
H παραπάνω ρῆσις εἶναι
ἀρχαιοελληνική. Ἐπίσης

σύμφωνα μέ τήν Γραφή
«κατά τόν λαό καί οἱ ἄρχον-
τες αὐτοῦ», ὅπως «κατά τόν
λαό καί οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ». Κατά
δέ τήν νεοελληνική δοξασία
«ἔχουμε τούς ἡγέτες πού μᾶς
ἀξίζουν».

Μυστήριον παράδοξον ἡ
«κρίσις» τοῦ κυρίαρχου λαοῦ.
Ἐπιλέγει ὄμορφες κοπέλλες
(κατά προτίμηση ξανθές),
τραγουδιστές, ἠθοποιούς,
ἀθλητές καί γενικῶς δημόσια
πρόσωπα καί τοῦ εἶναι τελεί-
ως ἀδιάφορο ἐάν ἔχουν ἦθος,
ὑψηλή νόηση, νά μήν εἶναι
λαϊκιστές, μέ ἰκανότητα δι-
οικήσεως, διαχείρησης κατα-
στάσεων, ἀποφασιστικότητα
καί σθένος ὥστε νά ἀντιστέ-
κονται σέ ἐξωτερικές καί ἐσω-
τερικές πιέσεις καί πρό πάν-
των νά θέτουν τό κοινό συμ-
φέρον ὑπεράνω τοῦ προσω-
πικοῦ καί τοῦ κομματικοῦ.

Ἀντιθέτως ἔχουμε ἔλλειψη
ἀπό κοινούς νόες, ἡ διαφθορά
δέν λέει νά σταματήσει, τό
ἄτομο καί τό κόμμα πάνω
ἀπό ὅλα, τό ψέμα καί ἡ κο-
ροϊδία προκειμένου νά κερ-
δηθοῦν ψῆφοι στήν ἡμερήσια
διάταξη, δέν ἔχουν διοικήσει
οὔτε κάν ἕνα περίπτερο, ἡ
μόνη τους ἐργασία εἶναι κομ-
ματικές ὑπηρεσίες, εἶναι πρό-
θυμοι νά πουλήσουν καί τήν
μάνα τους προκειμένου νά
ἀναρριχηθοῦν, ὑπάκουα
ἀνθρωπάκια στό παραμικρό
γαύγισμα καί γενικῶς ἐπι-
πλέουν ὅπως οἱ φελλοί. Εἰδι-
κά στίς τοπικές ἐκλογές ψη-
φίζουμε τόν γνωστό μας καί
ἄς εἶναι καί «βλῆτο».

Ἐδῶ πρέπει νά ἐπισημά-
νουμε ἕνα ἔγκλημα. Τό νο-
μοσχέδιο γιά τήν τοπική
αὐτοδιοίκηση, εἶχε πολλά θε-
τικά, ἀλλά κάποιοι γιά μι-
κροκομματικά συμφέροντα
ἀντέδρασαν καί δέν ψηφί-
στηκε. Ἀκούστηκε ὅτι τό πο-
λέμησε ὁ κύριος Βενιζέλος.
Αὐτό προέβλεπε ἕνα ξεχω-
ριστό ψηφοδέλτιο γιά τούς
ὑποψηφίους Δημάρχους καί
ἕνα γιά τούς συμβούλους.
Ἔτσι θά ψήφιζε ὁ κόσμος γιά
Δήμαρχο, αὐτόν πού θεω-
ροῦσε καλλίτερο καί γιά σύμ-
βουλο ἀνεξάρτητα ἄν ἦταν
στήν ὁμάδα τοῦ Δημάρχου.
Οἱ ὑποψήφιοι σύμβουλοι θά
ἦταν πολύ λιγώτεροι καί
ἐκλεκτότεροι. Ἐπίσης στό δη-
μοτικό συβούλιο, μή ἔχοντας
πλειοψηφία ὁ Δήμαρχος, θά
ἔπρεπε νά πείθει κάθε φορά
γιά τίς προτάσεις του καί ὄχι
νά ἀσκεῖ δικτατορική διοίκη-
ση ὅπως συμβαίνει μέχρι
τώρα. Κάτι παρόμοιο θά ἔπρε-
πε νά ἰσχύει καί στό ἐθνικό
κοινοβούλιο.

Ὅλους αὐτούς ὅμως ἐμεῖς
τούς ψηφίζουμε καί μετά τούς
οἰκτίρουμε. Ἐμεῖς στείλαμε
στό εὐρωκοινοβούλιο τήν κυ-
ρία Κούνεβα. Τί εἶναι αὐτή ἡ
κυρία; Κάποια πού δέχτηκε
ἐπίθεση ἀπό κάποιον καί
ἀπολύτως τίποτε ἄλλο. Δη-
λαδή μέ τό καλό νά ἀναρρώ-
σει καί ἡ Μυρτώ νά τήν βά-
λουμε ὑπουργό. Ψηφίσαμε
τόν κύριο Ἀποστολάκη ἐπειδή
κλωτσοῦσε καλά καί ἐπειδή
δέν τά κατάφερε στίς ἐκλογές,
ἔπρεπε αὐτός ὁ κολοσσός τῆς
διανόησης νά τοποθετηθεῖ
σύμβουλος τοῦ Ὑπουργοῦ

Παιδείας. Ἄν πᾶμε ἀκόμα πα-
λαιότερα, κάποιος καλαθο-
σφαιριστής, ὄχι ἰδιαίτερα κα-
λός παίκτης, ἀλλά ἐπειδή
ἔβλεπε τόν κόσμο ἀπό τά 216
ἑκατοστά, ἔπρεπε νά γίνει
καί Δήμαρχος μεγάλης πό-
λεως καί Βουλευτής, ἐπειδή
εἶναι ψηλός. Παραδείγματα
ἔχουμε ἀμέτρητα μέ τραντα-
χτό αὐτό τοῦ «Ποταμιοῦ».
Ἕνα κόμμα «τίποτα», κατα-
σκεύασμα κάποιων ΜΜΕ, σί-
γουρα λιγώτερο σοβαρό ἀπό
τοῦ κυρίου Λεβέντη, περίπου
στό ἐπίπεδο τοῦ «χαρίζω σπί-
τια, χαρίζω οἰκόπεδα...», ἔπια-
σε τό ἐκπληκτικό ποσοστό
τοῦ 6,6%. Νά τό χαιρόμαστε.

Ἐκτιμήσεις τῶν ἐκλογικῶν
ἀποτελεσμάτων

Ξεκινῶντας πρωτίστως ἀπό
τήν κεντρική πολιτική σκηνή,
ὁ Σύριζα ἤθελε πρωτιά μέ 5

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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«Τό τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦσθαι
τοῖς ἄρχουσι»

Συνέχεια στη σελ. 11

Ψήφισαν Ζαγοράκη, «μαύρισαν» τη διαστημική επιστήμονα! 
Οι ψηφοφόροι της ΝΔ προτίμησαν

να στείλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο τον Θοδωρή Ζαγοράκη (συστάσεις

δεν χρειάζονται) αντί της Χριστίνας

Γιαννόπαπα. Και τι με αυτό, θα πείτε...

Κι όμως. 

Η Χριστίνα Γιαννόπαπα, υποψήφια

ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

με καταγωγή από τη Χίο, είναι μηχανολόγος - μηχανικός με ειδίκευση στη Ρομ-

ποτική Τεχνολογία και στη Δορυφορική Τεχνολογία. 

Εργάζεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και έχει συμμετάσχει

σε δύο διαστημικές αποστολές της NASA (είναι και αστροναύτης). Πήρε 39.870

σταυρούς έναντι 172.129 του Θοδωρή Ζαγοράκη.

Φυσικά και δεν σημαίνει ότι μια επιστημονική διάνοια αυτόματα θα είναι και

καλύτερη πολιτικός από έναν ποδοσφαιριστή. 

Αλλά, ειλικρινά, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τους ψηφοφόρους της ΝΔ, τι τους

κάνει να πιστεύουν ότι ένας ποδοσφαιριστής θα είναι καλύτερος πολιτικός από

μια επιστημονική διάνοια; Και ύστερα απορούμε ποιοι μας κυβερνάνε... Αυτοί

που ψηφίζουμε μας κυβερνάνε...
Tribune.gr 

Επίδειξη πολιτισμού:
Οι Ιάπωνες φίλαθλοι 

καθάρισαν όλη την εξέδρα!

Εντυπωσίασαν την παγκόσμια κοι-
νότητα οι Ιάπωνες φίλαθλοι που πα-
ρακολούθησαν τον αγώνα της εθνι-
κής τους ομάδας με την Ακτή
Ελεφαντοστού για το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο Ποδοσφαίρου στη Βραζιλία.
Με τη λήξη του αγώνα οι Ιάπωνες,
που είχαν προμηθευτεί πλαστικές σα-
κούλες απορριμμάτων καθάρισαν
ολόκληρο το τμήμα της κερκίδας του
γηπέδου στο οποίο βρίσκονταν. Οι
σχετικές φωτογραφίες κάνουν το
γύρο του διαδικτύου και διδάσκουν
σε όλους τους φιλάθλους καλούς τρό-
πους. 

Μια επίδειξη πολιτισμού, παρά-
δειγμα προς μίμηση για όλους μας,
όχι μόνο για τα γήπεδα αλλά και κάθε
χώρο που χρησιμοποιούμε ατομικά
ή ομαδικά.
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Ἀγαπητοί συμπολίτες 
Στό φετεινό πανηγυράκι πού

ὀνομάζεται Eurovision, τήν πρώτη
θέση κατέλαβε ἕνα ἀπόβλητο, ἕνα
ἀρσενικοθήλυκο ἔκτρωμα, πού εἶναι
προσβολή γιά ὅλη τήν Εὐρώπη.
Τό τραγικό γεγονός εἶναι ὅτι καί ἡ
Ἑλλάδα βράβευσε αὐτό τό πρᾶγμα
μέ τό μέγιστο τῆς βαθμολογίας.
Κάποιος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας
λέγει: «ἔπαινος κακοῦ, ἔσχατο σημεῖο
διαφθορᾶς». Τό πρῶτο στάδιο δη-
λαδή, εἶναι νά ἀνεχόμαστε τό κακό.  Ὅταν φθάνουμε νά
τό ἐγκωμιάζουμε, ἔχουμε φθάσει στό χείριστο ἐπίπεδο.

Δυστυχῶς δέν εἶναι τό μόνο δεῖγμα. Τόν Φεβρουάριο,
στούς Παρολυμπιακούς Ἀγώνες στό Σότσι, ἡ ἑλληνική
ὁμάδα ἔκρινε σωστό νά ἀποδοκιμάσει τήν οἰκοδέσποινα
Ρωσία, ἐπειδή ὁ πρόεδρος Πούτιν δέν ἀποδέχεται
τούς ὁμοφυλόφιλους.

Παρατηροῦμε ὅτι ὑπάρχει ἕνα ἀμόκ προπαγάνδας
πού ξεκινάει ἀπό τήν Ἀμερική καί τήν Εὐρώπη ὑπέρ
αὐτῆς τῆς διαστροφῆς, ἀλλά δέν μένουν ἐκεῖ. Ἔχει
ἐξαπολυθεῖ μιά «ἀκατανόητη» τρομοκρατία παγκοσμίως
ἐναντίον προσώπων ὁμάδων καί κρατῶν πού διαφωνοῦν
μέ αὐτήν τήν διαστρέβλωση τῆς φύσεως. Ἐμεῖς ἔχουμε

ἄποψη ἀπό πού πηγάζει καί πού
στοχεύει, ἀλλά δέν εἶναι τοῦ πα-
ρόντος. Καί ἀφοῦ πολιτικοί καί
ΜΜΕ ἔχουν ὑποταχθεῖ ὁλοκλη-
ρωτικά, ἀκολουθεῖ καί ὁ πολύς
κόσμος σάν μάζα, σάν ἀγέλη προ-
βάτων καί χορεύει ὅπως τοῦ
χτυπᾶνε. Τό ἀστεῖο εἶναι ὅτι ἀκοῦμε:
«ἐγώ νομίζω», «ἡ θέση μου εἶναι»
καί δέν καταλαβαίνουν ὅτι ἔχουν
ὑποστεῖ λωβοτομή καί παπαγα-
λίζουν ὅτι τούς ὑποβάλλουν.

Ἕνας ὁμοφυλόφιλος σχετικά μέ τούς «γάμους»
τους ἀναφέρει:

Ἡ προσπάθεια ἐπαναπροσδιορισμοῦ τοῦ γάμου
ἀπό τό ὁμοφυλοφιλικό λόμπι “εἶναι μία μορφή ὁλο-
κληρωτισμοῦ πού ἐξαπλώνεται”, δηλώνει στό Life-
SiteNews ὁ Doug Mainwaring ἕνας αὐτο-προσδιο-
ριζόμενος ὁμοφυλόφιλος στήν δεύτερη ἐτήσια Πορεία
γιά τόν Γάμο στήν Οὐάσιγκτον, ἐνῷ τήν περιγράφει
ὡς μία μορφή τρομοκρατίας πού ἐκβιάζει τούς πάντες
νά ὑποκύπτουν. Ὁ Doug Mainwaring, πού ἦταν
ὁμιλητής στήν Πορεία, μίλησε μέ τό LifeSiteNews
μετά ἀπό τήν σύντομη ὁμιλία του. «Οἱ γκέι καί οἱ
λεσβίες ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ σάν πιόνια ἀπό «προ-

οδευτικούς» γιά νά φέρουν αὐτό τό θέμα πού αἰσθάνομαι
πραγματικά ἔντονα ὅτι ἔχει ὁδηγήσει σέ ἕναν αὐξανόμενο
ὁλοκληρωτισμό. «Ἔχω μιλήσει μέ δεκάδες δικηγόρους
ἐδῶ γύρω», λέει ὁ Mainwaring «καί ὅλοι τρέμουν
ἀπό φόβο». «Εἶναι ἡ ἐπίδραση τῶν «προοδευτικῶν»
στήν κοινωνία μας, καί θά «κερδίσουν τήν μάχη» μέ
ὅποιον τρόπο μποροῦν».

Ἐπίσης ὁ κύριος Δημήτρης Μαρκεζίνης τονίζει
ὅτι «Οἱ ἐρωτικές σχέσεις τῶν ὁμοφυλόφιλων δέν
μποροῦν νά διέπονται ἀπό ἔρωτα, παρά μόνο ἀπό
λαγνεία, ἐνῷ οἱ ὁμοφυλόφιλοι δέν μποροῦν νά πα-
ραμείνουν πιστοί σέ αὐτές. Ἡ σοδομία εἶναι ἔγκλημα
ἐδῶ καί 3.000 χρόνια. Ἔχω ἐξηγήσει πώς οἱ λέξεις
«ὁμοφοβία-ὁμοφοβικός» δέν ὑπάρχουν. Δέν ἔχουν
καταγραφεῖ σέ κανένα λεξικό καί δέν σημαίνουν
τίποτα ἀπολύτως». Ἐμεῖς δέν μποροῦμε παρά νά
συμφωνήσουμε μαζί του.

***
Ὀφείλω ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ σέ ὅσους μέ τίμησαν

μέ τήν ψῆφο τους. Ἄν εἶχα αὐτοσκοπό νά ἐκλεγῶ δη-
μοτικός σύμβουλος, γνώριζα τί ἔπρεπε νά κάνω.
Ἔπραξα ὅμως αὐτό πού κατά τήν γνώμη μου ἦταν τό
σωστό, ἀνεξάρτητα ἀπό βλέψεις ἐπιτυχίας καί αὐτό
μοῦ ἀρκεῖ.

Καλό καλοκαίρι

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα

ÓÓÔÔÉÉÓÓ ××ÁÁÌÌÇÇËËÏÏÔÔÅÅÑÑÅÅÓÓ ÔÔÉÉÌÌÅÅÓÓ ÔÔÇÇÓÓ ÁÁÃÃÏÏÑÑÁÁÓÓ

ÐÐÙÙËËÇÇÓÓÇÇ && ÅÅÐÐÉÉÓÓÊÊÅÅÕÕÇÇ ÇÇËË..ÕÕÐÐÏÏËËÏÏÃÃÉÉÓÓÔÔÙÙÍÍ -- LLAAPPTTOOPP

ÅÅÊÊÌÌÁÁÈÈÇÇÓÓÇÇ ××ÅÅÉÉÑÑÉÉÓÓÌÌÏÏÓÓ -- OOFFFFIICCEE -- IINNTTEERRNNEETT

ÁÁÍÍÁÁËËÙÙÓÓÉÉÌÌÁÁ -- ÌÌÅÅËËÁÁÍÍÉÉÁÁ -- ××ÁÁÑÑÔÔÉÉ ÁÁ44

ÄÄÁÁÊÊÔÔÕÕËËÏÏÃÃÑÑÁÁÖÖÇÇÓÓÅÅÉÉÓÓ -- ÌÌÇÇ××ÁÁÍÍÏÏÑÑÃÃÁÁÍÍÙÙÓÓÇÇ ÃÃÑÑÁÁÖÖÅÅÉÉÏÏÕÕ

bios05kg@gmail.com
697.300.5983
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Ἡ «Δεκέλεια» στό e-mail σας
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νά λαμβάνει τήν ἐφημερίδα μας στό ἡλεκτρονικό του ταχυδρομεῖο, στέλνοντάς
μας τό e-mail του χωρίς κανένα ἄλλο στοιχεῖο, στήν διεύθυνση: 
dekeleianews@gmail.com. Προαιρετικά μπορεῖ νά μᾶς ἀναφέρει καί τήν περιοχή πού κατοικεῖ.
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Τό site «Ἐλεύθερο Βῆμα Ἀχαρνῶν» 
eleftherovima.wordpress.com τοῦ κυρίου Κώστα

Ζίγκηρη, ἐκτός τοῦ ὅτι μᾶς προσφέρει ἔγκυρη
ἐνημέρωση, δέν παραλείπει νά προβάλλει

πάντα τήν ἐφημερίδα μας.

Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453

• Κατά τόν σέρ Στίβεν Ράνσιμαν, ἕναν ἀπό τούς
ἐπιφανέστερους Βυζαντινολόγους τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ἐπι-
σημαίνονται ἐπιγραμματικά τά ἀποτελέσματα ἀπό
τήν πτώση τῆς βασιλίδας τῶν πόλεων: «Ἡ τραγῳδία
ἦταν τελική. Στίς 29 Μαΐου ἕνας πολιτισμός σαρώθηκε
ἀμετάκλητα. Ἄφησε μίαν ἔνδοξη κληρονομιά στά
γράμματα καί στίς τέχνες. Ὁ πολιτισμός αὐτός ἔβγαλε
χῶρες ὁλόκληρες ἀπό τή βαρβαρότητα καί προσέφερε
σέ ἄλλες τήν ἐκλέπτυνση τῶν ἠθῶν.

Ἐπί 11 αἰῶνες ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν τό κέντρο
ἐνός κόσμου φωτός. Τώρα ἔγινε ἡ ἕδρα τῆς θηριωδίας,
τῆς ἀμάθειας, τῆς μεγαλόπρεπης ἀκαλαισθησίας!».

• Ζωή δέν εἶναι νά ξυπνᾶς καί νά κοιμᾶσαι πάλι.
Ζωή εἶναι νά ξυπνᾶς ὅταν κοιμοῦνται οἱ ἄλλοι.

Λαϊκή μαντινάδα

Γλωσσικά
Ἐδῶ θά ἀσχοληθοῦμε μέ
ἰατρικῆς φύσεως λέξεις:

Φυσικοθεραπευτής εἶναι τό
σωστό καί ὄχι φυσιοθεραπευ-
τής.

Κυκλοφοριακό καί ὄχι κυ-
κλοφορικό.

Ὀρθοπεδικός καί ὄχι ὀρθο-
παιδικός.

Μέ μία μικρή ἐπιφύλαξη γιατί
δέν εἶναι διασταυρωμένο:
Αὐτόνοσο νόσημα καί ὄχι
αὐτοάνοσο.



ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ;
Όταν εμείς δε σεβόμαστε ούτε τα σχολεία. Η φωτογραφία είναι

τραβηγμένη από τον τοίχο του νεόκτιστου Λυκείου Ολυμπιακού
Χωριού παρακαλώ. Το ΚΚΕ θα επαναφέρει (βάψει) τον τοίχο στην
αρχική του κατάσταση;

Και μη βγει κανείς και το πάει κομματικά γιατί θα βρεθεί προ
εκπλήξεως. Εδώ μιλάμε για ανεγκέφαλους.

Ν. Η. Κάτοικος Ολ. Χωριοῦ

Σ.Σ. Εἴχαμε ἐπισημάνει ἀπό πέρυσι, ὅταν οἱ μαθητές τοῦ Λυ-
κείου εἶχαν ὑποσχεθεῖ ὅτι θά προστατεύσουν τό νέο κτήριο,
ὅτι θά δοῦμε ἄν θά τηρήσουν τά λόγια τους. Πράγματι ἔδειξαν
ὡριμότητα, ὑπευθυνότητα καί πολιτισμό σ’ αὐτά πού ὑποσχέ-
θηκαν. Δυστυχῶς ὅμως κάποιοι συγκεκριμένοι ἐξωσχολικοί
παράγοντες, δέν σταματοῦν νά ἀποδεικνύουν ὅτι δέν σέβονται
δημόσια καί ἰδιωτικά κτήρια, δέν σέβονται τό περιβάλλον, δέν
σέβονται τούς συμπολίτες τους, δέν σέβονται κανέναν καί τί-
ποτα, ἐπιμένουν στίς ἀσχήμιες τους νομίζοντας ὅτι ἔτσι πραγ-
ματοποιοῦν «παιδομάζωμα». Τό μόνο πού καταφέρνουν ὅμως
εἶναι νά δίνουν κακό παράδειγμα συμπεριφορᾶς πρός τά παι-
διά μας.

Συγχώνευση των βραβευμένων σχολείων 26ο

και 29ο Ολυμπιακού Χωριού
Οι Σύλλογοι Γονέων και Κη-

δεμόνων των 26ου & 29ου Σχο-

λείων Ολυμπιακού Χωριού με

λύπη και κατάπληξη πληροφο-

ρηθήκαμε την απόφαση του

Υπουργού Παιδείας για συγ-

χώνευση των σχολείων μας,

παρά το πλήθος των διακρί-

σεων που τα σχολεία έχουν

λάβει σε εθνικό και διεθνές

επίπεδο:

• Τιμητική πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Παπούλια στο Προ-

εδρικό Μέγαρο

• Διάκριση το Νοέμβριο του 2013 ως Μicrosoft Mentor School σε παγκόσμιο

επίπεδο (τα μόνα δημόσια σχολεία από την Ελλάδα).

• Επιλογή των σχολείων ως Pathifinder Schools το σχολικό έτος 2012-2013 

• Παρουσιάσεις με πλήθος θετικών δημοσιεύσεων από  έντυπα,  τηλεοπτικά

και  ηλεκτρονικά μέσα. 

• Επιλογή των σχολείων ως πρότυπο για την πρόταση που παρουσίασε  η  Ελλη-

νική Προεδρία στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ  για την εφαρμογή

καλών πρακτικών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  το Μάρτιο του 2014.

• Αδελφοποίηση με το Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού και με δώδεκα

ακόμα σχολεία μεγάλου κύρους από όλη την Ευρώπη.

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται προφανής η αξία των σχολείων καθώς παρέ-

χουν ουσιαστική γνώση στους μαθητές τους. Αξιοποιώντας τις δεξιότητες των παι-

διών και αποφεύγοντας τη στείρα εκμάθηση, τα σχολεία μας συμβάλλουν στην

πνευματική, συναισθηματική και αισθητική καλλιέργεια των μαθητών.  Η πραγμα-

τοποίηση αυτού του κολοσσιαίου έργου, ενός έργου  πρωτόγνωρου για τα ελληνικά

δεδομένα, επιβάλλει τη συστηματική στήριξη των σχολείων από την οργανωμένη

πολιτεία, γεγονός που δυστυχώς, μετά την απόφαση του υπουργείου για συγχώ-

νευση των σχολείων, δεν θα υλοποιηθεί.  

Αυτή η στάση οδηγεί τα εν λόγω σχολεία σε υποβάθμιση τόσο αναφορικά με το

ανθρώπινο δυναμικό τους, όσο και με το εκπαιδευτικό έργο τους, καθώς η συγχώ-

νευση:

• Διαλύει την εκπαιδευτική ομάδα, καθώς οδηγεί σε απομάκρυνση εκπαιδευτι-

κών που έχουν επιμορφωθεί ειδικά στα πλαίσια των ΖΕΠ και έχουν εργαστεί

με πάθος για την εκπόνηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων.

• Μειώνει τα διατιθέμενα μέσω ΕΣΠΑ ποσά χρηματοδότησης, καθώς αυτά δί-

νονται και με  βάση τον  αριθμό των σχολείων. 

• Κλονίζει την εμπιστοσύνη των μαθητών στην αξία της καινοτομίας, της εργατι-

κότητας, της δημιουργικότητας και τελικά σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που

εμείς ως γονείς και η οργανωμένη πολιτεία  παρουσιάζουμε ως πρότυπα για

το Σχολείο που θέλουμε  στην Ελλάδα του 2014.  

• Σαμποτάρει τη λειτουργία δύο σχολείων στα οποία το 20% των μαθητών που

φοιτούν είχε αρχικά μαθησιακές δυσκολίες, γεγονός που οδήγησε στην ένταξή

τους στο ΖΕΠ. Σήμερα, με τις παρεμβάσεις που γίνονται και το πρόγραμμα εκ-

παίδευσης που ακολουθείται  έχει σχεδόν μηδενιστεί το παραπάνω ποσοστό

και μπορούμε πλέον με βεβαιότητα να μιλάμε για πλήρη ένταξη και συμμετοχή

των μαθητών στις δραστηριότητες του σχολείου.   

• Υποσκάπτει την όποια προσπάθεια έχει γίνει για ενίσχυση του μορφωτικού

και πολιτισμικού επιπέδου του Ολυμπιακού Χωριού, μιας περιοχής που υπο-

φέρει από έλλειψη δομών και υπολείπεται σε κοινωνικό επίπεδο από άλλες

περιοχές της Αττικής.  

Αδυνατώντας να κατανοήσουμε το σκεπτικό μιας τέτοιας απόφασης, ο Σύλλογος

Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων μας, καθώς και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων

Δήμου Αχαρνών, περιμέ-

νει την άμεση ανάκληση

αυτής της τόσο αδικαιο-

λόγητης και άδικης από-

φασης και προβαίνει την

Πέμπτη 22.5.2014 και

ώρα 8.00 σε δυναμική

κινητοποίηση με συγκέν-

τρωση διαμαρτυρίας

έξω από το σχολείο.
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ολυμπιακού Χωριού

Στις 10 Ιουνίου έγινε η γιορτή αποφοίτησης των μαθητών μας της
Στ΄τάξης.

Ευχαριστούμε όσους μας στήριξαν. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κ.
Ζαμενόπουλο, του οποίου η συμβολή στον ήχο ήταν καθοριστική για
την επιτυχία της γιορτής μας.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων των 27ου & 30ου Δ.Σ. Αχαρνών
Οι Διευθυντές

Λαζαρίδου   Βιργινία - Πάλμος Χρήστος
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Αναγγελία Γάμου
♥ Ο Χρήστος Θεμελής του Γιούσρι και της Άννας το γένος Θεμελή, 

ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής και 

η Σταυρούλα Κατσέλη του Ιωάννου και της Αγγελικής τό γένος Μούτσιου,

η οποία γεννήθηκε στήν Αθήνα και κατοικεί στο Ολυμπιακό Χωριό, θα

τελέσουν τό γάμο τους στήν Βαρυμπόπη Αττικής.

«Πάτωσε» η ελληνική εκπαίδευση -
Τελευταία απ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώ-
ρες κατατάσσεται μαζί με χώρες όπως
η Ινδονησία, το Μεξικό και η Βραζιλία. 

H χώρα μας «πάτωσε» στην κυριο-
λεξία σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες στον εκπαιδευτικό
τομέα και «φιγουράρει» στην τελευταία
θέση ανάμεσα σε χώρες του υπόλοιπου
κόσμου που χαρακτηρίζονται ως «ανα-
δυόμενες» οικονομίες όπως η Ινδονη-
σία, το Μεξικό και η Βραζιλία! 

Συγκεκριμένα, ο Βρετανικός εκδο-
τικός οίκος Pearson ανέθεσε στο πε-
ριοδικό Economist να εκπονήσει για
λογαριασμό του μελέτη για τα καλύτερα
εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο
η οποία βασίστηκε στις επιδόσεις των
φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, στο ποσοστό των αποφοίτων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, σε δύο Αμε-
ρικανικές εκπαιδευτικές μελέτες καθώς
και στα στοιχεία του ΟΟΣΑ (Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης) που προκύπτουν από τα pisa tests
(τεστ συνήθως σε μαθηματικά προ-
βλήματα ανάμεσα σε μαθητές διαφο-
ρετικών χωρών). 

Το δυσάρεστο για την Ελλάδα είναι
ότι ανάμεσα στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές
χώρες ήρθε τελευταία στην Ευρώπη,
ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο κατατάσ-
σεται δίπλα σε χώρες αναπτυσσόμενες
όπως η Ινδονησία, το Μεξικό και η
Βραζιλία. 

Ο διευθύνων σύμβουλος του εκδο-
τικού οίκου Pearson, John Fallon, τόνισε
ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δεί-
χνουν την στενή σχέση που υπάρχει
ανάμεσα στην οικονομική κατάσταση

μιας χώρας και στο εκπαιδευτικό της
σύστημα. 

Πρώτη στον κατάλογο των χωρών
με το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα
στον κόσμο έρχεται η Νότια Κορέα,
ενώ ακολουθούν η Ιαπωνία, η Σιγκα-
πούρη και το Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα
με την έκθεση η μεγάλη άνοδος των
Ασιατικών χωρών στον εκπαιδευτικό
τομέα οφείλεται στην στενή συ-
νεργασία οικογένειας, μαθητών
και εκπαιδευτικής κοινότητας, κα-
θώς και στον σεβασμό που τρέ-
φουν σε αυτές τις χώρες για τους
εκπαιδευτικούς.

Η Βρετανία καταλαμβάνει την έκτη
θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες
σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η Φινλανδία,
που επί χρόνια είχε την πρωτιά, έχει
εκτοπιστεί στην πέμπτη θέση διεθνώς. 

κπληξη αποτελεί η άνοδος της Πο-
λωνίας που όπως δείχνει η κατάταξή
της στην δέκατη θέση παγκοσμίως
έχει παρουσιάσει σημαντική άνοδο στο
εκπαιδευτικό της σύστημα μετά το τέ-
λος του κομμουνισμού στη χώρα! 

Δείτε την κατάταξη των 20 πρώτων
χωρών με βάση το εκπαιδευτικό τους
σύστημα: 

1. Νότια Κορέα 
2.Ιαπωνία 
3. Σιγκαπούρη 
4. Χονγκ Κονγκ 
5. Φινλανδία 
6. Βρετανία 
7. Καναδάς 
8. Ολλανδία 
9. Ιρλανδία 
10. Πολωνία 
11. Δανία 
12. Γερμανία 
13. Ρωσία 
14. ΗΠΑ 
15. Αυστραλία 
16. Νέα Ζηλανδία 
17. Ισραήλ 
18. Βέλγιο 
19. Δημοκρατία της Τσεχίας 
20. Ελβετία 

Το χειρότερο της Ευρώπης είναι το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα...Ζητεῖται ἐθνικό σθένος

Γράφει ὁ Βασίλειος Κόκκινος, 
Ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Ὁ Ἀϊνστάιν εἶπε πώς τά κοινωνικά προβλήματα δέν ἀνα-
βάλλονται γιά τό μέλλον. Γιατί τό μέλλον ἔρχεται χωρίς νά
τό ἀντιληφθοῦμε. Ἡ ὑπογεννητικότητα τῶν Ἑλλήνων δημι-
ουργεῖ μοιραίως πρόβλημα διατηρήσεως τῆs ἑλληνικῆς
φυλῆς. Γιά νά διατηρηθεῖ ἕνας λαός, πρέπει νά γεννῶνται
ἀπό κάθε μητέρα τουλάχιστον δυό παιδιά. Στήν Ἑλλάδα δέν
γεννᾶται οὔτε ἕνα ἀπό κάθε μητέρα, κατά μέσον ὅρο.

Ἤδη ἡ Ἑλλάδα εἶναι χώρα γερόντων. Στήν Κωνσταντι-
νούπολη καί σέ ὅλες τίs γειτονικές χῶρες τῶν Βαλκανίων,
οἱ δρόμοι σφύζουν ἀπό νέους. Στήν Ἑλλάδα ἡ πλειονότητα
τῶν κυκλοφορούντων πολιτῶν ἀποτελεῖται ἀπό γέροντες.
Ἡ Πολιτεία ὄχι μόνον δέν ἐνθαρρύνει τίs οἰκογένειες πρός
ἀπόκτηση παιδιῶν, ἀλλ’ ἀντιθέτως τίs ἀποθαρρύνει μέ τό
νά καθιερώνει φορολογικό τεκμήριο εἰσοδήματος τήν γέν-
νηση τέκνου.

Κατά τό Σύνταγμα (ἄρθρο 21 παρ. 1) ἡ οἰκογένεια, ὡs θε-
μέλιο τῆς συντηρήσεως καί προαγωγῆς τοῦ ἔθνους, τελεῖ
ὑπό τήν προστασία τοῦ κράτους. Οἱ δέ πολύτεκνες οἰκογέ-
νειες ἔχουν δικαίωμα εἰδικῆς φροντίδας ἀπό τό κράτος
(ἄρθρο 21 παρ. 2). Ἄλλά πῶs εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει συν-
τήρηση καί προαγωγή τοῦ ἔθνους ὅταν δέν ἀντιμετωπίζεται
στοιχειωδῶς ἡ ὑπογεννητικότητα, διά τῆς ὁποίας ἡ ἑλληνική
φυλή φθίνει, συρρικνοῦται καί βαίνει πρός ἐξαφάνιση;

Οἱ προνομιακές διατάξεις γιά τήν εἰσαγωγή παιδιῶν πο-
λυτέκνων στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα (ΑΕΙ) ἀπο-
τελοῦσαν μιά στοιχειώδη μέριμνα τῆs πολιτείας γιά τήν πο-
λύτεκνη οἰκογένεια. Μιά τρίτεκνη οἰκογένεια, γιά
παράδειγμα, μέ ἕνα παιδί στό Πανεπιστήμιο τῆs Θράκης,
ἄλλο στό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων καί τρίτο στήν Ἀθήνα,
θά ἔπρεπε νά ἀντιμετωπίζει τά ἔξοδα τριῶν νοικοκυριῶν
γιά νά σπουδάσουν τά παιδιά της. Τό δικαίωμα τῶν δύο
ἀδελφῶν νά ἐγγραφοῦν στό Πανεπιστήμιο ὅπου εἰσήχθη τό
τρίτο καί κατοικεῖ ἡ οἰκογένειά τους εἶναι εὔλογο καί δίκαιο.

Τήν λογική αὐτή λύση καταργεῖ τό Συμβούλιο τῆs Ἐπι-
κρατείας (ΣτΕ) μέ πρόσφατη ἀπόφαση τῆs Ὁλομελείας, μέ
τήν ὁποία κρίθηκαν ἀντισυνταγματικοί οἱ Νόμοι 4071/2012
καί 3966/2011, πού προβλέπουν ὅτι τά παιδιά τῶν πολυτέ-
κνων οἰκογενειῶν εἰσάγονται στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά
Ἱδρύματα κατά παρέκκλιση τοῦ γενικοῦ συστήματος εἰσα-
γωγῆς καί καταλαμβάνουν θέσεις οἱ ὁποῖες προορίζονται
ἀποκλειστικά καί μόνον γιά ὑποψηφίους πού ἔχουν τήν ἰδιό-
τητα τοῦ μέλους πολύτεκνης οἰκογένειας. Οἱ Σύμβουλοι Ἐπι-
κρατείας, κατά πλειοψηφία, ἔκριναν ὅτι τά προνόμια αὐτά
ὑπέρ πολύτεκνων οἰκογενειῶν εἶναι εὐθέως ἀντίθετα στίς
συνταγματικές ἀρχές τῆς ἰσότητας καί τῆς ἀξιοκρατίας.

Φαίνεται πώς οἱ Δικαστές τοῦ Συμβουλίου τῆs Ἐπικρατείας
πού ἐξέδωκαν τήν ὡs ἄνω ἀπόφαση ζοῦν σέ ἄλλον πλανήτη.
Γιατί διαφορετικά θά ἐγνώριζαν ὅτι τά ἀποτελέσματα τῶν
εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων στά ΑΕΙ ἐπηρεάζονται κυρίως ἀπό
τήν προετοιμασία τῶν ὑποψηφίων δι’ ἀρίστων φροντιστῶν,
πού διδάσκουν αὐτούς ἀντί ὑψηλοτάτου ὡρομισθίου. Τέτοια
προετοιμασία δέν εἶναι δυνατόν νά ἔχουν τά παιδιά τῶν πο-
λυ τέκνων, στερούμενα κατά κανόνα τοῦ ἀτομικοῦ φροντι-
στηρίου καί παρακολουθοῦντα ὁμαδικά φροντιστήρια. Ποιά
ἰσότητα ἑπομένως προστατεύει τό ΣτΕ ὅταν τά παιδιά τῶν
πλουσίων ἔχουν τήν προσήκουσα προετοιμασία καί κατα-
λαμβάνουν τίς θέσεις καί τῶν ἀρίστων φοιτητῶν τῶν δημο-
σίων σχολείων, πού δέν ἔχουν τύχει ἐξαιρετικῆς φροντιστη-
ριακῆς προπαιδείας;

epa.org.gr
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Ανοικτή επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας

Αυτοί οι καθηγητές θα διδάξουν

τους νέους ευέλπιδες;

Κύριε Υπουργέ,
Γιατί στην Ευελπίδων άλλαξαν τον

τρόπο εκλογής των καθηγητών, επί
κυβερνήσεως Σημίτη των Ιμίων; Γιατί
δεν εκλέγει η ίδια η Σχολή Ευελπίδων
τους καθηγητές της, όπως οι Σχολές
σε όλα τα ΑΕΙ, καθώς ο νόμος 4009/11
άρθρο 19 ορίζει, αλλά τους εκλέγει
εκλεκτορικό σώμα και αξιολογητές
εκτός ΣΣΕ; Ποιον κοροϊδεύουν δίνον-
τας στον διοικητή της Ευελπίδων το
δικαίωμα να συνυπογράφει την εκλογή
καθηγητού; Τι θα κάνει ο διοικητής
όταν το εκλεκτορικό σώμα τού υπο-
βάλει να εγκρίνει μια εκλογή με 7-0;
Σκοπός της επιστολής αυτής είναι να
έρθει στη δημοσιότητα η άθλια σκο-
πιμότητα που κρύβεται, δηλαδή η
αποδόμηση των εννοιών του έθνους,
της εθνικής ταυτότητος, της Ιστορίας
κ.λπ. στο φυτώριο των στρατιωτικών
ηγετών της χώρας, που φυλάσσουν
Θερμοπύλες. Μέσα από τα γραπτά,
τις διατριβές, τις δημοσιεύσεις, τις
δραστηριότητες και την εν γένει συμ-
περιφορά των εκτός της Ευελπίδων
καθηγητών του εκλεκτορικού σώμα-
τος, ως επισκεπτών καθηγητών σε
τουρκικά ΑΕΙ, θα έχετε, κύριε Αβρα-
μόπουλε, και εσείς και οι έλληνες
αναγνώστες την ευχέρεια να κρίνετε
ελεύθερα τις πεποιθήσεις και τους
στόχους που εξυπηρετούν κάτω από
τις δήθεν έρευνες περί του «δικαίου»,
που από σύμπτωση πάντα υπηρετεί
τα συμφέροντα των εχθρών της ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ. 

Αποκαλύπτουμε τους εν λόγω εκλέ-
κτορες. 1) Στ. Παπαγεωργίου (Πάν-
τειο). Δηλώνει ιστορικός αναθεωρητής.
Απορρίπτει ως «εθνικό σύμβολο και
κατασκευασμένη» την 25η Μαρτίου
1821 (βλ. «Ιστορία του Νέου Ελληνι-
σμού 1700-2000», σελ. 58-59). Απορ-
ρίπτει ως μύθο την Τουρκοκρατία και
τον οθωμανικό ζυγό (βλ. «Τα Νέα»,
9/4/04). Θεωρεί τον Στρατό εργαλείο
καταστολής. Διοργανώνει συνέδρια
υπέρ του δικαίου των Τσάμηδων και
των μειονοτήτων (βλ. ανακοίνωση
ΚΕΜΟ και «Πρώτο Θέμα» 2/3/08). Δέ-
χεται και καλλιεργεί διατριβές με τον
τίτλο «Διενέξεις της Δημοκρατίας της
Μακεδονίας» (βλ. «Πρώτο Θέμα»
5/4/09). Στηρίζει το όνομα «Δημοκρατία
της Μακεδονίας» για τα Σκόπια. Στη-
ρίζει τον «συνωστισμό» της Ρεπούση,
το Σχέδιο Ανάν κ.λπ. 

2) Ν. Θεοτοκάς (Πάντειο). Το έργο
του σε βιβλία: «Αναδρομή στον Μαρξ».
«Δοκίμια για τον Μαρξ». «Τι Παιδεία
θέλουμε;» (από κοινού με τη Ρεπούση).
Για το πανεπιστήμιο και την Αριστερά.

«Ξαναδιαβάζοντας την Ιστορία του
’21». «Η παράδοση των κομμουνιστών»
κ.λπ. Γενικά χρησιμοποιεί στα βιβλία
του εκφράσεις που στόχο έχουν να
παραπλανήσουν, όπως «εθνική συνέ-
χεια», «εθνική ψυχή» (βλ. με προσοχή
«Ο βίος του στρατηγού Μακρυγιάννη»)
κ.λπ. 

3) Γ. Παπαγεωργίου (ΑΕΙ Ιωαννί-
νων). Αναθεωρητής της έννοιας του
έθνους και καθετί εθνικού κ.λπ. 

4) Ν. Καραπιδάκης (ΑΕΙ Ιονίου).
Ομοίως ανήκει στους αναθεωρητές
και αποδομητές της Ιστορίας. Απο-
δομεί την άλωση της «Ιστανμπούλ»,
όπως τη λέει στο έργο του «Η άλωση
της Πόλης και η άλωση της αλήθειας».
Στο «Έψιλον» (30/5/10) υποστηρίζει
ότι οι «μύθοι» της άλωσης είχαν σκοπό
να συγκροτήσουν τη Βυζαντινή Αυ-
τοκρατορία ως Ελληνική και ότι οι
Βυζαντινοί δεν ήταν Έλληνες κ.λπ. 

5) K. Fleming (Παν/μιο Νέας Υόρ-
κης). Επιλεγμένη και αυτή από τις
έρευνές της, ενδεικτικές των «πι-
στεύω» της, όπως η αποδόμηση του
έθνους, της θρησκείας κ.λπ. 

6) Χρ. Κουλούρη (Πάντειο). Ανα-
θεωρήτρια της Ιστορίας, υπεύθυνη
εκδόσεως του τετράτομου έργου της
Ιστορίας των Βαλκανίων, του Ιδρύμα-
τος Σόρος, για την κατασκευή νέας,
κοινής Ιστορίας Ελλήνων, Τούρκων,
«Μακεδόνων». Συγγραφέας νέων σχο-
λικών βιβλίων, απαλλαγμένων από κα-
θετί εθνικό και ηρωικό της ελληνικής
Ιστορίας. Υποστηρίζει ότι το έθνος
και η εθνική ταυτότητα είναι ιδεολογικά
κατασκευάσματα. Πολέμια των παρε-
λάσεων. Στηρίζει με πάθος το βιβλίο
του «συνωστισμού» της Ρεπούση αλλά
και της αποδόμησης της ελληνικής
γλώσσας και της προώθησης της
τουρκικής από τη Δραγώνα στη Θράκη
κ.λπ. 

7) Κ. Τσιχλή (Πάντειο). Ακολουθεί
πιστά την κ. Κουλούρη στην πορεία
της στην αποδόμηση της Ιστορίας,
σε κάθε δράση της και στα γραπτά
της. Κύριε Αβραμόπουλε, που έχετε
αποδείξει με τις ενέργειές σας ότι
στηρίζετε τα εθνικά ιδεώδη και τις
ΕΔ, οι οποίες έχουν έναν και μόνο
σκοπό, την επιβίωση του ελληνικού
έθνους, επαναφέρετε άμεσα στη ΣΣ
Ευελπίδων τα του οίκου της στην
εκλογή των καθηγητών. Δεν είναι δυ-
νατόν να έχει το αυτοδιοίκητο και το
τελευταίο ΤΕΙ και ΑΕΙ και όχι οι Ένο-
πλες Δυνάμεις. 

Θεόδωρος Ανδρεάκος
Ομότιμος Καθηγητής,

Αξιωματικός ε.α.

Νι καί Σίγμα
Κάθε γράμμα του Ελληνικού Αλφαβήτου εκπέμπει ήχο και εικόνα. Κάθε λέξη τέθηκε

από τους «Ονοματοθέτες», νομοθέτες θα τους λέγαμε σήμερα, με ακρίβεια και όχι

τυχαία και έχει άμεση σχέση Αιτίας και Αιτιατού, μεταξύ Σημαίνοντος και Σημαινομένου.

Εάν πάμε δε στις Επιστήμες, τα παραδείγματα είναι  ατελείωτα και άκρως διαφωτιστικά,

αλλά και διδακτικά για τις επόμενες γενεές.

Το “Ν” συντονίζει τον εγκέφαλο. Σχετικά πρόσφατα (1996) στο Ιατρικό Περιοδικό

MEDIZIN-JURNAL στην Γερμανία, δημοσιεύτηκε μία επιστημονική εργασία, σύμφωνα

με την οποίαν: «Η εκφορά του γράμματος «Ν» μεταφέρει οξυγόνο στον εγκέφαλο και

ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός της τοποθέτησης του «Ν» στο μέσον ακριβώς του Αλ-

φαβήτου - στο πρώτο Ελληνικό Αλφάβητο με τα 27 γράμματα». (Εκτός αυτού στο Χάρ-

βαρντ, από ιατρικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι η απαγγελία των Ομηρικών Επών στο

πρωτότυπο, εκτός των άλλων, κάνει καλό στην καρδιά, ως αναπνευστική άσκηση).

Και δικαιούμαι να ερωτήσω: Γιατί εμείς γίναμε διώκτες του «Ν»;

Γιατί θέλομε να φτωχύνομε τον εγκέφαλο των επομένων γενεών στην χώρα μας;

Ως μάχιμος  Εκπαιδευτικός και συγγραφέας επιστημονικού συγγράμματος (ΔΥΣΛΕΞΙΑ,

Αθήνα 1994, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 6η Έκδοση σήμερα), νομιμοποιούμαι

να ερωτήσω, αλλά και να προτείνω στο τέλος: Η Ελληνική Γλώσσα έχει πάρει πλέον

μία μορφή τέτοια που δεν έχει ανάγκη από άλλες ακρότητες.

Όμως αναρωτιέμαι: Είναι τυχαίο άραγε που καταργήσαμε το γράμμα «Ν» στο τέλος

των λέξεων και τα σχολικά μας βιβλία γράφουν το «εμβαδό» (!), αντί το εμβαδόν! (Στα

σχολικά βοηθήματα όμως διαβάζομε «το εμβαδόΝ», δηλ. εκεί διατηρείται το Ν, ενώ το

επίσημο Κράτος στα βιβλία (ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) το έχουν καταργήσει!

Για ποιον λόγο αυτή η ακρότητα: Για ποιον  λόγο επίσημα διδάσκομε στα σχολεία

μας κανόνες που κατασκευάστηκαν αυθαίρετα, π.χ. χθες συνάντησα το Δήμαρχο (το

φίλο, το Σύμβουλο κ.λπ. κ.λπ.).

Το γράμμα Ν είναι οργανικό και όταν το κόβομε πονάει. Είναι σαν να κόβομε το δα-

κτυλάκι μας. Εάν κάποιος αντιτείνει ότι αυτό είναι μία ασήμαντη λεπτομέρεια, θα

πρέπει να του πούμε ότι «η λεπτομέρεια κρατάει τον Παρθενώνα»!

Να θυμίσω όμως εδώ και το  ωραίο, ειρωνικό κείμενο του Οδ. Ελύτη τότε: «ΓΙΑ

ΜΙΑΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ», όπου καταλήγει: «Κανένας Ηρώδης δεν θα τολμούσε να

διατάξει τέτοια γενοκτονία, όπως αυτή του τελικού -Ν-, εκτός κι αν του ’λειπε η

οπτική του ήχου».

Ο Γ. Ρίτσος έγραψε επίσης: «Και οι λέξεις φλέβες είναι. Μέσα τους αίμα κυλάει».

Δυστυχώς, όμως, διαπιστώνομε σήμερα ότι μετά το Νι, έρχεται και η σειρά του τε-

λικού  Σίγμα (Σ). Κάποιοι δημοσιογράφοι στα κανάλια λένε κιόλας: «η μέθοδο», η

«οδό», «η πλήρη! ένταξη» (!) κ.τ.ο.

Καλλιεργούν έτσι αυθαίρετα ένα αρνητικό γλωσσικό  πρότυπο στους νέους μας με

την τεράστια δύναμη των ΜΜΕ και το σχολείο ανήμπορο να αντιδράσει, αλλά και την

κοινωνία παθητικά να δέχεται ως περίπου μοιραία την εξέλιξη αυτή. Μετά από όλα

αυτά διατυπώνω την εξής άποψη και καταθέτω στο Συνέδριό σας την δική μου «Θεωρία»

για το εν λόγω ζήτημα: Διεθνώς μελετάται η μοναδική μουσικότητα της Ελληνικής

Γλώσσας και ο αντίκτυπός της στην πνευματική διαύγεια του ανθρώπου.

Το γράμμα «Ν» διεγείρει τον εγκέφαλο θετικά και  ενεργοποιεί  τον άνθρωπο να

σκέφτεται σωστά. Το τελικό Σίγμα ηρεμεί τον άνθρωπο. Αυτό το δέχεται και η σύγχρονη

Ψυχιατρική.

Οι Αρχαίοι Έλληνες τα εγνώριζαν όλα αυτά και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι

μόνον εμείς οι Έλληνες λέμε «Τα είπα με το Νι και με το Σίγμα» και δεν λέμε με άλλα

γράμματα, (παρ’ όλο που έχομε στις καταλήξεις των λέξεων και άλλα γράμματα),

διότι το Νι ενεργοποιεί το μυαλό μας  να σκεφθούμε σωστά και το Σίγμα ηρεμεί την

ψυχή μας, αφού  μιλήσουμε δημόσια ή ιδιωτικά. Η σύγχρονη Ψυχογλωσσολογία δέχεται

ότι η Γλώσσα και η Σκέψη γεννιούνται ταυτόχρονα και εξελίσσονται παράλληλα και

συνιστούν ανά πάσα στιγμή μία αξεχώριστη ενότητα. Η Γλώσσα ενσαρκώνει την Σκέψη

και η Σκέψη ουσιώνεται σε Γλώσσα. Είναι ένα νόμισμα με τις δύο όψεις του. Δεν

μπορεί να υπάρχει η μία πλευρά, χωρίς την άλλη. Δεν μπορούσε να υπάρξει Ελληνική

Σκέψη χωρίς την Ελληνική Γλώσσα.

Είναι γεγονός ότι η ποιότητα και ποσότητα «καταγραφών» στην Σκέψη προσδιορίζει

και το νοητικό επίπεδο κάθε λαού. Επομένως και το νοητικό επίπεδο καθορίζει και

την ικανότητα της δημιουργίας Πολιτισμού.

Το Ελληνικόν Αλφάβητον, στην πορεία των χιλιάδων ετών του ήταν αρχικά: Ιδεο-

γραφικό, στη συνέχεια επινοήθηκε το Εικονογραφικό, έπειτα φθάσαμε στο Γραμμο-

γραφικό, κατόπιν στο Συλλαβογραφικό (Γραμμική Α και Β) και τέλος καθιερώθηκε το

ισχύον σήμερα Φθογγογραφικό, που είναι αξεπέραστο και στο οποίο οφείλεται η δη-

μιουργία της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Οικουμενικού Πολιτισμού.

Έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε, ως κόρη οφθαλμού, την Ελληνική Γλώσσα και να

αντισταθούμε στην κακοποίησή της.

Σπύρος Μάρκου
Διευθυντής 3ου Δημ. Σχολείου Λαρίσης
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ… ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Ο Σύλλογος από την ημέρα ιδρύ-

σεως του, το 2006, έως και σήμερα πα-
ρουσίασε μια πολυτάραχη πορεία με
πολλά ευτράπελα, διαπληκτισμούς
και φαγοπότια έχοντας ως αποτέλε-
σμα την απομάκρυνση των όποιων
κατοίκων είχαν τη διάθεση να είναι
κοντά του. Η σημερινή όμως εικόνα
του είναι το αποκορύφωμα της απαξίας
και δυστυχώς το κλείσιμό του είναι
θέμα χρόνου.

Είναι η πρώτη φορά που αριθμεί
ενεργά μέλη περί τα 30-35 εκ των οποί-
ων τα μισά είναι τα μέλη του Δ.Σ. και
οι συγγενείς τους και τα υπόλοιπα η
γνωστή παρέα του «κοτοπουλάδικου».
Και μιλάμε για ένα σύλλογο οικισμού
10.000 κατοίκων.

Μετά από έναν καταιγισμό παρα-
πληροφόρησης και οργανωμένης προ-
παγάνδας εναντίον του απερχόμενου
Δ.Σ. οδηγηθήκαμε το Νοέμβρη σε εκλο-
γές με πρωτοφανή συμμετοχή μελών
(580 περίπου εγγεγραμμένοι) με αμ-
φίβολο το κατά πόσο όλοι αυτοί ήταν
κάτοικοι, άρα είχαν και δικαίωμα ψή-
φου. 

Ο Σύλλογος πρωτοτυπώντας και
πάλι πέρασε σε χέρια ανθρώπων που
ακολουθούσαν κομματική γραμμή και
οργανωμένο σχέδιο. Ποιο ήταν αυτό;
Μα φυσικά η απαξίωση και τελικά το
κλείσιμο του Συλλόγου, ώστε να είναι
ελεύθερο το πεδίο δράσης γι’ αυτούς.
Στο  Σύλλογο Κατοίκων όμως δεν χω-
ρούν παρατάξεις, κομματικές γραμμές
όπου οι σκοποί είναι κοινοί για όλους
τους κατοίκους. Ένα καλύτερο παρόν,
ένα καλύτερο αύριο στον τόπο διαμο-
νής τους, στην καθημερινότητα τους.

Την Κυριακή 6 Ιουλίου, διεξήχθη η
Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλ-
λόγου όπου έγινε ο Διοικητικός και
Οικονομικός απολογισμός του 1ου εξα-
μήνου του έτους, καθώς και η παρου-
σίαση του προγράμματος δράσης. Και
πάλι η συγκεκριμένη παράταξη πρω-
τοτύπησε, αδιαφόρησε για το κατα-
στατικό του Συλλόγου, για αποφάσεις
που ελήφθησαν από απελθόντα Διοι-
κητικά Συμβούλια και Γενικές Συνε-
λεύσεις και διεξήγαγε μια Γενική Συ-
νέλευση, που περισσότερο έμοιαζε με
αποτυχημένη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ
παρά με Γενική Συνέλευση Συλλόγου
Κατοίκων. Για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία των Γενικών Συνελεύσεων δεν εξε-
λέγη Πρόεδρος και Γραμματέας της
Γενικής Συνέλευσης. Το ρόλο αυτό τον
ανέλαβαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου
και η Γραμματέας αντίστοιχα. Από τη
στιγμή που εισήλθαν στην αίθουσα
τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη
και ο Πρόεδρος ξεκίνησε την εισήγησή
του, συνεχίστηκε η προσέλευση «κα-
τοίκων» οι οποίοι όχι μόνο τακτοποι-
ούνταν οικονομικά αλλά έπαιρναν και
ένα χαρτάκι που τους έδινε το δικαίω-
μα ψήφου. Καμία διακριτικότητα στις
διαδικασίες. Όσον αφορά τα πρακτικά
της Συνέλευσης, αυτό κι αν είναι πρω-
τοτυπία, η Γραμματέας κατά διαστή-

ματα απομακρυνόταν από τη θέση
της, λόγω «οικογενειακών υποχρεώ-
σεων», οπότε ή δεν κρατούνταν πρα-
κτικά ή τα έγραφε ο Πρόεδρος της Γε-
νικής Συνέλευσης που είναι και Πρό-
εδρος του Συλλόγου. Αντιλαμβάνεστε
όλοι για το ορθόν της διαδικασίας.

Κατά την έναρξη της συνέλευσης
ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για
την παραίτηση 4 εκ των 11 μελών του
Διοικητικού Συμβούλιου, διαβάζοντας
επιλεκτικά την επιστολή, όπου αιτιο-
λογούσαν την απομάκρυνσή τους από
τις θέσεις τους. 

Στα θέματα ημερησίας διατάξεως,
όσον αφορά το διοικητικό απολογισμό
του Συλλόγου ακουστήκαν τα εξής ή
μάλλον δεν ακούστηκε τίποτα για
επαφές με τον ΟΑΕΔ όσον αφορά τα
παραχωρητήρια των σπιτιών, για επα-
φές με το Δήμο σε σχέση με τις ανύ-
παρκτες ή έστω ανεπαρκείς παροχές
προς τους κατοίκους, με τον ΟΑΣΑ
για τα συγκοινωνιακά προβλήματα,
με την ΕΥΔΑΠ, τη ΔΕΗ, τη ΔΕΠΑ για
τις αποκοπές που έχουν γίνει σε τόσους
συμπολίτες και σε λίγο 1 στα 2 σπίτια
δε θα έχει ρεύμα ή νερό, (για φυσικό
αέριο καμία συζήτηση, τείνει να είναι
είδος πολυτελείας). Ο Πρόεδρος εξάντ-
λησε το χρόνο του στο ότι δεν του πα-
ραδόθηκε σωστά ο Σύλλογος, στο ότι
είχε στηθεί από τους προηγούμενους
μια επιχείρηση που δεν κατάφερε να
βρει άκρη και να την ελέγξει λες και
αυτό ενδιαφέρει τους κατοίκους σή-
μερα που μαστίζονται από την ανερ-
γία, την αγωνία για την ιδιοκτησία
τους, για το αβέβαιο αύριο αυτών και
των παιδιών τους.

Το αποκορύφωμα της παρωδίας ή
μάλλον της τραγωδίας αυτής της Συ-
νελεύσεως ήταν ο οικονομικός απο-
λογισμός που σε διάστημα 6 μηνών
κατάφερε να παρουσιάσει έλλειμμα
2.000 € συν παροχές και τιμολόγια
ανεξόφλητα για τα οποία δεν έγινε
καμία αναφορά. Παρέλαβαν 3.000 €
το Νοέμβριο και μέχρι την ημέρα της
Γ.Σ. το ταμείο έφτασε να έχει 200 €.
Και σε αυτό το σημείο όμως κατάφερε
τεχνιέντως να αποπροσανατολίσει τον
κόσμο κάνοντας αναφορά για την υπέ-
ρογκη οφειλή προς τη ΔΕΗ, στο κτήριο
που βρίσκεται το Λαϊκό Στέκι, καθώς
και στην «ύποπτη» δαπάνη η οποία
επιβάρυνε το Σύλλογο με ένα ανεξό-
φλητο ΦΠΑ τιμολογίου που αφορά
αμφίβολη ή μάλλον ανύπαρκτη, κατά
τα λεγόμενα του, δημιουργία και συν-
τήρηση του δικτύου Η/Υ των κτιρίων
του Συλλόγου, όπως και τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες προς το Σύλλογο από
το συγκεκριμένο πρόσωπο, επιρρί-
πτοντας ευθύνες και για τα δύο αυτά
θέματα στο απελθὸν Δ.Σ.

Για το πρόγραμμα δράσης δεν ει-
πώθηκε τίποτα συγκεκριμένο σε σχέση
με τις διεκδικήσεις των κατοίκων και
βέβαια ως συνέχεια κάποιων αποφά-
σεων από προηγούμενες Γενικές Συ-
νελεύσεις. Αναφέρθηκε ωστόσο στη

δημιουργία Στεκιού Νεολαίας στο κτή-
ριο της Κεντέρη, με στόχο το νέο έτος
να υπάρξει διαφορετική λειτουργία
στα επιμορφωτικά τμήματα και στα
τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και
τις άλλες δράσεις, για τις οποίες θα
κληθούν οι γονείς να αυτοοργανωθούν
και να είναι όλες οι παροχές του συλ-
λόγου δωρεάν. Τόσο απλά.

Στη συνέχεια ακούστηκαν ερωτή-
σεις των μελών. Θέματα που απασχο-
λούσαν και απασχολούν πάντοτε τις
συνελεύσεις, εφόσον δε φαίνεται ν’
αλλάζει κάτι προς τη λύση τους. Τα
αδέσποτα, οι κάδοι σκουπιδιών κ.α.
με κυρίαρχο θέμα φυσικά, το παρα-
χωρητήριο των σπιτιών και η τιμή του
τετραγωνικού.

Και ήρθε η στιγμή των τοποθετή-
σεων. Μέλος του Συλλόγου πήρε το
λόγο και πρότεινε ο Σύλλογος να έρθει
σε επαφή, κρατηθείτε, με το Συνδικάτο
Οικοδόμων καθώς και με άλλα συνδι-
κάτα και ανθρώπους που «γνωρίζουν»
και τους συλλόγους του Ολυμπιακού
Χωριού ώστε να γίνουν μαζικές κινη-
τοποιήσεις και διεκδικήσεις των κα-
τοίκων. Άλλο μέλος κάνοντας ανα-
φορά στις όποιες κινητοποιήσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν, ανέφερε ότι η συμ-
μετοχή των κατοίκων ήταν ανύπαρκτη
δίνοντας έμφαση στην παρουσία του
ΠΑΜΕ που έσωζε την κατάσταση, λες
κι ενημερώθηκε ποτέ ο κόσμος γι’ αυ-
τές τις κινητοποιήσεις. Αξίζει να ανα-
φέρουμε πως μέχρι και την προηγού-
μενη Διοίκηση του Συλλόγου για οποι-
αδήποτε δράση και κινητοποίηση προ-
γραμματιζόταν υπήρχε ανάρτηση στην
ιστοσελίδα, στο φόρουμ και στα κτήρια
του Συλλόγου, έμπαιναν ανακοινώσεις
στην είσοδο κάθε πολυκατοικίας κα-
θώς και σε κεντρικά σημεία του Ολυμ-
πιακού Χωριού, αποστέλλονταν γρα-
πτά μηνύματα και φυσικά κυκλοφο-
ρούσε αυτοκίνητο με μεγάφωνα το
οποίο σάρωνε το Ολυμπιακό Χωριό
ώστε να ενημερωθεί και το τελευταίο
σπίτι. Μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου ξεκίνησε το λόγο του αποκαλών-
τας τους παρευρισκόμενους «συνα-
δέλφους» και όχι συγκατοίκους όπως
τον παρατήρησε κάποιος, αιτιολογών-
τας πως όλοι είμαστε εργάτες, συνά-
δελφοι, (το εργατικό κίνημα στα φόρτε
του). Έβγαλε έναν ασυνάρτητο λόγο
χωρίς αρχή, μέση και τέλος λέγοντας
πως ο σύλλογος λειτουργούσε ως μα-
γαζάκι από μια παρέα λαμβάνοντας
μάλλον υπ’όψη του αυτό που τον κα-
τάντησαν οι ίδιοι. Αξίζει να αναφερθεί
ότι το ίδιο μέλος στην πρώτη συνε-
δρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
υπό την νέα σύνθεση πρότεινε να κα-
ταστραφούν τα ψηφοδέλτια των πρό-
σφατων εκλογών καθώς και όλα τα
αρχεία του συλλόγου ως μη έγκυρα (έ
ρε Πρωτοδικείο που σας χρειάζεται).
Το μόνο ουσιαστικό που ειπώθηκε σ’
αυτή τη συνέλευση είναι η τοποθέτηση
πρώην μέλους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, το οποίο είπε πως πρέπει να

δημιουργηθεί μια επιτροπή εδώ και
τώρα και να πάει με πρόταση και επι-
χειρήματα στον ΟΑΕΔ για να διεκδι-
κήσει ότι πρέπει να διεκδικήσει, εκ-
προσωπώντας τους κατοίκους του
Ολυμπιακού Χωριού. Ωστόσο τα πνεύ-
ματα οξύνθηκαν όχι για την καθεαυτό
πρόταση αλλά για το αν θα πρέπει η
πρόταση να περιέχει συγκεκριμένο τί-
μημα για τα σπίτια. Το θέμα μπήκε
σε ψηφοφορία και φυσικά η πρόταση
απορρίφθηκε με την αιτιολογία να
επανέρθει το Σεπτέμβριο όπου θα
είναι μεγαλύτερη η συμμετοχή του
κόσμου. Βέβαια οι ενστάσεις που ακου-
στήκαν ήταν επιεικώς γελοίες. Σύμ-
φωνα με τους γνώστες, τους συνδικα-
λιστές που χρόνια αγωνίζονται γι’
αυτό τον τόπο δεν πρέπει να υπάρχει
συγκεκριμένη πρόταση όπως διατυ-
πώθηκε, όπου να θέτει ως ταβάνι στην
τιμή του τετραγωνικού τα 400 €. Πρέπει
ο κόσμος να πάει στον ΟΑΕΔ και να
τον ρωτήσει τι σκέφτεται να χρεώσει
για τα σπίτια κι αναλόγως της απαν-
τήσεως, ο κόσμος να του πει ότι δεν
πληρώνει για σπίτια που έχει ήδη πλη-
ρώσει. Ωραία λόγια, ωραία πρόταση,
ρεαλιστική, αγωνιστική, για το λαό.
Τέλος το δεύτερο θέμα που μπήκε σε
ψηφοφορία ήταν η πρόταση του «συ-
ναδέλφου» μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου ο οποίος πρότεινε να ανα-
σταλούν όλες οι δραστηριότητες του
συλλόγου, σαν μοχλός πίεσης για τη
συλλογική ευθύνη που φέρουν τα
απερχόμενα μέλη, ώστε να παραδο-
θούν 2 πρακτικά συνεδριάσεων, το πε-
ριουσιολόγιο κι ότι άλλο ισχυρίζονται
ότι εκκρεμεί και τους εμποδίζει να πα-
ραγάγουν έργο. Το γνωστό μοτίβο, η
ίδια ξύλινη γλώσσα της κομματικής
γραμμής που ακολουθούν και όχι μόνο.
Βρήκαμε χάος, δε μας έχουν παραδώ-
σει σωστά, δεν μπορούμε να ελέγξουμε
τους κατά τ’ άλλα κλέφτες. Τελικά η
πρόταση υπερψηφίστηκε, παίρνοντας
αν θυμάμαι καλά 27 ψήφους παρότι
είναι ζήτημα αν ήταν 22. Δημοκρατικές
διαδικασίες, αυτοί οι άνθρωποι μιλούν
για λαϊκή συσπείρωση και κατηγορούν
τους πάντες για φασισμό, μονομερείς
αποφάσεις, μαγαζάκια.

Το έργο τους ολοκληρώθηκε ένα
βράδυ αργότερα, όπου προχώρησαν
στο κλείσιμο του Λαϊκού Στεκιού, προ-
φασιζόμενοι τον κίνδυνο ποινικών ευ-
θυνών του Συλλόγου, εφόσον δεν λει-
τουργεί νομότυπα και σε συνδυασμό
με τον πρόσφατο «τυχαίο» έλεγχο της
Οικονομικής Αστυνομίας. Και η τε-
λευταία για να μην πω η μόνη σοβαρή
πηγή εσόδων του συλλόγου γράφει
τίτλους τέλους. 

Αποστολή εξετελέσθη. Από Σε-
πτέμβρη όλοι ΠΑΜΕ αλλά που πάμε
δεν μας είπαν, απλά το έπραξαν.

Kυριάκος Μαρτίνος, Χρήστος Δρόσος,
Δημήτρης Γούναρης, Παναγιώτης

Κιόσης, Ευθύμιος Σακελλάρης,
Γεωργία Καραλή, Ζουλιέτα Τσέλα
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Αυτός είναι Έλληνας - Φ. Σάντος:

«Η Ελλάδα δεν έγινε γνωστή το 2004, 

η Ελλάδα έδωσε ό,τι έχει σήμερα ο κόσμος»

Για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται περίτρανα ότι υπάρχουν ξένοι που είναι πιο
«Έλληνες» από τους… εγχώριους «Έλληνες», ενώ για ακόμα μία φορά επιβεβαι-
ώνεται πόσο μεγάλος «Έλληνας» είναι ο προπονητής της Εθνικής μας Φερνάντο
Σάντος.  

Τη δική του αποστομωτική απάντηση έδωσε ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος,
Φερνάντο Σάντος σε ερώτηση βραζιλιάνας δημοσιογράφου η οποία είπε μεταξύ
άλλων: «Την Ελλάδα την έμαθε όλος ο κόσμος το 2004 όταν πήρε το ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα». 

Ο Πορτογάλος τεχνικός της απάντησε χαρακτηριστικά: 
«Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι ο κόσμος δεν έμαθε το 2004 την Ελλάδα. Η

Ελλάδα έδωσε πολιτισμό, την φιλοσοφία, έδωσε το πνεύμα και την δημοκρατία που
έχει σήμερα όλος ο κόσμος. Στο ποδόσφαιρο το 2004 έκανε απλά μια μεγάλη αθλη-
τική επιτυχία». 

Όταν «Έλληνες» πρωθυπουργοί, υπουργοί Εξωτερικών, υπουργοί Οικονομικών
και τα τοιαύτα, σκύβουν δουλικά το κεφάλι εδώ και δεκαετίες σε δυτικούς και
Τούρκους, ένας… Πορτογάλος είπε με μία μόνο πρόταση ό,τι δεν έχουν καταφέρει
να ψελλίσουν καν όλοι αυτοί μαζί.
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Οι μουσουλμάνοι που θέλουν να ζή-
σουν σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο Sh-
aria, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν
από την Αυστραλία, καθώς η Κυβέρνηση
έχει στοχοποιήσει όλους τους εξτρεμιστές
στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει
τις εν δυνάμει τρομοκρατικές επιθέσεις.

Επί πλέον, η Gillard εκνεύρισε μερικούς
μουσουλμάνους με την δήλωση της ότι
υποστηρίζει πλήρως τις ενέργειες των
μυστικών υπηρεσιών στην παρακολού-
θηση των τζαμιών σε όλη την επικρά-
τεια.
Ανακοίνωση της πρωθυπουργού της
Αυστραλίας Julia Gillard - Australia σε
ελεύθερη μετάφραση:

“ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΟΧΙ ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ,
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ... Είτε
σας αρέσει είτε όχι. Έχω κουραστεί από
την ανησυχία αυτού του έθνους μήπως
ενοχλούμε μερικούς ανθρώπους ή την
κουλτούρα τους. Από την εποχή των επι-
θέσεων στο Bali, έχουμε παρατηρήσει
μια αύξηση του πατριωτισμού στην πλει-
ονότητα των Αυστραλών.

Η κουλτούρα μας έχει εξελιχθεί για
περισσότερο από δύο αιώνες με αγώνες,
προσπάθειες και επιτυχίες από εκατομ-
μύρια ανδρών και γυναικών που κατέ-
κτησαν την ελευθερία.

Μιλάμε κυρίως ΑΓΓΛΙΚΑ, όχι Ισπανικά,
Λιβανέζικα, Αραβικά, Κινέζικα, Γιαπωνέ-
ζικα, Ρωσικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
Οπότε, αν επιθυμείτε να γίνετε μέρος
της κοινωνίας μας, να μάθετε την γλώσσα
μας.

Οι περισσότεροι Αυστραλοί πιστεύουν
στο Θεό. Αυτό δεν είναι κάποια Χριστια-
νική, δεξιά πολιτική προπαγάνδα, αλλά
ένα γεγονός, επειδή Χριστιανοί άνδρες
και γυναίκες βασισμένοι στα Χριστιανικά
ιδεώδη, ίδρυσαν αυτό το έθνος, και αυτό
είναι πλήρως εξακριβωμένο. Εάν ο Θεός
μας σας ενοχλεί, τότε σας προτείνω να
σκεφτείτε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη
σαν την νέα σας πατρίδα, γιατί ο Θεός
είναι μέρος της κουλτούρας μας.

Θα αποδεχτούμε τις πεποιθήσεις σας
και δεν θα τις αμφισβητήσουμε. Αυτό που
επιθυμούμε εκ μέρους σας είναι να απο-
δεχτείτε τις δικές μας πεποιθήσεις και να
ζήσετε σε αρμονία και ειρήνη μαζί μας.

Αυτή είναι η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, Η ΧΩΡΑ
ΜΑΣ και Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ και θα
σας επιτρέψουμε κάθε ευκαιρία να τα
απολαύσετε όλα. Αλλά, αφού τελειώσετε
με τις διαμαρτυρίες σας και τις γκρίνιες
σας για την Σημαία μας, τα Χριστιανικά
μας πιστεύω ή τον τρόπο ζωής μας, σας
συνιστώ ολόθερμα να εκμεταλλευτείτε
μια άλλη μεγάλη Αυστραλιανή ελευθερία:
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ.

‘Αν δεν είστε ευτυχείς εδώ τότε ΦΥ-
ΓΕΤΕ. Δεν σας υποχρεώσαμε να έλθετε.
Εσείς ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ να έλθετε εδώ. Επο-
μένως ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ την χώρα που
ΕΣΕΙΣ επιλέξατε.”
Οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι δεν
είναι ευτυχισμένοι...
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Γάζα
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Αίγυπτο
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Λιβύη
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Μαρόκο
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Ιράν
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Ιράκ
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Υεμένη
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Αφγανιστάν
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Πακιστάν
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Συρία
Δεν είναι ευτυχισμένοι στον Λίβανο
Που είναι λοιπόν ευτυχισμένοι;
Είναι ευτυχισμένοι στην Αυστραλία
Είναι ευτυχισμένοι στην Αγγλία
Είναι ευτυχισμένοι στον Καναδά
Είναι ευτυχισμένοι στις ΗΠΑ
Είναι ευτυχισμένοι στην Γαλλία
Είναι ευτυχισμένοι στην Γερμανία
Είναι ευτυχισμένοι στην Σουηδία
Είναι ευτυχισμένοι στην Νορβηγία
Είναι ευτυχισμένοι στην Δανία
Είναι ευτυχισμένοι σε κάθε χώρα που
δεν είναι μουσουλμανική.
Και ποιόν κατηγορούν;
Όχι το Ισλάμ!
Όχι τους ηγέτες τους!
Όχι τους εαυτούς τους!
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΖΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ. Και θέλουν να τις
αλλάξουν, ώστε να μοιάζουν με τις χώρες
στις οποίες ήταν δυστυχείς…

Η Αυστραλία δείχνει την πόρτα εξόδου στους ισλαμιστές
Η Αυστραλία λέει ΟΧΙ στο Ισλάμ και είναι η δεύτερη φορά που το κάνει!

Οι καλόγεροι πολεμούσαν οι νενέκοι «γονάτιζαν»
Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας 

Στις 24 Ιουνίου 1827 έλαβε χώρα μία από τις τελευταίες μάχες της Ελληνικής
Επαναστάσεως. Η μάχη των μοναχών του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων κατά
του Ιμπραήμ και των Τουρκοαιγυπτίων του. Ο Ιμπραήμ, υιοθετημένος γιος του
Μεχμέτ Αλή, αντιβασιλέως της Αιγύπτου, είχε πάρει εντολή από τον σουλτάνο να
εκκαθαρίσει την Πελοπόννησο από κάθε εστία ελληνικής αντίστασης. Αρχικά είχε
επιτυχίες λόγω της διχόνοιας των επαναστατών και λόγω της προδοτικής στάσης
μερικών τουρκοπροσκυνημένων, όπως ο διαβόητος Νενέκος. 

Οταν ο Ιμπραήμ με 15.000 στρατιώτες βρέθηκε στην περιοχή των Καλαβρύτων,
αισθάνθηκε ντροπή που η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου με τη θαυματουργό
εικόνα της Παναγίας, έργο του ευαγγελιστή Λουκά, έμενε απόρθητη. Οι μοναχοί
αξιοποιούσαν το βραχώδες του εδάφους και είχαν μεταβάλει τη μονή της
μετανοίας τους σε καστρομονάστηρο. Τους ενίσχυσαν μερικές εκατοντάδες
ανδρών υπό τον Ν. Πετιμεζά και ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, ο γνωστός
λόγιος Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, ο οποίος έγραψε στα Απομνημονεύματά του
ότι «οι Τούρκοι αισθάνθηκαν καλογερικό πόλεμο». Στο πλευρό του Ιμπραήμ
πολέμησε ο Νενέκος επικεφαλής λίγων προδοτών Ελλήνων. 

Τη λεβεντιά της ελληνικής ψυχής και το ήθος του ελληνορθόδοξου κληρικού
και μοναχού διατρανώνουν οι πολυάριθμοι τότε μοναχοί του Μ. Σπηλαίου με τις
δύο απαντήσεις τους προς τους απεσταλμένους του Ιμπραήμ. Στην πρώτη
απαντούν ότι δεν παραδίδονται και ότι θα αγωνιστούν, διότι πιστεύουν στη Θεία
Πρόνοια και στην τελική ήττα του Αιγύπτιου στρατάρχη. 

Η δεύτερη απάντησή τους αξίζει να αναδημοσιευθεί ολόκληρη. Σημειώνω ότι
υπήρχε σε παλαιότερα αναγνωστικά του Δημοτικού, που σήμερα έχουν αντικατα-
σταθεί από ψευδοπροοδευτικά κείμενα. Θαυμάστε: «Υψηλότατε αρχηγέ των
Οθωμανικών αρμάτων, χαίρε. 

Ελάβομεν το γράμμα σου και είδομεν τα όσα γράφεις. Ηξεύρομεν πως είσαι
εις τον κάμπον των Καλαβρύτων πολλάς ημέρας και ότι έχεις όλα τα μέσα του
πολέμου. Ημείς διά να προσκυνήσωμεν είναι αδύνατον, διότι είμεθα ορκισμένοι
εις την πίστη μας ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνωμεν πολεμούντες, και κατά
το αϊνί (πίστη) μας δεν γίνεται να χαλάσει ο ιερός όρκος της πατρίδος μας. Σε
συμβουλεύομεν, όμως, να υπάγεις να πολεμήσεις σε άλλα μέρη, διότι αν έρθεις
εδώ να μας πολεμήσεις και μας νικήσεις δεν είναι μεγάλον κακόν, διότι θα
νικήσεις παπάδες. Αν όμως νικηθείς, το οποίον ελπίζομεν άφευκτα με τη δύναμη
του Θεού, διότι έχομεν και θέση δυνατή, και θα είναι εντροπή σου και τότε οι
Ελληνες θα εγκαρδιωθούν και θα σε κυνηγούν πανταχού. Ταύτα σε συμβουλεύομεν
και ημείς, κάμε ως γνωστικός το συμφέρον σου. Εχομεν και γράμματα από την
βουλή και αρχιστράτηγον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, ότι εις πάσαν περίπτωσιν
πολλήν βοήθειαν θα μας στείλει, παλληκάρια και τροφάς, και ότι ή θα ελευθερω-
θώμεν τάχιστα ή θα αποθάνωμεν κατά τον ιερόν όρκον της Πατρίδος μας. 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ο Ηγούμενος 
Και οι συν εμοί παπάδες και καλόγεροι 
Την 22αν Ιουνίου 1827, Μέγα Σπήλαιον». 
Η μάχη έγινε έπειτα από δύο ημέρες και δίπλα στους Ελληνες ενόπλους πολέ-

μησαν 100 μοναχοί που έβγαλαν τα ράσα και φόρεσαν φουστανέλες. Ο Ιμπραήμ
ηττήθηκε και έχασε πολλούς άνδρες. Μετά την Αγία Λαύρα άλλο ένα μοναστήρι
των Καλαβρύτων έδωσε το μήνυμα της αξιοπρέπειας στους αγωνιζομένους.
Πολλά είναι τα επίκαιρα διδάγματα: 

Α) Η υπερήφανη απάντηση των μοναχών εντάσσεται στην παράδοση των
πολλών ΟΧΙ του Ελληνισμού, από το Μολών Λαβέ έως το ΟΧΙ του 1940. 

Β) Ο καλογερικός πόλεμος και η απώθηση πολλαπλάσιων στρατευμάτων απο-
δεικνύουν για ακόμη μία φορά πόσο άδικο έχουν οι αποδομητές ιστορικοί που
αρνούνται την εθνική προσφορά του ορθόδοξου κλήρου και των μοναστηριών. 

Γ) Οι τουρκοπροσκυνημένοι Νενέκοι τότε έπαιρναν τα όπλα υπέρ του κατακτητή.
Σήμερα μας υπονομεύουν παραχαράσσοντας την Ιστορία. Τελικά ηττώνται και
χλευάζονται! 

lithosfotos.blogspot.gr
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Ε πιτέλους η Ελλάδα βρήκε τον πιο κατάλληλο
πολιτικό και διπλωμάτη με πολύ μεγάλη

λαϊκή αποδοχή, για να προχωρήσει με θαρραλέα
βήματα στην επίλυση των χρονιζόντων εδώ και
δεκαετίες ελληνοτουρκικών προβλημάτων,τα
οποία δεν κατάφεραν να λύσουν όλοι οι μέχρι
σήμερα ηγέτες των δυο χωρών! Ο πολιτικός
αυτός δεν είναι άλλος από την θριαμβεύτρια
των τελευταίων ευρωεκλογών με τον συνδυασμό
της περίφημης ΕΛΙΑΣ, θεσσαλονικιά, κ. Έυα
Καϊλή! 

Η κ. Καϊλή έδωσε μια «βαρυσήμαντη» συ-
νέντευξη στην γνωστή για τις ανθελληνικές
της θέσεις τουρκική εφημερίδα Hürriyet, (αλήθεια
ήξερε που άνοιγε το στόμα της και έκανε τις
δηλώσεις που έκανε;), και αφού αποκάλυψε ότι
η καταγωγή της είναι από την üstanbul, (και
φυσικά όχι από την Κωνσταντινούπολη), δήλωσε
με περισσή αυτοπεποίθηση ότι είναι πολύ αι-
σιόδοξη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, (αγνο-
ώντας φυσικά το τι γίνεται κάθε μέρα στο Αιγαίο
και τσιμουδιά για την συνεχιζόμενη και αυξανό-
μενη τουρκική προκλητικότητα σε όλα τα επίπεδα)
και ότι είναι σίγουρη πως η γενιά της θα είναι
αυτή που θα επιλύσει τα ελληνοτουρκικά προ-
βλήματα, (χωρίς βέβαια να μας εξηγεί με ποιον

τρόπο πιστεύει ότι θα λυθούν). Αλλά το πιο εν-
τυπωσιακό σε αυτή την συνέντευξη, όπου η ευ-
ρισκόμενη στις Βρυξέλες κ. Καϊλή απέσπασε
τα θαυμαστικά των Τούρκων για την ξεχωριστή
ομορφιά της, (βασικό κριτήριο… εκλογής), είναι
η είδηση ότι πρόκειται, σύμφωνα πάντα με την
τουρκική, (συχνά προβοκατόρικη), εφημερίδα,
να συναντηθεί στο σύντομο μέλλον με τον ίδιο
τον Τούρκο πρωθυπουργό, Ταΐπ Ερντογάν, τον
οποίο επαίνεσε για την συμβολή του στην βελ-
τίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων!!!

Στη συνέχεια της συνέντευξης αυτής, που
προβάλλεται πρωτοσέλιδα στην τουρκική εφη-
μερίδα, η κ. Καϊλή αφού τόνισε ότι η συνθήκη
της Λοζάνης έλυσε πολλά ελληνοτουρκικά προ-
βλήματα, δημιούργησε άλλα, (χωρίς φυσικά να
μας εξηγεί ποιος είναι ο υπαίτιος για την δημι-
ουργία όλο και περισσοτέρων προβλημάτων
στις σχέσεις των δυο χωρών). Παράλληλα τόνισε
ότι εδώ και 10 χρόνια, (προφανώς εννοεί με
την συμβολή του ανεκδιήγητου Γιωργάκη), οι
δυο λαοί ήρθαν σε μεγαλύτερη επαφή και όπως
μας έλεγε τότε ο Γ. Α. Π., (τον Δεκέμβριο του
1999 όταν απελευθέρωσε τις ενταξιακές δια-
δικασίες για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση), σταμάτησαν αυτομάτως όλες

οι… τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και από
τότε ζούμε σε… πελάγη «ειρήνης και ευτυχίας»!
Για το Κυπριακό ανέφερε ότι μπορεί να λυθεί,
(και εδώ δεν μας εξηγεί με ποιον τρόπο) και
ότι η επίλυση είναι, (προσέξτε), πολύ κοντά,
(προφανώς εννοεί το περίφημο νέο ανανικό
σχέδιο καταστροφής της ανεξάρτητης Κυπριακής
Δημοκρατίας). 

Εκεί όμως που έδωσε τα «ρέστα» της η πα-
νέμορφη Ελληνίδα πολιτικός και ανερχόμενο
αστέρι της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής πο-
λιτικής, είναι το εγκώμιο που έπλεξε για τον
Ερντογάν, που ούτε λίγο ούτε πολύ, τον χαρα-
κτήρισε σαν τον … μέγα ειρηνοποιό της ευρύ-
τερης περιοχής. Φαίνεται για την κυρία αυτή
δεν ισχύουν τα όσα μαθαίνουμε από τον ίδιο το
τουρκικό τύπο, για την καθοριστική οικονομική
και στρατιωτική στήριξη του Ερντογάν στους
φανατικούς ισλαμιστές τζιχαντιστές της Μέσης
Ανατολής, που σφάζουν ανηλεώς κάθε χριστιανό
που πέφτει στα χέρια τους. Πάντως ο Ερντογάν,
σύμφωνα με την κ. Καϊλή, είναι για τον λαό του
ό,τι καλλίτερο.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και υπονοιών
για κάποια ειρωνεία, με όλα αυτά θα πρέπει
πραγματικά να είμαστε υπερήφανοι για το ποιους
εκλέγουμε και στέλνουμε στο ευρωκοινοβούλιο.
Άλλωστε ο κάθε λαός αξίζει τους ηγέτες που
τον κυβερνούν!!! Και αλήθεια, ποιος εξουσιο-
δότησε την κ. Ευρωβουλευτίνα να κάνει εξωτερική
πολιτική με την Τουρκία; 

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ 

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Ν. ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΚΟΡΥΦΗΣ»... ΚΑΪΛΗ -ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Καλοκαιρινά 
δρομολόγια του 504

Καθημερινές 

05 00 30  

06 00 35    

07 05 30 55

08 25 55   

09 20 50     

10 20 50 

11 20 55 

12 30 

13 05 40

14 15 50

15 25

16 00 35

17 10 40

18 05 35

19 05 35

20 10 45

21 20 55

22 30

23 00 35

Σάββατο

05 00   

06 05  

07 10   

08 00 35   

09 10 45  

10 20 55  

11 30  

12 15   

13 00 35 

14 10 45

15 20 55

16 30

17 05 40

18 15 50

19 35

20 20

21 05 45

22 30

23 35

Κυριακή

07 50   

09 00 35  

10 10 45 

11 25 

12 10 55  

13 40   

14 15 50    

15 25   

16 00 35   

17 10 45  

18 20    

19 00 45   

20 30   

21 15 50   

22 25      

23 35

Σάββατο

Κυριακή

Δεν είναι μοντάζ αλλά πραγματική φωτογραφία,

ἀαπό εκεί που ψήφιζε ο Βενιζέλος.

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΜΑΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ 
ή «ΑΥΤΟΙ»;

Σχόλιο Καθηγητή Πανεπιστημίου ΗΠΑ

«Εἰς τὴν Ἀμερική, ὅπου ζῶ, οἱ καμπάνες τῶν
Ναῶν χτυποῦν χωρὶς περιορισμό, δυνατά, πολλὲς
φορὲς καὶ ἐπὶ ἀρκετὴν ὥραν. Οἱ γείτονες, οἱ ὁποῖοι

δὲν εἶναι χριστιανοί καὶ τὸ
κράτος ἐπίσης, ποτὲ δὲν
διαμαρτυρήθηκαν καὶ δὲν
ἐτέθη θέμα μειώσεως τῆς
ἐντάσεώς των. Ἡ Ἑλλάδα
κινδυνεύει ἀπὸ τοὺς ἀντί-

χριστους καὶ ἀνθέλληνες πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν τὴν ἐξουσίαν ἀπὸ τὸ 1974. Αὐτοὶ ὅλοι θὰ πρέ-
πει νὰ πᾶνε ἂν ὄχι στὴν φυλακή, στὰ σπίτια τους.
I.N.K.» 

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Οἱ Ἐργολάβοι τῆς Ἀλλοτριώ-
σεως ποὺ διαφθείρουν τὶς συνειδήσεις μας μεθοδικὰ
μὲ ψέματα καὶ ἄφθονη προπαγάνδα. Ἐν προκειμένῳ
ἔπεισαν τὸν κόσμο ὅτι οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν
ἐνοχλοῦν. Ποιοί τὸν ἔπεισαν; ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΑΝΥΠΟΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ
ΥΠΑΡΞΗ, προσωπικὴ καὶ ἐθνική. 

John N. Kallianiotis
hellasforce.com

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ 27ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

Παρακολούθησα στις 10 Ιουνίου τη γιορτή για το τέλος της χρονιάς 
των 27ου και 30ου Δημοτικών Σχολείων στο Ολυμπιακό Χωριό με θέμα 
«Χορεύοντας με την Ιστορία». Ηταν μια εξαιρετική εκδήλωση που καθήλωσε
όχι μόνο τους γονείς των παιδιών αλλά και κάποιους από μας που παρα-
στήκαμε  καλεσμένοι από την αγαπητή Διευθύντρια κυρία Βιργινία Λαζα-
ρίδου.

Μια γιορτή αισθητικά άψογη, στημένη με ελάχιστα μέσα αλλά με κέφι,
ευρηματικότητα και κυρίως γεμάτη αξίες και νοήματα για μικρούς και με-
γάλους. Ένα ουσιαστικό μάθημα ιστορίας της νεώτερης Ελλάδας και των
αξιών του πολιτισμού μας που σίγουρα θα συνοδεύει τα παιδιά της ΣΤ’
τάξης που αποφοίτησαν για όλη τους τη ζωή.

Χαρήκαμε τα ελπιδοφόρα νιάτα του τόπου μας να χορεύουν, να τρα-
γουδούν, να μετέχουν στα πολύ εύστοχα δρώμενα με απλότητα, αμεσό-
τητα και χάρη στολισμένα με τη δροσιά της ηλικίας τους και όχι με
φανταχτερά «φρου-φρου κι αρώματα» που συνήθως παρατηρούνται σε κά-
ποιες πολυδάπανες αλλ’ ανούσιες «παιδικές» παραστάσεις που όμως προ-
βάλλονται κατά κόρον από τα τοπικά μέσα.

Αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια κι ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά,
στους δασκάλους και σ’ όλους τους υπόλοιπους συντελεστές που κοπία-
σαν και πέτυχαν το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα. Με τέτοιους άξιους και
εμπνευσμένους εκπαιδευτικούς λειτουργούς το μέλλον  της νέας γενιάς
είναι σίγουρα σε καλά χέρια.

Βαρβάρα Ταβλαρίδου-Μπακάλη
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AΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μενίδι: ο ΣΔΟΕ αποκάλυψε «αθλητικό κατά-
στημα» σε αποθήκη με παπούτσια-μαϊμού 

Βρήκαν περισσότερα από 1.100 παπούτσια απομιμήσεις

ΝΙΚΕ, ADIDAS, CONVERSE κτλ. 

Γεμάτη αθλητικά παπούτσια-μαϊμού ήταν η αποθήκη

που εντόπισαν ελεγκτές του ΣΔΟΕ στο Μενίδι. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών,

στην αποθήκη καταμετρήθηκαν 1.176 παπούτσια απομι-

μήσεις επώνυμων αθλητικών παπουτσιών (αθλητικά υπο-

δήματα ΝΙΚΕ, ADIDAS, CONVERSE, SALOMON κ.λπ)

συνολικής αξίας 75.000 ευρώ. 

Οι απατεώνες είχαν μάλιστα στήσει ολόκληρη επιχείρηση

για την πώληση των συγκεκριμένων παπουτσιών μέσω

διαδικτύου καθώς οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ βρήκαν σε

δεύτερη αποθήκη, πάλι στο Μενίδι, δύο υπολογιστές μέσω

των οποίων πραγματοποιούνταν οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο

των φωτογραφιών των αθλητικών υποδημάτων, προκειμένου

οι ενδιαφερόμενοι πελάτες να κάνουν τις παραγγελίας τους. 

Στην απόθηκη βρέθηκαν, επίσης, ένα laptop, ένας σκλη-

ρός δίσκος Η/Υ και μια ηλεκτρονική φορολογική ταμειακή

μηχανή. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «η έρευνα συνεχίζεται

προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να εντοπιστούν και

άλλες παρόμοιες αποθήκες καθώς και τα πρόσωπα που

εμπλέκονται στη εν λόγω υπόθεση απάτης και λαθρεμπο-

ρίου».

Θρακομακεδόνες: Τους έκαψαν με σίδερο
για να τους ληστέψουν 

Οι αδίστακτοι ληστές υπέβαλαν σε βασανιστήρια δικηγόρο,

τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά προκειμένου να τους

αποκαλύψουν που έκρυβαν χρήματα και χρυσαφικά 

Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια αδίστακτων κακοποιών

που εισέβαλαν στη μεζονέτα τους παραβιάζοντας την μπαλ-

κονόπορτα του σπιτιού, στους Θρακομακεδόνες, έπεσε τα

ξημερώματα η τετραμελής οικογένεια ενός γνωστού δικη-

γόρου που μάλιστα υπέστη εγκαύματα όταν οι εισβολείς

τον έκαψαν με καυτό σίδερο του σιδερώματος! 

Ο δικηγόρος κοιμόταν μαζί με τη σύζυγό του, όπως και

τα δυο τους παιδιά ηλικίας 17 και 16 χρόνων, όταν ξαφνικά

όρμησαν στο σπίτι οι τέσσερις κουκουλοφόροι και τους ξύ-

πνησαν βίαια, κρατώντας τους ακίνητους με την απειλή πι-

στολιών. Οι κακοποιοί ζήτησαν επιτακτικά από το ζευγάρι

να τους δώσει όσα χρήματα και τιμαλφή υπήρχαν στο σπίτι

και, όταν ο δικηγόρος αρνήθηκε, έβαλαν στην πρίζα το

σίδερο με το οποίο του προκάλεσαν μικρής έκτασης εγκαύ-

ματα για να τον αναγκάσουν να μιλήσει! 

Τελικά, το θύμα αποκάλυψε πού φύλαγε τις οικονομίες

και οι δράστες, αφού άρπαξαν και τα οικογενειακά κοσμήματα,

τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Τα θύματα

δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν αν έξω από το σπίτι είχαν

αφήσει κάποιο όχημα με το οποίο διέφυγαν. Οι έρευνες της

Αστυνομίας για τον εντοπισμό των ληστών βρίσκονται σε

εξέλιξη, ενώ κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας

πήρε αποτυπώματα από τα σημεία του σπιτιού όπου

έψαχναν οι κακοποιοί. 

Τ όσο η υπόθεση της υποψήφιας ευρωβουλευτού Σαμπιχά
όσο και τα προβλήματα της επίσκεψης Τσίπρα στη

Μόσχα επιβεβαιώνουν ότι χωρίς σοβαρή, μελετημένη διεθνή
στρατηγική, χωρίς άποψη για την εξωτερική πολιτική, δεν
νοείται πολιτική εναντίον του Μνημονίου, για την απελευθέ-
ρωση της χώρας από τα αποικιακά δεσμά. Και χωρίς τέτοια
πολιτική όλος ο «αντιμνημονιακός αγώνας» στην Ελλάδα
κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ακόμα μεγαλύτερη από την ήδη
επελθούσα καταστροφή. 

Κάτι ακόμα δεν έχουν αντιληφθεί πλείστοι πολιτικοί σε
Ελλάδα και Κύπρο: Δεν είμαστε πιο έξυπνοι από τον άλλο
κόσμο. Συχνά, μάλιστα, δεν είμαστε παρά το «έξυπνο πουλί
που πιάνεται από τη μύτη». Δεν είναι εξωτερική πολιτική να
θέλεις να είσαι «κολλητός» και με τους Αμερικανούς και με
τους Ρώσους, και με τους Αγγλοαμερικανούς και με τους
Γερμανούς και με τους Εβραίους και με τους Άραβες κ.ο.κ.
Το μόνο που καταφέρνουν οι έλληνες πολιτικοί έτσι είναι να
μην είναι φίλοι με κανέναν. Αντί σεβασμού, κερδίζουν την
καχυποψία. 

Η άποψη ότι ο άξονας ΗΠΑ - Ισραήλ θα μας βοηθήσει
στην επίλυση των προβλημάτων μας, άποψη που ευδοκιμεί
σε ορισμένους κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ και, καθολικά, στον κ.
Καμμένο και το περιβάλλον του, δύσκολα μπορεί να συν-
δυασθεί με ανοίγματα στη Μόσχα ή στο Πεκίνο. Τέτοιες
απόψεις, σε συνδυασμό με την προχειρότητα που χαρακτη-
ρίζει, δυστυχώς, πολλές όψεις της «αντιμνημονιακής» πολι-
τικής, υπάρχει κίνδυνος να καταστήσουν εξαιρετικά καχύποπτο
το Κρεμλίνο έναντι των φιλικών λόγων που ακούει, για
τρίτη άλλωστε φορά, μετά τους κ. Παπανδρέου και Σαμαρά,
από τον κ. Τσίπρα. 

Ελπίζουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να εκμεταλλευθεί το διάστημα που
απομένει έως τις εθνικές εκλογές για να αποσαφηνίσει τις
θέσεις του, περιλαμβανομένων των θέσεών του για την
εξωτερική πολιτική και τα πιο κρίσιμα εθνικά θέματα.
Ασφαλώς, όμως, είναι εξαιρετικά κακό σημάδι το ότι
αφθονούν στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος οπαδοί και
θεωρητικοί του Σχεδίου Ανάν ή των τουρκικών θέσεων στο
Αιγαίο και στη Θράκη ή των ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών στη
Γιουγκοσλαβία, αλλά και πολιτικοί φίλοι και ομοϊδεάτες του
Γ.Α.Π., που ταύτισε την εξωτερική πολιτική της χώρας με
την πολιτική των ΗΠΑ, παρ’ ολίγον να καταλύσει το κυπριακό
κράτος (Σχέδιο Ανάν) και τελικά σχεδόν κατέλυσε το ελλαδικό
(Μνημόνια, δανειακές συμβάσεις). Με τέτοια στελέχη και
τέτοιες απόψεις δεν αντιμετωπίζεται το Μνημόνιο και κινδυ-
νεύουμε και με άλλες καταστροφές.

Σχέδιο Ανάν: γεωπολιτικός προπομπός Μνημονίων
και δανειακών συμβάσεων

Με την ευκαιρία, μάλιστα, της συμπλήρωσης προ ημερών
δεκαετίας από το ιστορικό δημοψήφισμα για το Σχέδιο
Ανάν, δεν θα ήταν ίσως άσκοπο να θυμίσουμε ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία της άρχουσας τάξης και των πολιτικών
ηγεσιών Ελλάδας και Κύπρου, δυστυχώς περιλαμβανομένης
και της «αντιεθνικιστικής» πλειοψηφίας του Συνασπισμού,
σε απόλυτη σύμπτωση με την Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες,
υποστήριξε τότε αυτό το τερατούργημα, γεωπολιτικό προ-
πομπό Μνημονίων και δανειακών συμβάσεων. 

Αρθρογραφήσαμε πλειστάκις για το Σχέδιο αυτό και τις
συνέπειές του, για τούτο περιοριζόμαστε σήμερα να θυμίσουμε
τι είπαν οι διαπρεπέστεροι νομικοί για αυτό. 

Για τον κορυφαίο συνταγματολόγο Δημήτρη Τσάτσο το
Σχέδιο Ανάν ήταν «κείμενο παράφρονος», που «καμία ομο-
σπονδία δεν θα μπορούσε να συζητήσει» (κυπριακός Τύπος,
21.3.2004). Για τον συνταγματολόγο Βαγγέλη Βενιζέλο ήταν
«τέρας, που το ξετινάζεις σε δυο λεπτά από πλευράς
διεθνούς, ευρωπαϊκού και συνταγματικού δικαίου» (ΑΝΤ1
TV, 29.3.2004). Αφού τα είπαν αυτά, πρότειναν την υπερ-

ψήφισή του, εξευτελίζοντας κάθε έννοια επιστημονικής, πο-
λιτικής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Κατά τον επίσης κορυφαίο συνταγματολόγο Γεώργιο
Κασιμάτη και τον πρόεδρο της Ένωσης Συνταγματολόγων
Κώστα Μαυριά, το Σχέδιο Ανάν ήταν «συνταγματικό τερα-
τούργημα», «σε πλήρη αντίθεση προς τις θεμελιώδεις αρχές
σεβασμού της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, προστασίας
των δικαιωμάτων του και της Δημοκρατίας» (δήλωση
23.4.2004). 

Μια ομάδα εννέα διεθνώς κορυφαίων νομικών, με επικε-
φαλής τον καθηγητή Burns του Πανεπιστημίου της Βρετανικής
Κολομβίας, τον καθηγητή De Zayas, μέλος της Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, πρώην γραμματέα της
Σχολής Διπλωματίας της Γενεύης και τον καθηγητή Κασιμάτη,
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Σχέδιο θα οδηγούσε ανα-
πόφευκτα σε «αυξημένες τριβές και αποσταθεροποίηση»,
αποδίδοντας «αποφασιστικό έλεγχο σε βασικούς τομείς κυ-
βερνητικής δραστηριότητας» σε μη δημοκρατικά εκλεγμένους
και μη Κύπριους, καταργώντας τη νόμιμη και αναγνωρισμένη
Δημοκρατία, περιορίζοντας την κυριαρχία και την ανεξαρτησία
της Κύπρου, προσβάλλοντας τη διεθνή και ευρωπαϊκή
έννομη τάξη. 

Σύμφωνα με τους εννέα κορυφαίους νομικούς, το Σχέδιο
ήταν πολύ χειρότερο από τις εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις στη
Δυτική Όχθη και στη Γάζα, στη Δυτική Σαχάρα και στο Ανα-
τολικό Τιμόρ, αντίθετο με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης
και τη διεθνή σύμβαση κατά των φυλετικών διακρίσεων, σε
πλήρη αντίθεση με την αρχή της Δημοκρατίας και τον Κατα-
στατικό Χάρτη του ΟΗΕ («Τετράδια», αρ. 53). Κατά τον κα-
θηγητή Περράκη, το Σχέδιο Ανάν δημιουργούσε ένα «κράτος
Φρανκενστάιν», που δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.
(Είναι βέβαια κρίμα το ότι αυτά ειπώθηκαν μόνο τις παραμονές
του δημοψηφίσματος, όταν ήταν σίγουρο το αποτέλεσμα,
κυρίως δε κατόπιν. Έστω κι έτσι, όμως, διατηρούν την
πολιτική και την επιστημονική αξία τους.)

Αριστερά και Σχέδιο Ανάν
Γενεές δεκατέσσερις πέρασε το Σχέδιο και την προσπάθεια

επιβολής του μία από τις σημαντικότερες μορφές της μετα-
πολεμικής παγκόσμιας μαρξιστικής νέας Αριστεράς, ο Πέρι
Άντερσον, καθηγητής στο περίφημο UCLA και διευθυντής
του New Left Review. Ελπίζουμε να μη θεωρείται κι αυτός
«καθυστερημένος έλλην εθνικιστής» (Perry Anderson, «The
Divisions of Cyprus», London Review of Books, 28 April
2008, ελληνική μετάφραση, «Οι Διαιρέσεις της Κύπρου»,
Εκδόσεις Άγρα, 2008).   Δεν γνωρίζουμε να έχει διατυπωθεί
ποτέ χειρότερη κριτική σε νομικό κείμενο παγκοσμίως. Αυτό
το τέρας, που κανονικά δεν θα έπρεπε ούτε καν να υπάρξει,
μας έφερε να το υποστηρίξουμε το 2004 η συντριπτική
πλειονότητα των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων σε Ελλάδα
και Κύπρο. Και, δυστυχώς, τέτοια «λύση» ετοιμαζόμαστε να
ξαναφέρουμε και τώρα. Οι οπαδοί τέτοιων ιδεών, χωρίς καν
να έχουν κάνει, έστω για τα μάτια του κόσμου, μια αυτοκρι-
τική, βρε αδερφέ, εξακολουθούν και σήμερα να φιγουράρουν
σε περίοπτη θέση στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, δυ-
στυχώς και του ΣΥΡΙΖΑ (το ψηφοδέλτιο του οποίου αρχίζει
με τη θεωρητικό, τότε και σήμερα, του Σχεδίου Σία Ανα-
γνωστοπούλου και καταλήγει με τον επίσης οπαδό του, θλι-
βερά γνωστό από την υπόθεση Σαμπιχά στη Θράκη, Χρι-
στόπουλο). Είναι όμως αδύνατον να κάνεις αγώνα υπέρ της
εθνικής ανεξαρτησίας στο ένα θέμα (Μνημόνια, δανειακές
συμβάσεις) αλλά όχι στο άλλο (τα «εθνικά» λεγόμενα
θέματα). Ελπίζουμε τα όσα συνέβησαν με τη Σαμπιχά να
αποτελέσουν ευκαιρία επιβαλλόμενης μείζονος αλλαγής πο-
ρείας. Η χώρα δεν αντέχει άλλες περιπέτειες, η Αριστερά και
ο ελληνικός λαός καινούργιες τραγικές διαψεύσεις. 

Konstantakopoulos.blogspot.com

Αντιμνημόνιο, εθνικά θέματα, εξωτερική πολιτική (σε Ελλάδα και Κύπρο)
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Τ ην Κυριακή 1η Ιουνίου 2014 , στην αί-
θουσα του Πνευματικού Κέντρου των

Θρακομακεδόνων, πραγματοποιήθηκε η
ετήσια έκθεση των τμημάτων της Αγιο-
γραφίας και της Κοπτικής Ραπτικής του
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ». Η έκθεση των κατα-
σκευών των μελών μας, που παρακολου-
θούν τα ανωτέρω τμήματα, μας έκανε
για άλλη μια φορά υπερήφανους για την

ποιότητα και τον πλούτο των κατασκευών.
Οι αγιογραφίες, με την καθοδήγηση του
μέλους μας κ. Αναστασίας Σιούτα, εντυ-
πωσίασαν για την πρωτοτυπία των θεμά-
των και την ποιοτική τους κατασκευή.
Πολλά τα εύσημα για τους μικρούς μας
Αγιογράφους ΄Αγγελο Γκιόκα και Φανή
Παγώνα (και οι δυο ηλικίας 11 ετών), οι
οποίοι παρόλο το μικρό διάστημα της
παρακολούθησης, δημιούργησαν θαυμά-
σιες εικόνες. 

Τα εκθέματα της Κοπτικής Ραπτικής
ξεπέρασαν κάθε προηγούμενη χρονιά. Η
ποικιλία και η άριστη κατασκευή των ρού-
χων, η ποικιλία των χρωμάτων και των
υφασμάτων, επιβεβαίωσαν την άριστη
καθοδήγηση του μέλους μας κ. Μαγδα-
ληνής Πιοτοπούλου, η οποία με την «ΡΑ-
ΠΤΟΜΑΝΙΑ» που την διακρίνει, δημιούρ-
γησε με την βοήθεια όλων των μελών
μας που παρακολουθούν το τμήμα, ένα
μεγάλο κατάστημα με ρούχα για όλες
τις εποχές. Η βραδυά έκλεισε με την επί-
δειξη μόδας που πραγματοποίησαν τα
μέλη μας, με δημιουργίες που είχαν οι
ίδιες κατασκευάσει (τα μανεκέν που πα-
ρέλασαν φορούσαν τα δικά τους δημι-
ουργήματα). Την φροντίδα της επίδειξης
είχε αναλάβει, με άριστο αποτέλεσμα
ομολογουμένως, το μέλος μας Δέσποινα
Πιοτοπούλου. Είναι κοινή διαπίστωση
όλων πως το αποτέλεσμα δεν είχε να ζη-

λέψει τίποτα από τους επαγγελματικούς
οίκους μόδας. Στο τέλος της εκδήλωσης
το Διοικητικό Συμβούλιο επέδωσε τις βε-
βαιώσεις παρακολούθησης των μελών
μας στα ανωτέρω τμήματα και ευχαρι-
στήριες επιστολές σε όλους αυτούς που
με την αρωγή και την συμπαράστασή
τους συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου
του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», ήτοι: στον Πρόεδρο

και τα μέλη του Δ.Σ. του Πνευματικού
Κέντρου Θρακομακεδόνων, στον Αντιδή-
μαρχο Θρακομακεδόνων κ. Μ. Βρετό,
στον Πρόεδρο της ΔΗΦΑ κ. Π. Αναγνω-
στόπουλο, στους συμπολίτες μας Νώνη
Παπαντωνάτου, Βαρβάρα Μπακάλη, Βα-
σίλη Ταουξή, Εύα Δημώντα, Νίκο Παπά
(ιδιοκτήτη της ομώνυμης ταβέρνας), Δη-
μήτρη Καβαλάρη (ιδιοκτήτη του Loca
Loca). Επίσης στους εκδότες των τοπικών
εφημερίδων «ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ» και «ΔΕΚΕ-
ΛΕΙΑ» κ.κ. Νίκο Σιδηρόπουλο και Χάρη
Δημούτσο, για την αφιλοκερδή προβολή
του έργου μας μέσω των εντύπων τους.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους: ο
Αντιπρόεδρος του Π.Κ.Θ. κ. Λ. Πλατυπό-
δης, η Γραμματέας της Ε.Γ.Ε.(παρ/τος
Αχαρνών) κ. Αν. Παμουκτσόγλου, ο κ.
Ιωάννης Φρέρης για το ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ όμιλο,
η Πρόεδρος του ΕΠΙΣΚΗΝΕΙΟΥ κ. Μ.
Μίχα, η Γραμματέας του Πολιτιστικού
Συλλόγου ΑΧΑΡΝΕΙΣ κ. Αλίκη Λάμπρου –
Λεφάκη, η Διευθύντρια του 27ου Δημ.
Σχολείου Ο.Χ. κ. Βιργινία Λαζαρίδου και
η Διευθύντρια του Δημ. Σχολείου στο
ΚΑΠΟΤΑ και εκπρόσωπος της Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας Αχαρνών κ. Ελένη Καμ-
πόλη. Επίσης παρέστη ο νεοεκλεγείς
πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών
με την παράταξη του κ. Γ. Κασσαβού κ.
Αναστάσιος Χίος.

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ή΄ ΗΡΟΣΤΡΑΤΟΣ;
Θρακομακεδόνες, 4-7-2014

Ως γνωστόν, σύμφωνα με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» οι νεοεκλεγέντες Δημοτικοί
Αρχοντες αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Σεπτέμβρη. Αυτό ση-
μαίνει ότι μέχρι τότε την ευθύνη διαχείρισης των ΟΤΑ έχουν οι προηγούμενοι.
Και αν μεν έχουν επανεκλεγεί έχει καλώς. Αν όμως όχι, είναι βέβαιο ότι πα-
ρατηρείται κενό εξουσίας, καθώς κατά κανόνα επικρατεί το  «ΕΜΟΥ ΘΑ-
ΝΟΝΤΟΣ ΓΑΙΑ ΠΥΡΙ ΜΕΙΧΘΗΤΩ».  Ειδικά δε για τους Δήμους που λόγω της
γεωγραφικής τους θέσης υπόκεινται στον κίνδυνο πυρκαγιάς, το αρχαίο
αυτό ρητό (Πανάρκης ο αινιγματοποιός 450 π.Χ) καθίσταται κυριολεκτικό
και τραγικά επίκαιρο.

Τρανό δυστυχώς παράδειγμα η πευκόφυτη Δημοτική Κοινότητα Θρακο-
μακεδόνων του Δήμου Αχαρνών Αττικής, που βρίσκεται στους πρόποδες
της Πάρνηθας, του τελευταίου πνεύμονα πρασίνου  της πολύπαθης Αττικής
και  η οποία πέρσι γλύτωσε παρά τρίχα από την πυρκαγιά της Βαρυμπόπης. 

Τα αμάζευτα εδώ και μήνες κλαδιά και πευκοβελόνες σχηματίζουν στους
δρόμους λοφοσειρές, οι πλαστικές σακούλες  έχουν σαπίσει και σκιστεί και
κινδυνεύουν με αυτανάφλεξη, τα ξερόχορτα έχουν θεριέψει, τα δε σκόρπια
σκουπίδια γύρω από τους ξέχειλους κάδους της ανακύκλωσης έχουν μετα-
βάλει το προάστιο σε μια απέραντη χωματερή.

Και οι «αρμόδιοι» άφαντοι! Όταν δε απευθυνόμαστε στους δημοτικούς
υπαλλήλους, η μόνιμη επωδός είναι «δεν έχουμε προσωπικό, τα μηχανήματα
είναι χαλασμένα, δεν έχουμε κονδύλια για ανταλλακτικά, δεν, δεν,  δεν…»
λες και μετά τις εκλογές  εξαϋλώθηκαν τα πάντα ή κάποια κακιά μάγισσα
βύθισε σε ύπνο την Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως την Κοιμωμένη του παραμυ-
θιού! Όπως δε μας δήλωσε ο απερχόμενος Πρόεδρος του Τοπικού Συμβου-
λίου και τέως Κοινοτάρχης Θρακομακεδόνων επί δυο τετραετίες κ. Σάββας
Βασιλειάδης κατά τη διάρκεια του συμβουλίου που  συγκάλεσε στις 3/7/2014
(με θέματα τη μεταφορά ενός περιπτέρου από το Μενίδι στους Θρακομακε-
δόνες και τη χορήγηση άδειας μουσικής στην καφετέρια της  κεντρικής
Πλατείας Αριστοτέλους), έχει αποστείλει σωρεία  σχετικών εγγράφων στην
κεντρική διοίκηση του Δήμου χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει κάποια
απάντηση ούτε να έχει ληφθεί κανένα από τα αναγκαία μέτρα!  Ο νεοεκλεγείς
Δήμαρχος και οι συνεργάτες του που δεν έχουν καμιά απολύτως δυνατότητα
ουσιαστικής παρέμβασης  πασχίζουν να ενημερωθούν και  το κυριολεκτικά
καυτό πρόβλημα της πυροπροστασίας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν εθε-
λοντικά άσχετοι τοπικοί φορείς και κάτοικοι! Και καθώς ξεκίνησαν ήδη τα
μελτέμια που είναι ιδιαίτερα ισχυρά στην περιοχή, είμαστε στο έλεος του
Θεού!

Το μείζον αυτό πρόβλημα είμαι βέβαιη ότι αντιμετωπίζουν, αν όχι όλοι,
πάρα πολλοί Δήμοι της χώρας που βρίσκονται σε παρόμοια θέση με τους
Θρακομακεδόνες. Μήπως θα ’πρεπε λοιπόν να τροποποιηθεί ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
και είτε οι εκλεγόμενοι να αναλαμβάνουν αμέσως μετά τις εκλογές είτε – το
κατά την ταπεινή μου γνώμη προσφορότερο- την πυροπροστασία των επί-
μαχων περιοχών να αναλαμβάνει κατά τη θερινή περίοδο κάποιος φορέας
της κεντρικής εξουσίας του κράτους.  Αλλιώς, με τη νοοτροπία που όπως
προανέφερα δυστυχώς επικρατεί, κινδυνεύουν σοβαρότατα να γίνουν πα-
ρανάλωμα του πυρός.

Ας εξετάσουν το θέμα η Κυβέρνηση, τα Κόμματα και κυρίως ο νέος
Υπουργός Εσωτερικών κ. Ντινόπουλος που έχει θητεύσει  σε ΟΤΑ και ας επι-
ληφθούν έγκαιρα  πριν ο ελπιδοφόρος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ μεταλλαχθεί σε  εμ-
πρηστή ΗΡΟΣΤΡΑΤΟ.

Βαρβάρα Ταβλαρίδου-Μπακάλη
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ

«ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΣΑΣ» (IMAGE MAKING)
O Σύλλογος Γυναικών Βαρυμπόπης σας προτείνει μία νέα σειρά μαθημάτων υπό μορφήν

Σεμιναρίων διαρκείας 20 εβδομάδων από μία ώρα κάθε φορά ( Πέμπτη 7-8 μμ).

Πρόκειται για μαθήματα Βελτιώσεως της Αυτοεικόνας μας (Image Making) που αποσκοπούν

στην εναρμόνιση του εξωτερικού «Εγώ» με το εσωτερικό «Εγώ» -δεδομένου ότι η εικόνα μας

«μιλάει» για μας πριν από εμάς- και στην εκμάθηση στρατηγικών που βοηθούν στην θέση και

επίτευξη στόχων, με αποτέλεσμα την προσωπική ικανοποίηση, ηρεμία και πληρότητα.

Τα μαθήματα θα γίνουν από την κυρία Σοφία Γκορίτσα, χρωμοαναλύτρια και Image Maker

η οποία είναι μέλος του Συλλόγου μας και ενδιαφέρεται να προσφέρει κάτι καινούργιο στα

μέλη και φίλους του Συλλόγου.

Παρ’ όλο που πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε αυτή την δρα-

στηριότητα μέσα στον Μάϊο ώστε να συμπληρώσουμε ένα μήνα μαθημάτων για να δούμε την

ανταπόκριση και τις παρατηρήσεις όσων θα λάβουν μέρος, ώστε να συνεχίσουμε κατ’ ευθείαν

τον Οκτώβριο. 

Η ομάδα θα πρέπει να είναι από 6-10 άτομα.  Εάν ενδιαφέρεστε, σας περιμένουμε την

Πέμπτη 15.5.2014 στις 7.30 μμ στο Σπιτάκι του Συλλόγου (Κέδρων 11 ) για να συζητήσουμε τις

λεπτομέρειες.

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ
EYXAΡΙΣΤΗΡΙΑ

Προς Πρόεδρον ΔΗΚΕΑ κ. Γ. Πετάκο

Πλατεία Αγ. Νικολάου, Αχαρνές

1. Θέμα: Καλοκαιρινή εκδήλωση Συλλόγου μας

Ο Σύλλογος Γυναικών Βαρυμπόπης σας εκφράζει τις ευχαριστίες του διότι με την βοήθεια

σας  πραγματοποιήθηκε  με επιτυχία η  καλοκαιρινή  μας γιορτή  στις 22 Ιουνίου 2014 στον

κήπο του Συλλόγου μας στην Βαρυμπόπη. 

Η ορχήστρα  υπό την διεύθυνση του κ. Αμπαρτζάκη ήταν κατά γενική ομολογία εξαιρετική

και έδωσε την δυνατότητα στους παρευρισκομένους  να  απολαύσουν  μία μοναδική βρα-

διά  με ποιοτική  μουσική και ωραίες φωνές.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι.

2. Θέμα: Καλοκαιρινή εκδήλωση Συλλόγου μας

Ο Σύλλογος Γυναικών Βαρυμπόπης  εκφράζει και δημοσίως  τις ευχαριστίες του προς το

Ωδείον «Μιχάλης Βορρέας» της Βαρυμπόπης για την συμβολή του στην επιτυχία της καλο-

καιρινής μας γιορτής  που έγινε στις 22 Ιουνίου 2014 στο κήπο του Συλλόγου μας. 

Η δωρεάν παραχώρηση του ηχητικού συστήματος και η γενική εποπτεία  για την λειτουργία

του μας έδωσε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση σε συνεργασία

και με τις υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών. 

Ευχαριστούμε τον κ. Μιχάλη Βορρέα και την κα Αντιγόνη Ψαθά για την πολύτιμη βοήθειά

τους.

Η  Πρόεδρος Η Γραμματέας

Πηνελόπη Αντωνοπούλου Βάνα Δεντάκη-Στριγγλή

Σ το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων

το Σάββατο 21-6-2014, παγκόσμια ημέρα

μουσικής, η Χορωδία Αγίας Παρασκευής με

μαέστρο το Χρήστο Κουτσονίκα, η Χορωδία

Βούλας με μαέστρο τη Λιουντμίλα Καζάρτσεβα,

η Χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Θρακομα-

κεδόνων που είχε και την πρωτοβουλία και

την ευθύνη της εκδήλωσης, με μαέστρο το

Σταύρο Πιοτόπουλο και η Χορωδία Γλυφάδας

με μαέστρο το ζακύνθιο Νίκο Καμπιώτη, συμ-

μετείχαν σε ένα ακόμη επιτυχημένο Φεστιβάλ

Χορωδιών με τραγούδια γνωστά και αγαπημένα

από το Ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο. 

Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε η κ.

Ελένη Τζίνη από το Σύλλογο Γυναικών Θρα-

κομακεδόνων. Μετά το δίωρο πρόγραμμα,

το οποίο απήλαυσε και καταχειροκρότησε το

πολυπληθές κοινό ακολούθησε δεξίωση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους ο Γιάννης Κασσαβός, νεοεκλεγείς Δή-

μαρχος, ο Τάσος Χίος, ο Λαμπρινός Πλατυ-

πόδης και ο Πρόεδρος της Στέγης Ελληνικών

Χορωδιών κ. Θωμάς Λουζιώτης, ο οποίος

έδωσε συγχαρητήρια στην Πρόεδρο του Συλ-

λόγου Γυναικών κ. Τασούλα Στεφανάτου για

την πρωτοβουλία της.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκμίσθωση των κυλικείων 

του 1ου Δημοτικού Θρακομακεδόνων

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου
του 1ου Δημοτικού Θρακομακεδόνων.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την 24/07/2014,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά
ενδιαφέροντος για το σχολικό κυλικείο που επιθυμούν στο
Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αχαρνών, στο κτήριο των δημοτικών υπηρεσιών,
2ος όροφ., έως την 23/07/2014, ημέρα Τετάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, τηλ 213 2072 509, απ’ όπου μπορούν
να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα-Παρασκευή, 8:00-15:00).

Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευθεί 30
τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού στην
εξώθυρα του Δημοτικού Καταστήματος, στον πίνακα ανακοι-
νώσεων των σχολείων, καθώς και σε τοπικές εφημερίδες.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Καλάργαλης

«Τό τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦσθαι τοῖς ἄρχουσι»
Συνέχεια από τη σελ. 1

μονάδες διαφορά καί πάνω.
Ἡ ΝΔ στόχευε νά κρατήσει
τήν ἦττα της μέχρι 3 μονάδες.
Τελικά μέ τίς 4 μονάδες ἦταν
καί οἱ δύο καί εὐχαριστημένοι
καί δυσαρεστημένοι. 

Ἡ Χρυσή Αὐγή αἰσθάνεται
ἰκανοποιημένη μέ τήν τρίτη
θέση. Μεγάλος κερδισμένος
κατά τήν γνώμη μας εἶναι τό
ΠΑΣΟΚ. Ἐνῶ πολλοί τό ὑπο-
λόγιζαν στό 3-5%, κάτι μέ τό
κόλπο τῆς Ἐλιᾶς, κάτι μέ τούς
ἐκβιασμούς, ἔπιασε ἕνα 8%
πού ἴσως νά μήν τό ξαναδεῖ.
Γιά τό Ποτάμι παραπέμπω
στόν τίτλο τοῦ ἄρθρου. Τό
ΚΚΕ σταθερό. 

Οἱ ΑΝΕΛ ἀπ’ ὅτι φαίνεται
εἶναι ἡ τελευταία φορά πού
εἶναι στήν Βουλή. Ὁ ΛΑΟΣ
δείχνει νά ἐπανέρχεται, ἐνῶ
ἡ ΔΗΜΑΡ εἶναι ἀμφίβολο ἄν
θά ὑπάρχει στίς ἐθνικές ἐκλο-
γές. Ὅποτε γίνουν αὐτές, θε-
ωροῦμε δύσκολο νά σχημα-
τίσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση
μέ κάποιο ἤ κάποια ἄλλα
κόμματα καί ἔτσι ἀναγκα-
στικά θά δοῦμε συγκυβέρνη-
ση μέ τήν Ν.Δ. 

Στόν Δῆμο μας τά ἀποτε-

λέσματα ἦταν ἀναμενόμενα.
Τό δίδυμο Κασσαβοῦ-Ντού-
ρου φαινόταν ὅτι θά πάει
στήν δεύτερη Κυριακή, ὅπως
ἐπίσης καί ὅτι θά καταψηφι-
ζόταν ὁ νῦν Δήμαρχος μέ
ὅποιον καί ἄν ἀνταγωνιζό-
ταν.

Γιά τόν κύριο Κατσιγιάννη,
ὅλοι ἔλεγαν τά καλλίτερα λό-
για, ἀναγνώριζαν ὅτι εἶναι ὁ
καταλληλότερος, ἀλλά τελι-
κά προτιμήθηκαν οἱ φίλοι καί
τά σόγια. Ἐάν εἶχε πραγμα-
τοποιηθεῖ ἡ σύμπραξη Κα-
τσιγιάννη-Βρεττοῦ, θεωροῦμε
ὅτι θά εἶχαν πάρει τήν Δη-
μαρχία σχεδόν σίγουρα καί
ἦταν λάθος ἡ μή συνεργασία.
Ἀξιοπρεπέστατη ἦταν ἡ συμ-
μετοχή τῆς κυρίας Μπράχου,
ἐνῶ θεωρεῖται μεγάλη ἀπο-
τυχία τό ἀποτέλεσμα γιά τόν
κύριο Καμπόλη, γιά τόν ὁποῖο
κατέβασε ὁ ΣΥΡΙΖΑ τό βαρύ
πυροβολικό του, μέ Τσίπρα,
Μητρόπουλο, Δούρου κ.λπ.,
καί στόχευαν ἀπό τήν Κου-
μουνδούρου τήν πρωτιά.

Μετά τήν ἀπομάκρυνση
ἀπό τήν κάλπη οὐδέν λάθος
ἀναγνωρίζεται.



N ευροχειρουργός του πανεπιστημίου
Χάρβαρντ, και ένας από τους εγκυ-

ρότερους πρώην σκεπτικιστές για τη ζωή
μετά τον θάνατο, ξύπνησε από κώμα 7
ημερών και μίλησε για την εμπειρία του…

Σε μια πολύκροτη εκπομπή του ABC
channel που έσπασε σε θεαματικότητα
κάθε ρεκόρ, ο καθηγητής Νευροχειρουρ-
γικής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Έμπεν
Αλεξάντερ περιέγραψε το «ταξίδι» του. 

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στα
«κεντρικά» της Βοστόνης, με τους πιο έγ-
κυρους του κόσμου νευροχειρουργούς
και νευροψυχίατρους για ομάδα θερα-
πόντων, οι νοσοκόμες εξέταζαν το σώμα
του νευροχειρουργού Αlexander που είχε
υποστεί βαριά βακτηριακή μηνιγγίτιδα,
επανειλημμένως, ανοίγοντας τα βλέφαρα
και φωτίζοντας τα μάτια του Alexander με
τoν πιο εκτυφλωτικό φακό. «Βut nobody
was there», ανέφεραν διαρκώς κάθε μέρα
επί μία εβδομάδα στο επίσημο ιστορικό. 

Και ο ίδιος όμως ο κορυφαίος καθη-
γητής, από την ώρα που ξύπνησε, όπως
και στην συνέντευξή του στο ABC, δηλώνει
ότι «Δεν ήταν εκεί». Το Ταξίδι που πήγε
στον Παράδεισο, επιμένει ότι ήταν Αλη-
θινό. 

Ο καθηγητής Νευροχειρουργικής του
Χάρβαρντ, που ήδη εξέδωσε το βιβλίο
του «Απόδειξη Παραδείσου», («Proof of
Heaven»), απέδειξε, όταν επανήλθε στις
αισθήσεις του -και τον πραγματικό χρόνο
αυτής της ζωής-, ότι ο εγκέφαλός του
δεν είχε καμία δυνατότητα ούτε να σκεφτεί,
ούτε να ονειρευτεί, ούτε να θυμηθεί ή να
σχηματίσει πλάνα και εικόνες, όπως αυτά

που έφερε μαζί του ο Alexander γυρνώντας
απ το κώμα! 

Υποστηρίζει τώρα, ότι υπάρχουμε πέρα
από το σώμα μας και γνωρίζουμε πέρα
απ τον εγκέφαλο μας. Προτρέπει την σύγ-
χρονη Επιστήμη να αλλάξει αντίληψη για
την Αντίληψή μας, και περιγράφει τον πα-
ράδεισο… 

«Δεν είχα γλώσσα, ούτε καμιά από τις
γήινες αναμνήσεις μου. Δεν είχα αίσθηση
του σώματός μου καθόλου, αλλά βρέθηκα
σε μια κατάφυτη κοιλάδα από μια άλλη
διάσταση, αλλά υπερ-πραγματική. Από
έναν κόσμο, rich ultra-real world, όπως
λέει, μιας Ασύλληπτα Σοφής Σύλληψης». 

Ο καθηγητής νευροχειρουργικής του
πιο έγκυρου στο κόσμο Κέντρου Γνώσης
της Ιατρικής, του Χάρβαρντ, που λόγω ει-
δικότητας είναι ο καθ’ύλην αρμόδιος να
γνωρίζει τις λειτουργίες, τα όρια και τους
μηχανισμούς κάθε νευρώνα του ανθρώ-
πινου εγκεφάλου, έχει ήδη αποδείξει με
το παράδειγμα του, σε επιστημονικούς
όρους ότι, η Εμπειρία κ η Ανάμνηση, με
τις Εικόνες Ζωντανές αφότου ξύπνησε
απ το κώμα, είναι απολύτως αδύνατον να
συνέβησαν σε ανθρώπινο εγκέφαλο με

τόσο μολυσματική βακτηριακή μηνιγγίτιδα
η οποία είχε εξαφανίσει, από τον δικό του
εγκέφαλο, κάθε επίπεδο γλυκόζης! 

Ο Δρ. Αλεξάντερ εξήγησε στην εκπομπή
του ABC το «περιστατικό του εαυτού του»,
λέγοντας ότι τα εγκεφαλογραφήματα έδει-
χναν απολύτως νεκρές τις περιοχές του
εγκεφάλου που προσδίδουν συνείδηση,
σκέψη, μνήμη και κατανόηση: «Γνωρίζω
ότι πολλοί θα το αποδώσουν σε παραί-
σθηση, αλλά εγώ επιστημονικά αποδεικνύω
ότι δεν ήταν ούτε όνειρο ούτε παραίσθηση,
ούτε μυθοπλασίες, και προσωπικά γνωρίζω
ότι Έχει συμβεί, αλλά Έξω από το Μυαλό
μου». 

«…Οι παραισθήσεις, στις οποίες απο-
δίδαμε ως σκεπτικιστές την εξήγηση από
τις περιγραφές ασθενών με Επιθανάτιες
Εμπειρίες, απαιτούν τη λειτουργία κάποιου
ελάχιστου, βασικού αν μη τι άλλο, συγ-
χρονισμού στο φλοιό του εγκεφάλου. Στη
δική μου περίπτωση, τα επίπεδα της γλυ-
κόζης που με μια βακτηριακή μηνιγγίτιδα
πέφτουν από 100 στο 80 – 60, και με μια
επιθετική μηνιγγίτιδα φτάνουν στο 20, σε
μένα είχαν φτάσει στο 1. Κανένας ασθενής
δε θα θυμόταν τίποτα σε αυτά τα επίπεδα,
ούτε ο εγκέφαλος θα ήταν ικανός να τα
παραγάγει». 

Στο πιο επιστημονικό Ταξίδι στο Πα-
ράδεισο που άκουσαν οι άνθρωποι ποτέ,
ο δρ Αλεξάντερ περιγράφει: «Ήμουν μια
κουκκίδα Επίγνωσης χωρίς να κουβαλάω
καμία από τις γήινες εμπειρίες μου, ούτε
το σώμα μου. Στην αρχή, (πριν φτάσω
στον Παράδεισο) βρέθηκα σε ένα κατα-
σκότεινο περιβάλλον με κάποιου τύπου
καλωδίωση. Σαν να θυμάμαι ρίζες και δια-
κλαδώσεις και εκεί νομίζω ότι έμεινα για
πολύ καιρό, θα έλεγα, για χρόνια». 

«Ελευθερώθηκα από εκείνο το πανέ-
μορφο σπειροειδές λευκό φως που εξέ-
πεμπε μια απίστευτα συγκλονιστική με-
λωδία που με εισήγαγε στη Φωτεινή Κοι-
λάδα…»

Σαν σκηνή από παιδικό παραμύθι ο Dr.
Alexander θυμάται μια νεαρή γυναίκα να
εμφανίζεται διάσπαρτα στον Χωροχρόνο
(«να τσουλάει μπροστά του στο χώρο και
το χρόνο…») και χωρίς λόγια να του μιλά:
«Με κοίταζε, και χωρίς καμία λέξη κατα-
λάβαινα αμέσως ό,τι μου έλεγε, έπαιρνα
το μήνυμα μόνο από το κοίταγμα της:
«Είσαι αγάπη, είσαι εκλεκτός, δεν έχεις
τίποτα να φοβάσαι…»

Κι όμως ναι, ο τόσο αυστηρός ακαδη-
μαϊκά καθηγητής του Χάρβαρντ, θυμάται,

και περιγράφει επιστημονικά στην μαρτυ-
ρία της δικής του Επιθανάτιας Εμπειρίας,
Near-Death Experience, τη νεαρή γυναίκα
να ίπταται πάνω σ’ ένα φτερό πεταλού-
δας! 

Ενδιαφέρον έχει η περιγραφή του Αλε-
ξάντερ για τον Θεό. Τον αντιλήφθηκε
μέσα από μια σφαίρα κρυστάλλινου φω-
τός. 

«Ο Θεός…», λέει χαρακτηριστικά, «ήταν
μια απέραντη παρουσία αγάπης, ήταν το
όλον της αιωνιότητας και της υπαρκτής
συνείδησης. Αλλά ήταν αυτή η σφαίρα
κρυστάλλινου φωτός ο απαραίτητος με-
τασχηματιστής, σαν ένας μεταφραστής
που ήταν απαραίτητος για να υπάρξει το
Άπλετο Φως του Θείου και Απίστευτου…» 

Το ενδιαφέρον είναι ότι στα εξονυχι-
στικά τεστ αντιληπτότητας, μνήμης και
κάθε άλλης εγκεφαλικής λειτουργίας που
περίμεναν τον Δόκτορα όταν γύρισε από…
το κώμα, -για τα γήινα-, του έδειξαν, αμέ-
σως μόλις ξύπνησε στην ΜΕΘ (και αυτό
χαρακτηρίζεται επιστημονικά απρόβλεπτο,
ή και θαύμα, γιατί δεν υπήρχαν πιθανότητες
ο εγκέφαλός του να επανέλθει), και μια
σειρά από φωτογραφίες γνωστών και
άγνωστων στην ζωή του μέχρι πριν από
το ατύχημα. Αναγνώρισε την βιολογική
του αδελφή, -που ποτέ όσο ζούσε πριν
στο νοσοκομείο δεν είχε συναντήσει γιατί
ήταν υιοθετημένος-, στο πρόσωπο της
νεράιδας του απ τον Χωροχρόνο. 

Τώρα, με πλήρως αποκατεστημένη την
λειτουργία του εγκέφαλου του, -τόσο θε-
αματικά που σκίζουν πτυχία στο Χάρ-
βαρντ!-, o Alexander προκαλεί, από το
THINK-TANK της Γνώσης για τον Άνθρωπο
όπου βρίσκεται, την επιστήμη, να αλλάξει
κι αυτή με τη σειρά της, μυαλά! 

«Είναι πια ξεκάθαρο για την Σύγχρονη
Γνώση ότι πρέπει να αναποδογυρίσουμε
το πλάνο και να το δούμε από την άλλη
πλευρά» λέει. «Η συνειδητότητα υπάρχει
σε μια πολύ πιο πλούσια μορφή, ελεύθερη
και ανεξάρτητη από τον εγκέφαλο, γιατί
πηγάζει από την συνείδηση των ψυχών
μας οι οποίες είναι αιώνιες, και το γεγονός
ότι η Επίγνωση, η Συνείδηση, η Ψυχή, το
Πνεύμα μας, δεν εξαρτώνται από την
ύπαρξη του εγκεφάλου στο φυσικό σύμ-
παν. Στην πραγματικότητα η συνειδητότητα
απελευθερώνεται σε πολύ πιο πλούσια
επίγνωση όταν είμαστε εκτός…»

Dr Eben Alexander 
http://pitharipandoras.blogspot.gr 
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Αληθινή ιστορία: Νευροχειρουργός ξύπνησε από κώμα 7 ημερών.
Δηλώνει πως υπάρχει ζωή μετά το θάνατο!

YΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ
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ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ICOM

Μεγάλη επιτυχία και διεθνής αναγνώριση για το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο των
Αχαρνών. Ήδη, εδώ και μερικές ημέρες το Μουσείο της ΙΛΕΑ έγινε δεκτό ως πλήρες μέλος
του International Council Of Museum (ICOM), δηλαδή, του παγκοσμίου Συμβουλίου Μουσείων.
Μέλη του ICOM είναι τα μεγαλύτερα και αξιολογότερα Μουσεία της Υφηλίου, καθώς επίσης
και διακεκριμένοι μουσειολόγοι, αρχαιολόγοι και επιστήμονες του παγκοσμίου στερεώματος.
Συνολικά, το  ICOM αριθμεί περίπου 22.000 μέλη παγκοσμίως και δραστηριοποιείται σε 145
χώρες. Το ICOM ιδρύθηκε το 1946 με αφορμή τις καταστροφές που συνέβησαν στα μνημεία
της Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η
UNESCO στήριξε εξ αρχής το ICOM προσφέροντάς του στέγη στο κτήριό της στο Παρίσι. Το
Ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων ιδρύθηκε το 1983 και στεγάζεται σε ένα
διατηρητέο κτήριο, στην οδό Αγ. Ασωμάτων 15 στο Θησείο, που έχει παραχωρηθεί από το
Υπουργείο Πολιτισμού.  

Κύριο μέλημα του ICOM είναι η επισήμανση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων των
μουσείων, αλλά και οι ανά τον κόσμο συλήσεις αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Για το σκοπό
αυτό έχουν συσταθεί 30 Διεθνείς Επιτροπές με ειδικά αντικείμενα, όπως: αρχιτεκτονική
μουσείων, συντήρηση, περιφερειακά μουσεία, εκπαίδευση, επιστήμη, τέχνη, τεχνολογία, τεκ-
μηρίωση, Αιγυπτιολογία,  ασφάλεια των μουσείων  κλπ., στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη
που επιθυμούν. Οι επιτροπές αυτές συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή βασικών εγ-
χειριδίων, όπως ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας που υιοθετήθηκε το 1986. Επιπλέον
οι επιτροπές αυτές διοργανώνουν επιστημονικές συναντήσεις, εξειδικευμένα σεμινάρια και
οργανώνουν προγράμματα διεθνών ανταλλαγών.

Το ICOM εκδίδει για τα μέλη του την περιοδική έκδοση ICOM News (Nouvelles de l' ICOM),
Τετράδια Μελέτης (Cahiers d' etude), το περιοδικό MUSEUM International σε συνεργασία με
την UNESCO στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Σημαντική θεωρείται η πρόσβαση των μελών στον διαδικτυακό τόπο του ICOM, που  έχει
δημιουργηθεί ειδικά για τα μουσεία, τις επαγγελματικές τους οργανώσεις και τα μέλη της
μουσειακής κοινότητας, που είναι μια βάση πληροφοριών για το ICOM, τις διάφορες Επιτροπές
και τις δραστηριότητές τους, ενώ παράλληλα υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες επιστημο-
νικού επιπέδου. Βασική επιδίωξη του ICOM είναι η αρμονική συνύπαρξη των μουσείων με τις
κοινωνίες τις οποίες υπηρετούν.

Εκδήλωση της Ε.Γ.Ε ΑΧΑΡΝΩΝ στις 30-5-2014

Αφιερωμένη στο «ρεμπέτικο τραγούδι» ήταν η εκδήλωση που διοργάνωσε η Ε.Γ.Ε.
ΑΧΑΡΝΩΝ στη βεράντα των γραφείων τους. Τα μέλη και οι φίλοι που ανταποκρί-

θηκαν στην πρόσκλησή τους, απόλαυσαν μια υπέροχη βραδιά, με τσιπουράκι και
υπέροχους μεζέδες που ετοίμασαν με μεράκι τα μέλη της. Ενθουσιάστηκαν  και τρα-
γούδησαν αξέχαστα ρεμπέτικα με τη χορωδία της (υπό την Διεύθυνση του Κ. Κατσι-
κογιώργου), καμάρωσαν το άψογο όπως πάντα χορευτικό της (με χοροδιδάσκαλο
τον Αχιλλέα Νταγιάντα) για να ακολουθήσουν χορεύοντας υπό τους ρυθμούς της
μουσικής της Ορχήστρας του Δήμου Αχαρνών (υπό την Δ/νση του Αντώνη Αμπαρ-
τζάκη), που πλαισίωσε την εκδήλωση, με τραγούδια από τον  Νίκο Μπουρνέλη και τη
Βίβιαν Σαμαρτζή.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους η πρόεδρος Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά,
ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους στους  νεοεκλεγέντες: Δήμαρχο Αχαρνών κ.
Γ. Κασσαβό και στο Πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο που παρευ-
ρέθηκαν στην εκδήλωση και συνεχάρη  για την αξιοπρεπή συμπεριφορά τους κατά
τις  πρόσφατες Αυτοδιοικητικές εκλογές τις γυναίκες μέλη και φίλες της Ε.Γ.Ε. που
συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών. Φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί
στις προσδοκίες της Ε.Γ.Ε  ΑΧΑΡΝΩΝ για καλύτερες μέρες, και αναφερόμενη και
στη σημασία των  Ευρωεκλογών για την χώρα μας τόνισε:

«…Εμείς οι γυναίκες της Ε.Γ.Ε. θα συνεχίσουμε τον δικό μας αγώνα 
Διεκδικούμε την ανάκτηση όλων όσων αποκτήσαμε με αγώνες, ζητώντας από την

πολιτεία να περιφρουρήσει την ασφάλεια των πολιτών, την κοινωνική συνοχή και την
υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου  κοινωνικά δίκαιου προγράμματος εξόδου από την
κρίση, Λέγοντας: «ΟΧΙ»   στον εφησυχασμό, τη καταπάτηση των  στοιχειωδών αξιών
της Δημοκρατίας και  στην κοινωνική οπισθοδρόμηση…»

Μεταξύ των παρευρισκομένων η Γ.Γ. του Πανελλαδικού ΔΣ της Ε.Γ.Ε Ματίνα Λέτσα
που χαιρέτισε την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδό-
νων κ. Λαμπρινός Πλατυπόδης, η Φρόσω Γιαννουσάκη από την Αντικαρκινική Αχαρνών,
η Μαρία Μίχα από το «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ», η  Αλίκη Λάμπρου, η Γ.Γ. Συλλόγου «Αχαρνέων»,
ο Κ. Κοσσιωρής πρόεδρος Συλ.Θεσσαλών, η Μέλπω Καράλη πρόεδρος Συλ. Ηπει-
ρωτών, ο Μανώλης Μανιδάκης πρόεδρος Κρητών, η Μαριάννα Καπετανάκου από το
ΔΣ Σύλ. Πελοποννησίων, η Νίκη Κλεφτογιάννη, πρόεδρος Συλ. «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ»
και πολλοί φίλοι…

Από το 1981, έτος ίδρυσης της ΙΛΕΑ, συ-
νεχής ήταν η μέριμνα των μελών της για

τη διάσωση των αρχαιοτήτων της περιοχής
και την προβολή της ιστορίας του τόπου. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες προσπά-
θειες που απέδωσαν ουσιαστικά αποτελέσματα
τόσο σε επίπεδο διάσωσης της αρχαίας ελ-
ληνικής κληρονομιάς του τόπου μας όσο και
στην ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας
για την προστασία των ευρημάτων και την
απόδοσή τους στο Υπουργείο Πολιτισμού για
σωστή φύλαξη, συντήρηση και προβολή της
Ιστορίας των Αχαρνών. Ειδικότερα σημει-
ώνουμε:

Το 1982 η ΙΛΕΑ και ο Ε.Ο.Σ. Αχαρνών πα-
ρέδωσαν στην αρχαιολογική υπηρεσία 16
αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής από τη
συλλογή της ΙΛΕΑ, προσφορά συμπολιτών
μας. Τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθώς και
μαρμάρινη λήκυθος με παράσταση που πα-
ραδόθηκε λίγο αργότερα, συμπλήρωσαν την
εγκατάσταση σε δημοτικό κτήριο της πρώτης
αρχαιολογικής συλλογής στις Αχαρνές, που
εγκαινίασε η τότε Υπουργός Πολιτισμού
Μελίνα Μερκούρη.

Μετά από προσπάθειες της ΙΛΕΑ απορρί-
φθηκε η πρόταση του Εκκλ. Συμβουλίου Αγ.
Δημητρίου Αχαρνών, για κατεδάφιση του ναού
και κρίθηκε διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ
898/131982).

Το 1986 (30/05-18/06) δημοσιεύτηκε στον
τοπικό τύπο μελέτη του γερμανού L. Munder
για τον τάφο του τραγικού ποιητή Σοφοκλή
στη Βαρυμπόπη («Das Grab des Sophocles»,
1893), [Μετάφραση Γ. Βάθης, επιμέλεια Δ.
Γιώτας]. Συγχρόνως κατατέθηκαν προτάσεις
προς το Δ. Σ. δήμου Αχαρνών από την ΙΛΕΑ
για περαιτέρω μέριμνα].

Το 1986 πραγματοποιήθηκε η «1η Έκθεση
ιστορικής εξέλιξης του Δήμου Αχαρνών» με
υπεύθυνη οργανωτική αρχή την ΙΛΕΑ.

Το 1988 (25 έως 27 Μαρτίου) οργανώθηκε
και πραγματοποιήθηκε από την ΙΛΕΑ υπό
την αιγίδα του Υπ. Πολιτισμού το «1ο Συμπόσιο
Ιστορίας και Λαογραφίας Βορείου Αττικής».
Πέραν των άλλων ανακοινώσεων, ενδιαφέρον
προκάλεσαν 5 ανακοινώσεις αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος από τους αρχαιολόγους και
ερευνητές: Δ. Καλλιέρη, Ι. Καρνέζη, Μαρ.
Πλάτωνος, Πηνελ. Αγαλλοπούλου, Αλεξ.
Ηλιάκη.

[Έκδοση πρακτικών από την ΙΛΕΑ - 1989].
Το 1990 η ΙΛΕΑ μεσολάβησε για την πα-

ράδοση στην αρχαιολογική υπηρεσία ενός
μαρμάρινου γλυπτού, Ρωμαϊκής εποχής που
παριστάνει αετό. Ο συμπολίτης μας που πα-

ρέδωσε το εύρημα πήρε αμοιβή από το
Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ το γλυπτό εκτίθεται
στο Μουσείο Πειραιώς. 

Με ενέργειες της ΙΛΕΑ, συμπολίτης μας
παρέδωσε στην αρχαιολογική υπηρεσία αρ-
κετές ληκύθους Γεωμετρικής περιόδου (από
ανασκαφή θεμελίων) και εισέπραξε αμοιβή
από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Το 1992 με ενέργειες της ΙΛΕΑ παραδόθηκε
στην αρχαιολογική υπηρεσία από τον ιερέα
του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, πατέρα Κωνσταντίνο,
επιτύμβιο του 4ου π.Χ. αιώνα, που φέρει ρό-
δακες και επιγραφή:

«ΑΚΤΙΝΗΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣΑΧΑΡΝΕΩΣΘΥΓΑ-
ΤΗΡ. ΦΙΛΟΝΜΟΙΔΩΡΟΝ». [Δημοσίευση στον
τοπικό τύπο].

Δημοσιεύσεις στελεχών της ΙΛΕΑ στον το-
πικό και περιοδικό τύπο διαφόρων αρχαιολο-
γικών μελετών. 

Οργάνωση από την ΙΛΕΑ εκθέσεων, δια-
λέξεων, ημερίδων ιστορικού και αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος.

Χρηματοδότηση από την ΙΛΕΑ μελετών και
επισκευών αποκατάστασης εκκλησιών των
Αχαρνών προ του σεισμού του 1999 (Αγ.
Ιωάννης - Αγ. Θεόδωροι).

Μετά τον σεισμό του 1999 η ΙΛΕΑ και
μέλη της δραστηριοποιήθηκαν για αποκατά-
σταση ζημιών στα Μνημεία της περιοχής.
Μάλιστα μέλη από το Δ.Σ. συμμετείχαν στην
Επιτροπή Αποκατάστασης των Μνημείων.
Απότοκο της προσπάθειας αυτής είναι η
αποκατάσταση 6 ναών-μνημείων: Αγ. Ιωάννης,
Αγ. Θεόδωροι, Αγ. Πέτρος, Αγ. Τριάδα, Αγ.
Νικόλαος (Θρακομακεδόνες) Αγ. Γεώργιος
(Βουρδουμπά) και επισκευάστηκαν οι δύο
μεγάλες ενοριακές εκκλησίες (Αγ. Βλάσιος,
Κοίμηση της Θεοτόκου). Παράλληλα έγιναν
εισηγήσεις, υποβολή προμελέτης και έκδοση
βιβλίου του Δημ. Γιώτα: «Σεισμόπληκτες εκ-
κλησίες του Δήμου Αχαρνών».

Στις 20-23/10/2011 η ΙΛΕΑ αναβίωσε το
10ο συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής,
με επιτυχία. Ανακοινώθηκαν 48 θέματα εκ
των οποίων 22 αρχαιολογικά. Πρακτικά υπό
έκδοση.

Στις 04-09-2012 η ΙΛΕΑ παρέδωσε αρ-
χαιολογικά ευρήματα της περιοχής στην αρ-
χαιολογική συλλογή Αχαρνών. α) Μαρμάρινη
επιτάφια ενεπίγραφη στήλη του 4ου π.Χ.
αιώνα, β) Μαρμάρινη επιτάφια λήκυθος με
ανάγλυφη παράσταση του 4ου π.Χ. αιώνα, γ)
Μαρμάρινος ενεπίγραφος κιονίσκος του 5ου-
6ου αιώνα π.Χ., δ) Μικρή οινοχόη, με μελα-
νόμορφη γραμμική διακόσμηση γεωμετρικής
περιόδου.

Εκδόθηκαν από μέλη της ΙΛΕΑ διάφορες
μελέτες (Μαρία Πλάτωνος, Σταματίνα Στριφτού
-Βάθη).

Στις 18-03-2014 παραδόθηκαν στην αρ-
χαιολογική συλλογή Αχαρνών τρία (3) νομί-
σματα και ένα (1) πήλινο λυχνάρι. 

Στις 13/06/2014 παραδόθηκαν από τους
συμπολίτες μας στην αρχαιολογική υπηρεσία
με ενέργειες του προέδρου της ΙΛΕΑ Γεωργίου
Φυτά και του Δημητρίου Γιώτα, δύο αρχαι-
ολογικά ευρήματα (λήκυθος με παράσταση
Διονύσου του 5ου π.Χ. αιώνα και τμήμα αρχαίου
αμφορέα.)

Η ανά χείρας ανασκόπηση αποτελεί
πόνημα του συγγραφέα - ιστορικού Δη-
μήτρη Γιώτα τέως προέδρου της ΙΛΕΑ.

Το Δ.Σ. της ΙΛΕΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Συμβολή στη διάσωση και προβολή των αρχαιοτήτων των Αχαρνών
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28o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Οικισμός Καποτά

H Διευθύντρια, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές του Σχολείου
ευχαριστούν θερμά την εθελοντική ομάδα «Ζωγράφοι σε δράση για τα
παιδιά» η οποία φιλοτέχνησε τοιχογραφίες στους εξωτερικούς  τοίχους
του Σχολείου από 30-05-2014 έως 01-06-2014.

Η εθελοντική ομάδα ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην πρόσκληση της Δι-
ευθύντριας και επισκέφθηκε το Σχολείο  όπου και αποτύπωσε στους τοί-
χους εικόνες από τα παλιά αναγνωστικά.

Η πρωτότυπη αυτή εικαστική παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαν-
τική όχι μόνο γιατί βελτιώνει την αισθητική του Σχολείου αλλά ταυτό-
χρονα γιατί προσφέρει ένα δημιουργικό ερέθισμα  και μια ευχάριστη νότα
στους μικρούς μαθητές μας.

Η Δ/ντρια του Σχολείου
Ελένη  Καμπόλη

Σκοπευτικός Ομιλος Αχαρνών «Ο ΠΑΡΝΗΣ»
Μέλος Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚΟΕ)

Προς:    Δντές/Δντριες Λυκείων του Δήμου Αχαρνών 
Κοιν.: Δήμο Αχαρνών, ΣΚΟΕ, Σκοπευτικός Ομιλος Αχαρνών «Ο ΠΑΡΝΗΣ»
ΘΕΜΑ : Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Δήμου Αχαρνών Ετους 2014

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες, Δντές/Δντριες, των Λυκείων του Δήμου Αχαρνών,
Σας γνωρίζουμε ότι ο Ομιλός μας, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και με

την συνδρομή φίλων και υποστηρικτών μας, θα καταφέρει και εφέτος (παρά την δεινή οι-
κονομική του κατάσταση), να βραβεύσει εμπράκτως τους αριστεύσαντες μαθητές σας
κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2014 σε ΑΕΙ & ΑΣΕΙ με ανάλογα δώρα (που αφορούν
το πεδίο του αθλήματος που υπηρετούμε).

Η υπόψη εκδήλωση αποτελεί συνέχεια ανάλογης του 2013 που έλαβε χώρα στο Δη-
μαρχείο Αχαρνών στις 19/10/13, στην οποία είσασταν προσκεκλημένοι από τον κ. Δήμαρχο
Αχαρνών. Η εν λόγω φετεινή εκδήλωση σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί ομοίως στον
χώρο του Δημαρχείου Αχαρνών (& εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες), ή σε χώρο
αναλόγου επιπέδου της ευρύτερης περιοχής των Αχαρνών, με προσκεκλημένους εσάς
αλλά και όλους τους επιτυχόντες μαθητές σας.

Οι προσπάθειες του Ομίλου μας είναι προσανατολισμένες ώστε, η επίδοση των δώρων
να γίνει από αρμόδια θεσμικά όργανα της Πολιτείας, με την παρουσία βουλευτών του Ελ-
ληνικού κοινοβουλίου όλων των παρατάξεων, όπως βεβαίως έγινε το 2013, καθώς και
λοιπών προσωπικοτήτων (υψηλόβαθμων στρατιωτικών, κληρικών, συγγραφέων, κλπ). 

Στοχεύουμε στην προσέλκυση της νεολαίας της περιοχής μας για την ανάδειξη αθλητών
(γιατί όχι και πρωταθλητών) της σκοποβολής κατά πήλινου δίσκου (κατü αρχήν) που ως
γνωστόν είναι Ολυμπιακό άθλημα, όπως κατά το παρελθόν πράξαμε με την αποστολή ανά-
λογων προσκλήσεων προς εσάς για επιτόπια επίσκεψη στον χώρο του Δημοτικού Σκοπευ-
τηρίου Αχαρνών των σχολείων σας, για το οποίο η ανταπόκριση δεν ήταν η αναμενόμενη.

Τα υπόψη δώρα για την φετεινή περίοδο είναι τα παρακάτω για έκαστον αριστεύσαντα
/αριστεύσασα, πέραν της δωρεάν εγγραφής τους στον Ομιλό μας (το οποίο όπως είναι
γνωστό & μέσω του διαδικτύου, είναι πάγια πολιτική του Ομίλου μας για όλους τους
έφηβους & νεάνιδες της χώρας):

ΑΕΙ: Σκοπευτικό Δίκαννο, Σκοπευτικό Γιλέκο, Σκοπευτικά γυαλιά, Ωτοασπίδες, 500 φυ-
σίγγια σκοποβολής

ΑΣΕΙ: Σκοπευτικό Δίκαννο, Σκοπευτικό Γιλέκο, Σκοπευτικά γυαλιά, Ωτοασπίδες, 2.000
φυσίγγια σκοποβολής

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας καθώς και των μαθητών σας, ενώ για παροχή
τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το μέλος μας
κ. Δίελα Δημήτριο (697 8 983547 & 698 3 523287), στον οποίο έχει ανατεθεί με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου το υπόψη έργο, ή στον υπογράφοντα Πρόεδρο του
Ομίλου (κιν. 695 5 20 2000), ο οποίος ως γνωστόν είναι και ο υπεύθυνος λειτουργίας του
Δημοτικού Σκοπευτηρίου Αχαρνών.

Με εκτίμηση 
Εκ μέρους του Δ. Σ. ο Πρόεδρος Κατσιφής Ιωάννης

Ασφάλεια Επιβατών στο Σταθμό ΟΣΕ Αχαρνών

και Ποιότητα Υπηρεσιών

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Προς:  ΟΣΕ, Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και

Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Υγείας, Ο.Α.Σ.Α.

Κοινοποίηση: Δήμος Αχαρνών & Δημοτικό Συμβούλιο,  Περιφέρεια Αττικής,

Πολιτικά Κόμματα 

Θέμα: Ασφάλεια Επιβατών στο Σταθμό ΟΣΕ Αχαρνών και Ποιότητα

Υπηρεσιών

Στον σιδηροδρομικό σταθμό Αχαρνών καθημερινά μετακινούνται δεκάδες

επιβάτες που εμφανώς αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων από ουσίες.

Έχουν συμβεί θανατηφόρα ατυχήματα στις γραμμές του τρένου, γίνονται

επεισόδια καθημερινά και η γενικότερη κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για

την ασφάλεια και την υγεία όλων των επιβατών.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από την αραιή συχνότητα των δρομολογίων,

η οποία οδηγεί σε συνωστισμό των επιβατών στις αποβάθρες και τους συρ-

μούς. Αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς, είναι θέμα χρόνου να

συμβεί ένα ακόμα επικίνδυνο και πιθανώς θανατηφόρο περιστατικό.

Σας θέτουμε υπόψη τα παρακάτω εύλογα αιτήματα και περιμένουμε εγ-

γράφως την απάντηση σας σχετικά με την υλοποίηση τους. 

• Στελέχωση του σταθμού Αχαρνών με Προσωπικό Ασφαλείας που θα

ελέγχει την πρόσβαση στους συρμούς και θα είναι σε θέση να επέμβει σε

περίπτωση ανάγκης.

• Συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς για την συστηματική ενημέρωση

και βοήθεια των εξαρτημένων συνανθρώπων μας.

• Πύκνωση των δρομολογίων σε συχνότητες ανάλογες εκείνες του προ-

αστιακού σιδηρόδρομου. Άμεση επαναφορά του δρομολογίου που διέρχεται

από το σταθμό στις 8:05 π.μ. 

• Επέκταση της χρήσης των προϊόντων κομίστρου ΟΑΣΑ (εισιτήρια-κάρτες)

στην Αστική Ζώνη της γραμμής Αθήνα - Χαλκίδα. 

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών

«ΝΟΣΤΟΣ» δημιουργήθηκε το 1995 από ποντιακά σωματεία με σκοπό την κατα-

πολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα λει-

τουργεί αδιάλειπτα, αναπτύσσοντας δράσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαι-

δευτικού χαρακτήρα, αποκτώντας πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα

υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και μέριμνας.  

Την περίοδο αυτή η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» με τη σύμπραξη του Δήμου

Αχαρνών και της Εύξεινης Πόλης υλοποιεί το πρόγραμμα  «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.  

Η πράξη αφορά τη δημιουργία δομών άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας.

Συγκεκριμένα στο Δήμο μας πρόκειται να λειτουργήσουν Κοινωνικό Παντοπωλείο,

Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομή παροχής συσσιτίου, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα

Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης.  

Μετά την κένωση μίας θέσης φαρμακοποιού στο πλαίσιο του «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

(Ε.Σ.Π.Α.), επαναπροκηρύσσουμε τη θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακο-

ποιού.  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 03/07/2014 έως 17/07/2014. Οι ενδιαφε-

ρόμενοι/ες μπορούν υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς

πρόσωπο στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Μετσόβου 30

& Νοταρά 45 Αθήνα 10683. 

Όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε και σε ηλεκτρονική

μορφή στο www.nostos.org.gr και στο www.acharnes.gr , στα γραφεία μας και

στο Δημαρχείο Αχαρνών.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2105231966 (ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ) 
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ENΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ENΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στην Αγία Άννα το Παράρτημα Αχαρνών…

Την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014, το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας πραγματοποίησε εξετάσεις test-pap στην περιοχή της Αγίας Άννας. Εξετάστηκαν
30 γυναίκες. Είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιούνται εξετάσεις test-pap στην
περιοχή και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς το Παράρτημα διαπίστωσε
την σε μεγάλο ποσοστό
άγνοια των γυναικών της
περιοχής πάνω σε θέματα
πρόληψης. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το χρονικό διά-
στημα που το Παράρτημα
πραγματοποιεί test-pap σε
γειτονιές των Αχαρνών,
διαπίστωσε αρκετά προ-
βλήματα υγείας και έτσι
επιβάλλεται η εντατικο-
ποίηση των ελέγχων. Στην
πρώτη γραμμή των δρά-
σεων βρίσκεται η ιατρός
κυτταρολόγος και μέλος
του Παραρτήματος, κα
Κλειώ Βρεττού που και αυτή τη φορά έκανε τη λήψη των δειγμάτων και  πραγματοποίησε
την κυτταρολογική τους εξέταση αφιλοκερδώς.

Ο πρόεδρος του Παραρτήματος, Παναγιώτης Καζανάς τόνισε: «Εύχομαι την επόμενη
φορά που θα επισκεφθούμε την Αγία Άννα, όπως και κάθε άλλη περιοχή του Δήμου
μας, να μην βρούμε ούτε μία συνδημότισσά μας με δυσάρεστα αποτελέσματα, άλλωστε
αυτός είναι και ο στόχος μας».

Εκ του Γραφείου Τύπου

Την Μεγάλη Τρίτη 15/04/2014, με δίμηνη καθυστέρηση, συνεδρίασε το Δ.Σ
της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με μοναδικό θέμα τον απολογισμό
έτους 2013. 

Μετά από κατάθεση του εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων κ. Κουφογεώργου
Σωτήρη, εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου, που βεβαίωνε ότι με το
υπ. αρ. 176 της 15/5/2013 χρηματικό ένταλμα και ημερ. πληρωμής 29/7/2013 πι-
στώθηκε ο λογαριασμός της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με 72.858,52
ευρώ, χρήματα τα οποία ΔΕΝ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΝ ΩΣ ΕΣΟΔΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2013, ο απολογισμός που κατατέθηκε προς έγκριση, αποσύρθηκε
από τον κ. Καλάργαλη Ιωάννη, Πρόεδρο της Επιτροπής, για να ελεγχθεί.

Την Παρασκευή 2/5/2014, επαναλήφθηκε η συνεδρίαση για το Νέο Απολογισμό
που κατατέθηκε για έγκριση, στον οποίο πλέον αποτυπώνεται το ποσό των
72.858,52 €.

Τόσο ο εκπρόσωπος του λογιστικού γραφείου, ο οποίος ήταν παρών, όσο
και ο Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής κ. Καλάργαλης, ευχαρίστησαν την
Ένωση Γονέων Δήμου Αχαρνών, που τους υπέδειξε την παράληψη του ποσού
και αιτιολόγησαν το γεγονός, λέγοντας ότι το λάθος ήταν του προηγούμενου
Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής κ. Μίχα Ιωάννη και ήταν λογιστικό - όχι
ταμειακό.

Η Ένωση Γονέων Αχαρνών δια του εκπροσώπου της καταψήφισε τον απο-
λογισμό διότι :

1. Δεν προσκομίστηκε το Πιστοποιητικό της Τράπεζας στο οποίο να αποτυ-
πώνεται η εικόνα των καταθέσεων της 31/12/2013. 

2. Δεν δόθηκαν απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με εγγραφές στον απο-
λογισμό που αφορούσαν: α/την μισθοδοσία προέδρου & αντιπροέδρου σχολικής
επιτροπής, β/έξοδα & έσοδα από ΖΕΠ, γ/αμοιβές λογιστικού γραφείου, δ/λει-
τουργικά, ε/συντηρήσεις, στ/αναλώσιμα και άλλα. 

3. Δεν τηρήθηκαν, για ακόμη μια φορά, οι προβλεπόμενες από το νόμο Δια-
δικασίες για την λειτουργία των σχολικών επιτροπών. 

Ο Απολογισμός εγκρίθηκε τελικά με 5 μέλη Υπέρ (1 μέλος αναπληρωματικό)
και 4 μέλη Κατά.

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

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΟΤΣΙΑ

Φοιτήτρια παραδίδει μαθήματα έκθεσης, αρχαίων και
ιστορίας για υποψηφίους πανελληνίων εξετάσεων.

Επίσης σε παιδιά μικρότερης ηλικίας όλα τα 
μαθήματα. 7 ευρώ η ώρα. Τιμή συζητήσιμη.

210 2404934  - 697 582 2059

Την Τρίτη 13/5/2014, με πάνω από δύο μήνες καθυστέρηση, συνήλθε το Δ.Σ
του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα την έγ-
κριση του απολογισμού έτους 2013, όπου δια του εκπροσώπου της κ. Καρυδάκη
Κωνσταντίνου, η Ένωση Συλλόγων Γονέων εξέφρασε ενστάσεις για τις εγγραφές
στον Ετήσιο Πίνακα Απολογισμού, τον οποίο και ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ, για τους
κάτωθι λόγους: 

Κατηγορία Εσόδων 

➢ Δεν αναγράφεται το ποσό των 98.536,97 ευρώ από τη ΣΑΤΑ/2013 για
επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων. Το παραπάνω ποσό έχει εισπραχθεί
από το Δήμο Αχαρνών με την Απόφαση του Υπ.Εσωτερικών Αρ: 25228/19/6/2013
και έχει κατανεμηθεί από την ΔΕΠ την  3/10/2013. 

➢ Δεν υπάρχει καμία εγγραφή για «Επιχορήγηση Δήμου Αχαρνών», που ση-
μαίνει ότι ο Δήμος Αχαρνών ΔΕΝ επιχορήγησε την Σχολική Επιτροπή ούτε 1
ευρώ για το 2013 για όλα τα σχολικά κτίρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . 

➢ Σύμφωνα με το  ΦΕΚ 318/25/2/2011 περί «καθορισμού λειτουργίας των Σχο-
λικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» τα χρήματα  που
διατέθηκαν από το ΥΠ.ΕΣ. προς τις σχολικές επιτροπές αφορούν μόνο τα λει-
τουργικά έξοδα ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, χαρτικά , συντήρηση κλπ) των σχολικών μονάδων.
Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι οποιεσδήποτε αμοιβές – μισθοδοσία των
σχολικών επιτροπών ή τα κατασκευαστικά έργα.   

Κατηγορία Εξόδων 

➢ Η εγγραφή «Μισθοδοσία 167.467,70 ευρώ» (περιλαμβάνει εκτός των καθα-
ριστριών και αμοιβές προέδρου, αντιπροέδρου, πρακτικογράφου) θα πρέπει να
αντιλογίζεται από ισόποση τουλάχιστον εγγραφή στα έσοδα «Επιχορηγήσεις
Δήμου Αχαρνών». Αυτό σημαίνει ότι χρήματα των ΚΑΠ για λειτουργικά και
ΣΑΤΑ χρησιμοποιήθηκαν και για αμοιβές Προέδρου, Αντιπροέδρου, πρακτικο-
γράφου. 

➢ Για το έτος 2013 κατά δήλωση του Προέδρου οι αμοιβές του ήταν 600 ευρώ,
του Αντιπροέδρου 400 ευρώ  και της Πρακτικογράφου 50 ευρώ. Σημειώνεται ότι
ο Αντιπρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχ Επιτροπής είναι και Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχ. Επιτροπής με αντιμισθία. Αυτό δεν είναι σύμφωνο με το
Άρθρο 92 του NOMOΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 /2010 «Αντιμισθία Αιρετών» Οι δήμαρχοι,
οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι
που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν
τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές που
παίρνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους
δύο φορείς».  

➢ Στην εγγραφή  παροχές τρίτων (Φωτισμός, ύδρευση τηλέφωνα), δεν
υπάρχει τιμολόγιο πληρωμής ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ . Αυτό σημαίνει ότι δεν πληρώ-
θηκαν οι αναφερόμενες ΔΕΚΟ για όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας του δήμου
μας για το έτος 2013. 

➢ Δεν προσκομίσθηκε Πιστοποιητικό της Τράπεζας στο οποίο να αποτυπώ-
νεται η εικόνα των καταθέσεων της 31/12/2013. 

➢ Δεν δόθηκαν εξηγήσεις για εγγραφές - τιμολόγια υψηλού κόστους 
Δηλώνουμε την δυσαρέσκειά μας για ακόμα μια φορά, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΣ

την Δημοτική Αρχή για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών επιτροπών,
καλούμε τους ιθύνοντες να αναλογισθούν τις ευθύνες τους, να λειτουργούν με
βάση τη νομιμότητα εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία, έχοντας ένα και
μόνο σκοπό, την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων για το καλό των παιδιών
μας και της τοπικής κοινωνίας. 

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

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΛΑΝΙΔΗ



Τ ην Κυριακή 15/06/2014, στο κλειστό
γήπεδο των Θρακομακεδόνων, πραγ-

ματοποιήθηκε η γιορτή λήξης  των αθλη-
τικών τμημάτων του συλλόγου, Μπάσκετ,
Βόλλεϊ και Τένις, για την Αθλητική χρονιά
2013-2014.

Η εκδήλωση άρχισε με το αγωνιστικό
τμήμα των κορασίδων της πετοσφαίρισης
με αγώνα μεταξύ τους  και στη συνέχεια
οι  μικροί αθλητές των ακαδημιών μπάσκετ
έδειξαν στους παριστάμενους την πρόοδό
τους στην καλαθοσφαίριση (λέϊ-απ, βολές,
σουτ). Κύριο χαρακτηριστικό της όλης
εκδήλωσης η ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα
ανάμεσα στη διοίκηση, στους γονείς,
στους προπονητές και στους αθλητές.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους και ιδι-
αίτερα στον τεχνικό διευθυντή  Μαχαίρα

Κώστα και στους προπονητές των τμη-
μάτων α) μπάσκετ: Κασιανό Θοδωρή,
Ράδη Βαγγέλη και Τάσση Βασίλη, β)
τένις: Χατζηγούλα Φώτη και Σουλεϊδή
Αλέξανδρο και γ) βόλλεϋ : Χρυσικοπούλου
Μαρία και στο νέο προπονητή του τμή-

ματος Καλύνη Σωτήρη.
Τη γιορτή μας τίμησαν με την παρου-

σία τους ο νέος Δήμαρχος Αχαρνών Κος
Κασσαβός Ιωάννης και ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Κος Χίος Αναστάσιος. Ο Δήμαρ-
χος σε σύντομη ομιλία του δήλωσε τη
συμπαράσταση του στο σύλλογο μας. Ο
πρόεδρος του Α.Ο.Θ. Σουσούνης Χρή-
στος τον ευχαρίστησε  για την παρουσία
του στη γιορτή και για τη δέσμευση του
ότι θα είναι αρωγός στις προσπάθειες
του συλλόγου για την καλύτερη ανάπτυξη

του αθλητισμού στην πόλη μας. Στη συ-
νέχεια ο πρόεδρος του Α.Ο.Θ. ευχαρί-
στησε και το χορηγό της εκδήλωσης, τα
Φροντιστήρια Χρόνος, που μας στηρίζουν
τόσα χρόνια και ειδικά φέτος που πρό-
σφερε σε κάθε αθλητή του συλλόγου
μια δωροεπιταγή (των 30 ευρώ).

Η γιορτή συνεχίστηκε με την καθιε-
ρωμένη κάθε χρόνο απονομή πλακετών-
βράβευση  α) στους αθλητές μας για
την προσφορά τους στο σύλλογο  που
σταμάτησαν την ενεργό τους δράση και
συγεκριμένα στους Μαχαίρα Βασίλη, Σα-
ραντόπουλο Ανδρέα και Χονδροματίδη
θεόφιλο και  β) στον αθλητή Πετρόπουλο
Ανδρέα που συνεχίζει την καριέρα του
σε υψηλότερο επίπεδο (Α2 Παγκράτι και
Εθνική ομάδα Νέων), ο οποίος με τη με-

ταγραφή του βοήθησε και οικονομικά το
σύλλογο. Στο τέλος της γιορτής δόθηκαν
από τον πρόεδρο συγχαρητήρια στην
ανδρική ομάδα μπάσκετ για την επιτυχη-
μένη πορεία της στο πρωτάθλημα Β’
ΕΣΚΑ και στα παιδιά του αγωνιστικού
τμήματος μπάσκετ Παιδικό – Παμπαιδικό
για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
Επίσης απονεμήθηκαν, από τον Δήμαρχο
Κο Κασσαβό και το δημοτικό σύμβουλο
Κο Χίο, τα κύπελλα στα παιδιά που πρώ-
τευσαν στο τουρνουά του τμήματος τέννις
του συλλόγου. Η γιορτή έληξε με την
απονομή αναμνηστικών μεταλλίων σε
όλους τους ασκούμενους αθλητές μας
και με ευχές για Καλό Καλοκαίρι και
ανανέωση του ραντεβού μας στο γήπεδο
το Σεπτέμβρη!
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3ος Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών

Στις 18 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε
ο 3ος Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών

για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, που
διοργάνωσε το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ –Κίνηση Πολιτών για την
ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών υπό την αιγίδα
του Δήμου Αχαρνών. Συμμετείχαν το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ,
ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών, η Ποδη-
λατική Ένωση Παλαιμάχων Αθλητών, οι Acharnai Ride,
η ΜΟΝUΜΕΝΤΑ και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Η
εκκίνηση  έγινε  στις 5 μ.μ.  από το Αρχαίο Θέατρο Διο-
νύσου στην Ακρόπολη, όπου από τις 4.30 μ.μ. άρχισαν
να συγκεντρώνονται οι ποδηλάτες, με ενδιάμεσες στάσεις
στα σημαντικότερα μνημεία των Αχαρνών, Αχαρνικές
Πύλες, Αχαρνική Οδός (Πλατεία Κοτζιά), Θολωτός Τάφος
Αχαρνών (Κόκκινος Μύλος), Τύμβος του Σοφοκλή (Βα-
ρυμπόμπη) με  τερματισμό  στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών.
Η ποδηλατική  αυτή διαδρομή (μήκους περίπου 40 χι-
λιομέτρων) συνέδεσε  τα θέατρα των δύο μεγαλυτέρων
δήμων της Αττικής κατά την κλασική περίοδο της αρχαι-
ότητας, Αθηνών και Αχαρνών και συνέβαλε στην ανάδειξη
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Αχαρνών,
ιδιαίτερα δε του αρχαίου θεάτρου και της επιτακτικής
ανάγκης για την πλήρη αποκάλυψη του. Στον τερματισμό
τους ποδηλάτες υποδέχτηκε λυρικά η Εθνική Λυρική
Σκηνή,  πλήθος πολιτών και οι πολιτιστικοί φορείς των
Αχαρνών Ι.Λ.Ε.Α.,  Φιλότεχνη Λέσχη, Ελληνική Αντι-
καρκινική Εταιρεία Παράρτημα Αχαρνών, Όμιλος Φίλων
Δημοτικής Πινακοθήκης «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ», Ένωση
Γυναικών Ελλάδος Ε.Γ.Ε., Παράρτημα Αχαρνών, το Σώμα
Ελληνικού Οδηγισμού Αχαρνών και ο σύλλογος Μέριμνα
και τους ενημέρωσαν για το έργο και τους σκοπούς τους.
Η διακεκριμένη επιστήμων αρχαιολόγος και ανασκαφέας
του Αρχαίου Θεάτρου κ. Μαρία Πλάτωνος-Γιώτα  περιέ-
γραψε  με συγκίνηση την στιγμή που στις 13 Φεβρουαρίου
2007 βρέθηκε μπροστά στα κατάλοιπα του σημαντικότερου

μνημείου του Δήμου μας και έδωσε λεπτομερή στοιχεία
για αυτό  και όλοι μαζί  απολαύσαμε τη συναυλία της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής,  που για πρώτη φορά εμφανί-
στηκε στην πόλη μας, με τους διεθνούς φήμης μουσικούς
την  κ. Δόμνα Χάλαρη στο πιάνο,  την υψίφωνο κ. Μαρία
Μητσοπούλου  και τον τενόρο κ. Γιάννη Χριστόπουλο,
που με την θαυμάσια ερμηνεία τους σκόρπισαν ρίγη συγ-
κίνησης στους παρισταμένους και έδωσαν ζωή στον αρ-
χαιολογικό θησαυρό των Αχαρνών, το Αρχαίο Θέατρο.

Την όλη εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
δήμαρχος Αχαρνών κ.  Σωτήρης Ντούρος, ο πρόεδρος
του σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ κ. Σταύρος Μπένος, ο αντι-
πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων
Δρ Λαμπρινός Πλατυπόδης, ο πρόεδρος του ΕΟΣ  Αχαρνών
κ. Βασίλης Νίκας, ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ κ. Παναγιώτης
Αναγνωστόπουλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δευτερο-
βάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών κ. Γιάννης  Κα-
τσανδρής, οι εκπρόσωποι της Β΄ Εφορίας Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων κ. Γιάννα Γκουρτζιούμη και
κ. Σταματίνα Κατσανδρή, η προϊσταμένη του Τμήματος
Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών
κ. Έλενα Κασσωτάκη, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος κ. Γιάννης
Κασσαβός, οι νεοεκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πα-
ναγιώτης Πολυμενέας, κ. Στέργιος Πεδιαδίτης, κ. Έλενα
Μότσια, κ. Γιώργος  Δασκαλάκης, η νεοεκλεγείσα περι-
φερειακή σύμβουλος κ. Γιάννα Τσούπρα, ο πρώην βου-
λευτής κ. Θανάσης Κατσιγιάννης, ο κ. Γιώργος Συρσίρης,
το μέλος του ΔΣ της  Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κη-
δεμόνων του Δήμου Αχαρνών κ. Κώστας Καρυδάκης, εκ-
πρόσωποι του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων και
πλήθος συμπολιτών μας.

Το ΔΣ του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, ως διοργανωτής,  εκφράζει
τις θερμές του ευχαριστίες  στο Τμήμα Πολιτισμού Αθλη-
τισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Αχαρνών  με επικεφαλής
τον κ. Νίκο Τσουκλίδη, στις ηθοποιούς κ.κ. Παρασκευή

Δαμάσκου, Γιάννα Μαλακατέ Ράνια Παπαδάκου  και Αι-
κατερίνη Παυλάκη, για την υποδοχή και ενημέρωση των
ποδηλατών σε κάθε μνημείο, σε όλους τους ποδηλάτες
και ιδιαίτερα σε  όσους  συνέβαλαν ανιδιοτελώς και με
εθελοντικό ήθος στην επιτυχή και ασφαλή έκβαση της
εκδήλωσης,  κ. Λαζαρο Χιονίδη αρχηγό της ομάδας της
Π.Ε.Π.Α., τους κκ Στέργιο Πεδιαδίτη και Χριστόφορο
Φυτά αρχηγούς της ομάδας  Acharnai Ride, την κ. Veronica
Binzaru αρχηγό της ομάδας του ΕΟΣ Αχαρνών, τον δια-
σώστη-εθελοντή  του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ  κ. Αναστάσιο Νίκα
και τον  κ. Σπύρο Παπαγεωργίου, αρχηγό της ομάδας του
ποδηλατικού περιοδικού ΜΒΙΚΕ  για την τεχνική υπο-
στήριξη των ποδηλατών  και τη δημοσιογραφική προβολή
της εκδήλωσης και τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.
Επίσης ευχαριστούμε το Πνευματικό Κέντρο των Θρακο-
μακεδόνων  του Δήμου Αχαρνών για την ευγενική παρα-
χώρηση του πιάνου, το φωτογράφο και εκπαιδευτή του
τμήματος φωτογραφίας του Δήμου Αχαρνών κ. Γιώργο
Συρσίρη.

Τέλος ευχαριστούμε  τους πολιτιστικούς συλλόγους
που ήταν παρόντες, τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για
την προβολή της εκδήλωσης και  όλους τους εθελοντές
μας με ιδιαίτερη μνεία στους κκ Ειρήνη Αρχοντάκη,
Βασίλη Τσολακίδη, Λούλα Μαρίνη και Γιώργο Μακαραντζή,
που όπως πάντα υποστηρίζουν με την προσωπική τους
εργασία κάθε εκδήλωση  μας με ζήλο.

Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από την ευγενική χορηγία
των

1) MBIKE ποδηλατικό περιοδικό
2) Β&Ι. Μάντζαρης Α.Ε. LIFEPAK (Απινιδωτές)
3) Βίκος Ζαγοροχώρια –Φυσικό Μεταλλικό νερό
4) SUPERMARKET Σκλαβενίτης
5) ΖαχαροπλαστείοΧιώτης

Αχαρνές 19 Ιουνίου 2014
Το  ΔΣ του  ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ


