δρόσος Χρήστος Α’ Αντιπρόεδρος
3. Τζίντζος Γιώργος  Β’ Αντιπρόεδρος
4. Κουτρούλης Γιάννης Οργαν. Γραμματέας
5. Δήμου Ανδρέας Απερχόμενος Ταμίας 
6. Λουρδής Γιώργος Μέλος Δ.Σ
7. Κοντογιώργος Γιώργος Μέλος Δ.Σ
8. Καλαντζής Γιώργος Μέλος Δ.Σ
9. Νικολόπουλος Τάσος Μέλος Δ.Σ

Με απόφαση του Δ.Σ και σύμφωνα με το
καταστατικό, χρέη προσωρινού Ταμία θα
εκτελεί ο Τζίντζος Γιώργος που είναι υπεύ-
θυνος και για το Λαϊκό Στέκι.

Χρέη Γενικού Γραμματέα θα εκτελεί σύμ-
φωνα με το καταστατικό ο Οργανωτικός Γραμ-
ματέας Κουτρούλης Γιάννης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚ.: 19
ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  &  ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ
10/10/2013

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 O ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΕΒΙΩΣΕ

Ο�ΠΑΤΗΡ�ΣΤΕΦΑΝΟΣ�ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Τήν Κυριακή 13 Ὀκτωβρίου ἀπεβίωσε στό Νοσοκομεῖο «Εὐαγ-
γελισμός» ὁ πατήρ Στέφανος Καλογήρου. Πρόκειται γιά τόν κα-
λοκάγαθο ἱερέα πού προσφέρθηκε νά ὑπηρετήσει ἐθελοντικά
στό ἐκκλησάκι τῶν Ἁγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου στο Ὀλυμπιακό
Χωριό τά πρώτα τέσσερα χρόνια τῆς λειτουργίας του.

Στήν νεκρώσιμο ἀκολουθία πού τελέστηκε τήν ἑπομένη στό
Ὀλυμπιακό Χωριό, χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας. Τή σορό συ-
νόδευσαν στήν Χαλκίδα, ὅπου καί ἐτάφη, ὁ π. Σωκράτης Παπα-
γεωργίου, ὁ π. Ἀλέξανδρος Τουλουμτζόγλου καί ἀρκετοί κάτοικοι
τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ. Ὁ ἐκκλησιαστικός ἐπίτροπος κ. Παῦλος
Γεωργίου, ἀπηύθυνε λίγα λόγια γιά τόν ἐκλιπόντα ὡς ἐπικήδειο:

«Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί.
Θλιβερό καθῆκον μᾶς συγκέντρωσε αὐτή τήν ὥρα ἐδῶ, γιά νά προ-

πέμψουμε τόν πολυαγαπημένο ὅλων τῶν ἐνοριτῶν τοῦ Ὀλυμπιακοῦ
Χωριοῦ, σεβαστό μας πατέρα Στέφανο Καλογήρου.

Καί ἁπλῶς μᾶς παρηγορεῖ τό γεγονός ὅτι μᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα
νά ἐπιτελέσουμε αὐτό τό καθῆκον μας ἐδῶ, στό μικρό ἐκκλησάκι πού
τόσο πολύ ἀγάπησες, πατέρα Στέφανε. 

Μᾶς λύπησε ἡ ἀναγκαστική, λόγω ἀσθενείας, ἀπουσία σου ἀπό
τήν θεμελίωση τοῦ ναοῦ μας, πρίν λίγες ἡμέρες, ἀλλά μᾶς διέφευγε
ἴσως ὅτι ἐσύ ὑπηρετῶντας ὑποδειγματικά, ὡς γνήσιος σκαπανέας τῆς
Ἐκκλησίας, αὐτή τήν ἐνορία -πρίν καν ἀποκτήσει ἐπισήμως ὑπόσταση-
ὑπῆρξες ὁ πρῶτος θεμελιωτής.

Τό γνήσιο χαμόγελο καί τά καλά λόγια, πού γιά τόν καθένα μας ξε-
χωριστά ἡ καλοσύνη σου ἐπεφύλασσε, θά μᾶς λείψουν, ἀλλά καί θά
μᾶς μείνουν ἀλησμόνητα.

Ὅπως ἀλησμόνητη θά μᾶς μείνει ἡ «αἴτηση» πού ἐκφωνοῦσες κάθε
Κυριακή στή θ. Λειτουργία μέ ἰδιαίτερο-ξεχωριστό χρῶμα, πού συνο-
δευόταν ἀπό τό χτύπημα τοῦ χεριοῦ, καί ὑπογράμμιζες: «Χριστιανὰ
τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ
καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ,
αἰτησώμεθα».

Αὐτήν τήν «καλή ἀπολογία», πού ἤδη ἐσύ διασφάλισες, μακαριστέ
μας πατέρα, εὐχήσου καί γιά μᾶς, τά πνευματικά σου παιδιά, νά
εἴμαστε σέ θέση νά τήν διαθέτουμε, ὅταν μέ τό καλό ἔλθει ἡ ὥρα νά
σέ συναντήσουμε».



Σ την εφ. «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 29ης Σε-
πτεμβρίου 2013, δημοσιεύτηκε μια

έρευνα με θέμα: «μίσος και βία στα σχο-
λεία». (Γνωστό και ως «bullying»). Στο
κείμενο περιγράφονται φαινόμενα βίας
και κυρίως-ως απόρροια των γνωστών
γεγονότων- η δράση της Χρυσής Αυγής
στις τάξεις και τον αύλειο χώρο. Περιέ-
χεται επιπλέον και δήλωση του κ. Θ. Πα-
παθεοδώρου, πρώην υφυπουργού παι-
δείας και πανεπιστημιακού, για το ζήτημα.
Μεταξύ άλλων σημειώνει: «Μην ξεχνάτε
ότι ο ρατσισμός και ο φασισμός δου-
λεύουν πάνω στους κοινούς άξονες του
εκφοβισμού και της απαξίωσης των αξιών
της δημοκρατίας στο σχολείο, όπως και
στην κοινωνία. Γι’ αυτό συνδέσαμε από
την αρχή την δράση του “Παρατηρητη-
ρίου κατά της βίας” με την αναβάθμιση
της πολιτειακής παιδείας και, σε πρώτη
φάση, με την ένταξη στις σχολικές δρα-
στηριότητες ειδικών προγραμμάτων για
τους μαθητές». 

Ως συνήθως κανείς δεν ασχολείται
με τα γενεσιουργά αίτια του φαινομένου
της σχολικής βίας, αλλά όλοι τρέχουν,
λαχανιασμένοι και περιδεείς, πίσω του. 

Μίλησε ο πρώην υφυπουργός για «πο-
λιτειακή παιδεία». Αν τον ερμηνεύω σω-
στά, οφείλει το σχολείο, κυρίως στην
κρίσιμη, εξοπλιστική ηλικία του δημοτικού,
να διδάσκει και να εμφυσεί στους μικρούς
μαθητές τις πανανθρώπινες αξίες της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και του αλ-
ληλοσεβασμού. («Πολιτειακή παιδεία»,
μάλλον είναι η καλλιέργεια του δημο-
κρατικού φρονήματος. Αρέσκονται οι
«διανοούμενοι» στους γριφώδεις νεολο-
γισμούς). Ουδείς διαφωνεί. Είμαστε η
γενέθλιος χώρα της δημοκρατίας, ο τρά-
χηλός μας δεν αντέχει ζυγούς, φασισμούς
και ναζισμούς. Ελέγχεται όμως ο κ. κα-
θηγητής και όλο το αποσβολωμένο σύ-
στημα-οι «συνήθεις χάσχακες» που θα
‘λεγε και ο Ζουράρις-για ασυμφωνία λό-
γων και πράξεων: Τι εννοώ; 

Στα παλαιότερα βιβλία Γλώσσας του
Δημοτικού σχολείου-προ του 2006-στο
γ’ τεύχος Γλώσσας Στ’ Δημοτικού, στην
σελίδα 75, περιεχόταν ο κλασσικός ορι-
σμός της δημοκρατίας του Περικλή. Το
περίφημο χωρίο του Θουκυδίδη, από το

Β,37»… και όνομα μεν διά το μη ες ολί-
γους, αλλ’ εις πλείονας οικείν δημοκρατία
κέκληται», το πολίτευμά μας λέγεται δη-
μοκρατία, επειδή την εξουσία δεν την
ασκούν λίγοι πολίτες, αλλά όλος ο λαός
και ούτω καθεξής. 

Προφανώς, όταν οι συγγραφείς «μα-
γείρευαν» τα νέα βιβλία, είχαν, πιστεύω,
υπ’ όψιν τους τι περιείχαν τα παλιά. Γνω-
ρίζουμε ότι, αν δεν κατέθετες πιστοποι-
ητικό προοδευτικότητας και… νεοταξικής
αριστεροφροσύνης, ανάθεση συγγραφής
δεν έπαιρνες. Γιατί, λοιπόν, δεν συμπε-
ριελήφθη το θαυμάσιο κείμενο, «ο ύμνος
στην δημοκρατία», όπως αποκαλείται,
και στα νέα βιβλία Γλώσσας; Τέτοιου εί-
δους προγραφές και λογοκρισίες, δεν
συμβαίνουν μόνο σε καθεστώτα, που δια-
φωνούν με το περιεχόμενο αυτών των
κειμένων; Μήπως η φράση του κειμένου
«για τα δημόσια αξιώματα προτιμώνται
εκείνοι που είναι ικανοί και τα αξίζουν
και όχι εκείνοι που ανήκουν σε μία ορι-
σμένη τάξη» ήταν πολύ ενοχλητική για
τους «κληρoνομικώ δικαιώματι» πολιτικούς
και πολιτικάντηδες της χώρας; Στους
πορφυρογέννητους τζιτζιφιόγκους, που
από την μέρα που γεννιούνται χρίονται
υπουργοί; Στο ίδιο βιβλίο, φιλοξενούνταν
και απόσπασμα από την αριστουργημα-
τική τραγωδία του Αισχύλου «Πέρσαι»,
το περίφημο «ω παίδες Ελλήνων, ίτε,
ελευθερούτε πατρίδ’…», ο ύμνος της φι-
λοπατρίας. Και αυτό κρίθηκε μάλλον
βαρύ και δύσπεπτο, εθνικιστικό, για τα
παιδιά και αφαιρέθηκε. 

Στο ίδιο τεύχος και ο «Ύμνος εις την
Ελευθερίαν», οι πέντε πρώτες στροφές
του έργου. Στον κάλαθο των αχρήστων,
στο χρονοντούλαπο και ο Σολωμός, γιατί
μάλλον έχει το …«κουσούρι» να ονομά-
ζεται εθνικός ποιητής. Την ίδια τύχη είχαν
και «οι Ακρίτες» («Ο Κωνσταντίνος ο μι-
κρός και ο Αλέξης ο αντρειωμένος»), η
διήγηση για το τέλος του Ρήγα Φεραίου,
ο Κάλβος («παρά προστάτας να ‘χωμεν»),
ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, η διήγηση
του Κοσμά Πολίτη για τις «τελευταίες
ώρες της Σμύρνης», το απόσπασμα από
τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη. 

Εκείνο το ωραίο «Ο κόσμος μας έλεγε
τρελούς. Εμείς, αν δεν ήμαστε τρελοί,

δεν εκάναμε την Επανάσταση». Όταν
διώχνεις από τα βιβλία κείμενα-πετράδια
του ελληνικού λόγου, με τα οποία μπορείς
να διδάξεις την άδολη και υγιή φιλοπατρία
και στην θέση τους βάζεις «συνταγές
μαγειρικής»-25 πολύτιμες σελίδες αφιε-
ρώνει το α’ τεύχος Γλώσσας Στ’ Δημοτι-
κού στην διατροφή και στις συνταγές.
Μία σελίδα έπιαναν οι στροφές του
«Ύμνου», αλλά «ουκ ην τόπος» γι’ αυτόν.
Η συνταγή για «μακαρόνια με κιμά» (σελ.
48) είναι σημαντικότερο πράγμα-όταν,
λοιπόν, εκπαραθυρώνεις την φιλοπατρία,
εισέρχονται από την θύρα τα φαινόμενα
βίας, ρατσισμού και φασισμού. Όταν δι-
δάσκει ο δάσκαλος, τον ηρωισμό, την
ευγενική παλληκαριά, το χιλιοτραγουδι-
σμένο φιλότιμο μέσω μιας γάτας της Σό-
νιας, (στο βιβλίο Γλώσσας Στ’, β’ τεύχος)
και όχι με τα κείμενα του Κολοκοτρώνη
του Ευαγόρα Παλληκαρίδη ή του Παύλου
Μελά (υπήρχε στο παλιό Ανθολογία από-
σπασμα από τα βιβλίο της Ναταλίας
Μελά, στο οποίο περιγραφόταν το ένδοξο
τέλος του αθάνατου ήρωα . Το πέτα-
ξαν…) τότε τη θέση των ηρώων, την παίρ-
νουν κομματοθρεμμένοι τυχοδιώκτες και
λοιποί υλακτούντες κρετίνοι. 

Η δημοκρατία, έγραφε ο Μπρεχτ, χρει-
άζεται αδιάκοπη σφυρηλασία. 

Πρέπει να την χτυπάμε όπως τον πάσ-
σαλο, για να βυθιστεί πιο βαθιά στο χώμα.
Η δημοκρατία εκτρέφεται και γαλβανίζεται
από την ιστορία και την παράδοση, αυτά
ακριβώς που φρόντισαν να μαγαρίσουν
και να ποινικοποιήσουν οι ημιμαθείς φα-
νατικοί της ψευτοπροόδου, που εμφιλο-
χώρησαν και στα πανεπιστήμια, που γρά-
φουν σχολικά βιβλία και εκπονούν ανα-
λυτικά προγράμματα, με αποτέλεσμα να
ανδρωθούν γενιές Ελλήνων, χωρίς τα
απαραίτητα πνευματικά αντισώματα, χω-
ρίς αίσθημα αλληλεγγύης, χωρίς των
παππούδων μας «καθαρό μέτωπο», χωρίς
Χριστό και αγάπη προς την «μεγαλόψυχη
στον πόνο και στη δόξα» πατρίδα μας,
όλα έκφραση ζωής και στάση ψυχής,
που δυνάμωναν την αντοχή και την καρ-
τερία του λαού στις τραγικές εθνικές πε-
ριπέτειες. Ας μην θρηνούν επί των ερει-
πίων οι ταγοί. «Όταν τα μήλα είναι ξινά,
δεν φταίνε τα μήλα, φταίνε οι μηλιές»,

κατά τον αείχλωρο λόγο του Πατροκο-
σμά. 

Ο Παύλος Μελάς, για να θυμηθούμε
τον αητό της Μακεδονίας, που σε λίγες
μέρες (13 Οκτ.) τιμούμε την μνήμη του,
«άσπιλος σαν φως», έγραφε στις 15 Σε-
πτεμβρίου του 1904, στην αγαπημένη
του γυναίκα: 

«…Διαρκώς ερωτούσα τον εαυτόν μου
αν είχα το δικαίωμα εγώ να συλλάβω οι-
ονδήποτε άνθρωπον, οσονδήποτε κα-
κούργος και αν είναι, να τον τραβήξω
από την οικογένειάν του και να τον φο-
νεύσω. Και διαρκώς απαντούσα όχι, όχι...».

Συνεχίζει παρακάτω: 
«…Εγώ όμως ουδέν άλλο στήριγμα,

πλην της προς την πατρίδα και το έθνος
μου αγάπης, έχω. Μα την αλήθειαν πολύ
θα τα αγαπώ και τα δύο, διότι καίτοι
υποφέρω, καίτοι κλαίω, θ’ αφήσω να γίνη
εκείνο που απεφασίσθη». 

Τα γεμάτα καλοσύνη λόγια του ήρωα,
που διδάσκουν την ευγένεια, την επιείκεια,
την αυταπάρνηση και την θυσία, όχι για
ιδιοτελείς σκοπούς, αλλά για της πατρίδος
την ελευθερία, δεν έχουν θέση σε σχολικά
βιβλία, ενώ τα νιαουρίσματα γατιών βρί-
σκουν σελίδες. Γιατί εκπλήσσονται και
απορούν οι «σάπιες μηλιές» της πολιτικής,
που αγρίεψαν τα παιδιά; Όταν συκοφαν-
τείς την ιστορία του λαού μας, γράφοντας
πως το ’40 κρύφτηκε λόγω δειλίας στα
υπόγεια (Γλώσσα Ε’ Δημοτικού), εξομοι-
ώνεις τον Μέγα Αλέξανδρο με την Κοκ-
κινοσκουφίτσα (Γλώσσα Στ’ Δημοτικού),
εξυμνείς την παιδεραστία (Γλώσσα Α’
Γυμνασίου), διασύρεις την οικογένεια,
επαινώντας τις «απιστίες» των γονέων
(Γλώσσα Β’ Γυμνασίου) και «προσφέρεις»
στους μαθητές κείμενα του τηλεαστρο-
λόγου Λεφάκη για τα ζώδια, που «ευνοούν
τις ερωτικές σχέσεις», τότε τα παιδιά
σού επιστρέφουν, ως «αντίδωρο», τα δη-
λητήρια και τις αναθυμιάσεις, που ει-
σπνέουν μέσω των σχολικών βιβλίων. Και
στα σχολεία δεν χρειαζόμαστε «παρατη-
ρητήρια κατά της βίας», αλλά να ανοίξουν
τα κρατητήρια γι’ αυτούς που σκοτώνουν
την δημοκρατία, την φιλοπατρία και την
ιστορία αυτού του λαού στα σχολεία…

Δημήτρης Νατσιός
“Αντίβαρο’’
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Ποιος σκοτώνει την δημοκρατία στα σχολεία;

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

«Ανεστάλη η κατεδάφιση αυθαιρέτων στην οδό Κύπρου»

Ανεστάλη η κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων επί της οδού Κύπρου που
ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 10/10/13. 

Κι ενώ τις προηγούμενες φορές υπήρχε η σχετική ενημέρωση, σήμερα δεν
έγινε το ίδιο με αποτέλεσμα όλες οι δυνάμεις που ήταν συγκεντρωμένες στο Α.Τ
Αχαρνών να φύγουν άπραγες. Αιτία  η προσωρινή διαταγή δικαστικής απόφασης
αναστολής της επιχείρησης από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με ημερομη-
νία  8/10/13. 

Η απόφαση η οποία ουδέποτε κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αχαρνών δεν ελάμβανε
υπόψη της το ουσιαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας από τις παρα-
βατικές συμπεριφορές που δρουν στο συγκεκριμένο σημείο καθώς στηρίχθηκε
απλά και μόνο  στην καταγγελία ενός ρομά της περιοχής ο οποίος την ημέρα της
θυροκόλλησης απουσίαζε από την οικία του με συνέπεια να μην μπορεί να λάβει
την απόφαση κατεδάφισης.

Ο Δήμος Αχαρνών σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης παράλληλα όμως
σέβεται και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και σε
αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί δυναμικά τις επόμενες ημέρες.



Τον Αύγουστο του 2001 -και μετά από
14 χρόνια έρευνας- είχαμε φτάσει στο

γλυκό τέλος, για να ακολουθήσει ένα ντε-
λίριο πανηγυρισμών έξω από τα αμερικα-
νικά αρχεία, στο College Ρark της Πολιτείας
του Μέριλαντ.

Κρατούσαμε πια στα χέρια μας τον
ΧΑΡΤΗ που αναζητούσαμε χρόνια, και ο
οποίος -σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο
της εποχής Κίσινγκερ, που μας βοηθού-
σε- θα έλυνε όλες τις απορίες μας και θα
απαντούσε στα πολλά βασανιστικά ερω-
τήματα, που έχουμε όλοι στην Κύπρο και
αρκετοί στην Ελλάδα. 

Μαζί με τον χάρτη είχαμε καταφέρει
να κερδίσουμε με διάφορους τρόπους,
πάντα ΝΟΜΙΜΟΥΣ, τη συντριπτική πλει-
ονότητα των εγγράφων του Κίσινγκερ για
την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Χιλή, την Μπαγ-
κλαντές και το Ανατολικό Τιμόρ. 

13 Αυγούστου του 1974: Στα γραφεία
της CΙΑ -και σε στενή συνεργασία με το
επιτελείο του Κίσινγκερ, συμπεριλαμβα-
νομένου και του νομικού του συμβούλου,
Χέλμουντ Σόνενφελτ- τα μέλη της ομάδας
Βureau of Ιntelligence and Research, που
ασχολούνταν με την «Κυπριακή Κρίση»,
όπως είχε χαρακτηριστεί η εισβολή, σχε-
δίασαν ένα χάρτη με τον αριθμό 9. Ήταν
ο ένατος μίας σειράς χαρτών, που απει-
κόνιζαν τις κινήσεις των τουρκικών στρα-
τευμάτων από την 20ή Ιουλίου 1974, όταν
άρχισε η εισβολή, μέχρι εκείνη την ημέρα,
τη 13η Αυγούστου. Την επόμενη ημέρα,
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εισβολή,
που ολοκλήρωσε την τραγωδία. Οι οκτώ
χάρτες καταστράφηκαν και ο ένατος δια-
σώθηκε επειδή ο Κίσινγκερ είχε μία κακή,
όπως αποδείχθηκε, συνήθεια να κρατά
στο προσωπικό του αρχείο μερικά από τα
σημειώματα των συνεργατών του. Η λε-
ζάντα στο χάρτη έγραφε τα εξής: “9. Map
done by the Bureau of Intellegence and
Research projecting Turkish moves on
Cyprus, August 13, 1974. SECRET”.

Ο χάρτης πρωτοδημοσιεύθηκε στο βι-
βλίο «Τα Μυστικά Αρχεία του Κίσινγκερ»
(Εκδόσεις Λιβάνη) του Κώστα Βενιζέλου
και του Μιχάλη Ιγνατίου. Ο Κίσινγκερ, δεν
αμφισβήτησε ποτέ την εγκυρότητα του
χάρτη και των εγγράφων. Μάλιστα, με επι-
στολή που έστειλε η προσωπική του γραμ-
ματέας στον Μιχ. Ιγνατίου, αποδέχεται και
την ύπαρξη του Μνημονίου Σόνενφελντ. 

Ο χάρτης, παρουσίαζε την προηγού-
μενη μέρα το νησί διχοτομημένο, όπως
ακριβώς το έκοψαν στα δύο την επόμενη
ημέρα (14 Αυγούστου του 1974), τα στρα-
τεύματα του Αττίλα. Θυμάμαι, όταν τον
παρουσίασα σε φίλο καθηγητή που μας
συμβούλευε στη διάρκεια της έρευνας,
ότι υπέστη το ίδιο σοκ με το δικό μας,
όταν τον πρωτοπήραμε στα χέρια μας.
Και πολύ ορθά μας υπογράμμισε, πως
αυτός ο χάρτης αποδεικνύει όλα όσα υπο-
στηρίξαμε κατά καιρούς, ότι το πραξικό-
πημα και η εισβολή ήταν σχεδιασμένα
από την Ουάσινγκτον. 

Τον χάρτη ανακαλύψαμε μαζί με ένα
φάκελο γεμάτο έγγραφα, με τον χαρα-
κτηρισμό “For Εyes Οnly”. Για να αντιλη-
φθεί ο αναγνώστης τη σημαντικότητά
τους, αρκεί να εξηγήσουμε ότι το είδος
των εγγράφων αυτών, καταστρέφονται
μόλις διαβαστούν από τον παραλήπτη
(που ήταν ο Κίσινγκερ). Δεν είναι περίεργο
σε εμάς ότι ο τότε υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ, δεν τα κατέστρεψε. Ενιωθε
άτρωτος και είχε σχεδιάσει να περάσει
από τη Γερουσία μία τροπολογία, η οποία
θα απαγόρευε την αποκάλυψη των εγ-
γράφων του μέχρι το θάνατό του. Ομως,
τον Αύγουστο του 2001, υπό την επιμονή
και την πίεση των ερευνητών, Αμερικανών
και ξένων, αποδέχθηκε τη δημοσιοποίηση
μερικών εκ των εγγράφων του, τα οποία
είχαμε ήδη εξασφαλίσει πάντα με νόμιμο
τρόπο. Δεν μπορούσε να πράξει διαφο-
ρετικά. Πιστεύω ότι τα έγγραφα με τον
χαρακτηρισμό “For Εyes Οnly”, είναι κα-
ταστροφικά για τον Κίσινγκερ και απαντούν
στους όψιμους υποστηρικτές του στην
Ελλάδα και την Κύπρο. Σε ένα από αυτά,
με ημερομηνία 14 Αυγούστου 1974 (ημέρα

της δεύτερης εισβολής και
ενώ οι μάχες μαίνονταν στην
Αμμόχωστο και τη Μόρφου),
ο νομικός του σύμβουλος
γράφει στον Κίσινγκερ -ανά-
μεσα στα άλλα- και τα εξής: 

«Τίποτα από ό,τι μπορώ
να σκεφθώ δεν θα σταματήσει
τους Τούρκους από το να
προσπαθήσουν να εξασφα-
λίσουν διά της βίας όσα απαί-
τησαν στα τελεσίγραφά τους.
Ουσιαστικά, όπως ήταν έτσι
κι αλλιώς η αλήθεια, η μόνη

πιθανή βιώσιμη λύση (modus vivendi) θα
πρέπει να βασισθεί σε μια ντε φάκτο διαί-
ρεση του νησιού, όποια και αν είναι η
μορφή της. Εάν οι Τούρκοι κινηθούν γρή-
γορα και μετά αναγκασθούν να υποχω-
ρήσουν, ίσως προκληθεί ελληνική αντί-
δραση και τότε ίσως μας δοθεί η ευκαιρία
να προσπαθήσουμε για μια συμφωνία (η
οποία, ίσως, σώσει και τον Καραμανλή).

Καθώς οι Σοβιετικοί μπορούν να λει-
τουργήσουν ως φόβητρο, πρέπει να τους
κρατήσουμε σε απόσταση. Δεν μπορούν
να εξελιχθούν σε διαιτητές μεταξύ συμ-
μάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα συμ-
φέροντά τους διαφέρουν ριζικά από τα
δικά μας. Εμείς επιθυμούμε ένα modusvi-
vendi μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρ-
κίας, ενώ αυτοί θέλουν μια αδέσμευτη
Κύπρο, και προτιμούν την Ελλάδα ή την
Τουρκία, ή και τις δυο αποστασιοποιημένες
από το ΝΑΤΟ.

Έτσι, θα πρέπει: 
– Να προσπαθήσουμε, επειγόντως, να πε-

ριορίσουμε την ελληνική αντίδραση, του-
λάχιστον για 24 ώρες. 

– Να πούμε ξεκάθαρα στους Τούρκους
ότι πρέπει να σταματήσουν σήμερα, ή
το αργότερο αύριο (tomorrow at the la-
test). 

– Να προειδοποιήσουμε τους Τούρκους
ότι η Ελλάδα κινείται ταχύτατα προς τα
αριστερά. 

– Να στείλουμε έναν υψηλόβαθμο αξιω-
ματούχο στην Αθήνα για να ασκεί συνεχή
και άμεση επιρροή στον Καραμανλή. 

– Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι θα καταλά-
βουν γρήγορα την Αμμόχωστο, να δια-
βεβαιώσετε ιδιωτικά τους Τούρκους (pri-
vately assure Τurks) ότι θα τους εξα-
σφαλίσουμε λύση που θα περιλαμβάνει
το ένα τρίτο του νησιού, στο πλαίσιο
κάποιου διακανονισμού ομοσπονδιακής
φύσης. 

– Να διαβεβαιώσουμε τους Ελληνες ότι
θα περιορίσουμε τις τουρκικές απαιτή-
σεις και δεν θα επιτρέψουμε άλλους
εγκλωβισμένους, κ.λπ. 

Δεν πρέπει να εμπλακείτε άμεσα, άστε

να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Αφού
γίνει αυτό, πρέπει να το κάνετε διότι δεν
υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα, και μόνο
εμείς έχουμε το βάρος (να το πράξου-
με)». 

Ο χάρτης, το Μνημόνιο του Σόνενφελντ
και τα υπόλοιπα έγγραφα με τον χαρα-
κτηρισμό “For Εyes Οnly”, αποδεικνύουν
τον απαράδεκτο ρόλο του Κίσινγκερ στην
κυπριακή τραγωδία. Όσες προσπάθειες
και αν κάνουν οι κατευθυνόμενοι υποστη-
ρικτές του, θα αποτύχουν, διότι ομιλούν
από μόνα τους τα δικά του έγγραφα…  

Η κρίση, οι επέτειοι και οι θύμησες...
Η 39η μαύρη επέτειος της τουρκικής

εισβολής στην Κύπρο, ως επακόλουθο
του χουντικού πραξικοπήματος εναντίον
του Μακαρίου, θα περάσει και θα φύγει,
όπως όλες οι προηγούμενες. Αποδέχομαι
ότι η οικονομική κρίση ισοπέδωσε τα πάν-
τα, και ένα θέμα όπως η τραγωδία της
Κύπρου, που δεν επηρεάζει τη ζωή των
ανθρώπων, είναι λογικό να περνά απαρα-
τήρητο. Αλλωστε, πρόκειται για μία μεγάλη
εθνική ήττα, αλλά και ενοχή, που η Ελλάδα
εδώ και χρόνια, προσπαθεί να ξεχάσει -
αν και η φράση «να σβήσει από τη μνήμη
της», αποτυπώνει καλύτερα την πραγμα-
τικότητα. 

Τα τελευταία 2-3 χρόνια επιχειρείται
να παρουσιαστεί το διπλό έγκλημα, το
πραξικόπημα και η εισβολή, σαν μία ανόητη
πράξη του Δημήτριου Ιωαννίδη, και αυτή
η προσπάθεια έχει θυμώσει δικαιολογη-
μένα όσους ασχοληθήκαμε πραγματικά
και χωρίς κομματικές παρωπίδες, με την
αμερικανική ευθύνη, η οποία είναι αποδε-
δειγμένη, σε σημείο που δεν αμφισβητείται
ούτε από τους ίδιους τους Αμερικανούς. 

Άλλωστε, ο μακαρίτης Ρίτσαρντ Χόλμ-
προυκ, μίλησε και δημόσια και ιδιωτικά
σε φίλους του δημοσιογράφους, για το
αμερικανικό λάθος την περίοδο του πρα-
ξικοπήματος και της εισβολής. 

Οταν ξεκίνησε η έρευνα για τα αρχεία
του Χένρι Κίσινγκερ, καλοί μου φίλοι, που
με αγαπούσαν πραγματικά, μου ομολό-
γησαν πως μερικές φορές τους θύμιζα
τον «Δον Κιχώτη», και άλλες φορές έναν
ονειροπαρμένο δημοσιογράφο, ο οποίος
πιστεύει πως γίνονται θαύματα.

«Πώς θα βρείτε εσείς τα έγγραφα του
Κίσινγκερ», μου είπε θυμωμένα ένας εξ
αυτών, «όταν απέτυχαν τόσοι άλλοι». Προ-
φανώς, όλοι ήθελαν πραγματικά να με
προστατεύσουν από το τράνταγμα της
απογοήτευσης, ως αποτέλεσμα μίας με-
γάλης αποτυχίας της έρευνας, που αρχί-
σαμε με άλλους ερευνητές και φοιτητές
που μας βοηθούσαν. Σημασία έχει ότι τα
καταφέραμε…
http://mignatiou.com/?p=1099#ixzz2Za7jBIKL

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟὈκτώβριος 20136

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, πραγ-
ματοποιούν ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ για τους δημότες του
Δήμου Αχαρνών. Η εν λόγω κίνηση, διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράμ-
ματος: «Νοιάζομαι για την υγεία μου», μέσω κινητής μονάδας, η οποία θα
υπάρχει στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, από την Δευτέρα 21/10/2013
έως και την Παρασκευή 25/10/2013 από τις 8.00π.μ.-14.00μ.μ.

Τις ημέρες αυτές, θα παρέχονται δωρεάν: Ιατρικός έλεγχος, Έλεγχος επι-
πέδων σακχάρου και χοληστερόλης, Λήψη αρτηριακής πίεσης, Ηλεκτροκαρ-
διογραφικός έλεγχος, Συμβουλευτική.

Να ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ποτέ… Αυτός ο χάρτης αποδεικνύει το βρώμικο ρόλο 
του Χένρι Κίσινγκερ και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Κύπρου

Του  ΜΙΧΑΛΗ  ΙΓΝΑΤΙΟΥ
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Εισιτήριο δεν υπήρχε στη συναυλία που
έγινε στην πλατεία της Παναγίας Σουμελά
στις Αχαρνές. Πραγματικό εισιτήριο ήταν
ένα χαμόγελο ανθρωπιάς, αλληλεγγύης
και αισιοδοξίας.

Προαιρετικό εισιτήριο ήταν μία σακούλα
με τρόφιμα, ό,τι μπορούσε ο καθένας - και
μαζεύτηκαν πολλές εκατοντάδες και από
αυτές!

Στο καλλιτεχνικό μέρος, συμμετείχαν
πάνω από 25 γνωστούς τραγουδιστές, οι
οποίοι είπαν τις ευχές τους, έστειλαν το
μήνυμά τους στον κόσμο και ερμήνευσαν
τα τραγούδια τους με εξαιρετικό τρόπο.

Μαζί τους ήταν η ορχήστρα «Έμμετρον»,
ο κ. Μανώλης Γεωργοστάθης, ο οποίος είχε
τη διεύθυνση της ορχήστρας και ο κ. Γεώργιος
Υδραίος, ο οποίος είχε τη μουσική επιμέλεια
της συναυλίας αυτής.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγόρας.

Μεταξύ των θεατών ήταν και ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως (Αι-
γύπτου) κ. Θεόδωρος και ο δήμαρχος Αχαρ-
νών κ. Σωτήριος Ντούρος, μια και ο Δήμος

Αχαρνών ήταν συνδιοργανωτής της εκδή-
λωσης αυτής. Μάλιστα, τμήμα από τα
συγκεντρωθέντα τρόφιμα θα διατεθεί στα
κοινωνικά παντοπωλεία του Δήμου.

Η έναρξη της συναυλίας έγινε με την
προσφώνηση από τον Γενικό Αρχιερατικό
Επίτροπο και γενικό υπεύθυνο του φιλαν-
θρωπικού έργου της Μητροπόλεώς μας, Αι-
δεσιμολογιώτατο π. Εμμανουήλ Σέρβο, πού
μεταξύ άλλων δήλωσε:

Η φροντίδα και η πρόνοια της Μητέρας
Εκκλησίας για τους αναξιοπαθούντες, ιδι-
αίτερα τα τελευταία χρόνια με την τρέχουσα
οικονομική κρίση, κάθε άλλο παρά εγκατά-
λειψη των παιδιών της φανερώνει.

Κρίνοντας από τα αριθμητικά μεγέθη του

κοινωνικού έργου στην Μητρόπολή μας και
πάντοτε λαμβανομένου υπόψη του σχετικά
μικρού χρονικού διαστήματος από της συ-
στάσεώς της, μπορούμε – καί πάντοτε βέβαια
χωρίς κομπασμούς και εφησυχασμό – να
δοξάζουμε τον Θεό:

• για τα επτά συνολικά οργανωμένα Συσ-
σίτια Παροχής Μαγειρευμένου Φαγητού σε
αντίστοιχες ενορίες από τα οποία τρέφονται
χίλιες τόσες ψυχές,

• για τα εξακόσια τόσα δέματα αγάπης
με είδη πρώτης ανάγκης που διανέμονται
κάθε μήνα τόσο από το Κεντρικό όσο καί
από τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεἰα,

• για τίς δύο σύγχρονες Κουζίνες Παρα-
σκευής Φαγητού στίς Αχαρνές και στο Κα-
ματερό με δυνατότητες παρασκευής μέχρι
επτακοσίων μερίδων ημερησίως, που θα κα-
λύψουν και τις ανάγκες των διαβιούντων
στο Στρατόπεδο Καποτά,

• αλλά και για την κάθε είδους στήριξη
που παρέχεται είτε από τα Κοινωνικά Παν-
τοπωλεία είτε και από το Κεντρικό Φιλό-
πτωχο Ταμείο με την παροχή τροφίμων, ει-
δών ένδυσης και υγιεινής, φαρμάκων και
χρηματικών βοηθημάτων.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
Πλήθος κόσμου συμμετείχε στη δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, με σκοπό την

ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για τον συνάνθρωπο, αλλά και τη συγκέντρωση τροφίμων.

᾿Αντιδικίες στό Δημοτικό Συμβούλιο

Οἱ τελευταῖες τρεῖς συνεδριάσεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὁρίσθη-
καν τό μεσημέρι, μέ διαφαινόμενο σκοπό νά καθιερωθοῦν αὐτές τίς ὥρες.
Καί ἐνώ στίς δύο πρώτες ὑπήρξαν κάποιες ἀντιρρήσεις καί διαμαρτυρίες,
τήν τρίτη στίς 20 Σεπτεμβρίου, ὅλες οἱ παρατάξεις τῆς ἀντιπολίτευσης
κατέθεσαν ἐπιστολή πρός τό προεδρεῖο, δηλώνοντας ὅτι ἀποχωροῦν καί
δέν θά ξανασυμμετάσχουν σέ συμβούλιο πού θά γίνει τέτοια ὥρα. 

Τό ἑπόμενο πραγματοποιήθηκε στίς 10 ᾿Οκτωβρίου στίς 06:00 τό ἀπό-
γευμα, πού δείχνει ὅτι μᾶλλον ἡ δημοτική ἀρχή ὑποχώρησε στήν ἀξίωση
τῶν ὑπολοίπων.

Σεξουαλική Τζιχάντ και μετά... η φρίκη
Al Nakheel (Ιράν) (μτφ. Κριστιάν)

Ο εγκληματικός μουφτής που εξέδωσε τον

φετφά της τζιχάντ για το γάμο, στέλνοντας εκατον-

τάδες κορίτσια «να εκπορνευτούν» στη Συρία δεν

ήξερε ότι θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία!  

Παράλληλα με την αστραπιαία επέλαση του Συ-

ριακού Αραβικού Στρατού και την άτακτη φυγή στις

τάξεις της Αλ Νόσρα και του Ελευθέρου Συριακού

Στρατού, τα εξαπατημένα κορίτσια από τον φετφά

αποτελούν τώρα ένα βάρος για τους τρομοκράτες

που τα σκοτώνουν χωρίς δισταγμό! 

Ο ιστότοπος Al Nakheel υπογραμμίζει «την τρο-

μερή κατάσταση που δημιουργήθηκε στον απόηχο

αυτή της επικήρυξης που ενθάρρυνε εκατοντάδες

τακφιριστές να βιάσουν τα κορίτσια και τις Σύρες

γυναίκες». «Ο βιασμός έχει γίνει κοινός τόπος,

έχασε τον ποινικό και κατακριτέο του χαρακτήρα».

Ο ιστοτόπος εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός

ότι ο φετφάς εξαπάτησε ακόμα και «δυτικές γυναί-

κες που ταξιδεύουν στη Συρία για να δοθούν στους

τρομοκράτες!». 

Ο Al Nakheel σχολιάζει σε συνέχεια τα εγκλή-

ματα που διαπράχθηκαν σε σχέση με αυτόν το

φετφά: «Η Αλ Νόσρα και ο Ελεύθερος Συριακός

Στρατός διεξαγάγουν τώρα εύκολα τη δολοφονία

των γυναικών και κοριτσιών για γάμο... Στα βόρεια

του Χαλεπίου, οι στρατιώτες του Συριακού Αραβι-

κού Στρατού, ανακάλυψαν ένα διαμέρισμα όπου

βρίσκονταν στο πάτωμα τα γυμνά σώματα 25 γυ-

ναικών και κοριτσιών που δολοφονήθηκαν από τους

τρομοκράτες οι οποίοι απλά τις είχαν βαρεθεί!»,

σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές που αναφέρονται

από το Al Nakheel. 

«Ο τρομοκράτης Αμπού Αζίζ Αχμαντί φέρεται να

είχε διατάσει αυτή τη σφαγή και ζήτησε τα σώματα

των κοριτσιών και των γυναικών να διασπαρθούν

για να μπορέσουν στη συνέχεια να κατηγορήσουν

τον συριακό στρατό. 

Ορισμένα πτώματα έχουν θαφτεί και οι Σύροι θα

ανακαλύψουν ίσως μία μέρα τους μαζικούς τάφους

όπου είναι θαμμένα τα φτωχά βιασμένα, χειραγω-

γημένα και σφαγμένα κορίτσια» 

Ο Al Nakheel έκανε μια τελική αποκάλυψη: 

Μερικοί τρομοκράτες έθεσαν στον Αλ Αχμαντί

το εξής ερώτημα: 

«Γιατί να σκοτώσουμε αυτά τα κορίτσια που μας

ήταν χρήσιμα;», και αυτός απάντησε: «μην ανησυ-

χήσετε, θα σας φέρομε άλλες καλύτερες γυναίκες,

και αυτές θα προέρχονται αυτή τη φορά από τη

Δανία και την Ισπανία!». 

IRIB http://avicennesy.wordpress.com
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακε-

δόνων για την καλλιέργεια μουσικής παιδείας και τη σύσφιξη των σχέσεων

μεταξύ των πολιτών, λειτουργεί η «Χορωδία Θρακομακεδόνων» υπό τη

Δ/νση του μαέστρου Σταύρου Πιοτόπουλου.

Η Χορωδία Θρακομακεδόνων δραστηριοποιείται με την οργάνωση δια-

φόρων εκδηλώσεων και συμμετέχει σε Festival Χορωδιών εντός και εκτός

του Νομού Αττικής.

Για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της αλλά και την περαιτέρω

εξέλιξή της σε πολυμελή μικτή χορωδία, ζητά την υποστήριξη και ενίσχυσή

της από όλους τους κατοίκους του Δήμου Αχαρνών με την εγγραφή νέων

μελών ΑΝΤΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, που να αγαπούν το τραγούδι τη συλλογική δου-

λειά και προβολή του τόπου μας.

Για πληροφορίες απευθύνεστε στην αρμόδια του Συλλόγου Γυναικών

Θρακομακεδόνων για τα θέματα της Χορωδίας κα Ελένη Τζίνη, τηλέφωνο

επικοινωνίας: 6972749161. 

Το Δ.Σ. Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων

Δε θυμάσαι πότε ασχολήθηκες τε-
λευταία με τον εαυτό σου; 

Ηρέμησε, δεν είναι πρόωρο Αλτσχάι-
μερ. Είναι έλλειψη βιταμίνης Μπριτζ!

Είσαι φορέας του άγχους της καθη-
μερινότητας και δεν μπορείς να το απο-
βάλλεις;

Άλλαξε άγχος! Ξεκίνα το Μπριτζ …
και θα μετράς τη μέρα σε δευτερόλεπτα
μέχρι να έρθει η στιγμή να ξαναπαίξεις!

Γιατί το μπριτζ είναι ταυτόχρονα, το
πιο κοινωνικό/πνευματικό παιχνίδι στον
πλανήτη, ένα μεγάλο κόλλημα, και ένα
κοινωνικό γεγονός που θα σου γνωρίσει
καινούργιους ανθρώπους.

Είσαι γονέας;
Καιρός να γνωρίσει το παιδί σου ένα

παιχνίδι, που απαιτεί και παράλληλα εξα-
σκεί τη συγκέντρωση, τη μνήμη, την ανα-
λυτική και συνδυαστική σκέψη, τη διο-
ρατικότητα, την άμιλλα, την αυτοπεποί-
θηση, και την κοινωνικότητα.

Ένα παιχνίδι που σε ορισμένες …
υπανάπτυκτες χώρες (Γαλλία, Ιταλία,
Σουηδία, Ολλανδία, Κίνα κ.ά.) αποτελεί
μάθημα επιλογής σε σχολεία, καθώς θε-
ωρείται ότι βοηθά τα παιδιά να ενισχύσουν
την αυτοσυγκέντρωσή τους μέσω της

διασκέδασης.
Πρόσεξε: Το μπριτζ είναι αναγνωρι-

σμένο από την Ελληνική Γενική Γραμμα-
τεία Αθλητισμού (από το 1975) και με
πανελλήνιες/πανευρωπαϊκές διακρίσεις
προσφέρει μοριοδότηση στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

Είσαι συνταξιούχος με ελεύθερο χρό-
νο;

Θέλεις να βελτιώσεις την μνήμη σου
και να ξεχάσεις τι είναι το αλτσχάιμερ;

Το Μπριτζ είναι το φάρμακο που εξα-
σκεί συνεχώς τον εγκέφαλο και θεραπεύει
την απραξία, με μοναδική παρενέργεια
ότι προκαλεί …διασκέδαση!

Θέλεις να “μπαζώσεις” το χάσμα γε-
νεών με το παιδί ή το εγγόνι σου;

Δώσε τους την ευκαιρία να γνωρίσουν
μαζί σου το μπριτζ, τη χαρά να συναγω-
νιστείτε με άλλους συναθλητές και δίδαξε
τους την τέχνη της ζωής!

Γιατί, η ζωή είναι σαν το μπριτζ. Δεν
έχει τόση σημασία τί χαρτιά παίρνεις στο
μοίρασμα, αλλά ο τρόπος που επιλέγεις
να παίξεις με αυτά.

Αν έρθεις στον Όμιλό μας να γνωρίσεις
το Μπριτζ, να ξέρεις ότι δεν έχει μεσαίες
καταστάσεις: ή δεν θα σου αρέσει ή θα
το λατρέψεις !!!

Έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων,
στις 9 Οκτωβρίου

Ενήλικες: κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
στις 18:00

Μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου:
κάθε Σάββατο στις 15:00

Πληροφορίες: 6932 407161
Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Θρα-

κομακεδόνων είναι μέλος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Μπριτζ.

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ,
ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΜΠΡΙΤΖ ΓΙΑ ΠΑΡΕΑ 

...ΚΑΙ ΠΑΡΕΑ ΓΙΑ ΜΠΡΙΤΖ!

ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΝΕΟΣ�ΚΥΚΛΟΣ�ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ�ΑΠΟ�9�ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ

O Σύλλογός μας σας εύχεται Καλό Φθινόπωρο και σας καλεί να λάβετε
και φέτος μέρος στις διάφορες δραστηριότητες που οργανώνουμε. 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ξεπεράσαμε το πρόβλημα του χώρου
για την Γυμναστική  και τους Χορούς. Θα γίνονται και οι δύο δραστηριότη-
τες στο Σπιτάκι του Συλλόγου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η Γυμναστική
σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα, και οι
χοροί κανονικά σε ομάδα των 10-12 ατόμων.

Στο φετινό Πρόγραμμα Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες
1. Γυμναστική ενηλίκων (Δευτέρα - Πέμπτη  και Τρίτη - Παρασκευή πρωί)

και (Δευτέρα - Πέμπτη και Τρίτη - Παρασκευή απόγευμα) από μία ώρα κάθε
φορά 

2. Παραδοσιακοί χοροί (ένα βράδυ την εβδομάδα -δύο ώρες)
3. Χοροί Λάτιν (ένα βράδυ την εβδομάδα - δύο ώρες)
4. Οικοτεχνία (πρωί - δύο ώρες)
5. Κοπτική ραπτική (Τετάρτη πρωί μεταξύ 10 το πρωί και 1 το μεσημέρι)

ομάδες αρχαρίων και προχωρημένων
6. Υφαντική - Χαλί κόμβων (Τρίτη μεσημέρι ή άλλη μέρα για δύο ώρες)
7. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από 4 έως 12 ετών (δύο ώρες το

απόγευμα)
8. Ζωγραφική ενηλίκων (Παρασκευή 10-12) ή και άλλη απογευματινή ώρα

εάν υπάρχει ζήτηση
9. Εργαστήρι Γαλλικών για ενήλικες (προχωρημένοι) (Τετάρτη απόγευμα)
10. Εργαστήρι Γερμανικών για ενήλικες (προχωρημένοι) (Τρίτη από-

γευμα)
11. Συντροφιά για περπάτημα (πρωί ή νωρίς το απόγευμα)
Προτεινόμενες νέες δραστηριότητες
1. Μεικτή χορωδία ενηλίκων ένα βράδυ την εβδομάδα  από 8-10 μμ –

Απαιτούνται τουλάχιστον 10-12 άτομα
2.Βραδιά κινηματογράφου, δύο Παρασκευές τον μήνα με επιλεγμένες

ταινίες (7-9 το βράδυ)
3. Βραδιά Επιτραπέζιων Παιχνιδιών για μεγάλους, δύο Παρασκευές τον

μήνα (7-9 το βράδυ)
4. Θεατρικό Παιχνίδι για παιδιά από 4-12 ετών (ένα απόγευμα την εβδο-

μάδα από 2 ώρες)
Η δημιουργία των ανωτέρω δραστηριοτήτων εξαρτάται αποκλειστικά

από το ενδιαφέρον που θα υπάρξει.
Για την διοργάνωση εκδρομών  θα προστρέξουμε και φέτος στην βοή-

θεια της Άννας Φωτεινού. Δεχόμεθα ιδέες. 

ΕΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ,
ΠΑΡΑΚΑΛΟYΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

210 8169431 ΚΑΙ 6944 385235 (ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ) 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
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Η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής-Δ/νση
Υγείας των Ζώων-Τμήμα Ζωοαν-

θρωπονόσων του Υπουργείου Ανάπτυξης
&Τροφίμων, απέστειλε εγκύκλιο, προς
την Γενική Δ/νση Διοίκησης Πρωτο-
βάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών
και των μαθητών όλων των εκπαιδευ-
τικών βαθμίδων, σχετικά με την επα-
νεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα,
με οδηγίες για την αντιμετώπιση της,
με εναέριες ρίψεις εμβολιακών δολω-
μάτων, με συμβουλές κ.λ.π.

«Το Φθινόπωρο δηλαδή Σεπτέμβριο-
Οκτώβριο 2013 θα ξεκινήσουν εμβο-
λιασμοί των αλεπούδων με εναέριες ρί-
ψεις εμβολίων δολωμάτων που θα πε-
ριέχουν ζωντανό ιό κατά της λύσσας.

Οι εναέριες ρίψεις των εμβολιακών
δολωμάτων θα πραγματοποιηθούν σε
18 Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νο-
μαρχίες) και σε επιπλέον ακτίνα 50 χι-
λιομέτρων γύρο από κάθε κρούσμα
(βλέπε site ΥΠΑΑΤ).

Στις περιοχές αυτές θα εξαιρεθούν
οι υδάτινες, οι αστικές και οι περιαστικές
περιοχές.

Η ενημέρωση πρέπει να επικεντρωθεί
στα παρακάτω σημεία.

1. Η λύσσα επανεμφανίσθηκε στην
Ελλάδα. Προσβάλλει όλα τα θηλαστικά
ζώα και τον άνθρωπο. Είναι ζωοαν-
θρωπονόσος. Αν δεν γίνει έγκαιρα πρό-
ληψη και αντιμετώπισή της είναι θανα-
τηφόρα για τα ζώα και τον άνθρωπο.

2. Ο άνθρωπος μολύνεται αν δαγ-
κωθεί ή γρατσουνιστεί ή έρθει σε επαφή
με σάλια μολυσμένου ζώου.

3. Σε περίπτωση μόλυνσης του αν-
θρώπου πρέπει να ακολουθήσει πολύ
καλό πλύσιμο της πληγήσας περιοχής
με άφθονο νερό και σαπούνι και άμεση
επίσκεψη στο γιατρό για περαιτέρω
οδηγίες.

4. Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδή-
ποτε επαφή με άγνωστα ζώα (άγρια,
αδέσποτα κ.λ.π) ιδιαίτερα τα παιδιά να
αποφεύγουν να πιάνουν, να χαιδεύουν
ή γενικά να χειρίζονται άγνωστα σε
αυτά ζώα.

5) Σε περίπτωση που πέσει στην αν-
τίληψη κάποιου ένα ζώο νεκρό ή με
ασυνήθιστη συμπεριφορά θα πρέπει να
ειδοποιεί αμέσως τις τοπικές κτηνιατρικές
ή δασικές αρχές.

6) Όσοι διαθέτουν σκύλο ή γάτα θα
πρέπει να προσκομίζουν τα ζώα τους
στον κτηνίατρο για εμβολιασμό και να
διατηρούν ενημερωμένο το ατομικό βι-
βλιάριο εμβολιασμών των ζώων τους.Τα
ζώα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά σημα-
σμένα απο κτηνίατρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Τα εμβολιακά δολώματα περιέχουν

ζωντανό ιό.
2. Σε περίπτωση εύρεσης τέτοιων

δολωμάτων σε αγροτικές και δασώδεις
περιοχές (μικροί κύβοι χρώματος λαδί-
καφέ με οσμή ψαριού). ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ-
ΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ. ΜΗΝ ΤΑ
ΠΑΤΑΤΕ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕ-
ΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ
ΑΥΤΑ.

3. Ενημερώστε άμεσα τις τοπικές
κτηνιατρικές αρχές».

Εκ του Δ.Σ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος

Εύη Οικονομίδου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών

κάθε δεύτερη Παρασκευή 8-10 μ.μ.

Διδάσκουν: η Δρ Αναστασία Παμουκτσόγλου
και ο Δρ Λαμπρινός Πλατυπόδης

συνοδεύει στο Πιάνο η Μυρσίνη Θεοτοκάτου

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

(ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.Δ.Α.)

ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 – ΜΑΙΟΣ 2014

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕI ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟYΘΗΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Προμηθεύουμε, τοποθετούμε, εγκαθιστούμε,
ελέγχουμε την βέλτιστη απόδοση

Ηλεκτρονικών συσκευών, Εξοπλισμoύ
Τηλεπικοινωνίας, Καλωδιώσεων, Κεραιών,

Αλεξικέραυνων - Σεμινάρια.

Πόντιοι

Στό προηγούμενο φύλλο εἴχαμε ἀναφέρει τήν φράση: «῾Η
᾿Αστυνομία διεξάγει ἔρευνες καί προσανατολίζεται σέ
ὁμάδα Ρωσοπόντιων ἀπό τό κεντρικό Μενίδι». ῞Ενας ἀνα-
γνώστης μᾶς ἐπισήμανε ὅτι αὐτή ἡ λέξη δέν ὑφίσταται.
Πράγματι ὁ ὅρος εἶναι ἀδόκιμος, γιατί ὑπάρχουν οἱ Πόντιοι
οἱ ὁποῖοι εἶναι ῞Ελληνες πρόσφυγες καί βεβαίως οἱ Ρώσοι
μετανάστες. 

Στό Μενίδι ὑπάρχουν θύλακοι πού μιλοῦν ἀποκλειστικῶς
ρωσικά. ῾Υπάρχουν συμμορίες Ρώσων, Γεωργιανών κ.ἄ,
ἀλλά καί Ποντίων πού συχνά συνδέονται λόγω γλώσσας. 

῞Οπως ἔχουμε γράψει στό παρελθόν τήν ἐθνικότητα δέν
τήν χαρακτηρίζει μόνον τό αἷμα ἀλλά κυρίως ἡ συνείδηση.
῞Οταν βλέπουμε ̔́ Ελληνες τό γένος, οἱ ὁποῖοι στό σπίτι τους
μιλοῦν ρωσικά, βλέπουν δορυφορικά ρωσικά κανάλια καί
κάνουν παρέα ἀποκλειστικά μεταξύ τους, δέν γνωρίζουμε
πόσο ῞Ελληνες αἰσθάνονται. 

Γι΄ αὐτό γεννήθηκε αὐτός ὁ ὅρος, πού ἐπαναλαμβάνουμε
ὅτι γλωσσικά πράγματι δέν ἰσχύει.



Θεωρώντας ότι η προστασία και η ανά-
δειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς εί-

ναι καθήκον και υποχρέωση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ο Δήμος Αχαρνών δραστη-
ριοποιείται σε εκπαιδευτικές δράσεις σε
μια προσπάθεια να αναδειχθούν με ποικί-
λους τρόπους οι άρρηκτες σχέσεις που συν-
δέουν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και το
περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές. 

Σκοπός η  προβολή της τοπικής ιστο-
ρίας και το σύνολο των υλικών στοιχείων
που συνθέτουν το διαχρονικό μνημειακό
πλούτο των Αχαρνών από τους αρχαίους
μέχρι τους νεότερους χρόνους. Πεποίθησή
μας,  η ανάγκη αξιοποίησης των πολιτιστι-
κών προϊόντων των Αχαρνών ως εργαλεία
κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής
ανάπτυξης, η προώθηση της έρευνας και
η εκπαιδευτική τους αποτελεσματικότητα.

Για την επίτευξη των στόχων το Τμήμα
Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του
Δήμου Αχαρνών για δέκατη πέμπτη συνεχή
χρονιά θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές
δράσεις κατά το σχολικό έτος 2013-2014
που στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης
απευθύνεται όχι μόνο στους μαθητές αλλά
και στους ενήλικες που θα ήθελαν να τις
παρακολουθήσουν. 

Σε όλα τα προγράμματα η ανάθεση ρό-
λων σε όλο το δυναμικό της τάξης εξα-
σφαλίζει μια ενεργός και ενδιαφέρουσα
διαδικασία τόσο για τους μικρότερους μα-
θητές όσο και για τους εφήβους, που συμ-
μετέχουν με ενθουσιασμό. Με την πρό-
κληση της αυτενέργειας, τη βιωματική
προσέγγιση, τη χρήση του θεατρικού παι-

χνιδιού, το παραμύθι, τη σωματική έκφραση
και την εικαστική δημιουργία τα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα του Δήμου Αχαρνών
έχουν σκοπό να μεταβάλλουν την επίσκεψη
στους χώρους πολιτισμικής αναφοράς  σε
ευχάριστη εμπειρία. 

Για όλα τα προγράμματα η Βιβλιοθήκη
του Τμήματος δανείζει στα σχολεία των
Αχαρνών βιβλιογραφικό και οπτικοακου-
στικό υλικό που λειτουργεί ως εργαλείο
στο γνωστικό πεδίο που έχει επιλεγεί. Οι
ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και μαθητές
επίσης μπορούν να αναζητήσουν πληρο-
φοριακό υλικό  για τα προγράμματα του
Θολωτού και του Καραγκιόζη από το site
του Δήμου (www.acharnes.gr).

1. Ο ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Το πρόγραμμα που διεξάγεται από το

2000 με μεγάλη συμμετοχή και αμείωτο
ενδιαφέρον των σχολείων όλης της Αττικής
έχει ως σκοπό την ανάδειξη, προβολή και
προστασία του σημαντικού αυτού μνημείου
που χρονολογείται στην μυκηναϊκή εποχή
(14ος -13ος αι. π.Χ.) και αποτελεί μάρτυρα
της μακραίωνης και σπουδαίας ιστορίας
των Αχαρνών. 

Οι δραστηριότητες οργανώνονται σε
τρία στάδια: μέσα στην τάξη πριν την επί-
σκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, κατά τη
διάρκειά της και κατόπιν αυτής. 

Στην πρώτη φάση οι συμμετέχοντες εκ-
παιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
το έντυπο υλικό με τίτλο «Σαν Παραμύθι,
το Τραγούδι της Λύρας» έκδοση του Δήμου
Αχαρνών, τουλάχιστον 20 μέρες πριν τη

διεξαγωγή του προγράμματος. Στο βιβλίο
η λύρα (το σημαντικότερο εύρημα του τα-
φικού θαλάμου) ζωντανεύει από τις προ-
θήκες του Εθνικού Μουσείου και αφηγείται
την ιστορία του φανταστικού άρχοντα Δη-
μόδοκου και της οικογένειάς του. Ο ήρωας
της ιστορίας, που πήρε σάρκα και οστά
από τους ίδιους τους μαθητές που συμμε-
τείχαν στο πρόγραμμα, είναι ποιητής, ευ-
σεβής, ευγενής, γενναίος, δίκαιος  με τους
υπηκόους του και καλός πατέρας. πράγ-
ματα που ζητούν πάντα τα παιδιά σε όλες
τις εποχές και σε όλες τις χώρες από αυ-
τούς που άρχουν.

Στη δεύτερη φάση σ’ ένα ευχάριστα δια-
μορφωμένο περιβάλλον δίπλα στον αρχαι-
ολογικό χώρο οι μαθητές συνδυάζοντας
την επιστημονική πληροφορία – θεματικά
οργανωμένη – με τη βιωματική προσέγγιση
γνωρίζουν τη Μυκηναϊκή Εποχή στην οποία
ανήκει ο θολωτός τάφος με τη χρήση πλού-
σιου εποπτικού υλικού, όπως εκπαιδευτικοί
πίνακες, μουσειοσκευή, διαφάνειες αρ-
χαίων ευρημάτων και προβολή σχετικών
βίντεο. 

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα ακο-
λουθεί ξενάγηση στο μνημείο από τους
μουσειοπαιδαγωγούς με έμφαση στην ανα-
σκαφή του μνημείου, τον τρόπο κατασκευής
του, τη χρήση του θαλάμου ως ταφικού  χώ-
ρου στα μυκηναϊκά χρόνια και τη χρήση του
δρόμου ως χώρος λατρείας νεκρών ηρώων
από τη γεωμετρική έως την κλασική εποχή.
Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην
ξενάγηση ακολουθεί δραματοποίηση από
τους μαθητές (θεατρικός αυτοσχεδιασμός)
που ως συγγενείς και φίλοι του νεκρού άρ-
χοντα αναπαριστούν την κτέριση, το θρήνο,
το νεκρόδειπνο και τη διαχρονική χρήση
του δρόμου του τάφου έως τα χρόνια του
πελοποννησιακού  πολέμου και τη λεηλασία
των Αχαρνών από τους Λακεδαιμόνιους
(Αρχιδάμειος πόλεμος).
Ημέρα Λειτουργίας: Τρίτη,  Πέμπτη.
Ανώτατο σύνολο συμμετεχόντων μαθητών:

25-30
Χρόνος διεξαγωγής : Νοέμβριος – Ιούνιος
Προτεινόμενες τάξεις : Δ  Δημοτικού,  Α

Γυμνάσιου
Χώρος διεξαγωγής: Τμήμα Αρχαιολογίας

& Ιστορικής Έρευνας των Αχαρνών, (Φι-
λαδελφείας 217, 5η Στάση Κόκκινου Μύ-
λου), Αρχαιολογικός Χώρος. Λεωφορει-
ακή Γραμμή Γ 9 με τερματική στάση στη
Χαλκοκονδύλη.

2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΧΑΡΝΩΝ
Με  αφορμή τα αντικείμενα της Συλλο-

γής από τα προϊστορικά έως και τα βυζαν-
τινά χρόνια, επιτύμβια μνημεία και αγγεία
ταφικής χρήσης καθώς και  τα ανασκαφικά
δεδομένα που μαρτυρούν δημόσια έργα
όπως το θέατρο, τα ιερά, το πλήθος των
επιγραφών με ονόματα Αχαρνέων που συμ-
μετείχαν στη πολιτική ζωή της Αθήνας, οι
μαθητές  ιχνηλατούν το δημόσιο και ιδιω-
τικό βίο καθώς και τη λατρεία των Αχαρ-
νέων (Αθηναίων πολιτών) μέσα από δύο
προγράμματα:

Α) «ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ - Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ».
Ως εποπτικό υλικό χρησιμοποιούνται αντί-

γραφα γλυπτών  των δώδεκα θεών  και σε
πλαστικοποιημένες εικόνες αναπαραστά-
σεις τους μέσα από έργα τέχνης. Μετά το
διδακτικό  μέρος του προγράμματος (γνω-
ριμία με τους θεούς και τους μύθους) με
αφορμή τη λατρεία του Ηρακλή στις Αχαρ-
νές και τη μύηση του ήρωα στα Ελευσίνια
μυστήρια πριν την κάθοδό του στον Άδη,
ακολουθεί θεατρικό δρώμενο με τίτλο «Η
αρπαγή της Περσεφόνης». Στην θεατρική
μουσική αναπαράσταση πρωταγωνιστικό
ρόλο έχουν τα ίδια τα παιδιά που μεταμ-
φιεσμένα αναπαριστούν την αρπαγή της
Κόρης και τις συνέπειες της στη φύση κα-
θοδηγούμενα από τη κούκλα – γιαγιά αφη-
γήτρια (εμψύχωση αντικειμένου) -  γίνονται
θεοί, θεές νύμφες. 
Ημέρα Λειτουργίας: Τετάρτη 
Ανώτατο σύνολο συμμετεχόντων μαθητών:

25-30
Προτεινόμενες τάξεις: Γ, Δ Δημοτικού 
Χρόνος διεξαγωγής: Φεβρουάριος - Μάρ-

τιος - Απρίλιος
Χώρος διεξαγωγής: Αρχαιολογική Συλλογή

Αχαρνών (Φιλαδελφείας 76) 
Λεωφορειακή Γραμμή Γ 9 με τερματική

στάση στη Χαλκοκονδύλη.

Β) ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ: Η
δεύτερη θεματική ενότητα, με αφορμή τα
αντικείμενα της αρχαιολογικής συλλογής
και τα αρχαιολογικά δεδομένα, αναφέρεται
στο παιδί κατά την αρχαιότητα από τη γέν-
νηση έως την ενηλικίωση,  με έμφαση στο
παιχνίδι και  την εκπαίδευσή του.  Ως μου-
σειοσκευή στο χώρο του μουσείου για βιω-
ματική προσέγγιση χρησιμοποιούνται αντί-
γραφα παιχνιδιών γνωστά από την
αρχαιολογική σκαπάνη και την αρχαία ει-
κονογραφία σε αγγεία και γλυπτά. Στο τέ-
λος τα παιδιά παίζουν παιχνίδια που δια-
τηρούνται έως τις μέρες μας. 
Ημέρα Λειτουργίας: Τετάρτη 
Ανώτατο σύνολο συμμετεχόντων μαθητών:

25-30
Προτεινόμενες τάξεις: . Γ, Δ,  Ε, ΣΤ Δημο-

τικού,  Α Γυμνάσιου
Χρόνος διεξαγωγής: Απρίλιος - Μάιος -

Ιούνιος
Χώρος διεξαγωγής: Αρχαιολογική Συλλογή

Αχαρνών (Φιλαδελφείας 76) Στάση 10η.
Λεωφορειακή Γραμμή Γ 9 με τερματική
στάση στη Χαλκοκονδύλη.

3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Για τους παιδαγωγούς της προσχολικής

αγωγής των παιδικών σταθμών και των Νη-
πιαγωγείων του Δήμου Αχαρνών θα πραγ-
ματοποιηθούν σεμινάρια διάρκειας έξι
ωρών  (σε τρεις συναντήσεις) με θέμα: ...
«Τα παιδία παίζει:από την πλαγγόνα των
αρχαίων και την κουτσούνα της γιαγιάς στη
Barbie της μαμάς».

Το σεμινάριο φιλοδοξεί να βοηθήσει
τους παιδαγωγούς να προσεγγίσουν το παι-
χνίδι ως αντικείμενο και ως δραστηριότητα
μέσα στην διαχρονία με έμφαση σε παιχνί-
δια που διατηρούνται έως σήμερα με σκοπό
την υλοποίηση σχετικού project στο χώρο
τους.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει:
Προβολή power point με θέμα: το παιχνίδι
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ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2013-2014

Συνέχεια στη σελ. 11

ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αγαπητές φίλες και φίλοι

Από 1η Οκτωβρίου ξεκινούν τα τμήματα ΠΑΡΑΔΟΣΙAΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 7.30 – 9.00 μμ (για ενήλικες)

και ΧΟΡΩΔΙΑΣ (παιδικής και ενηλίκων)

Κάθε Πέμπτη 5.45 – 7.00 μμ για ενήλικες

Και Σάββατο 12.00-1.30 μμ για παιδιά

Σας περιμένουμε στο γραφείο της Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ: οδός Μελπoμένου &

Αχαρνέων Ιππέων (Πρ. Ηλίας) Δίιπλα στο 17ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών.

Πληροφορίες- Δηλώσεις συμμετοχής Τηλ. 210 2467255 – 2102444364-

2102381526-6937161994-5-6

Ας μη ξεχάμε  ότι:

O χορός γυμνάζει και δυναμώνει το σώμα, τονώνει την αυτοπεποί-

θηση, καταπολεμά το άγχος. Ο χορός ισορροπεί την ψυχή 

Η Τέχνη του χορωδιακού τραγουδιού, αξία διαχρονική, έρχεται να γε-

μίσει τη ζωή μας με ομορφιά και ενδιαφέρον. Έρχεται να εμπνεύσει,

να μεταμορφώσει, να θεραπεύσει.

Στα παιδιά πέρα από την αισθητική απόλαυση και καλλιέργεια τους δίνει τη

δυνατότητα να αναπτύξουν τον αυτοέλεγχο, την πειθαρχία, την υπακοή στους

κανόνες, να λειτουργήσουν ομαδικά, να αναλάβουν ευθύνες, να συμμετέχουν

συλλογικά στη μουσική έκφραση και δημιουργία. Η ομαδική χορωδιακή πράξη

περιορίζει την προσωπική προβολή και το παιδί  τα μαθαίνει να συνεργάζονται

και  να πειθαρχούν μέσα στο σύνολο.

Χορός και χορωδιακό τραγούδι ως ανάταση ψυχής και γέφυρα επικοι-

νωνίας αποτελούν για παιδιά και νέους κάθε ηλικίας, μια «εν δυνάμει

πηγή για το ευ ζην».

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες ή ταλέντο. Μόνο θέληση…

Σας περιμένουμε στο γραφείο της Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ: οδός Μελπoμένου &

Αχαρνέων Ιππέων (Πρ. Ηλίας) Δίιπλα στο 17ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών.

Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής Τηλ. 210 2467255 - 2102444364-

2102381526 - 6937161994-5-6
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Iατρείο: Θρακομακεδόνων 117 Οικία: Ζαφειράκη 12
Θρακομακεδόνες Θρακομακεδόνες
Τηλ.: 210 24 35 923 Κιν.: 6973 535722

ΡΑΝΙΑ Ε. ΣΙΤΤΑ GP MSc

ΙΑΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πτυχ/ος Πανεπιστημίου Πατρών
Ειδ/θείσα εις Τζάνειο Νοσοκομείο

EΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

• Σακχαρώδης διαβήτης • Οστεοπόρωση
• Ψυχιατρικά νοσήματα • Υπέρταση • •Καρδιολογικά νοσήματα

• Λοιμώξεις • Πνευμονοπάθειες • Δυσλιπιδαιμίες

Αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή
των Αχαρνών - Χτύπημα στους 

εμπόρους ναρκωτικών
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Αττικής, για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας,
πραγματοποιήθηκε στις 8-10-2013 αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή
των Αχαρνών. 
Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 80 αστυνομικοί από τις Διευθύνσεις
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, Ασφάλειας, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχει-
ρήσεων με τα ανάλογα μέσα και εξοπλισμό. 
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης: 
Ελέγχθηκαν: 155 άτομα και 125 οχήματα 
Προσήχθησαν: 45 άτομα 
Συνελήφθησαν: 18 άτομα, εκ των οποίων: 
• πέντε άτομα γιατί σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για

εμπορία ναρκωτικών και ληστείες 
• τρία άτομα γιατί σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για

εμπορία ναρκωτικών 
• τρία άτομα για αρπαγή ανηλίκων 
• δύο άτομα γιατί σε βάρος τους εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις 
• ένα άτομο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών 
• τρία άτομα για παράβαση του Γ.Ο.Κ. 
• ένα άτομο για παράβαση Υγειονομικής Διάταξης 
Κατασχέθηκε: μικροποσότητα ηρωίνης 
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθη-
νών.
Σημειώνεται ότι κάποιοι εκ των συλληφθέντων στην περιοχή των Αχαρνών
σύμφωνα με πληροφορίες προέρχονται από ευαίσθητες περιοχές όπου διε-
ξάγεται εμπορία ναρκωτικών.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

« Τμήμα παραδοσιακών χορών από τη ΔΗ.Κ.Ε.Α»

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των καλλιτεχνικών τμημάτων  της ΔΗ.Κ.Ε.Α, ο Πρό-

εδρος κ. Σταύρος Κοπαλάς  σας ενημερώνει ότι τα μαθήματα παραδοσιακών χορών

θα πραγματοποιούν από την νέα χρονιά οι χοροδιδάσκαλοι : Σταμάτης Βλάχος,

Κατερίνα Φυτά, Ελένη Δίελα. 

Διδάσκονται χοροί από όλη την Ελλάδα, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή

με τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας, καλλιεργούν τις ρυθμοκινητικές τους

ικανότητες, γίνονται κάτοχοι των ιστορικών, παιδαγωγικών και αισθητικών αξιών,

ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη διατήρηση και τη διακίνηση της λαϊκής μας πα-

ράδοσης.

Στη σχολή λειτουργούν τμήματα για όλες τις ηλικίες.

Τα μαθήματα θα γίνονται στο κτίριο της οδού Αρχαίου  Θεάτρου τις εξής ημέ-

ρες:

Σάββατο (παιδικό)     : 10:00-11:00 & 11:00-12:00

Κυριακή (ενήλικων)   : 18:00-19:00

Δευτέρα (εφηβικό)     :18:00-19:00 

Δευτέρα (ομάδα παραστάσεων) 19:00-21:00

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα 2102478505 & 2102478507,

2102404730 (απογευματινές ώρες)

στην διαχρονία με έμφαση στην αρχαι-
ότητα

Προτεινόμενη μεθοδολογία διδασκαλίας
Βιωματικό θεατρικό εργαστήρι με αντί-

γραφα παιχνιδιών από την αρχαιότητα
Εικαστικό εργαστήρι κατασκευής πήλινης

κούκλας
Συζήτηση – Ανταλλαγή απόψεων

Οι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία
που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα
δανείζονται για δύο εβδομάδες «μουσει-
οβαλίτσα» με αντίγραφα παιχνιδιών της αρ-
χαιότητας.

Παράλληλα εάν το επιθυμούν  θα πραγ-
ματοποιείται το σχετικό πρόγραμμα στην
Αρχαιολογική Συλλογή  Αχαρνών από μου-
σειοπαιδαγωγό του Τμήματος Αρχαιολο-
γίας.

4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ

Προβολή της ταινίας «Witness the past.
Education program on illicit trainining of an-
tiquties για την ευαισθητοποίηση των μα-
θητών στο θέμα της κλοπής αντικειμένων
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ανώτατο σύνολο συμμετεχόντων μαθη-

τών: 25-30
Προτεινόμενες τάξεις : Όλες οι τάξεις Δη-

μοτικού.
Χρόνος διεξαγωγής : Καθ’ όλη τη διάρκεια

του σχολικού έτους.
Χώρος διεξαγωγής: Τμήμα Αρχαιολογίας &

Ιστορικής Έρευνας των Αχαρνών, (Φι-
λαδελφείας 217, 5η Στάση Κόκκινου Μύ-
λου), Αρχαιολογικός Χώρος. Λεωφορει-
ακή Γραμμή Γ 9 με τερματική στάση στη
Χαλκοκονδύλη.

5. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013
Στα πλαίσια εξωστρέφειας και κοινωνι-

κής προσφοράς στη δύσκολη οικονομική
περίοδο που βιώνει η ελληνική οικογένεια,
το Τμήμα Αρχαιολογίας & Ιστορικής Έρευ-
νας για δεύτερη χρονιά θα υλοποιήσει χρι-
στουγεννιάτικες εκδηλώσεις που απευθύ-
νονται στους μαθητές της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης καθώς και στους ενήλικες
που θα ήθελαν να τις παρακολουθήσουν. 

Οι χριστουγεννιάτικες αυτές εκδηλώ-
σεις θα υλοποιηθούν στο χώρο του Τμή-
ματος, στην Αρχαιολογική Συλλογή και στο
Λαογραφικό Μουσείο και θα περιλαμβάνουν
παραστάσεις Θεάτρου Σκιών, Κουκλοθέα-
τρου, εκπαιδευτικά προγράμματα, προβο-
λές ταινιών, κατασκευή χριστουγεννιάτικων
στολιδιών με απλά και οικονομικά υλικά ,

αφηγήσεις παραμυθιών με δραματοποίηση. 
Οι εκπαιδευτικές δράσεις που θα υλο-

ποιηθούν είναι:
Α) Με αφορμή τις λαϊκές παραδόσεις

για τους  Καλικάντζαρους, τα ήθη και τα
έθιμα του Δωδεκαημέρου τα παιδιά παρα-
κολουθούν το πρόγραμμα «Ο καλικάντζα-
ρος Ξεναιτέτος υιός Μανδρακούκου το γέ-
νος Κωλοβελόνη αναζητεί το γενεαλογικό
του δέντρο στην Αρχαιολογική Συλλογή
Αχαρνών». Οι μαθητές μέσα από την αφή-
γηση της γιαγιάς- κούκλας, κυράς Καλή,
γίνονται οι ίδιοι βοηθοί του μικρού καλι-
κάντζαρου που ψάχνει απεγνωσμένα να
βρει τις ρίζες του και το δικό του γενεαλο-
γικό δέντρο. Οδηγός τους τα ελληνικά κά-
λαντα που  αγαπά αυτός ο τόσο αλλιώτικος
καλικάντζαρος. 

Β) Στο Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών
θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα: «Να τα πούμε ; Ήθη και Έθιμα του
Δωδεκαημέρου. Ένα ταξίδι στο χρόνο και
στο χώρο.» Οι μαθητές τραγουδούν τα κά-
λαντα, μαθαίνουν τα ιδιαίτερα έθιμα της
περιοχής κατά τις ημέρες των γιορτών και
αναπαριστούν το έθιμο του ποδαρικού και
το τάισμα της βρύσης στη πλατεία των
Αχαρνών  Κάραβος.
Ανώτατο σύνολο συμμετεχόντων μαθη-

τών: 30 
Προτεινόμενες τάξεις: Όλες οι τάξεις του

Δημοτικού
Χρόνος διεξαγωγής: 25 Νοεμβρίου έως 20

Δεκεμβρίου
Χώρος διεξαγωγής: Βιβλιοθήκη του τμήμα-

τος Αρχαιολογίας & Ιστορικής Αρχαι-
ολογική Συλλογή, Λαογραφικό Μουσείο
Το αναλυτικό πρόγραμμα των Χριστου-

γεννιάτικων εκδηλώσεων  θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πεποίθηση μας είναι ότι γνωρίζοντας
την ιστορία του τόπου μειώνεται η αδια-
φορία του πολίτη απέναντι στην πολιτιστική
κληρονομιά που ενίοτε καταλήγει σε βαν-
δαλισμούς, καταστροφή του περιβάλλον-
τος. Φιλοδοξούμε επίσης τα προγράμματα
να σταθούν αφορμή ενεργητικής συμμε-
τοχής των μαθητών που δεν κατάγονται
από τις Αχαρνές αλλά από άλλα μέρη της
Ελλάδας όπως επίσης και των μαθητών
που προέρχονται από άλλες χώρες (κυ-
ρίως βαλκανικές) και να αναζητήσουν τα
κοινά στοιχεία ανάμεσα στους τόπους κα-
ταγωγής και του τόπου διαμονής τους
όπως έχουν καταγραφεί σε πολλές αν-
θρωπολογικές, εθνολογικές και λαογρα-
φικές μελέτες. 

Συνέχεια από τη σελ. 10



Ένας στους δέκα Έλληνες πάσχει από
κάποιο νόσημα γνωστό και ως αυτοάνοσο,
λ.χ. διαβήτη, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψω-
ρίαση και όχι μόνο. Πρόκειται για… αυτο-
καταστροφικά νοσήματα, καθώς το σώμα
μας επιτίθεται και καταστρέφει τα δικά
του κύτταρα και όργανα χωρίς προφανή
αιτία. Είναι, μάλιστα, τέτοια η έξαρση των
αυτοάνοσων νοσημάτων που προ πολλού
έχουν ξεπεράσει αριθμητικά τα περιστατικά
καρδιακών νοσημάτων και καρκίνου. 

Ποια είναι τα κύρια αυτοάνοσα
νοσήματα 

Ασθένειες όπως η σκλήρυνση κατά πλά-
κας, ο διαβήτης, η ρευματοειδής αρθρίτιδα,η
θυρεοειδίτιδα Hashimoto, η ψωρίαση, η
ελκώδης κολίτιδα, η νόσος του Crohn, ο
ερυθυματώδης λύκος, οι δερματίτιδες, η
μυασθένεια και η νόσος Αλτσχάιμερ είναι
τα κύρια αυτοάνοσα νοσήματα και αυξά-
νονται δραματικά τα τελευταία 15 χρόνια.
Καθώς μάλιστα είναι χρόνια νοσήματα, το
άτομο που πάσχει πρέπει να λαμβάνει πο-
λύπλοκα φαρμακευτικά σχήματα για την
υπόλοιπη ζωή του. 

Τι πυροδοτεί τα αυτοάνοσα
νοσήματα

Όπως παρατηρεί ο Dr. Δημήτρης Τσου-
καλάς, ειδικός στα Χρόνια Νοσήματα και
στις Μεταβολικές Διαταραχές, «σύμφωνα
με νέες μελέτες, όσο υψηλότερο είναι το
βιωτικό επίπεδο τόσο μεγαλύτερη είναι η
επίπτωση των αυτοάνοσων νοσημάτων.
Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε για
έναν τρόπο ζωής που συνεχώς απομακρύ-
νεται από το φυσιολογικό. Για να κατα-
νοήσουμε, όμως, τον μηχανισμό «γέννη-
σης» ενός αυτοάνοσου νοσήματος, πρέπει
να εξετάσουμε το θέμα εκεί που προκύπτει:
σε επίπεδο κυττάρων». 

Το σώμα μας επιτίθεται στα νέα...
μεταλλαγμένα μας κύτταρα

Πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν ότι η

αλλαγή της βιοχημικής σύστασης του εσω-
τερικού των κυττάρων συνοδεύεται με αλ-
λαγή της μεμβράνης και της εξωτερικής
εικόνας του κυττάρου. Ως αποτέλεσμα των
παραπάνω, το σώμα δεν αναγνωρίζει πλέον
αυτά τα κύτταρα ως δικά του και τους επι-
τίθεται! Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα,
το σώμα επιτίθεται σε πάνω από ένα
όργανα ή συστήματα (συνύπαρξη πολλα-
πλών αυτοάνοσων νοσημάτων).

Γιατί, όμως, άλλαξε η δομή των
κυττάρων μας;

Η λειτουργία των κυττάρων σχετίζεται,
κατ΄ αρχήν, με τη διατροφή μας. Με δε-
δομένες τις αλλαγές των διατροφικών μον-
τέλων τα τελευταία 50 χρόνια, τα κύτταρά
μας δεν προσλαμβάνουν τα απαραίτητα
μεταλλικά στοιχεία, αμινοξέα, πρωτεΐνες,
βιταμίνες, ένζυμα, λίπη και υδατάνθρακες.
Τα κύτταρά μας λοιπόν, δεν προσλαμβάνουν
από τα σύγχρονα διατροφικά προϊόντα τα
στοιχεία που χρειάζονται για να λειτουρ-
γήσουν. Σιγά-σιγά δημιουργούνται ελλείψεις
σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. 

«Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εδώ.
Πέρα από τις ελλείψεις που παρουσιάζουν
τα κύτταρά μας, επιβαρύνονται και με το-
ξικές ουσίες, παρατηρεί ο κ. Τσουκαλάς.
Βαρέα μέταλλα, βιομηχανικά χημικά, φάρ-
μακα και άλλες ενώσεις ξένες προς τη ζωή
εισέρχονται σε κάθε κύτταρο μας. 

Το στρες «φουντώνει» τα
αυτοάνοσα νοσήματα.

Πίσω από κάθε αυτοάνοσο νόσημα κρύ-
βεται και κάποιος στρεσογόνος παράγοντας.
Σχεδόν πάντοτε, τα αυτοάνοσα νοσήματα
συνοδεύονται από έντονες αλλαγές στη
διάθεση, που ανατροφοδοτούν τη νόσο
και επιδεινώνουν την εικόνα της. Η βιοχη-
μική αλλοίωση και το στρες που συνοδεύει
το σύγχρονο περιβάλλον είναι οι βασικοί
υπαίτιοι πίσω από την έκρηξη των αυτοά-
νοσων νοσημάτων.

[Πηγή: healthpress.gr] 

Η αγωγή με αντιπυρετικά, μη στερο-
ειδή αντιφλεγμονώδη, όπως η ιβουπρο-
φαίνη και η ναπροξένη, μπορεί να
απειλήσει τα νεφρά των παιδιών, ιδιαί-
τερα όσων έχουν αφυδατωθεί από τη
γρίπη ή κάποια άλλη λοίμωξη, σύμ-
φωνα με τους ερευνητές από την Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα
των ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των ειδι-
κών, που δημοσιεύθηκε στην επιστημο-
νική επιθεώρηση «Journal of Pediatrics»,
το 2,7% των περιπτώσεων οξείας νε-
φροπάθειας, στη διάρκεια της περασμέ-
νης δεκαετίας, μπορεί να αποδοθεί
άμεσα στην χορήγηση κοινών μη στερο-
ειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. 

Παρότι τα φάρμακα αυτά έχουν συ-

σχετιστεί με βλάβες των νεφρών σε μι-
κρές έρευνες, αυτή θεωρείται η πρώτη
μεγάλης κλίμακας σχετική έρευνα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα στοιχεία
από 1.015 περιπτώσεις, όπου οι ασθε-
νείς εισήχθησαν στο νοσοκομείο με οξύ
πρόβλημα στα νεφρά, μεταξύ του Ια-
νουαρίου του 1999 και του Ιουνίου του
2010. 

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο πυ-
ρετός είναι μια φυσιολογική αντί-
δραση του σώματος κατά τη διάρκεια
μιας λοίμωξης και συστήνουν στους γο-
νείς να μην δίνουν απαραιτήτως αντι-
πυρετικά, ώστε να αφήσουν τον
οργανισμό να καταπολεμήσει τη λοί-
μωξη, ενώ -αν χρειαστεί- να επιλέξουν
την παρακεταμόλη. 
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Έξαρση αυτοάνοσων από στρες 
& τοξικές ουσίες

Βό�τανα θαυματουργά� για ιώσεις και κρυολογήματα
Τα φυσικά προϊόντα ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και μας θωρακίζουν
απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα, ενώ μπορούν να απαλύνουν κάθε
πόνο!

Δείτε αναλυτικά τις ιδιότητες 11 ευεργετικών για την υγειά μας βοτάνων...

Δεντρολίβανο: Η χρήση του στη μαγειρική μπορεί να είναι πιο διαδεδομένη,
αλλά το δεντρολίβανο είναι επίσης γνωστό για την τόνωση που προσφέρει
στον οργανισμό, βοηθώντας σε να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες τις καθημερι-
νότητας.

Εχινάκεια: Είναι αυτό που θα λέγαμε το «όπλο» κατά του χειμώνα καθώς
διαθέτει σημαντικές αντιβακτηριακές αλλά και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες,
ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού.

Θυμάρι: Το θυμάρι ενισχύει τον οργανισμό ενάντια στις λοιμώξεις.

Τσουκνίδα: Εκτός από την αντιαλλεργική της δράση, η τσουκνίδα, ενισχύει
τον οργανισμό με μέταλλα και ιχνοστοιχεία! Κάνει καλό για την αναιμία αλλά
και τους ρευματισμούς, ενώ με επάλειψη καταπολεμά ακόμη και εκζέματα,
ακμή και τριχόπτωση.

Καλεντούλα: Τα άνθη της καλεντούλας θα σε βοηθήσουν να απαλύνεις τα
πρώτα σκασίματα του δέρματος του χειμώνα. Εκτός αυτού, το φυτό είναι
άκρως ανακουφιστικό και σε περιπτώσεις εγκαυμάτων.

Λεβάντα: Εκτός από τις αρωματικές της ιδιότητες η λεβάντα είναι γιατρικό
για πάσης φύσεως πόνο. Πονοκέφαλος, στομαχόπονος, κολικοί εντέρου, τα-
χυπαλμίες, πρηξίματα, στραμπουλήγματα και πόνος από μικρά αιματωματάκια
(μελανιές) απαλύνονται με αφέψημα ή επάλειψη με την αρωματική λεβάντα…

Τίλιο: Είναι ένα από τα βότανα που πρέπει να έχεις απαραίτητα στο σπίτι,
αφού αποτελεί «μαγικό φίλτρο» για ιώσεις και κρυολογήματα.

Εκτός από τις ηρεμιστικές του ιδιότητες, καθώς ρίχνει την πίεση και ηρεμεί
τα νεύρα, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε περιπτώσεις ημικρανίας, κα-
ταρροής και άλλων συμπτωμάτων γρίπης. Τέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε πεπτικές ανωμαλίες, ελευθερώνοντας τους σπασμούς και βελτιώνοντας
την πέψη.

Χαμομήλι: Το γνωστό μας λουλουδάκι ενδείκνυται για μικροπροβλήματα με
το στομάχι, τα νεφρά κι έντερα. Εκτός από το πεπτικό όμως σύστημα, το χα-
μομήλι είναι κατάλληλο για δερματικούς ερεθισμούς και αϋπνίες.

Μολόχα: Εκτός από καλλωπιστικό φυτό, η μολόχα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την ανακούφιση σε προβλήματα του αναπνευστικού, του πεπτικού ακόμη
και του ουροποιητικού καθώς έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Μελισσόχορτο: Μπορεί να μην είναι από τα βότανα που θα σε βοηθήσουν να
καταπολεμήσεις τα συμπτώματα του κρυολογήματος, αν όμως έχεις πρόβλημα
με τον ύπνο -κάτι που επιδεινώνεται όταν είσαι άρρωστος- το βότανο αυτό
ίσως σε βοηθήσει να κοιμηθείς σαν πουλάκι... Πρόκειται για το γνωστό «βάλ-
σαμο» γνωστό για τις χαλαρωτικές και αντικαταθλιπτικές του ιδιότητες.

Προσοχή: Αν λαμβάνεις θεραπεία με αντικαταθλιπτικά ή άλλα ηρεμιστικά
καλό θα ήταν να αποφύγεις να πάρεις μελισσόχορτο και να συμβουλευτείς το
γιατρό σου σχετικά με τα βότανα που θα μπορούσες να πάρεις.

[Πηγή: gr.news.yahoo.com]

Τα αντιπυρετικά απειλούν τα νεφρά των παιδιών

AΠΟΚΤΗΣΤΕ ΕΥΕΞΙΑ

Θέλετε να διαχειριστείτε το βάρος σας; Να υποστηρίξετε τις ανάγκες του
σώματός σας; Να έχετε καλύτερη φυσική κατάσταση και περισσότερη ενέργεια;

ΔΩΡΕΑΝ test ευεξίας στο χώρο σας. Ένας ανεξάρτητος συνεργάτης της
HERBALIFE θα σας επισκεφτεί (μέτρηση βάρους, λίπους, ενυδάτωσης, μυϊκής

μάζας, οστικής μάζας, ηλικίας μεταβολισμού, φυσικής κατάστασης.

Για ραντεβού 6945.155.301.

Παραδώστε αυτό το κουπόνι της εφημερίδας ΔΕΚΕΛΕΙΑ.



Ο ι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από την Τε-
τάρτη 25 Σεπτεμβρίου όπου πραγ-

ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία αερο-
πορικό συνέδριο, στο ξενοδοχείο Divani
Caravel με ξεχωριστούς  ομιλητές τους
ειδικούς κ.κ. Πάνο Γ. Ορφανό, Γιούλη
Καλαφάτη,  Κωνσταντίνο Ρωσσίδη, Γρη-
γόρη Π. Κυριάκου, Κωνσταντίνο Πατούρα,
Παναγιώτη Δημητριάδη, Γεώργιο Αυλω-
νίτη , Παναγιώτη Κοσυβάκη, Ζήση Πεχλι-
βανούδη, Αντώνη Κουσουδάκη. 

Μια ημέρα πριν από τις κεντρικές εκ-
δηλώσεις, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου η
παραλία του Παλαιού Φαλήρου πλημμύ-
ρισε από κόσμο που γέμισε κάθε γωνιά
της «ελληνικής ριβιέρας» για να απολαύσει
το φαντασμαγορικό pre-show, με το Alpha
Jet της Red Bull, τον παγκοσμίου φήμης
νούμερο ένα πιλότο της Breitling France-
sco Fornabaio και τρία υδροπλάνα της
AVIODREAM με πιλότους τον Μ. Ανα-
στασίου, Γ. Αλεβίζο και Κ. Ρωσσίδη. 

Το μεγάλο αεροπορικό πάρτυ από
την Παρασκευή 27 μέχρι και την Κυριακή
29 Σεπτεμβρίου στήθηκε σε μια έκταση
όπου λειτουργούσε εμπορική έκθεση,
παιδικό πάρκο και χώρος αναψυχής. 

Πρωταγωνιστές ήταν οι ομάδες αε-
ροπορικών επιδείξεων της Ολλανδικής
Πολεμικής Αεροπορίας (F-16 Demo
Team), της Πολωνικής Πολεμικής Αερο-
πορίας (“ORLIK” Aerobatic Team), οι The
Flying Bulls Team της Red Bull (Alpha
Jet), και διεθνούς φήμης πιλότοι όπως οι
Francesco Fornabaio (BREITLING), Jurgis
Kairys (VOSTOK EUROPE), Luca Bertossio
(Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ακροβατικών

με Ανεμόπτερο), το σμήνος των βετερά-
νων Blu Circe ( που μας έδωσαν ένα εν-
τυπωσιακών θέαμα ακροβατικών ελιγμών
και ο μέσος όρος της ηλικίας τους είναι
τα 70) καθώς και η ομάδα των Ιταλών πι-
λότων Α.ΜΕ.Α. WEFLYTEAM (οι πιλότοι
που σχημάτιζαν καρδιές στον ουρανό
και μας έμαθαν πως τίποτα δεν μπορεί
να σταθεί εμπόδιο στον άνθρωπο που
έχει θέληση).

Ενθουσιασμό προκάλεσε το “touch
and go” που πραγματοποίησε το AIRBUS
A-320 της AEGEAN AIRLINES στο διά-
δρομο του Τατοϊου και συγκέντρωσε
το χειροκρότημα των περισσοτέρων
από 30.000 επισκεπτών που βρίσκον-
ταν εκεί το απόγευμα της Κυριακής.

Από πλευράς Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων, η Πολεμική Αεροπορία
συμμετείχε με την ομάδα αεροπορικών
επιδείξεων «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» Τ-6 Demo
Team, τα ελικόπτερα SUPER PUMA

και αεροσκάφος C-130,
ο Στρατός Ξηράς με τα
ελικόπτερα APACHE και
CHINOOK καθώς και το Πο-
λεμικό Ναυτικό με ελικό-
πτερο ΑΒ-212 με τους κο-
ρυφαίους κυβερνήτες τους,
οι οποίοι εκτέλεσαν ασκή-
σεις ακριβείας, επιχειρησια-
κούς ελιγμούς, εικονικές
διασώσεις, ρίψεις αλεξιπτω-
τιστών και μας έκαναν να
αισθανθούμε υπερήφανοι
για το προσωπικό των  Ελ-

ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Ακόμα, εντυπωσίασαν τα ελικόπτερα

με τους κορυφαίους πιλότους Ηλία Σο-
φιανό της SUPERIOR AIR και Δημήτρη
Βερβερέλη με τη WARTER AVIATION,
καθως και το αεροσκαφος FAIRCHILD
METRO III της EPSILON AVIATION.

Τέλος, ρίψεις αλεξιπτωτιστών από την
HELLENIC SKYDIVERS και πτήσεις αε-
ρομοντελισμού συμπλήρωσαν το θέαμα.

Το Athens Flying Week μετά τη φετινή
ενθουσιώδη υποδοχή που είχε από το
κοινό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά,
καθιερώνεται ως μια από τις αγαπημένες
μεγάλες διοργανώσεις που πραγματο-

ποιούνται στο λεκανοπέδιο και ανανεώνει
το ραντεβού του με όλους τους φίλους
της αεροπορίας για το 2014, κρατώντας
τους ενήμερους για όλα τα νέα της διορ-
γάνωσης τόσο μέσα από την ιστοσελίδα
μας www.athensflyingweek.gr, όσο και
από τη σελίδα μας στο facebook
https://www.facebook.com/AthensFlying-
Week .

Το Athens Flying Week διοργανώθηκε
από τον Δήμο Αχαρνών και την P.C. Po-
dimatas Audiovisual S.A. με συνδιοργα-
νωτή το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, ενώ

συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχή διορ-
γάνωση του η Πολεμική Αεροπορία, ο
ΕΟΤ, ο ΣΕΤΕ, ο HAPCO, το Marketing
Greece, η ΑΟPA Hellas και η Ένωση Ξε-
νοδόχων Αθηνών-Αττικής.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επι-
τροπής του Athens Flying Week κύριος
Παναγιώτης Ποδηματάς δήλωσε :

« Αγαπητοί φίλοι,
Το Athens Flying Week 2013 είναι

τώρα παρελθόν και θέλω να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ-
ΣΩ τα πληρώματα από το εξωτερικό, την
Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, τον Ελ-
ληνικό Στρατό και το Ελληνικό Πολεμικό
Ναυτικό, τους σπουδαίους Έλληνες αε-
ρoπόρους και αερομοντελιστές, τους πι-
λότους που έφτασαν με τα αεροπλάνα
τους, τους ομιλητές του Συνεδρίου μας,
τους επισκέπτες από όλη της Ελλάδα

και το εξωτερικό και φυσικά τους 50.000
θεατές, μικρούς και μεγάλους, που πα-
ρακολούθησαν το event στις τρείς αυτές
ημέρες. 

Υπάρχουμε γιατί εσείς είστε εδώ, όσοι
από την Πολεμική Αεροπορία μας είδατε
θετικά και εργαστήκατε σκληρά για τη
διοργάνωση, οι χορηγοί μας, η Οργανω-
τική Επιτροπή και οι εθελοντές ( που ερ-
γάστηκαν τόσο σκληρά και υποδειγματι-
κά), οι συνδιοργανωτές Δήμοι Αχαρνών
και Παλαιού Φαλήρου, η AOPA HELLAS
και όλοι όσοι εργαστήκατε σκληρά για
να γίνει πραγματικότητα το Athens Flying
Week 2013!

Και φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ
για την καταλυτική τους συνεισφορά
στους χορηγούς μας, αυτούς που πίστε-
ψαν σε εμάς και ταυτίστηκαν με το Athens
Flying Week 2013:  BREITLING, AirBP,
Athens International Airport, Aviodream,
AEGEAN AIRLINES, VOSTOK Europe,τους
χορηγούς φιλοξενίας Amarilia Hotel, Di-
vani Caravel Hotel, NJV Athens Plaza,
Crown Plaza, ASTIR PALACE καθώς τους
υποστηρικτές μας NOVA, Kathimerini In-
ternational Edition, Direction, airforce.gr,
RemoveBeforeFlight, ELIT Language Serv-
ices, τη SWISSPORT και το Δήμο Αθη-
ναίων που μας έθεσε υπό  την αιγίδα της
Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ όσους, θα τα ξανα-
πούμε όλοι μαζί στο Athens Flying Week
2014!!!»

Εντυπωσιακό φωτογραφικό υλικό θα βρεί-
τε στο http://www.podimatas.gr/upload/
AFW2013_T_Photos.zip

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινω-
νήστε με την Στεφανία Καρκούλη στο
210 60 36 111 (εσωτ. 106) ή στο 
skarkouli@podimatas.gr
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Το Athens Flying Week, η μεγαλειώδης, διεθνής αεροπορική γιορτή της Αθήνας ολοκλήρωσε

τις εκδηλώσεις της την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου με πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα

προσέλευση θεατών στους χώρους του στρατιωτικού  αεροδρομίου του Τατοϊου.

Περισσότεροι από 50.000 επισκέπτες απόλαυσαν το μοναδικό θέαμα που πρόσφεραν οι

κορυφαίοι πιλότοι του κόσμου με τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη επιδεικνύοντας τις ικανότητες

και τις δυνατότητές τους στο φιλόξενο αττικό ουρανό, που αποδείχθηκε το καλύτερο φόντο

για να ξεδιπλωθεί η μαγεία των πτήσεων.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Πολεοδομίας κ.
Βρεττός Μιχαήλ και το Τμήμα  Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, της Δ/σης Παιδείας Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού, & Νέας Γενεάς σας ενημερώνουν ότι: ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥ-
ΚΑΙΡΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δημόσια δωρεάν σχολεία που απευθύνονται σε
ενήλικες άνω των δεκαοκτώ ετών και δίνουν, μετά από διετή φοίτηση τίτλο σπουδών
ισότιμο του Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
με διδακτικές μεθόδους προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενηλίκων και ωράριο 5-9 το
απόγευμα. Για πληροφορίες και εγγραφές στο Σ.Δ.Ε. Αχαρνών.

Πληροφορίες :  210 2 4 0 9 7 3 7
Δ/ΝΣΗ: Αριστοτέλους 199 δίπλα από το 3ο Γυμνάσιο, (στην αλάνα)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http//sde-aharnon.blogspot.gr.

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

υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως.

Τιμή ευκαιρίας   Τηλ. 6974389030
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

«Μειώνουμε τα τροφεία των Παιδικών σταθμών 

ανταποκρινόμενοι στις κοινωνικές ανάγκες»

Οι ανάγκες της ΔΗΦΑ σε παροχή υπηρεσιών στους πολίτες λόγω
των διογκωμένων κοινωνικών προβλημάτων της εποχής έχουν αυ-
ξηθεί κατακόρυφα. Πολύ περισσότερο έχουν αυξηθεί οι ανάγκες των
νέων οικογενειών με παιδιά σε σχέση με την εναρμόιση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής. 

Η ΔΗΦΑ, με εισήγηση του Προέδρου της Παναγιώτη Αναγνωστό-
πουλου και ομόφωνη αποδοχή αυτής από το ΔΣ, αποφάσισε τη μεί-
ωση των τροφείων των νηπίων που φοιτούν στους παιδικούς σταθ-
μούς εκτός ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα τα τροφεία διαμορφώνονται ως εξής: 

Οικογενειακό Εισόδημα Μηνιαία Τροφεία Έως 8.000 € 50 €
Από 8.001 € έως 12.000 € 55 €  Από 12.001 € έως 20.000 € 65 €
Από 20.001 € έως 30.000 € 75 €  Από 30.001 € έως 40.000 € 85 €
Από 40.001 € έως 65.000 € 95 €  Από 65.001 € και άνω 115  Για
ειδικές κατηγορίες προβλέπονται μειώσεις επί των ανωτέρω ποσών.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι μειώσεις αυτές προκύπτουν με ιδιαίτερο
συνυπολογισμό του ασφυκτικού πλέον τρόπου λειτουργίας των Νο-
μικών Προσώπων. Η μείωση ακόμα και ενός ευρώ στα έσοδα συμ-
παρασύρει ολόκληρο τον προϋπολογισμό. Παρά ταύτα με επίγνωση
των κοινωνικών αναγκών η μείωση κρίθηκε αναγκαία και θα εφαρ-
μοστεί στα νήπια που δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Ο Δήμος Αχαρνών και η Δημοτική Φροντίδα
Αχαρνών (ΔΗΦΑ), παρά τις δυσκολίες των
καιρών, θέτει ως προτεραιότητα τη φροντίδα
των ηλικιωμένων συμπολιτών μας και των οι-
κογένειών τους που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα .
Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το θεσμό του
ΚΗΦΗ (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιω-
μένων) έτσι ώστε να αγκαλιάσει όσο το δυ-
νατόν περισσότερους ηλικιωμένους που θα
παραμείνουν στο οικείο οικογενειακό και κοι-
νωνικό τους περιβάλλον μεν αλλά και οι οι-
κογένειές τους θα  αποφορτιστούν από το
δύσκολο έργο της φροντίδας τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το ΚΗΦΗ απευθύνεται σε ηλικιωμένους 3ης
και 4ης ηλικίας οι οποίοι δεν μπορούν να
αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα λόγω κινητι-
κών δυσκολιών, άνοιας, κ.α. και το περιβάλ-
λον που τους φροντίζει αδυνατεί να ανταπε-
ξέλθει στο δύσκολο αυτό έργο επειδή:
Εργάζεται 
Αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά
ή προβλήματα υγείας. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες
Στο χώρο του ΚΗΦΗ παρέχονται καθημερινά:
Σίτιση (πρωϊνό - μεσημεριανό) 
Νοσηλευτική φροντίδα 
Ατομική υγιεινή 
Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης 
Περίπατοι - Εκδηλώσεις 
Μεταφορά από και προς το ΚΗΦΗ για τους
φιλοξενούμενους

Ποιοι το στελεχώνουν
Το ΚΗΦΗ στελεχώνεται από άρτια καταρτι-
σμένο και έμπειρο επιστημονικό και βοηθητικό
προσωπικό το οποίο παρέχει καθημερινά με
μεγάλη φροντίδα ποιοτικές υπηρεσίες στην
ευαίσθητη αυτή ομάδα των συμπολιτών μας.
Νοσηλεύτρια  
Κοινωνικοί Φροντιστές  
Βοηθητικό προσωπικό  
Οδηγός 
Για την καλύτερη λειτουργία της δομής το
πρόγραμμα εποπτεύεται από Κοινωνική Λει-
τουργό και συνεργάζεται με όλες τις κοινω-
νικές δομές εξυπηρέτησης  ηλικιωμένων που
λειτουργούν στην περιοχή. 

Στόχος του προγράμματος

Να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι με προβλή-
ματα υγείας στο οικείο περιβάλλον τους. 
Να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας και αυτόνομης διαβίωσης 
Να παραμείνουν οικογενειακά και κοινωνικά
ενεργοί 
Να ενισχυθούν οι οικογένειες που αντιμετω-
πίζουν προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά,
κ.α έτσι ώστε να συνεχίσουν όσο το δυνατόν
πιο ομαλά την οικογενειακή, εργασιακή και
κοινωνική τους ζωή. 

Επικοινωνία - Πληροφορίες
Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου & Ελένης 10 -
Κόκκινος Μύλος
Τηλ. Επικοινωνίας: 216 8002456
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή,
7:00 - 15:00

Αναβάθμιση του περιφερειακού ιατρείου
στο Ολυμπιακό Χωριό 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς,

Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, εκφράζει την ικανοποίησή

του για το γεγονός ότι επιτέλους φαίνεται να προωθούνται λύσεις

για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιφερειακό ιατρείο  στο

Δήμο Αχαρνών και η Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού. 

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δεσμεύτηκε

σε σύσκεψη με τους Βουλευτές της Αττικής, ότι θα επιληφθεί άμεσα

της ενίσχυσης του περιφερειακού ιατρείου στο Δήμο Αχαρνών ώστε

να μπορούν οι  κάτοικοι του Δήμου να απευθύνονται εκεί για την

κάλυψη των αναγκών τους για  πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και

να μην χρειάζεται να απευθύνονται στα νοσοκομεία όταν δεν είναι

απαραίτητο. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι θα ενταχθεί και η Πολυκλι-

νική του Ολυμπιακού Χωριού στον Ενιαίο Σχεδιασμό των Κέντρων

Υγείας της Αττικής αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την λειτουργία της

αφού παρά τις σύγχρονες υποδομές και τις εξαιρετικές δυνατότητές

της προς όφελος των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών, σήμερα ουσια-

στικά υπολειτουργεί. 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στην διαρκή κοινοβουλευτική

πίεση από τον Βασίλη Οικονόμου ο οποίος σταθερά όλα αυτά τα

χρόνια ζητά να αναπτυχθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην

Περιφέρεια Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

«Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Αχαρνών έστειλαν
μήνυμα αλληλεγγύης»

Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Αχαρνών έστειλαν μήνυμα Αλληλεγγύης
την Πέμπτη 03/10/2013 στους συμπολίτες μας που βιώνουν δύσκολα και
πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών κ. Σαββίδη
Κυριακή, εκφράζει τις ειλικρινείς ευχαριστίες της στο Σύλλογο Εργαζο-
μένων του Δήμου για την αξιέπαινη πράξη του και τη συγκέντρωση τρο-
φίμων, ειδών πρώτης ανάγκης και ρούχων. 

Για την ευγενική συμβολή τους, στη δράση - στήριξη ευπαθών κοινω-
νικών ομάδων η κ. Σαββίδη αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει μαζί με
τις ευχαριστίες της και τα συγχαρητήριά της στους εργαζόμενους, γιατί
όπως είπε: «Τέτοιες πράξεις είναι αξιέπαινες και υπόδειγμα μίμησης. Η
συμμετοχή των εργαζομένων σε τέτοιου είδους δράσεις τους τιμά ιδιαί-
τερα, στη δύσκολη - για όλους - σημερινή εποχή. Τους ευχαριστώ θερμά».

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

«Ενημέρωση για τη λειτουργία του ΚΗΦΗ - 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

Παραίτηση Παν. Φωτιάδη
῾Ο Παναγιώτης Φωτιάδης ἀνακοίνωσε τήν παραίτησή του ἀπό

δημοτικός σύμβουλος, μέ ἐπιστολή του πού ἀναγνώσθηκε στό δη-
μοτικό συμβούλιο τῆς 10ης Σεπτεμβρίου.

῾Ο πρώην δήμαρχος καί πρώην βουλευ-
τής μετά ἀπό 30 χρόνια ἐνασχόλησής του
στά κοινά καί προερχόμενος ἀπό μία περι-
πέτεια ὑγείας, ἀποφάσισε νά ἀποσυρθεῖ.

῾Ο δήμαρχος Σωτ. Ντοῦρος ἀφοῦ ἔπλεξε
τό ἐγκώμιο τοῦ προκατόχου του, τοῦ εὐχή-
θηκε νά ἐπιστρέψει σιδερένιος ἀπό ὅποια
θέση ἐπιθυμεῖ
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Την Παρασκευή 17/9/2013 και ώρα 11.00, με επτάμηνη καθυστέρηση συνήλθε το
Δ.Σ του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα την έγκριση
του απολογισμού έτους 2012, όπου δια του εκπροσώπου της η Ένωση Συλλόγων
Γονέων εξέφρασε ενστάσεις για τις εγγραφές στον Ετήσιο Πίνακα Απολογισμού τον
οποίο και  ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ 

Συγκεκριμένα στην Κατηγορία Εξόδων η εγγραφή «Μισθοδοσία 171.680,97 ευρώ»
(περιλαμβάνει εκτός των καθαριστριών και αμοιβές προέδρου, αντιπροέδρου, πρακτικο-
γράφου, μελών Δ.Σ) θα πρέπει  να αντιλογίζεται από ισόποση τουλάχιστον εγγραφή
«Επιχορηγήσεις Δήμου Αχαρνών».  Αντί αυτού ο Δήμος Αχαρνών επιχορήγησε την
Σχολική Επιτροπή μόνο με 5.541,16 ευρώ για το 2012 για όλες τις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Μήπως αυτό σημαίνει ότι χρήματα των Yπ. Εσωτερικών για Λειτουργικά και ΣΑΤΑ
χρησιμοποιήθηκαν και για αμοιβές προέδρου, αντιπροέδρου, πρακτικογράφου, μελών
Δ.Σ .;

Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται με το ΦΕΚ 318/25/2/2011 περί «καθορισμού λειτουργίας
των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» τα χρήματα τα
οποία διατίθενται από ΥΠ.ΕΣ προς τις σχολικές επιτροπές αφορούν μόνο τα λειτουργικά
έξοδα ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, χαρτικά , συντήρηση κλπ) των σχολικών μονάδων. Δεν είναι
επιλέξιμες δαπάνες οι οποιεσδήποτε αμοιβές μελών των σχολικών επιτροπών ή τα κατα-
σκευαστικά έργα.

Επίσης με τις Υπουργικές Αποφάσεις κατανομής ποσού από Κεντρικoύς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2012 για Λειτουργικά και ΣΑΤΑ, αναφέρεται ρητά ότι διατίθενται «προς
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης » και για «επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων». 

Η Ένωση Γονέων το 2012 με πληθώρα έγγραφών, με παραστάσεις τόσο στο
Δήμαρχο Αχαρνών όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με κινητοποιήσεις, δια
των εκπροσώπων της στις Σχολικές Επιτροπές ΖΗΤΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΔΩΘΟΥΝ
ΑΜΕΣΑ όλα τα χρήματα στις Σχολικές Επιτροπές. 

Με το από 22/07/2013 έγγραφό μας εκφράσαμε την έντονη διαμαρτυρία μας  για τον
απαξιωτικό  τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει θεσμικά όργανα όπως
αυτό της  Ένωσης Γονέων για την σκοπιμότητα του αποκλεισμού μας από τη συνεδρίαση
του οικονομικού απολογισμού της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής τον οποίο επανει-
λημμένως  είχαμε ζητήσει και που πραγματοποιήθηκε με πεντάμηνη καθυστέρηση την
Πέμπτη 18/07/2013.   

Στον απολογισμό που μας παραδόθηκε μετά την έγκρισή του, διαπιστώσαμε ότι δεν
υπάρχει καμία εγγραφή στη Κατηγορία Εσόδων «Επιχορήγηση Δήμου Αχαρνών», που
σημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή δεν επιχορήγησε ούτε ένα ευρώ την Πρωτοβάθμια
Σχολική Επιτροπή για το έτος 2012, αντιστοίχως στην Κατηγορία Εξόδων υπάρχει «Μι-
σθοδοσία 169.287,71 ευρώ» δηλ. χρησιμοποιήθηκαν χρήματα των Λειτουργικών και
ΣΑΤΑ για αμοιβές.

Επίσης ερωτήματα όπως: εισέπραξε η Πρωτοβάθμια Σχολ. Επιτροπή έσοδα από τα
ενοίκια των κυλικείων;; εισέπραξε επιχορήγηση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για την μισθοδοσία
των καθαριστριών;; μένουν αναπάντητα αφού δεν υπάρχουν τέτοιες εγγραφές στην
κατηγορία εσόδων του Απολογισμού.

Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί οι εκπρόσωποί μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ
αδικαιολόγητα δεν προσκλήθηκαν.

Δηλώνουμε την δυσαρέσκειά μας για ακόμα μια φορά ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑΣ την
Δημοτική Αρχή για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών επιτροπών, καλούμε
τους ιθύνοντες να αναλογισθούν τις ευθύνες τους να λειτουργούν με βάση τη
νομιμότητα εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία έχοντας ένα και μόνο σκοπό
την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων για το καλό των παιδιών μας και της
τοπικής κοινωνίας. «Δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε για την ποιοτική ανα-
βάθμιση της παιδείας.»

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κώστας Καρυδάκης                                         Γιώτα Γιαννάκου

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ - 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Καταψήφιση απολογισμού έτους 2012, ΝΠΔΔ  Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αχαρνών Η Οριάνα Φαλάτσι (Oriana Fallaci:
1929 -2006), η Ιταλίδα δημοσιο-

γράφος, πολεμική ανταποκρίτρια και συγ-
γραφέας, είναι γνωστή στην Ελλάδα για
την σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη
και για το πολυδιαβασμένο βιβλίο της
«Γράμμα σε Ένα Παιδί που Δεν Γεννήθηκε
Ποτέ». Το πιο επιτυχημένο όμως εμπορικά
βιβλίο της, είναι το “The Rage and The
Pride” («H Οργή και η Περηφάνεια», εκ-
δόσεις Γκοβόστης 2003), που εκδόθηκε
λίγο μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

Το βιβλίο συγκέντρωσε τα πυρά των
κριτικών με το σκεπτικό ότι προκαλεί το
«μίσος εναντίον των μουσουλμάνων».

Το επόμενο και τελευταίο της βιβλίο
ήταν το “The Force of Reason” (“La
Forza della Ragione”) δηλ. «Η Δύναμη
της Λογικής» που έγινε και αυτό best
seller. Στο βιβλίο, η Φαλάτσι γράφει πως
τρομοκράτες έχουν σκοτώσει 6.000 αν-
θρώπους τα 20 τελευταία χρόνια στο
όνομα του Κορανίου και πως η ισλαμική
πίστη σπέρνει μίσος αντί αγάπης και
σκλαβιά αντί ελευθερίας. 

Ένας δικαστής διέταξε την προσαγωγή
της σε δίκη στη γενέτειρά της, την Ιταλία,
(έμενε στη Νέα Υόρκη) με την κατηγορία
ότι με το βιβλίο της «δυσφήμησε το Ισ-
λάμ». Με αφορμή την έκδοση εκείνου
του βιβλίου, μεταφέρω άρθρο της ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ στις 14/05/2004, που
επιμελήθηκε η Όλγα Κολιάτσου.

«La Forza della Ragione» - «Η δύναμη
της λογικής» είναι μία πολεμική προειδο-
ποίηση προς τη Δύση για τη λαβή στραγ-
γαλισμού που προετοιμάζει το Ισλάμ. Η
Φαλάτσι γράφει -πανηγυρίζουν οι θαυ-
μαστές της- όσα «καλοκάγαθοι» διανοη-
τές, Εκκλησία και πολιτικές παρατάξεις
δεν εννοούν να συνειδητοποιήσουν, ότι
δηλαδή η Ευρώπη βρίσκεται σε θανάσιμο
κίνδυνο, απειλούμενη από τούς οπαδούς
τού Αλλάχ. 

Το βιβλίο ξεκινά ως εξής, «Από το Γι-
βραλτάρ έως το Νόρντκαπ, από τους λό-
φους της Τοσκάνης έως το Βόλγκογκραντ,
σ’ όλες τις ευρωπαϊκές πολιτείες, υπάρχει
από καιρό και μια δεύτερη πόλη, μια
πόλη μουσουλμανική, όπου κυριαρχεί το
Κοράνι». Αυτή η πόλη μέσα στην πόλη
δεν έχει καμία σχέση με τις παραδοσιακές
κοινότητες διασποράς, όπου συγκεντρώ-
νονται οι μετανάστες φθάνοντας στο
νέο, ξένο κόσμο. Είναι «μια βαθμίδα της
ισλαμικής επεκτατικής πολιτικής –πρόκειται
για τη μοναδική τέχνη, στην οποία οι γιοι
του Αλλάχ ήσαν πάντοτε αξεπέραστοι- η
τέχνη να εισβάλλουν, να κατακτούν, να
υποτάσσουν». Κι «η διακαώς ποθούμενη
λεία τους ήταν πάντα η Ευρώπη, ο χρι-
στιανικός κόσμος». Ευράμπια 

Γι’ αυτή τη λαφυραγωγία οι μουσουλ-
μάνοι, ισχυρίζεται η Φαλάτσι, δεν χρησι-
μοποιούν όπλα τρομοκρατών ούτε τα
μηνύματα φανατισμού των μουλάδων
τους, αλλά τα γόνιμα σώματα των γυναι-
κών τους. «Στην υποδουλωμένη Ευρώπη,
όμως, το θέμα της ισλαμικής γονιμότητας
έχει κηρυχθεί ταμπού, που κανείς δεν
τολμά να θίξει», καταγγέλλει η συγγρα-
φέας. «Κι αν το προσπαθήσεις, σε στέλ-

νουν στο δικαστήριο λόγω ρατσισμού,
ξενοφοβίας ή βλασφημίας», όπως συνέβη
στην ίδια όταν κατηγορήθηκε ως ηθική
αυτουργός για υποδαύλιση εθνικιστικού
μίσους, γράφοντας για τις μουσουλμάνες
ότι «πολλαπλασιάζονται σαν αρουραίοι»
Τώρα η Φαλάτσι γράφει: «Κανένας νόμος
που καταπνίγει την ελευθερία δεν θα
μπορέσει ποτέ ν’ αμφισβητήσει… πως
στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα νεογέννητα
των μουσουλμανικών κοινοτήτων καλύ-
πτουν το 10%, στις Βρυξέλλες φθάνουν
στο 30%, στη Μασσαλία, μάλιστα, 60%.
Κι αρκεί να θυμηθούμε τα λόγια του
Μπουμεντιέν (σ.σ. πρώην προέδρου της
Αλγερίας) ενώπιον της Συνέλευσης των
Ηνωμ. Εθνών το 1974: “Κάποια μέρα
εκατομμύρια άνθρωποι θα εγκαταλείψουν
το νότιο ημισφαίριο για να εισβάλουν
στο βόρειο. Σίγουρα όχι ως αλλοδαποί.
Θα έρθουν ως κατακτητές και θα το κα-
ταλάβουν, εποικίζοντάς το με τα παιδιά
τους. Το σώμα των γυναικών μας θα μας
εξασφαλίσει τη νίκη”».

Η παλαίμαχη δημοσιογράφος, που συ-
νεργάστηκε μεταξύ άλλων με την «Κοριέρε
ντελα Σέρα» και τους «Τάιμς Ν. Υόρκης»,
υπήρξε ρεπόρτερ στον πόλεμο του Βιετ-
νάμ, έχει πάρει συνέντευξη από τον Αγια-
τολάχ Χομεϊνί και τον Κινέζο ηγέτη Ντενγκ
Ξιαοπίνγκ. Στα τέλη της δεκαετίας του
’70 αποσύρθηκε κι αφιερώθηκε στο συγ-
γραφικό της έργο, αλλά μετά την
11.9.2001 αισθάνθηκε υποχρεωμένη να
προειδοποιήσει τον κόσμο για τις προθέ-
σεις τού Ισλάμ. eurabia 

Στην εισαγωγή του βιβλίου της γράφει
«Η οργή κι η υπερηφάνεια γέννησαν ένα
παιδί –την αγανάκτηση, που όξυνε τη
σκέψη και τη λογική της ικανότητα να
βλέπει καθαρά όσες αλήθειες προσπαθεί
να εκφράσει. Αγανακτεί με μία δημοκρα-
τία, που, αντί ν’ακούσει τους πολίτες
της, τους καταδικάζει σε σιωπή, τους
παραδίδει στον εχθρό και στην έλλειψη
δικαιοσύνης, δίδει αξία σ’ ένα σύστημα
όπου υπολογίζονται περισσότερο οι μει-
ονότητες απ’ ό,τι η πλειοψηφία –μία “μη-
δημοκρατία”, απάτη και ψέμα». 

Και συνεχίζει: «Ούτε για ελευθερία
μπορείς να μιλήσεις, όταν η κοινωνία εμ-
ποδίζει όσους διέκριναν –όπως η ίδια–
την απειλή για τη μη-μουσουλμανική αν-
θρωπότητα, ν’ αντισταθούν στους εισβο-
λείς ή μας φιμώνει. Όχι μόνον οι σκέψεις,
αλλά και τα αισθήματα των ανθρώπων
λογοκρίνονται και σου καθορίζουν ποιον
πρέπει ν’ αγαπάς και ποιον να μισείς».

«Ευράμπια» (“Eurabia”) αποκαλεί η
Φαλάτσι την, κατά τη γνώμη της, πα-
ρηκμασμένη, εξισλαμισμένη Ευρώπη, που
έχει μετατραπεί ήδη σε αραβική επαρχία,
ενώ «οι Δυτικοί θα ‘πρεπε επιτέλους ν’
αμυνθούν και να τους επιτρέπεται να
αμυνθούν, αλλιώς είναι χαμένοι». Και το-
νίζει ότι δεν έχει τον φανατισμό, ούτε
τον πλουτισμό ως συγγραφικό κίνητρο,
αλλά το καθήκον. Κι επειδή καμία θύελλα
ούτε κανένα θαύμα δεν θα σβήσει τη
φωτιά του Ισλάμ- «το θέμα αφορά την
επιβίωση όλων, εκείνων που δεν θέλουν
να προσκυνήσουν τον Αλλάχ».

Η Οριάνα Φαλάτσι, η απειλή του Ισλάμ και 
η μετατροπή της Ευρώπης σε “Ευράμπια’’
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Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΠΕΤΗ ΣΤΟΝ «ΦΟΙΒΟ»

Τα παιδιά του στίβου γνώρισαν την και-
νούργια προπονήτρια μας στον στίβο

την κα Χιονάτη Καπέτη για την οποία εί-
χαμε γράψει στο προηγούμενο άρθρο
μας ότι διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως αθλή-
τρια και ως προπονήτρια. 

Οφείλουμε να προσθέσουμε ακόμη πως
είναι και μια καταπληκτική παιδαγωγός
κάτι που διαπίστωσαν όλοι όσοι είχαν την
ευκαιρία να την παρακολουθήσουν στις
προπονήσεις των παιδιών. Από την πρώτη

στιγμή με το έκδηλο ενδιαφέρον και την
αγάπη της για τα παιδιά και τον αθλητισμό
κέρδισε την εκτίμηση και την συμπάθεια
όλων. Στις προπονήσεις της αμέσως δια-
κρίνεις ότι τα παιδιά την ακούνε με μεγάλη
προσοχή και δείχνουν έντονο ενδιαφέ-
ρον.

Η πρωταθλήτριά μας καταφέρνει με το
δικό της μοναδικό τρόπο να εμφυσήσει
στα παιδιά του «ΦΟΙΒΟΥ» την αγάπη για
τον στίβο και τον αθλητισμό γενικότερα. 

Πωλείται ηλεκτρική κιθάρα Jackson kvx10

king V black, με Jackson θήκη, με Duncan

Μαγνήτες, floyd rose, και 24 τάστα.

Τηλ. 6979272992 (What’s up).

Αριστοτέλους 65 Θρακομακεδόνες 210 24 31 802, 210 24 31 260

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

«Εμβολιάζουμε παιδιά ανασφάλιστα»

H Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο.
Αποστολή Άνθρωπος, θα πραγματοποιήσει εμβολιασμούς στα  ανασφάλιστα  παιδιά των
Δημοτικών Σχολείων  και  των Γυμνασίων του Δήμου μας. 

Στo πλαίσιo του προγράμματος «Εμβολιάζουμε παιδιά ανασφάλιστα όχι απροστάτευτα»,
θα εμβολιαστούν παιδιά των οποίων οι γονείς δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα ασφαλιστικό
φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής
της Δημόσιας Υγείας στο τηλέφωνο: 2132072328 κα Φανή Κουμπούρη.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΒΒΙΔΗ


