
Δ έκα χρόνια μετά ἀπό τό μεγαλύτερο
ἀθλητικό γεγονός στήν ἱστορία τῆς

νεωτέρας Ἑλλάδος, τῶν Ὀλυμπιακῶν
ἀγώνων τοῦ 2004, θά ἀφήσουμε γιά
λίγο κατά μέρος τά προβλήματα καί
θά ζήσουμε πάλι εὐχάριστες στιγμές.
Συγκεκριμένα στήν βιτρίνα τοῦ Δήμου
μας, τό Ὀλυμπιακό Χωριό, θά συγκεν-
τρωθοῦν οἱ ἐθελοντές τοῦ 2004, οἱ ὁποῖοι
σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Αχαρνῶν
και τήν Ομάδα Πολιτικῆς Προστασίας
τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ-Αχαρνῶν, ὑπό
τήν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀλυμπιακῆς
Ἐπιτροπῆς, στίς 20 Σεπτεμβρίου, θά
πραγματοποιήσουν ἀθλητικές καί πο-
λιτιστικές ἐκδηλώσεις.

Πρωτίστως ὅμως ὀφείλουμε νά προ-
ετοιμαστοῦμε καταλλήλως γιά αὐτήν
τήν φιλοξενία, ὅπως τό ἴδιο θά κάναμε
καί στό σπίτι μας ἐάν προγραμματίζαμε
νά δεχθοῦμε κόσμο. Χρειάζεται ἐνδε-
λεχής καθαρισμός τῆς ζώνης πρασίνου,
τῶν κοινοχρήστων χώρων, δενδροφύ-
τευση, βαψίματα, ἀποκατάσταση τῶν
ἀναθηματικῶν στηλών, τῶν συντριβα-
νιῶν, κ.λπ. Αὐτά θά πραγματοποιηθοῦν
κυρίως τήν Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου ξε-
κινῶντας ἀπό τίς 10:00 μ.μ. Γιά τοῦτα
ἔχουν δηλώσει συμμετοχή κάποιοι σύλ-
λογοι, ἀλλά εἶναι ἀπαραίτητη ἡ βοήθεια
ἀρκετῶν συνειδητοποιημένων πολιτῶν
καί συλλόγων ἀκόμη.

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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Mνῆμες 2004
Ἐθελοντισμός δημοτῶν καί ἑορταστικές ἐκδηλώσεις
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗΑὔγουστος-Σεπτέμβριος 20142

Εὐρωζώνη
Ἀγαπητοί συμπολίτες
Πρίν ἀπό τρεῖς μῆνες διαβάσαμε

στίς ἐφημερίδες τή βαρύγδουπη
«ἀνακοίνωση»: Βόμβα Σόιμπλε:
Ἕλληνας πολιτικός πρότεινε ἔξοδο
τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν εὐρωζώνη.
Δέν γνωρίζουμε τόν πολιτικό αὐτόν,
ἀλλά λίγο-πολύ συμφωνοῦμε μαζί
του, ὅπως ἔχουμε ξαναγράψει στό
40ο φύλλο (Ὀκτώβριος 2012). 

«Χώρα πού δέν ἔχει δικό της
νόμισμα δέν ἔχει ἐθνική κυριαρχία».
Αὐτό τό λέμε χρόνια καί τώρα ἐνισχύθηκε ἡ θέση μας
ἀπό δηλώσεις τοῦ προέδρου τῆς Ρωσίας σχετικές μέ τήν
Ἑλλάδα. ῎Εχουμε καί τό παράδειγμα τῆς Ἀργεντινῆς,
πού ἄρχισε ὁ οἰκονομικός της κατήφορος ἀπό τότε πού
συνέδεσε τό «πέσο» μέ τό δολλάριο. Δέν ἔχουμε νομισματική
πολιτική, δέν μποροῦμε νά τυπώσουμε χρῆμα ὅταν
κρίνουμε ὅτι πρέπει, δέν μποροῦμε νά προβοῦμε σέ
ὑποτίμηση καί ἀναγκαζόμαστε νά ὑποτιμοῦμε μισθούς
καί συντάξεις συνεχῶς. Δώδεκα (12) δίς εὐρώ ἐτησίως,
ὑπολογίζεται ὅτι εἶναι τό συνάλλαγμα πού φεύγει πρός
τίς χώρες καταγωγῆς τῶν μεταναστῶν (βάσει στοιχείων
ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος). Αὐτά δέν ἔχουμε
δικαίωμα νά τά ἀντικαταστήσουμε, μέ ἀποτέλεσμα νά
θυσιαζόμαστε γιά νά γεμίζουμε τόν πίθο τῶν Δαναΐ-
δων.

Πρέπει σέ πρώτη φάση νά τυ-
πώσουμε ἕνα νόμισμα γιά ἐσωτερική
χρήση. Θά ἀντιμετωπίσουμε ἀμέσως
τά μεγαλύτερα προβλήματα τῆς κοι-
νωνίας πού εἶναι καί ἀλληλένδετα:
Τήν ἀνεργία καί τήν ρευστότητα.
Θά παύσει αὐτομάτως καί ἡ αἱμορ-
ραγία τῆς διαρροῆς συναλλάγματος.
Προσωρινά θά δημιουργηθεῖ λίγος
πληθωρισμός, ἀλλά τό ὀφέλη θά
εἶναι πολύ μεγαλύτερα καί μόνιμα.
Συγχρόνως θά ἀποχωρήσουν καί
οἱ περισσότεροι μετανάστες.

Σέ δεύτερη φάση, ὅταν θά κα-
ταφέρουμε νά ἰσοσκελίσουμε τό ἰσοζύγιο (πραγματικά
καί ὄχι πλασματικά) καί νά παρουσιάσουμε θετικό
πρόσημο, νά καθιερώσουμε τήν «νέα δραχμή» ὡς
μοναδικό μας νόμισμα, ἡ ὁποῖα πρέπει νά ἰσοῦται μέ
ἕνα εὐρώ. Ἡ διαδικασία αὐτή μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ
σέ ἐλάχιστες ἡμέρες μέ τίς τράπεζες κλειστές καί ὅταν θά
ἀνοίξουν, ὅτι ἔχει ὁ κόσμος σέ εὐρώ, θά συνεχίσει νά τό
ἔχει στό νέο νόμισμα, χωρίς νά προκληθεῖ καμία ἀπολύτως
ἀναστάτωση καί ἀνάγκη προσαρμογῆς, λόγω τῆς ἰσοτιμίας
τῶν δύο νομισμάτων.

Αὐτές οἱ κινήσεις πρέπει νά γίνουν τό συντομότερο,
γιατί εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ εὐρωζώνη θά διαλυθεῖ καί
καλλίτερα νά ἔχουμε προλάβει τίς ἐξελίξεις, γιατί μετά
θά ἔχουμε πολύ χειρότερες συνέπειες.

Τό μόνο πρόβλημα εἶναι ὅτι τέτοιες ἐνέργειες προ-

ϋποθέτουν πολιτικούς μέ ἀρετή καί τόλμη καί ὄχι ποδη-
γετούμενους ἀπό ξένα συμφέροντα καί ὄργανα τῆς Νέας
Τάξης Πραγμάτων, οὔτε πρόσωπα πού τοποθετοῦν τό
κομματικό συμφέρον πάνω ἀπό τό ἐθνικό. Βλέπετε νά
ὑπάρχουν αὐτά τά προσόντα στόν πολιτικό ὁρίζοντα;

Ποιός θά τολμήσει νά ἐκμεταλευθεῖ τό μεγάλο ὅπλο
πού μᾶς προσφέρει ὁ ΟΗΕ λέγοντας ὅτι: Προέχει ἡ
ἐπιβίωση ἑνός λαοῦ τῆς ὑποχρέωσης ἀποπληρωμῆς ἑνός
χρέους καί ὅτι οὔτε οἱ κυβερνήσεις, ἀλλά οὔτε τά διεθνή
χρηματοπιστωτικά ἱδρύματα δικαιοῦνται νά ὑπονομεύουν
βασικά ἀνθρώπινα δικαιώματα μέ πρόσχημα τό ἐξωτερικό
χρέος μιᾶς χώρας. (Ἀπό τήν ἔκθεση τοῦ Συμβουλίου
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ, πού δημοσιεύθηκε
τήν 07/03/2014 στήν ἰστοσελίδα τοῦ ΟΗΕ. Περισ-
σότερα στό blog τῆς ἐφημερίδος τῆς 16/05/2014).

* * *
Ὁ Χρόνος εἶναι σχετικός καί ὁ καθορισμός τῆς ἀρχῆς

του ὁρίζεται κατά συνθήκη. Οἱ ἀρχαῖοι ῞Ελληνες εἶχαν
ὡς ἀρχή τοῦ χρόνου τόν Σεπτέμβριο. Ἀργότερα καθιέρωσαν
τόν Μάρτιο, πού ἐφήρμοσαν καί οἱ Ρωμαῖοι. Οἱ Πόντιοι
δέν ἔπαψαν νά τιμοῦν τόν Σεπτέμβριο. Πολύ ἀργότερα
ἀπό τήν Δύση μᾶς ἐπιβλήθηκε ὁ ᾿Ιανουάριος. Παρα-
τηροῦμε ὅμως ὅτι ὁ Σεπτέμβριος εἶναι ἀρχή τῆς σχολικῆς
χρονιᾶς, τῆς πολιτικῆς, τῆς νομικῆς, τῆς ἀγροτικῆς, τῆς
ἀθλητικῆς, τῆς τηλεοπτικῆς, τῆς ἐκκλησιαστικῆς, τῆς
συγκοινωνιακῆς καί γενικῶς ἡ ἀρχή τῶν περισσοτέρων
ἀλλαγῶν. Γι΄ αὐτό λοιπόν οὔτε καλό φθινόπωρο, οὔτε
καλό χειμώνα, ἀλλά

Καλή χρονιά

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα
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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.

Ἄμισθος συνεργάτης τῆς ἐφημερίδος εἶναι 

ἡ Κάλλη Λιότσικα.

Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453

Παιδεία εἶναι ἡ δύναμις πού καλλιεργεῖ τήν ψυχή.
Ἀπό ὅλα ὅσα διαθέτουμε, ἡ παιδεία εἶναι τό μόνο ἀθά-

νατο καί θεϊκό.
Ὁ ἄνθρωπος, ἄν μέν διαπαιδαγωγηθεῖ ὀρθῶς, ἀγαπᾶ

νά γίνει τό πιό εὐγενικό καί ἤμερο πλάσμα, ἄν ὅμως δέν
λάβει ἀρκετή καί κατάλληλη μόρφωση, γίνεται το πιό
ἄγριο ζῶο τῆς φύσεως.

Ὅταν ἕνα κράτος προσφέρει Παιδεία εἶναι σέ ἀκμή.
Ὅταν προσφέρει γνώση εἶναι σέ παρακμή.

Ὅταν ἡ Παιδεία ἀποσκοπεῖ σέ χρῆμα καί ἐξουσία, τότε
εἶναι βαναυσότητα καί ἀνελευθερία καί δέν θά πρέπει
νά καλεῖται Παιδεία.

Πλάτων

*  *  *
Ἕνα πουλί πού κάθεται σέ ἕνα δένδρο, δέν φοβᾶται

μήπως σπάσει τό κλαδί... γιατί ἡ ἐμπιστοσύνη του δέν
βρίσκεται στό κλαδί, ἀλλά στά φτερά του!!!

Γλωσσικά
Συλλογικότητες: Συχνά

ἀναφέρεται ἀπό πολλούς
ἐννοῶντας «συλλόγους».
Κατ’ ἀρχάς αὐτή ἡ λέξη δέν
ὑπάρχει οὔτε στήν ἀρχαῖα,
οὔτε στήν νέα ἑλληνική
γλῶσσα. Μποροῦμε κατ’
οἰκονομίαν νά τήν δεχθοῦμε
ὡς ἀνώμαλο οὐσιαστικό, μέ
τήν ἔννοια τῆς «ὁμαδικό-
τητας» ἤ τῆς «συντροφικό-
τητας», τό ὁποῖο βεβαίως
ἔχει μόνον ἑνικό ἀριθμό. Ὄχι
ὅμως μέ τήν ἔννοια τοῦ «σω-
ματείου».



Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
οι αριστούχοι μας διεκδίκησαν

μια θέση στο σχολείο των ονείρων
τους... το Πρότυπο Πειραματικό
Λύκειο Αναβρύτων και τα κατάφε-
ραν. Από το Σεπτέμβριο οι μαθητές
μας: Χωριανόπουλος Στέφα-
νος, Φτούλης Εμμανουήλ,
Μπίφσας Λέανδρος, Παπαθα-
νάσης Χρήστος, Πάνου Μα-
ρία-Αναστασία και Λουρδής
Κωνσταντίνος θα είναι μαθητές
του πρότυπου αυτού σχολείου και
τους ευχόμαστε από καρδιάς να
κάνουν όλα τα όνειρα τους πραγ-
ματικότητα!

Διάκριση στην κοινωνική επι-
χειρηματικότητα για το σχο-
λείο μας

Φετος τα παιδιά του σχολείου
μας και συγκεκριμένα οι μαθητές
της Γ΄ τάξης που συμμετείχαν στο
περιβαλλοντικό πρόγραμμα: “Έλα
στη δράση” με υπεύθυνη εκπαιδευ-
τικό την κ. Τριανταφυλλιά Λού-
κου και συνεργάτες την κ. Αικα-
τερίνη Κεχαγιά, κ. Γιώργο
Ζυμάρη και τον κ. Γιώργο Τσα-
τσαρώνη πήραν μερος στον δια-
γωνισμό κοινωνικής καινοτομίας
του (Social Innovation Relay) που
υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο
από τον Οργανισμό Junior
Achievement, και απευθύνεται σε
μαθητές ηλικίας 15-18 ετών (Γ΄ Γυ-
μνασίου & Λυκείου). Ο διαγωνι-
σμός διεξήχθη on line σε τέσσερις
φάσεις. Στην πρώτη φάση οι μα-
θητές εγγράφηκαν στην πλατ-
φόρμα του διαγωνισμού κοινωνι-
κής καινοτομίας έχοντας
σχηματίσει τις ομάδες τους και
υπέβαλλαν ιδέα τους. Οι ιδέες
αξιολογήθηκαν και οι 20 καλύτε-
ρες πανελληνίως πέρασαν στη δεύ-
τερη φάση, μεταξύ των οποίων και
η ιδέα των μαθητών του προγράμ-
ματος.”έλα στη δράση”. Οι είκοσι
αυτές ομάδες συνεργάστηκαν οn-

line με εθελοντές-συμβούλους της
ΗΡ και έλαβαν καθοδήγηση (e-
mentoring) για να προετοιμαστούν
για το επόμενο στάδιο του Διαγω-
νισμού (την υποβολή μίας εργα-
σίας/concept paper), διεκδικώντας
μία θέση στον Τελικό Πανελλαδικό
διαγωνισμό ο οποίος έλαβε χώρα,
επίσης, διαδικτυακά.

Και σε αυτή την τρίτη φάση του
διαγωνισμού η ομάδα μας τα κα-
τάφερε και είμαστε ανάμεσα στις
δέκα καλύτερες ομάδες πανελλη-
νίως, αυτή τη φορά. Στην τέταρτη
και τελευταία φάση, δηλαδή στον
Πανελλήνιο online Τελικό που
ακολούθησε παρουσιάσαμε την
ιδέα μας σε powerpoint και μπορεί
να μην αποσπάσαμε κάποιο από
τα τρία βραβεία αλλά ειδικά εμείς

βραβευτήκαμε με τον έπαινο “Ευ
αγωνίζεσθαι”, πολύ σημαντικό για
όλους μας. Μάλιστα, η υπεύθυνη
του προγράμματος κ. Τριανταφυλ-
λιά Λούκου μαζί με τις μαθήτριες
Σουλεϊμάν Λαμίς και Βλαχάκη
Ασπασία παραβρέθηκαν στη
βράβευση των ομάδων και μαζί με
τον έπαινο, η HP έδωσε στις δύο
μαθήτριες από ένα φορητό υπολο-
γιστή, δώρα που έλαβαν μόνο οι
νικητές! Μπράβο στους μαθητές
μας και στους άξιους εκπαιδευτι-
κούς - καθοδηγητές τους!

Και λίγα λόγια για την ιδέα μας
που ξεχώρισε...
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
– ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΛ-
ΛΙΕΡΓΕΙΑ

Το Ολυμπιακό χωριό, όπως και
όλες οι άλλες περιοχές, έχει τα δικά
του προβλήματα. Ένα από πιο βα-
σικά προβλήματα της περιοχής μας
είναι τα απορρίμματα και η ορθή
διαχείρισή τους. Ένα δεύτερο ίσως
το σημαντικότερο πρόβλημα, είναι
το ότι λόγω της οικονομικής δυσχέ-
ρειας πολλοί κάτοικοι αντιμετωπί-
ζουν σοβαρότατα προβλήματα

στην κάλυψη των αναγκών τους σε
επίπεδο διατροφής. Αποφασίσαμε
λοιπόν στο σχολείο μας να αντιμε-
τωπίσουμε με κάποιο τρόπο αυτά
τα προβλήματα.

Προχωρήσαμε στη δημιουργία
μιας ομάδας μαθητών που, με τη
βοήθεια των καθηγητών μας, θα
προβαίναμε σε δράσεις για τον πε-
ριορισμό των προαναφερθέντων
ζητημάτων. Ασφαλώς η πρώτη
ιδέα ήταν να εδραιωθεί και να γε-
νικευθεί η ανακύκλωση απορριμ-
μάτων που είναι δυνατόν να «χρη-
σιμοποιηθούν» με επωφελή τρόπο
για την κοινότητά μας. Αποφασί-
σαμε να προβούμε στην κομποστο-
ποίηση, ώστε και να ελαττώσουμε
τον όγκο των απορριμμάτων που
δημιουργούνται. Τοποθετήσαμε
συγκεκριμένους κάδους για τη
συλλογή φυσικών υλικών, όπως
φλούδες από φρούτα, τσόφλια
αβγών, χαρτόνι, και ορίστηκαν
άτομα που θα είχαν την ευθύνη
συγκέντρωσης στο τέλος κάθε μέ-
ρας σε συγκεκριμένο χώρο για την
«ταφή» τους.

Επίσης, έγινε ενημέρωση των
μαθητών όλου του σχολείου για τη
δράση μας και για τους σκοπούς

της και ζητήθηκε η συμμετοχή
όλων προκειμένου να ευοδωθεί η
προσπάθειά μας. Επιπλέον, απο-
φασίσαμε να συλλέγουμε συστη-
ματικά τα απορρίμματα της λαϊκής
αγοράς που γίνεται στην περιοχή
μας και που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν στην κομποστοποίηση.
Η δεύτερη ιδέα ήταν να χρησιμο-
ποιήσουμε το δικό μας λίπασμα
από την κομποστοποίηση για καλ-
λιέργεια. Με φυτώρια που μας πα-
ραχωρήθηκαν δημιουργήσαμε το
δικό μας λαχανόκηπο στο σχολείο
μας, ώστε να παράγουμε προϊόντα
τα οποία στη συνέχεια δίνονται σε
οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
Και τα προϊόντα είναι αγνά, καθώς
δεν χρησιμοποιούμε φυτοφάρ-
μακα και με αυτό τον τρόπο δεν
επιβαρύνουμε περισσότερο το ήδη
μολυσμένο μας περιβάλλον, αλλά
ούτε και την υγεία μας! 

Tο blog του προγράμματος:

http://lahanokipos.blogspot.gr

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙ-

ΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ

BLOG TOY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ:

http://12gymach.blogspot.gr/p/blog

-page_1.html#.U8VCppR_uM4

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από
την ΕΥΔΑΠ για χρέη έως 3.000 ευρώ

Η ΕΥΔΑΠ αποφάσισε να παρατείνει την προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκα-

στικής είσπραξης –βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων– έως τον Ιούνιο

του 2015 και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ

Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που έχει επηρεάσει τα ελληνικά νοικο-

κυριά, η ΕΥΔΑΠ, μετά την χρονική παράταση στο πρόγραμμα εκπτώσεων για τρίτεκνες,

πολύτεκνες οικογένειες και υπερήλικες, αναλαμβάνει μία ακόμη πρωτοβουλία για την

ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων.

Παρατείνεται μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. η προσωρινή αναστολή των

μέτρων αναγκαστικής είσπραξης –βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων–

έως τον Ιούνιο του 2015 και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι απα-

ραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, αποτελεί η έγκαιρη

προσέλευση τους για το διακανονισμό της αποπληρωμής των χρεών τους σε δόσεις.
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Αὐτή εἶναι ἡ εἰκόνα σέ
δεκάδες σημεῖα τοῦ
Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ,
ἀπό τόν Μάιο μέχρι
τώρα. Λάβαμε τηλεφω-
νήματα διαμαρτυρίας
ἀπό πάρα πολύ κόσμο,
οἱ ὁποῖοι προηγουμένως
εἶχαν ἐπικοινωνήσει μέ
τόν Δῆμο καί τό μόνο πού ἄκουγαν ἦταν «ἔχετε δίκιο». Δυστυχῶς ὁ
Δῆμος μας εἶναι μικρογραφία τῆς χειρότερης ἐκδοχῆς τοῦ κράτους.

Γυμνάσιο Ολυμπιακού Χωριού. Σχολική Χρονιά 2013-2014
Και η επιτυχία συνεχίζεται...
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ολυμπιακό Xωριό θα βάλει για άλλη μια φορά 
τα γιορτινά του!

Με αφορμή την συμπλήρωση 10 χρόνων από τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες της Αθήνας, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της Ελλη-
νικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η ομάδα Εθελοντών των Εθνικών Ολυμ-
πιακών Επιτροπών, ΑΘΗΝΑ 2004 (NOCAssistants), η Ομάδα Πολιτικής
Προστασίας του Ολυμπιακού Χωριού-Αχαρνών και ο Δήμος Αχαρνών,
συνδιοργανώνουμε εθελοντική δράση για τον καθαρισμό και την αισθη-
τική αναβάθμιση της πράσινης ζώνης και των κοινόχρηστων χώρων του
Ολυμπιακού Χωριού, με σκοπό να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τις ένδο-
ξες στιγμές που έζησε το 2004. 

Η 14η Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσει μια νέα προσπάθεια. Είναι μια
μέρα χαράς, έμπνευσης, δημιουργίας, γιορτής, ένα μεγάλο εθελοντικό
ραντεβού για το Ολυμπιακό Χωριό. Θα γιορτάσουμε τον εθελοντισμό,
υλοποιώντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εξωραϊστικού ενδιαφέ-
ροντος όπως καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, δεντροφύτευση, βά-
ψιμο και παιχνίδια περιβαλλοντικού χαρακτήρα για μικρούς και μεγά-
λους.

Απώτερος στόχος μας είναι η ανάδειξη, η αποκατάσταση και ο ευπρε-
πισμός του μνημείου των Ολυμπιονικών καθώς επίσης και η συμβολή
στην ανάπλαση και αξιοποίηση της Πράσινης Ζώνης, (του δεύτερου με-
γαλύτερου πράσινου πάρκου της Αττικής μετά από το πάρκο Τρίτση),
προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Η δράση θα διεξαχθεί
στην Πράσινη Ζώνη του Ολυμπιακού Χωριού, με σημείο συνάντησης τις
Στήλες των Ολυμπιονικών, στην κεντρική πλατεία, την Κυριακή 14 Σε-
πτεμβρίου και με ώρα συνάντησης 10:00 πμ.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με συλλόγους και σχολεία
του Ολυμπιακού Χωριού, τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, την
Ομάδα Eθελοντών του Let'sdoitGreece, τους εθελοντές του Ινστιτούτου
Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+, το 1ο Σύστημα
Προσκόπων Θρακομακεδόνων, τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αττικής
''ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ'', τον Αθλητικό Σύλλογο ''Αθηνά'', τον Αθλητικό Σύλ-
λογο ''Φοίβος'', τους Εθελοντές Οικολόγους Αττικής, την ομάδα WAVE
και τα μέλη της ομάδας γεωτεχνικών ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ- HELLENICGARDEN-
TEAM.

Η πρόσβαση από τους εθελοντές μπορεί να γίνει εύκολα με το λεωφο-
ρείο από Κηφισιά (504) στην 15η στάση δίπλα από το Δημοτικό σχολείο
ή στην 9η στάση και μετά δυτικά στην οδό Πατουλίδου. Επίσης με το
τρένο του ΟΣΕ στάση Δεκέλεια και μετά πάλι με το λεωφορείο (504)
στην 15η αποβίβαση. Τέλος το λεωφορείο (740) το οποίο κάνει κυκλική
διαδρομή Αγ Άννα, Αχαρναί, ΣκΑ, ΟΧ και αποβίβαση στην 5η στάση. 

Ανακοίνωση 
Πολιτικής Προστασίας 

Ολυμπιακού Χωριού - Αχαρνών

Στις 14/09 συνδιοργανώνουμε εθελοντικό καθαρισμό και δεντρο-

φύτευση της Πράσινης Ζώνης Ολυμπιακού Χωριού με το Let’s do it

Greece,τους Εθελοντές Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών του Αθήνα 2004 και τον Δήμο

Αχαρνών, η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επι-

τροπής.

Σημείο Συνάντησης οι Στήλες των Ολυμπιονικών στην Κεντρική Πλατεία της Πράσινης

Ζώνης στις 10:00 π.μ.

Σας περιμένουμε όλους να συνδράμετε στον καλλωπισμό και καθαρισμό του τόπου

που αγαπάμε.

Η συμμετοχή όλων, είναι σημαντική.

Επίσης, στις 20/09 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για τα 10 χρόνια από

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, για τα 10 χρόνια από την λειτουργία του Ολυμ-

πιακού Χωριού.

Σας καλούμε όλους να γιορτάσετε μαζί μας με αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα

στην Κεντρική Πλατεία του Ο.Χ.

Σας περιμένουμε όλους εκεί με μεγάλη θέρμη να περάσουμε αυτό το σπουδαίο μή-

νυμα της συνεργασίας, της χαράς και του ενθουσιασμού, τιμώντας την σπουδαία πο-

λιτιστική κληρονομιά του Χωριού μας,

Το ΔΣ της ΠΠΟΧ-A,

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Βασίλειος Παραδέλλης                        Ισιδώρα Δαμάσκου   

Πρόεδρος                                    Γ. Γραμματέας

Στην προσπάθεια μας αυτή συμμετέχουν :
1. Ομάδα Εθελοντών των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών του Αθήνα 2004 (ΝΟC 

Assistants)

2. Δήμος Αχαρνών

3. Αθλητικός σύλλογος Αθηνά

4. Αθλητικός σύλλογος Φοίβος 

5. Σύλλογος γονέων 26ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

6. Σύλλογος γονέων 12ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

7. Σύλλογος γονέων 6ου ΛΥΚΕΙΟΥ 

8. Ομάδα Εθελοντών του Let's do it Greece

9. Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών

10. Εθελοντές του Ινστιτούτου Ομάδα για τον Κόσμο

11. Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+

12. Εθελοντές της ομάδας Sinεrgia- Hellenic Garden Team

13. 1ο Σύστημα Προσκόπων Θρακομακεδόνων

14. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής ''ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ''

15. Ομάδα Wave

16. Εθελοντές οικολόγοι Αττικής

17. ΚΛΕΟΣ Α.Ε

18. Ελληνικό Ινστιτούτο Αεροναυτικής και Αστροναυτικής

19. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α,Ε

Η όλη προσπάθεια μας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την ασφάλεια των παιδικών χαρών 

Υπουργική απόφαση για την οργάνωση και τη λειτουργία των παιδικών χαρών
των ΟΤΑ, τροποποιητική και συμπληρωματική της προηγούμενης απόφασης του
2009, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της απόφασής του, να εκ-
συγχρονισθούν σταδιακά και να πληρούν τους απαραίτητους όρους ασφαλείας,
όλες οι δημοτικές παιδικές χαρές.

Στην απόφαση αυτή ορίζονται οι προδιαγραφές των παιδικών χαρών όσον αφορά
την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Καθορίζεται με σαφήνεια η ευθύνη του κα-
τασκευαστή των παιχνιδιών και η απαραίτητη ύπαρξη πιστοποίησης από διαπιστευ-
μένο φορέα ελέγχου για τον εξοπλισμό. Προσδιορίζεται το πεδίο ευθύνης των δη-
μοτικών Αρχών και οι προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθούν κατά την
ανακαίνιση, δημιουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών.

Πλέον, για να κατασκευάσει ένας δήμος παιδική χαρά, είναι απαραίτητη η ύπαρξη
πιστοποιητικού λειτουργίας.

Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες παιδικές χαρές, για τους εξοπλισμούς που έχουν
εγκατασταθεί μετά τον Νοέμβριο του 1998, εφαρμόζονται τα πρότυπα που ίσχυαν
κατά τον χρόνο της εγκατάστασής τους. Για εξοπλισμούς για τους οποίους δεν προ-
κύπτει χρόνος εγκατάστασης, ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή με αναλυτικά
στοιχεία, ο ΟΤΑ υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση συγκρότησης και λει-
τουργίας Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών.

Βόμβα στους Δήμους: Το κόστος για τις χωματερές και 
τα λύματα θα παρακρατείται από τη χρηματοδότησή τους 
Τεράστιο πρόβλημα αναμένεται να δημιουργηθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την απόφαση που

αναμένεται να λάβει κυβέρνηση ώστε οι δήμοι να κληθούν να πληρώσουν τα πρόστιμα που θα επιβάλλει

μέσα στο επόμενο διάστημα το Ευρωδικαστήριο για χωματερές και λύματα.

Οπως έγραψε η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ προ ημερών, καθορίστηκε η διαδικασία επιμερισμού των προστίμων,

τα οποία θα μειώνονται ανάλογα με την ύπαρξη ή την πορεία δρομολογημένης λύσης και θα παρακρα-

τούνται απευθείας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). Παρά τις ευρωπαϊκές καταδίκες

σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει περί τις 80 χωματερές σε λειτουργία.

Τι θα ισχύει για τα πρόστιμα

Ο επιμερισμός των ευρωπροστίμων που θα επιβληθούν στην Ελλάδα για χωματερές και λύματα

«στους υπαίτιους φορείς» προβλέφθηκε στον νόμο 4042/12 και εξειδικεύτηκε προ ημερών με κοινή

απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2113Β). Οπως ορίζει:

- Το πλήρες ποσό των προστίμων που θα καταλογίσει στην Ελλάδα το Ευρωδικαστήριο για τις χω-

ματερές και τα λύματα θα μεταβιβαστεί στους υπαίτιους, δήμους ή (σπανιότερα) Περιφέρειες.

- Στις περιπτώσεις ομαδικών παραβάσεων (εκεί, δηλαδή, όπου οι παραβάτες είναι πολλοί) το

πρόστιμο θα επιμερίζεται.

- Ο επιμερισμός θα βασίζεται κατά 40% στο πληθυσμιακό μέγεθος του δήμου και κατά 60% στον

βαθμό συμμόρφωσης. Στην περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης ο υπαίτιος απαλλάσσεται. Με τον

τρόπο αυτό η Πολιτεία επιβραβεύει δήμους που δραστηριοποιήθηκαν και δημιούργησαν τις υποδομές.

- Η πρόοδος του κάθε δήμου θα πρέπει να πιστοποιείται, λ.χ., με την απόφαση έγκρισης των πε-

ριβαλλοντικών όρων ενός ΧΥΤΑ, τη δημοπράτησή του, την πιστοποίηση εργασιών εν εξελίξει κ.λπ.

- Οσον αφορά τη διαδικασία, την απόφαση για τον καταλογισμό (ή επιμερισμό) των προστίμων θα

λαμβάνει το υπουργείο Εσωτερικών. Στην περίπτωση προστίμων που αυξάνονται ημερησίως, το ΥΠΕΚΑ

θα ζητά από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις πληροφόρηση για τη δρομολόγηση ή μη λύσης και την

πορεία αυτής, με βάση την οποία θα υπολογίζει την οφειλή.

- Στην περίπτωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «τα οφειλόμενα ποσά παρακρατούνται

κατά τη διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων» (ΚΑΠ).

Τα προβλήματα που θα προκύψουν 

Η περικοπή της τακτικής χρηματοδότησης κάποιων δήμων (ΚΑΠ) ειδικά αυτή την περίοδο είναι δε-

δομένο ότι θα τους οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία. Αν όμως κάποιος δήμος «βάλει λουκέτο» ή με-

τακυλίσει το πρόστιμο στους δημότες, τότε θα ανοίξει ο δρόμος ώστε οι δημότες να κινηθούν με τη

σειρά τους νομικά εναντίον συγκεκριμένων δημοτικών αρχόντων, που επί σειρά ετών μπλόκαραν ή

απέφευγαν να δρομολογήσουν τις λύσεις.



«Κάθε χρόνο πρώτοι σε επιτυχόντες στην πόλη μας»

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ  2013-2014

1 ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ

2 ΦΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ

3 ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,Ε.Μ.Π.-ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ

4 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,Ε.Μ.Π.-ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ

5 ΧΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΟΙΚ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ

6 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΕΙ  ΑΘΗΝΑ

7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ

8 ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΟΙΚ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ

9 ΜΕΝΤΖΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΟΙΚ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-

ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ

10 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΟΙΚ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-

ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ

11 ΚΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΟΙΚ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ

12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

13 ΛΙΟΛΗ ΜΑΡΩ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

14 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

15 ΦΟΥΣΙΕΚ ΔΑΒΙΔ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

16 ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

17 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

18 ΠΑΠΠΑ ΦΙΛΙΩ (ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

19 ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ ΕΦΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ-

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ

20 ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ

21 ΚΑΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ-

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ

22 ΦΩΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ

23 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ

24 ΒΟΥΓΙΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΕΙ ΣΑΜΟΣ

25 ΓΚΟΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΕΙ ΣΑΜΟΣ

26 ΤΣΟΥΛΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α.-ΑΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

27 ΝΙΚΑ ΜΑΓΚΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ-ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ

28 ΚΑΡΑΝΑΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

29 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΑΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

30 ΜΑΜΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΑΕΙ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΡΟΔΟΣ)

31 ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΘΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΑΕΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

(ΛΗΜΝΟΣ)

32 ΧΑΙΝΤΟΥΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

33 ΚΑΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ

34 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΙΦΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ.-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

35 ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ

36 ΔΕΔΕΣ ΑΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ

37 ΣΥΝΤΕΒΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

38 ΠΑΠΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

39 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(ΧΑΛΚΙΔΑ)

40 ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(ΧΑΛΚΙΔΑ)

41 ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ-ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(ΧΑΛΚΙΔΑ)

42 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ)

43 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ)

44 ΑΤΑΡΤ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ

45 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

46 ΓΟΥΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΟΠΟΝΟΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΕΙ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

47 ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ-ΤΕΙ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

48 ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

49 ΝΤΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ-ΤΕΙ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

& ΘΡΑΚΗΣ(ΔΡΑΜΑ)

50 ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ)

51 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ-

ΑΘΗΝΑ



ΔΗΜΟΤΙΚΑΑὔγουστος-Σεπτέμβριος 20146

Στην κατάμεστη αίθουσα του Δη-
μαρχείου Αχαρνών τελέστηκε με κάθε
επισημότητα η ορκωμοσία των μελών
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου
Αχαρνών και των Δημοτικών Κοινο-
τήτων, το Σάββατο 30 Αυγούστου
2014, παρουσία τοπικών φορέων,
των αγίων πατέρων της πόλης και
ενός πλήθους κόσμου που είχε κατα-
κλύσει από νωρίς το Δημαρχείο για
να ευχηθεί καλή επιτυχία στο έργο
της νέας Δημοτικής Αρχής. 

Η τελετή της ορκωμοσίας ξεκίνησε
με τον θρησκευτικό όρκο χοροστα-
τούντος του σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ιλίου, Αχαρνών & Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγόρα και στη συνέ-
χεια ακολούθησε ο πολιτικός όρκος.

Ο νέος Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός, φανερά συγκινημένος,
ευχαρίστησε θερμά όλους τους πα-
ρευρισκόμενους, επισημαίνοντας με-
ταξύ άλλων ότι: 

«Έχουμε επίγνωση του δύσκο-
λου έργου που μας περιμένει. 
Η πρόκληση που έχουμε μπροστά
μας, ως νέα δημοτική αρχή, είναι
μεγάλη: Αναλαμβάνουμε τη διοί-
κηση του Δήμου, υπό συνθήκες
βαθιάς κρίσης. Σε οικονομικό και
ανθρωπιστικό επίπεδο. Αυτό ση-
μαίνει ότι η διαχείριση υπό την
έννοια της απλής διεκπεραίωσης
υποθέσεων, πλέον δεν επαρκεί.
Ο Δήμος έχει ανάγκη από ένα νέο
μοντέλο αυτοδιοίκησης που θα
λειτουργεί με αξιοκρατία, διαφά-
νεια, λογοδοσία και αποτελεσμα-
τικότητα απέναντι στον δημότη».

Στην τελετή παρέστησαν οι Βου-
λευτές Γεωργία Μαρτίνου, Νάσος Αθα-
νασίου, Αλέξης Μητρόπουλος, Γεώρ-
γιος Πάντζας, Παναγιώτης Κουρουμ-
πλής, Παύλος Χαϊκάλης, Βασίλης Οι-
κονόμου, η πρώην Βουλευτής Περι-
φέρειας Αττικής Αρβανίτη Πρεβεζάνου
Ευγενία, ο Αντιπερειφερειάρχης Αττι-
κής Πέτρος Φιλίππου, οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι Ιωάννα Τσούπρα, Δέσποινα
Αφεντούλη και Σπύρος Πάντζας, ο
επικεφαλής της Περιφερειακής Κίνη-
σης «Ανάσα» Αντώνης Γάκης, ο Δή-
μαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς με
τον Δημοτικό Σύμβουλο Σπύρο
Μπρέμπο, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γε-

ώργιος Θωμάκος, ο Δήμαρχος Βρι-
λησσίων Ξενοφών Μανιατογιάννης, ο
Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης
Λουκάς, ο πρώην Δήμαρχος Αχαρνών
Παναγιώτης Φωτιάδης, ο πρώην Δή-
μαρχος Ηλιουπόλεως Αναγνώστου
Ιωάννης, ο πρώην Δήμαρχος Χολαρ-
γού Νικολάου Δημήτριος, ο πρώην
Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Ταμπα-
κίδης Νικόλαος, ο πρώην Δήμαρχος
Θρακομακεδόνων Θέμης Οικονόμου,
ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Δή-
μου Αχαρνών κ Νικόλαος Κρημνια-
νιώτης, ο πρώην Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου Αχαρνών Δημήτρης Κα-
τσανδρής. Επίσης παρέστησαν οι κ.κ.
Ηλιόπουλος Ιωάννης (Α΄ Υπαρχηγός
ΓΕΣ), Αγαλόπουλος Γεώργιος (ΑΝ/ΧΗΣ
ΜΧ Στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ 725ΤΜΧ),
Καλαματιανός Κωνσταντίνος (Συν/χης
ΤΧ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 306 ΕΒΤ Στρατόπεδο
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ),  Τσαλίκης Αθανάσιος
Διοικητής Αεροπορικής Εκπ/σης (Υπο-
πτέραρχος (Ι) – ΤΑΤΟΙ, Χρήστος Χρι-
στοδούλου Διοικητής Αεροπορίας ΔΑΥ
(Υποπτέραρχος (Ι) – ΕΛΕΥΣΙΝΑ),  Δρα-
γατάκης Χρήστος Ταξίαρχος Διευθυν-
τής Δ/νσης Αστυνομίας Δυτικής Αττι-
κής, Μπουτζαρέλης Γεώργιος ΑΣΤ/ΚΟΣ
ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ Διοικητής ΑΤ ΑΧΑΡΝΩΝ.
Τέλος, παρέστησαν ο Γενικός Διευ-
θυντής του Δήμου Αχαρνών κ. Γεωρ-
γακόπουλος Νικόλαος, οι Δ/ντες του
Δήμου Αχαρνών και του Ν.Π.Δ.Δ. Δη-
μοτικής Φροντίδας Αχαρνών, εκπρό-
σωποι Πολιτιστικών, Αθλητικών και
Εξωραϊστικών φορέων.

Η σύνθεση του νέου Δημοτικού
Συμβουλίου είναι:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑ-
ΞΗΣ “ΑΧΑΡΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙ-
ΤΕΣ”
1. ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
4.ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5.ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6.ΣΕΛΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
7.ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
8.ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
9. ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
10.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
11. ΜΗΛΙΩΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
12. ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

13. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14.ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
17.ΣΑΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
20.ΣΑΧΣΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
21.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
22.ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
23.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25.ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ
26.ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
27.ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ-ΤΟΥΜΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
“ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ”
1.ΚΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2.ΧΑΨΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.ΤΣΟΡΠΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
4.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5.ΦΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6.ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
7.ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
9. ΔΕΔΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ-
ΔΟΝΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΑΧΑΡΝΑΙ
-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ”
1.ΔΟΥΡΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2.ΚΟΥΡΕΠΗ ΕΛΕΝΗ
3.ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑ-
ΞΗΣ  “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ”
1.ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2.ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
3.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4.ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5.ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑ-
ΡΑΤΑΞΗΣ “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ”
1.ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
2.ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ-
ΔΟΝΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΜΑΣ”
1.ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑ-

ΞΗΣ “ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ”
1.ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2.ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3.ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑ-
ΡΑΤΑΞΗΣ “ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ”
1.ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑ-
ΞΗΣ “ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ”
1.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2.ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
3.ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑ-
ΡΑΤΑΞΗΣ “ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ”
1.ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑ-
ΞΗΣ “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”
1.ΤΟΠΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑ-
ΡΑΤΑΞΗΣ “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”
1.ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑ-
ΞΗΣ “ΑΧΑΡΝΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟ-
ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ”
1.ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
2.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑ-
ΡΑΤΑΞΗΣ “ΑΧΑΡΝΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ”
1.ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΣΩΣΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ-
ΔΟΝΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΑΧΑΡΝΕΙΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙ-
ΝΗΣΗ”
1.ΧΑΡΙΤΙΔΗ -ΓΚΙΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑ-
ΞΗΣ “ΝΕΑ ΠΟΛΗ-ΝΕΑ ΠΝΟΗ”
1.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2.ΜΟΥΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑ-
ΞΗΣ “ΣΤΡΟΦΗ 180 ΜΟΙΡΕΣ”
1.ΜΠΡΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Aπίστευτο! Στη Βρετανία αφήνουν ελεύθερους 
τους παιδόφιλους αν ζητήσουν… ταπεινά συγνώμη! 

Παιδόφιλοι, απαγωγείς και δεκάδες άλλοι
συλληφθέντες ειδεχθών εγκλημάτων που συ-
νελήφθησαν με σκληρό υλικό παιδικής πορνο-
γραφίας αφέθηκαν ελεύθεροι από τις βρετανικές
αρχές γιατί ζήτησαν… ταπεινά συγνώμη! 

Την είδηση έφερε στο φως της δημοσιότητας
έρευνα της DailyMail, καθώς πρόκειται για
εκατοντάδες συλληφθέντες που γλύτωσαν τις
δικαστικές αίθουσες και τις ποινές που προ-
βλέπονται. Το ζήτημα έχει επιφέρει σημαντικό
πλήγμα σε κυβερνητικό επίπεδο για τη χρήση
της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που προ-
βλέπει «αμνηστεία» για όσους μετανοήσουν,
με στελέχη της να αναρωτιούνται «Πώς είναι
δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο;» 

Η χρήση του επίμαχου νομοθετικού «πα-
ραθύρου» έχει αποτελέσει διέξοδο διαφυγής
που έχει επιλεχθεί σε περισσότερες από 255.000
υποθέσεις τα τελευταία τριάμισι χρόνια. 

Ενδεικτικό του νομοθετικού «κενού» που
έχει δημιουργηθεί, είναι το γεγονός ότι σε 30
υποθέσεις βιασμών, από τις οποίες στις 21 εμ-
πλέκονται ανήλικα παιδιά, έγινε χρήση του
σχετικού νόμου και οι δράστες, πολλοί από
τους οποίους είχαν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω
έφυγαν σαν… κύριοι από το κρατητήριο. 

Παρόμοια τύχη είχαν και 256 σεξουαλικές
επιθέσεις στο Λονδίνο καθώς και ο βιασμός
ηλικιωμένου ατόμου με νοητική υστέρηση στο
West Midlands!

Αφγανιστάν: Μουλάς βίασε 10χρονη σε τζαμί 
και θα σκοτώσουν… το κορίτσι 

Φρίκη προκαλεί η είδηση. Ο Μουλάς Μοχάμεντ Αμίν βίασε παρά φύση 10χρονο
κορίτσι μέσα σε τζαμί στην πόλη Κουντούζ του Αφγανιστάν.

Ήταν τόσο βίαιος που σχίστηκε το τοίχωμα που χωρίζει το παχύ έντερο με
την μήτρα.

Μετά την δημοσιοποίηση του περιστατικού η οικογένεια ήθελε να σκοτώσει
την 10χρονη για λόγους τιμής ωστόσο έκαναν πρόταση και στον Μουλά να την
παντρευτεί γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να ζήσει.

Το ανήλικο κορίτσι όλες αυτές τις ημέρες νοσηλευόταν σε ίδρυμα για κακο-
ποιημένες γυναίκες.

Την περασμένη Τετάρτη όμως το κορίτσι επέστρεψε στο σπίτι της παρά την
αντίθεση της οργάνωσης «Γυναίκες για τις Γυναίκες του Αφγανιστάν» που δια-
τηρούν το ίδρυμα, και τώρα εκφράζουν φόβους για την ζωή της μικρής.

Την ίδια ώρα η οργή των πολιτών της Κουντούζ δεν έχει να κάνει με την απο-
τρόπαια πράξη του Μουλά αλλά με την δράση της γυναικείας οργάνωσης και
αυτό γιατί χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

tribune.gr



Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2014 7

ó÷ïëÞ

ïäçãþí 

Ã. ÊÅ×ÁÃÉÁÓ 
ÄÉÐËÙÌÁÔÁ Á,Â,Ã,Ä,Å 

ÁÍÁÈÅÙÑÇÓÅÉÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÙÍ  

ÔÇË.: 210-24.32.836

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ 125 6977 24.88.33

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ 6944 29.77.78

L

Γεννημένα στην αιχμαλωσία...
Ο «ζωτικός παιδικός χώρος», ο παιδικός «βιότοπος», όπως χαρακτηριστικά

τον ονομάζει, ελαττώνεται, γεγονός που επηρεάζει δυσμενώς την ψυχική, αλλά
και την σωματική υγεία των παιδιών. Η παχυσαρκία, για παράδειγμα, συνδέεται
άμεσα με την μείωση του παιχνιδιού έξω από το σπίτι. Τραγική όμως έλλειψη
«παιδικού βιότοπου» παρατηρείται σήμερα και στα σχολεία των ελληνικών πόλεων.
Τα περισσότερα σχολεία είναι χτισμένα πάνω στα λίγα τετραγωνικά, που δεν
μπόρεσαν να καταπιούν οι αντιπαροχές. Σχολεία περικυκλωμένα από κακόμορφους,
τσιμεντένιους όγκους, κοντά σε πολύβοους δρόμους, σχολεία, κακέκτυπες απο-
μιμήσεις της πνευματικά άνυδρης εποχής μας.

Εγκλωβισμένα τα μικρά, του Δημοτικού, στο θαυμάσιο παιδικό τους δωμάτιο,
καταπονημένα από τις ατελείωτες εξωσχολικές δραστηριότητες, έρχονται στο
σχολείο, για να τρέξουν, να μιμηθούν τα αθλητικά τους ινδάλματα. 

Εκεί όμως συναντούν μικρές, αρρωστιάρικες, ανήλιαγες αυλές, στρωμένες με
τσιμέντο και οι δάσκαλοι της εφημερίας να εποπτεύον αλαφιασμένοι «μην συμβεί
το κακό». (Η παρατηρούμενη σήμερα έλλειψη πειθαρχίας, η εριστικότητα, η
υπερκινητικότητα των παιδιών, οφείλονται κυρίως στον περιορισμό, στην φυλάκιση
του παιδιού στο ελκυστικό δωμάτιό του, με τους υπολογιστές και τα άλλα τεχνο-
λογικά ζαρζαβατικά. Τίποτε όμως δεν το ευχαριστεί περισσότερο από την επαφή
με την φύση, εκεί ανθίζει, νιώθει ελεύθερο. Και τα πράγματα επιδεινώνονται λόγω
και της περιρρέουσας εγκληματικότητας. Πού να αφήσουν οι γονείς τα παιδιά
τους, στις μεγαλουπόλεις, να αφήσουν λίγο το χέρι τους και να παίξουν; Τρέμει
το φυλλοκάρδι τους…). Χτίζονταν παλαιότερα καινούρια σχολεία-σήμερα τα κλεί-
νουν- και τα επαινετικά σχόλια αφορούσαν μόνο το κτίριο. Αίθουσες θεατρικής
αγωγής, υπολογιστών, όμορφη αρχιτεκτονική, ζωηρά χρώματα… καλά και άγια
όλα αυτά. (Αν και «σχολείο ίσον δάσκαλος», υπενθυμίζει ο Παλαμάς). Και ο
αύλειος χώρος: Ο μαθητής αυτόν πρώτα θα παρατηρήσει, εκεί θα ξεδιπλώσει τα
αθλητικά του ταλέντα, εκεί θα παίξει. Ο συνωστισμός κουράζει, εκνευρίζει, το
«τέρπειν και διδάσκειν» του Πλάτωνα, ακυρώνεται. Η μάθηση χωρίς χαρά και
παιχνίδι μπορεί να γεμίζει τον νου με γνώσεις, αφήνει όμως την ψυχή έρημη, ψυ-
χρή… και αργότερα πάνω στο άγονο, στο αγεώργητο αυτό μέρος φυτρώνουν
εγωισμοί, αδικίες, φιλαυτίες. Έχει ειπωθεί πολύ εύστοχα πως «έχουμε ένα
πολιτισμό που θεωρεί το παιδί ως ενόχληση». Όταν δεν του παρέχουμε αυτό που
πραγματικά του αρμόζει, χώρο για παιχνίδι, ο προηγούμενος αφορισμός επιβε-
βαιώνεται. «Εάν ένα δέντρο το τσακίσει η καταιγίδα, εάν το δέντρο μαραζώσει,
από την έλλειψη του ήλιου, εάν μείνει καχεκτικό από την φτώχεια του εδάφους,
ποτέ δεν θα πούμε πως αυτή ήταν η πραγματική του φύση». Τα μεταφορικά αυτά
λόγια του παιδοψυχολόγου Κ. Χόρνεϊ περιγράφουν, νομίζω, με σαφήνεια τους
προαναφερόμενους προβληματισμούς μας. 

Αλλά γενικά σήμερα ο κάτοικος της πόλης ασφυκτιά, πνίγεται. Γεγονός που
καταδεικνύει την δίψα του για λίγο ξάστερο ουρανό, είναι οι γιγαντιαίες αποδράσεις
την περίοδο των εορτών στις μεγαλουπόλεις. Εγκλωβισμένος ο άνθρωπος στην
πόλη και βλέποντας μόνον τα έργα των χειρών του, κυριαρχείται από αλαζονεία.
Όσο ζούσε κοντά στην φύση έβλεπε τα «λίαν καλά» έργα του Θεού, τ’ αποθαύμαζε,
τα πρόσεχε. Στην πόλη την ακάθαρτη, την αφύσικη, την θορυβώδη, απομακρύνεται
από τον Θεό αλλά και από τους ανθρώπους. Γίνεται καχύποπτος, αποξενώνεται,
κατρακυλά στην αθεϊα. Κάτι ανάλογο ισχύει και την εθνική συνείδηση. Η κατοχή
γης, η ιδιοκτησία, τονώνει το εθνικό αίσθημα. Κομίζει στον ιδιοκτήτη προσωπικό
γόητρο, αίσθημα αλληλεγγύης προς την πατρίδα -το 1940, στον πόλεμο, πολέμησαν
οι Έλληνες σαν λιοντάρια, γιατί υπερασπίζονταν την γη τους. Σήμερα τι έχουν να
χάσουν;- δεσμούς που κινούν αυτά τα ζωτικά νεύρα της ανθρώπινης υποστάσεως,
σε αντίθεση με τις πάλαι ποτέ εργατικές τάξεις των μεγαλουπόλεων, όπου ανθεί
η δυσαρέσκεια και η καταπίεση. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την τωρινή οικονομική
φρίκη και το ανύπαρκτο και εχθρικό κράτος, κατανοούμε το γιατί μειώνεται η φι-
λοπατρία. Και βέβαια το κακό επιδεινώθηκε διότι και η γη, η περιουσία, με τις φο-
ροεπιδρομές, είναι πλέον ασύμφορη.

Δημήτρης Νατσιός
Αντίβαρο

ΟΣαουδάραβας σεΐχης (λόγιος του
ισλάμ) Muhammad al Munajjid δίνει

απαντήσεις για το τι θα συναντήσει ο
μουσουλμάνος στον παράδεισο (Jan-
nah)

Πώς μπορεί κάποιος να συνάψει σχέ-
σεις στον παράδεισο; 

Είτε με μαυρομάτες παρθένες ή με
μουσουλμάνες γυναίκες που εισήλθαν
στον Παράδεισο, ο Αλλάχ είπε ότι οι
μαυρομάτες παρθένες είναι όμορφες,
λευκές νεαρές γυναίκες (άρα όχι μαύρες
ή κίτρινες) με μαύρες κόρες (ματιών)
και πολύ λευκούς αμφιβληστροειδείς,
των οποίων το δέρμα είναι τόσο λεπτό
και φωτεινό ώστε προκαλεί σύγχυση.

Ο Αλλάχ είπε ότι είναι σαν κρυμμένα
μαργαριτάρια. 

Έχουν μεγάλα μάτια και δεν έχουν
αγγιχτεί από άνδρα ή τζίνι.

Είναι παρθένες που λαχταρούν για
τους συζύγους τους. Είναι όλες της ίδιας
ηλικίας ηθικά και φυσικά το ίδιο όμορφες.
Είναι σαν πολύτιμα πετράδια και μαργα-
ριτάρια στο μεγαλείο τους, της καθαρό-
τητας και της λευκότητάς τους.

Είναι σαν κρυμμένα μαργαριτάρια,
τόσο καθαρά όσο ένα μαργαριτάρι μέσα
σε ένα κέλυφος ανέγγιχτο από άνθρωπο.
Κάθε μία από αυτές είναι τόσο όμορφη
που μπορείτε να δείτε τον μυελό των
οστών μέσω της λεπτής σάρκας των πο-
διών τους.

Μια τέτοια λαμπρή ομορφιά δεν υπάρ-
χει σε αυτόν τον κόσμο. Πού μπορείτε
να βρείτε τέτοια ομορφιά; 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες
αυτού του κόσμου μπορεί να υποφέρουν
για μέρες και νύχτες από την έμμηνο
ρύση, από το αίμα για σαράντα μέρες
μετά τον τοκετό, από κολπική αιμορραγία
και από ασθένειες, οι γυναίκες του πα-
ραδείσου είναι αγνές, καθαρές, από έμ-
μηνο ρύση, απαλλαγμένες από κόπρανα,

ούρα, φλέγμα και παιδιά. [Παρατηρήστε
πως τα παιδιά ανήκουν στην ίδια κατη-
γορία με τα περιττώματα, τα ούρα και
το φλέγμα!]

Επιπλέον, ο Αλλάχ τις καθαρίζει από
κάθε ακάθαρτο και λάθος πράγμα, τόσο
στην εμφάνιση όσο και στο χαρακτήρα. 

Στο χαρακτήρα να μην είναι ζηλιάρες
ή θυμωμένες. Δεν είναι άπληστες. Είναι
περιοριορισμένες σε σκηνές, κλειδωμένες
για το σύζυγό τους. Δεν υπάρχει (στον
παράδεισο) να βγαίνει έξω η γυναίκα
και όταν έρχεται στο σπίτι (ο άντρας) να
μην είναι εκεί. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα
στον Παράδεισο, ο άντρας να έρχεται
στο σπίτι και να μην βρίσκει τη γυναίκα
του. Ο Αλλάχ τις περιγράφει ως γυναίκες
που χαμηλώνουν το βλέμμα τους. Και
μην κοιτάζουν ποτέ κανέναν άλλον, παρά
τον σύζυγό τους Όσον αφορά για την
ευχαρίστηση που αποκομίζει ο άντρας,
του δίνεται η δύναμη του ... (χωρίς
μετάφραση). 

Σεΐχη Μουχαμάντ, είπατε ότι κοιτάει
μόνο τον σύζυγό της, όμως, τα πράγματα
σήμερα είναι διαφορετικά. Σήμερα, οι
σύζυγοι δεν κοιτάνε τις συζύγους ή το
αντίθετο. Εκτός από λίγους, υπάρχουν
κάποιοι ευσεβείς, αγνοί άντρες που έχουν
μάτια μόνο για τις συζύγους τους, και
υπάρχουν κάποιες ευσεβείς αγνές, υπά-
κουες σύζυγοι που έχουν μάτια μόνο για
τους συζύγους τους. 

Αλλά σήμερα στην αγορά, στις ταινίες
και ούτω καθεξής τα μάτια των ανθρώπων
περιφέρονται ελεύθερα, στο διαδίκτυο,
οι άνθρωποι αυτού του κόσμου.

Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, όταν
πρόκειται για την ευχαρίστηση που απορ-
ρέει. Σε αυτόν τον κόσμο οι άνδρες ερ-
γάζονται σκληρά και κουράζονται με σκο-
πό να αντλήσουν ευχαρίστηση. Ο προ-
φήτης Μωάμεθ λέει ότι στον Παράδεισο,
ένας άντρας παίρνει τη δύναμη 100 αν-
δρών, όταν πρόκειται για φαγητό, ποτό
και σεξ.

Πηγή: http://www.freerepublic.com/focus/

news/3103496/posts

Καί μέ μετάφραση:

http://www.aplanon.gr/2014/07/blog-

post_2095.html

Σ.Σ. Καί καλά οἱ ἄνδρες. Οἱ γυναῖκες
μουσουλμάνες ρέ παιδιά τί θά γίνουν;

Σαουδάραβας ιμάμης:
Τα «ουρί του Παραδείσου» θα είναι λευκές

Η Παιδεία μας είναι 200 χρόνια πίσω
Του Άγη Βερούτη

Η Παιδεία μας τιμωρεί την κριτική σκέψη και προκρίνει την απομνημό-
νευση, όταν με το Google τα βρίσκεις όλα σε 1”. 

Είναι βέβαιο ότι σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης υπάρχουν ρομαντικοί,
είναι όμως τόσο λίγοι που είναι αδύνατον να επηρρεάσουν την πορεία του
όλου. 

Το σύστημα εκπαίδευσής μας αδυνατεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις έν-
ταξης των νέων στην αγορά εργασίας (πλην του δημοσίου), και αδυνατεί να
παράγει την νεωτερικότητα στην έρευνα και στην επιχειρηματικότητα που
θα φέρουν την Ελλάδα στο ίδιο επίπεδο με τις προηγμένες χώρες του 21ου αι-
ώνα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό φοι-
τητών-μεταναστών στον κόσμο, όπως δεν είναι τυχαίο ότι έχει τη μεγαλύτερη
διαφθορά στην Ευρώπη και την υψηλότερη οικονομική ανελευθερία του δυ-
τικού κόσμου. Αυτά πηγάζουν από την παιδεία μας, που ουσιαστικά είναι παι-
δεία ανοχής και καμαρίλας.
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Απίστευτο! Όποιος λάθρο μηνύσει στέ-
λεχος των Σωμάτων Ασφαλείας κερδίζει ένα
χρόνο νόμιμη παραμονή στη χώρα! 

Εν κρυπτώ και με απλή υπουργική
απόφαση που υπογράφουν οι υπουρ-
γοί Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη Νίκος Δένδιας, ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθα-
νασίου, ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος
και ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης
Κεγκέρογλου, και η οποία δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1453 της
05/06/2014, όποιος λαθρομετανά-
στης καταγγέλλει ρατσιστική συμ-
περιφορά σε βάρος του, έστω και
λεκτική, καθώς και οι ουσιώδεις
μάρτυρες που θα προτείνει ο λα-
θρομετανάστης, δικαιούνται αυτό-
ματα άδεια παραμονής ενός έτους
μέχρι της εκδίκασης της υπόθεσης! 

Πρόκειται για την περίφημη διά-
ταξη που είχε επιχειρήσει να περάσει
ως νόμο τον περασμένο Μάρτιο ο
Λ.Γρηγοράκος με προσωπική εντολή
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ε.Βενιζέ-
λου και είχε απορρίψει ο γραμματέας
της κυβέρνησης Π. Μπαλτάκος. 

Τι σημαίνει το παραπάνω; Ότι π.χ.
μπορεί 20 λαθρομετανάστες να πε-
ράσουν από την Τουρκία στην Ελ-
λάδα και να καταγγείλουν ότι κατά
την περισυλλογή τους εξυβρίστηκαν
ή δέχθηκαν υποτιμιτικές λεκτικές
"ρατσιστικές" επιθέσεις από ένα στέ-
λεχος της Ακτοφυλακής ή της ΕΛΑΣ! 

Αυτός που θα το καταγγείλλει αυ-
τοματα "κερδίζει" ένα χρόνο νόμιμης
παραμονής στην Ελλάδα με κανονική

κάρτα παραμονής! Μαζί
του "κερδίζουν" άδεια
παραμονής και οι μάρ-
τυρες της υπόθεσης, δη-
λαδή οι υπόλοιποι λα-
θρομετανάστες που είναι
μαζί του! 

Από όταν πέρασε στο
ΦΕΚ, αυτόματα άρχισαν
όλοι οι λαθρομετανάστες,
κατάλληλα εημερωμένοι
από τους Τούρκους, με

το που πατούσαν το πόδι τους σε
ελληνικό έδαφος να καταθέτουν μη-
νύσεις κατά των στελεχών της Ατ-
κοφυλακής και να κατονομάζουν ως
μάρτυρες όλους τους συντρόφους
τους! 

Τον Μάρτιο, όταν το ΠΑΣΟΚ επέ-
μενε να ψηφιστεί το άρθρο, ο
Π.Μπαλτάκος ως έσχατη γραμμή
άμυνας είχε προτείνει να εγκριθεί
σχετική διάταξη που θα προέβλεπε
ότι σε περίπτωση που θα αποδει-
κνυόταν ότι είναι ψευδής και συ-
κοφαντική η κατηγορία αυτομάτως
οι λαθρομετανάστε θα απελαύνον-
ταν. 

Είχε υπάρξει σφοδρή αντίδραση
από το ΠΑΣΟΚ (με έκδοση ανακοί-
νωσης Τύπου από το ΠΑΣΟΚ) σε
βάρος του Π. Μπαλτάκου και εν
τέλει συμφωνήθηκε να αποσυρθούν
και οι δύο διατάξεις.

Επανήλθαν όμως ύπουλα και με
απλή υπουργική απόφαση η οποία
εκδόθηκε στις 5 Ιουνίου, τελικά οι
λαθρομετανάστες κερδίζουν ένα χρό-
νο παραμονής στην Ελλάδα ... δω-
ρεάν! 

Πηγές του ΛΣ/Ακτοφυλακή, ανα-
φέρουν ότι ήδη πολλά στελέχη του
Λιμενικού διώκονται ήδη για κατά
φαντασίαν εξύβριση και "ρατσιστική
συμπεριφορά" από μηνύσεις λάθρο,
οι οποίοι εν συνεχεία λαμβάνουν
άδεια παραμονής μέχρι την εκδίκαση
της υπόθεσης!

“Και τώρα τι άλλο έχουμε να κάνουμε
πέρα από το να σταθούμε όρθιοι με
αδειανά τα χέρια και τις παλάμες στραμ-
μένες προς τα επάνω σε μια εποχή που
προς τα πίσω σταθερά πορεύεται”
διερωτάται προφητικά ο Τ. Σ. Έλιοτ και
αγωνιά εμφατικά για την κρίση, που μαστίζει
την εποχή μας. Αυτήν την κρίση, που είναι
κύρια κρίση αξιών, πρέπει να την αντιμε-
τωπίσουμε και σαν ατομικές συνειδήσεις,
αλλά και σαν κοινωνικές οντότητες γιατί
έχει απύθμενο βάθος, αλλά και συνέπειες
τραγικές για τον άνθρωπο του καιρού μας,
ακριβώς γιατί θα μείνει ακτέριστος στα αρ-
πακτικά της ιερότητάς του.

Θέλοντας να συμβάλλω στο μέτρο της
ευθύνης μου στην αναστροφή της ολέθριας
αυτής πορείας αποφάσισα να διεγείρω, άκυ-
θες και μη, ατομικές συνειδήσεις στη βάση
δυο διεγερτικών θέσεων. Η μία είναι επιταγή
αντίστοιχη της γνωστής κατηγορικής προ-
σταγής του Κάντ: “Σκέψου παγκόσμια,
δράσε τοπικά”. Η άλλη είναι διαπίστωση –
συμπέρασμα κύρους “βοώσα εν αίματι”:
“Η ιστορία γράφεται απ’ τις γυναίκες, οι
άνδρες απλά την υπογράφουν”.

Η πρώτη θέση – επιταγή με οδήγησε
στη εσωτερική διαπύρωση ότι η γυναίκα,
η ενάρετη γυναίκα, στο μέτρο που τα
σπλάχνα της υφαίνουν – γεννούν το μετάξι,
που ντύνει το πολιτισμικό οικοδόμημα της
ανθρωπότητας, προτυπώνεται στη παγκό-
σμια λογοτεχνία. Ανεζήτησα εκείνη τη γυ-
ναίκα “που έφαγε όλα τα φύλλα της μουριάς
της γης, έφαγε όλα τα φύλλα και τα έκανε
μετάξι- ένδυμα της ιστορίας” και τη βρήκα
σε δυο πηγές: Η πρώτη είναι το ακροτε-
λεύτιο κεφάλαιο των Παροιμιών του Σολο-
μώντα απ’ την Π. Διαθήκη απ’ όπου και
μεταφράζω:

Δυσεύρετη είναι η ενάρετη γυναίκα.
Αξίζει περισσότερο από τα μαργαριτάρια.

Ο άνδρας της την εμπιστεύεται και πάντα
άφθονα είναι τα αγαθά του.

Παίρνει λινάρι και μαλλί και με τα χέρια
της κατασκευάζει χρήσιμα πράγματα για το
σπιτικό της.

Μοιάζει με καράβι που φέρνει εμπορεύ-
ματα από μακριά, ξυπνάει αξημέρωτα και
ετοιμάζει φαγητό για τους ανθρώπους της
και αναθέτει στις υπηρέτριές της καθήκον-
τα.

Αγοράζει ένα καλό χωράφι και με τους
κόπους των χεριών της το φυτεύει.

Αφού ζώσει τη μέση της εργάζεται χει-
ρωνακτικά με ζήλο.

Έχει προσωπική πείρα ότι είναι καλό να
εργάζεται και δεν σβήνει το λυχνάρι της
όλη τη νύχτα.

Τα χέρια της τα έχει για να παράγει
αγαθά και συνεχώς κρατάει το αδράχτι.

Απλώνει τα χέρια της και δίνει στο φτω-
χό.

Όταν λείπει ο άνδρας της, δεν ανησυχεί
για τα πράγματα του σπιτιού. Όλοι στο
σπίτι της είναι ντυμένοι καλά. Διπλές χλαί-
νες έκανε για τον σύζυγό της. Λινά και
πορφυρά ενδύματα ετοίμασε για τον εαυτό
της.

Αξιοθαύμαστος γίνεται ο σύζυγός της,
όταν κάθεται στις πύλες των τειχών της
πόλης και συζητάει με τους γεροντότερους.
Κατασκευάζει σεντόνια και τα πουλάει
στους Φοίνικες και ζώνες και τις πουλάει
στους Χαναναίους. Με την εργασία της και
την συμπεριφορά της αποκτάει δύναμη
και ευπρέπεια και είναι ευτυχισμένη στα
γηρατειά της.

Ανοίγει το στόμα της και ομιλεί με ευγέ-
νεια και βάζει πειθαρχία στη γλώσσα της.

Ψωμί οκνηρίας και τεμπελιάς δεν έφαγε
ποτέ. Ομιλεί με σοφία και σύνεση. Η ελεη-
μοσύνη της ανέστησε τα τέκνα της και τα
οδήγησε στην προκοπή και ο σύζυγός της
την επαίνεσε και της είπε: Αγαπημένη μου,
πολλές γυναίκες απέκτησαν πλούτο με την
ικανότητά τους και δύναμη μέσα στην κοι-
νωνία. Συ όμως τις ξεπέρασες όλες. Οι φι-
λαρέσκειες της γυναίκας είναι ψεύτικες και
το κάλλος της είναι παροδικό. Μόνο η συ-
νετή και φρόνιμη γυναίκα ευλογείται απ’
τον Θεό και αυτή ας επαινεί το φόβο του
Θεού.

Επαινέσατε και σεις μια τέτοια σοφή γυ-
ναίκα και εγκωμιάσατε τον άνδρα της στις
πύλες της πόλεως”.

Επειδή η περιγραφή αυτή, μολονότι είναι
η ομορφότερη περιγραφή της γυναίκας
στην παγκόσμια λογοτεχνία, θα μπορούσε
να αντιθέσει εσωτερικά στον καθένα σας
την αρχαιότητα ως αδυναμία, διάλεξα και
μια σύγχρονη για να στερεώσω στις συνει-
δήσεις το απόλυτο του προτύπου. Διαβάζω
από τον Γιάννη Ρίτσο – Τετάρτη διάσταση,
ο Ξένος:

Κάθε βράδυ –θυμάσαι, το μέγα αστέρι
σαν το μάτι του παντοκράτορα επιτηρούσε
τον ύπνο των βοσκών και των ψαράδων
και τα πόδια των γυναικών, όταν βγάζουν
τις κάλτσες τους, ήταν πλατιά και φωτει-
νά– φώτιζαν τις μεγάλες ταράτσες, όταν
λιάζαν τη μαύρη σταφίδα, φώτιζαν τα σκα-
μνιά και τις πόρτες. Πριν κοιμηθούν οι γυ-
ναίκες, χτένιζαν τα μακριά μαλλιά τους με
ιερατικές κινήσεις. Οι γυναίκες, μεγάλες,
μυστικές, μονάχες σχεδόν αυθύπαρκτες κι
αυτάρκεις, συνέχισαν μια αόρατη συνομιλία,
ενώ χτενίζονταν, σαν να υπαγόρευαν μια
συμμαχία με τα ομαλά στρώματα της νύχτας,
μια συμμαχία με τις κορφές των πλατα-
νιώνκαι των ευκαλύπτων, της λεύκας, με
τις βουβές πηγές με τις περίπλοκες ρίζες
του νερού και τα βατράχια έκαναν μια βα-
θύσκιωτη αντιμετάθεση για να καλύψουν
την σιωπή των γυναικών, να καλύψουν το
βλέμμα τους, την έπαρσή τους, την ερή-
μωσή τους. Απρόσιτες γυναίκες, δεσποτικές,
αυταρχικές, αειπάρθενες, φιλενάδες της
νύχτας… ποτέ δεν ξέρεις τι προετοιμάζουνε:
το τσουκάλι, το καζάνι, το τηγάνι, φορούσαν
μια προσωπίδα καπνιά, δεν μαρτυρούσαν
τα κρυφά τους βότανα, τους συνδυασμούς
της μαγειρικής τους, τη μοναξιά τους, όταν
ψιλοκόβουν τον μαϊντανό… Εμείς δεν γνω-
ρίζουμε τα ξόρκια τους, όταν γυαλίζουν
στην αυλή με χώμα τα χαλκώματα κι αστρά-
φτουν στον ήλιο σαν επίγεια ουράνια σώ-
ματα και αστράφτουν κι οι γυναίκες μες
στον θρίαμβο της ηγεμονίας τους, μπροστά
απ’ τις βουβές στρατιές των κλεισμένων
πραγμάτων. Δεν γνωρίζουμε την πεισμα-
τωμένη ελευθερία της σιωπής τους, όταν
αρνούνται να οργισθούν, την περηφάνεια
τους καθώς η σεμνότητα λυγίζει τα ματό-
κλαδά τους, την πολυάριθμη άμυνά τους…
Τί εννοούν; Τί αποσιωπούν; Ποιά πάνοπλη
αρετή προστατεύουν πίσω από το διάφανο
χαμόγελό τους…

Όταν τα βήματα της Παναγίας προδί-
δονται απ’ το τρίψιμο του άχυρου και των
ξερών φύλλων: Οι γυναίκες σεργιανούσαν
σείοντας μέσα στη μέθη της δημιουργίας
τη στρογγυλή κοιλιά τους, σάμπως να κου-
βαλούσαν πίσω απ’ την άσπρη ποδιά τους,
μικρές γήινες σφαίρες. Δεν μιλούσαν οι
γυναίκες, αγέρωχες αυτές, ανήκουν στο

Χορός, γυναικών υμνωδών, ενστασίμω
στην Αγία Τριάδα των Θρακομακεδόνων.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
9:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.

Δημαρχείο Αχαρνών - Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
τηλ. 213-2072300, 213-2072527, 213-2072450 & 210-2478505

Κεντρική Πλατεία Αγίου Βλασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
«ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ»

από την  ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας του Εθνικού

& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
από 15 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ώρα 6.00 μ.μ. - 9.00 μ.μ.) 
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων,
Δήμου Αχαρνών, (πλατεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - Θρακομακεδόνες)

ΕΝΑΡΞΗ: Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ.
τα μαθήματα απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο και είναι 
ελεύθερα και δωρεάν

μέλλον: προχωρούσαν. Οι άντρες αρπάζουν
τις γυναίκες, όπως αρπάζουν τα κλαδιά ή
τις ρίζες ενός δένδρου πάνω από το γκρε-
μό… κι οι γυναίκες το ξέρουν και κλείνουν
τα μάτια τους, δεν λένε όχι. Περιμένουν.
Και πάλι οι γυναίκες θ’ ασχοληθούν με τις
δουλειές του σπιτιού που κρατάνε τα μάτια
χαμηλωμένα, θα γονατίσουν μπροστά στη
σκάφη να πιάσουνε αποβραδύς το προζύμι
κι ύστερα… Θα μαντάρουν πλάι στη λάμπα
τα τσουράπια τους με εκείνο το υπομονετικό
ξύλινο αυγό, θα τους μαντάρουν την χι-
λιοτρυπημένη εμπιστοσύνη, γιατί οι άντρες
δεν έμαθαν την πλήρη αναμονή μήνες και
μήνες, και την άλλη χρόνια. Αυτοί δεν
φέρνουν μες στα σπλάχνα τους τη ζωή,
δεν την ταΐζουν με το σπλάχνο τους, δεν
ακούν τα βήματα του επερχόμενου μέσα
τους, δεν είναι η γης, μονάχα ο σπόρος,
που ρίχνεται στη γηςκι ύστερα ο κάματος
κιο ύπνος κι οι γυναίκες χάνονται στη κου-
ζίνα, θυμιατίζουν τακονίσματα, ετοιμάζουν
φασκόμηλο και βεντούζες, καίνε μοσκο-
κάρφια στη φλόγα της καντήλας, ρίχνουν
σταγόνες λάδι στο ποτήρι το νερό, σταυ-
ρώνουν το ψωμί και το προσκέφαλο. Αυτή
είναι η ένωση του άνδρα και της γυναίκας,
της σιωπής και της φωνής της ζωής και της
ποίησης και υπονοούν εσένα”. Αισθάνεσαι
ότι ο αρχαίος ποιητής διάβασε τα αρχέτυπα
της παλιάς γυναίκας στα αστέρια και ο
νέος στη διαχρονική παράδοση προφήτης
και εγγυητής μας την παρέδωσε γνώριμη
φιγούρα μπροστά μας. Εκφράζοντας επο-
μένως “ το δράσε τοπικά” σε συνδυασμό
με την διαπίστωση “ότι οι γυναίκες γράφουν
την ιστορία” γυροβόλησα το βλέμμα μου
αναζητώντας πρότυπα γυναικών για να τα
παρουσιάσω. 

Γνωρίζω ότι γυναίκες πρέπει να προ-
σκληθούν μπροστάρισσες για να αναλάβουν
την ευθύνη και την πρωτοβουλία να στα-
ματήσουν τον κατήφορο της πατρίδας. Τις
βρήκα στην εκκλησία, όπως τις περιγράφουν
και οι δυο ποιητές, δοσμένες ολοκληρωτικά
από κοινωνικά ψυχόρμητα στο κοινωνικό
σύνολο. Εξηγούμαι: επειδή ο ψάλτης ερ-
γάζεται τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές,
όλες τις άλλες μέρες την αναπλήρωσή του
στις  καθημερινές λειτουργίες και ακολουθίες
την ανέλαβαν εκείνες. Αγνοώντας τις υπο-
χρεώσεις τους σαν συζύγων και μητέρων
χάρισαν τον εαυτό τους στους άλλους, στο
εκκλησίασμα. Πρωτότυπος χορός γυναικών,
υμνωδών, “κρεμασμένες με τα χέρια από
τον ουρανό”, είναι συντελεστές της θρη-
σκευτικής μας ζωής. Πρώτη η κυρία Αγνή
Σκορδίλη. Χωρίς σύζυγο, με προβλήματα
υγείας, απλόχερο δένδρο τρυφερότητας,
υμνεί το Θεό σε αντοψία υπέροχου διαλόγου
με τον πατέρα Λάμπρο. Η δεύτερη, η κυρία
Γεωργία Δεληγιάννη, σύζυγος του Αναστάση
Δεληγιάννη, μητέρα πέντε παιδιών, εκφράζει
μια εντυπωσιακή πληρότητα προσφοράς.
Φαίνεται ότι ο σύζυγός της παραδοσιακός
Αρκάς, σοβαρός, καινοτόμος, επιχειρηματίας
βραβευμένος, με συνείδηση προσφοράς
στην τοπική κοινωνία ενισχύει την αφοσίωσή
της στην εκκλησία. Με φανερή την άκαμπτη
ακεραιότητά της πού γεωργείται εσωτερικά
και εκφράζεται εξωτερικά με την υπερη-
φάνεια της συζύγου, της γυναίκας και της
μητέρας είναι ο αναγνώστης του χορού.
“Ιδού βαδίζω προς θείανκοινωνίαν”, διαβάζει
και σηκώνεσαι με έτοιμη ψυχή και καρδιά
παλλόμενη να κοινωνήσεις. Η τρίτη είναι η
κυρία Αγάπη Μακρή, η υψίφωνος του χο-
ρού, που συμμετέχει άοκνα στο τριπρόσωπο
σκηνικό. Στους τρεις σωματοφύλακες, που
είναι πάντοτε τέσσερες συμμετέχει η κυρία
Ζωή Κυριαζοπούλου, που με την άρτια
μουσική της κατάρτιση διεγείρει την πίστη

στις έμπνοες συνειδήσεις. Τις διάλεξα, τις
εντόπισα θα έλεγα ακριβολογώντας, γιατί
διέκρινα την έμπυρη αφοσίωση τους στην
παράδοση και στην κοινότητα. Το πρώτο
κλειδί είναι η παράδοση: “Σ’ αυτό που λέμε
παράδοση δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή
ανάμεσα σε πεθαμένους και ζωντανούς.
Έχουμε πεθαμένους που κατευθύνουν τη
ζωή μας, τη ζωή του σήμερα ή κάθε νιόκο-
πης γενιάς, όπως έχουμε ζωντανούς, που
όσο περισσότερο φωνάζουν, τόσο περισ-
σότερο βλέπουμε πως είναι πρωθύστερα
πεθαμένοι. Και αυτό είναι παράδοση –να
ζουν μοναχά οι ζωντανοί– κι έχουν μερικοί
από αυτούς πεθάνει χρόνους πρωτύτερα.
Παράδοση είναι η ζωή και μάλιστα η ανώτερη
φάση της ζωής, που δεν ξεχωρίζει πεθαμέ-
νους από ζωντανούς. Κάθε φορά που έχουμε
αληθινή ζωή, έχουμε ζωή μέσα στην παρά-
δοση. Δεν εννοούμε βέβαια απολίθωση,
αλλά την ταυτότητα του καινούριου”.

Αυτή η παράδοση πρέπει να ζωντανέψει
και να προσδιορίσει τη ζωή μας. Σας καλώ
λοιπόν όλες: την Παλμύρα του Ανδρέα,
την Νόνη του Ηλία, την Αργυρώ του Κώστα,
την Αρετή του Γιώργου, την Βαρβάρα την
ανύπνωτη αλογόμυγα της κοινότητάς μας,
την Εριέττα του Κώστα, την Κατερίνα και
την Αλέκα, την Καλλιόπη του Σωκράτη και
την Ειρήνη του Κώστα, την Γεωργία του
Θύμιου, την Άννα του Κυριάκου, την Ισμήνη
της αυταπάρνησης, την Καλλιόπη του Τά-
σου, να ανασκουμπωθείτε. Να αρχίσετε να
ζυμώνετε, να πλέκετε, να γνέθετε, να φτιά-
χνετε γιαούρτι και τυρί και να κόψετε με
την αυτάρκεια του σπιτιού σας τις εισαγωγές
ξένων προϊόντων, γεγονός που καταστρέφει
την οικονομία της πατρίδας και αλλοιώνειτην
φυσιογνωμία της. Το δεύτερο κλειδί: να
υπερασπιστείτε την κοινότητα με αυτοπε-
ποίθηση και θάρρος, για να ζωντανέψει η
κοινή μας ζωή και να αναγκάσετε τις νέες
γυναίκες να θεωρούν την ζωή και την πα-
ράδοση μας ταυτόσημες. Μερικές από σας,
σας προσδιόρισα με το όνομα του άνδρα
σας: κι αυτό είναι παράδοση. Αν το αποδε-
χτείτε, θα γνωρίσετε μια πλευρά του άνδρα
σας, που δεν γνωρίζετε. Ένα περιτείχισμα
προστασίας που λέγεται αγκαλιά, σεβασμός
και αγάπη. Και τότε όλες μαζί θα αποτελέ-
σετε ένα χορό γυναικών υμνωδών μιας
καινούριας εθνικής και κοινωνικής ζωής.

Σας καλώ όλες εσάς τις υπέροχες γυναί-
κες, γνωστές και άγνωστες, να γίνετε ο
εμβάτης- μονάδα μέτρου και αρμονίας στα
κλασσικά αρχιτεκτονήματα ίση με την ακτί-
να ή την διάμετρο του κίονα στην βάση
του κορμού του - της Νέας Ελληνικής κοι-
νωνίας, μιας νέας κοινωνίας με ταυτότητα
Ελληνική.

Ζητάω από σας τις Ελληνίδες να αρπάξετε
από το γιακά “όλους εκείνους, που σφεν-
τονιστήκανε μονομιάς από την στρούγκα
στην πολυκατοικία, όλους εκείνους τους
θεριακλήδες του μοντερνισμού, όλους εκεί-
νους τους μικρόμυαλους και ξιππασμένους
που αρνήθηκαν το γάλα της μάννας τους
και ρεμπεύονται για αυτό τους το κατόρ-
θωμα” και να τους πετάξετε στην περιφρό-
νηση της κοινής συνείδησης, για να αρχίσει
να καρποφορεί το δέντρο της ελληνοπρέ-
πειας. Σας κλητεύω ως χορό ελληνίδων
γυναικών εν κινήσει προς το μέλλον. Σεις
θα αναστήσετε την πατρίδα. Δεν σας ζητάμε
απλώς να κάνετε το καθήκον σας, αλλά να
επιβάλλετε τον ελληνικό τρόπο ζωής. Να η
πυξίδα: “να λυπάστε ένα έθνος που
τρώει ψωμί που δεν παίρνει από το
αλώνι του, πίνει κρασί που δεν τρέχει
από το πατητήρι του και φοράει ρούχο
που δεν υφαίνει ο αργαλειός του”.

Κωνσταντίνος Καλογεράς



Η συγκέντρωση των Ελληνικών Δυνά-
μεων στα λιμάνια Πανόρμου, Κιζίκου

και στην χερσόνησο της Ερυθραίας, με
την πρόθεση να επιβιβαστούν στα πλοία
και να αναχωρήσουν για την Ελλάδα, έφερε
πανικό στον άμαχο Ελληνικό πληθυσμό ο
οποίος συνέρρεε απροστάτευτος προς την
Σμύρνη για να σωθεί, μη γνωρίζοντας ότι
η Σμύρνη θα ήταν ο τόπος της τελευταίας
τραγωδίας για δεκάδες χιλιάδες από αυ-
τούς.

Όλα προδιαγράφονταν δυσοίωνα για
τους Έλληνες της Μ. Ασίας. Ο Ελληνικός
Στρατός, που σ’ αυτόν στήριζαν την σωτηρία
τους, τους εγκατέλειψε, τους άφησε στα
δόντια του γκρίζου λύκου καθώς η τότε
κυβέρνηση των Αθηνών με τον υπ΄ αριθμόν
2870 νόμο της, που εκδόθηκε την 28η Ιου-
λίου 1922, απαγόρευε την έξοδο του Ελλη-
νικού πληθυσμού από την Σμύρνη και σε
περίπτωση σύλληψης πλοίων που θα μετέ-
φεραν προσφυγικό πληθυσμό, οι ποινές
που θα επιβάλλονταν στους παραβάτες θα
ήταν αυστηρές χρηματικές και πειθαρχικές.
Συνεπώς, θα έπρεπε η Ελληνική Κυβέρνηση
να τους προστατέψει ως όφειλε, οχυρώ-
νοντας την Σμύρνη, καθώς χρόνος και μέσα
υπήρχαν, ενώ συγχρόνως θα μπορούσαν
οι Ελληνικές Δυνάμεις να οχύρωναν την
Πόλη, δίδοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο
στους πανικόβλητους κατοίκους της να με-
ταφερθούν στα Ελληνικά νησιά του Β. Ανα-
τολικού Αιγαίου. Αντ’ αυτού αφέθηκαν
στην σφαγή, στην ατίμωση και την αιχμα-
λωσία. 

Για την σφαγή, την ατίμωση και την
αιχμαλωσία δεκάδων χιλιάδων άμαχου πλη-
θυσμού της Σμύρνης πέρα των άλλων που
φέρουν ακέραια την ευθύνη, μεγάλη ευθύνη
φέρει και ο ύπατος αρμοστής στην Σμύρνη,
Αριστείδης Στεργιάδης, για τον οποίο ο

καθηγητής πολιτικών επιστημών του Παν-
τείου Πανεπιστημίου, Άλκης Ρήγος γράφει:
«ο ύπατος αρμοστής, δηλαδή ο Έλληνας
υπουργός της Ιωνίας, Αριστείδης Στεργιά-
δης, αφού μετέφερε στο αγγλικό αντιτορ-
πιλικό Iron Duce και την τελευταία καρέκλα
του σπιτιού του αναχωρεί υπό την προ-
στασία βρετανικού αγήματος, που άνοιξε
βίαια δρόμο ανάμεσα στο έξαλλο πλήθος
των Σμυρνιών που τον καταρριότανε, για
την Ρουμανία και από εκεί για την Νίκαια

της Γαλλίας όπου έζησε
μισθοδοτούμενος από
την Intelligent Service
μέχρι και τον θάνατό του
στην περίοδο του 2ου

Παγκοσμίου Πολέμου».
Ο μοιραίος αυτός άν-

θρωπος, που επιλέχθηκε
προσωπικά από τον
Ελευθέριο Βενιζέλο,
αλλά έμεινε στο πόστο
του και μετά τις εκλογές
του Νοεμβρίου 1920, μό-
νος αυτός ακλόνητος
από όλο το Βενιζελικό
κόσμο, είχε πράγματι εκ-
πληρώσει στο ακέραιο
την αποστολή του. Εμ-

πόδισε συνειδητά κάθε προσπάθεια των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας να οργανωθούν
οι ίδιοι αμυντικά. Τους έκρυψε μέχρι τέλους
την αλήθεια. Αρνήθηκε να τους δώσει όπλα.
Και ακόμη περισσότερο, έκανε ό,τι περ-
νούσε από το χέρι του για να μην φύγουν
έγκαιρα από την Σμύρνη, λέγοντας με τον
κυνισμό που τον διέκρινε απερίφραστα
στον νεαρό Γεώργιο Πα-
πανδρέου: «καλύτερα να
μείνουν εδώ να τους σφάξει
ο Κεμάλ γιατί αν πάνε στην
Αθήνα, θα ανατρέψουν τα
πάντα».

Γεννιώνται πολλά ερω-
τήματα γύρω από τον μοι-
ραίο αυτόν αρμοστή, ποιος
ήταν ο σκοτεινός ρόλος του,
ποιών τα συμφέροντα εξυ-
πηρετούσε, γιατί δεν κλή-
θηκε να λογοδοτήσει για
τις πράξεις του. 

Ο Μητροπολίτης Σμύρ-
νης Χρυσόστομος σε επιστολή του προς
τον αυτοεξόριστο Ελευθέριο Βενιζέλο γρά-
φει για τον Αριστείδη Στεργιάδη: « ... πρώ-
τον διότι αποστείλατε στην Μικρά Ασία
ως ύπατον αρμοστή ένα τούτο αυτό παρά-
φρονα και εγωιστήν φλύαρον απερροφη-
μένον εν τω αυτοθαυμασμώ και καταφρο-

νούντα και υβρίζοντα και δέροντα και εξο-
ρίζοντα και φυλακίζοντα όλα τα υγιή και
σώφρονα στοιχεία του τόπου διότι εν τω
φρενοκομείω του βεβαίως δεν είχον τόπον,
και εις το τέλος αποδώσαντα αυτούς τους
αγλαούς καρπούς της τελείας του Μικρα-
σιατικού λαού καταστροφής, τους οποίους
νυν θερίζομεν ...».

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1922 τα τουρκικά
στρατεύματα μπήκαν στην Σμύρνη όπου
άρχισε η μεγάλη εκδίκηση και σφαγή του
άμαχου Ελληνικού πληθυσμού που συγ-
κεντρώθηκε στην προκυμαία της για να
σωθεί, μάταια όμως. Ο Νουρεντίν Πασάς
συνέλαβε την Δημογεροντία και τον Μη-
τροπολίτη της Σμύρνης Χρυσόστομο, τους
παρέδωσε στα λυσασμένα από μίσος χέρια
των Ατάκτων (Τσέτες) οι οποίοι τους θα-
νάτωσαν αφού προηγουμένως τους βασά-
νισαν φρικτά. Για τον μητροπολίτη Χρυ-
σόστομο Καλαφάτη, ο Ρενέ Πουό γράφει:
«τον έσυραν από το διοικητήριο έως την
τουρκική αγορά και στις συνοικίες των δυο
τσεσμέδων και από εκεί τον έφεραν αιμό-
φυρτο στην πλατεία Τιρκλικ. Τα ράσα του
σκισμένα, τα γένια ξεριζωμένα, τα μάτια
βγαλμένα.  Η δεσποτική ράβδος του, λά-
φυρο του όχλου, ότι απέμεινε από το σώμα
του το κρέμασαν στην πλατεία» και όλα
αυτά συνέβαιναν με την ανοχή και την
απάνθρωπη αδιαφορία των πρώην χρι-
στιανών συμμάχων μας. Οι δολοφονίες και
οι λεηλασίες κράτησαν αρκετές ημέρες
όπου τα θύματα υπολογίζονται σε δεκάδες
χιλιάδες και ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων
ανδρών ηλικίας 17-45 ετών αιχμαλωτίσθηκε
και στάλθηκε στα περιβόητα τάγματα ερ-

γασίας (τα Αμελέτ Ταμπουρού) στα βάθη
της Μ. Ασίας, όπου κατά το πλείστον εξον-
τώθηκαν από τις κακουχίες, πείνα, επιδημίες
κ.λπ. Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι
: «… ο αριθμός των θυμάτων οπωσδήποτε
υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες». Ο ανταπο-
κριτής των Times του Λονδίνου μεταδίδει
«… οι σκοτωμοί εκτελούνται με σύστημα.
Με την συνδρομή ατάκτων, στρατιώτες
του τακτικού τουρκικού στρατού συλλαμ-
βάνουν στους δρόμους ανθρώπους που
φαίνονται εύποροι και, αφού τους γδύσουν,
τους σκοτώνουν κατά ομάδες. Πολλοί χρι-
στιανοί είχανε καταφύγει σε εκκλησίες,
αλλά κάηκαν μέσα στα κτίρια που πυρπο-
λήθηκαν». Σύμφωνα με τον υπολογισμό
του Αμερικανού προξένου στην Σμύρνη
Τζώρτζ Χόρτον, οι Έλληνες που σφαγιά-
σθηκαν καθόλη την διάρκεια των γεγονότων
ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο.  Για τις
σφαγές στην Σμύρνη, ο Γάλλος συγγραφέας
Εντουάρ Ντριό γράφει: «χιλιάδες από δυ-
στυχείς υπάρξεις σωρευμένες κατά μήκος
της προκυμαίας ρίχτηκαν στην θάλασσα.
Σε μεγάλο μήκος του λιμανιού, εκατοντάδες
πτωμάτων είχαν γεμίσει την θάλασσα ώστε
να μπορεί κανείς να βαδίσει πάνω σε αυτά.
Τους επιπλέοντες αποτελείωναν οι Τούρκοι
με σπαθιά και ξύλα.  Αναρίθμητες υπάρξεις,
προπαντός γυναίκες, παιδιά και γέροντες
εσφάγησαν μέσα σε αίσχιστες θηριωδίες».

Για την καταστροφή της Σμύρνης, ο
Οκτάβιος Μερλιέ γράφει: «άκουσα τον πιο
σπαραχτικό θρήνο για τον Ελληνισμό που
είχε δολοφονηθεί, για την προδοσία των
μεγάλων δυνάμεων, για τον θάνατο χιλιάδων
ανθρώπων που είχαν σκοτωθεί, κρεμαστεί,
πολλοί μάλιστα είχαν ενταφιαστεί ζωντανοί,
για τις κατεστραμμένες πολιτείες, για το
σβήσιμο μέσα στο αίμα Πολιτισμού τριών
χιλιάδων ετών, για το απέραντο Βυζαντινό
κράτος, που υπήρξε για αιώνες πιο ευρω-
παϊκό από τα κράτη της Ευρώπης και μο-
νοκοντυλιάς, είχε εξαφανιστεί κάθε ανά-
μνησή του από τον χάρτη της υφηλίου...».

Ο γνωστός καδινάλιος Newman με χα-
ρακτηριστικό τρόπο γράφει για τους Τούρ-
κους: «Η βάρβαρη δύναμη, που για αιώνες
κάθεται στην καρδιά του Παλαιού Κόσμου,
έχει κάτω από την κτηνώδη πυγμή της τις
πιο διάσημες χώρες της κλασικής και θρη-
σκευτικής αρχαιότητας καθώς και πολλές
από τις πιο παραγωγικές και πιο όμορφες
περιοχές της γης. Χωρίς να έχει δική της
ιστορία, έχει κληρονομήσει τα ιστορικά
ονόματα της Κωνσταντινούπολης, της Νί-
καιας, της Νικομήδειας, της Καισάρειας,
των Ιεροσολύμων, της Δαμασκού, της Νι-
νευή και της Βαβυλώνας, της Μέκκας και
της Βαγδάτης, της Αντιόχειας και της Αλε-
ξάνδρειας, παίρνοντας έτσι στην κατοχή
της, χωρίς επίγνωση, το ήμισυ της παγκό-
σμιας ιστορίας».

Η γνωστή σε όλους μας Φιλιώ Χαϊδεμέ-
νου που έζησε την καταστροφή θυμάται:
«... βάλανε φωτιά στην Σμύρνη – Σφαγή!
Σφαγή! Παναγιά βοήθα! Σώστε μας! Προ-
φτάστε! Τούρκοι, Τσέτες. Μας σφάζουνε.
Έλεος! Αχ γκρέμισε ο κόσμος μας! Γκρέμισε
η Σμύρνη μας! Γκρέμισε η ζωή μας! Έτσι η
Σμύρνη καταστράφηκε και οι Έλληνες
σφάχτηκαν από τους Τούρκους με την ανο-
χή των μεγάλων δυνάμεων της ΑΝΤΑΝΤ,
των συμμάχων της Ελλάδας ... και οι προ-
στάτες μας με κινηματογραφικές μηχανές
απαθανάτιζαν τις στιγμές του εξολοθρεμού
μας.  Μια κανονιά. Μια μόνο κανονιά έφτα-
νε για να σωθούμε.  Και η κανονιά δεν ρί-
χτηκε και η εντολή δεν δόθηκε...». Μα πως
ήταν δυνατόν να δοθεί η εντολή,όταν οι
εντολές των πρώην συμμαχικών κυβερνή-
σεων ήταν ρητές: Καμιά ενέργεια που θα
ενοχλούσε τους Τούρκους. Αυστηρά ουδε-
τερότης. Ο Πρόξενος των ΗΠΑ στην Σμύρνη
γράφει. «Και όμως θα αρκούσε μια οβίδα
στον βρόντο, πάνω από την τουρκική συ-
νοικία για να συγκρατηθεί η θηριωδία των
Τούρκων». Τόσο μεγάλα ήταν τα συμφέ-
ροντά τους, που μπούκωσαν τα κανόνια
των πλοίων και άφησαν τον άμαχο πληθυ-
σμό, και κατά τις δικές τους πάντα μαρτυ-
ρίες στην σφαγή, στους βιασμούς και σε
κάθε είδους φρικαλεότητες, στον θάνατο
ή τον πνιγμό στην θάλασσα της Σμύρνης.
Αυτός ήταν ο ανθρώπινος πολιτισμός τους,
αυτή ήταν η χριστιανική τους συμπαρά-
σταση σε χριστιανικό λαό που σφαγιάζονταν
στην παραλία της Σμύρνης, και μάλιστα
κάτω από τα ψυχρά και αδιάφορα βλέμματά
τους. Η μη παροχή βοήθειας από τον συμ-
μαχικό στόλο που ήταν αγκυροβολημένος
στο λιμάνι της Σμύρνης στον άμαχο Μι-
κρασιατικό ελληνισμό που συγκεντρώθηκε
στην παραλία της για να σωθεί από την
σφαγή, την ατίμωση και την αιχμαλωσία
είναι ενέργεια που χρακτηρίζεται ως έγ-
κλημα κατά της ανθρωπότητας. Ο Πρόξενος
των ΗΠΑ στην Σμύρνη George Horton, για
την θηριωδία και τις φρικαλεότητες των
Τούρκων κατά του άμαχου και απροστά-
τευτου λαού στην παραλία της Σμύρνης
είπε: «Στην καταστροφή της Σμύρνης 
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ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ

«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, κατά την συνεδρίασή του, την
12η Ιουνίου 2014, αποφάσισε και καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Αυγούστου 2014, ημέρα Κυριακή
και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής
Κοινότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών πλατεία Αριστοτέλους)
για να συζητηθούν και αποφασισθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα την 31η Αυγούστου 2014 χωρίς νέα πρό-
σκληση.Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναλη-
φθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα την 7η Σεπτεμβρίου 2014 με οσαδήποτε
παρόντα μέλη χωρίς νέα πρόσκληση (αρθ. 5 παρ. 3 ν. 1667/1986).

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Τροποποίηση των 45 άρθρων του καταστατικού του Συνεταιρισμού και
εναρμόνιση αυτών με τις διατάξεις του ν.1667/1986 (άρθρο 39 παρ. 13
ν.4030/2011). Η τροποποίηση δεν αφορά τον σκοπό, το ποσό της συνεταιρι-
στικής μερίδας ή την ευθύνη των συνεταίρων, τον αποκλεισμού του συνεταί-
ρου κ.λπ. (αρθ. 5 παρ. 4 ν. 1667/1986).

2. Αποκλεισμός (διαγραφή) συνεταίρων λόγω μη καταβολής της συνδρομής
των για περισσότερα από 3 έτη

3. Ανακοινώσεις επί της πορείας εκκρεμών θεμάτων του Συνεταιρισμού
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι υποχρεούστε να καταβάλετε τις καθυστερού-

μενες συνδρομές σας, ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά προς τον Συνεταιρισμό.
Η οφειλή σας σήμερα ανέρχεται σε ποσό που αναφέρεται συνημμένη

επιστολή, το οποίο παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε πριν την Γενική Συνέ-
λευση, προς αποφυγή συνωστισμού.

Τα γραφεία του συνεταιρισμού λειτουργούν κάθε Τρίτη και Πέμπτη από
9:00 π.μ. ως 14:00 μ.μ. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, παρακαλούμε όπως
μας γνωστοποιήσετε το e-mail σας.

ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΑΡΤΣΑΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Λήξη Οδηγικής Χρονιάς - Πρόσκληση για την νέα Οδηγική Χρονιά!

Επέστρεψαν ο κλάδος των Αστεριών (5-7 ετών) από το δικό τους τριήμερο «Χα-
ρούμενο Ταξίδι» στο Ράντζο – Σοφικό Κορινθίας που έγινε 13 - 15 Ιουνίου 2014.

Ακολούθησε ο Κλάδος των Πουλιών (7-11 ετών) από το επταήμερο Ταξίδι στο

«Χαρούμενο Δάσος» που έγινε στον Αγ. Ανδρέα (5 έως 11 Ιουλίου 2014) και ο Κλά-
δος των Οδηγών (11-14 ετών) από την επταήμερη κατασκήνωσή τους στο Περτούλι
Τρικάλων (1 έως 8 Αυγούστου 2014), με το χαμόγελο στα χείλη, όπου μέσα από το
Οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για τις ηλικίες των παιδιών,
κατέκτησαν κι άλλο την ανεξαρτησία τους, την συγκρότησή τους, την κοινωνικο-
ποίησή τους, την συνεργασία στην ομάδα, την συνέπεια, την καλλιέργεια των ικα-
νοτήτων τους, την ενδυνάμωση της φιλίας και της ευγένειας, πλαισιωμένα πάντα
από τα έμπειρα Στελέχη του Οδηγισμού.

Επέστρεψαν πιο ώριμα, πιο δυνατά, πιο χαρούμενα, πιο σοφά.
Άλλη μία οδηγική χρονιά έφτασε στο τέλος της, με τον πιο δημιουργικό και συ-

ναρπαστικό τρόπο, την Κατασκήνωση. 
Εδώ θα θέλαμε να Ευχαριστήσουμε τους γονείς που μας εμπιστεύτηκαν τα παι-

διά τους και όλους όσους μας στήριξαν και συνεχίζουν να μας στηρίζουν στην
ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.

Για το ξεκίνημα μίας όμορφης νέας Οδηγικής Χρονιάς, τις πόρτες μας θα ανοί-
ξουμε σε μικρούς και μεγάλους, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014, και σας καλούμε
στο Άνοιγμα που θα κάνουμε, μετά μουσικής!

Σας περιμένουμε!

Λίγα λόγια για τις Πρώτες Βοήθειες

Υπάρχουν πάντα κάποιοι που «για να ξορκίσουν το κακό» ζουν με την πεποίθηση
ότι τα ατυχήματα και οι άλλες έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις συμβαίνουν
μόνο στους άλλους.

Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, πιο ρεαλιστές, που γνωρίζουν ότι αναπόφευκτα θα
αντιμετωπίσουν τέτοιες κρίσιμες στιγμές, και ανησυχούν μήπως και όταν χρειασθεί
δεν θα ξέρουν τι να κάνουν.

Υπάρχει επίσης μία τρίτη κατηγορία ανθρώπων, πιο ολιγάριθμη. Σε αυτή ανήκουν
όσοι αντιμετώπισαν το φόβο της άγνοιάς τους μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση
με το μοναδικό «αντίδοτο» τη γνώση. Παρακολούθησαν μαθήματα Πρώτων Βοη-
θειών και σε κάθε ενδεχόμενο νιώθουν σίγουροι ότι θα κάνουν τις σωστές κινήσεις
και ενέργειες, για να είναι αποτελεσματικοί για τους ίδιους και στους συνανθρώπους
τους.

Οι Πρώτες Βοήθειες είναι όλες οι κινήσεις και η φροντίδα που παρέχονται σε
τραυματίες και σε άτομα που παθαίνουν μία ξαφνική αρρώστια, ή βρίσκονται σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με σκοπό να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν
καταστάσεις που μπορούν να απειλήσουν την ζωή τους.

Αυτό που πρέπει να έχετε πάντα κατά νού, όταν παρέχετε Πρώτες Βοήθειες,
είναι ότι ως βασικούς σας στόχους έχετε:

Να σώσετε τη ζωή του τραυματία.
Να τον ανακουφίσετε από τον πόνο.
Να του προσφέρετε ηθική συμπαράσταση.
Για να εκτιμήσετε σωστά μία επείγουσα κατάσταση, χρειάζεται να ακολουθήσετε

την ακόλουθη τριπλή χρυσή εντολή :
Βλέπε: ποια τα ορατά συμπτώματα και τις αιμορραγίες.
Μίλα: για να διαπιστώσετε εάν το θύμα ή ό άρρωστος έχει επαφή με το περι-

βάλλον, αλλά και για να του δώσετε κουράγιο.
Ψηλάφισε: για να νιώσετε εάν υπάρχει σφυγμός και εάν χρειάζεται τεχνητή

αναπνοή.
Έτσι ώστε να μπορέσετε να δώσετε τις πιο σωστές πληροφορίες όταν καλέσετε

κάποιον Ιατρό ή/και το Ε.Κ.Α.Β., και εάν έχετε παρακολουθήσει μαθήματα Πρώτων
Βοηθειών να οδηγηθείτε στις κατάλληλες κινήσεις.

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς!
Το Τοπικό Τμήμα Σ.Ε.Ο. Θρακομακεδόνων

Πρόεδρος Νίκη Καρσαλιάκου
Μακεδονίας 12 & Ξάνθης, 136 76 Θρακομακεδόνες

http://seottthrakomakedonon.blogspot.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
του Τμήματος Θρακομακεδόνων 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
για το 2014 - 2015

Ενημερώνουμε ότι έγιναν στις 3/6/2014 οι αρχαιρεσίες και το νέο συμ-
βούλιο του Τοπικού Τμήματος Θρακομακεδόνων του Σώματος Ελλη-
νικού Οδηγισμού, για το 2014-2015, αποτελείται από:
Την κα Νίκη Καρσαλιάκου              Πρόεδρο            Τηλ.: 210-2431675
Την κα Ειρήνη Σοφιανού                Αντιπρόεδρο
Την κα Χριστίνα Αρβανιτάκη          Γραμματέα
Την κα Σουλτάνα Τσοτσορού        Ταμία
Την κα Έφη Γκίκα                           Έφορο
Την κα Χριστίνα Αρβανιτάκη          Υπεύθυνη Κατασκηνώσεων και Υλικού
Την κα Αντιγόνη Γιαννακάκη          Υπεύθυνη Εστίας
Την κα Έφη Γκίκα                           Υπεύθυνη Εκπαιδεύσεων
Την κα Τατιάνα Σαϊτελμαν              Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων



Η ιστορία των στρωμάτων
Το πρώτο στρώμα με ελατήρια κατα-

σκευάστηκε το 1865 και την δεκαετία
του 1930 αποτελεί τον πιο δημοφιλή τύπο
στρώματος. 

Η ελαστική βισκόζη είναι προϊόν των
εργαστηρίων της NASA και κατασκευά-
στηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970.
Έγινε διαθέσιμη όμως στο κοινό μόλις
το 1991. Για αυτό και τα στρώματα νέας
τεχνολογίας χωρίς ελατήρια, δεν έχουν
καμία σχέση με τα στρώματα όπως τα
γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Παράλληλα,
τα συμβατικά στρώματα ελατηρίων δίνουν
την θέση τους σταδιακά σε όλο και με-
γαλύτερο αριθμό στρωμάτων χωρίς ελα-
τήρια, σε παγκόσμια κλίμακα. 

Σχέση ύπνου-υγείας
Ο ύπνος για το ανθρώπινο σώμα είναι

εξίσου σημαντικός όσο η διατροφή και
η άσκηση. Κατα την διάρκεια του ύπνου,
το σώμα και το πνεύμα αναπαύονται.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον εγκέφαλο
να καταχωρήσει αυτά που έμαθε κατά
την διάρκεια της ημέρας στην μνήμη και
να βελτιώσει την ικανότητα της μάθησης.
Επιπλέον, κατά την διάρκεια του ύπνου
το σώμα αναπληρώνει τα νεκρά κύτταρα
με νέα και παράλληλα αναζωογονεί τους
μύες και όλα τα ζωτικά όργανα.

Τελευταίες επιστημονικές έρευνες
έχουν δείξει ότι ο κακός ύπνος συνεπά-
γεται: άγχος και στρες, εκνευρισμό, νω-
χελικότητα, λάθη και ατυχήματα.

Aνατομικά και ορθοπεδικά 
Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι επίπεδο.

Έτσι και το στρώμα στο οποίο κοιμώμαστε
δεν πρέπει να είναι σκληρό και άκαμπτο.
Το σωστό στρώμα πρέπει να πέρνει το
σχήμα του σώματός μας και όχι να συμ-
βαίνει το αντίθετο.

Υγιεινά
Tα στρώματα νέας τεχνολογίας δεν

δημιουργούν σημεία πίεσης, βοηθών-
τας έτσι στην καλύτερη κυκλοφορία
του αίματος και στην ξεκούραση των
αρθρώσεων και των μυών. Ειδικότερα
η ελαστική βισκόζη (mindfoam) είναι
το πιό προηγμένο τεχνολογικά υλικό
που χρησιμοποιείται σήμερα στην στρω-
ματοποιϊα. Κατασκευάστηκε από την
NASA με σκοπό την μείωση των τερά-
στιων πιέσεων (Gforces) που δέχονται
οι αστροναύτες κατά την διάρκεια της
πτήσης στο διάστημα.. Η ειδική του
σύνθεση δημιουργεί αίσθηση “έλλειψης
βαρύτητας’’ και μειώνει έως και 80%
το «στριφογύρισμα» κατά την διάρκεια
του ύπνου.

Επιπλέον, οι μικροκυψέλες στο εσω-
τερικό χάρη στην τεχνολογία Airyform,
επιτρέπουν τον άριστο αερισμό, εξαφα-
νίζοντας έτσι την υγρασία που παράγεται
από το ανθρώπινο σώμα κατά την διάρκεια
του ύπνου.

Αντιαλλεργικά, προστατευμένα από τα
ακάρεα

Σύμφωνα με έρευνα του δρος J. Abbott
και των συνεργατών του, τα συμβατικά
στρώματα με ελατήρια, συγκεντρώνουν
έως και 3 φορές περισσότερα ακάρεα
σε σχέση με τα αφροελαστικά στρώμα-
τα.Τα στρώματα νέας τεχνολογίας κα-
λύπτονται από υφάσματα ειδικά επεξερ-
γασμένα για προστασία απέναντι σε ακά-
ρεα και άλλους μικροοργανισμούς οι

οποίοι ευθύνονται για πολλές περιπτώσεις
αλλεργιών.

Hλεκτροβιολογικά
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, εκθέτει

το σώμα μας καθημερινά σε ένα μεγάλο
όγκο ηλεκτρομαγνητικών κυμμάτων μέσω
διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών (κινητά
τηλέφωνα, κεραίες, τηλεοράσεις, κ.α.)
τα οποία έχουν βλαβερές επιπτώσεις
στον ανθρώπινο οργανισμό. Για αυτό και
δεν υπάρχει λόγος να δεχόμαστε ηλε-
κρομαγνητική ακτινοβολία και κατά την
διάρκεια του ύπνου.

Τα ελατήρια των συμβατικών στρώ-
ματων ενεργούν ως πηνία σε συνδυασμό
με τα ηλεκτροφόρα καλώδια που υπάρ-
χουν στους τοίχους δημιουργούν ηλε-
κτρομαγνητικά πεδία, επιβαρύνοντας
έτσι τον ανθρώπινο οργανισμό.

Αν τοποθετήσουμε μια πυξίδα πάνω
σε ένα συμβατικό στρώμα ελατηρίων θα
παρατηρήσουμε την βελόνα να μετακι-
νείται και να χάνει τον προσανατολισμό
της προς τον βόρειο πόλο. 

Τα στρώματα νέας τεχνολογίας δεν
περιέχουν ελατήρια και έτσι δεν δημι-
ουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Επίσης είναι αθόρυβα διότι δεν υπάρ-
χουν ελατήρια τα οποία τρίζουν με το
πέρασμα του χρόνου.

Οι Αμερικανοί που είναι αντίθετοι
στον εμβολιασμό δεν είναι πλέον
μια ακραία, απομονωμένη μειονό-
τητα της κοινωνίας, αλλά αντίθετα
αυξάνουν συνεχώς, όπως επιση-
μαίνουν οι ειδικοί. Ο δισταγμός
απέναντι στον εμβολιασμό έχει γίνει
μια τάση στις ΗΠΑ και όχι μόνο
όταν πρόκειται για τον εμβολιασμό
κατά των παιδικών ασθενειών. Δύο
στους τρεις ενήλικες Αμερικανούς
αρνούνται να εμβολιαστούν κατά
της γρίπης, ενώ το ίδιο ποσοστό
δεν εμβολιάζει τους εφήβους κατά
του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων
(HPV), που ευθύνεται για μεγάλο
αριθμό των καρκίνων του τραχήλου
της μήτρας, σύμφωνα με το Ομο-
σπονδιακό Κέντρο Ελέγχου και Πρό-
ληψης των Ασθενειών (CDC). 

«Ο πληθυσμός που μας ανησυχεί
είναι αυτός που διστάζει. Γενικά
πρόκειται για ανθρώπους με πανε-
πιστημιακή εκπαίδευση που προ-
έρχονται από τα ανώτερα στρώματα
της μεσαίας τάξης», δήλωσε ο Μπά-
ρι Μπλουμ καθηγητής ιατρικής στο
πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Και ο
αριθμός τους «αυξάνεται παντού»,
υπογράμμισε. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν προ-

καλέσει μεγάλη αίσθηση στο κοινό
τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο
για πιθανή σύνδεση κάποιων εμβο-
λίων με τον αυτισμό ή κάποια αυ-
τοάνοσα νοσήματα, όπως η σκλή-
ρυνση κατά πλάκας. Εξάλλου ο
αριθμός των μη αναγνωρισμένων
παρενεργειών των εμβολίων επι-
σκιάζει τα οφέλη τους, σύμφωνα
με τους εδικούς. 

Άλλοι ανησυχούν για την αύξηση
του αριθμού των υποχρεωτικών εμ-
βολίων στα παιδιά, που αυξήθηκαν
από 7 το 1985 σε 14 σήμερα, επι-
σημαίνει το CDC. «Είμαι έκπληκτη
από τον αριθμό των εμβολίων», δή-
λωσε η Αλίνα Σκοτ, 37 ετών μητέρα
ενός 2χρονου αγοριού. Η ίδια λέει
ότι διάβασε ό,τι υπήρχε για το θέμα,
ήδη πριν γεννηθεί ο γιος της, και
αποφάσισε ότι τα εμβόλια δεν είναι
για εκείνους. «Δεν πιστεύω ότι θα
εμβολιαστούμε άμεσα», υπογράμ-
μισε. 

Σχεδόν όλες οι αμερικανικές πο-
λιτείες έχουν έναν κατάλογο συνι-
στώμενων εμβολίων για τα παιδιά
προτού αυτά ξεκινήσουν το σχολεία,
όμως δέχονται εξαιρέσεις για θρη-
σκευτικούς λόγους αλλά και για
προσωπικούς. 

«Σήμερα μπορείς να αποφύγεις
τον εμβολιασμό για φιλοσοφικούς
λόγους, είναι εντελώς τρελό», επι-
σημαίνει η Αν Γκέρσον διευθύντρια
του τμήματος παιδικών μολυσμα-
τικών ασθενειών του πανεπιστημίου
Κολούμπια. «Αυτό προκαλεί κακό

σε πολύ κόσμο. Όχι μόνο στα παιδιά
σας», γιατί ο μη εμβολιασμός μει-
ώνει την ανοσία της ομάδας, προ-
ειδοποιεί. 

Το ποσοστό εμβολιασμού στις
ΗΠΑ αγγίζει το 95%, όμως μια έκ-
θεση του 2011 που δημοσιεύθηκε
στο ιατρικό περιοδικό Pediatrics
αναφέρει ότι ένας γονέας στους
δέκα δεν τηρεί το χρονοδιάγραμμα
των εμβολίων για τα παιδιά του και
το ένα τέταρτο αμφισβητεί τα οφέλη
των εμβολίων. 

Σύμφωνα με το CDC, τον Φε-
βρουάριο τα δύο τρίτα των ενηλίκων
ηλικίας 18 με 65 ετών δεν εμβολιά-
στηκαν κατά της εποχικής γρίπης
και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία
διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέ-
ρυσι. Όσον αφορά το εμβόλιο κατά
του HPV που συνιστάται στους εφή-
βους, μόνο μία γυναίκα στις τρεις
ηλικίας 19 με 26 ετών είχε εμβο-
λιαστεί το 2012 και μόνο το 2,3%
των ανδρών, υπογραμμίζει το CDC. 

Ο Μπλουμ εκτιμά ότι τα εμβόλια
ίσως είναι θύματα της επιτυχίας
τους. «Εφόσον ο κόσμος δεν έχει
δει ένα παιδί να τυφλώνεται από
την ιλαρά ή να γίνεται διανοητικά
καθυστερημένο εξαιτίας του κοκ-
κύτη, θα είναι πολύ δύσκολο να
κατανοήσει σε αυτό τον χαρούμενο,
πλούσιο και υπέροχο κόσμο των
νηπιαγωγείων τον προληπτικό ρόλο
των εμβολίων», υπογραμμίζει ο κα-
θηγητής.
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Πόσο συντελεί στην υγεία το στρώμα;

Αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 

Κατά τά άλλα
μας παραμυθιάζουν
ότι έχουμε πλεόνα-
σμα. Πλέον δέν γί-
νονται πιστευτοί από
κανέναν. 

Σε 1.731,6 εκατ.
ευρώ (2.326,8 εκατ. δολάρια) ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου τον Ιούνιο του 2014 έναντι 1.612,8 εκατ. ευρώ (2.103,0
εκατ. δολάρια) τον ίδιο μήνα πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση
7,4% (σε ευρώ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ), η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατέ-
γραψε αύξηση κατά 400,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό
των 4.188,7 εκατ. ευρώ (5.676,6 εκατ. δολάρια) κατά τον μήνα
Ιούνιο 2014, έναντι 3.820,0 εκατ. ευρώ (5.023,0 εκατ. δολάρια)
κατά τον ίδιο μήνα του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ,
9,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε
αύξηση κατά 389,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών κατά τον μήνα
Ιούνιο 2014 ανήλθε στο ποσό των 2.457,1 εκατ. ευρώ (3.349,8
εκατ. δολάρια) έναντι 2.207,2 εκατ. ευρώ (2.920,0 εκατ. δολάρια)
κατά τον ίδιο μήνα του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ,
11,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε
μείωση κατά 11,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων το χρονικό διάστημα
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 23.741,2 εκατ.
ευρώ (32.438,3 εκατ. δολάρια) έναντι 23.451,1 εκατ. ευρώ (30.718,6
εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιά-
ζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα
πετρελαιοειδή εμφάνισε αύξηση κατά 1.320,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή
8,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών κατά το χρονικό
διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 13.127,2
εκατ. ευρώ (18.042,0 εκατ. δολάρια), έναντι 13.766,7 εκατ. ευρώ
(18.130,5 εκατ. δολάρια) το ίδιο διάστημα του 2013, παρουσιά-
ζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα
πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 336,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή
4,0%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διά-
στημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 ανήλθε σε 10.614,0 εκατ. ευρώ
(14.396,3 εκατ. δολάρια) έναντι 9.684,4 εκατ. ευρώ (12.588,1 εκατ.
δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας
αύξηση, σε ευρώ, 9,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρε-
λαιοειδή κατέγραψε αύξηση κατά 1.657,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή
25,3%.

Ο αριθμός των μη αναγνωρισμένων παρενεργειών των εμβολίων
επισκιάζει τα οφέλη τους

Ακάρεα
(dustmite)



Ε πανέρχομαι σε ένα σοβαρό ζή-
τημα που δεν γίνεται ευρέως

κατανοητό στη Δύση παρά την
ολοφάνερη αύξηση του ευρωσκε-
πτικισμού, της ισλαμοφοβίας και
των αντιδράσεων εναντίον της θλι-
βερής προοπτικής της Ευραβίας.
Αυτές οι αντιδράσεις δεν προέρ-
χονται μόνον από «δεξιούς» και
«ρατσιστές»· προέρχονται από
πρώην μουσουλμάνους θεωρητι-
κούς (Αλί Σινά, Τασλίμα Νασρίν,
Ανβάρ Σαΐχ) κι από κοσμικούς φι-
λοσόφους (Μισέλ Ονφρέ, Κρίστο-
φερ Χίτσενς, Ρίτσαρντ Ντόκινς).
Αρχίζω με την παραδοχή ότι τα
παραπάνω αισθήματα είναι δικαιο-
λογημένα και οφείλονται σε συγ-
κεκριμένα γεγονότα και λανθα-
σμένες πολιτικές. Multiculturalism

H πολυπολιτισμικότητα είναι
ένα ιδανικό που συντηρεί διακρι-
τούς εθνοτικούς πολιτισμούς στο
εσωτερικό ενός κράτους: όπως π.χ.
την εφαρμογή της σαρία στη μου-
σουλμανική κοινότητα της Θράκης.
Πρόκειται για ρήξη του πολιτιστι-
κού ήθους που κάποτε ήταν ενιαίο
και ευνοούσε τον «πλουραλισμό»,
δηλαδή την πολιτιστική ενσωμά-
τωση των διαφόρων ξένων ομάδων
–θρησκευτικών και εθνοτικών– στη
νομοθεσία, στις αξίες και στους
θεσμούς μιας χώρας. Η εφαρμογή
της πολυπολιτισμικότητας εμπο-
δίζει την αφομοίωση και κατακερ-
ματίζει («βαλκανοποιεί») την κοι-
νωνία η οποία δεν επιτυγχάνει ενι-
αία εθνική ταυτότητα. Αυτή η απο-
τυχία έχει ανυπολόγιστες συνέ-
πειες: οι μειονότητες παραμένουν
προσκολλημένες σε βάρβαρα ήθη·
περικλείονται και απομονώνονται
από την ευρύτερη κοινωνία και,
με τη θεαματική τους «ασυμβατό-
τητα», προκαλούν ρατσιστικά αι-
σθήματα στους πολίτες των χωρών
υποδοχής (επ’ αυτού καλό είναι
να διαβάσει κανείς τον Ετιέν Μπα-
λιμπάρ που κάνει λόγο για τις
κραυγαλέες «ορατές διαφορές»). 

Έτσι, σε όλες τις δυτικές χώρες,
η πρακτική της πολυπολιτισμικό-
τητας έχει δημιουργήσει απειλή
για τον πολιτισμό, την ταυτότητα
και τις αξίες: το παλιό αμερικανικό
χωνευτήρι ξεχάστηκε και αντικα-
ταστάθηκε από μια παράλογη ιδέα
ισοπεδωτικής κοινωνικής ανθρω-
πολογίας (περί «ισοτιμίας των πο-

λιτισμών» και «πανέμορφου μω-
σαϊκού») και δήθεν πολιτικής ορ-
θότητας. Για παράδειγμα, όταν το
2006 η αυστραλιανή κυβέρνηση
προσπάθησε να επιβάλει εξετάσεις
(στην αγγλική γλώσσα, στην το-
πική ιστορία κ.τ.λ.) σε όσους ζη-
τούσαν την αυστραλιανή υπηκοό-
τητα, η αριστερά αντέδρασε εντό-
νως. Κι όμως οι εξετάσεις στη
γλώσσα και στην ιστορία θα έπρε-
πε να είναι αυτονόητες – ειδαλλιώς,
δημιουργούνται ξεχωριστές κοινό-
τητες με διαφορετικά δικαιώματα
και υποχρεώσεις. Αναφέρω εδώ,
ενδεικτικά, ότι στις συνεντεύξεις
στις οποίες υποβάλλονται μετα-
νάστες που επιθυμούν να γίνουν
Γάλλοι πολίτες, πολλοί μουσουλ-
μάνοι αρνούνται να προσυπογρά-
ψουν το γαλλικό Σύνταγμα: η συμ-
περιφορά αυτή είναι, φυσικά, απα-
ράδεκτη – αποτελεί όμως συνέπεια
μιας μακρόχρονης εσφαλμένης με-
ταναστευτικής πολιτικής που πήρε
το ελκυστικό όνομα «πολυπολιτι-
σμική». 

Η πολυπολιτισμικότητα είναι το
αντίθετο της κοινωνικής συνοχής:
τονίζει τα δικαιώματα των εθνικών
μειονοτήτων εις βάρος της πλει-
οψηφίας των πολιτών και, μακρο-
πρόθεσμα, εξυπηρετεί στρατηγικά
συμφέροντα ξένων χωρών (Τουρ-
κίας, Σαουδικής Αραβίας, Μπα-
χρέιν). Μέσω της πολυπολιτισμι-
κότητας δημιουργούνται θύλακες
που, σε περίπτωση κρίσης, δεν θα
ακολουθήσουν τα συμφέροντα του
κύριου κορμού της κοινωνίας αλλά
τα συμφέροντα των χωρών της κα-
ταγωγής τους. Παρ’ όλ’ αυτά, η
πολυπολιτισμικότητα, ως κυρίαρχο
ρεύμα, θεωρείται σήμερα συνιστώ-
σα όλων σχεδόν των κομματικών
ιδεολογιών του πολιτικού main-
stream: έτσι, τα κόμματα αποσπούν
στήριξη και ψήφους, πλην όμως
βραχυπρόθεσμα. Αν δούμε τη με-
γαλύτερη εικόνα και τον ορίζοντα,
θα διαπιστώσουμε ότι μόνον η
ομοιογένεια ευνοεί τη δημοκρατία,
την παραγωγικότητα, την ασφά-
λεια, την αντοχή σε εξωτερικούς
κλονισμούς και γενικότερα την
ύπαρξη της κοινωνίας των πολιτών.
Αντιθέτως, η δημογραφική ανισορ-
ροπία (το γεγονός ότι σε χώρες
παραδοσιακά «λευκές», «χριστια-
νικές» και εκκοσμικευμένες οι με-

τανάστες εμφανίζουν υψηλότερη
γεννητικότητα η οποία προστίθεται
στις μεταναστευτικές εισροές) δη-
μιουργεί κοινωνική και οικονομική
αποδιάρθρωση, εκφοβισμό και απο-
μονωτισμό από την πλευρά των
πολιτών των χωρών υποδοχής.
Χρειάζεται πολιτική πληθυσμού:
η εξέλιξη του πληθυσμού έχει αφε-
θεί στην τύχη όπως έχει αφεθεί
στην τύχη το ίδιο το ευρωπαϊκό
και γενικότερα δυτικό ιδεώδες.
Πράγματι, μεγαλύτερα πλήθη φαί-
νεται να μεταφράζονται σε περισ-
σότερες ψήφους – πλην όμως, για
μια ακόμη φορά, τα φαινόμενα
απατούν: μεγαλύτερα πλήθη ση-
μαίνουν λιγότερες ψήφους· ο όχλος
δεν συμμετέχει σε δημοκρατικούς
θεσμούς και διαδικασίες· κατεβαί-
νει στους δρόμους, εμπλέκεται σε
τρομοκρατικές ενέργειες, επιτίθεται
εναντίον του ίδιου του του εαυτού.
Οι κοινότητες που ζουν χωριστά
από το υπόλοιπο κοινωνικό σώμα
είναι επιρρεπείς σε εσωτερικές συγ-
κρούσεις. 

Σε όλες τις δυτικές χώρες, ορι-
σμένες μειονότητες εμφανίζουν
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και
εγκληματικότητας. Αλλά το φαι-
νόμενο δεν πρέπει να αποδίδεται,
όπως συμβαίνει, στον υποτιθέμενο
ρατσισμό και στις διακρίσεις: συ-
νήθως, η υψηλή ανεργία και η εγ-
κληματικότητα οφείλονται στα ίδια
τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά
των μειονοτήτων τα οποία διατη-
ρούνται πεισματικά μέσω της πο-
λυπολιτισμικότητας. Η «διαφορε-
τικότητα» έχει αποκτήσει διαστά-
σεις cult – και όμως είναι επιβλαβής
για όλους: διαλύει την έννοια του
ανήκειν, δυσχεραίνει την κοινωνική
ένταξη και διαιωνίζει τα στερεό-
τυπα. Οι κοινωνίες έχουν πεπερα-
σμένη ικανότητα απορρόφησης:
ακόμα και όταν υπάρχουν οι θεσμοί
που επιτρέπουν την απορρόφηση,
οι μεγάλοι αριθμοί την υπονο-
μεύουν. Η ανεξέλεγκτη μετανά-
στευση –κυρίως από μουσουλμα-
νικές κοινότητες– επιφέρει προ-
βλήματα προσαρμογής όπως την

εγκατάλειψη του σχολείου και τη
σύσταση εσωτερικής αντιπολίτευ-
σης εναντίον της ενσωμάτωσης
και της εκκοσμίκευσης. 

Στα κράτη δικαίου τα ανθρώπι-
να δικαιώματα είναι ανώτερα από
οποιαδήποτε «κουλτούρα». Το κα-
θήκον των χωρών που υποδέχονται
μετανάστες είναι η προάσπιση αυ-
τών των δικαιωμάτων, όχι η εφαρ-
μογή πολιτιστικού σχετικισμού. Ο
πολιτιστικός σχετικισμός αναιρεί
τους θεσμούς του κράτους δικαίου
και μπορεί να επιτρέψει βρεφοκτο-
νίες, βασανιστήρια, καταπίεση γυ-
ναικών (μισογυνία, κλειτοριδεκτο-
μή, λιθοβολισμούς, καύση χηρών,
τιμωρίες μοιχαλίδων), μίσος εναν-
τίον ομοφυλοφίλων, αντισημιτισμό,
συμμορίες, θανατικές ποινές.

Κοντολογίς, η πολυπολιτισμι-
κότητα είναι μια τερατωδία: εν-
θαρρύνει τις εθνοτικές ομάδες να
προσκολλώνται σε συνήθειες, πρα-
κτικές και γλώσσες της παλιάς πα-
τρίδας. Αυτή η στάση δεν εξηγείται
μέσω του υποτιθέμενου φόβου της
φυλετικής βίας και της πολιτιστικής
συγγένειας μεταξύ των μελών της
κάθε μειονότητας – αποτελεί συ-
νέπεια της ίδιας της πολιτικής των
χωρών υποδοχής η οποία οξύνει
τον ρατσισμό όχι μόνον εναντίον
των μειονοτήτων, αλλά, ιδιαίτερα,
εναντίον του κύριου κορμού της
κοινωνίας. Εξάλλου, αυτός ο λε-
γόμενος κύριος κορμός της κοινω-
νίας απειλείται τόσο δημογραφικά
όσο και πολιτιστικά εφόσον κα-
λείται να εγκαταλείψει την ιδιαί-
τερότητά του, ενώ οι μικρότερες
ομάδες απαιτούν να διατηρήσουν
τη δική τους. Αν δεν διορθωθούν
οι πρακτικές της πολυπολιτισμι-
κότητας, υπάρχει κίνδυνος κοινω-
νικών εκρήξεων και μετατόπισης
των πολιτών σε ανοιχτά ρατσιστι-
κές θέσεις. Χρειάζεται γνώση, χρει-
άζεται σύνεση: η πολιτική της πο-
λυπολιτισμικότητας είναι ακρο-
σφαλής, φοβική και αμυντική· πρό-
χειρη, αυτοσχέδια και ασυλλόγιστη. 

Σώτη Τριανταφύλλου
Ἀντίβαρο
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Η πλάνη της πολυπολιτισμικότητας

Φοιτήτρια εργοθεραπείας και με πτυχίο 
βοηθού βρεφονηπιοκόμου, παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά Δημοτικού του Ολυμπιακού Χωριού.

Επίσης αναλαμβάνει φύλαξη μικρών παιδιών 
τις απογευματινές ώρες.

Τηλ. 6955427446
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Η αλήθεια: ο Ιδιωτικός Τομέας είναι ο εργοδότης του Δημοσίου

Oσο περισσότερο βαθαίνει η κρίση εις την Ελλάδα,

τόσο περισσότερο γίνεται δυσοίωνο το μέλλον

των Ελλήνων. Διότι ως Λαός αδυνατούμε να

κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε γιατί η οικονομική

κρίση προκαλεί απειράριθμες ανατροπές σε όλα αυτά

που επί δεκαετίες εθεωρούντο δεδομένα, όπως π.χ.

εις την κρατική κυριαρχία, τα ατομικά δικαιώματα, την

κοινωνική πρόνοια, η εκπαίδευση, τον δημόσιο

χαρακτήρα βασικών αγαθών κ.λπ. Εδώ, δυστυχώς,

κυριαρχεί η εσφαλμένη έννοια του «φορέα του

δημοσίου συμφέροντος», ότι μόνο οι πολιτικοί και τα

αρμόδια όργανα του κράτους μπορούν να αποφασίζουν

για όλα και όχι ουδείς άλλος, με συνέπεια να

περιττεύουν οι διαμαρτυρίες των πολιτών.

Η κατάντια της χώρας μας ως συνέπεια της κρίσης

οφείλεται εις την παρερμηνεία του ορισμού και της

έννοιας του Κράτους. Κράτος εις τα αρχαία ελληνικά

σημαίνει «δύναμη», η οποία στηρίζεται εις την

οργάνωση των πολιτών, με κοινό τόπο διαμονής. Η

δύναμη και η θέληση των πολιτών προσδιορίζει όχι

μόνον την ουσιώδη έννοια του Κράτους, αλλά

παράλληλα επιλέγει την θέσπιση των Οργάνων του

όπως π.χ. Κυβέρνηση και την ψήφιση Νόμων και

Κανόνων για την διατήρηση και λειτουργία της

οργανωμένης πολιτικής οντότητας, για την άμβλυνση

των αντιθέσεων και συγκρούσεων μεταξύ των πολιτών.

Οι οποίοι όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να απολαμβάνουν

τα αγαθά και δικαιώματα της ισοτιμίας και ισονομίας.

Ως εκ τούτου το Κράτος, με την βαθιά του έννοια,

είναι η αναγνωρισμένη κυριαρχία όλων των πολιτών.

Το Κράτος δημιουργήθηκε από την στιγμή εκείνη

που ο άνθρωπος άρχισε να συγκροτεί τις πρώτες

πρωτόγονες αγροτικές κοινωνίες, να παράγει πλεο-

νάσματα των αγαθών και να δημιουργεί το εμπόριο

για να πουλά αυτά τα αγαθά. Από την οργανωμένη

αυτή δραστηριότητα του ανθρώπου π.χ. τώρα του πο-

λίτη και κοινωνίας, με την πάροδο του χρόνου και την

εξέλιξη της ανθρωπότητας έχουμε την ανάπτυξη της

οικονομίας, ως μοναδικό και βασικό κυριαρχικό πυλώνα

του Κράτους. 

Όπως προαναφέρθηκε, το Κράτος είναι προϊόν της

κοινωνίας των πολιτών, η οποία δυστυχώς με την πά-

ροδο του χρόνου μπερδεύτηκε σε μία αξεδιάλυτη αν-

τίφαση με τον ίδιο τον εαυτόν της, διασπάστηκε σε

ασυμφιλίωτες αντιθέσεις που τώρα είναι ανήμπορη

να παραμερίσει.. Και για να μη φθείρουν αυτές οι αν-

τιθέσεις, οι τάξεις και τα αντιμαχόμενα οικονομικά

συμφέροντα τον εαυτό τους και την κοινωνία σε έναν

άκαρπο αγώνα, έγινε αναγκαία μια δύναμη που φαινο-

μενικά στέκεται πάνω από την κοινωνία, για να με-

τριάζει τη σύγκρουση, για να την κρατάει μέσα στα

όρια της «τάξης». Και η δύναμη αυτή που βγήκε από

την κοινωνία, αλλά που τοποθετήθηκε πάνω από αυ-

τήν, που όλο και περισσότερο αποξενώνεται από αυ-

τήν, είναι ο κρατισμός του Ελληνικού Δημοσίου. Το

οποίο ταχύτατα κατέστη Κράτος εν Κράτει και αντί-

παλος και εχθρός της κοινωνίας δηλαδή του αποκα-

λούμενου εξ ορισμού «Ιδιωτικού Τομέα» που παράγει

όλο τον πλούτο και όλα τα πλεονάσματα της Εθνικής

Οικονομίας. 

Ο Καθηγητής Χάρης Παμπούκης (Κράτος και

κρατισμός...) πριν γίνει Υπουργός, είχε πει συνοπτικά

ποιος είναι ο «κρατισμός»: «Ο κρατισμός στηρίζεται

στη φοβία, περιορίζει την αυτονομία του ατόμου,

ρημάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών εις τους

Θεσμούς, υποσκάπτει τους κανόνες και τις αξίες,

υποθηκεύει την αξιοκρατία, δεν στηρίζει την κοινωνική

αναδιανομή εισοδημάτων και την ισότητα δικαιωμάτων

και δυνατοτήτων. Το κυριότερο όμως αποτέλεσμα της

κοινωνικά εγκληματικής του δράσης είναι ότι

οργανώνει την φαυλότητα και αποστερεί από το Έθνος

την αυτοπεποίθησή του. Συγκροτεί πολιτισμικά μια

αντικοινωνική νοοτροπία, μια νοοτροπία περί μη

τηρήσεως κανόνων που υποθάλπει τη διαφθορά.

Συντηρεί κανόνες δύο ταχυτήτων και πλήττει καίρια

την ισονομία και την ισοπολιτεία». Είναι αυτός τελικά;

Ναι είναι αυτός, είναι ο Ελληνικός κρατισμός.

Το δημόσιο φαντάζει στην λαϊκή φαντασία σαν δυ-

νάστης, αλλά συνάμα και σαν απελευθερωτής. Η

σχέση πολίτη με το Κράτος συνθέτει το περισσότερο,

ίσως, αντιπροσωπευτικό στοιχείο της νεοελληνικής

αντιφατικότητας. Διότι, ενώ ως παγκοσμίως γνωστόν,

ο Ιδιωτικός Τομέας είναι ο βασικός και κυρίαρχος πυ-

λώνας της Παγκόσμιας Οικονομίας, ο οποίος παράγει

πλούτο, ο Δημόσιος Τομέας της χώρας μας, αντί να

διαχειρίζεται με ευσυνειδησία και φειδώ τον παραγό-

μενο πλούτο και φόρους του Ιδιωτικού Τομέα, αυτής

της ίδιας της κοινωνίας, εις την οποία οφείλει την

ύπαρξη του, κατασπαταλά και καταβροχθίζει αφειδώς

και ασυνείδητα τους πόρους του Έθνους. Διότι εις

την χώρα μας έχει παρερμηνευθεί ο όρος και ο σκοπός

του Δημοσίου Τομέα. Εις την ουσία ως ένα Οργανισμό

και Διαχειριστή των πόρων του Ιδιωτικού Τομέα, αυτής

δηλαδή της Ελληνικής Κοινωνίας. Να διατηρεί και να

συντηρεί τις απαραίτητες κοινωνικές λειτουργίες του

Κράτους, ως όφειλε, προς όφελος των πολιτών. Και

παράλληλα να διαθέτει το πλεόνασμα των εσόδων,

με την επιστροφή αυτών, σε δημόσιες επενδύσεις, οι

οποίες εξασφαλίζουν την διεύρυνση των δραστηριο-

τήτων του Ιδιωτικού Τομέα, την διασφάλιση και αύξηση

της παραγωγικότητας και των θέσεων εργασίας. 

Δυστυχώς αντί αυτού έχουμε την δυσανάλογη και

τεράστια διόγκωση του Δημόσιου Τομέα, στενού και

ευρύτερου, ο οποίος πριν από την κρίση βάσει εκτι-

μήσεων υπερέβαινε το 1.2 εκατ. υπαλλήλων, αν και

ως ήδη γνωστόν εδώ και 25 χρόνια είχε επέλθει ο

εξοπλισμός του με εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονι-

κούς υπολογιστές. Ένα τεράστιο αντιπαραγωγικό,

πλουσιοπάροχα υπεραμειβόμενο, -σε αντίθεση με τον

Ιδιωτικό Τομέα!-, και με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις

υδροκέφαλο τέρας. Το οποίο επί δεκαετίες όχι μόνον

απομυζούσε και καταβρόχθιζε τους πόρους του

Έθνους, όχι μόνον αποστερούσε από τον Ιδιωτικό Το-

μέα κεφάλαια και επενδύσεις, οι οποίες με μία χρηστή

διαχείριση έπρεπε να επιστρέφουν εις αυτόν, αλλά

φρόντιζε μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων και δανεισμών

δισεκατομμυρίων Ευρώ να διασφαλίζει την εγκληματική

και τόσο επώδυνη για το Έθνος ύπαρξη του. Αυτή η

απίστευτη εχθρότητα του Δημόσιου Τομέα εις το τέλος

κατέστρεψε και τον Ιδιωτικό Τομέα ή έστρεψε αυτόν

σε φυγή εις το εξωτερικό, αλλά χρεοκόπησε και την

Ελλάδα. 

Βάσει εκτιμήσεων, και σε σύγκριση με άλλες χώ-

ρες, ακόμη και αυτής της Ε.Ε., ο Δημόσιος Τομέας

εις την χώρα μας, με το ΑΕΠ του έτους 2008, το οποίο

ήταν μόλις 250 δις ευρώ, και με το ΑΕΠ του 2014, το

οποίο ανέρχεται μόλις εις το 182 δις Ευρώ, δεν

έπρεπε να απασχολεί περισσότερους από 200 χιλιά-

δες και 150 χιλιάδες αντιστοίχως. Για τον λόγο αυτόν

αυτή η αντιφατικότητα εις την χώρα μας, για την ση-

μασία της διατήρησης του κρατισμού όχι μόνον πρέπει

να εξαλειφθεί, για να εξέλθει και να σωθεί η Πατρίδα

μας από την κρίση, αλλά παράλληλα να αποκατασταθεί

και να αναβαθμισθεί σε νέες βάσεις ο ρόλος και η

θέση του Ιδιωτικού Τομέα. Ο οποίος με την δημιουργία

ενός Φορέα π.χ. «Οργανισμός Διαχείρισης Εθνικών

Εσόδων» να διαχειρίζεται τους καταβαλλόμενους φό-

ρους, να προωθεί ένα μέρος αυτών εις εκείνο μόνο

το τμήμα του Δημοσίου Τομέα το οποίο είναι απαραί-

τητο για την λειτουργία του Κράτος, των Θεσμικών

Οργάνων, την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Εκπαίδευση

και Υγεία, το δε υπόλοιπο υπό την μορφή των επεν-

δύσεων να επιστρέφεται εις την παραγωγή και την

εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, δηλαδή εις την

ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης

Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος σπούδασε Πολιτικές-Οικο-

νομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στη Βόννη και Ιστορία

και Πολιτιστική κληρονομιά στην Αθήνα. Διετέλεσε επί 5 χρόνια

υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας.

υπάρχει, όμως, ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν έχει προηγούμενο
ούτε στην περίπτωση της Καρχηδόνας. Εκεί, δεν υπήρχε στόλος χρι-
στιανικών πολεμικών πλοίων που να παρατηρεί μια σφαγή για την
οποίαν υπεύθυνες ήταν οι κυβερνήσεις τους. Στην Καρχηδόνα δεν
υπήρχαν αμερικάνικα αντιτορπιλικά. Οι Τούρκοι ήταν ελεύθεροι να
κορέσουν το φυλετικό και το θρησκευτικό τους πάθος για σφαγή,
βιασμό και πλιάτσικο σε απόσταση βολής λίθου από τα συμμαχικά και
αμερικάνικα πολεμικά πλοία. Η ουδετερότητα που είχαν επιδείξει οι
Σύμμαχοι μέχρι την πυρπόληση της Σμύρνης τους είχε δημιουργήσει
την πεποίθηση ότι κανείς δεν επρόκειτο να επέμβει στο καταστροφικό
έργο τους... Ντρέπομαι που ανήκω στο ανθρώπινο αυτό γένος». Ευτυχώς
η ανθρώπινη μεγαλοψυχία και αξιοπρέπεια βρέθηκε στα κατώτερα
πληρώματα, σε ναύτες και στρατιώτες, που με δική τους πρωτοβουλία
συνέδραμαν στο έργο του μεγάλου ανθρωπιστή, προξένου των ΗΠΑ
στην Σμύρνη Τζόρτζ Χόρτον για την διάσωση, επιβίβαση του άμαχου
πληθυσμού στα πλοία και την μεταφορά τους στα νησιά του Β.
Ανατολικού Αιγαίου. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί και η μεγάλη
βοήθεια που προσέφερε ο Αμερικανός Μεθοδιστής Asa Jennigs που με
την δική του πρωτοβουλία διαπραγματεύτηκε με την Ελληνική κυβέρνηση,
τους Αμερικανούς και Τούρκους και έσωσε χιλιάδες πρόσφυγες.

Η Διδώ Σωτηρίου στο βιβλίο της τα Ματωμένα Χώματα, τελειώνει
με την φράση: «ανάθεμα στους υπεύθυνους».

Λίγες μέρες πριν από την είσοδο στη Σμύρνη των Τουρκικών στρα-
τευμάτων ο Μητροπολίτης της, ὁΧρυσόστομος, προείδε τον βέβαιο
πλέον θάνατό του και το κακό που θα ακολουθούσε και έστειλε την τε-
λευταία του επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο όπου έγραφε «Ο Ελληνισμός
της Μικράς Ασίας, το Ελληνικό κράτος αλλά και σύμπαν το Ελληνικό
Έθνος, κατεβαίνει πλέον εις τον Άδην, από τον οποίον καμία πλέον
δύναμη δε θα δυνηθεί να το αναβιβάσει και να το σώσει. Της αφαντάστου
ταύτης καταστροφής βεβαίως αίτιοι είναι οι πολιτικοί και προσωπικοί
σας εχθροί, πλην και υμείς φέρετε μέγιστον της ευθύνης βάρος» και
ενώ θα μπορούσε να σώσει τη ζωή του αν δεχόταν την πρόταση του
Γάλλου προξένου να τον φυγαδεύσει από τη Σμύρνη, ο Άγιος αυτός
Μητροπολίτης προτίμησε να παραμείνει με το ποίμνιό του και να θυ-
σιαστεί μαζί του. 

Στις 26 Φεβρουαρίου του 156 μ.Χ., τον πολιούχο Άγιο της
Σμύρνης Πολύκαρπο τον έκαψαν ζωντανό στο αρχαίο στάδιο
της πόλης. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1922, o Μητροπολίτης Σμύρ-
νης Χρυσόστομος κατατεμαχίστηκε από τον τουρκικό όχλο
του Νουρεντίν πασά στην προκυμαία της Σμύρνης. Με τον
ηρωικό θάνατο του Άγιου Μητροπολίτου της αξέχαστης Σμύρνης, στα-
μάτησαν να χτυπούν και οι καμπάνες της Αγίας Φωτεινής.

Το άρθρο αυτό είναι ένα μνημόσυνο, ένας φόρος τιμής στους
Έλληνες της Σμύρνης που εξοντώθηκαν με τον πιο βάρβαρο τρόπο από
την τουρκική θηριωδία. 

Στα πλαίσια της συμφιλίωσης των λαών, συγχωρούμε αλλά δεν ξε-
χνούμε, γιατί όποιος ξεχνάει την ιστορία του, δεν έχει ούτε παρόν ούτε
μέλλον, γιατί ως Έλληνες δεν μνησικακούμε, αλλά οφείλουμε να θυμό-
μαστε και να διδασκόμαστε από την ιστορία μας, την αληθινή ιστορία,
γιατί μόνο η πραγματική ιστορία διδάσκει τους λαούς και τους προ-
στατεύει από ενδεχόμενες συμφορές. Γιατί η ιστορία είναι σαν τον κα-
θρέπτη του αυτοκινήτου, κοιτάμε πίσω για να πάμε μπροστά.

Eάν η ανθρωπότητα είχε διδαχθεί και είχε λάβει τα απαραίτητα και
δραστικά μέτρα, μετά την γενοκτονία των Αρμενίων, δεν θα υπήρχε η
σφαγή της Σμύρνης, δεν θα ακολουθούσε η γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου, ούτε και η γενοκτονία των Εβραίων στον δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο από τους Γερμανούς. 

Το άρθρο μου αυτό δεν έχει αντιτουρκικό χαρακτήρα, αντιτουρκικές
ήταν εκείνες οι πράξεις εις βάρος των μειονοτήτων που έπραξαν οι
Τούρκοι της εποχής εκείνης, και όπως ακριβώς γράφει ο γνωστός σε
όλους μας Δ.Ψαθάς στον πρόλογο του βιβλίου του  Η ΓΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
που απεικονίζει την πραγματικoτητα. «Δεν έχει αντιτουρκικό χαρακτήρα
το βιβλίο τούτο. Αντιτουρκικό χαρακτήρα έχουν τα ίδια τα γεγονότα,
που δείχνουν τους Τούρκους έτσι όπως ήσαν και όπως έδρασαν τα
χρόνια εκείνα. Ούτε επιτρέπεται να θυσιάζουμε την ιστορική αλήθεια
σε καμιά σκοπιμότητα, όπως, δυστυχώς, καθιερώθηκε να γίνεται από
τον καιρό που χαράχτηκε η λεγόμενη ελληνοτουρκική φιλία. Η άστοχη
τακτική της αποσιώπησης των γεγονότων της ιστορίας, ήταν ίσως κι
ένας από τους λόγους που τόσο άσκημα πορεύτηκε η «φιλία» με τους
Τούρκους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δακρυσμένη Μικρασία του Βασίλη Ι. Τζανάκαρη
Σμύρνη, Μικρασία, η ακμή, η εκστρατεία, η καταστροφή (Ελευθεροτυπία)
Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας του Τάσου Βουρνά (Τόμος β’)
Tα Ματωμένα Χώματα της Διδώ Σωτηρίου
Η Γη του Πόντου του Δ. Ψαθά
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1300-1923 του Caroline Finkel
The blight of Asia - Η Μάστιγα της Ασίας του George Horton
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Χρήστος Γιανταμίδης
Θρακομακεδόνες
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Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ



Τον Ιανουάριο του 1919, στην
Κωνσταντινούπολη, έλαβε χώρα ένα
γεγονός, το οποίο οι περισσότεροι
Έλληνες αγνοούν. 466 χρόνια μετά
την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
από τους Οθωμανούς Τούρκους, 
ο ναός της Αγίας Σοφίας που μέχρι τότε
λειτουργούσε ως τζαμί, μετετράπη για
λίγη ώρα ξανά σε ελληνικό χριστιανικό
ναό και τελέστηκε Θεία Λειτουργία. Πρω-
ταγωνιστής αυτού του συγκλονιστικού γε-
γονότος της εθνικής μας ζωής, ήταν ο
παπα-Λευτέρης Νουφράκης από τις Αλώ-
νες Ρεθύμνου, ο οποίος υπηρετούσε ως
στρατιωτικός ιερέας στη Β’ Ελληνική Με-
ραρχία, μια από τις δύο Μεραρχίες που
συμμετείχαν στις αρχές του 1919 στο
«συμμαχικό» εκστρατευτικό σώμα στην
Ουκρανία.

Η Μεραρχία αυτή στο δρόμο προς την
Ουκρανία στάθμευσε για λίγο στην Κων-
σταντινούπολη, την Πόλη των ονείρων
του ελληνικού λαού, η οποία βρισκόταν
τότε υπό «συμμαχική επικυριαρχία», ύστε-
ρα από το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου.

Μια ομάδα Ελλήνων αξιωματικών με
επικεφαλής το γενναίο Κρητικό και μαζί
του τον ταξίαρχο Φραντζή, τον ταγμα-
τάρχη Λιαρομάτη, τον λοχαγό Σταματίου
και τον υπολοχαγό Νικολάου αγνάντευαν
από το πλοίο την πόλη και την Αγια-
Σοφιά, κρύβοντας βαθιά μέσα στην καρδιά
τους το μεγάλο μυστικό τους, τη μεγάλη
απόφαση που είχαν πάρει το περασμένο
βράδυ, ύστερα από πρόταση και έντονη
επιμονή του λιονταρόψυχου Κρητικού
παπα-Λευτέρη Νουφράκη. Να βγουν δη-
λαδή στην πόλη και να λειτουργήσουν
στην Αγια-Σοφιά.

Όλοι τους ήταν διστακτικοί, όταν
άκουσαν τον παπα-Λευτέρη να τους
προτείνει το μεγάλο εγχείρημα.
Ήξεραν ότι τα πράγματα ήταν πολύ
δύσκολα.

Η Αγια-Σοφιά, ήταν ακόμη τζαμί, σί-
γουρα κάποιοι φύλακες θα ήταν εκεί, κά-
ποιοι άλλοι θα πήγαιναν για προσευχή,
δεν ήταν δύσκολο από τη μια στιγμή στην
άλλη να γεμίσει η εκκλησία. Ύστερα ήταν
και οι ανώτεροί τους που δεν θα έβλεπαν
με καλό μάτι αυτή την ενέργεια, η οποία
σίγουρα θα προκαλούσε θύελλα αντιδρά-
σεων από τους «συμμάχους» για την
«προκλητικότητά» της. Ίσως μάλιστα να
δημιουργείτο και διπλωματικό επεισόδιο
που θα έφερνε σε δύσκολη θέση την ελ-
ληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό
Ελευθέριο Βενιζέλο. Όμως ο παπα-Λευ-
τέρης έχει πάρει την απόφασή του, ήταν
αποφασιστικός και κατηγορηματικός.

- Αν δεν έρθετε εσείς, θα πάω μοναχός
μου! Μόνο ένα ψάλτη θέλω. Εσύ, Κων-
σταντίνε (Λιαρομάτη), θα μου κάνεις τον
ψάλτη;

- Εντάξει, παππούλη, του απάντησε ο
Ταγματάρχης, που πήρε και αυτός την
ίδια απόφαση, κι όλα πια είχαν μπει στο
δρόμο τους.

Τελικά, μαζί τους πήγαν και οι άλλοι.
Το πλοίο που μετέφερε τη Μεραρχία

είχε αγκυροβολήσει στ’ ανοιχτά, γι αυτό
επιβιβάστηκαν σε μια βάρκα στην οποία
κωπηλατούσε ένας Ρωμιός της Πόλης και
σε λίγο αποβιβάστηκαν στην προκυμαία.
Ο Κοσμάς, ο ντόπιος βαρκάρης, έδεσε τη
βάρκα και τους οδήγησε από τον συντο-
μότερο δρόμο στην Αγια-Σοφιά. Η πόρτα
ήταν ανοιχτή λες και τους περίμενε. Ο
Τούρκος φύλακας κάτι πήγε να πει στη
γλώσσα του, όμως τον καθήλωσε στη θέση
του και τον άφησε άφωνο ένα άγριο κι
αποφασιστικό βλέμμα του ταξίαρχου

Φραντζή. Όλοι μπήκαν μέσα σε ευλάβεια
και προχώρησαν κάνοντας το σταυρό
τους. Ο παπα-Λευτέρης ψιθύρισε με με-
γάλη συγκίνηση: «Εισελεύσομαι εις τον
οίκον σου, προσκυνήσω προς Ναόν Άγιόν
σου εν φόβω».

Προχωρεί γρήγορα, δεν χρονοτριβεί.
Εντοπίζει τον χώρο στον οποίο βρισκόταν
το Ιερό και η Αγία Τράπεζα. Βρίσκει ένα
τραπεζάκι, το τοποθετεί σ’ αυτή τη θέση,
ανοίγει την τσάντα του, βγάζει όλα τα
απαραίτητα για τη Θεία Λειτουργία, βάζει
το πετραχήλι του και αρχίζει.

- «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
νυν και αεί και εις τους αιώνας των αι-
ώνων».

- «Αμήν», αποκρίνεται ο ταγματάρχης
Λιαρομάτης και η θεία λειτουργία στην
Αγια-Σοφιά έχει αρχίσει. Οι αξιωματικοί
μοιάζουν να τα ‘χουν χαμένα, όλα έγιναν
τόσο ξαφνικά και φαίνονται απίστευτα.

Η Θεία Λειτουργία προχωρεί κανονικά.
Η Αγια-Σοφιά ύστερα από 466 ολόκληρα
χρόνια ξαναλειτουργείται! Ο παπα-Λευ-
τέρης συνεχίζει. Όλα γίνονται ιεροπρεπώς,
σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας.
Ακούγονται τα «Ειρηνικά», το «Κύριε
ελέησον», «ο Μονογενής Υιός και Λόγος
του Θεού», που γράφτηκε από τον ίδιο
τον Ιουστινιανό με την προσταγή και την
φροντίδα του οποίου χτίστηκε και η Αγια-
Σοφιά. Ακολουθεί η «Μικρή Είσοδος»,
το «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ», ο «Από-
στολος» από τον ταξίαρχο Φραντζή και
το «Ευαγγελικό Ανάγνωσμα» από τον
παπα-Λευτέρη. Χρέη νεωκόρου εκτελεί ο
υπολοχαγός Νικολάου.

Στο μεταξύ η Αγια-Σοφιά αρχίζει να
γεμίζει με Τούρκους. Ο παπα-Νουφράκης
δεν πτοείται και συνεχίζει. Οι άλλοι κοι-
τάζουν σαστισμένοι πότε τον ατρόμητο
παπά και πότε τους Τούρκους που μέχρι
εκείνη τη στιγμή παρακολουθούν σιωπηλοί
μη μπορώντας ίσως να πιστέψουν στα
μάτια τους, γιατί αυτό που γινόταν εκείνη
την ώρα μέσα στην Αγια-Σοφιά, ήταν
πραγματικά κάτι το απίστευτο.

Μετά το «Ευαγγέλιο» ακολουθεί το
«Χερουβικό» από τον ταγματάρχη Λια-
ρομάτη, ενώ ο παπα-Λευτέρης τοποθετεί
το αντιμήνσιο πάνω στο τραπεζάκι, για
να κάνει την «Προσκομιδή». Οι Τούρκοι
συνεχώς πληθαίνουν. Οι ώρες είναι δύ-
σκολες, αλλά και ανεπανάληπτες, επικές.
Ο παπα-Νουφράκης συνεχίζει. Βγάζει από
την τσάντα ένα μικρό «Άγιο Ποτήριο»,
ένα δισκάριο, ένα μαχαιράκι, ένα μικρό
πρόσφορο κι ένα μικρό μπουκαλάκι με
νάμα. Με ιερή συγκίνηση και κατάνυξη
κάνει την προσκομιδή, ενώ ο Λιαρομάτης
συνεχίζει να ψάλει το «Χερουβικό». Όταν
ολοκλήρωσε την «Προσκομιδή», στρέφε-
ται στον υπολοχαγό Νικολάου, του λέει
ν’ ανάψει το κερί για να ακολουθήσει η
«Μεγάλη Είσοδος». Ο νεαρός υπολοχαγός
προχωρεί μπροστά με το αναμμένο κερί
και ακολουθεί ο παπάς βροντοφωνάζον-
τας: «Πάντων ημών μνησθείη Κύριος ο
Θεός».

Στη συνέχεια ακολουθούν οι «Αιτήσεις»
και το «Πιστεύω», το οποίο είπε ο
Φραντζής. Στο μεταξύ η Αγια-Σοφιά, έχει
γεμίσει με Τούρκους κι ανάμεσά τους
υπάρχουν και πολλοί Έλληνες της Πόλης,
που βρέθηκαν εκεί αυτή την ώρα και
παρακολουθούν με συγκίνηση τη
λειτουργία, χωρίς να τολμούν να
εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους
«δια τον φόβον των Ιουδαίων», δηλαδή
των Τούρκων. 

Μόνο κάποιες στιγμές δεν μπορούν
να συγκρατήσουν τα δάκρυα που τρέχουν

από τα μάτια τους και για να μην προδο-
θούν φροντίζουν και τα σκουπίζουν πριν
γίνουν «πύρινο» ποτάμι και τότε ποιός
θα μπορούσε να τα συγκρατήσει.

Η Λειτουργία στο μεταξύ φτάνει στο
ιερότερο σημείο της, την «Αναφορά». Ο
παπα-Λευτέρης με πάλλουσα από τη συγ-
κίνηση φωνή λέει: «Τα σα εκ των Σων,
Σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια
πάντα».

Όλοι οι αξιωματικοί γονατίζουν και η
φωνή του ταγματάρχη Λιαρομάτη ακού-
γεται να ψέλνει το «Σε υμνούμεν, Σε ευ-
λογούμεν, Σοι ευχαριστούμεν Κύριε και
δεόμεθά Σου ο Θεός ημών».

Σε λίγη ώρα η αναίμακτη θυσία του
Κυρίου μας έχει τελειώσει στην Αγια-Σο-
φιά, ύστερα από 466 ολόκληρα χρόνια!
Ακολουθεί το «Άξιον Εστί», το «Πάτερ
ημών», το «Μετά φόβου Θεού πίστεως
και αγάπης προσέλθετε» και όλοι οι αξιω-
ματικοί πλησιάζουν και κοινωνούν τα
«Άχραντα Μυστήρια». Ο παπα-Λευτέρης
λέει γρήγορα τις ευχές και ενώ ο Λιαρο-
μάτης ψέλνει το «Είη το όνομα Κυρίου
ευλογημένον» καταλύει το υπόλοιπον της
Θείας Κοινωνίας και απευθυνόμενος στον
υπολοχαγό Νικολάου του λέει: «Μάζεψέ
τα γρήγορα όλα και βάλ’ τα μέσα στην
τσάντα». Ύστερα κάνει την «Απόλυση».

Η Θεία Λειτουργία στην Αγια-Σοφιά,
έχει ολοκληρωθεί. Ένα όνειρο δεκάδων
γενεών Ελλήνων έχει γίνει πραγματικό-
τητα. Ο παπα-Νουφράκης και οι τέσσερις
αξιωματικοί είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν
και να επιστρέψουν στο πλοίο. Η Εκκλησία
όμως είναι γεμάτη Τούρκους, οι οποίοι
έχουν αρχίσει να γίνονται άγριοι, επιθε-
τικοί συνειδητοποιώντας τι ακριβώς είχε
συμβεί. Η ζωή τους κινδυνεύει άμεσα.
Όμως δε διστάζουν, πλησιάζει ο ένας τον
άλλο, γίνονται «ένα σώμα», μια γροθιά
και προχωρούν προς την έξοδο.

Οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να τους επι-
τεθούν, όταν ένας Τούρκος αξιωματούχος
παρουσιάζεται με την ακολουθία του και
τους λέει: «Ντουρούν χέμεν». (Αφήστε
τους να περάσουν). Το είπε με μίσος. Θα
ήθελε να βάψει τα χέρια του στο αίμα
τους, όμως εκείνη τη στιγμή έτσι έπρεπε
να γίνει, αυτό επέβαλαν τα συμφέροντα
της πατρίδας του, δεν ήταν χρήσιμο γι
αυτούς να σκοτώσουν τώρα πέντε Ρωμιούς
αξιωματικούς μέσα στην Αγια-Σοφιά. Δεν
ξεχνά ότι στ’ ανοιχτά της Πόλης βρίσκονται
δύο ετοιμοπόλεμες ελληνικές Μεραρχίες
κι ακόμη ότι η Κωνσταντινούπολη βρί-
σκεται ουσιαστικά υπό την επικυριαρχία
των νικητών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
στους οποίους βέβαια δεν συμπεριλαμ-
βάνονται οι Τούρκοι.

Στο άκουσμα αυτών των λόγων οι
Τούρκοι υποχωρούν. Ο παπα-Νουφράκης

και οι άλλοι αξιωματικοί βγαίνουν από
την Αγια-Σοφιά και κατευθυνόμενοι προς
την προκυμαία, όπου τους περιμένει η
βάρκα. Ένας μεγαλόσωμος Τούρκος τους
ακολουθεί, σηκώνει ένα ξύλο και ορμά
για να χτυπήσει τον παπα-Νουφράκη. Δι-
αισθάνεται, ξέρει ότι αυτός ο παπάς είναι
ο εμπνευστής, ο δημιουργός αυτού του
γεγονότος.

Ο ηρωικός παπάς σκύβει για να προ-
φυλαχθεί, αλλά ο Τούρκος καταφέρνει
και τον χτυπά στον ώμο. Λυγίζει το σώμα
του από τον αβάσταχτο πόνο, όμως μαζεύει
τις δυνάμεις του, ανασηκώνεται και συ-
νεχίζει να προχωρεί. Στο μεταξύ ο ταγ-
ματάρχης Λιαρομάτης και ο λοχαγός Στα-
ματίου αφοπλίζουν τον Τούρκο, που είναι
έτοιμος για να δώσει το πιο δυνατό κι
ίσως το τελειωτικό χτύπημα στον παπά.
Ήδη, πλησιάζουν στη βάρκα. Μπαίνουν
όλοι μέσα.

Ο Κοσμάς μαζεύει τα σχοινιά και αρ-
χίζει γρήγορα να κωπηλατεί. Σε λίγο βρί-
σκονται πάνω στο ελληνικό πολεμικό
πλοίο ασφαλείς και θριαμβευτές.

Ακολούθησε διπλωματικό επεισόδιο
και οι «σύμμαχοι» διαμαρτυρήθηκαν έν-
τονα στον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βε-
νιζέλο, ο οποίος αναγκάστηκε να επιπλήξει
τον παπα-Λευτέρη Νουφράκη. Όμως κρυ-
φά επικοινώνησε μαζί του και επαίνεσε
και συνεχάρη τον πατριώτη ιερέα, που
«έστω και για λίγη ώρα ζωντάνεψε μέσα
στην Αγια-Σοφιά τα πιο ιερά όνειρα του
Έθνους μας».

Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές το ιστο-
ρικό της Θείας Λειτουργίας που έγινε
ύστερα από 446 χρόνια στην Αγια-Σοφιά
από τον ηρωικό παπα-Λευτέρη Νουφράκη.
Σήμερα δεν υπάρχει καμία προτομή του
στο χωριό του, στην πόλη του Ρεθύμνου,
στον περίβολο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Κρήτης ή σε κάποια πλατεία της πρω-
τεύουσας της Ελλάδας. Κανένας δρόμος,
έστω και ο πιο ασήμαντος, δε φέρει το
όνομά του. Καμία αναφορά δε γίνεται
στη ζωή και στη δράση του στα πλαίσια
της τοπικής ή της εθνικής μας ιστορίας.

Τίποτε απ’ όλα δεν έχει γίνει! Όχι γι
αυτόν. Αυτός το χρέος του το έκαμε χωρίς
να αποβλέπει σε κανενός είδους ανταπό-
δοση. Αλλά για μας, για μας που έχουμε
ανάγκη από τέτοια ηρωικά πρότυπα, από
ισχυρά στηρίγματα, για να, μπορέσουμε
να κρατήσουμε και να διασώσουμε ό,τι
είναι δυνατόν από την ταυτότητά μας,
από τα ιδανικά του γένους μας, από την
ίδια την ψυχή μας.

Από το βιβλίο της Άννας Ιακώβου 
«Συνέβη εις την Πόλη» Εκδόσεις Άθως 

Αντώνης Στιβακτάκης. Το κείμενο πρωτο-
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ηρακλείου 

Κρήτης "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ", την 3/6/1998.
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Οι προπονήσεις για την νέα αθλη-
τική σεζόν ξεκινούν με όρεξη, εν-
θουσιασμό και σπουδαία πλάνα! Το
καλοκαίρι αυτό ήταν πλούσιο σε
αθλητική δράση!

Τον μήνα Ιούνιο είχαμε πολλαπλές
συμμετοχές των ομάδων μας σε δια-
δημοτικές και πανελλήνιες διοργα-
νώσεις, πραγματοποιήσαμε την κα-
λοκαιρινή επίδειξη του συλλόγου
μας με βραβεύσεις των αθλητριών
της χρονιάς και είχαμε μία μεγάλη
επιτυχία της DREAM TEAM όπου για
τρίτη χρονιά στο Πανελλήνιο αγω-

νιστικό πρωτάθλημα COSMOGYM
CONTEST, κρίθηκε ΧΡΥΣΗ ΟΜΑΔΑ!

Τον Ιούλιο είχαμε υψηλό στόχο
την συμμετοχή της ομάδας των Αστε-
ριών στο επίσημο EURO GYM στην
Σουηδία! Μετά απο εντατικές καθη-
μερινές προπονήσεις, αναχώρησε η
πολυάριθμη αποστολή μας 45 άτομα
( 22 αθλήτριες και 23 συνοδοί) γιά
το Helsingborg της Σουηδίας!

Το EURO GYM μας εντυπωσίασε,
ήταν μια άψογη διοργάνωση, στάδια,
παροχές, επίπεδο και εμείς όμως
σταθήκαμε στο ύψος των περιστά-
σεων με ένα πολύ καλλιτεχνικό και
δυναμικό πρόγραμμα, οι αθλήτριες
και οι προπονήτριες κατάφεραν να

αποσπάσουν πανευρωπαϊκή αποδοχή
και πολλά συγχαρητήρια ακόμα και
από την ρώσικη αποστολή!

Οι αθλήτριες που συμμετείχαν στην
αποστολή ήταν, Γούρναρη Ιωάννα,
Δέδε Βίκυ, Δεληκούρα Νάσια, Δημη-
τροπούλου Χριστίνα, Δραγούνη Χρυ-
σούλα, Καρδάτου Λυδία, Κορνότου-
Τζάκη Δήμητρα, Λάττα Ιουλίετα, Λυμ-
περοπούλου Μαρία, Λυμπεροπούλου
Μαριάννα, Μπερκέτη Μαράγια, Ναυ-
ροζίδου Βικτώρια, Νταρουίς Ελισάβετ,
Ξενοπούλου Νάντια, Παπαϊωάννου
Αμαλία, Σερήφ Δανάη, Τζαβέλα Ει-

ρήνη, Τρουλλινού Κατερίνα, Φιλιπ-
πούση Μελίνα, Χαλίλαη Σοφία, Χει-
λετζάρη Μαρία, Ψαρομμάτη Μικαέ-
λα-Ζωή!

Επικεφαλής Προπονήτρια-χορο-
γράφος Ολυμπία Δραγούνη, συνερ-
γάτιδα Γαβριέλα Καραγιάννη, συνο-
δός προπονήτρια Όλγα Αξιώτη, έφο-
ρος της ομάδας Σάσα Φίλη!

Μπράβο στο Δ.Σ. της Ολυμπιάδας
και στην πρόεδρο Χρύσα Τσαφαντάκη
για την άψογη προετοιμασία του τα-
ξιδιού!

Ευχόμαστε η νέα χρονιά να μας
βρει με υγεία, προσπάθεια για το
καλύτερο και όμορφες εξελίξεις για
τον καθένα!!!
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TA NEA THΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ»

Γιατί το παιδί μου ν’ ασχοληθεί με τον αθλητισμό;

➤ γιατί ο αθλητισμός συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής

➤ ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα

➤ καταπολεμά το άγχος

➤ του διδάσκει την πειθαρχία, την ομαδικότητα, τον θεμιτό ανταγωνισμό,

τον αλτρουισμό

➤ του ενισχύει το αίσθημα της άμιλλας και της συνεργασίας

➤ επιδρά θετικά στην προσωπικότητα του παιδιού

Γιατί η άθληση προσφέρει στιγμές  χαράς, διασκέδασης και γνώσης

για το παιδί… Επιπλέον, εμπνέει στα παιδιά πρότυπα που αγαπούν

και σέβονται την προσωπικότητά τους … απομακρύνοντάς τα από

τις διάφορες μάστιγες της εποχής μας...

ΚΚΕ: «Οχι» στο αντιρατσιστικό και το σύμφωνο συμβίωσης 
για τους ομοφυλόφιλους 

Την κάθετη αντίθεση του ΚΚΕ με το αντιρα-
τσιστικό νομοσχέδιο δήλωσε ο Δημήτρης Κου-
τσούμπας σε χθεσινή του συνέντευξη, επισημαί-
νοντας ότι στοχοποιούνται συνολικά οι
προοδευτικές απόψεις. Ο γ.γ. του ΚΚΕ ουσιαστικά
επανέλαβε τη θέση ότι το νομοσχέδιο ενσωματώ-
νει τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και οι διατάξεις

του «επεκτείνονται και σε ό,τι θεωρεί “έγκλημα πολέμου” και “γενοκτονία” η κυρίαρχη άποψη
των ιμπεριαλιστών, όπως αυτή εκφράζεται από διεθνή δικαστήρια που ελέγχονται από τους
ίδιους» (ανακοίνωση Γραφείου Τύπου στις 21 Νοεμβρίου 2013). 

Ο επικεφαλής του Περισσού εκτίμησε μάλιστα ότι, εκτός των προοδευτικών ιδεών, το
νομοσχέδιο «διώκει την ίδια τη λαϊκή πάλη, διώκει την κομμουνιστική ιδεολογία, δεν διώκει
μόνο τη φασιστική ιδεολογία ή άλλες ρατσιστικές ιδεολογίες, και το κυριότερο ποινικοποιεί
στην πραγματικότητα τη διαφορετική άποψη». «Γι’ αυτό εμείς είμαστε κάθετοι με αυτό το
νομοσχέδιο, θα το καταψηφίσουμε με όσες τροπολογίες και αν φέρουν γιατί δεν αλλάζει»,
είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στον ΑΝΤ1. 

Επισήμανε δε ότι το ΚΚΕ έχει υπερψηφίσει τους παλαιότερους νόμους για τις γενοκτονίες
και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων και πως αναγνωρίζει «τη γενοκτονία των Ποντίων, των Μι-
κρασιατών κ.λπ. Όμως δεν θεωρούμε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να φυλακιστεί η κ. Ρεπούση
επειδή έχει διαφορετική άποψη σ’ αυτό το ζήτημα», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πέραν
πάντως της «επικινδυνότητας» που φέρουν οι γενικεύσεις του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου,
ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισήμανε ότι δεν είναι εύκολο να τεθεί εκτός νόμου το ΚΚΕ,
αφού «ο ελληνικός λαός, το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει πείρα μεγάλη». Υπογράμμισε ωστόσο
ότι «πολλοί πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και προετοιμάζουν το έδαφος» για κάθε ενδεχόμενο. 

Αντιπαρέβαλε την προτεραιότητα να διώκεται ποινικά όποιος οδηγείται «ρατσιστικά, να
πάει να προπηλακίσει, είτε μετανάστη είτε ανήμπορο είτε γέροντα είτε ομόφυλα ζευγάρια»,
αλλά τάχθηκε και κατά της ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια. Χαρακτήρισε
«προσωπική υπόθεση» την επιλογή να συμβιώνουν άτομα του ιδίου φύλου, προσθέτοντας
πως «δεν είναι δημόσια και ούτε πρέπει να γίνει και με τέτοια νομοθετική ρύθμιση». Τάχθηκε
επίσης κατά της δυνατότητας υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, λέγοντας ότι «είναι
άλλο ζήτημα η οικογένεια, τα ετερόφυλα ζευγάρια που μπορεί να κάνουν οικογένεια, γιατί
μετά ανοίγει ένας δρόμος που αφορά το παιδί, το πώς μεγαλώνει, τα πρότυπα που έχει». 

Πέραν των ζητημάτων που προκύπτουν από το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, ο γ.γ. του
ΚΚΕ προέβλεψε ότι σύντομα θα διεξαχθούν εκλογές: «Αν δεν έχουμε το φθινόπωρο, θα
έχουμε αρχές του χρόνου με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας» προ-
έβλεψε, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΚΚΕ «δεν θα ψηφίσει κανέναν για Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
όπως το κάναμε και άλλες φορές». Επαναλαμβάνοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει
συνεργασία του ΚΚΕ με τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητικό επίπεδο, ο επικεφαλής του Περισσού
δήλωσε ότι «σε τέτοια κυβέρνηση αυτού του συστήματος, που ο κόσμος μάς καλεί να συμ-
μετέχουμε για να γίνει καλύτερη, αν το κάνουμε, αυτός ο ίδιος κόσμος θα μας κυνηγάει με
τις πέτρες. Έχουμε πείρα σ’ αυτά τα ζητήματα».


