
«Β όμβα» στά ταμεῖα τῶν Ὀργα-
νισμῶν Τοπικῆς Αὐτοδιοίκη-

σης καί στά ἑλληνικά νοικοκυριά
ἀναμένεται νά ἀποτελέσει ὁ νέος
φόρος ἀποβλήτων πού καλοῦνται
νά καταβάλλουν ἀπό τήν πρώτη τοῦ
χρόνου οἱ δῆμοι ὅλης τῆς χώρας πού
θάβουν τά ἀπορρίμματά τους. Ὑπο-
λογίζεται ὅτι τό συνολικό κόστος
πού θά πληρώσουν μέχρι τά τέλη
τοῦ ἔτους οἱ χρεωκοπημένοι ΟΤΑ
ἀνέρχεται σέ 157 ἑκατ. εὐρώ -καί
180 ἑκατ. εὐρώ (!) ἀντίστοιχα τό 2015-
, ὁδηγῶντας μέ μαθηματική ἀκρίβεια
σέ αὔξηση τῶν δημοτικῶν τελῶν
γιά νά μπορέσουν νά καλυφθοῦν οἱ
ὑψηλές δαπάνες. Τό τσουχτερό χα-
ράτσι αὐτοπροσδιορίζεται ὡς «εἰδικό
τέλος ταφῆς ἀπορριμμάτων» καί
ἀνέρχεται σέ 35 εὐρώ ἀνά τόνο, τό
ὁποῖο ἐτησίως θά ἀναπροσαρμόζεται
κατά 5 εὐρώ μέχρι νά φτάσει τά 60
εὐρώ ἕως τό 2019. Προβλέπεται στόν
νόμο τοῦ 2012 «γιά τήν παραγωγή
καί διαχείριση ἀποβλήτων» τοῦ ΥΠΕ-
ΚΑ καί μνημονεύεται στό τελευταῖο
σχέδιο διαχείρισης ἀποβλήτων πού
ἀνακοίνωσε πρίν ἀπό λίγες μέρες ὁ
ὑπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης
Μανιάτης.

Ὁ νέος λογαριασμός ἀποτελεῖ ἕνα
εἶδος προστίμου γιά τήν ὀλιγωρία
τῆς χώρας νά ἀναπτύξει σύγχρονες
ὑποδομές διαχείρισης ἀποβλήτων,
ἀλλά καί ἕνα ἰσχυρό κίνητρο γιά
τόν περιορισμό τοῦ ὄγκου τῶν σκου-
πιδιῶν μέ ἐργαλεῖα, ὅπως ἡ ἀνακύ-
κληση καί ἡ ὀρθή διαχείριση ἀπορ-

ριμμάτων. Ἐάν, γιά παράδειγμα,
ἔχουμε 100 τόνους ἀποβλήτων ἀπό
τούς ὁποίους οἱ 10 πηγαίνουν γιά
ἀνακύκληση, οἱ ΟΤΑ θά πληρώνουν
τό εἰδικό τέλος γιά τούς 90 πού θά
πηγαίνουν γιά ταφή. Σέ ὅλη τήν
χώρα ὑπολογίζεται ὅτι παράγονται
κάθε χρόνο περισσότεροι ἀπό 5,5
ἑκατομμύρια τόνοι ἀπορριμμάτων,
ἀπό τούς ὁποίους γιά ταφή ὑπολο-
γίζεται ὅτι πηγαίνουν πάνω ἀπό 4,5
ἑκατομμύρια, δηλαδή τό 82% τῶν
παραγόμενων σκουπιδιῶν. Πρόκει-
ται γιά ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα πο-
σοστά στήν Ε.Ε., καί αὐτό ἀποτελεῖ
ἀνοιχτή πληγή, ἀπό τήν ὁποῖα ἡ
Ἑλλάδα ἀπειλεῖται μέ δυσθεώρητα
πρόστιμα λόγω καί τῆς ἀνεξέλεγκτης
διάθεσης ἀποβλήτων.

Τό timing ὅμως πού ἔχει ἐπιλεγεῖ
γιά νά ἐφαρμοστεῖ ὁ νόμος εἶναι τό
χειρότερο. Στή Μεγάλη Βρετανία,
ἀλλά καί σέ ἄλλες χῶρες στό ἐξω-
τερικό, οἱ πόροι ἀπό τό εἰδικό τέλος
καλύπτουν μονάδες ἀνακύκλησης
καί ἐναλλακτικῆς διαχείρισης. Κάτι
παρόμοιο προβλέπει καί ὁ νόμος
τοῦ 2012, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι τά
τέλη θά πηγαίνουν στό Πράσινο Τα-
μεῖο καί θά καλύπτουν ἔργα ἀνά-
κτησης καί διάθεσης ἀποβλήτων.
Ἔμπειρα στελέχη τῆς ἀγορᾶς ἀπορ-
ριμμάτων, ὅμως, ἐκφράζουν ἀμφι-
βολίες ἐάν τά τέλη πού θά εἰσπραχ-
θοῦν θά δαπανηθοῦν γιά ἀντίστοι-
χους σκοπούς ἤ θά καλύψουν ἀνάγ-
κες τῆς δημοσιονομικῆς τρύπας.

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com

Τέλος στίς χημειοθεραπείες
Σελ. 12

Οἱ Τραντέλληνες τοῦ Ποντιακοῦ 
Ἑλληνισμοῦ Σελ.  6
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Ἐπιχορήγηση 16 ἑκατ. € πρός τόν 
Δῆμο Ἀχαρνῶν Σελ.  9

Οἱ φορολογίες δέν τελειώνουν
Καμπάνα 160 ἑκατ. στούς δήμους πού θάβουν απόβλητα

Συνέχεια στη σελ. 14 Συνέχεια στη σελ. 14

Ἡ Ἀνώνυμη Ἐταιρία Μονάδων Ὑγείας (ΑΕΜΥ) ἐγκαινίασε τήν
Πέμπτη 9 Ἰανουαρίου δύο ὑπερσύγχρονες Κινητές Ἰατρικές Μονάδες
καί ἕνα Μαγνητικό Τομογράφο, ὅλα δωρεά τοῦ ἱδρύματος «Σταῦρος
Νιάρχος». Μέ αὐτόν τόν τρόπο σηματοδοτεῖται ἡ ἔναρξη τοῦ Ἐθνικοῦ
Προγράμματος Ἀγωγῆς-Προαγωγῆς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σέ νη-
σιωτικές, ἀκριτικές καί παραμεθόριες περιοχές τῆς Ἑλλάδας.

Τα ἐγκαίνια ἐτέλεσε ὁ Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρου-
πόλεως κ. Ἀθηναγόρας ἐνῶ παρέστησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας,
κ. Κάρολος Παπούλιας, ὁ Ὑπουργός Ὑγείας κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης, ἡ
Ὑφυπουργός Ὑγείας κ.Ζέττα Μακρῆ ὁ Νομάρχης Κυκλάδων κ.Κων-
σταντίνος Καραπαναγιωτίδης, ὁ Δήμαρχος Ἀχαρνῶν κ. Ντοῦρος, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν κ. Πατούλης, τοπικοί πα-
ράγοντες καί πλῆθος κόσμου.

Ὁ ἀνωτέρω ἐξοπλισμός ἀποτελεῖ δωρεά τοῦ Ἱδρύματος «Σταῦρος
Νιάρχος» στήν Πολυκλινική τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, ἡ ὁποία σημα-
τοδοτεῖ τήν ἔναρξη τοῦ Ἐθνικοῦ Προγράμματος Ἀγωγῆς-Προαγωγῆς
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας σέ νησιωτικές, ἀκριτικές καί παρα-
μεθόριες περιοχές.

Μετά τό πέρας τῆς ἐκδήλωσης ὁ κ. Γεωργιάδης δήλωσε τά παρακάτω:
«Ἐμεῖς συνεχίζουμε καί δίνουμε τήν εἰκόνα τῆς Ἑλλάδας πού ὀνειρευό-
μαστε. Μπορεῖτε νά δεῖτε τό ἀστικοῦ τύπου Κέντρο Ὑγείας τῆς ΑΕΜΥ,
ἐδῶ στήν Πολυκλινική τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ καί νά δεῖτε πώς
θέλουμε νά φτιάξουμε ὅλα τά Ἀστικοῦ Τύπου Κέντρα Ὑγείας τῆς χώρας
τά ἑπόμενα χρόνια. Γιατί οἱ Ἕλληνες πολίτες ἀξίζουν μία καλλίτερη
πρωτοβάθμια φροντίδα ὑγείας καί ἐδῶ μέ τή συνεργασία τοῦ Ἱδρύματος

Μαγνητικός τομογράφος καί δύο 
κινητές μονάδες στήν Πολυκλινική 

τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗἸανουάριος 20142

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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Ἐκλογές 
Ἀγαπητοί συμπολίτες
Μπήκαμε στήν χρονιά τῶν

ἐκλογῶν. Βάσει προγράμματος θά
διεξαχθοῦν οἱ Δημοτικές, οἱ Πε-
ριφεριακές, οἱ Εὐρωπαϊκές καί δέν
ἀποκλείεται καί οἱ Ἐθνικές. Ἄς
τίς πάρουμε ὅμως μέ τήν σειρά:

Στόν Δῆμο Ἀχαρνῶν ἐπί κε-
φαλῆς παρατάξεων εἶναι: Ὁ νῦν
Δήμαρχος Σωτήρης Ντοῦρος, ὁ
πρώην βουλευτής Ἀθανάσιος Κα-
τσιγιάννης, ὁ Ἰωάννης Κασσαβός, ὁ Παναγιώτης
Γρηγοριάδης, ὁ πρώην ἀντιδήμαρχος Σπύρος Βρεττός
ὁ ὁποῖος παραιτήθηκε ἀπό τήν παράταξη τοῦ Δημάρχου,
ὁ Βασίλης Τοπαλιανίδης καί ὁ Ὀδυσσέας Καμπόλης. 

Μέ ἐξαίρεση τίς δύο τελευταῖες παρατάξεις πού
εἶναι κομματικές, ὅλες οἱ ἄλλες εἶναι ἀνεξάρτητες πο-
λιτικά. Βέβαια οἱ ἐπί κεφαλῆς μπορεῖ νά κλίνουν
κάπου ἰδεολογικά - ἄν καί αὐτό εἶναι πολύ ρευστό
πλέον - ὅμως ἔχουν πλαισιώσει τό ψηφοδέλτιό τους
μέ πρόσωπα ἀπό ὅλο τό πολιτικό φάσμα καί τό πρό-

γραμμά τους καί οἱ στόχοι τους
ἀπέχουν ἀπό κομματικές ἰδεολογίες.
Ἡ παράταξη τοῦ Βασίλη Τοπα-
λιανίδη συνεπής πρός τίς ἀρχές
τοῦ ΚΚΕ, ἔχει σταθερές ἀπόψεις.
῾Η παράταξη τοῦ Ὀδυσσέα Καμ-
πόλη ἡ ὁποῖα γεννήθηκε ἀπό τόν
ΣΥΝ καί μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ,
μπορεῖ νά περιλαμβάνει καί 2-3
πρόσωπα διαφορετικῶν ἀντιλή-
ψεων, ὅμως αὐτό δέν ἀλλάζει τήν
ὑφή της. Βασίζει τίς ἐλπίδες της

δέ, στήν πανελλήνια ἄνοδο τοῦ κόμματος. Ἐπειδή
ὅμως εἶναι ἀκόμα νωρίς, δέν ἀποκλείεται νά ἐμφανιστεῖ
καί ἄλλος ὑποψήφιος.

Ἄν οἱ αὐτοδιοικητικές εἶναι κυρίως θέμα προσώπων,
οἱ εὐρωπαϊκές εἶναι καθαρά πολιτικές. Ἀνεξάρτητα
ἀπό τό πόσο ἐπηρεάζουν τό Εὐρωκοινοβούλιο, λει-
τουργοῦν σάν ἐπίσημη καί ἀναμφισβήτητη σφυγμο-
μέτρηση τῆς τάσεως τῶν πολιτῶν. Γνωρίζουμε ὅτι οἱ
ἐταιρίες δημοσκοπήσεων βγάζουν ὅ,τι ἀποτέλεσμα
θέλει ὁ πελάτης τους. Δηλαδή ὅτι πληρώνεις παίρνεις.

Ὁ σκοπός δέ τῶν ἐντολέων τους εἶναι νά ἐπηρεάσουν
καί νά κατευθύνουν τόν κόσμο, δηλαδή καθαρά προ-
παγανδιστικός καί ὄχι ἐνημερωτικός. Στά «ἀποτελέ-
σματα» λοιπόν πού ἐμφανίζονται εἴμαστε πολύ ἐπι-
φυλακτικοί ἕως ἀδιάφοροι.

Ἕτσι λοιπόν τό ἀποτέλεσμα τῶν εὐρωεκλογῶν, πι-
θανόν νά φέρει ἐσωτερικές ἐξελίξεις. Ἄν δηλαδή ὁ
ΣΥΡΙΖΑ πρωτεύσει μέ κάπως μικρή διαφορά ἀπό
τήν ΝΔ, τότε ἡ κυβέρνηση θά ἀντέξει μέχρι τήν
ἐκλογή τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τό 2015. Ἄν
ὅμως ἐπαληθευθοῦν οἱ πληροφορίες μας, πού λένε
ὅτι ὑπάρχει μεγάλη διαφορά, τότε πολύ δύσκολα θά
κρατηθεῖ ἡ συγκυβέρνηση. Θά ὑποχρεωθεῖ νά προσφύγει
σύντομα (τό φθινόπωρο) σέ ἐθνικές ἐκλογές. Γιά νά
μήν ἀναγκαστεῖ νά φθάσει ἐκεῖ ὅμως, πού θά ἔχει
μεγάλες ἀπώλειες, εἶναι πιθανόν νά στήσει τριπλές
κάλπες τόν Μάιο, γιά νά συγκρατήσει τήν ζημιά.
Βέβαια δέν μποροῦμε νά ἀποκλείσουμε τελείως καί
τήν μικρή πιθανότητα ἀπό ἀστάθμητους παράγοντες
νά ἔχουμε ἐθνικές ἐκλογές καί πρίν τόν Μάιο. 

Σέ κάθε περίπτωση -ὅπως λέγαμε παλιά- ξεσκονίστε
τά ἐκλογικά σας βιβλιάρια.

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

Ἐλεύθερο Βῆμα Ἀχαρνῶν

Τό site «Ἐλεύθερο Βῆμα Ἀχαρνῶν» eleft-
herovima.wordpress.com τοῦ κυρίου Κώστα
Ζίγκηρη, ἐκτός πού μᾶς προσφέρει πάντα
ἔγκυρη ἐνημέρωση, δέν παραλείπει νά προ-
βάλλει πάντα τήν ἐφημερίδα μας.

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα
Τά ὀθωμανικά μνημεῖα εἶναι τεκμήρια

μιᾶς ἐποχῆς, ἀλλά αὐτό δέν τά ἐντάσσει
ἀναγκαστικά στά διατηρητέα μνημεῖα,
οὔτε καί στήν πολιτιστική παραγωγή
μας. Ἀντιθέτως, εἶναι τεκμήρια τῆς φο-
βερῆς καταστροφῆς πού ὑπέστη ὁ ἑλλη-
νικός πολιτισμός ὁπουδήποτε πάτησε
τό τούρκικο ποδάρι. Προσοχή, ὄχι τό πο-

δάρι τοῦ οἱουδήποτε κατακτητῆ ἀλλά τοῦ
Ὀθωμανοῦ Τούρκου συγκεκριμένα. Κι ἕνας
ἀδαής γνωρίζει τί ἀνάπτυξη πολιτιστική
εἶχε ὁ ἑλληνισμός, κάτω ἀπό τούς Ρωμαίους
ἤ ἀργότερα ὑπό τούς Βενετούς (βλ. Κρήτη,
Ἐπτάνησα…) καί τί καταθλιπτική κα-
θυστέρηση ἐπῆλθε μέ τήν κυριαρχία
τῆς ἀσιατικῆς κατάρας.

Καθιερωμένες λέξεις καί φράσεις
στήν καθαρεύουσα δέν μεταγλωττί-
ζονται: Μικρά Ἀσία, Ἐρυθρὰ θάλασσα,
Μέλας Δρυμός, ἡ Ἀριστερά, Λευκός
Οἶκος, βαρύ ὕδωρ, ἐκδοτικός οἶκος, χει-
μερία νάρκη, Μικρά Ἄρκτος, ἡ μάστιγα
(τοῦ αἰῶνα), ἡ πτέρυγα (τῆς Βουλῆς),
κλάδος (τῆς ἐπιστήμης), σινική μελάνη,
δαμόκλειος σπάθη κ.λπ.

Διατηροῦμε ἀναλλοίωτες τίς τουλά-
χιστον 2000 ἀρχαϊστικές φράσεις καί
λέξεις πού χρησιμοποιοῦμε στόν γρα-
πτό (χωρίς νά θέτουμε εἰσαγωγικά)
καί προφορικό λόγο, ὅπως: ἐν πάσῃ

περιπτώσει, σύν τοῖς ἄλλοις, καί οὕτω
καθ’ ἑξῆς, ἐκ τοῦ σύνεγγυς, ἐν κρυπτῷ
καί παραβύστω, χάρμα ἰδέσθαι, ἐν τῷ
μεταξύ, παραδείγματος χάριν, ἐξ
ἄλλου, ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, αὐτός κάθ΄
ἑαυτόν, ἐκ προοιμίου, τοῖς μετρητοῖς,
ἄφ΄ ἑνός μέν - ἄφ΄ ἑτέρου δέ, ὕπ΄ ὄψιν,
φέρ΄ εἰπεῖν, ἐν γένει, αὐθωρεί καί πα-
ραχρῆμα, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, τύποις,
εἴθισται, τιμῆς ἕνεκεν, ἔφ΄ ὅρου ζωῆς,
ἐν κατακλεῖδι, ἐν μέρει, ἐπί πληρωμή,
λίαν καλῶς, ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ, κοινῆ
συναινέσει, ἀβρόχοις ποσίν, ἐν γνώσει,
ἐξ αἰτίας κ.λπ.

Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453
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«Το να είσαι Έλληνας δεν είναι θέμα καταγωγής,
αλλά αγωγής»

Νικ. Εγγονόπουλος

Από τους τελευταίους Δασκάλους του Γένους μας, ο
Φώτης Κόντογλου, για να παραστήσει την εικόνα της ση-
μερινής Ελλάδας, κατέφυγε σ’ ένα μύθο. Το μύθο του χτα-
ποδιού. Η χταπόδα βοσκά στον πάτο της θάλασσας μαζί
με το χταποδάκι. Άξαφνα το καμακώνουνε. Το χταποδάκι
φωνάζει: «Με πιάσανε μάνα». Η μάνα τού λέγει: «Μη
φοβάσαι παιδί μου». Ξαναφωνάζει το μικρό: «Με βγάζουν
από τη θάλασσα». Πάλι λέγει η μάνα: «Μην φοβάσαι παιδί
μου. Και πάλι: «Με σγουρίζουνε (με τρίβουνε στα βράχια):
Μη φοβάσαι παιδί μου». «Με μασάνε». «Μην φοβάσαι παιδί
μου». «Πίνουνε κρασί, μάνα». «Άχ! σ’ έχασα παιδί μου». 

Το χταποδάκι, λέει ο Κόντογλου, συμβολίζει την Ελλάδα.
«Παλαιόθεν και ως τώρα όλα τα θερία πολεμούν να την
φάνε» τρώνε, αλλά μένει και μαγιά. Χταποδομάνα είναι η
μοίρα της Ελλάδας. Το κρασί συμβολίζει τα φώτα του
φράγκικου πολιτισμού, που μετακενώθηκαν στην καθ’ ημάς
Ανατολή από τους ξιπασμένους νεόπλουτους της μάθησης.
Με το κρασί ξεχνάς ποιος είσαι… Έγραψε ο Χουρμούζης,
αγωνιστής του ’21 και λόγιος, για τους τότε ψαλιδόκωλους
που κατέφταναν σωρηδόν από τη Δύση, για να μας φωτίσουν.
«Απροκάλυπτος περιφρόνησης των πατρίων μας και της
θρησκείας ακόμη, ως δείγμα ευρωπαϊκής προόδου. Συμ-
περιφορά γελοιωδέστατη, δήθεν υψηλής ανατροφής και
σφαίρας αριστοκρατικής. Ξιπασμένων οψιπλούτων αηδέ-
στατοι επιδείξεις! Πτωχοαλαζονεία αξία οίκτου, γλώσσα
παρδαλή». Ο Ζουράρις τους ονομάζει νατοκεμαλικά ρινί-
σματα, «γυρολόγους της αμερικανικής νέας τάξης πραγ-
μάτων, εξυπνάκηδες, δηθενάδες που βούλιαξαν στο τίποτε
του δήθεν τους και στο δήθεν του τίποτά τους», καταπώς
τα αραδιάζει στο έξοχο πόνημά του «βέβηλα και κίβδηλα». 

Αυτό το σάπιο κρασί, το νεοταξικό αφιόνι, ποτίζει ύπουλα
κυρίως το σχολείο. Παράδειγμα. Βιώνουμε στις μέρες μας
κάποιες στρεβλώσεις και παρανοήσεις στην Παιδεία (ή
μάλλον εκπαίδευση). Ο κοινός νους βεβαιώνει πως δεν λεί-
πουν απλώς αίθουσες διδασκαλίας ή διδακτικό προσωπικό,
εποπτικά μέσα και λοιπά, τα οποία θα λείπουν και θα συμ-
πληρώνονται αενάως. Λείπει κάτι κρισιμότερο. Ο μαθητής
δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο είναι μαθητής, ο δάσκαλος
για ποιο λόγο είναι δάσκαλος, η πολιτεία τι θέλει από το
σχολείο. Δεν πρόκειται για κάποια επιγενόμενη κρίση αξιών,
πρόκειται περί κρίσεως νοήματος, όχι δηλαδή τι αξίζει και
τι όχι, αλλά τι σημαίνει και που αποσκοπεί τούτο ή εκείνο.
Επειδή τα θέματα αυτά είναι μεγάλα, θα περιοριστώ σε
δύο τρέχοντα ιδεολογήματα ή καλύτερα, όροι- γλειφιτζούρια
αναγκαστικής κατανάλωσης, των οποίων τα πλεονεκτήματα
δεν μπαίνουν καν στον κόπο να μας τα εξηγήσουν οι
νεόκοποι παιδαγωγοί. Πρώτον ότι κέντρο του σχολείου
είναι ο μαθητής και όχι ο δάσκαλος και δεύτερον ότι το
σχολείο πρέπει να ανοίξει στη ζωή, σχολείο ανοικτό στη
ζωή. Σήμερα η ιδέα ότι το παιδί είναι το κέντρο του
σχολείου, όποια και αν είναι η γενεαλογία της και όσοι κι
αν είναι οι επιστημονικοί της καρποί, έχει αποβεί ένα
ολέθριο ιδεολόγημα, καταστρεπτικό της ίδιας της υπόστασης
του σχολείου. 

Ιδρυτική συνθήκη του σχολείου είναι ότι υπάρχει κάποιος
που γνωρίζει (ο δάσκαλος) και κάποιος που δεν γνωρίζει (ο
μαθητής) και ότι ο δεύτερος προσέρχεται στον πρώτο για
να διδαχτεί και να μάθει. Ο μαθητής πηγαίνει σχολείο για
να μάθει μαθαίνει» όπως λέει ένα τρέχον ευφυολόγημα, το
οποίο είναι μία πελώρια ανοητολογία- «κέλυφος έρημο εν-
νοίας» κατά τον Ροΐδη- για τον απλούστατο λόγο ότι μόνο
μαθαίνοντας συγκεκριμένα πράγματα μαθαίνει κανείς τελικά
να μαθαίνει. Η περιβόητη κριτική ικανότητα, η ανάπτυξη
της οποίας έχει αναχθεί σε πρωταρχικό στόχο της εκπαί-
δευσης, προϋποθέτει μαθητεία, σπουδή κοπιαστική μελέτη.
Όλα αυτά τα μορφωτικά αγαθά τα μεταδίδει ο αφοσιωμένος
δάσκαλος- έχει μεταδοτικότητα έλεγαν παλιά-και τότε
παίρνει και αυτός, ως αντίδωρο, την ευλογημένη αγάπη
των μαθητών του. Σήμερα δυστυχώς καταστρέψανε το δά-
σκαλο, για να τον μεταβάλλουνε σε συνδικαλιστή και φρον-
τιστή, σε μίζερο πενταροκυνηγό, που ξέρει μόνο να διεκδικεί
και να κομματί(α)ζεται. Και βέβαια, όλα ακυρώνονται, αν ο
δάσκαλος δεν διδάσκει με το παράδειγμά του. («Τούτο δι-
δασκάλου αρίστου, το δι αυτού παιδεύειν ά λέγει». Διδάσκει

ο άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όπως οι ουρανοί διηγούνται
δόξαν Θεού χωρίς να έχουν στόμα, αλλά διά του κάλλους
τους, έτσι και ο δάσκαλος, το ξαναγράφω, πρέπει να έχει
ζωή φωτεινή, για να φωτίζει). 

Το δεύτερο, τώρα, αερόπλαστο ιδεολόγημα, περί σχολείου
ανοιχτού στη ζωή. Όσοι μιλούν για ζωή σίγουρα υπονοούν
ότι ζωή σημαίνει χαμόγελο, ευτυχία, σοφία , καλοσύνη και
λοιπά χαζοχαρούμενα, κάτι τέλος πάντων απεριόριστα
θετικό. Στη ζωή όμως ανήκουν ο ανταγωνισμός, η βία, ο
φανατισμός και η μισαλλοδοξία, ο δόλος και η απάτη, η
χυδαιότητα και η βλακεία. Υποστηρίζω πως το σχολείο
πρέπει να κλείσει στη ζωή. Το σχολείο πρέπει να γίνει
κάστρο συντήρησης, και χρησιμοποιώ τη λέξη με την πρω-
ταρχική, κυριολεκτική της σημασία. Να συντηρεί δηλαδή
ό,τι παρέλαβε -την παράδοση- και να το παραδίδει στους
νεότερους. Η παράδοση με την παιδαγωγική της εξοχότητα,
αποτελεί πνευματικό θησαυρό, αδαπάνητο, ο οποίος μετα-
βιβάζεται από γενεά σε γενεά. Η παράδοση προσφέρει τα
ηθικά πρότυπα ως βιωμένες αξίες, τον άγιο και τον ήρωα,
τον Πατροκοσμά και τον Καραϊσκάκη, και όχι ως άνωθεν
επιταγές. Αφού προσλάβουν οι νεότεροι τα τιμαλφή και τις
αξίες, όταν αποφοιτήσουν και «βγουν» στη ζωή, όταν απλώ-
σουν τα φτερά τους σαν θαλασσοπούλια πάνω στο πέλαγος,
θα καινοτομήσουν. Έλεγε η Χάννα Άρεντ, ήδη από το
1958, στο απροσπέραστο δοκίμιο της «η κρίση της εκπαί-
δευσης». «Μου φαίνεται ότι ο συντηρητισμός νοούμενος
ως συντήρηση, αποτελεί την ίδια την ουσία της εκπαίδευσης,
η οποία έχει πάντοτε ως έργο της να περιβάλλει και να
προστατεύει κάποιο πράγμα το παιδί έναντι του κόσμου,
τον κόσμο έναντι του παιδιού, το καινούργιο έναντι του πα-
λαιού, το παλαιό έναντι του καινούργιου». Σήμερα όμως
όχι μόνο δεν προστατεύουμε το σχολείο από την τύρβη και
την βλακεία του κόσμου, αλλά το μετατρέψαμε σε κακέκτυπο
του, αφήσαμε τα πορτοπαράθυρά του ανοιχτά και εισβάλλει
η περιρρέουσα ασχήμια. 

Σχολείον ίσον δάσκαλος, έλεγε ο Παλαμάς. Οι καιροί
απαιτούν αφοσιωμένους δασκάλους, συντηρητές της πα-
ράδοσης και μεταλαμπαδευτές αξιών, που θα διδάσκουν
σ’ ένα σχολείο, κλειστό στον αφόρητο «έξω» κόσμο. «Γιατί
σήμερα φαίνεται ότι ο δάσκαλος μετατρέπεται σε εκπαι-
δευτικό, που περισσότερο διεκδικεί, παρά διακονεί, πράγμα
που επιδεινώθηκε λόγω κρίσεως-που μεταδίδει «πληροφο-
ρίες» στη νέα γενιά, αλλά δεν έχει πρόταση ζωής. Και ο
μαθητής γίνεται εκπαιδευόμενος, ο οποίος δεν θέλει να
ακούει, δεν μαθαίνει να ακούει, αλλά να έχει άποψη για
όλα και να κρίνει. Η «εκπαιδευτοποίηση» του δασκάλου και
η απώλεια της ιδέας της μαθητείας μπορούν να αποβούν
μοιραία για την παιδεία μας. Γιατί ο δάσκαλος δεν αρκεί να
είναι ειδικός επιστήμονας της αγωγής και παράγοντας της
εκπαίδευσης δεν φτάνει να έχει ανθρωπιστική παιδεία,
πρέπει να έχει και το «ήθος του δασκάλου», την ελευθερία
και τη σοφία, που δεν αποκτώνται με την καλύτερη οργάνωση
της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, αλλά είναι υπόθεση
αληθινής μαθητείας, υπευθυνότητας και αυθυπέρβασης. 

Και γιατί η λέξη «μαθητής» κατονομάζει μια από τις ση-
μαντικότερες διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης, την
αλήθεια της σχέσης, της άσκησης, της υπακοής, του σε-
βασμού, της αγάπης για την πνευματική μας κληρονομιά.
Δάσκαλος και μαθητής είναι κατάκτηση, που θα έπρεπε να
προσέχουμε ως κόρην οφθαλμού. Μαζί με τον δάσκαλο
και τον μαθητή απειλείται σήμερα και η ίδια η έννοια της
παιδείας ως ανθρωποποιίας, αφού, μέσα στη γενικότερη
σύγχυση αξιών, κυριαρχεί ο χρησιμοθηρικός προσανατο-
λισμός στον χώρο της εκπαίδευσης και απεμπολούνται
αλήθειες ζωτικές για τον άνθρωπο και την ελευθερία του.
Οι αλήθειες που συγκλόνισαν τους Πατέρες και τους Μάρ-
τυρες, τους αγωνιστές και τους ήρωες, που διέσωσαν το
Γένος, δεν φαίνεται σήμερα να μας αγγίζουν. Χάνεται η
αλήθεια ότι παιδεία αναφέρεται στην ικάνωση της νέας
γενιάς να ανακαλύπτει νόημα ζωής και αξιολογικό προσα-
νατολισμό μέσα από τη συνάντηση με τα πολύτιμα στοιχεία
της παράδοσης, η οποία δεν είναι «το δικαίωμα ψήφου των
νεκρών», αλλά ανεξάντλητη πηγή νοηματοδότησης της
ελευθερίας μας. «Παράδοση είναι η ζωντανή φωνή των κε-
κοιμημένων και όχι η νεκρή φωνή των ζωντανών» σύμφωνα
με μια ευφυή ερμηνεία». 

Aντίβαρο

Δάσκαλος και μαθητής: η ιερότητα μιας σχέσης
Δημήτρης Νατσιός

“Η Ελλάς δεν χρειάζεται αναδιάρθρωση του χρέους αλλά του
πολιτεύματος της 3ης πρωθυπουργικής ολιγαρχίας” (...)

Όπως το 2001, η ξυνωρίς Στουρνάρα-Καραβίτη αλλοίωσε τα
δημοσιονομικά ελλείμματα και συνήψε ανταλλαγή χρέους (swap)
με την Γκόλντμαν Ζάκς, διά να εντάξει την ανέτοιμη χώρα μας
στην δυσλειτουργική Ευρωζώνη, έτσι και τώρα, η κυβέρνηση Σα-
μαρά-Βενιζέλου, αφού εξήντλησε όλα τα τεχνάσματα της δημι-
ουργικής λογιστικής και προπαγάνδας («πρωτογενές πλέονασμα,
διαρπαγή των καταθέσεων στην Κύπρο και ανάλλωσι του ¼ των
συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ελλάδος, success, κλπ) εξή-
γαγε από το ταχυδακτυλουργικό της καπέλο νέο λαγό: την ανα-
διάρθρωση του δημοσίου χρέους! 

Πρός τούτο επικαλείται τις δήθεν επιστημονικές συνηγορίες
του ΔΝΤ, που ευθύνεται ευθέως διά την διόγκωση του Ελληνικού
χρέους, κατόπιν των δύο καταστρεπτικών και παρανόμων «μνη-
μονίων». 

Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέρυ Ράϊς τοποθέτησε την επάνοδο
της Τρόικα στην Αθήνα στις αρχές Ιανουαρίου του 2014 και «διόρ-
θωσε» προγενέστερη δήλωσή του περί «αναδιάρθωσης» του χρέ-
ους - ό,τι ισχύει γενικώς και όχι ειδικώς διά την Ελλάδα. 

Η δήθεν αναδιάρθωση του Ελληνικού χρέους από τις 17 κυ-
βερνήσεις της Ευρωζώνης που το κατέχουν, θα είναι το επόμενο
φιάσκο της κυβερνήσεως Σαμαρά. 

Θα είχε νόημα το 2009 ή έστω και το 2010, κατά το προηγού-
μενο της συμφωνίας του Λονδίνου 1953 που περιέκοψε το Γερ-
μανικό εμπόλεμο χρέος κατά 63% στα 14 δις μάρκα και επέτρεψε
την ανάκαμψη της Γερμανικής οικονομίας. Αλλά τότε η Γερμανία
μπορούσε να εξυπηρετήσει το εναπομένον χρέος της, λόγω των

εξαγωγικών της επιδόσεων. Εξασφάλιζε την απαιτουμένη (νομι-

σματική) ρευστότητα με το εθνικό της νόμισμα, το Ντόϋτσε μαρκ
που ειχε υποτιμηθει σημαντικά, διά να κινήσει την παραγωγή και
χορηγήσει πιστώσεις στο εξωτερικό. 

Η Ελληνική οικονομία, μ’ ένα συνολικό δημόσιο χρέος 378 δις
ευρώ, στα τέλη του 2013, και με ΑΕΠ κατώτερο των 190 δις ευρώ,
είναι αδύνατον να εξυπηρετήσει ακόμη και τους τόκους, πολλώ

δε μάλλον τα χρεολύσια του δημοσίου χρέους. Στερείται επίσης

εθνικού νομίσματος και νομισματικής ανεξαρτησίας γιά να πα-

ράσχει ρευστό χρήμα στην ιδιωτική οικονομία και να σώσει τις

Τράπεζες, που σταμάτησαν να δίδουν πιστώσεις. 

Η νομισματική ρευστότης δεν επαρκεί (προσφέρεται «με το
τσιγγέλι» από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και όταν χορη-
γείται, επαυξάνει το Τραπεζικό χρέος, παρά την ανακεφαλαίωση
και την προσεχή –«εν ευθέτω χρόνω» κατά Προβόπουλον– περι-
κοπή των καταθέσεων, όπως προηγουμένως των ομολόγων. 

Η αύξηση των απληρώτων δανείων (στεγαστικών, επιχειρημα-
τικών, πιστωτικών καρτών) και η μείωση των καταθέσεων περιο-
ρίζουν ραγδαίως την Τραπεζική χρηματοδότηση της ελληνικής οι-
κονομίας και οδηγούν πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις στην
χρεωκοπία. 

Μ’ απλά λόγια, ακόμη και αν το χρέος «εχαρίζετο», η έλλειψις

ρευστότητος θα το εδημιούργει εκ νέου, οδηγούσα την οικονομία

εις αυτοτροφοδοτουμένην ύφεση, με άκρως δυσμενή αποτελέσματα

διά την ανεργία και την πληθυσμιακή συρρίκνωση της χώρας.

Είναι προφανές ό,τι η διετής τακτική της κυβερνήσεως Σαμαρά
στερείται στρατηγικής εξόδου απ’ την ύφεση και δεν επιτρέπει
την ανάπτυξη, που μόνον αυτή δύναται να αποκολλήσει την οικο-
νομία απ’ το τέλμα των «μνημονίων». 

Διά την ανάπτυξη χρειάζεται η νομισματική πολιτική να επα-

νεθνικοποιηθεί και να χορηγηθεί επαρκής ρευστότης, που μόνον

το εθνικό νόμισμα δύναται να εξασφαλίσει. Με φρόνιμη δημο-

σιονομική πολιτική, ισοσκελισμένο τακτικό προϋπολογισμό και

μακρόπνοο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προστιθεμένης

αξίας, χρηματοδοτούμενον από πιστωτικά έσοδα του εσωτερικού

(υπάρχουν εν αφθονία στα σεντούκια της Μέσης Αστικής Τάξεως)
η επανεκκίνηση της οικονομίας θα ήταν απολύτως εφικτή, από
μία σοβαρή κυβέρνηση. 

Αρκεί η Ελληνική οικονομία ν’ απαλλαγεί απ’ το πανάκριβο
ευρώ, απ’ τα μηδενικά επιτόκια και τον φορολογικό αντιπληθωρισμό
και να επανιδρύσει το Τραπεζικό σύστημα, με επίκεντρο την Εθνική
Τράπεζα –κι’ όχι την ...Πειραιώς. Θα πρέπει συγχρόνως να χρησι-
μοποιηθεί η Οικοδομή, με κίνητρα και αντικίνητρα (μείωση φόρων,
Κτηματολόγιο και πλειστηριασμούς κακοπληρωτών) ως «η μητέρα
των 1000 τεχνών»,διά να προσφέρει απασχόληση. 

Εντός πενταετίας και μ’ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (αγωγό νερού από τον ¼Εβρο στην Θεσσαλία, διώρυγα
στον Αξιό-Μοράβα, γιά την παράκαμψη του Δουνάβεως, διεθνές

Η Αυτα-απάτη Αναδιάρθρωσης 
του Χρέους

Toυ Κων. Κόλμερ
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Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 27ου και 30ού Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών

Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμό-
νων των 27ου και 30ου Δημο-

τικών σχολείων Αχαρνών (2ο Δημο-
τικό σχολείο Ολυμπιακού Χωριού)
στις 21 και 22 Δεκεμβρίου 2013,
πραγματοποίησε για πρώτη φορά
στην περιοχή μας ένα χριστουγεν-
νιάτικο χωριό για μικρούς και μεγά-
λους, το οποίο έκλεισε με ένα γεύμα
αγάπης στο σχολείο μας στις
23/12/2013.

Οι αίθουσες του σχολείου μας με-
τατράπηκαν σε σπιτάκι του Άγιου
Βασίλη στο οποίο τα παιδάκια μπο-
ρούσαν να ζητήσουν από τον Άγιο
Βασίλη μια ευχή για το σχολείο μας,

ενώ ένα Bazaar μεταχειρισμένων
παιχνιδιών περίμενε το κάθε παιδάκι
να διαλέξει το δώρο του. Στο Εργα-
στήριο των Ζαχαρωτών μικροί και
μεγάλοι έφτιαξαν γλυκά αλλά κερά-
στηκαν και από τα δεκάδες γλυκά
(δωρεές φίλων μας) που τους περί-
μεναν εκεί. Στην αίθουσα της δημι-
ουργίας εκατοντάδες διαφορετικά
υλικά περίμεναν τα παιδιά για να

τους δώσουν μορφή. Αnimater, κλό-
ουν, ξωτικά, χριστουγεννιάτικα δέν-
τρα και ένας κύκλος από διαγωνι-
σμούς διαδέχονταν ο ένας τον άλλον
προκειμένου να συμπληρώσουν την
χαρά των παιδιών και να απογει-
ώσουν τον ενθουσιασμό τους. Τα
ζωγραφισμένα χαμόγελα στα πρό-
σωπα των μικρών μας φίλων αλλά
και η επιθυμία τους να ξαναγίνει και
του χρόνου, για εμάς ήταν η μεγα-
λύτερη ικανοποίηση για όλα όσα με
μεγάλη κούραση αλλά και χαρά και
αγάπη μπορέσαμε να τους προσφέ-
ρουμε. 

Όλοι μαζί στολίσαμε το δέντρο

της αγάπης με τα αστέρια από το
Make A Wish δίνοντας έτσι την ευ-
καιρία να γίνουν και κάποια άλλα
παιδάκια πιο χαρούμενα . Για να
μπορέσει όμως, το όνειρό μας να
πάρει μορφή χρειαστήκαμε αρκετή
βοήθεια και θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε όλους όσους μας βοήθησαν
για να έχουμε το επιθυμητό αποτέ-
λεσμα. Τον Ιερό Ναό «Αγ. Κυ-

ρίλλου και Μεθοδίου» Ολυμπια-
κού Χωριού και τους ιερείς μας
πατέρα Σωκράτη και πατέρα Αλέ-
ξανδρο, την εταιρία “Misko”, το
“Allou Fun Park “, το Super Mar-
ket “Βερόπουλος”, τον κ. Δημή-
τρη Μπατή, τα Κρέατα «Σιά-
σκος», τον Δήμο Αχαρνών -συμ-
παραστάτη σε κάθε μεγάλη κίνησή
μας- και ιδιαίτερα τους: κ. Μ. Βρετ-
τό, τον κο Ν. Τσουκλίδη και την
κα Ντούρου, την Donatsomania
που μας έφτιαξε εκατοντάδες γλυκά
-προσφορά για τους φίλους μας.
Την εταιρεία Δελφινάκια, τη σο-
κολατοποιϊα «ΙΟΝ», την εταιρεία
«Μουσικά μπαλόνια», το ανθο-
πωλείο «Νένα creation» μα πάνω
απ’ όλα θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε όλους τους εθελοντές γονείς
του σχολείου μας, που δούλεψαν
ώρες ατελείωτες για να στηθεί, να
υπάρξει και να μαζευτεί το χριστου-
γεννιάτικο χωριό μας και να μετα-
τρέψουμε την επόμενη ημέρα το
σχολείο μας σε μία τεράστια τραπε-
ζαρία για όλα τα παιδιά του σχολείου
όπου είχαμε την ευκαιρία να φάμε

όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε ευχές
και τέλος οι μικροί μας φίλοι να πά-
ρουν τα δωράκια τους. Τους γονείς
που μας πρόσφεραν με αγάπη παι-
χνίδια και γλυκά και όσους ήταν εκεί
σε όλη τη διάρκεια των τριών ημε-
ρών. Τους διευθυντές των σχολείων
μας κα Βιργινία Λαζαρίδου και κο
Χρήστο Πάλμο για την βοήθεια που
χρειαστήκαμε για την παροχή του
χώρου του σχολείου μας, καθώς και
την ηθική συμπαράσταση σε κάθε
δραστηριότητά μας. Τέλος ευχαρι-
στούμε τους μικρούς μας φίλους
που μέσα από τα γλυκά τους πρό-
σωπα μας έκαναν να ζήσουμε για
τρεις ημέρες σαν να ξαναγυρνούσαμε
πίσω τον χρόνο και να ξανααισθαν-
θούμε μαζί τους παιδιά. 

Ο Σύλλογος μας μετά απ’ αυτό
σας ενημερώνει ότι ήδη έχει αρχίσει
να προγραμματίζει το «Καρναβάλι
του Ολυμπιακού Χωριού» και να ζη-
τάει την βοήθεια όλων για να φτιά-
ξουμε κάτι που ξεκίνησε πέρσι και
θέλουμε να γίνει κτήμα του χωριού
μας. Σας ευχαριστούμε και σας ευ-
χόμαστε «Καλή Χρονιά».

Τά μέλη τοῦ Συλλόγου, ὁ πατήρ Σωκράτης Παπαγεωργίου, 
ὁ ἀντιδήμαρχος Παιδείας Μιχάλης Βρεττός καί ὁ δημοτικός

σύμβουλος Γιάννης Νίκας.

«Οι πολύτεκνοι εφοπλιστές» (!) και οι γελοιότητες του υπουργού Οικονομικών
Του ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Δικηγόρου, Προέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Οκ. Στουρνάρας, μιλώντας στη Βουλή,
θεωρώντας προφανώς ότι οι βου-

λευτές είναι άσχετοι, προκειμένου να
πείσει ότι δήθεν κατάργησε φορολογικά
προνόμια των οικονομικά ισχυρών και
ότι δήθεν προστάτευσε και ευνόησε τις
φτωχότερες τάξεις, ισχυρίσθηκε, προ-
καλώντας όχι μόνο τη νοημοσύνη των
βουλευτών αλλά και το κοινό, δημόσιο
αίσθημα:

«Η Ελλάδα υστερεί σε επίπεδο εσόδων
–ως ποσοστό του ΑΕΠ– σε σχέση με την
πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες
μονάδες, και αυτό παρότι οι ονομαστικοί
φορολογικοί συντελεστές είναι ελαφρά
υψηλότεροι του μέσου κοινοτικού όρου».

Στη συνέχεια, για να δώσει εξήγηση
του φαινομένου αυτού, ισχυρίσθηκε: «Από
τις εκτεταμένες εξαιρέσεις και απαλλαγές
που είναι διάσπαρτες στη φορολογική
νομοθεσία και τις απολαμβάνουν διάφο-
ρες εισοδηματικές τάξεις –από τις πλου-
σιότερες, που δεν δικαιολογείται, έως
τις φτωχότερες, που δικαιολογείται από-
λυτα– θα σας πω ένα παράδειγμα. Ακόμα

και εύποροι πολύτεκνοι είχαν φοροαπαλ-
λαγές μέχρι φέτος. Ακόμα και εφοπλιστές.
Αυτό το καταργήσαμε...»!

Θαυμάστε σε ποιον έχουν αναθέσει
να υπερασπισθεί τα οικονομικά συμφέ-
ροντα της Ελλάδος ως υπουργός των
Οικονομικών, που ισχυρίζεται ότι και οι
πολύτεκνοι εφοπλιστές είχαν φοροαπαλ-
λαγές!

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέ-
κνων Ελλάδος ουδέναν εφοπλιστή πο-
λύτεκνο γνωρίζει. Η μέχρι φέτος ισχύουσα
φοροαπαλλαγή για τους πολυτέκνους
από τον φόρο εισοδήματος, βάσει του
άρθρου 38 του ν. 40242011, ήταν: 5.000
αφορολόγητο για όλους τους φορολο-
γουμένους, 2.000 ευρώ για κάθε προ-
στατευόμενο τέκνο από τα δύο πρώτα
και 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο
τέκνο από τα τρία και πάνω! Αυτήν τη
φορολογική απαλλαγή κατάργησε ο
υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρ-
νάρας, και την κατάργησε για όλους,
εξισώνοντας τους πολυτέκνους με τους
άγαμους! Και δεν εντρέπεται να ισχυρί-
ζεται αυτές τις γελοιότητες... Έτσι, θεωρεί

ότι έχει την ίδια φοροδοτική ικανότητα ο
άγαμος και ο πολύτεκνος με 4, 5, 6, 12,
15 κ.λπ. προστατευόμενα τέκνα! Κατάρ-
γησε, δηλαδή, το αφορολόγητο των παι-
διών από όλους.Φαίνεται ότι, κατά τον
υπουργό, όσοι έχουν τέκνα είναι εφο-
πλιστές! Για τον λόγο αυτό και για να
ενισχύσει τα οικονομικά του κράτους,
κατάργησε το αφορολόγητο των 15.000
ευρώ που είχαν οι δεκάδες χιλιάδες «πο-
λύτεκνοι εφοπλιστές»! Το ατυχές είναι
ότι δεν υπάρχει στη σημερινή Βουλή ως
βουλευτής ο Αστέριος Ροντούλης για να
τον κατακεραυνώνει όταν λέει αυτές τις
γελοιότητες και γίνεται περίγελως σε
όλη τη χώρα. Από το γεγονός και μόνον
ότι επέλεξαν ως υπουργό Οικονομικών
αυτόν τον άνθρωπο αντιλαμβάνεται ο
κάθε νοήμων πολίτης αυτής της χώρας
ότι ουδεμία προοπτική ανορθώσεως
υπάρχει. Συγχρόνως, από τη μελέτη του
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για τη
βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστή-
ματος αποδεικνύεται ότι: «Η δημογραφική
μεταβολή του πληθυσμού λόγω της αυ-
ξήσεως του προσδόκιμου ζωής και της

ταυτόχρονης μειώσεως των γεννήσεων
(γήρανσις του πληθυσμού) συμβάλλει
σήμερα στην αύξηση των συνταξιοδοτι-
κών δαπανών κατά 15%. Με διαφορετικά
σενάρια εκτιμήσεως της θνησιμότητος,
αυτή η επιβάρυνσις προσεγγίζει το 27%»
(εφημερίδες 10-12-2013). Και ο υπουργός
Οικονομικών πράττει ό,τι μπορεί προκει-
μένου να αποτρέψει τις Ελληνίδες από
το να αποκτήσουν τρίτο ή τέταρτο παιδί!
Άξιος ο μισθός του, και άξιος ο μισθός
εκείνων που τον επέλεξαν! Όταν το βράδυ
των ευρωεκλογών θα χάσουν τον ύπνο
τους, ας μην αιτιώνται άλλους.Το 2013,
οι γεννήσεις, κατά τις υπάρχουσες προ-
βλέψεις, αναμένεται να είναι ακόμη πε-
ρισσότερο μειωμένες και να είναι κάτω
όχι μόνο από τις 100.000 αλλά και από
τις 90.000! Με αυτόν τον τρόπο, όταν ο
υπουργός Οικονομικών θα έχει μάθει
όλους τους Έλληνες, ακολουθώντας την
τακτική του Χότζα, να ζουν χωρίς να τρώ-
νε, όλοι θα ευρίσκονται στα θυμαράκια
και, περιχαρής, θα αναγγείλει στην «τρόι-
κα» ότι επέτυχε πλήρως τον σκοπό τους!

Τo «Παρόν»



Το Σάββατο, 28-12-2013 στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων

έλαβε χώρα μια εξαιρετική μουσική
βραδιά με  αγαπημένα βαλς και ταγκό
του διεθνούς  κλασικού ρεπερτορίου,
τα οποία ερμήνευσαν με απαράμιλλη
δεξιοτεχνία και ταλέντο η Μυρσίνη
Θεοτοκάτου στο Πιάνο και η Μαρία
Ορφανού-Χειμαριού στο Βιολί. 

Το πολυπληθές κοινό απήλαυσε
και καταχειροκρότησε του καλλιτέ-
χνες, ταξιδεύοντας με νοσταλγία σε
παλαιότερες εποχές που όλα ήταν
διαφορετικά, καλύτερα και ποιοτικό-
τερα για την Πατρίδα μας, όπως τό-
νισε με νόημα  στο καλωσόρισμα
του ο Πρόεδρος του ΠΚΘ Δρ Λαμ-
πρινός Πλατυπόδης. Την εκδήλωση

μεταξύ άλλων παρακολούθησαν ο
Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σωτήριος
Ντούρος με τη σύζυγό του Λίζα, οι
υποψήφιοι Δήμαρχοι κ. Α. Κατσιγιάν-
νης και Π. Γρηγοριάδης και οι Πρό-
εδροι των ΝΠΔΔ κ. Ι. Κατασανδής
και Π. Αναγνωστόπουλος. 

Την Κυριακή, επίσης,  29-12-2013
στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακε-
δόνων η Παιδική χορωδία Θρακομα-
κεδόνων υπό τη διεύθυνση του Γ.
Κωνσταντινίδη ανέβασε το γνωστό
παιδικό έργο της κλασικής παιδικής
Λογοτεχνίας, των Αφών Γκριμ  «Ο
Παπουτσής και οι Καλικάντζαροι» σε
διασκευή του Γ. Κωνσταντινίδη. Τα
παιδιά ήταν εξαιρετικά, άλλωστε είχαν

πάρει τον αέρα, γιατί την προηγού-
μενη είχαν δώσει την ίδια παράσταση
στην «Τεχνόπολη» ύστερα από πρό-
σκληση του Δήμου Αθηναίων. Τους
μικρούς καλλιτέχνες συνόδευαν στο
πιάνο ο Γ. Κωνσταντινίδης και στο
βιολί ο Βασίλειος Δήμος. Ενώ στο
ρόλο του αφηγητή ήταν ο Κωνσταν-
τίνος Βασιλόπουλος.  

Στην παράσταση συμμετείχε και
η ταλαντούχος Μαριάνα Στιβακτή,
μαθήτρια του 9ου Γυμνασίου Αχαρνών.
Την παράσταση παρακολούθησαν
μεταξύ άλλων ο Χρύσανθος Κόντα-
ρης, ο Γιάννης Κατσανδρής και ο
Λαμπρινός Πλατυπόδης.
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Αγγελία μίσθωσης καταστήματος 
στους Θρακομακεδόνες

Ο Αστικός Οικοδομικός Συνεται-

ρισμός Μακεδόνων & Θρακών «Η

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε. προσφέρει

προς μίσθωση κατάστημα 70 τ.μ.

και 30τ.μ. αποθηκευτικού χώρου.

Το κατάστημα βρίσκεται στο κέντρο

των Θρακομακεδόνων επί της οδού

Αριστοτέλους 65 και είναι ελεύθερο

προς άμεση μίσθωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

προσκομίσουν τις προσφορές τους,

περιγράφοντας την σημερινή τους

εμπορική απασχόληση, εάν υπάρχει,

την χρήση που θέλουν να αναπτύ-

ξουν στο προσφερόμενο προς ενοι-

κίαση κατάστημα, το μίσθωμα που

προτίθενται να καταβάλουν ετησίως

και τον τρόπο καταβολής του (μηνιαία

δόση, τρίμηνη, εξάμηνη κ.τ.λ.).

Σε περίπτωση που η πρόθεση

εκμίσθωσης αφορά νομικά πρόσωπα

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πα-

ρακαλούμε όπως γίνει μνεία κατά

την προσφορά σας στην αντίστοιχη

απόφαση του Διοικητικού Συμβου-

λίου σας.

Όλες οι προσφορές μπορούν να

παραδίδονται σε κλειστό φάκελο με

την ένδειξη «Μίσθωση Καταστήμα-

τος» στα γραφεία του Συνεταιρισμού

που βρίσκονται στους Θρακομακε-

δόνες, στην πλατεία Αριστοτέλους

δίπλα στη Αστυνομία, κάθε Τετάρτη

ή Σάββατο από τις 10:00 μέχρι

13:00. Προσφορές θα γίνονται δεκτές

μέχρι το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου.

Για πληροφορίες μπορείτε να επι-

κοινωνείτε τηλεφωνικά τις ίδιες ημέ-

ρες και ώρες στο τηλέφωνο 210

2431396.



Ένας από τους μεγάλους Έλληνες που γέννησε ο Πόντος ήταν και ο Φίλων
Κτενίδης.  Μια διακεκριμένη προσωπικότητα του πνευματικού κόσμου.

Από πού να αρχίσω και που να τελειώσω για να περιγράψω τον μεγάλο αυτόν
πνευματικό δημιουργό της δημοσιογραφίας, του θεάτρου, της ιατρικής επιστήμης,
της πολιτικής, του εμπνευστού και δημιουργού της ιδέας για την ανιστόρηση της
μονής της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Βερμίου, ενώ πάνω από όλα υπήρξε ένα
πραγματικός στρατιώτης για την Ελλάδα, γεγονός που αποδεικνύεται με την συμμετοχή
του στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 για την απελευθέρωση της Ηπείρου
και της Μακεδονίας, αλλά και στο Μικρασιατικό μέτωπο του 1919-1922.  Τα υψηλά
ιδανικά και αγάπης για την Ελλάδα τον οδήγησαν στο να διακόψει δύο φορές τις

ιατρικές του σπουδές για να καταταγεί εθε-
λοντικά στον ελληνικό στρατό.  Γιατί πίστευε
ότι  στους αγώνες αυτούς διακυβεύεται η
τύχη της Ελλάδας και κατ’ επέκταση και η
τύχη του Μικρασιατικού-Ποντιακού Ελλη-
νισμού.

Αλήθεια, υπάρχουν σήμερα  τόσο μεγάλοι
Π α τ ρ ι ώ τ ε ς  σαν τον Φίλων Κτενίδη;
Μήπως πτωχεύσαμε και από  πατριώτες;
Γιατί; Γιατί  αν είχαμε την αγάπη για την
Ελλάδα όπως ο Φίλων Κτενίδης, η πατρίδα
μας δεν θα ευρίσκeτο  στην επαίσχυντη
θέση  μεταξύ των κρατών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με το επιβαλλόμενο επαχθές μνη-
μόνιο που αμαυρώνει  την χώρα μας με τις
απαράμιλλες ιστορικές-πολιτισμικές αξίες
της.

Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα με την
σειρά τους.

Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1889 και πέθανε στην Θεσσαλονίκη το 1963.
Φοίτησε στην περίφημη σχολή, στο Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, από όπου απο-
φοίτησε με βαθμό άριστα.  Παράλληλα με τις σπουδές του, εργαζόταν στην εφημερίδα
«Εθνική Δράση» συνεργαζόμενος και με τον εθνομάρτυρα δημοσιογράφο Νίκο Καπε-
τανίδη, όπου και οι δύο μαζί, προωθούσαν με θάρρος τα Εθνικά Ζητήματα παρά τις
επανειλημμένες απειλές των Τούρκων. 

Το 1910, και σε ηλικία 21 ετών εκδίδει το περιοδικό «Επιθεώρηση».  Στην συνέχεια
όμως, λόγω της έντονης εθνικιστικής του δράσης καταδιώκεται από τους Νεότουρκους
και λόγω αυτής της ανηλεής καταδίωξης του, αναγκάζεται να εγκαταλείψει τον
αγαπημένο του Πόντο για να έρθει στην Αθήνα.  Εγγράφεται στην ιατρική σχολή του
Πανεπιστημίου των Αθηνών.

Το 1912 διακόπτει τις σπουδές του για να λάβει μέρος στους Βαλκανικούς
πολέμους του 1912-13 ως εθελοντής όπως προανέφερα.  Το 1920 για δεύτερη φορά
διακόπτει τις σπουδές του από το Παρίσι όπου πήγε για ιατρική ειδίκευση.  Τόσο
μεγάλη ήταν η αγάπη του για την Ελλάδα που προτίμησε να πολεμήσει γι’ αυτήν αντί
να συνεχίσει τις σπουδές του.  Σύνηθες φαινόμενο/γεγονός για τους Έλληνες του
Πόντου και δεν ήταν ο μόνος. Βλέπετε οι Ακρίτες του Βυζαντίου είχαν υψηλό αίσθημα
αγάπης και θυσίας για την πατρίδα.

Το 1935 εκλέγεται Βουλευτής Αθηνών με το Λαϊκό κόμμα του  Τσαλδάρη.
Το 1938 εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του, ασκώντας το

ιατρικό του επάγγελμα.
Καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του, δεν έπαψε ποτέ να σκέπτεται και να

νοσταλγεί τις αλησμόνητες πατρίδες, και για την διαφύλαξη και συνέχιση των
ιστορικών και λαογραφικών θησαυρών του ελληνισμού του Πόντου, το 1950 εκδίδει
το περιοδικό «Ποντιακή Εστία» με μεγάλη λαϊκή απήχηση λόγω της λαογραφικής,
ιστορικής, εθνολογικής, και γλωσσολογικής ύλης, που κυριολεκτικά συγκίνησε τις
σύγχρονες ποντιακές γενεές.  Το 1956 η Ακαδημία των Αθηνών βραβεύει το περιοδικό
«Ποντιακή Εστία» εις αναγνώριση της αξίας του περιοδικού αλλά και των πνευματικών
του μόχθων.

Ο πνευματικός νους, η πνευματική αυτή διάνοια, ήθελε να προσφέρει περισσότερα
για την ποντιακή ιστορία, λαογραφία, ήθη, έθιμα και παραδόσεις.  Έτσι, έγραψε
αξιόλογα θεατρικά και ποιητικά έργα μεγάλης αξίας, με κορωνίδα το παρακάτω ποίημά
του «Η καμπάνα του Πόντου» που αναφέρεται με πόνο ψυχής στην Τραπεζούντα και
τα κάστρα της, που κατακτήθηκαν από τους Οθωμανούς τον Αύγουστο του 1461
στην ποντιακή αρχαΐζουσα Ιονική διάλεκτο.

H Kαμπάνα του Πόντου
‘Έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον άμον την νύχταν
Ολονυχτίς τριγύριζεν ολόγερα’ς σόν Κάστρεν
‘ς σόν Κάστρεν’ ς σά καστρότειχα τη μαύρον Τραπεζούντας,
Που έχ’ τά ρίζας’ ς σόν γιαλόν και την κορφήν άτ’ς ‘ς σ’ άστρα
Π’ είχεν δέκα καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα.
‘Ολεν ο Κάστρεν έλαμπεν, άμον ντό λάμπ’ ο Ήλεν
Και το παλάτιν έλαμπεν άμον δαμάντ’ς ‘ς  σόν φέγγον,
Τη Βασιλέα το παλάτ’, τοί Κομνηνών φωλέα,
Π’ έτον τρανόν και θαμαστόν, Κάστρεν απάν’ ‘ς  σόν Κάστρεν
Κάποτ’ εγέντονε σεισμός κι η Γή όλεν εσείεν,
Κ’ ‘έναν Δεκαπενταύγουστον, κι ‘έναν μαύρον ημέραν,
Επάρθαν τα κλειδία ‘θε, κι ο Κάστρεν εκρεμίεν.
Πέμναν τά πόρτας ανοιχτά, το Παλάτ’ δίχως θρόνου
Καί δίχως τοί παλατανούς  και χωρίς Βασιλέαν
...Κι ο Κάστρεν ό θεόρατον εγέντον κοιμητήριν.
Έναν  πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον άμον την νύχταν,
Ολονυχτίς τριγύριζεν  γύρω ‘ ς σα καστροπόδα.
Τερεί  απάν’ ,  τερεί αφκά, τερεί οπίσ’ κα έμπρα
Κι αρχινά να μοιρολογά, μ’ ‘ανθρώπινον λαλίαν.
Εσείν πλακία άχαρα, μάρμαρα απαρδάλια,
Με μονοκέφαλους Αετούς και Μίτρας Βασιλιάδων,
Μ’ εγκόλπια Πατριαρχών, με Σταυρούς Δεσποτάδων,
Αποσκεπάστεν  βλαβικά, τ’ άγια τα ταφία.
Ο ουρανόν ελίβωσεν και παραχαμηλώνει.
‘Εμπρα πάγ’ν οι κοδέσπαινες, ‘εμπρα καί οί νυφάδες,
Μοιρολογούν νοικοκυρές, και κλαίγ’νε τα κορτσόπα.
Έρταν αγούρ’ ,  έρταν  οί γέρ’ , έρταν και τα παιδόπα.
Ή στράτα έγέντονε ποτάμ’  ‘ασ’ σα  πολλά τα δάκρα.
Χρόνια ‘ερθαν κ’ ‘επέρασαν, καιροί ‘ερθαν και πάγ’νε
Και η καμπάνα το τρανόν αναμέν’ δίχως γλώσσαν.
‘εμπαίν’  ‘αέρας και βοά, άνεμος και μουγκρίζει,
Έμπαίν’νε και τα’ ορώματα τή  μέρας και τή  νύχτας
Και κρούει και κλαίει και τραγωδεί και θλίβεται ο Κόσμον .

Ο Μεγάλος αυτός νοσταλγός,  έγραψε και 17 θεατρικά έργα, δράματα, ηθογραφίες,
και κωμωδίες,  τα οποία απαθανάτισαν τα ήθη, έθιμα και παραδόσεις του Πόντου,
μέσω των οποίων  νοερά επικοινωνήσαμε με τις ψυχές των προγόνων μας, γνωρίζοντας
και τον τρόπο ζωής τους  στον μακρινό Πόντο.

Ο Φίλων Κτενίδης όπως προανέφερα ήταν ο εμπνευστής και ο πρωτεργάτης για
την ανιστόρηση  στην Ελλάδα της ερειπωμένης ιστορικής Σταυροπηγειακής Μονής
της Παναγίας Σουμελά μετά τον ξεριζωμό των πιστών της το 1922.

Με δική του πρωτοβουλία και ως ιδρυτής του σωματείου «Παναγία Σουμελά» στις
15 Αυγούστου του 1951 θέτει τον θεμέλιο λίθο για την ανιστόρηση της Μονής στις
Καστανιές Βερμίου, σε υψόμετρο 1300 μέτρων, και στις 8 Ιουνίου 1952 πραγματοποι-
ούνται τα εγκαίνια του ναού.  Το 1952 το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών παραχώρησε
την εικόνα της Παναγίας Σουμελά μαζί με τα υπάρχοντα κειμήλια της Μονής, στο
Φίλωνα Κτενίδη για την τοποθέτησή τους στην νέα Μονή στο Βέρμιο.  Βλέπετε , οι
Έλληνες του Πόντου δεν μπορούσαν  να ζήσουν χωρίς την Παναγία τους,  που από το
386 μ.Χ. τους καθοδηγούσε με την ευλογία της, αλλά ούτε και η Παναγία Σουμελά
χωρίς τους πιστούς της.  Έκανε και πάλι το θαύμα της και βρέθηκε κοντά τους, στο
όρος Βέρμιο μετά από 30 χρόνια χωρισμού.

Αυτός ήταν ο Φίλων Κτενίδης, ένας πραγματικός πατριώτης, ένας γνήσιος Τραν-
τέλληνας (μεγάλος Έλληνας) του ποντιακού ελληνισμού.

Εμείς οι νεώτεροι, του οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το μεγάλο λαογραφικό
του έργο που μας κληροδότησε. Ο Θεός να τον έχει καλά εκεί ψηλά στους Ουρανούς,
από όπου βλέπει τον αγαπημένο του Πόντο, που τόσα έγραψε γι’ αυτόν, αλλά και την
αγαπημένη του Ελλάδα που γι’ αυτήν πολέμησε ως  εθελοντής  στρατιώτης, πιστός
στα ιδανικά της . Χαιρετισμούς στον αγαπητό συνάδελφο και συνεργάτη σου Νίκο Κα-
πετανίδη για τον οποίο θα αρθρογραφήσω στο επόμενο τεύχος.

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣἸανουάριος 20146

Οι Τραντέλληνες του Ποντιακού Ελληνισμού
Του Χρήστου Δ. Γιανταμίδη
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AΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ &

ΘΡΑΚΩΝ «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε.

Θρακομακεδόνες 4 Ιανουαρίου 2014                                             Αριθμ. Πρωτ . 201

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, κατά την συνεδρίασή του, την 11

Δεκεμβρίου 2013, απεφάσισε και καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση,

που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα

11.00 π.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας

Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών (πλατεία  Αριστοτέλους) για να συζη-

τηθούν και αποφασισθούν τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον

ίδιο τόπο την ίδια ώρα 11,00πμ την 23η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ημέρα Κυριακή

με οσαδήποτε παρόντα μέλη.

Θέματα ημερησίας διάταξης:
• Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου ( διοικητικός, οικονομικός απολογισμός

από 01 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2013 ). 

• Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων (έλεγχος διοικητικός,

οικονομικός, από 01 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2013). 

• Έγκριση Απολογισμού (διοικητικός, οικονομικός) πεπραγμένων από 01 Οκτω-

βρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2013). Απαλλαγή  των μελών του Διοικητικού  και

Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

• Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Διοικήσεως για το οικονομικό έτος

2014.

• Έγκριση παραχώρησης των Ο.Τ. 17, 85 και 45 για την δημιουργία σχολείου

και εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού κέντρου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στη Γενική Συνέλευση τα μέλη που κωλύονται να

παραστούν αυτοπροσώπως  μπορούν να εκπροσωπηθούν μόνο με συμ-

βολαιογραφικό πληρεξούσιο ( άρθρο 20 του καταστατικού ).

Όσον αφορά τους διπλογραμμένους συνεταίρους μας, σας ενημερώ-

νουμε ότι για να συμμετέχετε στις διαδικασίες της συνεδρίαση της τακτικής Γενι-

κής Συνέλευσης και για να έχετε δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να προσκομίσετε

στα γραφεία του Συνεταιρισμού μέχρι τις 15/2/2014 εξουσιοδότηση θεωρημένη

από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία, στην οποία θα δηλώνετε το όνομα ενός εκ των συνι-

διοκτητών ο οποίος θα εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση την συνεταιριστική

μερίδα που αντιστοιχεί στο οικόπεδό σας.
ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΤΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

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

Ξενοδοχοϋπαλλήλων, υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως.

Τιμή ευκαιρίας   Τηλ. 6974389030

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων προσκαλεί όλα τα μέλη και τους φίλους
του να συμμετέχουν σε δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Πνευματικό Κέντρο
Θρακομακεδόνων:

Σάββατο 25 Iανουαρίου 2014 – ώρα 18.00μ.μ.
Τσάι για φιλανθρωπικό σκοπό - Κοπή πίτας του Συλλόγου Γυναικών
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η Χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδό-
νων και οι ευγενώς προσφερθείσες κυρίες :
Μαρία Χειμαριού-Ορφανού – Βιολί
Μυρσίνη Θεοτοκάτου-Κωνσταντινοπούλου – Πιάνο

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 – ώρα 20.30μ.μ.
Ομιλία Ιατρικού Περιεχομένου 
Θέμα: “Πρόληψη και Ενημέρωση για τον καρκίνο του Μαστού“
Ομιλητής: ο κ.  Άρης Ι. Γιάννος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Χειρουργός Μαστού,
Α΄ Μ/Γ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιμελητής - Β΄ Γ.Ν.Α  «Αλεξάνδρας».

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ – ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται κατ’οίκον από έμπειρη καθηγήτρια, κάτοικο

Θρακομακεδόνων με σπουδές στη Βρετανία και

μετεκπαίδευση στα Παιδαγωγικά, στη Διδασκαλία της Αγγλικής 

ως Ξένης Γλώσσας, αλλά και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

• Πτυχία Lower, Advanced, Proficiency του
Cambridge, Michigan, City & Guilds κ.λπ.

• Παιδιά και Ενήλικες.

• Εξειδικευμένα μαθήματα - ορολογία.

Ιδιαίτερα προσιτές τιμές –ειδικές τιμές 

για γκρουπ των 2-3 ατόμων 

Τηλ: 6977 636418

«Κύριε συνάδελφε»
του Μελέτη Η. Μελετόπουλου*

Α πό όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ
γιά το χάος των ελληνικών πανεπι-

στημίων, και συγκεκριμένα από το ναυάγιο
της αξιολόγησης ημεδαπού πανεπιστη-
μίου από διεθνή ακαδημαϊκή επιτροπή
στην οποία οι φοιτητές απαγόρευσαν
διά της βίας (!) να εισέλθει καν στο πα-
νεπιστήμιο, εκείνο που μου προξένησε
την μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ότι μία
πρόεδρος τμήματος αποκαλούσε τους
ασχημονούντες φοιτητές «κύριοι συνά-
δελφοι». Διερεύνησα λίγο παραπάνω το
θέμα και ανακάλυψα εμβρόντητος ότι
αυτή είναι η συνήθης προσφώνηση, όταν
οι κύριοι «καθηγηταί» μας απευθύνονται
στους φοιτητές τους. 

Δεν είναι μόνον ο λαϊκισμός της Με-
ταπολίτευσης που σάρωσε κάθε έννοια
ιεραρχίας στην κοινωνία. 

Δεν ευθύνεται αποκλειστικά το νομικό
πλαίσιο του 1982, με το οποίο καταργή-
θηκε η ακαδημαϊκή έδρα και οι φοιτητές
απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής στην
εκλογή των δασκάλων τους, άρα δυνα-
τότητα εκβιασμού τους. Αλλά τεράστια
ευθύνη σε όλα αυτά έχουν ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, οι οποί-
οι απώλεσαν, με το ήθος και την συμπε-
ριφορά τους, κάθε κύρος στους φοιτητές
τους. 

Διότι, όταν οι πανεπιστημιακοί μας
εκλέγονται με κριτήριο την ένταξή τους
σε μία κομματική «στρούγγα» και όχι την
πνευματική τους αξία. Όταν έχουν απο-
κλεισθεί από τα ελληνικά πανεπιστήμια
διεθνώς κορυφαίες προσωπικότητες όπως
ο Νανόπουλος, ο Κονδύλης και πολλοί

ακόμα, διότι δεν ήταν «δικοί μας», δηλαδή
ελεγχόμενοι και «συνεργάσιμοι» . Όταν
σειρά πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων
έχουν οδηγηθεί στον Κορυδαλλό γιά οι-
κονομικά σκάνδαλα. Όταν δεκάδες πα-
νεπιστημιακών εγκατέλειψαν τα ακαδη-
μαϊκά τους καθήκοντα (όχι όμως και τον
τίτλο και τον μισθό του καθηγητού) γιά
να «διακριθούν», ως υπουργοί και πρω-
θυπουργοί, σε επιδόσεις μέγιστης φαυ-
λότητας. 

Όταν, λοιπόν, απουσιάζουν από τα
πανεπιστήμιά μας σχεδόν παντελώς οι
ΔΑΣΚΑΛΟΙ (υπάρχουν εξαιρέσεις που
απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα, κάνο-
ντας πιό οδυνηρές τις συγκρίσεις με
τους υπόλοιπους). Δηλαδή δάσκαλοι αφο-
σιωμένοι στην επιστήμη και στην διδα-
σκαλία, αυστηροί με τους φοιτητές τους
(αυστηροί σημαίνει ενδιαφέρον ενώ επι-
εικείς σημαίνει αδιαφορία). Δάσκαλοι
απρόσβλητοι από οιοδήποτε οικονομικό
δέλεαρ, κομματικό αξίωμα, υπουργικό
θώκο. 

Δάσκαλοι που ουδέποτε θα προσφω-
νούσαν τους μαθητές τους «κύριε συνά-
δελφε», διότι απλούστατα θα γνώριζαν
ότι η άνοδος στην ακαδημαϊκή ιεραρχία
είναι μακρά και επίπονη, και ο φοιτητής
έχει πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να
φτάσει το στάδιο του δασκάλου του. Ενώ
οι σημερινοί «πανεπιστημιακοί» μας, που
συναγελάζονται τους φοιτητές τους στα
κομματικά μαντριά, ασφαλώς και αισθά-
νονται «συνάδελφοι» υπό το κομματικό
κριτήριο, που είναι και το μόνο που ισχύει
στα κομματοκρατούμενα «πανεπιστήμιά»

μας, όπου κυριαρχεί η βία, οι απειλές
και ο φασισμός των φοιτητικών παρατά-
ξεων ενώ απουσιάζει η Επιστήμη. 

Είναι καιρός η κωμωδία που λέγεται
«ελληνικό πανεπιστήμιο» να πάρει τέλος
με μία ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, που
θα κλείσει τις δεκάδες άχρηστων περι-
φερειακών «πανεπιστημίων» που ιδρύ-
θηκαν γιά να τακτοποιηθούν τα άχρηστα
(αλλά χρήσιμα στους πελατειακούς μη-
χανισμούς) κομματικά στελέχη και πα-
ράγουν με την σειρά τους νέα κομματικά
στελέχη και όχι πραγματικούς επιστήμο-
νες. Και θα τα αντικαταστήσει με γεωρ-
γικές και τεχνικές σχολές, που θα παρά-
γουν ανθρώπους χρήσιμους στην ελλη-
νική οικονομία και όχι υποψήφιους δη-
μοσίους υπαλλήλους ή ανέργους. 

Είναι καιρός να γίνει μία βαθειά,
πολύ βαθειά τομή, που να εκκαθαρίσει
τα ελληνικά πανεπιστήμια από την κό-

προ του Αυγείου, ή, αν αυτό δεν είναι
εφικτό, ας τα αφήσει να λύσουν μόνα
τους τον τρόπο χρηματοδότησής τους
και ας ιδρύσει δύο ή τρία νέα, μεγάλα,
πραγματικά πανεπιστήμια, με διακεκρι-
μένους Έλληνες πανεπιστημιακούς του
εξωτερικού, στα οποία η εισαγωγή και η
αποφοίτηση θα γίνεται με αυστηρές αξιο-
κρατικές εξετάσεις, στα οποία οι καθη-
γητές θα αξιολογούνται τακτικά από διε-
θνείς αξιολογητές, οι φοιτητές θα μελε-
τούν σκληρά, οι κομματικές δραστηριό-
τητες θα απαγορεύονται και στα οποία
θα ισχύουν τα επιστημονικά και μόνον
κριτήρια που ισχύουν σε όλα τα σοβαρά
πανεπιστήμια στον κόσμο. 

“Kontra News” 27.12.2013

* Ο Μελέτης Η. Μελετόπουλος είναι Δι-
δάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών Πανεπιστημίου Γενεύης. 
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Ένωση  Συλλόγων  Γονέων & Κηδεμόνων
Δήμου Αχαρνών

Αχαρνές, 14 Ιανουαρίου 2014

Προς:  1. Κον Κων/νο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας

2. Κον Κυριάκο Μητσοτάκη, Υπουργό Δ/κής Μεταρρύθμισης

3. Κον Δημήτρη Γκίνη Δ/ντή Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε & Δ.Ε.

Αττικής 

4. Κα Βασιλική Ξυθάλη Δ/ντρια Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

5. Κον Σωτήρη Ντούρο Δήμαρχο Αχαρνών

6. Κον Μιχάλη Βρεττό Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Αχαρνών

Κοιν.: - Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Αττικής
- Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων
- Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»
- Τοπικό  Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Η Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία βάλλεται ακόμη μια φορά.
Στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα Παιδείας του τόπου μας, με βάση τα

στοιχεία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» και
των Συλλόγων Γονέων 13 σχολικών μονάδων του δήμου μας, ήρθαν να
προστεθούν το τελευταίο διάστημα τα λειτουργικά κενά των εκπαιδευτι-
κών, με αποτέλεσμα οι συμπτύξεις τμημάτων αλλά και το κλείσιμο
ολοήμερων τμημάτων σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία να αποτελούν
μόνιμη πρακτική σε κάθε σχολείο, όταν κάποιος εκπαιδευτικός απουσιάζει. 

Με αφορμή τις ανωτέρω ελλείψεις, την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου, πραγ-
ματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας εκπροσώπων της Ένωσης Συλ-
λόγων Γονέων Αχαρνών - Συλλόγων Γονέων και τον Σύλλογο Εκπαιδευ-
τικών Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» στη Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κα Βασιλική Ξυθάλη. 

Η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι, με βάση την υπ’ αριθμ. 2/101726/2-
12-2013 αρνητική εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς
την Δ/νση Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
που αφορά στο υπ’ αριθμ. 172385/Δ/13-11-2013 αίτημα του Υπουργείου
Παιδείας, δεν εγκρίνονται συμπληρωματικές πιστώσεις για πρόσληψη
αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

H Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Αχαρνών, 
� Καταγγέλλει την απόφαση του υπουργείου να μην προσλάβει ανα-

πληρωτές εκπαιδευτικούς
� Αποφασίζει να προβεί σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στην Περιφε-

ρειακή Δ/νση Π.Ε και Δ.Ε. Αττικής (Αν. Τσόχα 15-17-Αθήνα) την
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 και εν συνεχεία την Τρίτη 21
Ιανουαρίου και ώρα 13:00 στο Υπουργείο Παιδείας (Α. Παπανδρέου
37-Μαρούσι)

� Καλεί
- την Δημοτική Αρχή, δια των εκπροσώπων της, να συμπαρασταθεί
στον αγώνα της Ένωσης, των Συλλόγων Γονέων και των Εκπαιδευτικών
και 

- τους Συλλόγους Γονέων σε επαγρύπνηση και επαφή με την Ένωση
για συντονισμένη κοινή δράση και με τα ανώτερα όργανα του γονεϊκού
κινήματος.

Ο Ρόλος μας επιβάλλει να αγωνιζόμαστε για τη Δημόσια 
και Δωρεάν Παιδεία. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ                               ΕΛΕΝΗ ΜΟΤΣΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙΟΥ)

«Με τη δύναμη της αγάπης μας αγωνιζόμαστε μαζί για έναν υγιέστερο κόσμο»

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  2014

Η ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, συμμετέχει στις δραστηριότητες και προωθεί τους στόχους

που καθορίζονται από το Πανελλαδικό  Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ, με πρώτο και κυρίαρχο σκοπό την προάσπιση των γυναικείων δικαιω-
μάτων και την δυναμική διεκδίκησή τους. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στα

εργασιακά ζητήματα όσο και στη δημιουργία και τη σωστή λειτουργία ολοκλη-

ρωμένων κοινωνικών δομών σε πανελλαδικό και σε τοπικό επίπεδο αναλαμ-

βάνοντας και ιδιαίτερες πρωτοβουλίες για βελτίωση της ποιότητας ζωής, για

την Γυναίκα, το παιδί και την οικογένεια. Για μια σύγχρονη πόλη, με τις απαι-

τούμενες κοινωνικές δομές, χωρίς ανέργους, χωρίς ναρκωτικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014
KΥΡΙΑΚΗ  19 Ιανουαρίου: ώρα 11 πμ καλωσορίζουμε τον νέο χρόνο με κοπή

της πίτας στo Γραφείo, (Λ.Προφ.Ηλία.).

ΤΕΤΑΡΤΗ  22 Ιανουαρίου: ώρα 06.00 μμ: Ιατρική Ημερίδα, με θέμα «καρδιακή
ανεπάρκεια», με την καρδιολόγο Βασιλική Ματζαράκη, Δρ Πανεπιστημίου Αθή-

νας, υπεύθυνη Ιατρ. Καρδιακής Ανεπάρκειας ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», στην αί-

θουσα πολλαπλών χρήσεων του γραφείου μας 

ΤΕΤΑΡΤΗ  29 Ιανουαρίου: Θεατρική παράσταση...
ΚΥΡΙΑΚΗ  16 Φεβρουαρίου ώρα 01.30΄΄μμ, διασκεδάζουμε μαζί με τους φίλους

μας, με καλό  φαγητό,  τραγούδι και πολύ χορό σε οικογενειακό κέντρο της

πόλης μας

ΤΕΤΑΡΤΗ  20 Φεβρουαρίου ώρα 06.00 μμ: Ιατρική Ημερίδα με θέμα «Ο Θυμός
ως σύμβουλος των εσωτερικών αναγκών» με ομιλήτρια την ψυχολόγο Έλενα

Μποχωροπούλου. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του γραφείου μας

ΚΥΡΙΑΚΗ  23 Φεβρουαρίου Εκδρομή-ξενάγηση στο Αττικό Πάρκο

ΚΥΡΙΑΚΗ  9  Μαρτίου ώρα 7.00 μμ., Εκδήλωση αφιερωμένη στην ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, - ακολουθεί  Μουσική εκδήλωση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14 Μαρτίου παρακολουθούμε τους Χαιρετισμούς στη μονή του
Αγ. Νεκταρίου, στο Λαύριο Αττικής.
ΤΕΤΑΡΤΗ  19 Μαρτίου ώρα 6.00 μ.μ., Ιατρική Ημερίδα, με θέμα (…..), στην αί-

θουσα πολλαπλών χρήσεων του γραφείου μας 

ΚΥΡΙΑΚΗ  30 Μαρτίου: Ψυχαγωγικός περίπατος στον χώρο του Τατοΐου, με ξε-

νάγηση στα βασιλικά ανάκτορα 

KΥΡΙΑΚΗ  6 Απριλίου : ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ με τη  Χορωδία
μας να ψάλει Βυζαντινούς ύμνους στον Ι. Ναό: …
KΥΡΙΑΚΗ  4 Μαΐου: Μονοήμερη εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα- στην Αγ. Θεο-

δώρα-Μεγαλόπολη Αρκαδίας

ΤΕΤΑΡΤΗ  7 Μαΐου  7.00 μμ: Ιατρική Ημερίδα, με θέμα (...), στην αίθουσα εκ-

δηλώσεων του γραφείου μας

ΚΥΡΙΑΚΗ  18 Μαΐου Πολιτιστικός περίπατος στον αρχαιολογικό χώρο της Αρ-

τέμιδος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30 ΜΑΪΟΥ:  Πολιτιστική - Μουσική εκδήλωση, με θέμα «Το ρεμ-

πέτικο τραγούδι» στην βεράντα των γραφείων μας.

16-24 ΙΟΥΝΙΟΥ:  9ήμερη εκδρομή στη Κάτω Ιταλία
2ο Δεκαπενθήμερο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: 3ήμερη εκδρομή στα Κύθηρα
Στις Ολομέλειές μας καλούμε μέλη και φίλες, για ενημέρωση και συζήτηση

επίκαιρων θεμάτων με εξειδικευμένους επιστήμονες και ελεύθερη είσοδο, με
παράλληλη προβολή ταινίας επιμορφωτικού - ενημερωτικού ή ψυχαγωγικού
περιεχομένου.
Παράλληλα σε συνεργασία με άλλους φορείς διοργανώνουμε ενημερωτικές -

ψυχαγωγικές - πολιτιστικές εκδηλώσεις και Κύκλους Επιμόρφωσης, στα θέ-

ματα: Τοπική Αυτοδιοίκηση Περιφερειακή ανάπτυξη, Ασφαλιστικό, Κοινω-
νικές Υπηρεσίες, Κοινωνικές παροχές, Παιδεία, Απασχόληση, Υγεία…
Δηλώστε την συμμετοχή σας και το θέμα που σας ενδιαφέρει. 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ:  Τρίτη, και Πέμπτη 7.00-8.45 μμ.
ΧΟΡΩΔΙΑ ενηλίκων:  Πέμπτη   απόγευμα 5.30-07.00
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ:  Σάββατο 12.00-01.30 μμ.
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ:  Δευτέρα 6.00-7.00 μμ.
H εφημερίδα μας «ΜΑΤΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» κυκλοφορεί ανά 3μηνο και διατίθεται
ΔΩΡΕΑΝ από φίλους - καταστήματα - επαγγελματίες στα ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ, ΚΕΠ,

ΠΟΚΕΝ και ΚΑΠΗ, Αχαρνών & Φυλής

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται και συμπληρώνεται κατά την διάρκεια του

έτους και με άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. γι’ αυτό Παρακαλούμε

να ενημερώνεστε και να δηλώνετε την συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις, όσο

πιο έγκαιρα μπορείτε, στα μέλη της  Διοικούσας Επιτροπής.
(τηλ. 6937161994, 6937161995, 6937161996)

Γνωρίστε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) για καλλίτερη ενημέ-

ρωση. Βρείτε μας στο face book:  Ε.Γ.Ε. Παράρτημα Αχαρνών
Για τη  Διοικούσα  Επιτροπή

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά Αναστασία Παμουκτσόγλου
Τηλ. 6945608949 Tηλ. 6932301641

Εμβολιασμοί σε ανασφάλιστα παιδιά
Η Αντιδήμαρχος κα Κυριακή Σαββίδη σε συνεργασία με τη

Μ.Κ.Ο. «Αποστολή Άνθρωπος», σας ενημερώνει ότι  θα πραγμα-
τοποιηθούν εμβολιασμοί στα  ανασφάλιστα  παιδιά των  Δημοτικών
Σχολείων  και  των Γυμνασίων του Δήμου μας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εμβολιάζουμε παιδιά ανασφά-
λιστα όχι απροστάτευτα», θα εμβολιαστούν παιδιά των οποίων οι
γονείς δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προ-
στασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας στο τηλέφωνο:
2132072328 κα Φανή Κουμπούρη.
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«Προσφορά από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο-
μίας το πρωτοχρονιάτικο γεύμα στη δομή Συσσίτια»

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας πρόσφερε πλή-
ρες γεύμα της στη δομή Συσσίτια, την ημέρα της Πρωτο-
χρονιάς. Οι μερίδες φαγητού προέρχονταν από τη Λέσχη
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και τις παρέδωσε αν-
τιπροσωπεία από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα. Σαββίδη Κυ-
ριακή υποδέχτηκε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυ-
νομίας κι ευχαρίστησε θερμά το Αρχηγείο της για την πρω-
τοβουλία και την προσφορά του στην κοινωνική δομή
Συσσίτια του Δήμου Αχαρνών

Τήν Κυριακή 22 Δεκεμβρίου πραγ-

ματοποιήθηκαν τά ἐγκαίνια τῆς

3ης κουζίνας συσσιτίων τῆς Μητρο-

πόλεως, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως

τῆς Θεοτόκου στίς Ἀχαρνές. Σ΄ αὐτήν

παρασκευάζονται καί διανέμονται

350 περίπου μερίδες φαγητοῦ καθη-

μερινῶς, σέ οἰκογένεις πού ἔχουν

ἀνάγκη καί κατοικοῦν στόν Δῆμο

Ἀχαρνῶν.

Συνολικά καί οἱ τρεῖς κουζίνες

τῆς Μητροπόλεως ἐξυπηρετοῦν πε-

ρισσότερο ἀπό 1000 συνανθρώπους

μας.

Ἐγκαίνια κουζίνας συσσιτίων

Χριστουγεννιάτικος μποναμάς 16 εκ. ΕΥΡΩ
για τους Δημότες της πόλης μας

Με απεριόριστη ικανοποίηση ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σωτήριος Ντού-
ρος ανακοινώνει ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών της 23ης Δε-
κεμβρίου 2013, ο Δήμος Αχαρνών επιχορηγείται με 16 εκατομμύρια
ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς επιχειρήσεις και αποζημιώσεις οι-
κοπέδων.

Πρόκειται για επιπλέον 16 εκατομμύρια που προστίθενται στα 23 εκα-
τομμύρια που έχουν ήδη λάβει οι επιχειρήσεις και οι δημότες μας με την
προηγούμενη επιχορήγηση, για ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου Αχαρ-
νών.

Έτσι λοιπόν, 39 εκατομμύρια προς τον Δήμο και 1 εκατομμύριο προς
στα Νομικά Πρόσωπα συνολικά, θα έχουν πληρωθεί μέσα σε λιγότερο
από ένα χρόνο. 

Τα χρήματα αυτά αποτελούν ρεκόρ εισροής χρημάτων στην πόλη μας
από συστάσεώς της.

Είναι η πρώτη φορά, που Δήμος Αχαρνών μέσα σε μόλις 1 χρόνο, μει-
ώνει κατά τόσο μεγάλο ποσό το χρέος του και μάλιστα χωρίς να έχει
επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε δάνειο. 

Τονίζεται προς κάθε κατεύθυνση ότι τη διάρκεια αυτής της δημαρχιακής
θητείας για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Δήμος Αχαρνών δεν
έλαβε ούτε «ένα ευρώ» δάνειο. 

Για πρώτη φορά παρά τις οικονομικές συγκυρίες ο Δήμος Αχαρνών
μέσα από συνετή οικονομική πολιτική που επέβαλε ο Δήμαρχος κ. Σωτή-
ριος Ντούρος, κατέστη συνεπής στις υποχρεώσεις προς τους υπαλλή-
λους, τους προμηθευτές και τους κατόχους οικοπέδων προς αποζημίωση.

Από την έναρξη αυτής της θητείας συνυπολογιζόμενων των έργων του
ΕΣΠΑ καθώς και όσων παλαιών οικονομικών οφειλών πληρώθηκαν από
ίδιους πόρους, στην πόλη μας εισέρευσαν περισσότερα από 70 εκατομ-
μύρια ευρώ. 

Αυτό το έργο που παράχθηκε χωρίς να χρεωθούν με 1 ευρώ οι δημότες
όσο και αν γίνεται συντονισμένη προσπάθεια από ορισμένα κέντρα να
μην φανεί, είναι η απόλυτη αλήθεια. Είναι η πραγματικότητα.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους
υπαλλήλους του Δήμου Αχαρνών οι οποίοι διεκπεραιώνουν με ταχύτητα
και αποτελεσματικότητα την απόδοση των ληξιπροθέσμων. Ειδικά στο Δι-
εύθυνση Οικονομικών οι υπάλληλοι έχουν εργαστεί πέρα από τα όρια
τους και αυτό δεν μπορεί παρά να τους αναγνωριστεί.

Ιδιοκτήτες Περιπτέρων Δήμου Αχαρνών
Σύμφωνα με τις διατάξεις  του αρ. 12 παρ. 4 του Ν. 1044/1971,

όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, οι δικαιούχοι αδειών
εκμετάλλευσης περιπτέρων και οι διάδοχοι αυτών υποχρεούνται να
υποβάλλουν τον Ιανουάριο κάθε έτους στον οικείο Δήμο υπεύθυνη δή-
λωση του Ν.1599/1986 για το αμετάβλητο των προϋποθέσεων με τις
οποίες χορηγήθηκε σε αυτούς η άδεια.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι εντός των γεωγραφικών ορίων του
Δήμου Αχαρνών, όπως προσέλθουν στην Υπηρεσία μας (Μιχαλάκη &
Μπόσδα, 2ος όροφος, Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 09:00-
14:00, τηλ.: 213-20.72.383), για πληροφορίες και κατάθεση των δι-
καιολογητικών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦ. ΝΤΟΥΡΟΣ  



Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Πριν δώδέκα μήνες υπήρξε πρωτο-

βουλία πολιτών, από διάφορες περιοχές
του Δήμου μας οι οποίες στενάζουν
κάτω από το βάρος της παραβατικό-
τητας και της εμπορίας των ναρκωτι-
κών, να οργανωθούν και να στρατευ-
θούν ενάντια στο φαινόμενο της ανε-
ξέλεγκτης και επικίνδυνης εγκληματι-
κότητας, η οποία κατέλαβε τα σχολεία,
τα λεωφορεία, τις πλατείες, τους δρό-
μους, τις πόρτες και τα πεζούλια των
σπιτιών μας, την ίδια μας την ζωή.

Είμαστε κάτοικοι και Δημότες Αχαρ-
νών, Έλληνες φορολογούμενοι, κατα-
δικασμένοι εμείς και τα παιδιά μας να
ζούμε σε συνθήκες ακραίας υποβάθ-
μισης και επικινδυνότητας.

Ζούμε σε καθεστώς τρόμου, έντονης
ψυχολογικής βίας, αδέσποτων πυρο-
βολισμών, κλοπών, κακοποίησης ενή-
λικων γυναικών, σεξουαλικών παρε-
νοχλήσεων κυρίως σε νεαρά κορίτσια,
ηχορύπανσης ή από κόντρες μοτοσυ-
κλετών και αυτοκινήτων, ή από γλέντια
ως τα ξημερώματα και άλλα πολλά
που συνθέτουν το πάζλ της παραβα-
τικότητας.

Αυτοί ήταν οι κύριοι λόγοι που ιδρύ-
σαμε ένα σύλλογο με την επωνυμία
«Σύλλογος Κατά της Εγκληματικότητας
και των Ναρκωτικών Δήμου Αχαρνών».
Ο Σύλλογος είναι ακομμάτιστος, μη
ρατσιστικός και ειρηνικός, μέσα στο
πλαίσιο των νόμων, με προσωρινό Δ.Σ
και Πρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο
τον Π. Γρηγοριάδη.

Σκοπός μας είναι να διατρανώσουμε
την πλήρη αντίθεση μας σε αυτόν το
ακήρυχτο πόλεμο, των εμπόρων ναρ-
κωτικών και της εν γένει παραβατικό-
τητας στο Δήμο μας.

Να οργανωθούμε και να συνειδη-
τοποιήσουμε, αφού πρώτα πιστέψουμε
ως πολίτες, τη λύση του προβλήματος.
Πάντα σε συνεργασία με τις αρχές
του Δήμου και προσωπικά με τον ίδιο
τον Δήμαρχο.

Βασικό συλλογικό μας όραμα είναι
η αφύπνιση της κεντρικής εξουσίας

για να παρθεί επιτέλους η πολιτική
βούληση της εξυγίανσης της περιο-
χής.

Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε
μορφή βίας από όπου και αν προέρχε-
ται.

Πεποίθηση μας είναι, ότι οι διαφορές
μεταξύ των πολιτών δεν πρέπει να
λύνονται με τη βία, παίρνοντας ο κα-
θένας το νόμο στα χέρια του.

Καθήκον και υποχρέωση της πολι-
τείας είναι να παρεμβαίνει και να επι-
βάλλει την τάξη και το νόμο, διαφο-
ρετικά όταν ανέχεται την παραβατικό-
τητα ή αδιαφορεί, λειτουργεί εκ του
πονηρού.

Δεν μας ενδιαφέρουν τα αξιώματα
και οι πολιτικοί θώκοι, απλά απαιτούμε
το αυτονόητο, το ανθρώπινο, και όχι
την «γκετοποίηση» των χώρων που
καθημερινά ζούμε εμείς και τα παιδιά
μας.

«Δεν πάει άλλο»
Απευθυνόμαστε και απλώνουμε χέρι

συνεννόησης και ανθρωπιάς στους
χρήστες και στους εμπόρους ναρκωτι-
κών που συνδιαλέγονται με τον θάνατο,
ώστε να σκεφτούν ότι οι δρόμοι που
επιλέγουν, δεν έχουν επιστροφή αρκεί
να το αντιληφτούν έγκαιρα και να αλ-
λάξουν ρότα.

Ιδιαίτερα, απευθυνόμαστε στους
Έλληνες νοικοκύρηδες Αθίγγανους του
Δήμου, σε κάθε νόμιμο ή παράνομο
μετανάστη που βρήκε καταφύγιο ζωής
ανθρωπιάς και πολιτισμού στην χώρα
μας και τους λέμε ότι σεβόμαστε τις
ρίζες τους, τις παραδόσεις τους, τα
ήθη και τα έθιμα τους και προσβλέ-
πουμε στην ανθρωπιά τους, στον αμοι-
βαίο σεβασμό, στην καλή γειτονία και
στην από κοινού πάταξη της παραβα-
τικότητας και ιδιαίτερα στις περιοχές
που ο θάνατος κάνει πάρτι.

Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική,
αλλά πρωτίστως πνευματική, θέλει
εγρήγορση από όλους και σε όλα.

Απευθύνουμε έκκληση στην κεν-
τρική εξουσία να επιληφθεί και να
δώσει λύσεις, διότι η κατάσταση τείνει

να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, ζούμε σε
κατάσταση απόγνωσης.

Η ιστορική συνέχεια και συνέπεια
του Δήμου μας είναι υποχρέωση όλων
των πολιτών του Λεκανοπεδίου. Δεν
μπορεί ένας τέτοιος ιστορικός Δήμος
να θεωρείται η χωματερή της παρα-
βατικότητας της Αθήνας και οι πολίτες
όλων των συνοικιών του Λεκανοπεδίου,
καλά βολεμένοι στα σπίτια τους, να
αδιαφορούν για τα δρώμενα της εγ-
κληματικότητας που απειλούν τους
πολίτες στο παρακείμενο Δήμο. Υπο-
χρέωση κυρίως έχουν οι ίδιοι οι Δημότες
της πόλης μας, να αλλάξουν την μοίρα
του τόπου τους, κάνοντας παρέμβαση
στα κοινά ως ενεργοί πολίτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου κατά της εγκληματικό-
τητας και των Ναρκωτικών Δήμου
Αχαρνών.

Ανάλυση προβλημάτων - 
Προτάσεις του Συλλόγου
Διάφορες περιοχές του Δήμου μας

στενάζουν υπό το βάρος της παραβα-
τικότητας και της εμπορίας των ναρ-
κωτικών. Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη
εγκληματικότητα έχει καταλάβει τα
σχολεία, τα λεωφορεία, τις πλατείες,
τους δρόμους, τις πόρτες και τα πε-
ζούλια των σπιτιών μας, την ίδια μας
την ζωή.

Τα προβλήματα αναλύονται σε:
1. Δημιουργία πιάτσων εμπορίας

και διακίνησης ναρκωτικών, με διεύ-
θυνση και ονοματεπώνυμο.

2. Μετακίνηση χρηστών και διακι-
νητών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς
(λεωφορεία, προαστιακός), με αποτέ-
λεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρό-
βλημα υγείας, οι πολίτες που εξυπη-
ρετούνται από τα ΜΜΜ καθώς επίσης
και οι οδηγοί αυτών. Αύξηση των δια-
πληκτισμών εντός και εκτός των ΜΜΜ
με πιθανό τον κίνδυνο ακόμη και απώ-
λειας ζωής.

3. Απροκάλυπτη χρήση των ναρ-
κωτικών ουσιών από τους χρήστες σε
νεοαναγειρόμενες οικοδομές, εισόδους
σπιτιών, στάσεις λεωφορείων, εντός
των ΜΜΜ, πλατείες, αυλές σχολείων
με κίνδυνο της δημοσίας υγείας και ει-
δικότερα της υγείας μικρών παιδιών.

4. Γκετοποίηση της περιοχής δημι-
ουργώντας διακριτά οικοδομικά όρια,
σε τέτοιο σημείο που είναι απαγορευ-
τική η κίνηση πολιτών, ακόμη και της
αστυνομίας.

5. Άσκηση τρομοκρατίας στους κα-
τοίκους της περιοχής με επαναλαμβα-
νόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας πυροβολισμούς.

6. Άσκηση ψυχολογικής βίας με
μουσική σε ένταση πέρα από τα όρια
της αντοχής (ηχορύπανση) από σπίτια,
αυτοκίνητα συγκεκριμένων ομάδων-
ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ωρου, χωρίς κανένα σεβασμό ωρών
κοινής ησυχίας. Επίσης, ηχορύπανση
η οποία προκαλείται από μεγάλου κυ-
βισμού αυτοκινήτων με ελεύθερες εξα-
τμίσεις.

7. Κίνηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα

υπερπολυτελών αυτοκινήτων, οι κά-
τοχοι των οποίων είναι «ανεπάγγελτοι»
και «άποροι».  

8. Προκλητικότατη συμπεριφορά
με απειλές για κατοχή και χρήση όπλων
σε οποιαδήποτε έκφραση διαμαρτυρίας.  

9. Καταστροφή οδοστρώματος δρό-
μων, προκειμένου να μην είναι εύκολη
η διέλευση αυτοκινήτων και περιπολι-
κών.

Οι προτάσεις του «Συλλόγου Κατά
της Εγκληματικότητας και των Ναρ-
κωτικών Δήμου Αχαρνών» είναι οι κά-
τωθι:

1. Μεταφορά αστυνομικής αρ-
χής στο λεηλατημένο και κατε-
στραμμένο γυμνάσιο της Αυλίζας.

2. Τροποποίηση του χαρακτη-
ρισμού της «ηχορύπανσης» από
πταίσμα σε πλημμέλημα για τις
συγκεκριμένες περιοχές και εισαγ-
γελική παρέμβαση για την άμεση
επιχείρηση της αστυνομίας.

3. Αστυνόμευση σε καθημερινή
βάση στους δρόμους όπου γίνεται
η εμπορία, διακίνηση και χρήση
των ναρκωτικών.

4. Αστυνόμευση των «εισόδων»
της περιοχής προκειμένου να δυ-
σχεραίνεται η μετακίνηση των
χρηστών-διακινητών.

5. Μόνιμη παρουσία ειδικού κλιμα-
κίου στα ΜΜΜ, που αποτελεί και αίτημα
των οδηγών των ΜΜΜ. 

6. Ενίσχυση της δράσης της αστυ-
νομίας για την ύπαρξη van συγκέν-
τρωσης και απομάκρυνσης χρηστών
από την περιοχή καθ’ όλο το 24ωρο.

7. Αποψίλωση όλων των οικοπέδων
της περιοχής, καθώς αποτελούν χώρο
αποθήκευσης και χρήσης ναρκωτικών.

8. Ενίσχυση του φωτισμού στους
δρόμους της Αυλίζας και ειδικότερα
σε όσους είναι οδοί διέλευσης παρα-
βατικών στοιχείων.

9. Ενεργοποίηση της Οικονομικής
Αστυνομίας για τον πλουτισμό από
παράνομες εγκληματικές δραστηριό-
τητες συγκεκριμένων ομάδων – οικο-
γενειών.

10. Ενεργοποίηση ελέγχων του
ΣΔΟΕ για την κατοχή υπερπολυτελών
αυτοκινήτων, κατοικιών και οικοπέδων
από άτομα που δηλώνουν ανεπάγγελ-
τοι, άποροι, εισπράττουν επιδόματα
κοινωνικής ενίσχυσης και πολυτεκνίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα
της κατάστασης, όπως αναλύεται πα-
ραπάνω, σας απευθύνουμε έκκληση
όπως επιληφθείτε και γίνεται κοινωνοί,
από τη θέση στην οποία βρίσκεστε,
της κατάστασης απόγνωσης που βιώ-
νουμε, ώστε να παρθούν οι ανάλογες
πρωτοβουλίες-ενέργειες με σκοπό και
στόχο την επίλυση του προβλήματος. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
και προσβλέπουμε σε μια συνεχιζόμενη
και εποικοδομητική συνεργασία μαζί
σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Παναγιώτης Γρηγοριάδης 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
Γεώργιος Κουλόγιαννης
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Σύλλογος κατά της Εγκληματικότητας και των Ναρκωτικών Δήμου Αχαρνών
Φιλαδέλφειας 34, Αχαρναί - Τηλ.: 6937715568

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2014

Παρακαλούνται οι επιχειρηματίες οι οποίοι δραστη-

ριοποιούνται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου

Αχαρνών και επιθυμούν να κάνουν κατάληψη και

χρήση σε επιτρεπόμενους κοινόχρηστους χώρους του

Δήμου, να προσέλθουν στο δημοτικό μέγαρο, τμήμα

πρωτοκόλλου έως τις 31/1/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση της υπηρε-

σίας πρέπει να προσκομίσουν :

1. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

2. Αποδεικτικό του Α.Φ.Μ.

3. Φωτοτυπία της ταυτότητας του υπεύθυνου της επι-

χείρησης.
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Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου η Χριστουγεννιάτικη εκδή-

λωση για τα παιδιά των ωφελούμενων των Κοινωνικών Δομών. Την εκδήλωση τίμησαν

με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σωτήρης Ντούρος, η Αντιδήμαρχος Κοι-

νωνικής Πολιτικής  κ. Κυριακή Σαββίδη και ο Πρόεδρος της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ

κ. Παναγιώτης Λεσγίδης.

Στην εκδήλωση, που έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρ-

νών, παρευρέθηκαν περίπου 400 παιδιά οικογενειών που εξυπηρετούνται από τις

Δομές του προγράμματος (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Συσσίτιο,

Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου, Γραφείο Διαμεσολάβησης) και από την Κοι-

νωνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών. Τα παιδιά συμμετείχαν σε ομαδικές δραστηριό-

τητες και εκπαιδευτικά παιχνίδια. 

• Το παιχνίδι των δικαιωμάτων (10-17 ετών) Τα παιδιά, μέσα από την ιστορία του μι-

κρού Σαφάρ, γνωρίζουν τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Δι-

καιωμάτων του παιδιού Ο.Η.Ε., εξοικειώνονται με την εφαρμογή τους στην καθημερινή

ζωή, καθώς και με παιδαγωγικές εφαρμογές της κριτικής σκέψης και ευαισθητοποιούν-

ται σε θέματα ανισοτήτων και διακρίσεων.

• Παίζοντας με τα όσπρια (4-11 ετών) Τα παιδιά, με την καθοδήγηση των στελεχών

του Λαχανόκηπου, φύτεψαν όσπρια σε γλαστράκια. Σκοπός του παιχνιδιού είναι η ευαι-

σθητοποίηση των παιδιών για τις καλλιέργειες και για το λαχανόκηπο.

• Ζωγραφική - χειροτεχνίες (2-10 ετών) Με την καθοδήγηση των εργαζομένων της

Κοινωνικής Υπηρεσίας και των εθελοντών, τα παιδιά δημιούργησαν ζωγραφιές και χρι-

στουγεννιάτικες κάρτες.

Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, τα παιδιά έλαβαν το δώρο του από τον

Άγιο Βασίλη και τους πολύτιμους βοηθούς του και ένα μικρό κέρασμα. Τα δώρα, τα κε-

ράσματα και τα στολίδια συγκεντρώθηκαν από δωρεές που συγκεντρώθηκαν από πο-

λίτες με τη συμπαράσταση του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου

Κατοίκων “Η Αυλίζα” και του πρόεδρου του Συλλόγου κου Ιωαννίδη Δημήτρη, αλλά

και από επιχειρήσεις

Συγκεκριμένα από τους :

ΠΕΝΑ, ΧΑΡΤΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ, Αχαρνές * LEGO, Αθήνα * STAR BALL,

Περιστέρι * ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ,  Αθήνα * ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ, Αθήνα * ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΔΩΔΩΝΗ, Αθήνα * ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ, Αθήνα * ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ, Αθήνα *

ΒΙΒΛΙΟΠΑΖΑΡΟ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Αθήνα * ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, Αχαρνές * PARADISE WATERFALL, Αθήνα * GURUZZ, Αχαρνές *

RUSSISCHER MARKT, Αχαρνές * ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Αχαρνές * SUP. MARKET “KRONOS”, Αχαρνές * ΚΑΒΑ ΟΛΥΜΠΟΣ,

Αχαρνές * ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ 71, Αχαρνές * SUPER

MARKET ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, Αχαρνές * ΜΠΑΡΔΗΣ, Αχαρνές * ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΦΥΤΩΡΙΟ, Κυψέλη * ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ LILLIUM, Αχαρνές *

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ, Αχαρνές

Παράλληλα με τη γιορτή, πραγματοποιήθηκε ανταλλακτικό παζάρι της Τράπεζας

Χρόνου και τα στελέχη και τα μέλη της δομής ενημέρωσαν τους γονείς για αυτήν την

καινοτόμα δομή κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Ο Δήμος Αχαρνών, η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ και όλοι οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές

Δομές θέλουν να ευχαριστήσουν από καρδιάς όλες τις εταιρείες, τα καταστήματα, αλλά

και τους απλούς πολίτες και τους εθελοντές που βοήθησαν ώστε να πραγματοποιηθεί

με επιτυχία η γιορτή που έφερε το χαμόγελο στις ευάλωτες οικογένειες.

Δώρα και αγάπη για τα παιδιά 
του προγράμματος της οικονομικής 

υιοθεσίας της ΔΗΦΑ
Για 2η συνεχόμενη χρονιά, τα παιδιά του προγράμματος της

οικονομικής υιοθεσίας της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών
(ΔΗ.Φ.Α.) αλλά και παιδιά που βιώνουν δύσκολες οικονομικές συν-
θήκες, είχαν την ευκαιρία να περάσουν χαρούμενες και ξέγνοιαστες
γιορτινές στιγμές.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκθέσεων του Δη-
μαρχιακού Μεγάρου και για στην οργάνωσή της συνέβαλαν το προ-
σωπικό της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών που υλοποιεί το πρό-
γραμμα της οικονομικής υιοθεσίας, το Τμήμα Πολιτιστικής
Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών και της Δημοτικής Κοινω-
φελoύς Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών (Δ.Η.Κ.Ε.Α.) που
εξασφάλισε τα υλικά για τα Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια και πα-
ραχώρησε τους μουσικούς της φιλαρμονικής, που έπαιζαν χρι-
στουγεννιάτικες μελωδίες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα παιδιά άκουσαν Χριστουγεν-
νιάτικα παραμύθια από τις εθελόντριες κα Καίτη Γιάνναρη, εκ-
παιδευτικό και κα Ιωάννα Κουρκούτα.

Στη συνέχεια τα παιδιά έφτιαξαν γούρια για τη νέα χρονιά, από-
λαυσαν λιχουδιές και φεύγοντας έλαβαν περίχαρα τα δώρα τους και
ευχές από όλους.

Εκ μέρους όλων των συντελεστών αυτής της διοργάνωσης ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) κ.
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ως οικοδεσπότης της εκδήλω-
σης, καλωσόρισε τα παιδιά και τους δικούς τους ανθρώπους.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος τόνισε ότι «Ζούμε σε μια εποχή που
λόγω των συνθηκών οι πράξεις αλληλεγγύης είναι αναγκαίες
και η ΔΗΦΑ δεν μπορεί παρά να να είναι παρούσα. Όμως ο
κυρίαρχος σκοπός όλων πρέπει να είναι η αλλαγή των συν-
θηκών που οδηγούν στη φτωχοποίηση της κοινωνίας».

ó÷ïëÞ
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Ã. ÊÅ×ÁÃÉÁÓ 
ÄÉÐËÙÌÁÔÁ Á,Â,Ã,Ä,Å 

ÁÍÁÈÅÙÑÇÓÅÉÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÙÍ  

ÔÇË.: 210-24.32.836

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ 125 6977 24.88.33

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ 6944 29.77.78
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Αφού επί σειρά ετών ο κόσμος
γνώριζε ότι η χημειοθεραπεία

είναι ο μόνος τρόπος προσπά-
θειας καταπολέμησης του καρ-
κίνου, το JOHN HOPKINS HO-
SPITAL επιτέλους ισχυρίζεται ότι
υπάρχει κι άλλος τρόπος. 

1. Κάθε άνθρωπος έχει καρκι-
νικά κύτταρα στο σώμα του. Αυτά
τα καρκινικά κύτταρα δεν φαί-
νονται στις συνήθεις εξετάσεις,
εφόσον δεν έχουν πολλαπλασια-
στεί σε ορισμένα δισεκατομμύρια.
Όταν ο γιατρός διαβεβαιώνει τους
καρκινοπαθείς ότι δεν υπάρχουν
πλέον καρκινικά κύτταρα στο
σώμα τους μετά από θεραπεία,
αυτό σημαίνει απλώς ότι είναι
αδύνατη η ανίχνευση των καρκι-
νικών κυττάρων στις εξετάσεις
τους, επειδή ο αριθμός τους δεν
ανέρχεται καν στο ανιχνεύσιμο
ποσό. 

2. Καρκινικά κύτταρα εμφανί-
ζονται από 6 έως και περισσότε-
ρες από 10 φορές στη ζωή ενός
ανθρώπου. 

3. Όταν το ανοσοποιητικό σύ-
στημα ενός ατόμου είναι ισχυρό,
τα καρκινικά κύτταρα καταστρέ-
φονται και έτσι αποτρέπεται ο
πολλαπλασιασμός τους και κατά
συνέπεια ο σχηματισμός όγκων. 

4. Όταν κάποιος έχει καρκίνο
αυτό υποδεικνύει ότι παρουσιάζει
πολλαπλές διατροφικές ελλείψεις.
Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται
σε γενετικούς, περιβαλλοντικούς
και διατροφικούς παράγοντες,
καθώς και στον τρόπο ζωής του
ατόμου. 

5. Για να ξεπεραστούν οι πολ-
λαπλές διατροφικές ελλείψεις,
πρέπει να αλλάξει η διατροφή
και να συμπεριληφθούν συμπλη-
ρώματα, τα οποία θα ενισχύσουν
το ανοσοποιητικό σύστημα. 

6. Η χημειοθεραπεία έχει να

κάνει με τη δηλητηρίαση των ρα-
γδαία αναπτυσσόμενων καρκινι-
κών κυττάρων, αλλά και με την
καταστροφή των ραγδαία ανα-
πτυσσόμενων υγειών κυττάρων
στο μυελό των οστών, την γα-
στρεντερική οδό κ.λπ. και μπορεί
να προκαλέσει οργανικές βλάβες,
στο ήπαρ, τους νεφρούς, την
καρδιά, τους πνεύμονες κ.λπ. 

7. Η ακτινοβολία καταστρέφει
τα καρκινικά κύτταρα και παράλ-
ληλα, καυτηριάζει, σημαδεύει και
καταστρέφει υγιή κύτταρα, ιστούς
και όργανα. 

8. Η αρχική θεραπεία με ακτι-
νοβολίες και χημειοθεραπεία συ-
χνά μειώνει το μέγεθος ενός όγ-
κου. Ωστόσο, η παρατεταμένη
χρήση χημειοθεραπείας και ακτι-
νοβολίας δεν έχει ως αποτέλεσμα
την περαιτέρω καταστροφή ενός
όγκου. 

9. Όταν το σώμα φέρει υπερ-
βολικό τοξικό φορτίο από χημει-
οθεραπείες και ακτινοβολίες, το
ανοσοποιητικό σύστημα έχει είτε
κατασταλεί είτε καταστραφεί, έτσι
το άτομο μπορεί να υποκύψει σε
διάφορα είδη μολύνσεων και επι-
πλοκών. 

10. Η χημειοθεραπεία και η
ακτινοβολία μπορούν να προκα-
λέσουν τη μετάλλαξη των καρκι-
νικών κυττάρων, ούτως ώστε να
γίνουν πιο ανθεκτικά με αποτέ-
λεσμα να καταστρέφονται πιο δύ-
σκολα. Οι χειρουργικές επεμβά-
σεις μπορεί να έχουν ως αποτέ-
λεσμα την εξάπλωση των καρκι-
νικών κυττάρων και σε άλλες πε-
ριοχές. 

11. Ένας αποτελεσματικός τρό-
πος καταπολέμησης του καρκίνου
είναι η εξασθένηση των καρκινι-
κών κυττάρων, με το να μην τους
παρέχεται η τροφή που χρειάζον-
ται για να πολλαπλασιαστούν.

ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΡΕ-
ΦΟΝΤΑΙ ΜΕ: 

α. Η ζάχαρη τρέφει τον καρ-
κίνο. Αφαιρώντας τη ζάχαρη
από τη διατροφή μας απομα-
κρύνουμε μία σημαντική πηγή
ενέργειας από τα καρκινικά κύτ-
ταρα. Τα υποκατάστατα ζάχα-
ρης, όπως τα Canderel, Nutra-
Sweet, Equal, Spoonful κ.λπ.
παράγονται από ασπαρτάμη,
που είναι βλαβερή (Σ.Σ. θά λέ-
γαμε καταστροφική). Ένα καλύ-
τερο φυσικό υποκατάστατο θα
ήταν το μέλι Manuka ή οι μελάσες
αλλά μόνο σε πολύ μικρές ποσό-
τητες. Το επιτραπέζιο αλάτι πε-
ριέχει χημικές προσθήκες για
να αποκτήσει το λευκό του χρώ-
μα. Καλύτερη εναλλακτική λύση
είναι μπαχαρικά τύπου Bragg’s
aminos ή θαλασσινό αλάτι.

β. Το γάλα κάνει το σώμα μας
να παράγει βλέννα, ιδίως στη
γαστρεντερική οδό. Ο καρκίνος
τρέφεται από τη βλέννα. Διακό-
πτοντας το γάλα και υποκαθι-
στώντας το με γάλα σόγιας χω-
ρίς προσθήκη γλυκαντικών, τα
καρκινικά κύτταρα εξασθενούν. 

γ. Τα καρκινικά κύτταρα ευδο-
κιμούν σε όξινα περιβάλλοντα.
Μία διατροφή βασισμένη στο κρέ-
ας είναι όξινη. Είναι προτιμότερο
να τρώμε ψάρι και λίγο κοτόπου-
λο, από ότι μοσχαρίσιο ή χοιρινό
κρέας. Το κρέας περιέχει επίσης
αντιβιοτικά, αυξητικές ορμόνες
και παράσιτα που είναι όλα επι-
βλαβή, ειδικά για καρκινοπαθείς. 

δ. Μία διατροφή που αποτε-
λείται από 80% φρέσκους χυμούς
και λαχανικά, σιτηρά ολικής αλέ-
σεως, σπόρους, ξηρούς καρπούς
και λίγα φρούτα σας βοηθά να
δημιουργήσετε ένα αλκαλικό πε-
ριβάλλον στο σώμα σας. Το 20%
μπορεί να αποτελείται από μα-
γειρεμένα γεύματα στα οποία να
περιλαμβάνονται τα φασόλια. 

Οι χυμοί από φρέσκα λαχανικά
παρέχουν ζωντανά ένζυμα που
απορροφούνται εύκολα και φτά-
νουν στα κύτταρα μέσα σε 15
λεπτά τρέφοντας και ενισχύοντας
την ανάπτυξη υγιών κυττάρων.
Για την πρόσληψη ζωντανών εν-
ζύμων και τη δημιουργία υγιών
κυττάρων δοκιμάστε να πιείτε
φρέσκο χυμό λαχανικών (από τα
περισσότερα λαχανικά, συμπερι-
λαμβανομένων των βλαστών από
τα φασόλια) και να φάτε ωμά λα-
χανικά 2 ή 3 φορές την ημέρα.
Τα ένζυμα καταστρέφονται σε
θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών
Κελσίου (104 βαθμοί Φαρενάιτ). 

ε. Αποφεύγετε καφέ, τσάι και
σοκολάτα, τα οποία περιέχουν
μεγάλη ποσότητα καφεΐνης. Το
πράσινο τσάι είναι η καλύτερη
εναλλακτική και έχει ιδιότητες
κατά του καρκίνου. Νερό, κα-
λύτερα καθαρισμένο ή φιλτρα-
ρισμένο, για την αποφυγή γνω-
στών τοξινών και βαρέων με-
τάλλων που περιέχονται στο
νερό της βρύσης. Το αποσταγ-
μένο νερό είναι όξινο και καλύ-
τερα να αποφεύγεται. 

12. Η πρωτεΐνη του κρέατος
είναι δύσπεπτη και απαιτεί πολλά
πεπτικά ένζυμα. Το άπεπτο κρέας
που παραμένει στα έντερα απο-
συντίθεται και έχει ως αποτέλεσμα
μεγαλύτερη συσσώρευση τοξικών
ουσιών. 

13. Τα τοιχώματα των καρκινι-
κών κυττάρων αποτελούνται από
μία σκληρή πρωτεϊνική στιβάδα.
Αποφεύγοντας ή μειώνοντας την
κατανάλωση κρέατος απελευθε-
ρώνονται περισσότερα ένζυμα
που επιτίθενται στα πρωτεϊνικά
τοιχώματα των καρκινικών κυτ-
τάρων με αποτέλεσμα τα κύτταρα
φονείς να μπορούν να τα κατα-
στρέψουν. 

14. Ορισμένα υποκατάστατα
ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύ-
στημα (IP6, Flor ssence, Essiac,
αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, μεταλ-
λικά στοιχεία, ουσιαστικά λιπαρά
οξέα κ.λπ.). Άλλα υποκατάστατα
όπως η βιταμίνη Ε είναι γνωστό
ότι προκαλούν απόπτωση ή προ-
γραμματισμένο κυτταρικό θάνατο,
τη φυσιολογική μέθοδο του σώ-
ματος να απορρίπτει τα κατε-
στραμμένα, ανεπιθύμητα ή αχρεί-
αστα κύτταρα. 

15. Ο καρκίνος είναι μία ασθέ-
νεια του μυαλού, του σώματος
και της ψυχής. Ένα ενεργό και
θετικό πνεύμα θα βοηθήσει τον
μαχητή του καρκίνου να επιβιώσει.
Ο θυμός, η πικρία και τα δυσά-
ρεστα συναισθήματα θέτουν το
σώμα σε ένα αγχώδες και όξινο
περιβάλλον. Μάθετε το πνεύμα
σας να αγαπά και να συγχωρεί.
Μάθετε να χαλαρώνετε και να
απολαμβάνετε τη ζωή. 

16. Τα καρκινικά κύτταρα δεν
μπορούν να ευδοκιμήσουν σε
οξυγονωμένα περιβάλλοντα. Η
καθημερινή άσκηση και οι βαθιές
αναπνοές βοηθούν στη διοχέ-
τευση περισσότερου οξυγόνου
στα κύτταρα. Η οξυγονοθεραπεία
είναι μία ακόμα μέθοδος που
χρησιμοποιείται για την κατα-
στροφή των καρκινικών κυττά-
ρων.
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Τέλος στις χημειοθεραπείες! Νέος τρόπος καταπολέμησης του καρκίνου

Iατρείο: Θρακομακεδόνων 117 Οικία: Ζαφειράκη 12
Θρακομακεδόνες Θρακομακεδόνες
Τηλ.: 210 24 35 923 Κιν.: 6973 535722

ΡΑΝΙΑ Ε. ΣΙΤΤΑ GP MSc
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Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα, σεβάσμιοι
πατέρες, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε
κύριε πρόεδρε του συλλόγου Κρητών Αχαρνών,
αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι εκπρό-
σωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι
συλλόγων.  Φίλοι προσκεκλημένοι, μέλη του
Παραρτήματος, εθελοντές αιμοδότες, κυρίες
και κύριοι.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
του Παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας, σας καλωσορίζω
σε μια ιδιαιτέρως σημαντική για μας συνάντηση. 

Σας ευχόμαστε  καλή χρονιά, ευτυχισμένο,
δημιουργικό και όσο το δυνατόν λιγότερο
προβληματικό το 2014. Η κοπή της φετινής
βασιλόπιτας ήταν μόνο η αφορμή. Η υγεία
και ο πολιτισμός ήταν η αιτία. Το ότι βρισκό-
μαστε εδώ είναι σημαντικό. Μέσα σ’ αυτές
τις  αντίξοες συνθήκες που ζούμε, με  την
οικονομική δυσπραγία που βιώνουμε, εμείς
εδώ σήμερα  τα αφήσαμε όλα  στην άκρη
γιατί μας συνδέει όλους μας κάτι κοινό. Το
ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και για  την
ψυχική και σωματική του υγεία. Όλοι μας, πι-
στεύω, είμαστε άτομα με όνειρα και ευαι-
σθησίες. 

Σε ένα κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον
που καταρρέει γύρω μας, μόνο η αλληλεγγύη,
η αλληλοβοήθεια, η ανιδιοτέλεια, ο αλτρουι-
σμός και ο εθελοντισμός  είναι οι αξίες που
μπορούν  και πρέπει να μείνουν  αλώβητες,

ώστε να μας βοηθήσουν να αντέξουμε… την
κατάρρευση. 

Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς.
Η προσφορά μας είναι εθελοντική, πάνω από
συμφέροντα και  ματαιοδοξίες. Εξ άλλου σας
διαβεβαιώνουμε ότι η ικανοποίηση που αι-
σθανόμαστε από την εθελοντική μας προσφορά
είναι η αιτία που μας ενδυναμώνει να προ-
χωρούμε όλο και περισσότερο.

Η προσφορά μας δεν έχει απόχρωση. Οι
αντιπαραθέσεις , οι μικροκακίες, τα μικρο-
κομματικά συμφέροντα οδηγούν σε αντίθετα
αποτελέσματα. Αυτή εδώ η κοινωνία τα έχει
βιώσει όλα αυτά.  Καιρός  να αλλάξουμε
ρότα, καιρός να δράσουμε ουσιαστικά. 

¼Εχουμε τόσα πολλά να κάνουμε! Ελάτε
μαζί μας! Βοηθείστε μας, πες τε μας τη
γνώμη σας, στηρίξτε μας! Το να παραμένει
κάποιος απλός θεατής και κριτής – καλο-
προαίρετος ή κακοπροαίρετος- δεν έχει
πραγματικά, στο σήμερα που ζούμε, κανένα
νόημα. 

Ελάτε να υλοποιήσουμε τους στόχους
της Αντικαρκινικής, να ευαισθητοποιήσουμε
τους συμπολίτες μας στον τομέα της  πρό-
ληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Βέβαια όταν
λέμε πρόληψη δεν εννοούμε μόνο να κάνουμε
προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Πρόληψη
σημαίνει σωστή διατροφή από την παιδική
ηλικία, σημαίνει αγάπη και προστασία του
περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε εμείς και τα
παιδιά μας. Πρόληψη σημαίνει συμπαράσταση

υλική και ηθική σ’ αυτούς που αντιμετωπίζουν
προβλήματα, σημαίνει  καλύτερη ποιότητα
ζωής, και ανάταση ψυχής μέσα από πολιτι-
στικές δράσεις. 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Ελάτε να γίνετε μέλη, αιμοδότες, εθε-

λοντές της Αντικαρκινικής Εταιρείας. Ενημε-
ρώστε τους φίλους και τους συγγενείς σας
για τις δραστηριότητές μας, καλέστε τους
να ενταχθούν κι αυτοί, έτσι ώστε  να γίνουμε
μία δυνατή, εύρωστη και πολυπληθής ομάδα.
Ελάτε να διαμορφώσουμε ένα νέο ήθος στην
πόλη μας. Ενδιαφερθείτε.  Γίνετε πρωταγω-
νιστές! Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένα μέλη
μπορούν να καταβάλλουν την συνδρομή τους.
Άλλωστε η ετήσια συνδρομή από το 2014
μειώνεται στα 15 ευρώ, που θεωρούμε πως
είναι πολύ λίγα για αυτά που μπορούμε να
προσφέρουμε στους συμπολίτες μας.

Πέραν  τούτου, σας ενημερώνουμε ότι
όλα τα ενεργά μέλη θα απολαμβάνουν και
πολλές παροχές που επιτυγχάνει το Παράρ-
τημα σε συνεργασία με την ιατρική κοινότητα
και επιχειρηματίες της πόλης μας, οι οποίες
θα ανακοινωθούν με την ταχυδρομική απο-
στολή της κάρτας μέλους που θα έχει ετήσια
ισχύ, με την επίδειξη της οποίας θα απολαμ-
βάνονται αυτές οι  παροχές. 

Επίσης θα  έχουν άμεση προσωπική ενη-
μέρωση για τις δράσεις μας και προτεραιότητα
στις δωρεάν εξετάσεις. 

Στο 2014 μπαίνουμε δυναμικά.

Συγκεντρώνουμε φάρμακα στα γραφεία
μας για το κοινωνικό φαρμακείο της πόλης
μας.

Προσφέρουμε δωρεάν μαστογραφίες. Ήδη
τον Νοέμβρη πραγματοποιήσαμε 176 δωρεάν
μαστογραφίες σε άπορες και ανασφάλιστες
γυναίκες του δήμου μας και προγραμματίζουμε
στο άμεσο μέλλον να φιλοξενήσουμε ξανά
τη κινητή μονάδα μαστογράφου της ΕΑΕ.

Υλοποιούμε τελικά, εν μέρει, τον στόχο
μας για τη δημιουργία ιατρείου για παροχή
δωρεάν test-pap σε άπορες και ανασφάλιστες
γυναίκες της περιοχής μας, αρχίζοντας από
την περιοχή στο στρατόπεδο Καποτά, δείγμα
την αλληλεγγύης στις υποβαθμισμένες συ-
νοικίες. (Με την στήριξη της ιατρού κας
Κλειώς Βρεττού, αλλά και του Προέδρου της
ΔΗΦΑ κ. Π. Αναγνωστόπουλου).

Συνεχίζουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για το κάπνισμα και την υγιεινή διατροφή στα
σχολεία της πόλης μας, έχοντας και την
άδεια του υπουργείου Παιδείας, η οποία εξα-
σφαλίστηκε με την βοήθεια της Εκπαιδευτικού
κ. Ρένας Κουμπούρη, προέδρου του Ομίλου
Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Χρήστος Τσε-
βάς

Παρέχουμε δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη
σε άπορους καρκινοπαθείς. Ευχαριστούμε
τις ψυχολόγους Αναστασία Κουρτικάκη, Ιωάννα
Μπερτσιμά, Έλενα Μποχωροπούλου και Αγ-
γελική Φουστέρη που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα.

Η τράπεζα αίματος που δημιουργήσαμε
εμπλουτίζεται συνεχώς, δίνοντας το πολύτιμο
αυτό αγαθό στα παιδιά του νοσοκομείου παί-
δων Αγία Σοφία, με τελική κατάληξη στα
παιδιά του νοσοκομείου Ελπίδα που πάσχουν
από καρκίνο.

Δημιουργούμε κέντρο υποστήριξης της
Τράπεζας Μυελού των Οστών του νοσοκομείου
Ελπίδα.

Ευχαριστούμε την PRO-PARTY και προ-
σωπικά τον κ. Λελεδάκη και τους συνεργάτες
του που με τα υπερσύγχρονα ηχοφωτιστικά
μηχανήματα που διαθέτουν βρίσκονται πάντα
στο πλευρό μας αφιλοκερδώς. Χωρίς αυτούς
θα ήταν πολύ δύσκολη η πραγματοποίηση
των εκδηλώσεων μας.

Ευχαριστούμε τους δημοσιογράφους που
ενημερώνουν τους συμπολίτες μας για τις
δράσεις μας, τους λίγους χορηγούς μας που
μας συμπαραστέκονται οικονομικά, αλλά προ
πάντων ευχαριστούμε όλους εσάς που είτε
σαν μέλη, είτε σαν εθελοντές, είτε σαν συμ-
πολίτες, μας συμπαραστέκεστε στο έργο
μας. Έτσι παίρνουμε δύναμη στον αγώνα
εναντίον του καρκίνου.

Ευχαριστούμε όλους τους εκπροσώπους
της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλεγμένους και
υποψήφιους που μας τιμούν με την παρουσία
τους και όσους μας στηρίζουν έμπρακτα και
τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στις προσεχείς
εκλογές. Ελπίζουμε, ο προεκλογικός αγώνας
να γίνει επί της ουσίας, επί των πολλαπλών
προβλημάτων της πόλης. Ο πολίτης θέλει να
προταθούν λύσεις εφικτές και όχι κούφια
αντιπαράθεση. Επίκεντρο πρέπει να είναι ο
άνθρωπος, το περιβάλλον και ο πολιτισμός.

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου
Κρητών Αχαρνών κ. Μανώλη Μανιδάκη, αλλά
και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου,
που τους αισθανόμαστε αδέλφια μας, για
την παραχώρηση της αίθουσας και την φιλο-
ξενία, μια φιλοξενία που μόνο ένας κρητικός
μπορεί να προσφέρει.

Ευχόμαστε σε όλους σας πάντοτε να
έχετε ότι καλό μπορεί να προσφερθεί σ’
αυτή τη Ζωή, την Υγεία και την ευχαρίστηση
της Χαράς.

Το παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας πραγματοποίησε
το Σάββατο 11 Ιανουαρίου, 14 test-pap και
μαστολογικούς ελέγχους στο στρατόπεδο
ΚΑΠΟΤΑ. Μετά λύπης του, το παράρτημα
διαπίστωσε τις τριτοκοσμικές συνθήκες
που επικρατούν στην περιοχή και την άγνοια
που διακατέχει τις γυναίκες του καταυλισμού
σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Το Παράρτημα
και ο πρόεδρος Παναγιώτης Καζανάς ευ-
χαριστούν τον μαιευτήρα  χειρουργό γυ-
ναικολόγο κ. Αθανάσιο Παπαδημητρίου και
την μαία κα. Μαρία Γρυπαίου για την αφι-
λοκερδή προσφορά τους ,  ενώ και οι δύο
υποσχέθηκαν ότι η βοήθειά τους δε σταματά
εκεί.Τα test-pap θα αξιολογείσει αφιλοκερ-
δώς, η συντοπίτισσα γιατρός Κλειώ Βρεττού. 

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

To πολυτιμότερο δώρο των Χριστουγέννων

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η

εθελοντική αιμοδοσία του παραρτήματος

Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-

ρείας, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στον Ιερό

Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα). Αξιο-

σημείωτο είναι ότι συγκεντρώθηκαν 34 μο-

νάδες αίματος ενώ προσήλθαν περισσότεροι

από 50 αξιοθαύμαστοι συμπολίτες μας. Την

ικανοποίησή του εξέφρασε ο πρόεδρος του

παραρτήματος, Παναγιώτης Καζανάς και

πρόσθεσε ότι αυτός και το διοικητικό συμ-

βούλιο θα είναι αρωγοί σε κάθε ενέργεια

κοινωνικής ευθύνης.

Στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ το Παράρτημα Αχαρνών…

Ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας του Παραρτή-
ματος Αχαρνών κυρίου Καζανά στην κοπή της πίττας στις 12 Ιανουαρίου



Σοκ στη διεθνή κοινότητα προκαλεί η
απόφαση των δικαστικών αρχών του Πα-
κιστάν, που επέβαλαν ποινή θανάτου δια
λιθοβολισμού στην Αρίφα Μπίμπι, γιατί
κατείχε κινητό τηλέφωνο! 

Θείοι, ξαδέρφια και άλλα μέλη της οι-
κογένειας της κοπέλας σεβάστηκαν την
εντολή του δικαστηρίου και αφού η Αρίφα
Μπίμπι εκτελέστηκε, θάφτηκε στην έρημο.
Μάλιστα, απαγορεύτηκε στα συγγενικά
της πρόσωπα να παραβρεθούν στην κη-
δεία της ή να ξέρουν που βρίσκεται θαμ-
μένη. 

Σημειώνεται πως η ποινή του λιθοβολι-
σμού χρησιμοποιούνταν λίγα χρόνια πριν

για περιπτώσεις μοιχείας, ωστόσο το τε-
λευταίο διάστημα δεν επιβαλλόταν. 

«Λιθοβολισμοί σε θάνατο είναι μια βάρ-
βαρη πράξη από μια πρωτόγονη κοινωνία.
Η κοινωνία έστειλε το μήνυμα ότι η βία
είναι ο τρόπος για να ασχοληθεί με τις
γυναίκες και άλλες ευάλωτες ομάδες. 

Τα δικαιώματα των γυναικών έχουν
εξουδετερωθεί από τη χρήση αυτών των
μορφών τιμωρίας. Η πακιστανική κοινωνία
έχει εκφυλιστεί σε σημείο που, αν μια γυ-
ναίκα, κρατάει ένα κινητό τηλέφωνο έχει
διαπράξει σοβαρό έγκλημα», εξηγεί η
ασιατική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων. 

defencenet.g
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Εἰσηγήσεις γιά διετῆ
ἀναστολή τοῦ μέτρου
Ἀπό τό περιβάλλον τοῦ ὑπουρ-

γοῦ Περιβάλλοντος ἐπισημαίνουν
ὅτι τό νέο χαράτσι θά ἐξειδικευτεῖ
μέ Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση
τῶν συναρμόδιων ὑπουργῶν, ἡ
ὁποία ὅμως δέν ἔχει ἐκδοθεῖ - καί
τό πιθανότερο εἶναι ὅτι δέν θά
ἐκδοθεῖ. Ἀπόδειξη τῆς προχειρό-
τητας πού ὑπάρχει εἶναι ὅτι δή-
μαρχοι ἀγνοοῦν πλήρως τήν ὑπο-
χρέωση καταβολῆς τοῦ εἰδικοῦ
τέλους, ἐνῷ δέν ἔχει περιληφθεῖ
κάν στούς προϋπολογισμούς τους.
Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ
κυβέρνηση δέχεται εἰσηγήσεις
ἀπό μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἕνωσης
Δήμων Ἑλλάδας (ΚΕΔΕ), νά ἀνα-
σταλεῖ τό μέτρο γιά δύο χρόνια
καί νά ξεκινήσει νά ἐφαρμόζεται
ἀπό τό 2016. Ὁ λόγος εἶναι τά
ὑπέρογκα ποσά πού καλοῦνται
νά πληρώσουν οἱ ΟΤΑ, ἀλλά καί
οἱ διαγωνισμοί πού εἶναι σέ ἐξέ-
λιξη σέ ἀρκετούς δήμους τῆς χώ-
ρας μέ τά ἐργοστάσια διαχείρισης
ἀποβλήτων. Χαρακτηριστική πε-
ρίπτωση εἶναι ὁ Δῆμος Κοζάνης,
ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπό τούς πρώτους
πού δρομολογοῦν ὀργανωμένες
ἐγκαταστάσεις ἀπό τίς ἀρχές τοῦ
ἔτους, καθώς πρόσφατα ἀνακη-

ρύχθηκε προσωρινός μειοδότης
τοῦ διαγωνισμοῦ ἡ ἑταιρεία
Ἄκτωρ. Πληροφορίες ἀναφέρουν
ὅτι ὁ δήμαρχος τῆς πόλης κ. Λά-
ζαρος Μαλούτας, ὁ ὁποῖος εἶναι
καί ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς
Ἀειφόρου Ἀνάπτυξης τῆς ΚΕΔΕ,
ἔχει ζητήσει τήν ἀναστολή τῆς
ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου. Η ΔΙΑΔΥ-
ΜΑ (Διαχείριση Ἀπορριμμάτων
Δυτικῆς Μακεδονίας) ἔχει δρο-
μολογήσει σημαντικές ἐπενδύσεις
ὕψους 46 ἑκατ. εὐρώ γιά τή δημι-
ουργία μονάδας ἐπεξεργασίας
120.000 τόνων ἀπορριμμάτων ἐτη-
σίως, ΧΥΤΥ καί 10 σταθμούς με-
ταφόρτωσης. Τό ἴδιο μπορεῖ νά
ἐπικαλεστοῦν καί ἄλλες περιοχές
τῆς χώρας πού ἔχουν ἀναθέσει
μέ ΣΔΙΤ τίς ὑποδομές ἀποβλήτων,
ὅπως ἡ Ἀχαΐα, ὅπου ὁ ἀνάδοχος
ἔχει ὑποβάλει τίς μελέτες περι-
βαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων γιά τά
τρία ἐργοστάσια, καί οἱ Σέρρες,
ὅπου μέσα στόν μῆνα ἀναμένεται
νά ἀνακηρυχθεῖ ὁ ἀνάδοχος. Ἀκο-
λουθοῦν ἡ Ἠλεία, ἡ Ἤπειρος καί
στήν Ἀττική ἡ περιοχή τοῦ Γραμ-
ματικοῦ, ὅπου εἶναι ὡριμότερες
οἱ συνθῆκες γιά ἀντίστοιχα ἔργα
ἐπεξεργασίας ἀστικῶν ἀποβλή-
των.

Μαριάννα Τζάννε
newmoney.gr

Οἱ φορολογίες δέν τελειώνουν

«Σταῦρος Νιάρχος» πετυχαίνουμε κάτι
πρωτόγνωρο».

Γιά νά καταλήξει πώς: «Γιά πρώτη
φορά θά ἔχουμε δυό κινητές μονάδες,
πού τά ἑπόμενα πέντε χρόνια θά γυρ-
νοῦν ὅλα τά νησιά τῆς χώρας –τά μι-
κρά νησιά, τά ἄγονα νησιά, πού δέν
ἔχουν πρωτοβάθμιες ὑπηρεσίες ὑγείας
σήμερα- ὥστε στό πλαίσιο τῆς
προληπτικῆς ἰατρικῆς νά ἐξε-
τάζεται ὅλος ὁ πληθυσμός καί
ἔτσι νά μποροῦμε νά εἴμαστε
προμηθεῖς καί ὄχι ἐπιμηθεῖς,
ὅπως συνήθως γίνεται σέ αὐτή
τή χώρα».

Συγκεκριμένα, οἱ Κινητές
Ἰατρικές Μονάδες προσφέρουν
πρόσβαση στίς παρακάτω εἰδι-
κότητες: γυναικολόγο, διαιτο-
λόγο, καρδιολόγο, ὀδοντίατρο,
ὀρθοπεδικό, ὀφθαλμίατρο, πνευμο-
νολόγο καί ὠτορινολαρυγγολόγο. Ἐπι-
πλέον οἱ Κινητές Ἰατρικές Μονάδες
περιλαμβάνουν καί ἐξειδικευμένες
ὑπηρεσίες, καθώς περιέχουν συγκρό-
τημα ψηφιακοῦ μαστογράφου, φορητό
μηχάνημα ἀκτινογραφίας καί συγκρό-
τημα ὀστικῆς πυκνότητας .

Οἱ δυό μονάδες θά ξεκινήσουν τό
ταξίδι τους στίς 17 Ἰανουαρίου, ἀπό
τό Καστελόριζο, δίνοντας τή δυνατό-
τητα στούς κατοίκους τοῦ ἀκριτικοῦ
νησιοῦ νά λάβουν πληθώρα ἰατρικῶν
καί διαγνωστικῶν ἐξετάσεων, ἐνῶ θά
ἀκολουθήσουν ἀνάλογες ἐπισκέψεις
σέ Ἀμοργό, Κάσο, Ἀστυπάλαια, Πάτμο,

Φολέγανδρο καί Σίκινο, κατά τόν
πρῶτο κιόλας χρόνο λειτουργίας τοῦ
προγράμματος. Βασικός στόχος τοῦ
Προγράμματος εἶναι νά καλύψει σέ
πέντε χρόνια τίς ἰατροδιαγνωστικές
ἀνάγκες 55.000 περίπου πολιτῶν
ὅλων τῶν ἡλικιῶν, σέ 35 νησιά καί
παραμεθόριες περιοχές, σέ ὅλη τήν

ἐπικράτεια.
Τήν ἐπιστημονική εὐθύνη σχεδια-

σμοῦ καί ὑλοποίησης ὅλου τοῦ Προ-
γράμματος ἔχει ὁ Δρ. Παναγιώτης
Κουλουβάρης, Λέκτορας Α΄ τῆς Πα-
νεπιστημιακῆς Ὀρθοπεδικῆς Κλινικῆς
καί Ἐπιστημονικός Ὑπεύθυνος του
Ὀρθοπεδικοῦ Ἰατρείου τῆς Πολυκλι-
νικῆς Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ.

Τά λεγόμενα τοῦ Ὑπουργοῦ ἀπο-
μακρύνουν τούς φόβους πολλῶν,
ὅτι ἡ Πολυκλινική κινδυνεύει μέ-
χρι καί νά κλείσει, ἐνῶ ἐπιβεβαι-
ώνουν τά λεγόμενά μας, ὅτι δη-
λαδή ὄχι μόνον θά συνεχίσει,
ἀλλά πρόκειται νά ἀναβαθμιστεῖ.

Μαγνητικός τομογράφος καί δύο κινητές μονάδες
στήν Πολυκλινική τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ

Λιθοβόλησαν κοπέλα για... κατοχή κινητού!

Ελληνικό χωριό κατοικείται μόνο από Αλβανούς
Χώρα σε πλήρη αποσύνθεση. Υπογεννητικότητα και οικονομική

κρίση αναδεικνύουν σε νούμερο ένα πρόβλημα το δημογραφικό. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει ελληνικό
χωριό που οι ντόπιοι κάτοικοι του το έχουν εγκαταλείψει, με αποτέ-
λεσμα να κατοικείται μόνο από αλλοδαπούς, Αλβανικής καταγωγής. 

Πρόκειται, όπως γράφει το portal aftodioikisi, για το ορεινό Αση-
μοχώρι, στην επαρχία Κόνιτσας, που κατοικείται το χειμώνα μόνο
από Αλβανούς και από κανέναν ντόπιο. 

Επιτακτική ανάγκη να βγεί η χώρα αμέσως από τα δεσμά του μνη-
μονίου αλλιώς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε χωριά και πόλεις στις
οποίες θα είμαστε μειονότητα πλέον...

Oυγκάντα: Ισόβια κάθειρξη για τους ομοφυλόφιλους 
Το Κοινοβούλιο της Ουγκάντα πέρασε νόμο, ο οποίος τιμωρεί την ομοφυλοφιλία με

ισόβια κάθειρξη! 
Μια σαφώς αντιδημοκρατική και απορριπτέα νομοθεσία, ανεξάρτητα από την διάθεση

του καθενός από εμάς απέναντι σε συμπεριφορές που απέχουν από αυτό που χαρακτηρίζει
η ίδια η φύση ως “φυσιολογική”. 

Σύμφωνα με το Associated Press, ο νόμος ψηφίστηκε πρόσφατα και προβλέπει ότι η
«επιδεινούμενη ομοφυλοφιλία» είναι παράνομη και μάλιστα θα τιμωρείται με ισόβια κά-
θειρξη. 

Αυτό είναι το ένα άκρο. Το άλλο το ζούμε στις χώρες της Δύσης με τις ΗΠΑ να πρωτο-
στατούν στην επικρότηση και προώθηση ολόκληρης της ομοφυλοφιλικής κοινότητας και
στην Ελλάδα να προωθείται από όλα τα ΜΜΕ η “παρά φύσιν” δραστηριότητα με δημάρχους
όπως ο Γιάννης Μπουτάρης ο οποίος έχει δηλώσει ότι “Το gay parade αποτελεί τιμή για
μία πόλη”...
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ΟΟΣΑ: Κάτω από τη βάση 
για τα ελληνικά σχολεία

Η χώρα μας έπεσε από την 25η θέση το 2009 (ο δια-

γωνισμός PISA του ΟΟΣΑ διεξάγεται ανά τριετία) στην

42η το 2012, επί 65 χωρών συνολικά.Οι Έλληνες μαθητές

βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ και κατα-

λαμβάνουν στην Ευρώπη την τέταρτη θέση από το τέλος. 

Του ανταποκριτή της «Καθημερινής» στις Βρυξέλλες, Νίκου Χρυσολωρά

Ανησυχητικά για την Ελλάδα είναι τα αποτελέσματα της τακτικής έκθεσης

του ΟΟΣΑ για τις ικανότητες των 15χρονων μαθητών στα Μαθηματικά, στις

Φυσικές Επιστήμες και στην Ανάγνωση, η οποία παρουσιάστηκε χθες στις Βρυ-

ξέλλες από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του Οργανισμού, Ιβ Λεντέρμ. 

Ειδικότερα, «το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών με χαμηλές επιδόσεις είναι

υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Eνωσης και στα τρία γνωστικά

αντικείμενα και ειδικά στην ανάγνωση». Επιπλέον, οι επιδόσεις των μαθητών

της χώρας μας «χειροτέρεψαν και στους τρεις τομείς την τελευταία τριετία,

ενώ παραμένουν στάσιμες την τελευταία δεκαετία». 

Επίσης, ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει «μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις επιδόσεις των

ντόπιων μαθητών στα ελληνικά σχολεία και στα παιδιά μεταναστών πρώτης

και δεύτερης γενιάς». 

Η Ελλάδα είναι μία από τις

μόλις πέντε χώρες της Ε.Ε.

όπου ο αριθμός των μαθητών

με χαμηλές επιδόσεις αυξή-

θηκε την τελευταία τριετία. Η

χώρα μας έχει το υψηλότερο

ποσοστό μαθητών (πάνω από

35% επί του συνόλου) στην

Ε.Ε., οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατανόησης των μαθηματικών, μετά

τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία. Σε ό,τι αφορά τον μέσο όρο των μα-

θηματικών επιδόσεων, οι Eλληνες μαθητές βρίσκονται πολύ κάτω από τον

μέσο όρο του ΟΟΣΑ και καταλαμβάνουν στην Ευρώπη την τρίτη θέση από το

τέλος, μετά τη Βουλγαρία και την Κύπρο. 

νάλογη κατάσταση επικρατεί και στην κατανόηση των φυσικών επιστημών,

αφού μόνο οι Κύπριοι, οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι μαθητές υπολείπονται των

Ελλήνων στην Ε.Ε. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ανάγνωση, και πάλι οι Ελληνες

μαθητές έχουν κατά μέσον όρο τις χειρότερες επιδόσεις στην Ε.Ε μετά την

Κύπρο και τη Βουλγαρία. 

Σημειωτέον ότι ο μέσος όρος των επιδόσεων των Ελλήνων μαθητών μειώθηκε

και στα τρία γνωστικά αντικείμενα και βρίσκεται και στα τρία κάτω από τον

μέσο όρο των ανεπτυγμένων κρατών. Εξ ου και η έκθεση του ΟΟΣΑ συμπεραίνει

ότι η Ελλάδα απέχει πολύ από τον πανευρωπαϊκό στόχο να μειωθεί το ποσοστό

των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις κάτω από το 15% του συνόλου, ειδικά στα

Μαθηματικά, ενώ και στις Φυσικές Επιστήμες διαπιστώνεται «ελάχιστη έως μη-

δαμινή πρόοδος μεταξύ 2009 και 2012». 

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες μαθητών, τα κορίτσια 15 ετών

έχουν κατά μέσον όρο καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια και η Ελλάδα συγ-

καταλέγεται μεταξύ των κρατών όπου το χάσμα στις επιδόσεις των δύο φύλων

διευρύνεται, καθώς το ποσοστό των αγοριών με χαμηλές επιδόσεις αυξάνεται

πολύ ταχύτερα. Επίσης, το ποσοστό των παιδιών με γονείς μετανάστες που αν-

τιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο

των παιδιών με γονείς Eλληνες. Αξίζει να σημειωθεί πως η έκθεση του ΟΟΣΑ

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση, αφού το ποσοστό των

παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των Μαθηματικών

είναι υπερδιπλάσιο στη χώρα μας μεταξύ όσων δεν πήγαν νηπιαγωγείο και

παιδικό σταθμό. 

Εν ολίγοις, η εικόνα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι

απογοητευτική. Με βάση τις συνολικές επιδόσεις των μαθητών της και στα

τρία γνωστικά αντικείμενα που εξετάστηκαν, η χώρα μας καταλαμβάνει τη 42η

θέση επί 65 χωρών συνολικά και την τέταρτη χειρότερη θέση στην Ε.Ε. 

Πάντως, και τα γενικότερα αποτελέσματα για την Ευρώπη δεν είναι εν-

θαρρυντικά, αφού οι επιδόσεις των μαθητών της ηπείρου μας είναι σημαντικά

υποδεέστερες από τις αντίστοιχες των Ασιατών και ειδικά των Κινέζων, των

Κορεατών και των Ιαπώνων. 

Kathimerini

Θ. Τζήμερος: “To οικονομικό επιτελείο είναι ηλίθιο”
Ο πρόεδρος της «Δημιουργίας Ξανά» Θάνος Τζήμερος κατέθεσε τις πινακίδες

του και όπως εξήγησε με ανάρτησή του στο Facebook ο λόγος είναι ότι δεν
υπάρχει περίπτωση να πληρώσει «1320 ευρώ τέλη κυκλοφορίας συν ασφάλεια,
συν τεκμήριο, συν φόρο... πολυτελούς διαβίωσης και ό,τι άλλο σκαρφιστείς
Στούρνε μου». 

Επιπλέον πρόσθεσε, «η πλάκα είναι ότι στο χαρτί που συμπληρώνεις σε ρωτάνε:
Ποιοι οι λόγοι που προκάλεσαν την ακινησία του οχήματος; Δηλαδή πόσο βλάκας
είναι αυτός που εμπνεύστηκε αυτή την ερώτηση! (Ώρα να μας πουν ότι κάνουν
και στατιστική...) 

Ακόμα και χωρίς την κρίση, ακινητώ το όχημά ΜΟΥ γιατί έτσι αποφάσισα,
ηλίθιε κρατικιστή! Λογαριασμό θα σου δώσω; Δικό μου είναι, άμα θέλω το καίω!
Όπως βλέπετε απάντησα με ειλικρίνεια», έγραψε ο κ. Τζήμερος και ανάρτησε τη
φωτογραφία του σχετικού εγγράφου όπου στην ερώτηση «Ποιοι οι λόγοι που
προκάλεσαν την ακινησία» απάντησε «η ηλιθιότητα του οικονομικού επιτελείου
της κυβέρνησης». 

Παράλληλα, μέσω της ίδιας ανάρτησης στο Facebook ο πρόεδρος της «Δημι-
ουργίας Ξανά» διαμαρτυρήθηκε και για τις ουρές στις Εφορίες... «270 άτομα σή-
μερα (30/12/13) καταθέσαμε τις πινακίδες στη ΔΟΥ Χαλανδρίου. Περιμέναμε 4-5
ώρες ο καθένας. 1250 ανθρωποώρες χαμένες, γιατί η γελοιότητα που λέγεται ελ-
ληνικό κράτος δεν έχει μάθει την ύπαρξη της πληροφορικής. 1250 ανθρωποώρες
που αφαιρέθηκαν από την ανάπτυξη. Πάνω από μισό έτος εργασίας ενός ανθρώ-
που πετάχτηκε σήμερα το πρωί στην εφορία Χαλανδρίου. Έτσι έχει φτάσει η γρα-
φειοκρατία να κοστίζει 7 δισ. τον χρόνο!».

αεροδρόμιον στην Τρίπολη, άμεση αποπερά-
τωση της ΠΑΘΕ και επανεθνικοποίηση των
εθνικών αυτοκινητοδρόμων, άντληση πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου στην Επανωμή και
στο Κατάκωλο κλπ.) η Ελληνική οικονομία θα
ανακάμψει απ’ τον πρώτο μήνα, με πολλαπλα-
σιαστικά αποτελέσματα γιά την μείωση της
ανεργίας. 

Η αύξηση των συναλλαγματικών εισπρά-

ξεων, εκ του Τουρισμού, της Μεγάλης Ελλη-

νικής Ναυτιλίας, των εξαγωγών τροφίμων και

εκ της απαλλαγής απ’ τους λαθρομετανάστες,

που κοστίζουν 900 εκατομ. ευρώ ετησίως, θα

καλύψει το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών

συναλλαγών της χώρας, πρό τόκων. 

Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις, βεβαίως,
πρέπει κάποτε ν’αρχίσουν (σήμερα είναι Μη-
τσοτάκειον ανέκδοτο) και η εξυγίανση του δη-
μοσίου τομέα οφείλει να συνεχισθεί. Απομένει
ένα υπαρξιακό πρόβλημα: η θέση της Ελλάδος
μέσα στην Ευρωπαϊκή ¼Ενωση, μετά την δή-
λωση αδυναμίας εξυπηρετήσεως του εξωτε-
ρικού χρέους. 

Δεν υπάρχει περίπτωση να μας διώξουν
από την Ε.Ε. και βεβαίως δεν θα φύγωμε οι-
κειοθελώς. Αλλ’ εάν οι Γερμανοί λησμονήσουν
ό,τι έχασαν τον πρώτο και τον δεύτερον Παγ-
κόσμιο Πόλεμο εξ αιτίας της φθοράς πού υπέ-
στησαν στην Ελλάδα και επιβάλλουν «κυρώ-
σεις», δεν πρότειται η χώρα μας ν’ αποθάνει,
ως την απειλούν η φράου Μέρκελ... και ο κ.
Σαμαράς! 

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα προσφέρουν
η Ρωσσία, η Περσία και η Λιβύη. Φάρμακα οι
Αμερικανικές και Βρεταννικές φαρμακοβιομη-
χανίες, ανταλλακτικά η ...Ζήμενς (γιά να μην
χάσουν οι Γερμανοί τον ΟΤΕ) και τρόφιμα η
αειθαλής Ελληνική ύπαιθρος, που πρέπει να

ανακαλλιεργηθεί, με χορήγηση τιμών ασφα-

λείας στα εγχώρια αγροτικά προϊόντα που

τώρα περικόπτονται απ’ την θνήσκουσα «Κοινή

(κατ’ όνομα) Αγροτική Πολιτική». Αν χαθούν

τα ΕΣΠΑ, τα επιδόματα αργίας και οι επενδύ-

σεις «κουλτούρας»...έ, τόσο το καλύτερο. Απο-

τελούν εστίες αειθαλούς διαφθοράς. 

Η Ελλάς δεν χρειάζεται αναδιάρθρωση του
χρέους αλλά του πολιτεύματος της 3ης πρω-
θυπουργικής ολιγαρχίας, που απέτυχε πατα-
γωγώς και άν διαρκέσει κι’ άλλο θα προκαλέσει
γενοκτονία του Ελληνικού λαού, χειροτέρα
εκείνης του Ιμπραήμ πασά, που εισέβαλε στον
Μωρηά το 1823, γιά να υποδουλώσει τον το-
πικό πληθυσμό και να τον μεταφέρει δούλο
στην Αίγυπτο. 

Τηρουμένων των αναλογιών, οι πολιτικοί
και τα κόμματα της μεταπολιτεύσεως παρόμοια
πράττουν σήμερα εις βάρος του Ελληνισμού –
στην Κύπρο και τη «Μητέρα-πατρίδα». 

Ο... Δυσάγγελος Βενιζέλος απεδέχθη «διε-
θνής κυριαρχία» της Κυπριακής δημοκρατίας,
κατά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού
Εξωτερικών της Τουρκίας Νταβούτογλου στην
Αθήνα!...

(εδημοσιεύθη στα ΕΠΙΚΑΙΡΑ της 19 Δεκ.2013) 

Η Αυτα-απάτη Αναδιάρθρωσης του Χρέους
Συνέχεια από τη σελ. 3



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


