
T
ά ἔσοδα τῶν δήμων
εἶναι κυρίως ἀπό δύο
πλευρές: α) ᾿Από τά δη-

μοτικά τέλη καί β) ἀπό τήν
Κεντρική Ἐξουσία. Θά μπο-
ρούσαμε χονδρικά νά ὑπολο-
γίσουμε ὅτι ἀπό τήν πρώτη
πηγή καλύπτεται ἡ ἀποκο-
μιδή τῶν ἀπορριμάτων καί
ἀπό τήν δεύτερη ὅλες οἱ ἄλλες
ἀνάγκες τῶν κατοίκων. Δη-
λαδή στά πρώτα συμμετέχουν
ὅλοι οἱ κάτοικοι μέσω τῶν λο-
γαριασμῶν τῆς ΔΕΗ, ἐνῶ στά
δεύτερα μόνον οἱ δημότες,
ἀφοῦ τό Κράτος διανέμει τούς
πόρους πρός τούς Δήμους,
ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ.

᾿Από τά παραπάνω συμπε-
ραίνουμε ὅτι ὁ κάτοικος πού

δέν ἔχει τά ἐκλογικά του δι-
καιώματα στόν τόπο κατοι-
κίας του α) δέν μπορεῖ καί δέν
πρέπει νά ἔχει ἀπαιτήσεις πέ-
ραν τῆς ἀποκομιδῆς τῶν
ἀπορριμάτων, β) ἀδικεῖ τούς
συμπολίτες του γιατί τούς
στερεῖ παροχές πού θά
ἔπρεπε νά εἶχαν καί δέν ἔχουν
ἤ τίς ἔχουν λειψές καί γ) ἀδι-
κεῖ τόν Δῆμο πού βρίσκεται
γιατί συχνά ἀπολαμβάνει
ὑπηρεσίες πού κανονικά δέν
δικαιοῦται. 

Σέ λίγο καιρό θά περνοῦν
κατά τόπους οἱ ὑποψήφιοι Δή-
μαρχοι. Κάποια ἄλλη στιγμή
θά ζητοῦνται ἀπό βουλευτές
ἤ ἀπό ὑποψηφίους βουλευτές
διάφορα αἰτήματα. Εῖναι τε-

λείως διαφορετική ἡ βαρύτητα
τῶν ἐπιχειρημάτων ἄν εἶναι
τοπικοί ψηφοφόροι ἤ ὄχι. 

Πολλοί εἶχαν τά δικαιώ-
ματά τους στήν Κοινότητα τοῦ
τόπου καταγωγῆς τους στήν
ἐπαρχία καί μέχρις ἑνός ση-
μείου ἦταν δικαιολογημένοι.
Τώρα μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ
«Καλλικράτη» πού οἱ Δήμοι
εἶναι τεράστιοι σέ ἔκταση καί
ἔχουν καταστεῖ ἀπρόσωποι
δέν ἔχει νόημα αὐτό. Γιά δέ
τούς ἄλλους πού τά ἔχουν
στόν δήμο τῆς προηγούμενης
κατοικίας τους, δέν ὑπάρχει
καμμία λογική. Γίνεται αὐτό
πού λέει τό τραγούδι «ἄλλοῦ
τρῶς, ἀλλοῦ πίνεις κι΄ ἀλλοῦ
πᾶς καί τόν δίνεις (τόν μισθό

σου)». Τό νά ἔχουν τά δικαιώ-
ματά τους ὅλοι κάπου ἀποτε-
λεῖ δύναμη καί ἀκούγονται
διαφορετικά τά αἰτήματα καί
οἱ ἀπαιτήσεις.

῾Η δέ μεταδημότευση εἶναι
πανεύκολη. Μέ τά δύο τελευ-
ταῖα ἐκκαθαριστικά (φωτοτυ-
πίες) ἤ λογαριασμούς ΔΕΚΟ
πού νά φαίνεται ὅτι κατοικεῖ
τά δύο τελευταῖα χρόνια πη-
γαίνει στό κοντινό Ἀστυνο-
μικό Τμῆμα καί παίρνει βεβαί-
ωση μονίμου κατοικίας. Μέ
αὐτήν πηγαίνει στόν Δῆμο καί
τελειώνει ἀμέσως. ῎Αν θέλει,
μέ ἐξουσιοδοτήσεις μεταφέρει
τά δικαιώματα καί τῶν ἄνω
τῶν 18 ἐτῶν μελῶν τῆς οἰκο-
γενείας του.

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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Τό Πολυτεχνεῖο, ἡ Εἰσβολή, ἡ Ἀποκατάσταση τῆς 
Δημοκρατίας καί ἡ Ἀποκατάσταση τῆς Ἀλήθειας.

Σελ.
15

ΖΕΑ: Τό ὕποπτα κυνηγημένο 
δημητριακό 

Σελ.
12 SOS ἀπό τήν Θράκη 

Σελ.
14

Ἐκλογικά δικαιώματα
Στόν τόπο κατοικίας ἤ ὄχι;
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Γλωσσικά

Ἐγγραφεῖτε συνδρομητές στήν ἐφημερίδα μας.

Ἐνισχύετε μιά προσπάθεια γιά τό καλό τῆς περιοχῆς.

Ἀριθμός λογαριασμοῦ
ALPHA BANK: 139-002101-157453

Λογαριασμός Ἐθνικῆς Τραπέζης:
890/604937-00
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Ἀγαπητοί συμπολίτες
Εἶναι πασίγνωστη καί ἀπο-

τελεσματικότατη ἡ πρακτική τοῦ
«διαίρει καί βασίλευε». Σπέρνεις
τήν διχόνοια ἀνάμεσα σέ δύο
πλευρές, φροντίζεις μεθοδικά νά
τήν καλλιεργεῖς καί ἐπιτυγχάνεις
τούς σκοπούς σου μέ ἀσφάλεια.
Οἱ δράστες οἱ ὁποῖοι ἀποκομίζουν
καί τά κέρδη, εἶναι ἄλλες φορές
ἀπό τό ἐσωτερικό, ἄλλες ἀπό τό
ἐξωτερικό καί συχνά καί ἀπό τίς
δύο μεριές. Συνήθως ξένα κέντρα βρίσκουν πρόθυμους
«προσκυνημένους» καί θέτεις τό αἰώνιο ἐρώτημα
«ἀπατεών ἤ βλάξ;». Ἄλλοι δηλαδή εἶναι ἀργυρώ-
νητοι, ἄλλοι δηλητηριασμένοι ἀπό ἀπόψεις καί
ἰδεολογίες πού τούς ἔχουν ἐνσταλαχθεῖ καί ἄλλοι
ἁπλῶς ἀγέλες. 

Τά παραδείγματα στήν χώρα μας εἶναι πάρα
πολλά. Ὁ διχασμός ὁδήγησε στήν μικρασιατική
καταστροφή, μέ ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς,

ἀπώλεια ἐθνικῶν ἐδαφῶν, συρ-
ρίκνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, οἰκο-
νομική καί κοινωνική τραγωδία
καί ἀκόμα πληρώνουμε τίς ἐπι-
πτώσεις της στό Αἰγαῖο. Ὁ
ἐμφύλιος προξένησε πολύ με-
γαλύτερες ζημιές ἀπό ἀπό τήν
κατοχή (Γερμανική, Ἰταλική,
Βουλγαρική). Ἐνῶ δικαιούμα-
σταν στό τραπέζι τῶν νικητῶν
νά ἔχουμε σημαντικά ὀφέλη,
προτιμήσαμε νά τά ἀπεμπολή-

σουμε καί νά σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Τά
τελευταῖα χρόνια χώρισαν τόν λαό σέ πράσινα καί
μπλέ καφενεῖα καί καλλιεργῶντας τά κατώτερά
του ἔνστικτα, τόν ὁδήγησαν σταδιακά σέ ἠθικό ξε-
πεσμό καί σήμερα δρέπουμε τούς καρπούς. 

Στίς ἡμέρες μας εἴχαμε τρεῖς παράλογες καί ἀνε-
ξήγητες δολοφονίες. Εἶναι ἄραγε ἐνέργειες ἀνοήτων
ἤ καθοδηγούμενες (προβοκάτσια); Μήπως κάποιοι
ὀδηγοῦν τήν χώρα σέ ἐμφύλια διαμάχη; Μήπως

θέλουν νά περάσουν νομοσχέδια ἀντίθετα στό λαϊκό
αἴσθημα; Παρατηροῦμε ὅτι πολιτικοί καί δημοσιο-
γράφοι, ἐκμεταλευόμενοι τήν δίκαιη ὀργή τοῦ
κόσμου, ὀξύνουν τά πνεύματα γιά στενά κομματικά
ὀφέλη. Διάφοροι «στρατοί» εἶναι ἕτοιμοι γιά ἀνω-
μαλία. Τά Δεκεμβριανά τοῦ 2008 ἦταν πρόκριμα
τοῦ τί μπορεῖ νά συμβεῖ. Οἱ ἐνδείξεις εἶναι πολλές
καί δέν ἀναφερόμαστε στά 20.000 καλάσνικοφ
γιατί αὐτά μᾶλλον εἶχαν προορισμό τήν Συρία. Ὁ
πολιτικός φανατισμός τῶν κομματανθρώπων δέν
θά ἔχει καλή κατάληξη. 

Πῶς μποροῦμε νά ἀποφύγουμε μιά τέτοια ἐξέλιξη;
Ἕνας εἶναι ὁ δρόμος: Ἡ Ἐθνική συμφιλίωση. Ἄν
καταφέρει ὁ κόσμος καί ὑπερβεῖ τίς κομματικές καί
ἰδεολογικές του ἀγκυλώσεις καί συνειδητοποιήσει
ὅτι ὅλοι εἴμαστε ἀδέλφια καί θέλουμε τό καλό τῆς
πατρίδος, τότε ὄχι μόνον θά ἀποφευχθοῦν πιθανά
δεινά, ἀλλά μπορεῖ ἡ χώρα μας νά μεγαλουργήσει.
Γιατί ἄν δέν κατανοήσουμε αὐτήν τήν λύση ἑκουσίως,
θά ὑποχρεωθοῦμε νά τήν ἀναζητήσουμε μετά ἀπό
μιά ἐθνική καταστροφή.

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

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα
Ἄν οἱ γονεῖς σέ κάποιο σχολεῖο ἀποφάσιζαν

νά ἀσχοληθοῦν γιά νά βελτιωθεῖ ἡ διδασκαλία,
θά ἦταν ἀδύνατον νά πετύχουν, ὅταν τό μέν
ἀναλυτικό πρόγραμμα ὁρίζεται κεντρικά ἀπό
τό ὑπουργεῖο, ἡ δέ ποιότητα τῶν δασκάλων δέν
ἀξιολογεῖται θεσμικά ἀπό κανέναν.

Οἱ χῶρες μέ τά καλλίτερα σχολεῖα τείνουν
νά εἶναι αὐτές μέ τή μεγαλύτερη αὐτονομία
τῶν σχολικῶν μονάδων, ἐκεῖ δηλαδή ὅπου μπο-
ρεῖ νά ἀκουστεῖ ἡ φωνή τῶν γονέων. Τό ἀντί-
θετο ἀπό ὅ,τι ἰσχύει ἐδῶ. Ἀλλά καί ὅπου προ-
βλέπεται θεσμικά κάποια αὐτοδιοίκηση, ὅπως
π.χ. στά πανεπιστήμια, ἡ φωνή ἀκυρώνεται ἀπό
τήν κομματικοποίησή της.

Φωνή δέν εἶναι ἡ κραυγή καί δέν εἶναι νά χρη-
σιμοποιεῖς προσχηματικά τά τρέχοντα προβλή-

ματα γιά νά ἀνατρέψεις τήν κυβέρνηση ἤ τόν
καπιταλισμό. Εἶναι νά ἐπιμένεις γιά συγκεκρι-
μένες βελτιώσεις.

Γι΄ αὐτό λοιπόν ἡ ἑλληνική παιδεία ἔχει ἀπο-
τύχει οἰκτρά διότι ἔχει δημιουργήσει παράλο-
γους πολίτες. Πολίτες πού δέν ἔχουν μάθει νά
σκέφτονται καί νά χειρίζονται τή μητρική τους
γλώσσα. Οἱ προτάσεις γιά περαιτέρω ἐκχυδαϊ-
σμό τοῦ σχολείου θά καταλήξουν σέ βαθύτερη
ἀμάθεια καί παραλογισμό.

*   *   *
Οἱ ἄνθρωποι γεννιοῦνται ἀμόρφωτοι, ὄχι

ἠλίθιοι. Ἠλίθιοι γίνονται μέ τήν ἐκπαίδευση.

Μπέρτραντ Ράσσελ 
(1872-1970, Βρεττανός φιλόσοφος)

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

Ἀμάγαλμα, ἀντί τοῦ σωστοῦ ἀμάλγαμα,
(=κράμα ὑδραργύρου μέ ἄλλο μέταλλο). Ἡ λέξη
προέρχεται πιθανότατα ἀπό τήν ἀραβική καί
ἐκτός τῆς κυριολεξίας χρησιμοποιεῖται μετα-
φορικά γιά νά δηλώσει τό ἀνακάτεμα ἀνόμοιων
πραγμάτων ἤ καί προσώπων.

Ἀνημέρωτος, ἀντί τοῦ σωστοῦ ἀνενημέρωτος.

Ἀπαγοήτευση, ἀντί τοῦ σωστοῦ ἀπογοήτευση.

Διελκυνστίδα, ἀντί τοῦ σωστοῦ διελκυστίνδα,
(διά + ἑλκύω). Τό γνωστό παιχνίδι μέ τό σχοινί,
πού μεταφορικά σημαίνει τόν ἀνταγωνισμό δύο
ὁμάδων ἤ ἀτόμων.

Ἐμβάνθυνση, ἀντί τοῦ σωστοῦ ἐμβάθυνση.

Μεγένθυνση καί μεγενθύνω, ἀντί τῶν σωστῶν
μεγέθυνση καί μεγεθύνω.

Ἐνιάλιος, ἀντί τοῦ σωστοῦ ἐνάλιος, ἐν + ἅλς

(ἁλός), πού σημαίνει αὐτός πού βρίσκεται μέσα
στή θάλασσα.

Κοινοτυπία, ἀντί τοῦ σωστοῦ κοινοτοπία. Ἔχω
ὅμως τήν ἐντύπωση  πώς ὁ λανθασμένος τύπος
ἤδη ἐπικρατεῖ, ὅπως συμβαίνει καί γιά πλῆθος
ἀκόμα λέξεων.

Παρανομαστής, ἀντί τοῦ σωστοῦ παρονομα-
στής.

Στεναχορῶ, ἀντί τοῦ σωστοῦ στενοχωρῶ.

Περιβαντολόγος, ἀντί τοῦ σωστοῦ περιβαλλον-
τολόγος, γιατί ὑπάρχει περιβάλλον, ἀπό τό
ὁποῖο προέρχεται ἡ λέξη, καί ὄχι ...περίβαντο!

Περιπτεριοῦχος, ἀντί τοῦ σωστοῦ περιπτε-
ροῦχος, γιατί καί περίπτερα ὑπάρχουν, ὄχι
ὅμως...περιπτέρια!

Συνοριοφύλακας, ἀντί τοῦ σωστοῦ συνοροφύ-
λακας, ἀφοῦ γιά μερικούς ἡ Γραμματική ἔχει
...συνόρια καί δέν ἔχει σύνορα!

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

η διαφορά... πίσω
από τη διαφάνεια

Σε έναν διάφανο κόσμο όλα τα τζάμια φαίνονται ίδια.

Και όμως, ΔΕΝ είναι!!!

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

Όλα τα διπλά τζάμια δεν είναι ΚΑΙ ενεργειακά.

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

ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

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

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 36 ΜΗΝΕΣ

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

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

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

Αυθημερόν αντικατάσταση 

κρυστάλλων

www.vlavianos.gr

Λύσεις από γυαλί που αναβαθμίζουν το χώρο σας!
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Τεράστια ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων στα μέτρα σας

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΝΙΠΤΗΡΕΣ

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

ΣΤΗΛΕΣ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

ΚΟΥΖΙΝΕΣ

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΣΚΑΛΕΣ & ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ENEΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
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᾿Εκλογές στόν Σύλλογο Κατοίκων ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ
Στίς 24 Νοεμβρίου διεξάγονται

ἀρχαιρεσίες γιά τήν ἀνάδειξη Δι-
οικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλό-
γου. Οἱ θέσεις τῆς ἐφημερίδος,
ὃπως ἔχουμε ξαναγράψει εἶναι οἱ
ἑξῆς: 

α) Οἱ κομματικές ταμπέλες πρέ-
πει νά μείνουν ἔξω ἀπό τόν Σύλ-
λογο. ῾Ο καθένας μπορεῖ νά ἔχει
τήν ἰδεολογία του, ἡ ὁποῖα ὅμως
δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τά θέ-
ματα πού ἀπασχολοῦν τήν πόλη.
Πρέπει λοιπόν νά ὑπάρξει ἕνα καί
μόνο ψηφοδέλτιο καί μακριά ἀπό
κόμματα.

β) ῾Υπάρχουν πολλοί ἄξιοι συμ-
πολίτες μας πού ἔχουν δυνατότητα
νά προσφέρουν καί τούς κλείνεται
ὁ δρόμος ἀπό κάποιους πού θέλουν
τήν καρέκλα σπίτι τους. Θά προ-
τείναμε ὅποιοι ἔχουν ἐκλεγεῖ δύο
φορές, νά μήν ξανασυμμετά-

σχουν γιά νά ἀνοίξουν τόν δρόμο
καί σέ ἄλλους.

Στήν Ἰσπανία ψηφίστηκε νόμος
πού καθορίζει ὅτι μέχρι δύο φορές
μπορεῖ κάποιος νά βγεῖ βουλευτής.
Ὅποιος νομίζει ὅτι εἶναι ἀναντι-
κατάστατος πλα νᾶται πλάνην
οἰκτράν. 

γ) Νά ὑποβάλλουν ὑποψηφιότη-
τα πρόσωπα πού ἔχουν διάθεση
καί χρόνο νά προσφέρουν, νά
ἔχουν ὅλοι ἀντικείμενο ἐργασίας
καί ὄχι νά συμμετέχουν μόνον γιά
ὑψηλή κριτική. Νά τηρεῖται ὁ κα-
νονισμός πού προβλέπει ἀντικα-
τάσταση μελῶν ὅταν ἀπουσιά-
ζουν ἀδικαιολογήτως σέ τρεῖς
συνεχεῖς συνεδριάσεις.

Περισσότερα θά ποῦμε μετά τίς
ἐκλογές. Πρός τό παρόν εὐχόμαστε
σέ ὅλους καλή δύναμη καί ἐμεῖς
θά βρισκόμαστε στό πλευρό τους.

᾿Από τήν παρέλαση τῆς 28ης ᾿Οκτωβρίου

Ἀπό τόν ἱερό ἐνοριακό ναό τῶν Ἁγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου Ὀλυμπια-
κοῦ Χωριοῦ κυκλοφορήθηκε καί διατίθεται τό Ἠμερολόγιο-Ἐορτολόγιο

τοῦ 2014 σέ σχῆμα τσέπης (10 Χ 14).
Στίς 80 σελίδες του, ἐκτός ἀπό τίς ἐορτές τῶν Ἁγίων ὑπάρχουν τά ἀνα-

γνώσματα τῶν Κυριακῶν καί τῶν μεγάλων ἐορτῶν καθώς καί οἱ νηστεῖες
τοῦ 2014. Εἶναι ἀφιερωμένο στούς ἁγίους Κύριλλο & Μεθόδιο καί ἀναφέ-
ρεται ἐκτενῶς στό βίο καί τήν ἱεραποστολική τους δράση. Στίς σελίδες του
ὑπάρχει ἐπίσης τό ἱστορικό τοῦ ὑπό ἀνέγερση ναοῦ στό Ὀλυμπιακό Χωριό
καί πολλές φωτογραφίες ἀπὸ τὴν τελετή τῆς θεμελιώσεώς του στίς 26-9-
2013.

Τήν ἔκδοση προλογίζει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν
καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας.

Ἡ τιμή του εἶναι 2 εὐρώ καί ἐκτός ἀπό τόν Ναό διατίθεται καί ἀπό τήν
ἐφημερίδα μας.



Στις 31-10-2013 η  Συντονιστική Επιτροπή
της Κίνησης μας επισκέφτηκε στο Γραφείο
του τον Δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο και συζήτησε
μαζί του όλα τα θέματα, που ψηφίστηκαν
ομόφωνα στη Γενική Συνέλευσή μας στις
12-10-2013.
Σας παραθέτουμε τα θέματα καθώς και τις
απαντήσεις - δεσμεύσεις που δόθηκαν από
τον Δήμαρχο.

Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού

α. Να μην σταματήσει η λειτουργία της Πο-
λυκλινικής
β. Να διατηρηθούν όλα τα τμήματα που λει-
τουργούν 
γ. Να επεκταθεί η λειτουργία της και το Σάβ-
βατο –όπως ίσχυε
δ. Να λειτουργεί όλο το 24ωρο το τμήμα
επειγόντων περιστατικών
Απάντηση Δήμαρχου: Συμφωνεί και θα κάνει

ότι απαιτηθεί στην κατεύθυνση αυτή.

2. Να μην μεταφερθούν οι υπηρεσίες - Διοι-

κητικές, ιατρικές- του ΙΚΑ Αχαρνών  στους

Αγίους Αναργύρους .

Απάντηση Δήμαρχου: Συμφωνεί και θα κάνει

ότι απαιτηθεί στην κατεύθυνση αυτή.

3. Κόστος σύνδεσης με δίκτυο αποχέτευσης

Θρακομακεδόνων

Επειδή το έργο είναι ανταποδοτικό εμμένουμε
στην θέση μας για χρέωση 110 ευρώ ανα
μέτρο σύνδεσης –με βάση το κόστος της
εργολαβίας– και όχι 192 ευρώ που μας χρε-
ώνει ο Δήμος. Έχουμε στείλει εξώδικο στο
Δήμο!
Απάντηση Δήμαρχου: Θα προτείνει στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο μείωση χρέωσης περίπου

στα 140 ευρώ ανα μέτρο σύνδεσης.

4. Πρόβλημα αποκομιδής απορριμμάτων –
καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων 
Απάντηση Δήμαρχου: Συμφωνεί και θα κάνει

ότι απαιτηθεί για την λύση του προβλήμα-

τος.

5. Αναγκαιότητα λειτουργίας του νέου βρε-

φονηπιακού σταθμού

Έπρεπε ήδη να έχει λειτουργήσει ο σταθμός
και κάποιος υπεύθυνος να μας ενημερώσει
γατί. Υπάρχει άραγε εξοπλισμός και προσωπικό
για την λειτουργία του;
Απάντηση Δήμαρχου: Θα λειτουργήσει ο

σταθμός από 15/12/13.

6 . Αναγκαιότητα δημιουργίας στάσης στον

σταθμό της Δεκέλειας στην Λεωφορειακή
γραμμή Θρακ/νων – Ολυμπιακού Χωριού –

Κηφισιάς.
Απάντηση Δήμαρχου: Συμφωνεί και θα δη-

μιουργηθεί σύντομα η στάση.

7. Θέματα παιδείας: Να γίνει καταγραφή
αναγκών σε καθηγητές, δασκάλους, αίθουσες
διδασκαλίας και να καλύπτονται τουλάχιστον
τα λειτουργικά έξοδα.
Απάντηση Δήμαρχου: Συμφωνεί και θα γίνει

άμεσα η καταγραφή.

8. Αποπεράτωση εργασιών στο νεοαναγει-

ρόμενο κτίριο πολλαπλών χρήσεων και στον

περιβάλλοντα χώρο του (Νέο Δημαρχείο).

Ήδη ο εργολάβος έπρεπε να ξεκινήσει τις
εργασίες από τον Ιούνιο, που πληρώθηκε
όλα τα χρωστούμενα. Τι συμβαίνει;
Απάντηση Δήμαρχου: Συμφωνεί ότι υπάρχει

ευθύνη του εργολάβου και ότι θα συνεννοηθεί

με την Τεχνική υπηρεσία για να δοθεί λύση.

9. ΘΕΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΟΜΑ-

ΚΕΔΟΝΕΣ

Ζητάμε επιτακτικά από την Δημοτική αρχή να
προβεί άμεσα στην οριστική τακτοποίηση των
χρήσεων γης στους Θρακομακεδόνες με
Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με την ομόφωνη
απόφαση του τελευταίου Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Θρακομακεδόνων.
Απάντηση Δήμαρχου: Συμφωνεί και θα συ-

νεννοηθεί με τις υπεύθυνες υπηρεσίες για

την οριστικοποίηση του θέματος  σύμφωνα

με την ομόφωνη απόφαση του τελευταίου

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θρακο-

μακεδόνων.

10 . Σοβαρότατο θέμα είναι η αποκατάσταση

του ηλεκτροφωτισμού της λεωφόρου Κύμης

(έχουν κλαπεί όλα τα καλώδια), καθώς και

η διαγράμμισή της.

Απάντηση Δήμαρχου: Ήδη έχει λάβει υπό-

σχεση από τον περιφερειάρχη για επιχορή-

γηση του απαιτούμενου έργου με 80.000

ευρώ.

Μετά τις πιο πάνω απαντήσεις του Δημάρχου

είμαστε σε εγρήγορση  και παρακολουθούμε

τις ενέργειές του για εφαρμογή των όσων

υποσχέθηκε, ώστε να επανέλθουμε σύντομα

στα συγκεκριμένα θέματα.

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 6-11-13

Η Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης

Ενεργών Πολιτών Θρακομακεδόνων

Παναγιώτου Κώστας, Πατρινόπουλος
Αργύρης, Σιδηροπούλου Κατερίνα, 
Στάμος Φρέντυ, Στεργίου Δήμητρα

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Νοέμβριος 2013 5

Kάτοικος Ολυμπιακού Χωριού

ΤΗΛ.:  6972 481 984, 6932 861 629

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ  ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013, 10:00 έως 16:00

Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων 

Αγαπητοί μας φίλοι με χαρά σας περιμένουμε στην ετήσια

χριστουγεννιάτικη εορταγορά μας, να κάνετε τις χριστουγεννιάτικες

αγορές σας, πίνοντας μαζί μας το καφεδάκι σας.

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά με υγεία.

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς

Το Τοπικό Τμήμα Σ.Ε.Ο. Θρακομακεδόνων

ΧΡΟΝΙΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ”

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ  ΧΩΜΑΤΕΝΙΩΝ (!) ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥΣ

Αγαπητοί συντάκτες της εφημερίδας “ΔΕΚΕΛΕΙΑ”,
Ο οικισμός ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ βρίσκεται, ως γνωστό, μισό χιλιόμετρο βορειότερα

από τις αστυνομικές σχολές. Παρόλο που περνά κάτω από τον οικισμό μας η Λεωφόρος
Θρακομακεδόνων, εντούτοις είναι τουλάχιστον λυπηρό, εάν όχι εξοργιστικό, να μην υπάρχει
στοιχειώδης ασφαλτόστρωση σε αρκετούς δρόμους, οι οποίοι εν έτει 2013 εξακολουθούν
να είναι χωματένιοι!  Κραυγαλέα περίπτωση είναι η οδός Ληξουρίου, η οποία διασχίζει
κάθετα τις οδούς Πελασγών (πρώην Πωγωνίου), Πηνελόπης Δέλτα, Κισσάμου (πρώην
Ελαιών), Άρτης, Λουκή Ακρίτα και Ιωάννη Λιόση. 

Παρά τις επανειλημμένες σε ηλεκτρονική μορφή αιτήσεις των κατοίκων του Πανοράματος
προς τον Δήμο για την αναγκαιότητα της ασφαλτόστρωσης, ο Δήμος απαντά ότι δεν είναι
σε θέση να κάνει κάποια ενέργεια λόγω έλλειψης κονδυλίων προσθέτοντας ότι η εν λόγω
οδός θα συμπεριληφθεί σε μελλοντικό πρόγραμμα οδοποιίας. Σας υπενθυμίζουμε ότι η
πρώτη νύξη για ασφαλτόστρωση της οδού Ληξουρίου έγινε το 2010 (!!). Τότε, ο Δήμος
είχε απαντήσει ότι έπρεπε να προηγηθούν τα έργα αποχέτευσης. Και είχε απόλυτο δίκιο,
για να μην χρειαστεί να ξηλώνει αργότερα το οδόστρωμα. Ωστόσο, τα έργα αποχέτευσης
έχουν τελειώσει εδώ και έξι μήνες αλλά η άσφαλτος δεν έχει πέσει ακόμα.

Καταλαβαίνουμε ότι ο τόπος μας περνά δύσκολες στιγμές από την επέλαση των τοκο-
γλύφων του Βορρά με το σχέδιο οικονομικής εξόντωσης των Ελλήνων αλλά διερωτόμαστε
αν είναι τόσο ακατόρθωτο πια να βρεθούν λίγα χρήματα ώστε να μην θυμίζουν πλέον οι
δρόμοι του Πανοράματος εικόνες από το Μπαγκλαντές ή το Αφγανιστάν !

Ευελπιστώ να δημοσιεύσετε στην προσεχή σας έκδοση το άνωθι άιτημά μας!
Σας ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε !

Θάνος Χρυσάνθης

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Τμήματος Θρακομακεδόνων 

του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
Έγιναν οι αρχαιρεσίες και το νέο συμβούλιο του Τοπικού Τμήματος Θρακομακε-
δόνων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, για το 2013-2014, αποτελείται από:

Την κα Νίκη Καρσαλιάκου             Πρόεδρο   Τηλ.: 210-2431.675
Την κα Ντίνα Καρυδάκη                Αντιπρόεδρο
Την κα Κατερίνα Γολεμάτη            Γραμματέα
Την κα Νίτσα Τσοτσορού              Ταμία
Την κα Έφη Γκίκα                         Έφορο
Την κα Χριστίνα Αρβανιτάκη          Υπεύθυνη Κατασκηνώσεων
Την κα Ειρήνη Σοφιανού                Υπεύθυνη Εστίας-Εκπαιδεύσεων
Την κα Τατιάνα Σαϊτελμαν             Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
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Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δίπλα στο

τζάκι, της κεντρικής αίθουσας του Πνευμα-

τικού Κέντρου Θρακομακεδόνων την Παρα-

σκευή, 18-10-2013 ξεκίνησε μια νέα πολιτι-

στική-πνευματική δραστηριότητα με τη

συμμετοχή ενός πολυπληθούς, πολύ εκλεπτυ-

σμένου και μορφωμένου κοινού, που δεν συμ-

μετείχε απλά, αλλά ενεργά και καίρια συνδια-

μόρφωσε και ουσιοποίησε με τους συντελεστές

της Συμβουλευτικής την μεθοδική φιλοσοφική

συζήτηση για πρακτικά και επίκαιρα θέματα.  Η

Παρασκευή τής 18ης Οκτωβρίου 2013, εναρ-

κτήρια μέρα των 15 (δεκαπέντε) συνεδριών που

θα ακολουθήσουν μέχρι και τον Ιούνιο 2014

άνοιξε και ένα καινούργιο κεφάλαιο στην συμ-

μετοχική δημιουργία, παρέμβαση και κάρπωση

πολιτιστικών αγαθών για τους κατοίκους των

Αχαρνών και των Θρακομακεδόνων.

Το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων του

Δήμου Αχαρνών, επί σειρά ετών ευρισκόμενο

στην πρωτοπορία της δημιουργίας και προαγω-

γής  υψηλής ποιότητας πολιτιστικών αγαθών,

εξέπληξε ευχάριστα για άλλη μια φορά το κοινό

του, αυτό το εξαιρετικό κοινό, που αποτέλεσε

και συνεχίζει να αποτελεί την πηγή έμπνευσης

και την ακατάλυτη δύναμη στήριξης και προβο-

λής του έργου του. Η αρχή υπήρξε, κατά την

ομολογία όλων, επιτυχής. Η συνέχεια θα καθο-

ρίσει και την τελική έκβαση του εγχειρήματος.

Οι οιωνοί πάντως φαίνονται καλοί.

Την φιλοσοφική συζήτηση συντονίζουν η Δρ

Αναστασία Παμουκτσόγλου και ο Δρ Λαμπρινός

Πλατυπόδης, ενώ στο πιάνο παίζει η Μυρσίνη

Θεοτοκάτου κάνοντας και τις ανάλογες μου-

σικο-φιλοσοφικές παρεμβάσεις. 

Το κέρασμα στο τέλος -τσιπουράκι και σπι-

τικό γλυκό- προσφέρει ο πάντοτε φιλόξενος

Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2013 2014
18/10/2013 24/01/2014
01/11/2013 07/02/2014
15/11/2013 07/03/2014
29/11/2013 21/03/2014
13/12/2013 11/04/2014

02/05/2014
16/05/2014
30/05/2014
13/06/2014

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Α»   Ρ Α Κ Ο Κ Α Ζ Α Ν Ε Μ Α Τ Α 
Κυριακή μεσημέρι, 20 Οκτωβρίου 2013 και στην ταβέρνα του Νίκου Παππά,

στους Θρακομακεδόνες τα μέλη και οι φίλοι της Λαογραφικής «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

στήσανε για μια ακόμη χρονιά το καζάνι τους και αναπαραστήσανε σύμφωνα με

την παράδοση το γλέντι της απόσταξης του τσίπουρου με συντροφιά τριμελούς

ρεμπέτικης κομπανίας και καλών μεζέδων. Το εξαιρετικό τρίο της ορχήστρας αποτε-

λούσαν νέα παιδιά από την περιοχή μας,  φοιτητές, που παράλληλα εργάζονται και

ως μουσικοί:   Γιώργος Γαμπιεράκης (βιολί), Γιάννης Σεβαστόπουλος (λαούτο και

τραγούδι), Βασίλης Ντόλιας (μπουζούκι και τραγούδι).  Όλο το απόσταγμα κατέληξε

στα τραπέζια και το κέφι άναψε. Μουσική, ποτό, χορός και εξαιρετικό τσίπουρο

από ντόπια σταφύλια σαββατιανά της περιοχής μας. Να είναι καλά ο Βασίλης ο

Παππάς, που τα μάζεψε στις αρχές του Σεπτέμβρη και μαζί με τον πολύ καλό τεχνικό

μας διευθυντή (λέγε με Γιάννη Νίκα) και πολλούς άλλους φίλους, έκαμαν την απορ-

ρόγηση, τα πάτησαν και έφτιαξαν ένα εξαιρετικό χαρμάνι, που όμοιό του δεν ξανά-

γινε. Φαίνεται όμως πως η ομάδα αποκτά και εμπειρία. Είναι η 8η χρονιά, που στή-

νεται το καζάνι και τα παθήματα γίνονται μαθήματα. Άντε και του χρόνου καλύτερα.

Από την εκδήλωση πέρασε και ο κος δήμαρχος, ο Σωτήρης ο Ντούρος, με την σύζυγό

του, αλλά τσίπουρο δεν δοκίμασε γιατί ήταν πολύ νωρίς και από τον άμβυκα δεν

είχε στάξει το τσίπουρο…

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΟΜΑΔΕΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΡΕΣ

Σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής
και κοινωνικής κρίσης σοβαρά προβλή-
ματα προκαλούμενα από στρες και άγ-
χος γίνονται δυστυχώς καθημερινότητα
για τον μέσο πολίτη. Μέσα σε αυτή την
κατάσταση καλούμαστε όχι μόνο να
επιβιώσουμε αλλά και να βιώσουμε ανα-
κούφιση, ηρεμία, ευχαρίστηση ως ψυ-
χικές οντότητες. Προσπαθώντας να
αποκτήσουμε την απαραίτητη νοητική

διαύγεια και ψυχραιμία έχουμε ελπίδες να καταφέρουμε να προσαρμοστούμε
και να βρούμε λύσεις. 

Στις Ομάδες Διαχείρισης Στρες μέσα σε 16 συναντήσεις, οι συμμετέχοντες
πέρα από την Ψυχολογική Υποστήριξη* που θα λάβουν για την παρούσα
φάση της ζωής τους,  θα αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο γνώσεων
για τη διαχείριση του στρες και τεχνικών χαλάρωσης που θα μπορούν  να
χρησιμοποιούν μόνοι τους προκειμένου να χειρίζονται πιο αποτελεσματικά
ψυχοπιεστικές καταστάσεις  στο μέλλον. 

ΕΝΑΡΞΗ: Δεκέμβρης 2013
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:
2102432309, 6948168751 (κ. Στεφανάτου) και 
2106526729, 6948091719 (κ. Γκόνου).

* Οι ομάδες συντονίζονται από την Ψυχολόγο κ. Χρήστου, κάτοχο του Μετα-
πτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή Υγείας»
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τηλ. Ψυχολόγου 2102430593, 6977414100.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
1. Η καθιερωμένη ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ  ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ του Συλλόγου θα γίνει το Σάββατο

30/11/2013 και την Κυριακή 1/12/2013 (Ώρα 10.00 πμ. - 22.00). Τα έσοδα όλα θα δια-
τεθούν σε πάσχοντες συμπολίτες μας και στις οικογένειές τους.

2. ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά δημοτικού και για παιδιά γυμνάσιου*

Ελάτε να παίξουμε και να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας δημιουργικά, ανακαλύπτοντας
την όμορφη πλευρά της ζωής.
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν ασκήσεις και παιχνίδια με το σώμα και τη φωνή,  ώστε τα
παιδιά να εξοικειωθούν με την τέχνη του θεάτρου και να ενεργοποιηθούν απελευθερώ-
νοντας τη φαντασία τους.
Στόχος είναι τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν για να λειτουργήσουν συλλογικά και να συ-
νεργαστούν. 

Από τους nomades artcore

Κάθε Σάββατο 12:00-14:00 στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων 
Τηλ. Επικοινωνίας - Πληροφορίες:   
Πρόεδρος Συλλόγου Τασούλα Στεφανάτου 
210 2432309- 6948168751
* (Τα τμήματα θα λειτουργήσουν εφόσον συμπληρωθεί ικανοποιητικός αριθμός συμμετε-
χόντων.)

3. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ
Το Σάββατο 9/11/2013 θα παρακολουθήσουμε την παράσταση του θεατρικού έργου «ΦΟΝ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ» του Δημητρίου Ψαθά, στο Θέατρο Μουσούρη, σε σκηνοθεσία του Πέτρου
Φιλιππίδη.
Δηλώσεις Συμμετοχής:

Τασούλα Στεφανάτου – 210 24 32 309/ 6948168751
Στάσα Χρήστου – 210 24 32 935 / 697 46 63 867
Άννα Γκόνου – 210 65 26 729 / 694 80 91 719

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (18-10-2013)



Α΄ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΟΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 
«Ο τάχιστος των λόγων». Αναφαίρετο αν-

θρώπινο δικαίωμα και υπέρτατη δημοκρατική
κατάκτηση αποτελεί η ελευθερία της σκέψης
και της έκφρασης. Είναι, λοιπόν, ιδιαιτέρως
ανησυχητικό το ότι το ανεκτίμητο αυτό αγαθό
απειλείται άμεσα εξαιτίας κάποιων προβλέψεων
του υπό ψήφιση αντιρατσιστικού νόμου που
ποινικοποιούν τη δυνατότητα να εκφραστεί
κανείς ελεύθερα, δηλαδή στην ουσία δεν
επιτρέπουν ακόμη και να σκεφτεί κανείς σωστά,
σύμφωνα με τον πασίγνωστο αφορισμό του
Ρήγα. Πραγματικά, τι άλλο από εκμηδένιση
της σκέψης και φίμωση της έκφρασης είναι η
διάταξη που απειλεί με «φυλάκιση τριών μη-
νών έως τριών ετών και χρηματική ποινή
5.000-20.000 ΄ όποιον προκαλεί, διεγείρει ή
προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπο-
ρούν να προκαλέσουν διακρίσεις και μίσος
κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων κτλ.;». 

Το ερώτημα που γεννάται αμέσως είναι
το ακόλουθο: μήπως παρακολουθούμε θέατρο
του παραλόγου; Όπως προκύπτει από το πα-
ραπάνω απόσπασμα, επιλήψιμη είναι η «διέ-
γερση», η «πρόκληση» και η «προτροπή» όχι
καθαυτές αλλά κατά το μέτρο που οδηγούν
σε ορισμένες «πράξεις ή ενέργειες». Αλλά
και αυτές, με τη σειρά τους, δεν είναι αυτοτε-
λώς κολάσιμες, αλλά (μόνο) εφόσον οδηγούν
«σε διακρίσεις και μίσος». Μέσα σε αυτό το
αλλόκοτο και ομιχλώδες οδοιπορικό της ενοχής
σε ποιο σημείο ακριβώς μπορεί άραγε να εν-
τοπίσει κανείς το αληθινό αδίκημα; 

Πιο συγκεκριμένα: α) οι λέξεις «προκαλεί»
και «διεγείρει» είναι από νοηματική άποψη
εξαιρετικά αόριστες και για το λόγο αυτό
επικίνδυνες. Ποιος θα σύρει τη διαχωριστική
γραμμή ανάμεσα στον επιτρεπτό και τον ανε-
πίτρεπτο βαθμό της «πρόκλησης» και της
«διέγερσης»; β) Η ποινικοποίηση της «διά-
κρισης», δηλαδή της διαφορετικότητας και
της διαφοροποίησης, ισοδυναμεί με απόρ-
ριψη της ίδιας της πολιτιστικής ταυτότητας
και ιδιοπροσωπίας ενός λαού (στην προ-
κειμένη περίπτωση του ελληνικού), οι οποίες
είναι αλληλένδετες με την έννοια της διάκρισης.
Είναι άραγε αυτό στις προθέσεις του νομοθέτη;
Αν ναι, καλό θα ήταν να δηλωθεί expressis
verbis. γ) Είναι καθαρός παραλογισμός να
αποσκοπεί κανείς στην τιμωρία του «μίσους»,
που όμως, ως συναίσθημα, είναι ιδιαίτερα
δύσκολο να διακριβωθεί και να σταθμιστεί
και μάλιστα πριν ακόμη εκδηλωθεί!

Το συμπέρασμα είναι απλό: όταν έχουμε
ξεκάθαρες και δρακόντειες ποινές που στο-
χεύουν αμφιλεγόμενα και απροσδιόριστα
αδικήματα, τότε έχουμε αυτομάτως έναν εκ-
κολαπτόμενο ολοκληρωτισμό, στον οποίο
κυρίαρχο στοιχείο είναι η καθυπόταξη του
πολίτη με τη μέθοδο του προληπτικού εκ-
φοβισμού. Δε χρειάζεται να είναι κανείς όχι
συνταγματολόγος αλλά ούτε καν νομικός
για να αντιληφθεί ότι η παραπάνω διάταξη
νομοτεχνικώς είναι διάτρητη και συνταγμα-
τικώς απαράδεκτη.
Β΄ Η ΣΥΓΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑ 

Ωστόσο, εκείνο που προέχει είναι να δούμε
το θέμα από την αρχή και στην ουσία του.  Ας
ξεκινήσουμε, λοιπόν, από τα εξής αυτονόητα: 

Οι ειρηνικοί και φιλόξενοι Έλληνες, που
πριν από μερικά χρόνια δεν ήξεραν καν τι θα
πει «ρατσισμός», μήπως τρελάθηκαν απότομα; 

Τι άλλαξε ξαφνικά, ώστε μέσα σε λίγα

χρόνια να φουντώσει στην Ελλάδα ο δήθεν
«ρατσισμός» και να χρειάζεται σήμερα ειδικός
νόμος για την καταπολέμησή του; — Η απάντηση
είναι απλή και πασίγνωστη: 

Άλλαξε το ότι η χώρα μας πλημμύρισε
από λαθρομετανάστες, που σε πολλές γει-
τονιές της Αθήνας και άλλων πόλεων έχουν
μετατρέψει την ειρηνική καθημερινότητά
μας σε αληθινή κόλαση. 

Και, ακόμη, άλλαξε το ότι εμείς οι Έλληνες
κινδυνεύουμε να καταντήσουμε μετανάστες
στον ίδιο μας τον τόπο. 

1) Κάθε λογικός άνθρωπος θα περίμενε
να χαρακτηριστεί η λαθρομετανάστευση ο
υπ’ αριθμόν ένα εθνικός κίνδυνος, που μας
απειλεί άμεσα και από κοινωνική, και από οι-
κονομική, και από δημογραφική, και από εθνο-
λογική, και από πολιτιστική, και από υγειονομική
άποψη. Αντί, όμως, για αυτό, καταβάλλεται
προσπάθεια… να κρυφτεί το πρόβλημα «κάτω
από το χαλί», ώστε να μη φαίνεται. Λες και
θα πάψει έτσι να υπάρχει…

2) Είναι προφανές ότι κάποιοι –συνειδητά,
εμπρόθετα και προσχεδιασμένα– μπερ-
δεύουν το αποτέλεσμα με το αίτιο. 

Αντί, λοιπόν, να διαπιστωθεί το πασιφανές
και το αυτονόητο, ότι δηλαδή πηγή του
κακού είναι η λαθρομετανάστευση, θεσπί-
ζονται δρακόντειοι αντιρατσιστικοί νόμοι,
που ποινικοποιούν τη διαμαρτυρία και την
αγανάκτηση των γηγενών εξαιτίας της. Και
τις ποινικοποιούν βαφτίζοντάς τες «ρατσι-
σμό»! 

Αντί να υπάρξει συστράτευση, ώστε να
επαναπροωθηθούν οι λαθρομετανάστες
στους τόπους προέλευσής τους, ανακαλύ-
πτεται ξαφνικά ότι για όλα φταίνε τα θύματα
της λαθρομετανάστευσης, δηλαδή οι ανα-
ξιοπαθούντες Έλληνες. 

Και φταίνε, επειδή…είναι «ρατσιστές»! 
Άρα με τον κυοφορούμενο «αντιρατσιστι-

κό» νόμο το πρόβλημα λύνεται αυτομάτως, ή
μάλλον καταργείται, με την έννοια ότι απαγο-
ρεύεται να υπάρχει! Για παράδειγμα:

Διαμαρτύρονται οι Ελληνίδες και οι Έλλη-
νες επειδή κλείνουν τα μαγαζιά τους και χά-
νουν τις δουλειές τους εξαιτίας του παρα-
εμπορίου των λαθρομεταναστών; — Φταίνε
αυτοί που διαμαρτύρονται. Είναι «ρατσιστές»,
άρα πρέπει να τιμωρηθούν. 

Φωνάζουν οι Ελληνίδες και Έλληνες, επειδή
οι συνοικίες τους έχουν «γκετοποιηθεί» και οι
ίδιοι δε διανοούνται καν να ξεμυτίσουν από
τα κλειδαμπαρωμένα σπίτια τους τα βράδια
λόγω του ότι τρέμουν τα στίφη των λαθρομε-
ταναστών; — Φταίνε αυτοί που φωνάζουν. Είναι
«ρατσιστές», άρα πρέπει να τιμωρηθούν. 

Αγανακτούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες,
επειδή οι λαθρομετανάστες τούς κλέβουν
και κάποτε τους βιάζουν και τους δολοφο-
νούν; — Φταίνε αυτοί που αγανακτούν. Είναι
«ρατσιστές», άρα πρέπει να τιμωρηθούν! 

Κάνουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες κα-
ταγγελίες ότι οι συμμορίες των λαθρομετα-
ναστών δρουν ασύδοτες, με αποτέλεσμα να
έχει ανεβεί κατακόρυφα ο δείκτης της κοινω-
νικής παθογένειας (εγκληματικότητα, πορνεία,
διακίνηση ναρκωτικών) και να υπάρχει στις
πόλεις μας ένα διάχυτο κλίμα μιζέριας, νοση-
ρότητας, εξαθλίωσης και φόβου; — Φταίνε
αυτοί που καταγγέλλουν. Είναι «ρατσιστές»,
άρα πρέπει να τιμωρηθούν! 
Γ΄ Η ΜΟΝΗ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Πρόκειται για ένα εκπληκτικό ρεσιτάλ πα-

ραλογισμού και στρουθοκαμηλισμού – αν όχι
κακοπιστίας και υποκρισίας. Και εδώ γεννιέται
το μεγάλο ερώτημα: 

Ως πότε θα κάνουμε ότι δεν καταλαβαί-
νουμε; Ως πότε θα παραμένουμε συνένοχοι
με τη σιωπή μας; 

Με Νόμους Ραγκούση, με «Υπατίες» και
με «αντιρατσιστικά» νομοσχέδια ο (δήθεν)
«ρατσισμός» των Ελλήνων δεν καταστέλλεται.
Αντίθετα, γιγαντώνεται και θεριεύει.

Αξιότιμοι κκ. πολιτικοί ταγοί της χώρας,
είναι λάθος να χτυπά κανείς το κεφάλι του
στον τοίχο για να βρει διέξοδο την ώρα
μάλιστα που η πόρτα δίπλα του είναι ορθά-
νοιχτη. 

Επομένως, η λύση δεν μπορεί παρά να
είναι μία και μόνο: 

Δρομολογήστε την άμεση επαναπροώθηση
των λαθρομεταναστών στους τόπους της προ-
έλευσής τους. 

Ποινικοποιήστε την άσκηση βίας αλλά και
την υποκίνηση πράξεων βίας εναντίον των
λαθρομεταναστών. Αυτό είναι και λογικό και
επιβεβλημένο και σύμφωνο με τις αξίες του
ανθρωπισμού και τις αρχές τις δημοκρατίας.
Περιοριστείτε, όμως, αποκλειστικά και μόνο
σ’ αυτό. 

Ταυτόχρονα, εξαιρέστε από την ποινικο-
ποίηση την ελεύθερη έκφραση της διαμαρτυ-
ρίας και της αγανάκτησης των Ελλήνων, οι
οποίοι υποφέρουν τα πάνδεινα εξαιτίας της
λαθρομετανάστευσης. Είναι το μόνο που τους
έχει απομείνει! 

Κυριάκος Κατσιμάνης Ἀ(Aντίβαρο)
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ÄÉÐËÙÌÁÔÁ Á,Â,Ã,Ä,Å 

ÁÍÁÈÅÙÑÇÓÅÉÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÙÍ  

ÔÇË.: 210-24.32.836

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ 125 6977 24.88.33

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ 6944 29.77.78

L

Πρωτοφανής προσέλευση κοινού παρατηρείται κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 6
(ακριβώς) στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ. Πλήθος συμπολι-
τών μας όλων των ηλικιών αλλά και πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της πρω-
τεύουσας (π.χ Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Καλλιθέα, Κηφισιά, Μαρούσι) συρρέουν από
νωρίς προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα
Παγκόσμιας Ιστορίας της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών κας Μαρίας Ευ-
θυμίου, που εξασφάλισε η Λ.Ε.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ στα πλαίσια του προγράμματός
της «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ». Χαρακτηριστικό είναι το ότι τα καθίσματα του Π.Κ.δεν
επαρκούν και οι υπεύθυνοι του «Α» αναγκάζονται ήδη να ενισχύουν τα υπάρχοντα
με δικά τους, με το ρυθμό δε που αυξάνεται το ακροατήριο σε λίγο δεν θα επαρκεί
ούτε η αίθουσα!

Η κα Ευθυμίου με τον άμεσο, κατανοητό και γλαφυρό λόγο της καθηλώνει
κάθε φορά για τρείς ολόκληρες ώρες (με μικρό διάλειμμα) τους ακροατές της, ξε-
ναγώντας τους στα συναρπαστικά μονοπάτια του παρελθόντος της Γης και της
ανθρωπότητας.

Κατά γενική ομολογία όλοι κρέμονται από τα χείλη της και το τρίωρο αποδει-
κνύεται λίγο. Πρόκειται για άλλη μια απόλυτα επιτυχημένη δραστηριότητα του ΑΡΙ-
ΣΤΟΤΕΛΗ, που όχι μόνο ανταποκρίνεται στα πνευματικά ενδιαφέροντα των πολιτών
των Θρακομακεδόνων προσφέροντάς τους, όπως πάντα, εκδηλώσεις υψηλής ποι-
ότητας, αλλά προβάλλει και καθιστά ευρύτερα γνωστό τον τόπο μας, ως κέντρο
γνώσης και πολιτισμού.

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΣΜΟΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΗΣ Κας ΜΑΡΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Πότε οι Έλληνες έγιναν ρατσιστές;
Συμβολή στη συζήτηση για τον υπό ψήφιση αντιρατσιστικό νόμο
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ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 4/11/13 και ώρα 18:00 στην Περιφερειακή
Δ/νση Εκπ/σης Αττικής (Τσόχα 15), για δεύτερη φορά, συνάντηση εκπροσώ-
πων του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Αχαρνών, της Ομοσπονδίας Γονέων Περι-
φέρειας Αττικής, της ΟΛΜΕ, της Δ΄και Ε΄ ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Γονέων
2ου Γυμνασίου Βούλας, με τον Περιφεριεακό Δ/ντη Εκπαίδευσης κ. Δ. Γκίνη. 

Μετά από έντονη πίεση που ασκήθηκε από τους πιο πάνω φορείς, ανα-
στέλλεται προσωρινά η απόφαση του Δ/ντή Δθμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής κ.
Καπέλλα για συγχωνεύσεις τμημάτων Γυμνασίων και Λυκείων στην Ανατολική
Αττική, ενόψει της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειακός Δντής με τον
Υπουργό Παιδείας για τη λήψη της οριστικής απόφασης.

Η Ένωση Συλλόγων  Γονέων του Δήμου Αχαρνών μαζί με τους συλλόγους
μέλη της, βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση για συντονισμένη δράση και κι-
νητοποίηση με εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς, απέναντι σε αποφάσεις
και πολιτικές που πλήττουν την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών
και το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση. 
Πρόθεσή μας είναι να υπερασπιστούμε τη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία.

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

Κώστας Καρυδάκης               Γιώτα Γιαννάκου

Επίσκεψη Κινητής Μονάδας Μαστογράφου στις Αχαρνές

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται
στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε χρόνο
στη χώρα μας υπολογίζεται σε 4.500. 

Παρόλη την υψηλή συχνότητα της ασθένειας, η αντιμετώπισή της τα
τελευταία χρόνια δίνει ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα, αφού η πλειοψηφία
των ασθενών θα ζήσει πάρα πολλά χρόνια και αυτά θα επηρεαστούν ελάχιστα
σε ότι αφορά την ποιότητα τους.

Αυτή η αισιόδοξη εξέλιξη ήρθε ως αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Ο
πρώτος ήταν οι σημαντικές πρόοδοι της ιατρικής επιστήμης που οδήγησαν σε
πιο αποτελεσματικές και περισσότερο εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμ-
βάσεις. Ο δεύτερος, και πολύ σημαντικός, είναι πως ο αριθμός των γυναικών
που υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις συνεχώς αυξάνει, με αποτέλεσμα
να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι
πιο αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν στην ίαση.

Η εξέταση που χρησιμοποιείται για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
του μαστού είναι η μαστογραφία. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος με μαστο-
γραφία φαίνεται να μειώνει τη θνησιμότητα από την ασθένεια σε ποσοστό
που φθάνει το 30%. Όλες οι επιστημονικές εταιρείες συνιστούν στις γυναίκες
από την ηλικία των 40 ετών να υποβάλλονται σε τακτικό προληπτικό έλεγχο
με μαστογραφία κάθε ένα ή δύο χρόνια.

Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα νέα μηχανήματα
έχει χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

Στη χώρα μας το ποσοστό των γυναικών στις οποίες ο καρκίνος ανιχνεύθηκε
σε πρώιμο στάδιο στο πλαίσιο κάποιου προληπτικού ελέγχου εκτιμάται πως
είναι σημαντικά μικρότερο από τα αντίστοιχα άλλων ανεπτυγμένων χωρών.
Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους που καθιστούν την ισότιμη πρόσβαση
όλων των γυναικών σε μαστογραφικά κέντρα μία δύσκολη υπόθεση.

Για να βοηθηθούν οι γυναίκες στην ελληνική ύπαιθρο που λόγω γεωγραφικών
ιδιαιτεροτήτων, κοινωνικών δυσκολιών ή προκαταλήψεων και οικονομικών
προβλημάτων, δεν έχουν πρόσβαση ή αδυνατούν να υποβληθούν σε μαστο-
γραφικό έλεγχο, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μετά από μία γενναία
χορηγία και συνεχή υποστήριξη της εταιρείας καλλυντικών AVON κατασκεύασε
και εξόπλισε με  σύγχρονα μηχανήματα μία κινητή μονάδα μαστογράφου. Η
μονάδα αυτή περιοδεύει σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και προσφέρει
δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο στις γυναίκες που το έχουν ανάγκη.

Στo πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και μετά από πρόσκληση και φιλοξενία
του Παραρτήματος Αχαρνών της Ε.Α.Ε και σε συνεργασία με την Δ/νση
Κοιν. Πολιτικής του Δ. Αχαρνών, η μονάδα μαστογράφου θα βρίσκεται στο
Δημαρχείο Αχαρνών από 26 έως και 28 Νοεμβρίου 2013 

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210/2467871 (9:00πμ- 12:00μμ).
Τα ραντεβού θα κλείνονται από 18 Νοεμβρίου.
Προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο.
Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών.
Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες.
Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου του μαστού, βιοψίας ή αισθητικής

επέμβασης στο μαστό.
Να μην είναι σε έμμηνο ρήση (περίοδο 3 ημέρες πριν - 5 ημέρες μετά).
Δεν προσφέρεται ο μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες που έχουν την

οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για μαστογραφία σε κάποιο
εργαστήριο ιδιωτικά.

Προσπάθειά μας είναι να επιτύχουμε να εξεταστούν όσο το δυνατό περισ-
σότερες Ελληνίδες και έτσι να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της
ασθένειας. 

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο του μαστού παρελθόν. 

Σοβαρές διαρροές στήν παράταξη
τοῦ Δημάρχου. Στήν συνεδρίαση

τῆς 7ης Νοεμβρίου ὁ ἀντιδήμαρχος
Οἰκονομικῶν κύριος Σπύρος Βρεττός
ὑπέβαλλε τήν παραίτησή του καί ἀπό
τήν θέση του καί ἀπό τήν παράταξη.
᾿Ανεκοίνωσε δέ, ὅτι θά λάβει μέρος
στήν ἐκλογική διαδικασία ὡς ὑποψή-
φιος δήμαρχος. Ἀκολούθως οἱ κύριοι
Βασίλης Λαζάρου, Θεόδωρος Χαρα-
λαμπίδης, Σταῦρος Κοπαλᾶς καί Βαγ-
γέλης Παπανίκας, δήλωσαν παραίτηση
ἀπό τήν παράταξη τοῦ κυρίου Σωτήρη
Ντούρου καί συντάχθηκαν μέ τόν κύριο
Βρεττό. ῞Ολοι οἱ παραπάνω καί ἰδίως
ὁ τελευταῖος ἀντιμετώπισαν τήν μῆνι

συμβούλων τῆς συμπολίτευσης μέ κυ-
ριώτερο ἐπιχείρημα ὅτι ἔνῶ ἔλεγε ὅτι
θά παραιτηθεῖ ἀπό ἀντιδήμαρχος λόγω
ἐλλείψεως χρόνου ἐξ αἰτίας ἐπαγγελ-
ματικῶν ὑποχρεώσεων, αὐτός τρα-
βοῦσε τό χαλί μεθοδικά κάτω ἀπό τά
πόδια τοῦ Δημάρχου.

᾿Επίσης ἀνεξαρτητοποιήθηκε καί ἡ
κυρία Εὔη Παντελιᾶ. Σέ αὐτούς ἄν
προσθέσουμε καί τόν κύριο Θανάση
Φυτᾶ καί τή κυρία Ἀναστασία Μπρά-
χου πού εἶχαν διαγραφεῖ καί τόν κύριο
Χρύσανθο Κόνταρη πού ἀπέχει ἀπό
τά συμβούλια, διαφαίνεται κάποια
ἔνδεια στήν συμπλήρωση τοῦ ψηφο-
δελτίου τοῦ νῦν Δημάρχου.

᾿Ανακατατάξεις στό Δημοτικό Συμβούλιο

Γιάννης Κασσαβός: Απόλυτη αδιαφάνεια στην οικο-
νομική διαχείριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων
Σαφή και καίρια ερωτήματα έθεσε ο Γιάννης Κασσαβός για την οικονομική διαχείριση

των Δημοτικών Επιχειρήσεων, κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο επικεφαλής της παράταξης ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί
Πολίτες, θίγει θέματα διαφάνειας και οικονομικής διαχείρισης και θέτει συγκεκριμένα
ερωτήματα, χωρίς ωστόσο για μια ακόμη φορά, να λάβει απάντηση από τη δημοτική
αρχή. 

Στην τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της παράταξης ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πο-
λίτες Γιάννης Κασσαβός ζήτησε να μάθει:

1. Γιατί καμία Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών δεν αναρτά στη
Διαύγεια αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, διοικητικές πράξεις αλλά και δαπάνες;
Tη στιγμή που ο νόμος είναι σαφής και ξεκάθαρος περί της υποχρέωσής τους να το κά-
νουν! 

Είναι σαφές ότι κανείς δεν μπορεί, να διαπιστώσει, να ελέγξει ή απλά να ενημερωθεί
για τον τρόπο διαχείρισης των δημοτικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας  ένα ξεκάθαρο
πεδίο αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης. 

2. Για ποιο λόγο δεν έχει προσκομιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Ισολογι-
σμός της Δημοτικής Επιχείρησης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ; Ώστε το Δημοτικό
Συμβούλιο να ενημερωθεί και να εγκρίνει ή όχι, τη διαχείριση και τα οικονομικά αποτε-
λέσματα της εταιρείας, όπως προβλέπει ο νόμος. 

3. Τι συμβαίνει με την είσπραξη των τελών από τις Λαϊκές Αγορές και των
εσόδων από το Δημοτικό Κοιμητήριο;

Σύμφωνα και με καταγγελίες των εργαζομένων αλλά και πολιτών, υπάρχουν έσοδα,
τα οποία δεν αποδίδονται στο Δήμο! Για ποιο λόγο η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ εισπράττει
τα τέλη των Λαϊκών Αγορών; 

4. Με ποια ιδιότητα, δικαιοδοσία και πιστοποίηση, η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ασκεί
κατασκευαστικό έργο; Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, έχει τη δυνατότητα να εκπονεί
μελέτες; Γιατί κάνει απ’ ευθείας αναθέσεις; 

5. Για ποιο λόγο οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥ-
ΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο; Αληθεύει ή όχι
ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Πρόεδρος της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ λαμβάνουν
αντιμισθία, μεγαλύτερη από αυτή του  Αντιδημάρχου ή του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου;
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Αιφνίδιος  θάνατος  του  Ιωάννη Γάκη
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών σε έκτακτη συνεδρίαση του σήμερα στις

30/10/2013 μετά από πρόταση του Προέδρου του κου Μπουζιάνη Νικόλαου αφού συζή-
τησε το θέμα της σημερινής Συνεδρίασης που προέκυψε ύστερα από τον αιφνίδιο θάνατο
του συμπολίτη μας πρώην μόνιμου υπαλλήλου και Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρ-
νών Γάκη Ιωάννη.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο:
1. Η κηδεία του πρώην μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας και Γενικού Γραμματέα

Γάκη Ιωάννη να γίνει:
α) με την επιμέλεια και δαπάνη του Δήμου μας και να αποδοθούν στον αείμνηστο

νεκρό οι δέουσες τιμές. 
β) Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. στη εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος και να εκφρα-

στούν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
γ) Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου.
δ) Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα μετά την εξόδιο ακολουθία και να δημοσιευθεί

στην ιστοσελίδα του Δήμου και τον Τοπικό Τύπο.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Μπουζιάνης Νικόλαος
Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Θανοπούλου Ιωάννα

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Αφου-
ξενίδης Θεόφιλος, Βρεττός Μιχάλης, Βρεττός Σπύρος, Γκίκας Παναγιώτης, Γκίκας Χρήστος,
Γρηγοριάδης Ευστάθιος, Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Ελευθεριάδης Παντελής, Ελευθεριάδης
Στυλιανός, Καλάργαλης Ιωάννης, Κασσαβός Ιωάννης, Κατσανδρής Ιωάννης, Κοπαλάς
Σταύρος, Κορνιλάκης Παναγιώτης, Λαζάρου Βασίλειος, Μίχας Ιωάννης, Μουκάνης Μαρίνος,
Μπράχου Αναστασία, Ντούρος Παναγιώτης, Ξαγοράρης Νικόλαος, Οικονόμου Ευθύμιος,
Παντελιά Εύη, Πετάκος Γεώργιος, Πολυμενέας Παναγιώτης, Ρούσσας Κωνσταντίνος,
Σαββίδη Κυριακή, Σαββίδης Κωνσταντίνος, Σαββίδης Σπυρίδων, Στριφτός Σπυρίδων, Το-
παλλιανίδης Βασίλειος, Τραβασάρος Αθανάσιος, Φυτάς Αθανάσιος, Χαραλαμπίδης Θεό-
δωρος, Χαριτίδη Μαρία, Χριστοπούλου Σοφία, Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος

«Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Αθηναγόρας στον

αγιασμό των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αχαρνών»

Η Δευτέρα 14 Οκτωβρίου ήταν μια πολύ σημαντική και ιδιαίτερη ημερομηνία για τους
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών. 

Για πρώτη φορά τελέστηκε αγιασμός για τη νέα χρονιά με την παρουσία του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Αχαρνών, Ιλίου και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα.

Μετά από την παρουσία του Σεβασμιωτάτου, οι πιο σημαντικές παρουσίες ήταν των
μικρών πολιτών του Δήμου Αχαρνών που για φέτος φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς.
Δίπλα τους στάθηκαν περήφανοι οι γονείς τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ξεκινήσει
για τα καλά και οι μικροί μας συμπολίτες έχουν ήδη σε μεγάλο βαθμό προσαρμοστεί στη
νέα τους καθημερινότητα.

Οι μικροί των παιδικών σταθμών προσέφεραν συμβολικά στον κ. Αθηναγόρα ένα επι-
τοίχιο σταυρό πάνω σε πανί το οποίο το κατασκεύασαν οι ίδιοι μαζί με τους παιδαγωγούς
τους.

Στην τέλεση του Αγιασμού παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος της πόλης μας Σωτήριος Ντού-
ρος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Σαββίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Πετά-
κος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Κατσανδρής, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης
Πολυμενέας αλλά και πολλά από τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών στην
οποία υπάγονται οι Παιδικοί Σταθμοί.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΔΗΦΑ Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος ευχαρί-
στησε τον Σεβασμιώτατο για την ιδιαίτερη τιμή της παρουσίας του, καλώντας τον παράλ-
ληλα σύντομα στα εγκαίνια των δύο νέων και σύγχρονων παιδικών σταθμών που αναμένεται
να λειτουργήσουν σύντομα στους Θρακομακεδόνες και στην Αγία Παρασκευή.

Mε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας ενη-
μερώνουμε ότι τα παιδιά του  Κέντρου

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Ει-
δικές Ανάγκες “ΑΡΩΓΗ” του Δήμου Αχαρνών,

συμμετείχαν στους αγώνες της «3ης Ημε-
ρίδας Στίβου» για παιδιά και νέους με και
χωρίς αναπηρία” που διοργάνωσε ο Πανελ-
λήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστη-
ριοτήτων ΑΛΜΑ σε συνεργασία με τον Δήμο
Παλαιού Φαλήρου. 

Οι θέσεις και τα μετάλλια που κατέλαβαν
τα παιδιά είναι:

1 θέση (Χρυσό) στο Δρόμο Ταχύτητας 50
Μέτρα (ΘΗΛΕΩΝ)

2 θέση (Αργυρό) στο Μήκος άνευ φοράς (ΑΡ-
ΡΕΝΩΝ)

3 θέση (2 Χάλκινα) στη σκυταλοδρομία
5 θέση (μετάλλιο συμμετοχής) Ρίψη με Μπα-

λάκι Softball (ΑΡΡΕΝΩΝ)
Ο Πρόεδρος του Κέντρου Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες
“ΑΡΩΓΗ” του Δήμου Αχαρνών κ.  Κώστας
Χωριανόπουλος συνεχάρη τα παιδιά και τους
ευχήθηκε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

«Με μετάλλια τα παιδιά της Αρωγής»

«Δωρεάν εξετάσεις στους κατοίκους του Δήμου Αχαρνών»

Στο πλαίσιο της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης διαφόρων μορφών όγκων

που εντοπίζονται στα όργανα του ανθρωπίνου σώματος, ο Χειρουργός Δρ. Νικόλαος

Κελέσης θα εξετάζει και θα ενημερώνει όσους δημότες εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η δράση αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής

Πολιτικής κ. Κυριακή Σαββίδη και το τμήμα προστασίας και προαγωγής της

Δημόσιας Υγείας.

Παρακαλούμε όσοι προσέλθουν να προσκομίσουν και τις εξετάσεις αιματολογικές

ή απεικονιστικές, πρόσφατες η παλαιότερες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε στο τηλέφωνο:

2132072328.

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

υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως.

Τιμή ευκαιρίας   Τηλ. 6974389030



Με τεράστια επιτυχία η ΔΗΦΑ διορ-
γάνωσε εκδήλωση για τα μέλη των

ΚΑΠΗ της πόλης μας τιμώντας έτσι την-
παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
Κλειστό Γυμναστήριο Χολίδης και πα-
ραβρέθηκαν περισσότεροι από 600 ηλι-
κιωμένοι από όλα τα ΚΑΠΗ.

Η οργάνωση της εκδήλωσης έγινε με
περισσό μεράκι από τους εργαζό-

μενους της Δημοτικής Φροντίδας
Αχαρνών και των ΚΑΠΗ και το απο-
τέλεσμα αυτής φάνηκε στο χαμόγελό,
το κέφι και τα πολλά ευχαριστώ όσων
βρέθηκαν εκείνη την ημέρα εκεί.

Στην εκδήλωση την τιμητική της είχε
η Κρήτη, καθώς ο Σύλλογος Κρητών
με την προσωπική συμβολή του Προ-
έδρου του Μανώλη Μανιδάκη, μα-
γείρεψε κρέας και γαμοπίλαφο για όλους

τους παρευρισκόμενους! Η ΔΗΦΑ και οι
άνθρωποι της δεν μπορούν παρά να
ευχαριστήσουν θερμά το Σύλλογο Κρη-
τών για την καθοριστική συμμετοχή
του!

Οι εργαζόμενοι της ΔΗΦΑ καλωσό-
ρισαν έναν έναν τους ηλικιωμένους
προσφέροντας τους ένα ποτήρι γλυκό
κρασί και ένα λουλούδι σε κάθε κυρία.
Μουσικά η εκδήλωση πλαισιώθηκε από

την ορχήστρα της ΔΗΚΕΑ και στο
τραγούδι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους ο Νίκος Μπουρνέλης, η Μαρίνα
Μανωλάκου και ο Θάνος Ευταξίας.

Χόρεψαν λοιπόν και γλέντησαν όλοι
δημιουργώντας πολλούς και μεγάλους
κύκλους!

Ο Δήμαρχος της πόλης μας κ.
Ντούρος και ο Πρόεδρος της ΔΗΦΑ
κ. Π. Αναγνωστόπουλος τόνισαν ότι
οι δομές αυτές, όπως τα ΚΑΠΗ περνούν
δύσκολες συνθήκες λόγω των μνημο-
νιακών υποχρεώσεων, αλλά ο Δήμος
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
να μην αφήσει καμία κοινωνική δομή
χωρίς στήριξη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους οι Αντιδήμαρχοι κ. Σπύ-
ρος Βρεττός, Νίκος Ξαγοράρης και
Κική Σαββίδη, ο Πρόεδρος της ΔΗ-
ΚΕΑ Σταύρος Κοπαλάς, ο Πρόεδρος
Δευτεροβάθμιας κ. Κατσανδρής ο
επικεφαλής παράταξης κ. Γιάννης
Κασσαβός και ο Δημοτικός Σύμβου-
λος κ. Χρήστος Γκίκας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Κυριακή Σαββίδη

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Κυριακή Σαββίδη ευ-
χαριστεί την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ» και την Εταιρεία «AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» για την
τεράστια προσφορά τους στις κοινωνικές δομές του Δήμου Αχαρ-
νών.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Κυριακή Σαββίδη  δή-
λωσε ότι: «Ευχαριστώ από καρδιάς την ΑΜΚΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και
τα super market AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για τη συνεχή υποστήριξη
και τη σημαντική συμβολή τους στο κοινωνικό έργο του Δήμου
Αχαρνών. Με ιδιαίτερη χαρά δεχτήκαμε και τη νέα προσφορά
τους. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου Αχαρνών επιλέχτηκαν να
υποστηριχτούν από το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της Εται-
ρείας ΑΒ Βασιλόπουλος «52 εβδομάδες, 52 δράσεις σίτισης και
φροντίδας σε όλη την Ελλάδα». Τους ευχαριστούμε θερμά για την
προσφορά τους και την πραγματικά εξαίρετη συνεργασία».
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«Τεράστια η επιτυχία της γιορτής των ΚΑΠΗ για την ημέρα της Τρίτης Ηλικίας»

Με επιτυχία η εκδήλωση για το περιβάλλον (PlanetΒook)
Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Mικρών Aστικών Παρεμβάσεων Ξαγοράρης Νικόλαος, ο Αντι-
δήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης  Σαββίδης Κωνσταντίνος καθώς και οι Διευθύνσεις αυτών,
σε συνεργασία με
τη ΜΚΟ (ΚΕΑΝ)
Κύτταρο Εναλλα-
κτικών Αναζητή-
σεων Νέων στο
πλαίσιο της διαρ-
κούς περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης,
παρουσίασαν το
πρώτο επιτραπέζιο
παιχνίδι για το περι-
βάλλον και το πλα-
νήτη «PLANET
BOOK», στον προαύλιο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου, στις 6 Οκτωβρίου 2013.
70 μικροί φίλοι παρευρέθησαν κοντά μας όπου έπαιξαν, διασκέδασαν, ενημερώθηκαν σχετικά
με το περιβάλλον και κέρδισαν επιτραπέζια παιχνίδια PLANET BOOK.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν οι:
• Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Σαββίδου Κυριακή,  
• Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Πολεοδομίας Βρεττός Μιχάλης 
• Δημοτικός Σύμβουλος Καλάργαλης Γιάννης.

Προμηθεύουμε, τοποθετούμε, εγκαθιστούμε,
ελέγχουμε την βέλτιστη απόδοση

Ηλεκτρονικών συσκευών, Εξοπλισμoύ
Τηλεπικοινωνίας, Καλωδιώσεων, Κεραιών,

Αλεξικέραυνων - Σεμινάρια.

«Πρόγραμμα Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης
Νηπίων και Ψυχολογικής Υποστήριξης Γονέων»

Η ΔΗΦΑ αντιλαμβανόμενη την επιβεβλημένη ανάγκη για έγκαιρη και επιστημονική
αντιμετώπιση προβλημάτων των παιδιών που εντάσσονται στις δομές της και των γο-
νιών τους, αλλά και την υφιστάμενη οικονομική συγκυρία, αποφάσισε να αναλάβει
πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Έτσι η Διοίκηση της ΔΗΦΑ αποφάσισε τη συνέχιση του προγράμματος λογοθε-
ραπευτικής αξιολόγησης των παιδιών των Παιδικών Σταθμών το οποίο υλοποι-
ήθηκε την περσινή χρονιά με μεγάλη συμμετοχή παιδιών από όλους του Σταθμούς.
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος αξιολογήθηκαν ομαδικά 827 παιδιά και
πραγματοποιήθηκαν 139 ατομικές αξιολογήσεις σε παιδιά που αντιμετώπιζαν δυ-
σκολίες στο λόγο.

Όλες οι αξιολογήσεις έγιναν στο χώρο του παιδικού σταθμού και τα παιδιά τα
οποία διαγνώστηκαν με κάποια αναπτυξιακή δυσκολία παραπέμφθηκαν στο κατάλληλο
πλαίσιο.

Επιπλέον ξεκινάει από τη φετινή χρονιά πρόγραμμα ψυχολογικής υποστή-
ριξης το οποίο απευθύνεται στους γονείς των παιδιών των Παιδικών Σταθμών.
Ψυχολόγος θα δέχεται γονείς που το επιθυμούν και θα παρέχει συμβουλευτική σε θέ-
ματα ενδοοικογενειακών δυσκολιών, συμπεριφοράς των παιδιών αλλά και ψυχολογική
στήριξη.

Και τα δύο προγράμματα θα πραγματοποιούνται στο χώρο των Παιδικών Σταθμών,
σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και θα παρέχονται στους γονείς και τα
παιδιά δωρεάν.

Για πληροφορίες και ραντεβού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν
με την Κοινωνική Υπηρεσία των Παιδικών Σταθμών, στο 210-2460800 (κα Κ.Καρα-
δήμα).
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«ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ  ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοι-

νωνικής Πολιτικής κ. Κυριακή Σαββίδη, η Β΄ φάση του προγράμματος: «Εμβολιά-

ζουμε παιδιά ανασφάλιστα όχι απροστάτευτα», που πραγματοποίησε το τμήμα

Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής

Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩ-

ΠΟΣ, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013.

Εμβολιάστηκαν συνολικά 25 μαθητές των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών και

των Γυμνασίων του Δήμου μας, που είναι ανασφάλιστοι,  με 36 πολυδύναμα εμ-

βόλια για την προστασία 76  συνολικά ασθενειών.Ενημερώνουμε τους γονείς, οι

οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα ασφαλιστικό φορέα, ότι τον Ιανουάριο

του 2014, θα επαναληφθούν οι εμβολιασμοί  για τα ανασφάλιστα παιδιά.

Πληροφορίες: κ. Φανή Κουμπούρη - 2132072328.

ΟΔήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της
αναγνώρισης της τέχνης ως αρω-

γού στην εκπαιδευτική διαδικασία, με
πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Πολι-
τισμού και Παιδείας κ. Μιχάλη Βρεττού,
ξεκινά εκπαιδευτικές δραστηριότητες
για μαθητές του Δημοτικού.

Η δραστηριότητα αποτελείται από
τρία μέρη: 

Στο πρώτο, στην αίθουσα της Πινα-
κοθήκης, γίνεται η γνωριμία των μαθη-
τών με τους εικαστικούς, η ένταξή τους
στο χώρο και στο χρόνο (1900, πριν 100
χρόνια). Έπειτα οι μαθητές καλούνται
να παρατηρήσουν και να περιγράψουν
τους πίνακες και τα σχέδια της πινακο-

θήκης με σκοπό να εντοπίσουν τις δια-
φορές τους με τα σύγχρονα σπίτια που
ζουν, αυτά της σημερινής πόλης και με
τη βοήθεια ερωταποκρίσεων να αντλή-
σουν πληροφορίες για την καθημερινή
ζωή σε μια πόλη του 1910.

Το δεύτερο μέρος «Η πρότασή μου
για την Πόλη μου»

Οι μαθητές συμμετέχουν σε δημιουρ-
γική εικαστική δραστηριότητα και κα-
λούνται να ζωγραφίσουν μια «ανοιχτή
επιστολή» προς το Δήμαρχο της πόλης,
με θέμα: «Ζωγραφίζω την πρότασή μου
για την πόλη μου».

Στο τρίτο μέρος «Επικοινωνία του
καλλιτέχνη με το κοινό μέσω του  έρ-
γου του», σκοπό έχει να προβληματίσει
τα παιδιά σχετικά με τη διαχρονικότητα
του  εικαστικού έργου και την προσφο -

ρά του λαϊκού ζωγράφου «Χρήστου
Τσεβά» στον τόπο μας.
Σκοπός της δραστηριότητας είναι:
aνα γνωρίσουν το έργο του ξεχωριστού
λαϊκού ζωγράφου και συμπολίτη μας
«Χρήστου  Τσεβά»,
aνα περάσουν ένα ευχάριστο και δη-
μιουργικό πρωινό, 
a να εξασκήσουν την παρατήρηση, να
εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη
ζωγραφική, να δουλέψουν ομαδικά, 
aνα μάθουν τη χρήση των βασικών και
των συμπληρωματικών χρωμάτων και
πειραματιστούν με τα υλικά,
aνα ζωγραφίσουν την πρότασή τους
για την Πόλη Μας.

Οι δραστηριότητες θα λαμβάνουν
χώρα στο κτίριο της Πινακοθήκης
«Χρήστος Τσεβάς», που βρίσκεται επί
της οδού Λιοσίων 18.

Η διάρκεια των επισκέψεων θα είναι
περίπου δύο-τρεις ώρες για κάθε ομάδα
(9:00 π.μ. έως τις 12:00 π.μ.).

Ημέρες λειτουργίας προγράμμα-
τος: Τρίτη και Πέμπτη

Ανώτατο σύνολο συμμετεχόντων
μαθητών: 25-30

Προτεινόμενες τάξεις: Ε΄ και ΣΤ΄
Δημοτικού

Δημοτική Πινακοθήκη: 
τηλ. 2102441888 ή στο Γραφείο 

Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, 
τηλ.: 2132072538

Είσοδος ελεύθερη

«Γνωρίζω το παλαιό Μενίδι μέσα από τα μάτια 

του λαϊκού ζωγράφου Χρήστου Τσεβά»
ΑΔΕΚΑΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ - ΕΙΝΑΙ - & ΘΑ ΕΙΝΑΙ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ... ΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ!
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΕΙΣ! 

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ!
Μετά από 9 αναβολές και αφού παρήλθε ο χρόνος παραγραφής

έγινε η δίκη Μελισσανίδη 
Το ιστορικό της υπόθεσης που δεν θα δείτε σε κανένα κανάλι

και δεν θα διαβάσετε σε καμία εφημερίδα γιατί τα εκατομμύρια
των διαφημίσεων του ΟΠΑΠ τα μοιράζει τώρα ο Μελισσανίδης . 

Το ΣΔΟΕ διαπιστώνει λαθρεμπορία 6.328.200 λίτρων ναυτι-
λιακών καυσίμων πλαστογραφία μετά χρήσεως σε βαθμό κα-
κουργήματος σε πλοίο της εταιρείας του Μελισσανίδη και
καταλογίζει το ποσό των 2.218.721,06 ευρώ από δασμο-δια-
φυγή! 

Ο Μελισσανίδης προσλαμβάνει νομικό σύμβουλο τον κολλητό
και σύμβουλο του Σαμαρά Φαήλο Κρανιδιώτη 

Το δικαστήριο αναβάλλεται γιατί δεν παρίσταται η πολιτική
αγωγή δηλαδή ο δικηγόρος του δημοσίου. 

Το δικαστήριο αναβάλλεται για δεύτερη φορά . 
Το δικαστήριο αναβάλλεται για τρίτη φορά 
Το δικαστήριο αναβάλλεται για τέταρτη φορά 
Το δικαστήριο αναβάλλεται για πέμπτη φορά 
Το δικαστήριο αναβάλλεται για έκτη φορά 
Το δικαστήριο αναβάλλεται για έβδομη φορά 
Το δικαστήριο αναβάλλεται για όγδοη φορά 
Ο Σαμαράς δίνει τον ΟΠΑΠ στο Μελισσανίδη 
Το δικαστήριο αναβάλλεται για ένατη φορά 
Παραγράφηκε το αδίκημα της λαθρεμπορίας 
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ!
Παρασκευή 24 - 05 - 2013 γίνεται το δικαστήριο μόνο για το

αδίκημα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως σε βαθμό κακουργή-
ματος ούτε τώρα παρίσταται εκπρόσωπος του δημοσίου ως πολι-
τική αγωγή. 

Το δικαστήριο έχει κατακλυστεί από φουσκωτούς απειλούνται
οι μάρτυρες κατηγορίας. 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές είναι απόντα τα κανά-
λια οι εφημερίδες οι δημοσιογράφοι, γιατί τη μεγάλη πίτα των
διαφημίσεων του ΟΠΑΠ τη μοιράζει τώρα ο Μελισσανίδης. 

Ο πρόεδρος δεν πείθεται ούτε από το μάρτυρα κατηγορίας δι-
ευθυντή του τελωνείου ούτε από τον εισαγγελέα που ζήτησε τη
καταδίκη των κατηγορουμένων,τους απαλλάσσει και από τη κα-
τηγορία της πλαστογραφίας. 

Φυσικά τα 2.218.721,06 ευρώ δεν έχουν πληρωθεί ούτε θα τα
απαιτήσει το δημόσιο αφού μπορεί να τα πάρει άνετα από τις συν-
τάξεις 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για όσους και όσες τυχόν δεν γνωρίζουν, να
πούμε εδώ ότι δικηγόρος του Μελισσανίδη είναι ο “εκ δεξιών” του
Σαμαρά, Φαήλος Κρανιδιώτης.... Τι σύμπτωση ε; 

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ!



Ζέα = Το αρχαιότερο δημητριακό και
βασικό συστατικό της διατροφής των αρ-
χαίων. Αναφέρεται και ως Ζειά, βρίζα, όλυρα,
Emmer και ορισμένες φορές συγχέεται με
το ασπροσίτι (γερμαν. Dinkel), ή τη Σίκαλη,
ή το καλαμπόκι αφού η λέξη Zea (Zeamais)
είναι η επιστημονική ονομασία του αραβο-
σίτου.

Η θρεπτική του αξία είναι αδιαμφισβήτητη,
άλλωστε δεν είναι τυχαίο που η ετυμολογία
της λέξης “ζείδωρος” (αυτός που δωρίζει
ζωή) προέρχεται απο αυτό το δημητριακό.
Αυτό είναι και το κύριο ζητούμενο της “βελ-
τίωσης” των σιτηρών.

Ζει (ζειαί (πληθυντικός του ζειά)) + δώρος
(δώρον) [Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσ-
σας / Γεώργιος Δ. Μπαμπινιώτης, Αθήνα,
Κέντρο Λεξικολογίας, 1998].

(Ζειά + δωρέομαι) δωρούμενος (δίδων,
παράγων) ζειάς [Λεξικόν Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσης/ Ιωάννου Δρ. Σταματάκου, Αθήνα,
Βιβλιοπρομηθευτική, 1994].

Μετά απο μακρόχρονη λησμονιά, οι
νεότεροι επιστήμονες το “ανακάλυψαν”
ξανά και κυρίως μετά τις έρευνες του Άγ-
γλου Allen. Η ζέα είναι δημητριακό που
περιέχει 40% μαγνήσιο επιπλέον των

άλλων δημητριακών. Το συστατικό αυτό
βοηθά στην αντιμετώπιση των κραμπών
που εμφανίζονται συνήθως μετά απο πο-
λύωρη ποδηλασία. Είναι σημαντική οχι
μόνο για τις ίνες και τα μέταλλα που
περιέχει αλλά κυρίως για το μαγνήσιο

που ενεργοποιεί τις ενζυματικές διαδι-

κασίες του μεταβολισμού. Αποκαλείται

μαγνήτης της Ζωής. Το ποσοστό του
αμινοξέος λυσίνη (Lycin) που περιέχει
είναι το συστατικό των πρωτεϊνών που
αυξάνει την πεπτικότητα τους, ενισχύει

το ανοσοποιητικό σύστημα και είναι το

βασικό στοιχείο στη βιοχημική λειτουρ-

γία του εγκεφάλου.
Βοηθάει στην απορρόφηση θρεπτικών

συστατικών (Ca, Mg κ.α.).
Καταστέλλει τις φλεγμονές που χρονίζουν

στον οργανισμό και καταστρέφουν τα υγιή
κύτταρα.

Καταστέλλει τα ένζυμα του καρκινικού

κυττάρου (εμποδίζει την ανάπτυξη και

μετάσταση του καρκίνου). 

Ο Γαληνός τον 2ο αι. π.Χ. αναφέρει την
όλυρα ως το τρίτο σε θρεπτική αξία δημη-
τριακό μετά το κριθάρι και το σιτάρι, ενώ
όπως μας πληροφορεί ο Διοσκουρίδης (1ος
αι. μ.Χ.) στην εποχή του ήταν διαδεδομένη
μια πανάρχαια συνήθεια των Ελλήνων και
των Ρωμαίων: η μίξη χονδροαλεσμένων

κόκκων ζέας και σιταριού, που λεγόταν “κρί-
μνον”, και το οποίο ήταν ένα παχύρρευστο
θρεπτικό ρόφημα που ονομαζόταν “πολτός”
(χυλός).

Η Ζέα εξαφανίστηκε «μυστηριωδώς»
απο τη διατροφή μας. Το 1928 η καλλιέργειά
της άρχισε να απαγορεύεται σταδιακά και
μέχρι το 1932 καταργήθηκε τελείως στην
Ελλάδα. Η λέξη Ζειά, Ζέα κτλ εξαφανίστηκε
ακόμα και απο τα λεξικά. Η Ζέα υποβιβά-
στηκε σε ζωοτροφή. Οι λόγοι δεν είναι σα-
φείς. Το γιατί παραμένει αδιευκρίνιστο. Το
σιτάρι είναι πιο ανταποδοτική καλλιέργεια,
αλλά λιγότερο ωφέλιμο για τον οργανισμό.
Ήταν η εισαγωγή των αλεύρων σίτου; Ήταν
το οικονομικό συμφέρον ή κάτι πιο πολύ-
πλοκο; Στα λεξικά (ελληνικά) ακόμα και
σήμερα υπάρχει ως ζωοτροφή.

Η ΖΕΑ (Triticum dicoccum) είναι ένα
απο τα αρχαιότερα δημητριακά που είναι
γνωστά στον άνθρωπο. Δείγματα του βρέ-
θηκαν σε ανασκαφές προϊστορικών οικισμών
σε όλο τον Ελληνικό χώρο με παλαιότερο
αυτό της Μικράς Ασίας που χρονολογείται
12000 έτη π.Χ.

Ήταν ένα απο τα πρώτα δημητριακά
που “εξημέρωσε” ο άνθρωπος και βασικό
καλλιεργήσιμο είδος της πρώιμης γεωργίας
της Εύφορης Ημισελήνου (Fertile Crescent),
δηλαδή της Παλαιστίνης, της Συρίας, του
Ευφράτη και του Τίγρη ως τον Περσικό
κόλπο. Δείγματα της εκμετάλλευσής του
που χρονολογούνται 10.000 χρόνια πριν,
έχουν βρεθεί και στην Βόρεια Αφρική.

Ο Όμηρος αναφέρεται στην καλλιέργεια
της ζέας στην Λακωνική πεδιάδα “πυροί τε
ζειαί τ’ ήδ’ εύρυφανές κρί λευκόν”.

Δέσποζε μέχρι τις αρχές των ιστορικών
χρόνων μεταξύ των δημητριακών. Με το
πέρασμα του χρόνου επιλέχθηκαν πιο απο-
δοτικές και πιο εύκολες καλλιέργειες δημη-
τριακών, όπως το σιτάρι και το ρύζι. Έτσι η
καλλιέργεια της Ζέας είχε σχεδόν εξαφανι-
σθεί...

Για χιλιάδες χρόνια παρέμενε το κυριό-
τερο δημητριακό της Μέσης Ανατολής και
της Βόρειας Αφρικής. Έπειτα αντικαταστά-
θηκε απο το Triticum turgidum (Durum) το
οποίο πιθανά να δημιουργήθηκε απο το
Triticum dicoccum με μετάλλαξη. Οι αγρότες
προτίμησαν το νέο αυτό δημητριακό λόγω
του ότι ο σπόρος αποχωριζόταν απο το
φλοιό με μεγαλύτερη ευκολία. Το δημητριακό
Triticum dicoccum ή αλλιώς Emmer ή aja
όπως ονομάζεται στην Αφρική, έφτασε στην
Αιθιοπία πριν απο 5.000 ή και περισσότερα
χρόνια και έχει επιζήσει μέχρι τις μέρες

μας. Έχει επιζήσει επίσης σε μικρής κλίμακας
παραγωγή και στην (πάλαι ποτέ) Γιουγ-
κοσλαβία, Ινδία, Τουρκία, Γερμανία (Βαυα-
ρία), Γαλλία και αλλού.

Αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη: «Εκτυ-
πήθησαν δέ το λινάριον και η κρίθη διότι η
κρίθη ήτο σταχυωμένη, και το λινάριον κα-
λαμωμένον, ο σίτος όμως και η ζέα δεν
εκτυπήθησαν, διότι ήσαν όψιμα». (Έξοδος
9:31, 32).

Απο βρίζα (όλυρα στο αρχαίο κείμενο)
παρασκευαζόταν ψωμί, σε μέρες πείνας,
καθώς ήταν είδος σιτηρού δεύτερης σειράς.
Αυτό συνέβη κατά την έβδομη πληγή της
Αιγύπτου. (Ησαΐας 28:25) Χρησίμευε και
ως τροφή των αλόγων, όταν ακόμα δεν
είχε ωριμάσει.

Μπορεί την ζέα να την χρησιμοποιούσαν
ως τροφή για τα άλογα, αλλά για τους Ρω-
μαίους ήταν τροφή εκστρατείας. Κατά την
Ομηρική εποχή πιθανολογείται ότι η Ζέα
χρησιμοποιείτο ως ζωοτροφή. Ο Ηρόδοτος
(5ος αι. π.Χ.) αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι

παρασκεύαζαν ψωμί αποκλειστικά απο

ζέα και περιφρονούσαν το σιτάρι και το

κριθάρι. Ο Θεόφραστος (4ος αι. π.Χ.) δια-
κρίνει σαφώς τη ζέα απο την όλυρα, χαρα-
κτηρίζοντας την πρώτη ως το πλέον απο-
δοτικότερο μεταξύ πολλών άλλων δημη-
τριακών. Σύμφωνα, με τον Πλίνιο τον Πρε-
σβύτερο και τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα,
η ζειά (όλυρα) είχε καλλιεργηθεί αποκλειστικά
ως το μοναδικό δημητριακό απο τους πρώ-
τους Ρωμαίους στην αρχή της ιστορίας τους
και αυτό αποδεικνύεται και απο τη χρησι-
μοποίηση τους σε όλες τις θρησκευτικές τε-
λετές τους.

Υπάρχει μια σοβαρή αναφορά στο βιβλίο
«Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ» ΣΣ. 443-
451 του Γ. Γ. ΑΫΦΑΝΤΗ.

Ομάδα επιστημόνων έφθασε εις την

Θεσσαλονίκην, όπου εύρισκες τότε

ανθρώπους απο όλες τις φυλές. Ηρεύνησε

προσεκτικά και εδημοσίευσε το 1922 το

πρώτο σύγγραμμα διά τις ομάδες αίματος

και τις ιδιαιτερότητες εκάστης. Οι Έλληνες

είναι κατά πλειοψηφία “0” ομάδος και οι

υπόλοιποι “Α” ομάδος, οι Χάζαροι είναι “Β”

ομάδος κ.λπ.

Αρχάς του 1923 στέλνουν εις την

Θεσσαλονίκη ένα ζευγάρι ιατρών διά να

εξετάσει την διατροφήν των Ελλήνων,

επηρεασμένη απο τον Ιπποκράτη, ο οποίος

έλεγε εις τους ασθενείς “φάρμακο σου

είναι η τροφή σου’’. Άρα αυτοί εσκέφθησαν,

έχει καθιερώσει εις τον Έλληνα υγιεινή

διατροφή, ποια είναι όμως η βασική τροφή;

Οι ερευνηταί κατέληξαν, σύντομα, ότι βασική

τροφή των Ελλήνων είναι το ψωμί που

το έφτιαχναν απο Ζειά και οχι απο σιτάρι.

Εις τα χημικά εργαστήρια συνέκριναν

γρήγορα αλεύρι απο Ζειά και Σιτάρι και

μέχρι το 1926 διαπιστώνουν ότι:

Εις τον εγκέφαλο του ανθρώπου υπάρχει

ένας αδένας μεγέθους διδράχμου τον

οποίον ονόμασαν “Αμυγδαλή” ή “Αμύγδαλα”.

Αυτός ο αδήν δημιουργεί την μνήμην και

την φαντασίαν εις τους ανθρώπους με 300

διαφορετικές πρωτεΐνες (Αμινοξέα). Αυτές

οι πρωτεΐνες διά να συνδεθούν μεταξύ των

και να δημιουργήσουν τα συμπλέγματα της

μνήμης και να διατηρηθούν αυτά εις τον

χρόνον, χρειάζονται μίαν δύναμιν, μίαν

κόλλα, διά να κολλήσουν. Αυτήν την κόλλα

την προσφέρουν οι τροφές μας και την

ονομάζουμε πρωτεΐνη στηρίξεως, πού

σημαίνει συγκόλλησις και σταθεροποίησις

της μνήμης. 

Το ψωμί πού τρώμε απο το Σιτάρι έχει

τελείως διαφορετικές πρωτεΐνες στηρίξεως

απο το ψωμί απο Ζειά. Εδώ ακριβώς έγκειται

και η διαφορά τους.

Εις το Σιτάρι υπάρχει άφθονη η γλουτένη.

Η γλουτένη είναι μια ισχυρή κόλλα και

χρησιμοποιείται ως φυσική κόλλα υπό των

ανθρώπων στην καθημερινή ζωή των. Η

γλουτένη όμως ως πρωτείνη στηρίξεως

των πρωτεϊνών του εγκεφάλου διά την

δημιουργίαν της μνήμης είναι καλή μεν, διότι

δημιουργεί ισχυράν μνήμην, αλλά

περιορισμένη, διότι συγκολλά περισσότερες

πρωτεΐνες των απαιτουμένων και περιορίζει

το απόθεμα αυτών. Αποτέλεσμα είναι να

περιορίζει την μνήμην εις πολύ λίγες

εικόνες. Έτσι καταστρέφει την φαντασίαν

και το δημιουργικό πνεύμα. Είναι δε

εγκληματική, διότι έμμεσα καταστρέφει

την υγείαν, το πνεύμα, την πρόοδον και

τον πολιτισμόν του ανθρώπου.

Η γλουτένη του σιταριού καταστρέφει

την υγείαν, το πνεύμα, την μεγαλοφυίαν,

τον πολιτισμόν της ανθρωπότητος, διότι

ως ισχυρή κόλλα επικολλάται εις τα

τοιχώματα όλων των αγγείων πού

διέρχεται, πεπτικούς σωλήνες, έντερα,

φλέβες, αρτηρίες. Ένεκα τούτου

παρακωλύει την σωστήν πέψιν, τις

κενώσεις και την κυκλοφορίαν του

αίματος, με αντίστοιχες επιβαρύνσεις εις

την υγείαν.

Αντίθετα η πρωτεΐνη στηρίξεως της Ζειάς

διασπάται απ’τα ένζυμα και αφομοιώνεται

σαν καλή τροφή απο τον οργανισμό.

Αυτό το χαρακτηριστικό της την κάνει

πολύτιμη εις τον ανθρώπινο οργανισμό.

Διότι ενώ χρησιμεύει ως πρωτεΐνη

“στηρίξεως” εις τις πρωτείνες μνήμης του

εγκεφάλου, δεν μπλοκάρει αυτόν, δεν

δημιουργεί σταθερές και αναλοίωτες ενώσεις

σαν βαρύδια στον έγκέφαλον, ως η γλουτένη

του σιταριού, και αφήνει τον εγκέφαλο να

λειτουργή ελεύθερα να συλλαμβάνη, να

σκέπτεται νέες ιδέες, δοξασίες, να δημιουργεί

όνειρα, φαντασία, επιστήμη, κ.λπ. Οι αρχαίοι

Έλληνες το εγνώριζαν πολύ καλά αυτό, δι’

αυτό εκτρέφοντο μόνο με Ζειά, εγνώριζαν

ότι η Ζειά τρέφει το πνεύμα. Αυτό μας το

λέει ο Αισχύλος εις τον ύμνον του προς την

Δήμητρα:

Δήμητερ η θρέψασα την εμήν φρένα

είναι με άξιον των σων μυστηρίων”.

Επίσης δεν φράσσει τα αγγεία που

διέρχεται, φλέβες, αρτηρίες, κ.λπ. Δεν

παρουσιάζει τις πολλές ασθένειες πού

παρουσιάζει η γλουτένη. Επί πλέον η Ζειά

περιέχει άφθονες βιταμίνες και πολλά

ιχνοστοιχεία πού χρειάζεται ο οργανισμός

μας, συν το αμινοξύ “Λυσίνη” το πολυτιμότατο

συστατικόν δια τον οργανισμό μας, πού

σήμερα οι άνθρωποι το αγοράζουμε

πανάκριβα ως συμπλήρωμα της διατροφής

μας, ενω θα το είχαμε απο ψωμί Ζειάς

δωρεάν.

Εκτος των ανωτέρω τα αρτοπαρα -

σκευάσματα απο αλεύρι Ζειάς είναι εύγευστα

και ασυγκρίτως νοστιμότερα απο τα

αντίστοιχα με αλεύρι σιταριού. Εάν φάτε

ψωμί ή μακαρόνια απο Ζειά θα ερωτήσετε,

τον κρέμασαν οι Έλληνες αυτόν που τους

εστέρησε αυτήν την ασύγκριτη απόλαυσιν;

Θα πάρετε την απάντησιν ότι, του στήνουν
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συνεχώς ανδριάντες σε πλατείες, στην Βουλή

και δίδουν το όνομα του στις λεωφόρους

για να μην το ξεχάσουν ποτέ. Και τότε θα

διερωτηθήτε, τι φταίει. 

Να φταίει άραγε η μεγάλη πανουργία και

εμπειρία των κοσμοκρατόρων μόνον, ή

μήπως η δουλικότης των μωροφιλόδοξων

και λοιπών οργανωμένων στις μυστικές

εταιρείες των;

Οι αρχαίοι δεν έτρωγαν ψωμί απο

σιτάρι. Το σιτάρι το είχαν ως τροφή των

ζώων και το oνόμαζαν πυρρό. Έτρωγαν

μόνον ψωμί απο Ζειά ή Κριθάρι και εν

ανάγκη μόνον απο κριθάρι ανάμεικτο με

Σιτάρι.

Ο Μέγας Αλέξανδρος έτρεφε την

στρατιάν του μόνο με Ζειά, δια να είναι

οι άνδρες του υγιείς και πνευματικά

ανεπτυγμένοι. Αν οι αρχαίοι Έλληνες

έτρωγαν ψωμί απο σιτάρι δεν θα είχαν τόσο

ύψηλήν πνευματικήν ανάπτυξιν. Μόλις οι

κοσμοκράτορες εδιάβασαν αυτήν την έκθεσιν

της επιτροπής, δίδουν εντολή το 1928 να

αναιρεθή αμέσως η καλλιέργεια Ζειάς στην

Ελλάδα (και μόνον στην Ελλάδα).

Δια να μειώσουν με το σιτάρι την

πνευματικήν ανάπτυξιν των Ελλήνων,

μειώνοντας την αντίληψίν τους και

οργανώνοντας ταπεινήν εκπαίδευσιν των

παιδιών τους και διδάσκοντας τις πολιτικές

τους εις τα σχολεία και πολιτικοποιούντες

τα εις τα κόμματα που αυτοί ελέγχουν

απόλυτα, για να ποδηγετήσουν πλήρως εις

πρώτον χρόνον τους Έλληνας.

Ενώ τώρα αναμειγνύοντας τους με

αλλοδαπούς, θέλουν να τους εξαφανίσουν

τελείως. Ναι άλλα πως θα το επιτύχουν

αυτό; Αμέσως δίδουν εντολήν εις το τέκνον

των τον Βενιζέλο να επιστρέψη στην Ελλάδα

και να εξαφανίση την Ζειά. Οπότε βλέπουμε

τον Βενιζέλο να επιστρέφη στην Ελλάδα

μετά απο 8 χρόνια αυτοεξορίας, να

ανασκουμπώνεται και να ορμά σαν λέων

κατά της Ζειάς.

Μέσα σε 60 χρόνια μόνον, ηλλοίωσαν

την πνευματικήν υπεροχήν του σκέπτεσθαι

των Ελλήνων, τους έκαναν αδιάφορους,

άβουλους, με μετρίαν αντίληψιν, φιλάσθενους

και τώρα με τους αλλοδαπούς επιδιώκουν

τον πλήρη αφανισμό της φυλής των, ενώ

συγχρόνως ξοδεύουν δισεκατομμύρια

δολλάρια οι φιλεύσπλαχνοι δια να μην

εξαφανισθούν οι οχιές, οι κόμπρες, ζώα &

ερπετά.

Προς το τέλος του 1928 ο “Εθνάρχης”

μας Βενιζέλος, προφανώς μετά απο κάποια

εντολή, με της Αμύνης τα Παιδιά, τυφλά εις

τον νουν και την κρίσιν, και διψασμένα το

πως να ευχαριστήσουν καλλίτερα τον

αρχηγόν των εκήρυξαν τον πόλεμον κατά

της Ζειάς και εφορμήσαντες ακαταμάχητοι,

ενίκησαν νίκην λαμπράν και εις βραχύτατον

χρόνον 4 ετών δεν υπήρχε εις την Ελλάδα

ούτε ενα σπυρί Ζειάς για σπόρο. Είπαν εις

τον λαό ότι η Ζειά είναι ζωοτροφή (δι’ αυτό

τα λεξικά την γράφουν έκτοτε ζωοτροφή)

και ότι είναι βλαβερή στην υγεία.

Αυτό το πρόβαλαν έντονα τα ΜΜΕ και

σε 4 χρόνια εξηφανίσθη η Ζειά. Όλοι οι

Έλληνες εγκατέλειψαν την Ζειά. Μόνον ενας

απο όλους κράτησε σπόρο Ζειάς. Σήμερα

(2010) καλλιεργεί Ζειά μόνον ο Γ.Α. είς ενα

χωριό και παρασκευάζει μακαρόνια απο

αλεύρι Ζειάς, τα οποία είναι νοστιμότερα

απο τα μακαρόνια του σίτου. Την επίθεσίν

του κατά της Ζειάς ο “εθνάρχης” μας την

ήρχισε με την αθρόα εισαγωγήν αλεύρων

σίτου υπό των φίλων του.

Οι φίλοι του έγιναν πάμπλουτοι και

εξέσπασε τότε το μέγα διά την εποχήν και

γνωστό ως “Σκάνδαλο των αλεύρων”.

Μέσα εις 4 χρόνια οι Έλληνες είχαν ξεχάσει

την Ζειά τελείως και οι φίλοι του Βενιζέλου

έγιναν δισεκατομμυριούχοι απο την

εισαγωγή των αλεύρων του σίτου. Αν

σήμερα θελήσετε να επαναλάβετε αυτό για

το σιτάρι ή κριθάρι ή κάτι άλλο, δεν θα το

πετύχετε ούτε σε 50 χρόνια. Τόσο πολύ

είχε τυφλώσει και πειθαρχήσει ο Βενιζέλος

τους οπαδούς του. Αυτό βέβαια είναι εχθρική

ψυχολογία. Θέλουν τους οπαδούς τους

τελείως τυφλούς στην σκέψιν και δούλους.

Και δεν ηρκέσθη μόνον εις την εξαφάνισιν

του σπόρου ο “εθνάρχης” μας, επέτυχε να

σβήση την Ζειά απο την μνήμην και την

γλώσσαν των Ελλήνων.

Αυτό θα πη τέλειον έγκλημα. Αποδείξεις:

Εσείς εγνωρίζατε την λέξιν Ζειά πριν λίγα

χρόνια, όταν ήρχισε να προβάλεται απο

εμάς στά κανάλια; Ευρήκατε την λέξιν σε

λεξικό πού συντάχθηκε μετά το 1930; Δεν

θα την εύρητε, μην ψάχνετε. Άλλα και αν

κάπου την εύρητε, θα την εξηγεί ως

ζωοτροφή... Μόνον εις τυχόν ανατυπωθέντα

παλαιά λεξικά θα την εύρητε, ή εις το των

Άγγλων “LINDELL & SCΟΤΤ”, το οποίον

δεν την εξηγεί σωστά. Εις το “ΗΛΙΟΣ” πού

είναι πιο ενήμερο και σοβαρό λεξικό γράφει:

Ζειά ή Ζεα... την Ζεαν την μάϊδα πού

είναι ο γνωστός αραβόσιτος και κοινώς

αραποσίτι”. Αραβόσιτος όμως είναι κοινώς

το Καλαμπόκι.

Η Ζειά όμως ως φυτό είναι κάτι σάν

σιτάρι και κριθάρι, δεν έχει καμμία σχέσιν

στην όψιν με το καλαμπόκι, άλλα και το

σπυρί του είναι ως του σιταριού πιό

πεπλατυσμένο και χονδρό.

Η Ζειά με τον Σίτον είναι όπως η Νερατζιά

με την πορτοκαλιά. Αν απο απόσταση 50-

100μ. κοιτάζεις την Νερατζιά είναι όμοια με

την πορτοκαλιά. Και το νεράτζι με το

πορτοκάλι, ενώ εξωτερικώς είναι όμοια, στην

πραγματικότητα έχουν μεγάλες διαφορές εις

τα συστατικά των. Αυτό ακριβώς συμβαίνει

και με τους σπόρους της Ζειας και του

Σιταριού. Δεν θα έκανε ο Ι. Πασσάς αυτό το

λάθος, εάν δεν εξηφάνιζε και την βιβλιογραφία

περί Ζειάς ο “εθνάρχης” μας.

Εκεί όμως που έμεινα εμβρόντητος είναι

όταν διάβασα την “Οδύσσεια” ραψωδία δ

(4)-603-604, το αρχαίο: “Ω εν μεν λωτός

πολύς, εν δε κύπειρον πυροί τε ζειαί τε ίδ’

ευρυφυές κρίλευκον”. Ο Κ. Δούκας ερμηνεύει:

“όπου υπάρχει τριφύλλι πολύ, και κύπερι,

και σιτάρια και ζωοτροφές κι εύρύφυτο

κριθάρι λευκό”. Ο κ. Δούκας ο εκλεκτότερος

ερμηνευτής έκανε λάθος; Ενώ οι “Ελληνες

χρησιμοποιούσαν πυρούς (σιτάρια) γιά

ζωοτροφές και την ζειά γιά ψωμί, ερμήνευσε

την ζειά ως ζωοτροφές, διότι ο Βενιζέλος

είχε εξαφανίσει απο την βιβλιογραφίαν και

απο την μνήμην των Ελλήνων την ζειά ή

ζέα. Το δημητριακό Ζειά η φύσις το εδώρισε

εις τους λαούς του Αιγαίου.

Αργότερα οι Έλληνες μετανάστες το

μετέφεραν και εις άλλες χώρες. Το σιτάρι

ήτο φυσικό δημητριακό των βορείων

περιοχών. Οι Έλληνες το έφεραν εις την

Ελλάδα και το καλλιέργησαν ως ζωοτροφή,

αρκετά χρόνια πρό του Τρωικού Πολέμου,

όταν ήρχισαν το εμπόριο με τις βορείως του

Ευξείνου Πόντου χώρες. Οι Βόρειοι λαοι

αντί χρημάτων, που δεν είχαν, επλήρωναν

τα είδη που ηγόραζαν απο τους Έλληνας

έμπορους με σιτάρι και έτσι ήλθε εις την

Ελλάδα το σιτάρι. Εις το διαδίκτυο, εάν

γράψετε την λέξιν “Ζειά”, θά εκπλαγείτε.

Θά διαβάσετε πάρα πολλά, εις την

παράγραφο “ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ” (ύμνοι Ορφέως, Ομηρικά

έπη, Μύθοι), διαβάζουμε:

«Η πόλη των Αθηνών ονομαζόταν και

Ζείδωρος, διότι επί του εδάφους της

εκαλλιεργείτο εκτός από την ελαία και

το δημητριακό ζειά. Το ζειά με το ζήτα

δηλώνει ζωή, με το έψιλον γιώτα την

μακρά πορεία και με το άλφα που είναι

το πρώτο στοιχείο το άριστον, την

παρουσία του Αιθέρα (στοιχείο πού

βρίσκεται παντού και δομεί τα πάντα

είναι ο Αιθέρας), άρα ζειά σημαίνει

μακροζωία».

Την Ζειά φορτοεκφόρτωναν απο ενα

λιμάνι του Πειραιώς που εξ αυτής έλαβε

το όνομα Ζέα, και μέχρι σήμερα το λιμάνι

ονομάζεται Ζέα.

Και τώρα πως επεβλήθη η ζειά να

ερμηνεύεται εις ορισμένα λεξικά ως

ζωοτροφή. Εις το διαδίκτυο χειριζόμενοι την

λέξιν “Ζειά” εις την ΙΛΙΑΔΑ - ραψωδία Ε,

στίχοι 121-240 διαβάζουμε: «...παρά δε σφίν

εκάστω δίζυγες ίπποι εστάσι κρί λευκόν

ερεπτόμενοι και όλυρας» (195). Πιό κάτω ο

μεταφραστής, ελαφρά τη συνειδήσει, ή

καλοπληρωμένος μεταφράζει: «...εις κάθε

αμάξι είναι σιμά ζευγαρωτά πουλάρια,

στέκουν και τρώγουν την ζειά και το λευκό

κριθάρι».

Εδώ δολοφονείται η Ζειά, διότι ο

μεταφραστής, μεταφράζει την ζωοτροφή

“όλυρας” εις “ζειά”. Οι μεταγενέστεροι

αντιγράφουν απο αυτό ζειά = όλυρας =

ζωοτροφή, ενώ ο Όμηρος εγνώριζε και τα

δύο, ζειά και όλυρας, και έγραφε πάντα το

ορθόν, αυτό που ήθελε και έπρεπε να διδάξη.

Εδώ γράφει σαφώς: «κρι λευκόν ερεπτόμενοι

και όλυρας». Οχι ζειά, όπως ελαφρά την

συνείδησιν και βαρυτάτην άγνοια γράφουν

οι μεταφρασταί. Απο τις έρευνες που έκανα,

κατέληξα ότι όλυρα ονόμαζαν τον σημερινόν

Όροβον κοινώς ρόβην ή το ρόβι.

Πρόκειται διά την πιό δυνατή και αγαπητή

εις τα ζώα τροφή. Ομοιάζει με το βίκο

(αγριαρακά). Είναι η πιό θρεπτική τροφή

των ζώων, άλλα είναι βλαβερή διά τον

άνθρωπον. Η όλυρα εκαλλιεργείτο απο

αρχαιοτάτων χρόνων εις την Ελλάδα ως

ζωοτροφή. Ήτο μεσογειακό φυτό (Λεξικό

“ΗΛΙΟΣ”, λήμμα Όροβος). Είναι λογικόν να

κατάληξη με τον χρόνο η όλυρα εις όροβο.

Εις το λεξικό “LINDELL & SCΟΤΤ” θα την

βρήτε ως Σίκαλιν η Αγριοσίκαλιν, αυτήν την

σύγχυσιν εκαλλιέργησαν οι φιλέλληνες... διά

να ξεχάσουμε την Ζειά. Η Ζειά καλλιεργείται

σήμερα εις πολλές χώρες της Ευρώπης και

εις τον Καναδά εις μεγάλην έκτασιν, φέρει

δε όνομα ανάλογο της γλώσσης έκαστης

χώρας. Οι Ιταλοί την ονομάζουν Faro, οι

Γερμανοί Dingel, κ.τ.λ. Οι Έλληνες εισάγουμε

σήμερα αλεύρι Ζειά απο την Γερμανία με το

όνομα Ντίνγκελ, ως μη περιέχον γλουτένη,

αντί 6,45 Ευρώ, ήτοι το αγοράζουμε δέκα

φορές ακριβώτερα απο το σιταρένιο.

Στις μέρες μας, καλλιεργείται σε κάποιες
χώρες και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην
Ιταλία (farro) και στη Γερμανία (emmer). Τα
ζυμαρικά απο Ζέα μπορεί να τα αναζητήσει
κανείς στα καταστήματα βιολογικών προϊ -
όντων.
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Συνέχεια από τη σελ. 12

Συνελήφθη 50χρονος παιδεραστής από την Ασφάλεια Αχαρνών

Στα χέρια του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών έπεσε ένας 50χρονος παιδεραστής, ο
οποίος εθεάθη το μεσημέρι της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου, γυμνός έξω από το 7ο Δημοτικό
Σχολείο Αχαρνών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων, ο 50χρονος, Έλληνας στην καταγωγή, αφού αποβι-
βάστηκε από λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, γυμνός, προσέγγισε τα σιδερένια
κάγκελα του 7ου Δημοτικού Σχολείου  προβαίνοντας σε άσεμνες πράξεις μπροστά στα
μάτια των ανήλικων παιδιών.

Τα παιδιά επιβεβαιώνοντας τη δράση του 50χρονου στο ίδιο σημείο και προηγούμενες
φορές και αναγνωρίζοντάς τον, άρχισαν να φωνάζουν μεταξύ τους πως επρόκειτο για
το ίδιο άτομο που είχε ξαναπεράσει από εκεί πριν λίγο καιρό. 

Μάλιστα σύμφωνα με έγκυρη πηγή, δεν είναι λίγες οι καταγγελίες που έχουν γίνει
από γονείς όχι μόνο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, αλλά μεταξύ άλλων και του
8ου Δημοτικού αλλά και του 1ου Γυμνασίου και Λυκείου Αχαρνών. 

Ο ψυχανώμαλος μάλιστα δρούσε όχι μόνο στο Μενίδι, αλλά και στις γύρω περιοχές,
όπως στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιόσια. 

Μάλιστα, όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένοι επί του θέματος, πρόκειται για τον
ίδιο “άνθρωπο”, ο οποίος κατ’ εξακολούθηση τα τελευταία δύο χρόνια προέβαινε στη
συγκεκριμένη άσεμνη πράξη έξω από σχολεία των Αχαρνών και των γύρω περιοχών. 

Ο 50χρονος συνελήφθη στο δρόμο για το σπίτι του στο Κορωπί, έπειτα από εκτετα-
μένες έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, το οποίο και έχει αναλάβει την εν
λόγω υπόθεση.
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Ε ίναι γνωστό σε όλους πως το κράτος
μας κάνει εδώ και χρόνια τα πάντα για

να σώσει την αγαπημένη μας πατρίδα. Για
να το επιτύχει αυτό έχει επιλέξει την οδό
της οικονομικής μας εξαθλίωσης και πα-
ράλληλα της ψυχολογικής και ηθικής. Κάνει
δηλαδή τα πάντα, για να μην κάνει τίποτα. 

Την ίδια ώρα λοιπόν, που στην ίδια χώρα
οι περισσότεροι απογυμνώνονται οικονομικά
(χάνοντας όλο και περισσότερα στηρίγματα),
σε κάποιους άλλους χαρίζονται απλόχερα
(με σχετική αμοιβαιότητα πάντα) χρηματικά
πακέτα διόλου ευκαταφρόνητα τη σήμερον
ημέρα. 

Τώρα πολύ εύλογα θα αναρωτιέστε,
ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που καρπώνονται
αυτά τα απλόχερα χαρισμένα δώρα. Κοιτά-
ζοντας όμως κανείς για λίγο πια το δέντρο
και όχι το δάκτυλο, τότε χωρίς μεγάλη δυ-
σκολία ξεκινά να αναζητά τον χρηματοδότη
και όχι τον παραλήπτη. 

Συνάδελφοι! Μπορεί για κάποιους από
εσάς να είναι πολύ σημαντικό, το ποιά πα-
ράταξη θα κερδίσει τις εκλογές ή το ποιος
συνάδελφος θα μας αντιπροσωπεύσει στα
εκπαιδευτικά συμβούλια. Για μένα όμως
σημαντικότερο όλων αυτών είναι το κάτω
από ποια σημαία θα ξυπνήσει αύριο η οι-
κογένειά μου και κάτω από ποια σημαία θα
αναπαύονται οι παππούδες μου. 

Κύριοι και κυρίες, κατάγομαι από την
Θράκη, από την πόλη της Κομοτηνής. Εκεί
από την 14 Μαΐου του 1920 τιμούμε και
γιορτάζουμε κάθε χρόνο την απελευθέρωσή
μας από τον τουρκικό ζυγό. Ξέρετε, μετά
από τα παρακάτω, δεν θα ‘ναι υπερβολή
να δηλώσω πως ακόμη και μέχρι σήμερα,
το έτος 2012, ο τόπος μου διέπεται από
κάποιας μορφής τουρκοκρατία.

Η Θράκη κατοικείται σήμερα από περίπου
350.000 ανθρώπους, Έλληνες πολίτες.
Γύρω στους 120.000 από αυτούς είναι
μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Αυτοί λοιπόν
αποτελούν και τη γνωστή ελληνική μου-
σουλμανική μειονότητα. Οι 60.000 από
τους 120.000 είναι οι τουρκοφανείς (κοι-
νωνική ομάδα που διασπάται σε αρκετές
μικρότερες υποομάδες). Γύρω στους 20.000
είναι οι Ρομά και 40.000 οι Πομάκοι. 

Εδώ και πολλές δεκαετίες η τουρκική
αλυτρωτική πολιτική, με την κρατική ανο-
χή-προδοσία, στο πλαίσιο μιας ανύπαρκτης
(κυρίως από την απέναντι πλευρά) ελλη-
νοτουρκικής φιλίας, θέτει τις βάσεις και
σπέρνει τους σπόρους της πολύ μεθοδικά,
έτσι ώστε την στιγμή του θέρους να μαζέψει

ευκολότερα πολύ περισσότερους καρπούς. 
Έτσι λοιπόν ακόμα και η πιο καλόβουλη

προσπάθεια ερμηνείας των κινήσεων της
Τουρκίας στη Θράκη, είναι αδύνατον και
ουτοπικό να μην καταλήξει στις προ πολλών
ετών μελετημένες και σταδιακά υλοποι-
ημένες και υλοποιούμενες βλέψεις των
γειτόνων. 

Το σχέδιο έχει ως εξής: Τουρκοποίηση
του συνόλου του μουσουλμανικού πληθυ-
σμού, δημιουργία θρακικού ζητήματος (κα-
ταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως
του αυτοπροσδιορισμού), αίτημα για συν-
διοίκηση, ανεξαρτητοποίηση και τελικά
προσάρτηση. Και όλα αυτά, χωρίς να ανοίξει
ρουθούνι, μόνο με την χρήση δημοψηφι-
σμάτων.

Ποιο είναι λοιπόν το μέσο για να επι-
τευχτεί το σχέδιο; Η μη τουρκοφανής μου-
σουλμανική μειονότητα, η οποία ανέκαθεν
και συστηματικά κακοποιείται από σύσσωμο
το ελληνικό κράτος και αντιμετωπίζεται
σαν κάτι ξένο, προβληματικό και εχθρικό. 

Η λυσσαλέα και απρόσκοπτη γειτονική
προπαγάνδα για την εμφύτευση τουρκικής
συνείδησης στη μειονότητα και η παράλληλη
και συστηματική αδιαφορία-κακοποίηση-
προδοσία από μέρους της ελληνικής πολι-
τείας, σπρώχνουν όλο και πιο επικίνδυνα
κοντά τη μειονότητα στην αγκαλιά της «μη-
τέρας» Τουρκίας. 

Επειδή είμαι λοιπόν και του επαγγέλ-
ματος γνωρίζω πως τα παραδείγματα είναι
αυτά που μένουν. Παραπάνω μίλησα για
χαρισμένα πακέτα χρημάτων από κάποιους
σε κάποιους άλλους και μάλιστα σας προ-
κάλεσα να αναζητήσετε τον πομπό και όχι
τον δέκτη. 

500 ευρώ μηνιαίως είναι το ποσό που
παρέχει ο ζάπλουτος Τούρκος επιχειρη-
ματίας Ομάρ Μπαμπά για κάθε παιδί που
εγκαταλείπει το ελληνικό σχολείο για να
φοιτήσει σε ιδιωτικό μουσουλμανικό ιε-
ροσπουδαστήριο, χάριν της ορθότερης εκ-
μάθησης του Ισλάμ κάτω από τη σκέπη
βέβαια της τουρκικής κυβέρνησης. 

1000 ευρώ ετησίως για κάθε κεφάλι
ανήλικου κοριτσιού που θα φορά την πα-
ραδοσιακή τούρκικη μαντίλα (η οποία θεω-
ρείται χρόνια τώρα παρωχημένη στην γεί-
τονα) παρέχει άτυπα το τουρκικό προξε-
νείο. 

Το πομακόπουλο που ουδεμία σχέση
έχει με την τούρκικη κουλτούρα και γλώσσα
καλείται να μάθει δίχως άλλη επιλογή τρείς
άγνωστες προς αυτό γλώσσες, από την

πρώτη κιόλας δημοτικού. Και αυτό γιατί η
ελληνική πολιτεία δείχνει να μην αναγνωρίζει
το πομάκικο κομμάτι της μουσουλμανικής
μειονότητας και με τη βία σπρώχνει το
μικρό παιδί στην σύγχυση, στην αμάθεια
και έπειτα στην τουρκοποίηση καθώς μέσα
στα μειονοτικά σχολεία οι γλώσσες που
διδάσκονται είναι τα τούρκικα, τα αραβικά
και τα ελληνικά (καμία αναφορά στα πομά-
κικα). 

Εδώ και χρόνια προσφέρονται δωρεάν
δορυφορικά πιάτα (συνδεδεμένα άμεσα με
τα τούρκικα ραδιοτηλεοπτικά μέσα) κυρίως
στα ορεινά χωριά της Θράκης (πομακοχώ-
ρια) όπου μέχρι σήμερα το σήμα των ελ-
ληνικών δικτύων δεν έχει φτάσει ή είναι
ανεπαρκές. 

Στο κέντρο της Κομοτηνής εδώ και κά-
ποια χρόνια δεσπόζει, κάτω από τη σκέπη
ενός νεόκτιστου και πολυτελούς κτηρίου,
η μεγαλοπρεπής τούρκικη τράπεζα Ζιράατ
Μπανκ η οποία δανείζει, επιλεκτικά σε
μουσουλμάνους αλλά και συλλόγους που
φωνάζουν ότι είναι τούρκικοι, με χαμηλά
επιτόκια 3% ενώ οι ελληνικές με 14%.
Αποτέλεσμα αυτών είναι ο χριστιανός να
πουλά και ο μουσουλμάνος (η τράπεζα
στην ουσία) να αγοράζει γη. 

Ο εγκληματικός (όχι μόνο για τη Θράκη)
Καλλικράτης μετέτρεψε τους δήμους της
Κομοτηνής σε τέσσερις, με αποτέλεσμα
να μην ισχύει πλέον η κοινωνική ισορροπία
στους πληθυσμούς των νέων δήμων και
έτσι δυο από τους τέσσερις δήμους να

έχουν για άρχοντα μουσουλμάνο, εκλεκτό
εννοείται του τουρκικού προξενείου και
έτοιμο να λειτουργήσει προς όφελος του. 

Η επίσης εγκληματική κομματική λίστα
έφερε επικίνδυνα αποτελέσματα στην πε-
ριοχή. Τα κόμματα που είχαν αξιώσεις στην
περιοχή είχαν ως πρώτο όνομα στη λίστα
μουσουλμάνο (εκλεκτό του προξενείου) με
αποτέλεσμα δύο από τους τρείς βο«υ»λευ-
τές του νομού Ροδόπης να είναι τελικά
από τους παραπάνω «εκλεκτούς». 

Όπως φαίνεται τα παραδείγματα είναι
πολλά και τα συναντά κανείς καθημερινά
και σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας της
Θράκης. Το ζήτημα είναι ότι εφόσον το
επίσημο κράτος εδώ και δεκαετίες κάνει
τα πάντα για να μην κάνει τίποτα, ο κλήρος
πέφτει μόνο σε εμάς τους πολίτες. Εύλογα
θα διερωτάται κανείς τι μπορεί να κάνει
για να βοηθήσει. Το λιγότερο αλλά συνάμα
σημαντικότατο που μπορεί να κάνει κάποιος
από εδώ είναι αρχικά να ενημερωθεί για
το ζήτημα και έπειτα να μεταλαμπαδεύσει
το ζήτημα ως «ιεραπόστολος» και να το
γνωστοποιήσει σε όσο το δυνατό περισσό-
τερους συμπολίτες μας. 

Στόχος δεν είναι η ελληνοποίηση των
Πομάκων. Στόχος είναι η συνειδησιακή τους
αφύπνιση. Όταν ο Πομάκος νιώσει Πομάκος
τότε αυτόματα θα νιώσει και θα είναι Έλ-
ληνας! 

Για περισσότερες πληροφορίες για το
ζήτημα επισκεφθείτε την σελίδα των Πο-
μάκων http://zagalisa.gr

Ένας δάσκαλος από τη Θράκη απευθύνει έκκληση προς όλους τους Έλληνες!

Η ΘΡΑΚΗ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Πομάκες σήκωσαν την ελληνική σημαία στην Τουρκία!

Σήκωσαν ψηλά τη σημαία της Ελλάδας
μέσα στην Τουρκία...

Από την Ελλάδα και την πόλη της Κομοτηνής, η Ζεϊνέπ Παδαλί
Μεχμέτ και η Ελίφ Αχμέτ Αρήφ αντιπροσώπευσαν την Ελλάδα
στην Διεθνή Ολυμπιάδα
Τούρκικης Γλώσσας και κέρ-
δισαν χρυσά μετάλλια στην
κατηγορία της ποίησης και
στην κατηγορία της έκθεσης.  

Πρός γνώσιν και συμμόρ-
φωσιν ορισμένων ...Οι Πομά-
κοι τιμούν και σέβονται την
πατρίδα τους την Ελλάδα και
την Σημαία!
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Καταδικάστηκαν σε μαστίγωμα επειδή ήπιαν κρασί 
στη Θεία Κοινωνία!

Σοκ προκαλεί στους Χριστιανούς που μένουν τόσο στο Ιράν, όσο και σε
γειτονικές χώρες, καθώς τέσσερις Χριστιανοί στο Ιράν θα δεχθούν 80 μα-
στιγώματα ο καθένας επειδή ήπιαν κρασί κατά τη διάρκεια της Θείας Ευ-
χαριστίας.

Οι κατηγορίες αυτές έρχονται την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη κατακε-
ραυνώνουν σε έκθεσή τους το Ιράν για το γεγονός πως κατηγορούν και
καταδικάζουν συνεχώς μη Μουσουλμάνους.

Ειδικότερα, οι τέσσερις άνδρες είχαν συλληφθεί μέσα σε ένα σπίτι που
λειτουργεί ως εκκλησία. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Χριστιανική Αδελ-
φότητα η ιρανική κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει τα σπίτια-εκκλησίες.

«Οι ποινές που επιβλήθηκαν σε αυτά τα μέλη της Εκκλησίας του Ιράν
ποινικοποιούν τα χριστιανικά μυστήρια και συνιστούν απαράδεκτη κατα-
πάτηση του δικαιώματος να ασκούν την πίστη τους ελεύθερα και ειρηνικά»,
αναφέρει η οργισμένη ανακοίνωση της Χριστιανικής Αδελφότητας.

Να σημειωθεί πως στις ποινές, σύμφωνα με τους θεοκρατικούς νόμους
του Ιράν, όποιος αλλαξοπιστήσει (από Μουσουλμάνους γίνει Χριστιανός ή
κάτι άλλο), προβλέπεται μέχρι και η θανατική καταδίκη. 

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι συνηθισμένη πρακτική του Ιράν να τιμωρεί
τους Χριστιανούς, παρά τις διαβεβαιώσεις του Ιρανού προέδρου, Χασάν
Ροχανί.

Επίσης αναφέρεται πως μόνο τον Ιούλιο του 2013 τουλάχιστον 20 Χρι-
στιανοί τέθηκαν υπό κράτηση τον Ιούλιο του 2013, ενώ οι παραβιάσεις
των δικαιωμάτων τους είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Protothema.gr

Γ ιορτάστηκε με λιτή τελετή η 39η επέτειος
της αποκατάστασης της Δημοκρατίας

στην Ελλάδα. Ήταν τότε, στις 24 Ιουλίου του
1974, που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επέ-
στρεφε στην Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι είχαν
κατορθώσει να κάνουν ένα προγεφύρωμα δί-
πλα στην Κυρήνεια, καταλαμβάνοντας μόλις
το 5-7% του εδάφους της Κύπρου. 

Είχε προηγηθεί το προδοτικό πραξικόπημα,
στις 15 Ιουλίου, από την κυβέρνηση της Αθή-
νας, η οποία ανέλαβε τα ηνία μετά τα γεγονότα
του Πολυτεχνείου, αυτού που επιχειρείται
από μια μερίδα πολιτικών και εκπαιδευτικών
να παρουσιαστεί ως εθνική επέτειος μείζων
της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου,
ενώ όλοι γνωρίζουν ότι η εξέγερση εκείνη

δεν ήταν τίποτε άλλο από μια «κεκαλυμένη»

-προκαταρκτική την λέμε επιτελικά στο στρα-

τό- επιχείρηση εκείνων των δυνάμεων που

επεδίωκαν το διαμελισμό της Κύπρου. Όλοι

γνωρίζουν ότι όταν το άρμα άνοιγε την πόρτα

του Πολυτεχνείου, άνοιγε στην ουσία και ο

καταπέλτης των αποβατικών, στην ακτή

Πέντε Μίλι της μαρτυρικής Κυρήνειας.

Επίσης, της αποκατάστασης της Δημο-

κρατίας είχαν προηγηθεί δε-
κάδες αναφορές των υπηρε-
σιών πληροφοριών για τις συγ-
κεντρώσεις τουρκικών στρα-
τευμάτων στη Μερσίνα, με τις
ανάλογες εκτιμήσεις ότι οι

Τούρκοι ετοιμάζονται για στρα-

τιωτική εισβολή στην Κύπρο,

για να ακολουθήσουν οι δια-
βεβαιώσεις των πολιτικών και
ανωτάτων υπηρεσιακών παρα-
γόντων ότι «δεν πρόκειται να

γίνει τίποτα»! 
Της αποκατάστασης της Δημοκρατίας είχε

προηγηθεί η εισβολή στην Κύπρο, με τους
Τούρκους να αποβιβάζονται με την …ησυχία

τους στο νησί, τη στιγμή που τα ελληνικά
ολοκαίνουργια και πάνοπλα Φάντομ, πολύ
ανώτερα των τουρκικών μαχητικών, μετα-
στάθμευαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου,
με ετοιμότητα «εκτέλεσης αποστολών προ-
σβολής των αποβιβαζομένων εχθρικών δυ-
νάμεων στην Κύπρο», όπως αναφέρει ο αν-
τιπτέραρχος Παναγιώτης Μπαλές στο βιβλίο
του «Παρακαταθήκες Αετών». Ο κ. Μπαλές
ήταν επικεφαλής της μιας εκ των δυο τετράδων
Φάντομ, που ήταν έτοιμες να καταβυθίσουν

και να καταρρίψουν πλοία και αεροσκάφη

που συμμετείχαν στην επιχείρηση του Αττίλα,

μετατρέποντας την απόβαση σε εφιάλτη και

τραγωδία για τους Τούρκους. Μόνο που η

διαταγή για την εκτέλεση αυτής της απο-

στολής δεν ήλθε ποτέ, ούτε στον πρώτο,

ούτε στο δεύτερο Αττίλα! 

Παρεμπιπτόντως, τον κ. Μπαλέ, άριστο
αξιωματικό με περγαμηνές, τον απεστράτευσε
μαζί με εκατοντάδες άλλους άριστους αερο-

πόρους η «Γενιά του Πολυτεχνείου», όταν
ανέλαβε να φέρει σε πέρας την επόμενη
«αποστολή» της, που ήταν -εκτός από τη
διάλυση της Ελλάδας- αυτή της διάλυσης

της Πολεμικής Αεροπορίας, για να ανοίξει η

«Κερκόπορτα» και να γίνει πιο εύκολα η εκ-

χώρηση του Αιγαίου στους Τούρκους.

Της αποκατάστασης της Δημοκρατίας ακο-
λούθησαν στη Γενεύη οι ειρηνευτικές συνο-
μιλίες για την Κύπρο, μεταξύ των Υπουργών
Εξωτερικών των τριών εγγυητριών χωρών
της Κυπριακής Ανεξαρτησίας (Μαύρος, Γκιου-
νές, Κάλαχαν), που κατέληξαν στη Διακήρυξη
της 30ής Ιουλίου, με τις σχετικές διαβεβαιώσεις
των Τούρκων για μη επέκταση των περιοχών

που κατείχαν και τα άλλα συναφή.

Ακολούθησε η δεύτερη φάση των ειρη-
νευτικών συνομιλιών της Γενεύης (8-14 Αυ-
γούστου), που κατέληξαν στη δεύτερη εισβολή,
με την οποία οι Τούρκοι κατέλαβαν το 38%
της Κύπρου. Για να λέμε τα πράγματα με τ’

όνομά τους, οι χουντικοί έχασαν το 5-7%

της Κύπρου και οι πολιτικοί το 30-33%.

Μπορεί να αντιτείνει κανείς ότι η επιχεί-
ρηση εισβολής και κατοχής της Κύπρου, δεν
είναι μια απλή μαθηματική πράξη, μια προ-
σθαφαίρεση. Σωστό. Όμως, τι μπορεί να αν-
τιτάξει κανείς στο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση
εθνικής ενότητας, που ανέλαβε τα ηνία της
εξουσίας, παρέμεινε εντελώς απαθής στο

δεύτερο Αττίλα, να παρακολουθεί το θάνατο

και την ατιμωτική αιχμαλωσία χιλιάδων Ελ-

λήνων, τον εκπατρισμό διακοσίων χιλιάδων

Ελλήνων από τις προαιώνιες εστίες τους

και την κατάληψη σχεδόν της μισής Κύπρου,

δηλαδή την απώλεια εθνικού εδάφους, που

είναι ο ορισμός της προδοσίας; Αν αυτό δεν

είναι προδοσία, τότε τι είναι; 

Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι όσο
διαρκούσαν οι συνομιλίες στη Γενεύη, η κ.
Γλαύκος Κληρίδης, που είχε «αποκαταστήσει»
κι αυτός τη Δημοκρατία στην Κύπρο, είχε
ενημερώσει τον κ. Καραμανλή ότι οι Τούρκοι,
παρά την εκεχειρία, στέλνουν ενισχύσεις,
και εφόδια στο θύλακα που είχαν καταλάβει
στην Κερύνεια. Συγκεκριμένα, ο Κληρίδης
φέρεται να είπε στον Έλληνα πρωθυπουργό:
«Εδώ αποβιβάζουνε οι Τούρκοι στρατό, φέρ-

νουνε εφόδια και τα λοιπά και εσείς δεν

στέλνετε τίποτα.», για να του απαντήσει ο
Καραμανλής «Μην φοβάσαι. Δεν πρόκειται
να γίνει άλλη εισβολή.» Δηλαδή, η διαβεβαί-
ωση, ήταν ακριβώς ίδια με τη διαβεβαίωση
που έδινε ο Ιωαννίδης στους εν Κύπρω αξιω-
ματικούς που αγωνιούσαν για τη συγκέντρωση
στρατευμάτων: «Μην φοβάσαι. Δεν πρόκειται

να γίνει εισβολή.»

Οι αναγνώστες μπορούν να βγάλουν τα
δικά τους συμπεράσματα, όμως αν θέλουμε
να πετάξουμε κάποια μέρα τον τουρκικό
στρατό κατοχής από την Κύπρο και αν θέλουμε
να ανατρέψουμε τα επεκτατικά σχέδια που
έχουν σήμερα που μιλάμε οι Τούρκοι για το
Αιγαίο και τη Θράκη, κάποια μέρα θα πρέπει
να πούμε ολόκληρη την αλήθεια στον ελληνικό
λαό, για το τι πραγματικά ήταν αυτό που
αποκαλούμε «εξέγερση του Πολυτεχνείου,

Αποκατάσταση της Δημοκρατίας και Μετα-

πολίτευση». 

Έχουμε το θάρρος, όμως, να αντιμετωπί-
σουμε την αλήθεια;

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Δημοκρατία”

24/07/13

Το Πολυτεχνείο, η Εισβολή, η Αποκατάσταση της Δημοκρατίας και η Αποκατάσταση της Αλήθειας

Αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Της Αλήθειας; 
Ο απόρρητος χάρτης από το αρχείο του Κίσιντζερ, με ημερομηνία 13 Αυγούστου, δείχνει ακριβώς το όριο που θα προχωρούσε ο "Αττίλας 2"
την επόμενη ημέρα. Τότε που η Ελλάδα και η Εθνική Φρουρά δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Πώς γνώριζε ο Κίσιντζερ ότι δεν θα αντιδρά-

σουν Ελλάδα και Κύπρος και χάραξε τα όρια της δεύτερης εισβολής με τόση ακρίβεια. Κάποιος δεν πρέπει να απαντήσει σ' αυτό το ερώτημα;

Του Σάββα Καλεντερίδη 

ΙΚΑ καί Πολυκλινική
Πολλοί μᾶς ρωτοῦν γιά τήν τύχη τῶν παραπάνω ὀργανισμῶν. Οἱ μέχρι

τώρα πληροφορίες μας, ἀναφέρουν τά ἑξῆς: Ἡ Πολυκλινική ὄχι μόνον δέν
κινδυνεύει, ἀλλά θά ἀναβαθμιστεῖ.

Τό ΙΚΑ πανελληνίως θά παραμείνει ὡς ἀσφαλιστικός φορέας καί τό ἰατρικό
κομμάτι του, θά περιέλθει στό ΕΣΥ (μαζί καί οἱ ἐργαζόμενοι). Τά καταστήματα
του θά μετατραποῦν σέ Κέντρα  Ὑγείας μέ πρωτοβάθμια περίθαλψη. 

Ἡ γραμμή πού ὑπάρχει εἶναι νά φιλοξενοῦνται σέ ἰδιόκτητα κτήρια. Ἀπό
τήν στιγμή ὅμως πού δέν ὑπάρχει κάτι τέτοιο στόν Δήμο Ἀχαρνῶν, τό πιθανό-
τερο εἶναι νά μείνει ἐκεῖ πού βρίσκεται. 
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Ολυμπιάδα  Θρακομακεδόνων
O  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΠΑΛΜΟΣ  ΧΤΥΠΑ  ΞΑΝΑ  ΣΤΗ  ΣΚΩΤΙΑ!

ΗΟλυμπιάδα Θρακομακεδό-
νων για τρίτη συνεχόμενη

χρονιά, επίσημα προσκεκλημένη
από την σκωτσέζικη ομοσπονδία
γυμναστικής, θα ταξιδέψει ως το

μαγευτικό Εδιμβούργο, προκει-
μένου να λάβει μέρος στο διεθνές
φεστιβάλ γυμναστικής «GYM-
FEST».

Η ομάδα που επιλέχτηκε να
εκπροσωπήσει το σύλλογό μας
και την χώρα μας είναι η ανερχό-

μενη δύναμη, η ομάδα των Γαζέ-
λων. 

Η αποστολή αποτελείται απο
11 μικρές ταλαντούχες αθλήτριες,
τη Μαριάννα Λυμπεροπούλου, τη

Δανάη Μπαλατσούρα, τη Νικολίνα
Κανέλλου, την Ευγενία Σκρέκη,
την Ηλέκτρα Χήνου, την Αντιγόνη
Χούμου, τη Χρυσάνθη Τζαβέλα,
τη Νικολέτα Χάψα, τη Βάλια Φώ-
του, τη Μελίνα Τσούλφα και τη
Φανή Φώτου.

Την αποστολή συνοδεύουν και
υποστηρίζουν οι γονείς των αθλη-
τριών, η προπονήτρια και χορο-
γράφος του προγράμματος Ολυμ-
πία Δραγούνη, η πρόεδρος της

Ολυμπιάδας και διοργανώτρια
της αποστολής, Χρύσα Τσα-
φαντάκη και η έφορος της
ομάδας και ταμίας του συλ-
λόγου μας Έφη Φιλίππου.

Ευχαριστούμε θερμά τα
φροντιστήρια ΧΡΟΝΟΣ για
τα υπέροχα κορμάκια που χο-
ρήγησε στην ομάδα των Γα-
ζέλων και την γραμματέα του
συλλόγου μας Αντιγόνη Κιρ-
μιζά που για άλλη μια φορά
ολοκλήρωσε τέλεια όλη την
διαδυκτιακη επαφή με την
διοργάνωση.

Η ομάδα ταξιδεύει Παρα-
σκευή ξημερώματα 15 Νοεμ-
βρίου για Εδιμβούργο και πα-
ρουσιάζεται  Κυριακή μεση-

μέρι στο υπέροχο στάδιο BELLS,
στο PERTH, με ένα δύσκολο πρό-
γραμμα ενόργανης και ακροβα-
τικής γυμναστικής με τίτλο «FOR-
MULA 1».

Καλό ταξίδι, καλή επιτυχία και
την γαλανόλευκη ψηλά!

ΠΡΟΣ:   1. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων

2. ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΟΙΝ:  Έντυπο και Ηλεκτρονικό τύπο

ΘΕΜΑ:  «Διοργάνωση σχολικών αγώνων σκάκι για

μαθητές δημοτικών σχολείων»

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων σε συνεργασία με τον

Ε.Ο.Σ Αχαρνών συνδιοργανώνει σχολικούς αγώνες σκάκι

για τους μαθητές των δημοτικών σχολειών της πόλης

μας.

Την ευθύνη της διεξαγωγής των αγώνων θα έχει το

σκακιστικό τμήμα του ΕΟΣ Αχαρνών με τους έμπειρους

διαιτητές, προπονητές και αθλητές που διαθέτει. Οι αγώ-

νες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής

Σκακιστικής Ομοσπονδίας και στα πρότυπα της Ένωσης

Σκακιστικών Σωματίων Νομού Αττικής και θα  πραγμα-

τοποιηθούν στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Ο.Σ το Σάβ-

βατο 30/11/13 από τις 10:30 το πρωί.  

Παρακαλούμε τα Δ.Σ των συλλόγων μελών μας, να

ενημερώσουν άμεσα τους γονείς και μαθητές για την πα-

ραπάνω διοργάνωση για ευρύτερη συμμετοχή, μιας και

θεωρούμε ότι το σκάκι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι

του πνευματικού αθλητισμού.

Για πληροφορίες:

Ένωση Γονέων κ. Κώστας Καρυδάκης: 

Τηλ.:6944 250 263

e-mail: info@goneis-acharnes.gr

ΕΟΣ κ. Γιάννης Παντελίδης: Τηλ.: 6947 445 702

e-mail: eosa@otenet.gr

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κώστας Καρυδάκης                             Γιώτα Γιαννάκου

Ιταλική Σόμπα Pellet Καλοριφέρ MCZ
• Ονομαστική θερμική ισχύς σε kW max 23,00
• Θερμική ισχύς το νερό 16,2 KW
• Ονομαστική απόδοση 92,00% 
• Ωριαία κατανάλωση στο μέγιστο 4,00 kg / h
• Θερμαινόμενος όγκος 530 m3

• Βάρος 190 kg
• Tιμή 2.900  €

Ισπανική Σόμπα Pellet Καλοριφέρ
• Ωριαία Κατανάλωση:  min 1,1 kg/h 

- max 3,1kg/h
• Χωρητικότητα Pellet: 21 kg

• 14 kw
• Βάρος 127 κιλά

• Τιμή 2.380 €ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΕΧΟΥΝ
ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΑΣ
ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΑ
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ

Inox Θάλαμος
• Αυτονομία 6-8 ώρες
• Από 30.00 θερμίδες μέχρι

300.000 θερμίδες

Κουζίνες αερίου τριών εστιών με 99 €
• Διαστάσεις  : 72 x 38 x 10 εκ.
• Ανοξείδωτος σκελετός με επιφάνεια από Μαύρο

κρύσταλλο (tempered glass)
• Τεχνικά χαρακτηριστικά: 4600 W
• Εστίες: 1 x 1500 W + 1 x 600W + 1 x 2500 W
• Αυτόματη ανάφλεξη με το γύρισμα του διακόπτη
• Μπρούτζινες κεφαλές εστιών

• Δυνατότητα Θέρμανσης από 30 ως 70 τ.μ.
• Εργονομικό και καλαίσθητο design
• Με διακόπτη ανάφλεξης
• Με ασφάλεια προστασίας
• Φιλικό προς το περιβάλλον

ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ
ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 168 (ΠΡΩΗΝ 50) ΑΧΑΡΝΑΙ • ΤΗΛ. 210 2465489 - 6946 181879 - 6985 084784
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 11 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ • ΤΗΛ. 2671 300354

www.filippatos.gr e-mail: filippatos7@yahoo.gr


