
Ὁ ἀείμνηστος Κωνσταν -
τῖνος Δοξιάδης, ἀπό τούς

σπουδαιότερους ἀρχιτέκτονες-
πολεοδόμους παγκοσμίως, ὅταν
εἶχε σχεδιάσει τήν οἰκιστική
ἀνάπτυξη τῶν Ἀθηνῶν, εἶχε
ἀναφέρει ὅτι ἡ πρωτεύουσα
εἶναι κατάλληλη γιά μέχρι
1.000.000 κατοίκους. Οἱ μετα-
πολεμικές ὅμως κυβερνήσεις
δημιούργησαν ἕνα τέρας. Κα-
ταστρατηγῶντας τούς νόμους
τῆς ὑδραυλικῆς, μπουκώσαμε
τίς διεξόδους τοῦ νεροῦ πρός
τήν θάλασσα, σκεπάζοντας τά
ποτάμια.

Τά ποτάμια ἐξακολουθοῦν
νά ρέουν κάτω ἀπό τούς δρό-
μους τῆς Ἀθήνας. Σέ πολλά
κτίρια κατά μῆκος τοῦ δρόμου
ἀντλοῦνται καί σήμερα νερά,
μέ ὑδραυλικά συστήματα, ἐνῶ
γεωτρήσεις τοῦ ΙΓΜΕ ἀπέδειξαν
ὅτι οἱ περισσότεροι δρόμοι τῆς
Ἀθήνας κρύβουν ἕνα μπαζω-
μένο ρέμα ἤ ἕνα ὑπόγειο πο-
τάμι.

Ὁ Ἰλισός, ὁ Ἠριδανός, ὁ Κυ-
κλόβορος, τό Λυκόρεμα, ὁ Βουρ-
λοπόταμος, ὁ Βοϊδοπνίχτης, ὁ
Ἀλασσώνας εἶναι μερικά ἀπό
αὐτά. Σύμφωνα μέ μελέτη τοῦ
ΕΜΠ, τά ἀνοιχτά ρέματα τό
1945, εἶχαν μῆκος 1.280 χιλιό-
μετρα καί σήμερα, μόλις, 434

χιλιόμετρα, μειώθηκαν, δηλαδή,
σέ ποσοστό 66,4%. Ὅπως δέ,
προκύπτει ἀπό μελέτη τοῦ
ΙΓΜΕ, πρίν ἀπό μερικά χρόνια,
τό 80% τῶν νερῶν τῆς βροχῆς
τό ἀπορροφοῦσε τό ἔδαφος καί
μόλις τό 20% ἔπεφτε στήν θά-
λασσα, σήμερα τό ποσοστό
αὐτό ἔχει ἀλλάξει δραματικά.

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές,
ὅτι τά πλημμυρικά φαινόμενα
πού συχνά - πυκνά σημειώνον-

ται στό λεκανοπέδιο, δέν ἀπο-
τελοῦν «κεραυνό ἔν αἰθρίᾳ»,
ἀλλά εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν
ἐπιλογῶν μας καί τῆς στρεβλῆς
ἀνάπτυξης πού ἀκολουθήσαμε.
Καί οἱ ἀριθμοί εἶναι ἐνδεικτικοί:
μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
οἱ δομημένες ἐπιφάνειες στήν
Ἀθήνα κάλυπταν τό 25% τοῦ
λεκανοπεδίου. Μετά τό 1975,
τό 75% καλύφθηκε ἀπό δομη-
μένες ἐπιφάνειες καί δρόμους

δίκτυα, ἑνῶ οἱ ἐλεύθεροι χῶροι
ἀποτελούν, μόλις, το 4%.

Στά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, διέ-
σχιζαν τό λεκανοπέδιο, 700 χεί-
μαρροι, ποτάμια καί ρυάκια. Τό
1999, ὁ ἀριθμός τους ἦταν μι-
κρότερος τῶν 70 (κάτω, δηλαδή
καί ἀπό τό 10%) καί σήμερα,
δέν ὑπερβαίνουν τά 50. Ποῦ χά-
θηκαν; Μπαζώθηκαν καί κα-
ταπατήθηκαν.

Μόνο στό λεκανοπέδιο τῆς
Ἀττικής ἔχουν μπαζωθεῖ καί
τσιμεντοποιηθεῖ περίπου 550
χιλιόμετρα ρέματα καί χείμαρ-
ροι. Κι αὐτό, προκειμένου νά
πραγματοποιηθοῦν τά οἰκιστι-
κά ὄνειρα τῶν κατοίκων τᾶς
Ἀθήνας, μέ τίς γνωστές συνέ-
πειες, πού καί σήμερα (γιά πολ-
λοστή φορά) βιώσαμε.

Οἱ πανεπιστημιακές μελέτες
συγκρίνουν τήν σημερινή τσι-
μεντούπολη μέ τίς παλαιότερες
διαμορφώσεις της, ὅπου γεωρ-
γικές ἐκτάσεις, χωράφια καί πο-
τάμια διέσχιζαν τή γῆ. Ἡ εἰκόνα
τῶν πανάρχαιων ποταμῶν πού
πότιζαν τήν Ἀθήνα καί ἀπορ-
ροφοῦσαν τα νερά τῆς βροχῆς
ἔχει περάσει ἀνεπιστρεπτί.

Ἔτσι, κάθε φορά πού βρέχει
λίγο παραπάνω, λόγω τῶν ἐπι-
χωματώσεων καί τῶν ἀλλοπρό-

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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Ἡ φύση ἐκδικεῖται
Δέν τήν σεβόμαστε γι᾽ αὐτό καί πνιγόμαστε

Συνέχεια στη σελ. 4

Ἡ σκιαγραφία τοῦ Νεοέλληνα καί ἡ κρίση Σελ. 9 Ἀπαλλαγή ἀπό τά δημοτικά τέλη Σελ. 11
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Οἱ Ἐκλογές

Ἀγαπητοί συμπολίτες
Θά ἐπιχειρήσουμε νά κά-

νουμε μιά ὑπόθεση ἐργασίας.
Ἡ πολιτική σκηνή μᾶς δίνει

κάποιες ἀναγνώσεις. Οἱ ἐκλο-
γές ἔρχονται, μέ πιθανότερη
ἐποχή τήν ἄνοιξη, χωρίς νά
ἀποκλείεται νά διεξαχθοῦν
καί συντομώτερα. Ἴσως χρη-
σιμοποιηθεῖ ἡ προεδρική
ἐκλογή ὡς ἀφορμή καί ὄχι ὡς
αἰτία. Οἱ βουλευτές τῆς ΔΗ-
ΜΑΡ γνωρίζουν ὅτι δέν ἔχουν ἐλπίδες νά ξα-
ναεκλεγοῦν. Οἱ τῶν ΑΝΕΛ πολύ λίγες, ὅπως
ἐπίσης καί οἱ περισσότεροι ἀνεξάρτητοι βου-
λευτές. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ κυβέρνηση δέν
θά εἶχε μεγάλη δυσκολία νά συγκεντρώσει
τίς 180 ψήφους.

Ἐπειδή ὅμως εἴμαστε προτεκτορᾶτο καί
ἄλλοι καθορίζουν τίς ἐξελίξεις, θά φανεῖ ὅτι
δέν μαζεύονται τά κουκιά γιά νά πᾶμε σέ
ἐκλογές. Τόν Ἀλέξη Τσίπρα τόν προωθοῦν

φανερά καί «μέ τά χίλια». Τί
διαφορές ἔχει ἡ σημερινή κυ-
βέρνηση, μέ μία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ;
Στά οἰκονομικά σχεδόν μη-
δενικές. Σοβαρές ἀλλαγές
δέν πρόκειται νά τολμήσουν,
γι’ αὐτό καί τόν ἔχουν βάλει
στήν λέσχη τους. Στά ἐθνικά
καί κοινωνικά, θά εἶναι ἀκό-
μα χειρότερα. Περισσότερο
προδοτική πολιτική στήν
Θράκη, στό Αἰγαῖο, στήν Κύ-
προ, μέ τά Σκόπια, τήν Ἀλβα-
νία, μέ τούς λαθρομετανά-

στες, τούς ὁμοφυλόφιλους, στίς σχέσεις μέ
Ἐκκλησία, ἄσυλο καί ἕνα σωρό ἰδεοληψίες
πού ἔχουν μεζεμένες. Αὐτά ὄχι μόνον δέν πει-
ράζουν τούς καθοδηγητές, ἀλλά μᾶλλον τά
ἐπιθυμοῦν.

Ἄλλωστε τά σοβαρά τους σχέδια συνηθίζουν
νά τά ἐφαμόζουν μέ κυβερνήσεις ἀριστερές, ἤ
ἡμιαριστερές, ἤ δῆθεν ἀριστερές. Καί ναί μέν
ὁ ΣΥΡΙΖΑ τούς ἐξυπηρετεῖ περισσότερο, ἀλλά
γιά σιγουριά τοποθετοῦν καί ἕνα ἀντίβαρο.

Ὅπως εἴπαμε ἡ ΔΗΜΑΡ δέν ἔχει καμμία
τύχη. Οἱ Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες πολύ δύσκολα
θά μποῦν στήν Βουλή. Τό ΠΑΣΟΚ μέ ὅποιο
ὄνομα ἔχει ἐκείνη τήν ἐποχή, θά παλέψει
πολύ γιά τήν εἴσοδό του καί ἄν τά καταφέρει,
ὁ ἀριθμός τῶν βουλευτῶν του, δέν μπορεῖ νά
δώσει σταθερή κυβέρνηση. Τό ἴδιο ἰσχύει καί
μέ αὐτό τό κατασκεύασμα πού λέγεται ποτάμι.
Τό ΚΚΕ συμμετέχει σέ κυβέρνηση μόνο μέ
ἐπανάσταση, ὅπως λέει τό καταστατικό του
καί μέ πλήρη ἐπικράτηση τοῦ Σοσιαλισμοῦ
(Κομουνισμοῦ). Ἔτσι μένει μόνον ἡ Νέα Δη-
μοκρατία. Μιά συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ δέν
εἶναι ἁπλῶς μονόδρομος, ἀλλά ἐξυπηρετεῖ
πλήρως τά ἀφεντικά, ἀφοῦ μέ τήν ὑπερενι-
σχυμένη πλειοψηφία, θά ἔχουν πλήρη νομι-
μοποίηση αὐτῶν πού θέλουν νά περάσουν.
Ἀλίμονό μας. 

Τί καί ἄν γιορτάζουμε τήν ἀπελευθέρωση
ἀπό τούς Τούρκους, τούς Γερμανούς, τά σχέδια
Μάρσαλ; Δέν παύσαμε ποτέ νά εἴμαστε ὑπο-
τελεῖς. Μία εὐχή μόνον μᾶς μένει: 

Καλή λευτεριά ἀδέλφια

Ρήσεις
καί ἀποφθέγματα

Ἐδώ καί 25 αἰῶνες ὁ μέ-
γας Θουκυδίδης ἀπεφαίνε-
το: «Δέν εἶναι δυνατόν νά
ἔχουν τήν ἰδίαν ἀξίαν ἤ νά
εἶναι ἐπίσης δίκαιαι αἱ περί
τῶν δημοσίων πραγμάτων
γνῶμαι ἐκείνων ὅσοι δέν
ἔχουν, ὅπως οἱ ἄλλοι, τέκνα
διά νά μετάσχουν τῶν
ἰδίων κινδύνων» (Ἐπιτά-
φιος κεφ. 44 παρ. 3, μτφρ.
Ἐλευθέριος Βενιζέλος). Οἱ
λόγοι του ὄχι μόνον εἶναι
σήμερα ἐπίκαιροι καί ἀνε-
φάρμοστοι, ἀλλά συμβαίνει
καί τό ἀντίθετο. Οἱ κατέ-
χοντες τήν ἐξουσία εὐνοοῦν
σκανδαλωδῶς τούς ἀγά-
μους καί τούς ἀτέκνους καί
ἔχουν στό στόχαστρο τούς
πολυτέκνους καί ἐφέτος μέ
τίς φορολογικές δηλώσεις
γίνεται πραγματική «φο-
ροσφαγή τῶν πολυτέκνων»

Βασίλης Θεοτοκάτος
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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 κα-
νένα ἄλλο στοιχεῖο,
στήν διεύθυνση: 
dekeleianews@gmail.
com. Προαιρετικά
μπορεῖ νά μᾶς ἀνα-
φέρει καί τήν πε-
ριοχή πού κατοικεῖ.
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Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453

Γλωσσικά
Τὰ κακὰ νέα, μαθαίνονται γρή-

γορα. Καὶ τὰ λάθη, ἀκόμα γρη-
γορώτερα. Λάθη ἐκφραστικὰ ποὺ
τὰ συναντᾶς σὲ ὅλες τὶς τηλεο-
πτικὲς ζῶνες. Ἀκόμα καὶ σὲ αὐτὴ
τοῦ κεντρικοῦ δελτίου εἰδήσεων.
Λάθη ποὺ ἐξαπλώνονται σὰν
λεκτικοὶ ἰοί. Ἕνας νὰ κάνει τὸ
λάθος, εἶναι σχεδὸν βέβαιο -μὲ
μαθηματικὴ ἀκρίβεια- πὼς τὴν
ἑπόμενη ἡμέρα, θὰ ἀκούσεις τὸ
ἴδιο λάθος σὲ ἄλλο κανάλι, κι
ἀπὸ ἄλλο παρουσιαστή. 

•  «…ἄνοιξαν οἱ ἀσκοὶ τοῦ
Αἰόλου». Μπορεῖ ὁ Αἴολος, σύμ-
φωνα μὲ τὴ μυθολογία, νὰ εἶχε
φυλακισμένους πολλοὺς ἀνέ-
μους, ἀλλὰ «ὁ ἀσκός» του ἦταν
ἕνας καὶ μοναδικός.

•  «Χθὲς προβλήθηκε ἀκόμα
ἕνα ἐπεισόδιο...» Στὴν τηλεόραση
δὲν ὑπῆρξε ποτὲ μηχάνημα προ-
βολῆς, ὅπως στὸν κινηματογρά-
φο, ὅπου οἱ ταινίες ὄντως προ-
βάλλονται. Ὑπάρχουν ὅμως, σή-
ματα μετάδοσης … ποὺ ἁπλὰ
«μεταδίδουν».

•  «…ἕνα μηχάνημα ποὺ χα-
λαρώνει τοὺς μύες, …» Ὁ μῦς
κλίνεται ὡς ἑξῆς: ὁ μῦς, οἱ μύες,

τοὺς μῦς…
•  «...μὲ τὴ νέα της σχέση, ἔπεσε

στὸ μάτι τοῦ κυκλώνα, ...» Στὸν
κυκλώνα «βρίσκεσαι» ἢ «μπαί-
νεις». 

•  «Κι ὅλοι αὐτοὶ, εἶναι ἐν δυ-
νάμει ἄνεργοι». Αὐτὸ ἦταν τὸ
πρῶτο λάθος ποὺ διόρθωσα στὴ
Σχολὴ Δημοσιογραφίας. Πάντα
νόμιζα ὅτι ἦταν σωστό. Κι
ὅμως… «ὁ ἀέρας εἶναι δυνάμει
νερό»… «ὁ ἐργαζόμενος στὸ δη-
μόσιο, εἶναι πλέον δυνάμει ἄνερ-
γος». Τὸ «ἐν δυνάμει» ὑπάρχει,
ἀλλὰ εἶναι κυρίως θρησκευτικὸς
ὅρος. «Ἐν δυνάμει Θεοῦ μπο-
ροῦμε νὰ ἀντεπεξέλθουμε σὲ
ὅσα ἔρχονται»!

•  «…ἀπολαμβάνει τῆς ἐκτί-
μησης ὅλων τῶν κρατῶν
μελῶν…» Εἶναι ἄλλο τὸ «ἀπο-
λαμβάνω» καὶ ἄλλο τὸ «ἀπο-
λαύω». Διαφορετικὰ ρήματα,
διαφορετικῆς σημασίας, ποὺ
ἁπλὰ μοιάζουν πολὺ ἠχητικά. 

• «…στὰ πλαίσια τῆς καλῆς
συνεργασίας, …» Τὸ σωστό εἶναι:
«στὸ πλαίσιο».

ΠΗΓΗ:
anergoidimosiografoi.blogspot.com

Τό site «Ἐλεύθερο Βῆμα Ἀχαρνῶν» 
eleftherovima.wordpress.com τοῦ κυρίου 

Κώστα Ζίγκηρη, ἐκτός τοῦ ὅτι μᾶς προσφέρει
ἔγκυρη ἐνημέρωση, δέν παραλείπει νά προ-

βάλλει πάντα τήν ἐφημερίδα μας.



Πλανᾶται, σέ μεγάλη ἔκταση καί καθόλου
τυχαία, ὁ μύθος ὅτι οἱ ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις
τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ εἶναι ἐγκαταλελειμ-
μένες καί ρημάζουν. Δυστυχῶς καί ἐσεῖς ἀκόμα,
ὅπως φαίνεται στό ἄρθρο σας, συνεχίζετε νά
ἀναπαράγετε αὐτό τό ψεῦδος. Μέ τήν θέση
σας ἀκυρώνετε καί προσβάλετε τόν ἀγώνα πού
δίνουν ἀρκετοί γονεῖς, νά τίς διατηροῦν κό-
σμημα, πλήν βεβαίως τοῦ κολυμβητηρίου, γιατί
ὑπερβαίνει τίς δυνάμεις τους. Γιά τό κολυμβη-
τήριο τό μόνο πού θά σᾶς πῶ, εἶναι κάντε λίγο
ὑπομονή καί θά ἐκπλαγεῖτε.

Ἡ διαφορά μας εἶναι ἰδεολογική. Ἐμεῖς πι-
στεύουμε ὅτι ἡ προσφορά καί ὁ εθελοντισμός
εἶναι ἡ βάση μιᾶς κοινωνίας. Ὁ ἐθελοντισμός
προάγει τόν πολιτισμό, τά ἀνθρώπινα ἤθη καί
χαρακτηρίζει μιά κοινότητα. Ἐσεῖς ἐκ πεποι-
θήσεως εἶστε ἐναντίον τοῦ ἐθελοντισμοῦ καί
τῶν ὑποχρεώσεων. Πολεμᾶτε μόνον γιά δι-
καιώματα καί ἀπαιτεῖτε κάποιο κράτος ἤ κά-
ποιος δῆμος ἤ κάποια ἄλλη ἀρχή, νά σᾶς τά
προσφέρει ὅλα καί μάλιστα δωρεάν, γιατί τάχα
εἶναι ὑποχρεωμένοι καί ἐσεῖς νά ἀπολαμβάνετε
χωρίς νά κουνᾶτε τό δακτυλάκι σας. 

Μέ τήν λογική αὐτή δέν θέλετε ἐθελοντές
γονεῖς ἀπό «ἰδιωτικούς» συλλόγους, ἀλλά ἀντι-
προτείνετε «κρατικούς» ἀδιάφορους ὑπαλλή-
λους καί ὅλα δωρεάν. Ἡ λέξη δωρεάν ὅμως
δέν ὑπάρχει. Ὅλα πληρώνονται ἀπό κάπου.
Δέν ὑπάρχει τό κράτος ἀγελάδα πού γεννᾶ
ἀσταμάτητο θησαυρό, γιά νά εὐημεροῦν ἄκοπα
οἱ πολίτες.

Ἐπί τῆ εὐκαιρία νά σᾶς ὑποβάλλουμε κάποιες
παρατηρήσεις:

α) Τί δουλειά ἔχουν τά κόμματα σέ τοπικό
σύλλογο  καί οἱ σύμβουλοι νά εἶναι γατζωμένοι
σφιχτά σέ κομματικές ἰδεοληψίες; Ἔτσι δέν πη-
γαίνει μπροστά ἕνας τόπος.

β) Ἐγκαλούσατε τό προηγούμενο Δ.Σ. γιά
παρατυπίες. Ἀπό τόν Ἰούνιο παραιτήθηκαν τά
μέλη πού δέν πρόσκεινται στό ΠΑΜΕ. Ἀφοῦ
δέν ἔχει γίνει ἀνασύσταση τοῦ ΔΣ, τό διοικητικό
συμβούλιο εἶναι παράνομο καί ὅλες του οἱ απο-
φάσεις εἶναι ἀνυπόστατες.

γ) Στίς 4 Ὀκτωβρίου ἡ Πολιτική Προστασία
Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ & Ἀχαρνῶν ὀργάνωσε
καί πραγματοποίησε μία ὡραία ἐκδήλωση μέ
καλεσμένους τούς ἐθελοντές τοῦ 2004, Ὀλυμ-
πιονίκες, τήν Ὀλυμπιακή Ἐπιτροπή καί ἀρκε-
τούς ἐπισήμους. Ἐκείνη τήν στιγμή θεωρήσατε
σωστό νά μοιράσετε ἕνα λίβελλο ἐναντίον τῶν
Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. Μπορεῖ σέ πολλά ἀπό
αὐτά πού ἀναφερόσασταν νά συμφωνοῦμε,
ἀλλά αὐτή ἡ πράξη ἦταν ἀγενέστατη καί
ἀσεβής πρός τούς καλεσμένους. 

Ἀλλά τί λέμε; Τόν σεβασμό σας τόν βλέπουμε
ρίχνοντας μιά ματιά στούς τοίχους καί στίς
ἄλλες ἐπιφάνειες γύρω μας. Ἐσεῖς καί οἱ θύρες
7, 13, 21 κ.λπ.
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Σύλλογος Κατοίκων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ και ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ

Σ το φύλλο του Οκτωβρίου, το έντυπο της
Δεκέλειας και ο εκδότης της, με τίτλο

«Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού
χωριού ρημάζουν ή όχι;», επιτίθεται κατά
του Συλλόγου, προσπαθώντας να διαστρε-
βλώσει τις απόψεις μας και βέβαια, να προ-
βάλλει τις απόψεις του, απόψεις βαθειά αν-
τιδραστικές και αντιλαϊκές, όπως κατά δια-
στήματα εκφράζει ανοιχτά από την εφημερίδα
του με αφορμή διάφορα ζητήματα. 

Καταρχήν σκόπιμα μπερδεύει αυτό που
σε όλους είναι γνωστό πλην προφανώς του
ιδίου, την έλλειψη συντήρησης των αθλητικών
εγκαταστάσεων, με το γεγονός ότι αθλούνται
παιδιά σε αυτές τις εγκαταστάσεις. ‘Όποιος
κάνει μια βόλτα, θα δει και θα βιώσει, την
εγκατάλειψη, την υποτυπώδη συντήρηση,
την υπολειτουργία. Για ποιο από όλα αλήθεια
να μιλήσουμε, για τους βρώμικους χώρους
γύρω από τα κλειστά, για τα σκουπίδια, για
τον ανοικτό στίβο που σχεδόν μόνιμα είναι
ζούγκλα, για το ταρτάν που σε λίγο χρονικό
διάστημα θα είναι ανάμνηση, για το κολυμ-
βητήριο, για τους πυλώνες του φωτισμού;
Αυτό, (η ελλιπής συντήρηση) είναι ένα θέμα
και άλλο θέμα, ότι σε αυτές τις εγκαταστά-
σεις, αθλούνται τα παιδιά του Ολυμπιακού
χωριού και μάλιστα επ΄ αμοιβή. Φαίνεται
όμως, ότι με πρόσχημα την χρήση από ιδιω-
τικά σωματεία και την άθληση των παιδιών,
κάποιοι προσπαθούν να οικειοποιηθούν τις
αθλητικές εγκαταστάσεις. Να ξέρουν, όποιοι
και αν είναι, ότι θα μας βρούν αντιμέτω-
πους.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στο ζήτημα της
πρότασης του Δήμου Αχαρνών προς τον
ΟΑΕΔ να του παραδώσει τις αθλητικές εγ-
καταστάσεις. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα
αναφέρει το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε πριν
από λίγες ημέρες η Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού: 

“Σε ό,τι αφορά τις αθλητικές εγκαταστά-
σεις στο Ολυμπιακό Χωριό των Θρακομακε-
δόνων Μενιδίου, αυτές πέρασαν στην ευθύνη
του ΟΑΕΔ μόλις πριν 1,5 μήνα (με το άρθρο
30 του Ν. 4255/11-4-2014 (ΦΕΚ 89 Α΄). Μέχρι
τότε η αρμοδιότητα ανήκε στην Ολυμπιακό
Χωριό 2004 Α.Ε. που τελούσε υπό εκκαθά-
ριση. Στην σημερινή σύσκεψη αποφασίστηκε
ο ΟΑΕΔ να αναλάβει το κόστος επισκευής
και αποκατάστασής τους, για να παραχωρηθεί
στη συνέχεια η χρήση τους σε άλλο φορέα
του Δημοσίου ή ΟΤΑ, ο οποίος θα αναλάβει
και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης”.

Καταρχήν στο δημοσίευμα δεν αναφέρεται
πουθενά, ότι ο Δήμος δεν έχει προβλέψει
ούτε 1 ευρώ στον προϋπολογισμό του, προ-
κειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει τις
αθλητικές εγκαταστάσεις, στη δε σχετική
τοποθέτηση των εκπροσώπων της Λαϊκής
Συσπείρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο κανείς
δεν απάντησε. Ούτε για το πού θα βρεθούν
κονδύλια για την αποκατάσταση, τη συντή-
ρηση και τη λειτουργία των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων. Από όσα δε είπε ο δήμαρχος
συμπεραίνεται ότι θέλει να πάρει τις εγκα-
ταστάσεις και να τις δώσει σε ιδιώτες. Εν
συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν πα-
ρουσιάστηκε κανένα σχέδιο αξιοποίησης και
λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων
προκειμένου να γίνει ουσιαστική συζήτηση.

Η μόνη λογική που υπήρξε ήταν «Ας πάρουμε
τις εγκαταστάσεις και θα δούμε τι θα κά-
νουμε». Αν ψάξουμε τα απολογιστικά στοιχεία
των Δήμων που λειτουργούν πισίνες τότε
θα δούμε ότι το ετήσιο κόστος λειτουργίας
μιας πισίνας κυμαίνεται μεταξύ 350.000 ευρώ
και 500.000 ευρώ. Τόσα δημοτικά κολυμβη-
τήρια, με ιστορία και αγωνιστικό τμήμα, που
έκλεισαν λόγω έλλειψης πόρων, και ο αριθμός
τους υπερβαίνει τα 15, είναι ανόητοι ή κακο-
διαχειριστές;

Ας δούμε όμως τι λέει ο ίδιος ο Δήμαρ-
χος- κος. Κασσαβός για τα οικονομικά του
Δήμου στο site του. 

1. ο Δήμος Αχαρνών βρίσκεται σε οικονο-
μικό αδιέξοδο.

2. υπάρχει πιθανότητα υπαγωγής του Δή-
μου σε οικονομική επιτήρηση.

3. η σημερινή οικονομική κατάσταση του
Δήμου είναι κακή (συνεχείς κατασχέσεις,
πριν λίγες μέρες κατάσχεση μέχρι και
στα προνοιακά επιδόματα, άρνηση των
προμηθευτών να προσφέρουν υπηρε-
σίες και αγαθά στο Δήμο και στα νομικά
του πρόσωπα). 

Επανέρχεται λοιπόν επίκαιρο το ερώτημα.
Πως θα λειτουργήσουν οι αθλητικές εγκα-
ταστάσεις ;

Ας δούμε και την πρόταση μας. Να ανα-
ληφθούν από την Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού και να αξιοποιηθούν για την δωρεάν
άθληση της νεολαίας και των δημοτών του
Δήμου Αχαρνών και των όμορων Δήμων. Η
πρόταση μας, δεν είναι μόνον να περιέλθει
στην ευθύνη της ΓΓΑ, που έχει την τεχνο-
γνωσία και την δυνατότητα λειτουργίας και
συντήρησης αλλά και η χρήση τους χωρίς
επιπλέον επιβάρυνση της λαϊκής, εργατικής
οικογένειας. Σήμερα, που έχει εξαπολυθεί
ολομέτωπη επίθεση στα εισοδήματα, στην
υγεία, στην εκπαίδευση και εν τέλει στην
ίδια τη ζωή των εργαζομένων είναι αναγκαίο
και απαραίτητο να διεκδικήσουμε, να απαι-
τήσουμε κάθε τι που θα ανακούφιζε τη λαϊκή
οικογένεια.

Τέλος, μας κατηγορεί και τσουβαλιάζει
κόμματα, συνδικαλιστικές παρατάξεις, δη-
μοτικές κινήσεις, προφανώς με την ίδια αν-
τιδραστική νοοτροπία. Δεν μας ξενίζει η το-
ποθέτηση και η προσπάθεια του. Είναι γνωστό
εξάλλου το μένος του για κάθε τι που έχει
σχέση με το εργατικό κίνημα, τις συνδικαλι-
στικές οργανώσεις που σταθερά βρίσκονται
στο πλευρό των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Σε κάθε περίπτωση όμως λέμε : Ναί, εμείς
αγωνιζόμαστε ανοιχτά και τίμια, μαζί και με
άλλους μαζικούς φορείς, με σωματεία και
συνδικάτα, με όσους στηρίζουν τα δικαιώματα
των κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού, που
στην πλειοψηφία τους είναι εργαζόμενοι που
η οικογένειά τους έχει ανάγκη από άθληση,
ερασιτεχνική- δημιουργική, για την οποία
δεν θα χρυσοπληρώνουν, αλλά θα είναι δω-
ρεάν για όλους. Σταθεροί στις ιδέες μας και
τη φιλοσοφία μας, αγωνιζόμαστε με τους
εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα
για τη βελτίωση της ζωής μας.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Ἡ ἀπάντησή μας
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Μιά πρόταση δώρου γιά τά ἀγαπημένα μας πρόσωπα
Ὁ Ναός τῶν Ἁγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου στό Ὀλυμπιακό Χωριό

ἔχει κυκλοφορήσει, σέ καλαίσθητη ἔκδοση 80 σελίδων, Ἡμερολόγιο
τσέπης τοῦ 2015.

Εἶναι ἀφιερωμένο
στόν «στύλο τῆς Ὀρθο-
δοξίας» καί καθοδηγητή
τῶν Ἁγ. Κυρίλλου &
Μεθοδίου στό ἱεραπο-
στολικό τους ἔργο, τόν
Μέγα Φώτιο.

Τό Ἡμερολόγιο τσέ-
πης τιμᾶται 2 € καί δια-
τίθεται στόν Ναό τῶν
Ἁγ. Κυρίλλου & Μεθο-
δίου στό Ὀλυμπιακό
Χωριό, ἀλλά καί στούς
Θρακομακεδόνες ἀπό
τόν Ναό τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Ἐπίσης διατί-
θενται Ἡμερολόγια τοί-
χου, τά ὁποία τιμῶνται
3 €.

Τά ἔσοδα ἀπό τά
Ἡμερολόγια προορίζον-
ται γιά τήν ἀνέγερση
τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ.

Στον ΟΗΕ δεν έχουν χρόνο να

ασχοληθούν με την Τουρκία

που απειλεί την Κύπρο γιατί

υποδέχονται το ... Κοντσίτα! 

Την ίδια στιγμή που η Τουρκία

απειλεί με νέα εισβολή την Κύπρο

στον ΟΗΕ έχουν άλλου είδους ασχο-

λίες. Το αυστριακό τρανσέξουαλ

Κοντσίτα συναντήθηκε με τον Γενικό

Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμέ-

νων Εθνών, Μπαν Κι Μουν, στην

Αυστρία και συνομίλησε μαζί του για

τα ζητήματα της διαφορετικότητας

και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

η γκέι κοινότητα.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ μετά το φεστιβάλ

τραγουδιού δήλωσε στους δημοσιο-

γράφους πως θα συνεχίσει τον αγώνα

του κατά της «ομοφοβίας» και της

«τρανσφοβίας». (Σ.Σ. λέξεις ανύπαρ-

κτες)

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ 
σᾶς προσκαλεῖ

τήν Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου καί ὥρα 7 μ.μ.
στό Ἀμφιθέατρο τοῦ ΙΓΜΕ (Γ΄ εἴσοδος Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ),

σέ βραδιά Βυζαντινῆς Μουσικῆς μέ τίτλο:
«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε...»

Θά ἀποδοθοῦν Χριστουγεννιάτικοι Ὕμνοι καί Κάλαντα 
ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα,

ἀπό τήν Βυζαντινή Χορωδία τοῦ Πρωτοψάλτη 
κ. Γεωργ. Κακουλίδη.

Κινητοποιήσεις στά Λύκεια
Τά Λύκεια Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ καί Θρακομακεδόνων ἕνωσαν

τίς δυνάμεις τους στήν διεκδίκηση τῶν αἰτημάτων τους. Ἔτσι στίς
7 Νοεμβρίου ἔκλεισαν τήν ὁδό Κύμης γιά 1,5 ὥρα, σεβόμενοι ὅμως
τούς αὐτοκινητιστές, ἀφήνοντας διεξόδους στήν κυκλοφορία. Ζη-
τοῦν δέ τά κάτωθι:

• Αναδιαμόρφωση, αν όχι κατάργηση του «Νέου Λυκείου».

• Ίση κατανομή δυσκολίας στα θέματα της τράπεζας θεμάτων

• Μείωση της υπέρογκης ύλης

• Πρόσληψη καθηγητών 

• Ανανέωση σχολικών εγχειριδίων

• Κατάργηση του «My School»

• Εξάλειψη παραπαιδείας και αταξική δωρεάν παιδεία

Δρομολόγια τοῦ 504
Ἐλάχιστη βελτίωση ἔχουμε στή συ-
χνότητα τῆς παραπάνω γραμμῆς.
Συγκεκριμένα τίς καθημερινές ἀπό
40 δρομολόγια ἡμερησίως, αὐξή-
θηκαν σέ 42. Τό Σάββατο καί τήν
Κυριακή παραμένουν ὡς ἔχουν.
Τό νέο πρόγραμμα ἔχει ὡς ἐξῆς:

Καθημερινές 

05 00 30 55
06 20 45
07 05 25 45
08 10 40
09 10 40
10 10 35 55
11 20 50
12 20 50
13 10 35
14 00 25 45
15 10 35
16 00 20 45
17 10 40
18 10 35
19 05 35
20 05 35
21 10 50
22 25
23 00 35

σαλλων οἰκιστικῶν σχεδίων, τά
ὑπόγεια ποτάμια «φουσκώ-
νουν» καί πλημμυρίζουν ὁλό-
κληρες περιοχές ὑπενθυμίζον-
τάς μας τήν μακραίωνη ὕπαρξή
τους καί χλευάζοντας τίς ὅποιες
(ἐκ μέρους μας) προσπάθειες
ἐξαφάνισής τους. Μπαζώθηκαν
800 χιλιόμετρα ρεμάτων....

Στά δικά μας 
Κάτι ἀνάλογο ἰσχύει καί γιά

τόν Δήμο μας. Στήν πρόσφατη
νεροποντή, οἱ ἁρμόδιοι διαχει-
ρίστηκαν ὅσο μποροῦσαν καλ-
λίτερα τήν κατάσταση, κυρίως
ὅμως σάν Ἐπιμηθεῖς. Στήν πρό-
ληψη λίγα μποροῦν νά μερι-
μνήσουν (καθαρισμό φρεατίων,
ρεμάτων κ.λ.π.) καί ναί μέν
προσπαθοῦν, ἀλλά τά προβλή-
ματα εἶναι χρόνια καί οἱ ἀσπι-
ρίνες δέν ἐπαρκοῦν. Ὑπολογί-

ζεται ὅτι χρειάζονται 22 ἑκα-
τομύρια € γιά αντιπλημμυρικά
ἔργα, ὥστε νά ἀντιμετωπίζον-
ται τέτοια φαινόμενα, ποσό
πού ὑπερβαίνει τίς δυνάμεις
τοῦ Δήμου.

Ἡ Περιφέρεια ἡ ὁποία ὀφείλει
νά συνδράμει, ἔχει ἀποφασίσει
νά δώσει 20 ἑκατομύρια στήν
ΑΕΚ. Ποῦ νά τῆς περισσέψουν
γιά τέτοια ἔργα; Καί μάλιστα
δίνοντάς τα σέ ἕναν ἐφοπλιστή,
ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ἀπό συ-
νάδελφό του ὡς βρώμικος, κτη-
νώδης, τυχοδιώκτης, λαθρέμ-
πορος. Βέβαια ἐμεῖς δέν υἱοθε-
τοῦμε αὐτούς τούς χαρακτηρι-
σμούς, γιατί δέν γνωρίζουμε,
ἀλλά θεωροῦμε προκλητικό νά
χρηματοδοτοῦνται ἀνώνυμες
ἐταιρίες καί ἐφοπλιστές ἀπό τό
ὑστέρημα τοῦ λαοῦ καί ὁ κό-
σμος νά παίνεται.

Ἡ φύση ἐκδικεῖται
Συνέχεια από τη σελ. 1

Νίκος Ρολάνδης: η Ελλάδα το 2003 αρνήθηκε την ύπαρξη ΑΟΖ

από το Καστελλόριζο και πίεσε την Κύπρο να υποχωρήσει 

στη διευθέτηση της δικής της ΑΟΖ 

Αλήθεια! Ποιοι ενοχλούνται στην Αθήνα από τις συζητήσεις των «ασχέτων»
για το κώνο του Καστελόριζου-Στρογγύλης στην ελληνική ΑΟΖ;

Ο πρώην υπουργός της Κύπρου Νίκος Ρολάνδης εξηγεί πώς η μικρή και αδύ-
ναμη στρατιωτικά Κύπρος κατάφερε να συμφωνήσει με την Αίγυπτο στη «μέση
γραμμή» για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης το 2003.

Την ίδια ώρα, εξηγεί πώς η Ελλάδα πίεσε την Κύπρο να υποχωρήσει μερικά
ναυτικά μίλια, ώστε να μην συμπεριλάβει το Καστελλόριζο στην αντίστοιχη μέση
γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, διότι η Τουρκία δεν δέχεται την απόδοση
ΑΟΖ στα νησιά, και ειδικά στο Καστελλόριζο.

Περισσότερα στό blog μας 5 Νοεμβρίου 2014
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Τηλέφωνο: 2132140320

Email: pnevmatikokentro@yahoo.gr
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ÁÍÁÈÅÙÑÇÓÅÉÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÙÍ  

ÔÇË.: 210-24.32.836

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ 125 6977 24.88.33

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ 6944 29.77.78

L

Άνοιγμα Οδηγικής Χρονιάς 
και Πρόγραμμα 
Συγκεντρώσεων Κλάδων

Τα Στελέχη και οι Κλάδοι του Τοπικού μας Τμήματος, πραγματοποίησαν το άνοιγμα
της νέας οδηγικής χρονιάς, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014, στην πλατεία των Θρακομα-
κεδόνων, όπου συμμετείχαν και οι τέσσερις Κλάδοι μας, Αστέρια, Πουλιά, Οδηγοί και
Μεγάλοι οδηγοί.

Ενημερώνουμε ότι, για το 2014-2015, οι συγκεντρώσεις των ομάδων μας θα γίνον-
ται στην εστία μας, που βρίσκεται στην οδό Μακεδονίας 12 και Ξάνθης, τις παρακάτω
ημέρες και ώρες :

ΑΣΤΕΡΙΑ  ηλικίας 5 - 7 ετών κάθε Σάββατο   12.30 - 14:00
ΠΟΥΛΙΑ  ηλικίας 7 - 11 ετών κάθε Σάββατο    10:00 - 12:00
ΟΔΗΓΟΙ  ηλικίας 11 - 14 ετών κάθε Σάββατο    15:30 - 17:30
ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ηλικίας 14 ετών και άνω κάθε Κυριακή     16:00-18:00
Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Έφορό μας κα Έφη

Γκίκα : 6978816276

Σημειώνουμε ότι, με την ετήσια  συνδρομή του, το κάθε μέλος μας:
1. Αποκτά την Οδηγική ταυτότητα.
2. Είναι ασφαλισμένο για ατύχημα κατά τη διάρκεια όλων των Οδηγικών εκδηλώσεων.
3. Έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε εκδηλώσεις, κατασκηνώσεις και εκπαιδεύσεις του Τμή-

ματος, της Περιφέρειας, ή Πανελλήνιες.
4. Μπορεί να πάρει μέρος σε Οδηγικό ταξίδι στο εξωτερικό.
5. Παίρνει το Οδηγικό περιοδικό, που κυκλοφορεί για την ηλικία του.
6. Έχει  το δικαίωμα  στις  ειδικές τιμές που  καθορίζονται  για τα Μέλη  μας στους Οδηγικούς

ξενώνες.
7. Έχει δικαίωμα στις εκπτώσεις που παρέχονται από ορισμένα καταστήματα σε πολλές

πόλεις της Ελλάδας, με την επίδειξη της Οδηγικής ταυτότητας. Τον κατάλογο των κατα-
στημάτων αυτών μπορείτε να τον δείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΟ:
http://www.seo.gr,  όπως και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τον Οδηγισμό.

Η Συμμετοχή μας στον Εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2014
Το τοπικό τμήμα Θρακομακεδόνων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, σύσσωμο, Αστέ-

ρια, Πουλιά, Οδηγοί και Μεγάλοι Οδηγοί, με μεγάλη χαρά, υπερηφάνεια, τιμήσαμε την
Εθνική μας Επέτειο, συμμετέχοντας στην Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στους Θρακομα-
κεδόνες.

Προετοιμαζόμαστε για τη Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά μας
Ενημερώνουμε ότι προετοιμαζόμαστε για την Χριστουγεννιάτική Εορταγορά μας, η οποία

θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, τη δεύτερη Κυριακή του Δεκεμβρίου
(14/12/2014).

Μην παραβλέπετε την παράμετρο “ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” 
Πολλές φορές η αντίδραση του τραυματία ή των ατόμων που ήταν μάρτυρες σε μια επεί-

γουσα κατάσταση, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ’ ότι ο τραυματισμός. 
Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιες είναι οι πιθανές αντιδράσεις τους και ποια

είδη συμπεριφοράς μπορεί να κληθείτε ν’ αντιμετωπίσετε, ώστε να είστε προετοιμασμένοι
να δράσετε ανάλογα. 

1. ΑΝΗΣΥΧΙΑ και ΦΟΒΟΣ 
Τα συναισθήματα αυτά είναι πιθανό να προκαλέσουν τρεμούλιασμα, εφίδρωση και αδυ-

ναμία στο άτομο. 
Συνήθως αρκούν μερικά καθησυχαστικά λόγια και η δημιουργία της εντύπωσης ότι τώρα

πια είναι όλα κάτω από έλεγχο. 
2. ΠΑΝΙΚΟΣ 
Χαρακτηριστικό του πανικού είναι το ασταμάτητο κλάμα, οι φωνές και η προσπάθεια

φυγής από τον τόπο του ατυχήματος. 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις φροντίστε ν’ απομονώσετε το πανικόβλητο άτομο (διότι ο πανι-

κός είναι μεταδοτικός), να του δώσετε κάτι να πιει και να τον προτρέψετε να μιλήσει για τους
φόβους του, ώστε να τον ηρεμήσετε δίνοντάς του τις σωστές απαντήσεις και λύσεις. 

3. “ΠΑΓΩΜΑ” 
Ένα άτομο που έχει “παγώσει” από αυτό που είδε ή που του συνέβη, μοιάζει να έχει

χάσει την επαφή με το περιβάλλον. 
Συνήθως έχει σαστισμένο ή αφηρημένο βλέμμα και δεν μιλάει. 
Προσπαθήστε να τον επαναφέρετε στην πραγματικότητα μιλώντας του για το τι έχει συμ-

βεί, χωρίς να ωραιοποιήσετε, αλλά και ούτε να δραματοποιήσετε τα πράγματα.
4.ΥΠΕΡΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Κάποιος που από το σοκ γίνεται υπερδραστήριος, δεν χρειάζεται να περιοριστεί, εκτός και
αν οι κινήσεις του επιδεινώνουν τα τραύματά του.

Με Οδηγικούς  χαιρετισμούς

Το Τοπικό Τμήμα  Σ.Ε.Ο. Θρακομακεδόνων
Πρόεδρος Νίκη Καρσαλιάκου

E-mail:  seothrakomakedonoes@yahoo.gr

http://seottthrakomakedonon.blogspot.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ

Το Σαββατοκύριακο 29 και 30 /11/2014 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια καθιερω-

μένη Εορταγορά των Χριστουγέννων στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων,

όλα τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς (πάσχουσες

οικογένειες συμπολιτών μας).

ΗΜΕΡΑ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 25 Νοεμβρίου

Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα εξά-

λειψης της βίας κατά των γυναικών στέλνει μήνυμα περισυλλογής προς τους πολίτες,

πολιτικούς, αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου να προχωρήσουν στην

εξάλειψη του φαινομένου, δεδομένου ότι αυξάνεται διαρκώς αφήνοντας πίσω του

τραύματα που δεν επουλώνονται εύκολα σε απροστάτευτα θύματα. Η βία δεν

είναι απλώς γυναικεία υπόθεση. Η ανοχή στην άσκηση βίας καθώς και η ανοχή

απειλής πλήττει το βιοτικό επίπεδο, την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των

γυναικών.

Στον Δήμο μας διατίθεται ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών κοινω-

νικής και νομικής στήριξης στο πλαίσιο του Νόμου για την αντιμετώπιση της ενδο-

οικογενειακής βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία (αρμόδια η

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα Ελένη Σαχσανίδη 213-2072425).

Επίσης λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 για άμεση στήριξη και προ-

στασία 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

Εκδήλωση αφιερωμένη στην 28η Οκτωβρίου 
στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων

Εκδήλωση αφιερωμένη στην Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 πραγμα-
τοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων. Την εκδήλωση άνοιξε ο Τελε-
τάρχης Ανδρέας Παπαματθαίου, ο οποίος αναφέρθηκε με λίγα λόγια στην
σπου δαιότητα της συγκεκριμένης ημέρας. Ακολούθησε με έναν σύντομο χαιρετισμό
ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέν-
τρου Θρακομακεδόνων και Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος. 

Η κ.Βαρβάρα Μπακάλη για άλλη μία φορά μάγεψε απαγγέλλοντας ποιήματα, ενώ
η εξαιρετική ομιλία με θέμα: «Ελάτε να ξαναγίνουμε Έλληνες» από τον Καθηγητή και
Συγγραφέα κ. Κωνσταντίνο Καλογερά συγκίνησε όλους όσους έδωσαν το παρών! 

Έπειτα η χορωδία Γυναικών Θρακομακεδόνων παρουσίασε «Τραγούδια της 28ης
Οκτωβρίου». 

Στο αφιέρωμα παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Βουλευτής της Περιφέρειας μας Θα-
νάσης Μπούρας και ο Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη Γιώργος Δασκαλάκης.



Απίστευτο “γράψιμο” στο Βενιζέλο από το γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ 

Απίστευτο γράψιμο από τον γενικό γραμματέα του
ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ στον υπουργό Εξωτερικών
Ευάγγελο Βενιζέλο. Κατά τη χθεσινή συνάντηση του
ο κ. Βενιζέλος προσπαθεί να χαιρετήσει τον κ. Στόλ-
τενμπεργκ και εκείνος κοιτάζει αλλού.

ο στιγμιότυπο κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός,
αλλά το γράψιμο είναι ακόμη πιο κραυγαλέο αν δει
κανείς το βίντεο γιατί ο γενικός γραμματέας του
ΝΑΤΟ αδιαφορεί επι ώρα στο χέρι που του τείνει ο κ.
Βενιζέλος.

Πληροφορίες αναφέρουν πώς η συνάντηση Στόλτενμπεργκ-Βενιζέλου είχε καθαρά τυπικά χα-
ρακτηριστικά σε αντίθεση με αυτές που είχε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ με τον Α. Σαμαρά και
τον Δ. Αβραμόπουλο, όπου έγιναν συζητήσεις επι της ουσίας χωρίς βέβαια να σημαίνει πώς η Συμ-
μαχία επρόκειτο να αλλάξει στάση απέναντι στην Τουρκία. 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - BAΡΥΜΠΟΠΗΝοέμβριος 20146

Παπα-τσίπρας: Θα διαπραγματευτώ 
με τον αντίχριστο να μειώσει το 666 

για το καλό της ανθρωπότητας!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ
ΚΕΔΡΩΝ 11 –ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ 13677

ΤΗΛ. 210-8169431

e-mail: sylgynvar@gmail.com

facebook:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ

Βαρυμπόπη 16.10.2014

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2015

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ πρωί 9.30-10.30πμ  άτομα 4 χώρος για ένα ακόμη άτομο

ΔΕΥΤΕΡΑ πρωί 10.30-11.30πμ  άτομα 4 χώρος για ένα ακόμη άτομο

ΔΕΥΤΕΡΑ απόγευμα: 5:15-6:15μμ άτομα 5 (πλήρης)

ΠΕΜΠΤΗ πρωί 9.30-10.30πμ άτομα 4 χώρος για ένα ακόμη άτομο

ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10.30-11.30πμ άτομα 4  χώρος για ένα ακόμη άτομο

ΠΕΜΠΤΗ απόγευμα 5-6μμ άτομα 5 (πλήρης)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΡΙΤΗ πρωί Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη ομάδα

ΤΡΙΤΗ απόγευμα  6-7μμ άτομα 5  (πλήρης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί  Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη ομάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ απόγευμα 5-6μμ άτομα 5  (πλήρης)

Σε περίπτωση ζήτησης  μπορούν να γίνουν πρωινές ομάδες την ΤΡΙΤΗ

και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Την επί δεκαετία γυμνάστριά μας κ. Κλαίρη Χαβέλλα που αδυνατεί λόγω

της μέσης της να εργαστεί φέτος θα αντικαταστήσει τελικά η  κ. Νάνσυ

Σακκά η οποία μας καλύπτει πλήρως από την άποψη της εμπειρίας, των

ωρών και  των χρημάτων. Τα μαθήματα άρχισαν ήδη.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ :  Άτομα  4. (Ξεκίνησε) Χώρος για 2 ακόμη άτομα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ: Άτομα  10-12. (Ξεκίνησε)

ΧΟΡΩΔΙΑ: Για την ώρα ενδιαφέρονται μόνο 4 άτομα. Χρειάζονται του-

λάχιστον 8-10 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Η ομάδα συνεχίζει με 3 άτομα (Ξεκίνησε)

ΓΑΛΛΙΚΑ: Η ομάδα συνεχίζει με 4 άτομα (Ξεκίνησε)

ΡΑΠΤΙΚΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 3:30-5:30μμ Άτομα 6 (πλήρης).

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 2ης ομάδας.

ΧΟΡΟΙ ΛΑΤΙΝ: ΤΡΙΤΗ 7:15-9:15μμ  Άτομα 7

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 2ης ομάδας.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον

Χρειάζονται τουλάχιστον 10-12 άτομα.

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΣΑΣ: ενδιαφέρονται τρία άτομα.

Χρειάζονται 6 για να γίνει ομάδα σωστή. (εν αναμονή)

ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ –

ΕΛΕΥΘΕΡΗ: Ξεκινάει άμεσα.

ΧΑΛΙ ΚΟΜΒΩΝ: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον

Ξεκινάει και η ομάδα χειροτεχνίας, κάθε Τετάρτη 10-12 το πρωί στο σπι-

τάκι μας. Φιλικά.

Εάν θέλετε να ενταχθείτε σε κάποια από τις παραπάνω δραστηριότητες

παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210-8169431 Πηνελόπη

Αντωνοπούλου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς, το Δ.Σ του Συλλόγου

Η Ελλάδα δεν ψήφισε στον ΟΗΕ υπέρ των 
χρεωκοπημένων χωρών

Το ότι το ελληνικό χρέος οι μέχρι

τώρα κυβερνήσεις δεν το έχουν δια-

πραγματευτεί ποτέ το γνωρίζαμε. Το ότι

έχουν υιοθετήσει και αναμασούν τα επι-

χειρήματα των πιστωτών το διαπιστώ-

νουμε καθημερινά. Ετοιμάζονται να πάνε

στην Ουάσιγκτον να συζητήσουν για το

χρέος. Δεν κρατούν όμως ούτε τα προ-

σχήματα. Η αποχή της Ελλάδας από την

ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τις χρεωμένες

χώρες δείχνει την απροσχημάτιστη εν-

σωμάτωσή τους στην τρόικα. Είναι πιο

Μέρκελ κι απ’ τη Μέρκελ, πιο κερδο-

σκοπικό Fund από τα κερδοσκοπικά

Funds.

Θυμόμαστε πριν από μερικές εβδο-

μάδες τους κυβερνητικούς να θεωρούν

λογικό να ζητάει ένας αποσυνάγωγος

κερδοσκόπος από την Αργεντινή τόκο

1.680% επί της αρχικής επένδυσης. Είναι

διαφορετικό να υποκύπτεις στον εκβιαστή

και διαφορετικό να υιοθετείς τα επιχει-

ρήματά του, όπως και να το κάνουμε...

Η χώρα μας απείχε από ψηφοφορία

του ΟΗΕ υπέρ της προστασίας των χρε-

ωμένων χωρών, η οποία θα αποτελέσει

μεγάλο ηθικό και πολιτικό όπλο για την

Ελλάδα. Η απόφαση πάρθηκε με 124

θετικές ψήφους, 11 αρνητικές και 41

αποχές. Η Ελλάδα δεν είναι στους 124,

είναι στους 41. Πάλι καλά που δεν ήταν

και στους 11 μαζί με τη Γερμανία, τη

Φινλανδία, την Τσεχία και το Ηνωμένο

Βασίλειο. 

“Άνθρωποι διαφορετικού χρώματος,

θρησκείας, πολιτισμών, που ζουν σε δια-

φορετικά γεωγραφικά μήκη και έχουν

διαφορετικές ιστορίες, όμως μοιράζονται

την κοινή αντίληψη της Δικαιοσύνης

ψηφίζουν υπέρ της αξιοπρέπειας. Επειδή

δεν μπορεί μια χούφτα δισεκατομμυρι-

ούχων να πνίγει μια χώρα και να εξον-

τώνει μια κοινωνία με την απειλή της

χρεοκοπίας, βγάζοντάς την από τον κό-

σμο’’ γράφει η πρόεδρος της Αργεντινής

Κριστίνα Κίρχνερ σε μια θριαμβευτική

ανάρτηση στο facebook χαιρετίζοντας

την απόφαση, που ήταν πρωτοβουλία

της Αργεντινής και στοχεύει στη δημι-

ουργία μιας νέας δυναμικής, ώστε τα

ζητήματα χρέους να επιλύονται πολιτικά

και όχι σαν να ’ναι τα κράτη απλές επι-

χειρήσεις. 

Η χώρα μας, όμως, δεν έχει ανάγκη

από πιο δίκαιο πλαίσιο, συμπορεύεται

πλήρως με τις επιταγές του Βερολίνου.

Ή, όπως το είχε συνοψίσει ο Γ. Στουρ-

νάρας όταν ρωτήθηκε για τη μείωση

του χρέους: “Ναι, αυτό είναι το συμφέρον

της Ελλάδας, αλλά το είπα στον Σόιμπλε

και μου είπε “Giannis forget it’’.

Γιάμαλη Αναστασία

ΑΥΓΗ

Βρείτε τις διαφορές - Το σπίτι του Κεμάλ στη Θεσ-
σαλονίκη και το σπίτι του Παύλου Μελά στην Κηφισιά.
Μερικές φορές η εικόνα μιλά από μόνη της.
Βέβαια μιλάμε για σπίτι του θείου του σφαγιαστή
Κεμάλ που ο ίδιος ζήτημα είναι αν είχε κοιμηθεί 2-3
φορές στην ζωή του.



Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια
πραγματοποιήθηκε ο Εορτασμός της

Εθνικής Επετείου του 1940 στον Δήμο
Αχαρνών. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την
δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου
Βλασίου όπου χοροστάτησε ο Μητροπολί-
της Ηλιουπόλεως Αιγύπτου κκ. Θεόδωρος,
παρουσία του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη
Κασσαβού, σύσσωμου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αχαρνών, εκπροσώπων της Περι-
φέρειας Αττικής, των σωμάτων Ασφαλείας,
Συλλόγων και Φορέων της πόλης, αλλά και
των σχολείων της πόλης μας.

Ο Πλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος
και Διοικητής Εναέριων Μέσων κ. Σίμος Νι-
κολόπουλος πραγματοποίησε την εκφώ-
νηση του Πανηγυρικού, ακολούθησε η κα-
τάθεση στεφάνων στο Ηρώον.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την
μαθητική παρέλαση μπροστά στο Δημαρ-

χιακό Μέγαρο Αχαρνών με τους νέους της
πόλης να μας γεμίζουν υπερηφάνεια και
αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον!

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασαβός
δήλωσε:

«Ο φετινός εορτασμός της επετείου του
«ΟΧΙ» βρίσκει το Δήμο Αχαρνών σε πολύ
δύσκολη θέση. Όμως, το δίδαγμα της 28ης
Οκτωβρίου παραμένει πάντα επίκαιρο: Η
ηρωική γενιά του 1940, σύσσωμη και ενω-
μένη, έδωσε έναν ένδοξο αγώνα προτάσ-
σοντας το εθνικό συμφέρον και την ελευ-
θερία της πατρίδας μας. Αυτή την
παρακαταθήκη οφείλουμε να τιμήσουμε
και εμείς. Απαιτείται ενότητα, ομοψυχία,
πίστη στις δυνάμεις μας και κοινωνική αλ-
ληλεγγύη για να μπορέσουμε να υπερ-
βούμε τις δυσκολίες» 

Περισσότερες φωτογραφίες στό blog
μας 29 Ὀκτωβρίου
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται κατ’οίκον από έμπειρη καθηγήτρια, κάτοικο

Θρακομακεδόνων με σπουδές στη Βρετανία και

μετεκπαίδευση στα Παιδαγωγικά, στη Διδασκαλία της Αγγλικής 

ως Ξένης Γλώσσας, αλλά και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

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

• Παιδιά και Ενήλικες.

• Εξειδικευμένα μαθήματα - ορολογία.

Ιδιαίτερα προσιτές τιμές –ειδικές τιμές 

για γκρουπ των 2-3 ατόμων 

Τηλ: 6977 636418

Εθνική υπερηφάνεια στις Αχαρνές στον εορτασμό
της 28ης Οκτωβρίου

Ο ελληνισμός διέρχεται την τρίτη μεγάλη
παρακμή στη μακραίωνη ιστορική του

πορεία. Κατά τις δύο προηγούμενες κατέστη
εύκολη λεία εισβολέων, Ρωμαίων και Τούρκων.
Αποφεύγοντας να εγκύψουμε στα αίτια της
παρακμής και να διδαχθούμε από τα σφάλματα
των προγόνων μας συνήθως υπερτονίζουμε
την προσφορά των πολιτιστικών αγαθών μας
στους κατακτητές. Σήμερα δεν διατρέχουμε
κίνδυνο κατάκτησης της ίδιας μορφής με τις
άλλες του παρελθόντος, είμαστε όμως, δυ-
στυχώς, εν αγνοία μας κατακτημένοι.

Έχουμε υποταχθεί σε τρόπο βίου αλλο-
τριωτικό, τα πρότυπα του οποίου είναι η παν-
τελής λήθη της παράδοσης και των πολιτιστι-
κών αξιών μας, η παραίτηση από κάθε είδους
δημιουργία, ο άκρατος καταναλωτισμός και ο
δουλοπρεπής μιμητισμός. Υποταγμένοι στο
πλασματικό αυτό είδος βίου, άβουλοι και μοι-
ραίοι, προβαίνουμε σε απόπειρα εορτασμού
των λαμπρών επετείων του παρελθόντος
οκνοί και ράθυμοι υπό την επήρεια κάποιων
τύψεων για την αναξιότητά μας έναντι εκείνων
που έγραψαν τα έπη ή με διάθεση να τους
μειώσουμε, ώστε να σμικρύνουμε το χάσμα
που μας ξεχωρίζει απ’ αυτούς!

Βέβαια δεν μας λείπουν τα παχιά λόγια
κατά τον εορτασμό των επετείων, καθώς η
«ξύλινη» γλώσσα των πολιτικών έχει ιδιαίτερη
πέραση τέτοιες ημέρες. Πολύς ο λόγος κατ’
αυτές για την εθνική ενότητα και ομοψυχία
από τους εκποιητές του έθνους στις αγορές
του διεθνισμού και η εκ του ασφαλούς κατα-
δίκη του ολοκληρωτισμού, τον οποίο δεν
παύουν να εκτρέφουν όσοι φυγάδευσαν ιδα-
νικά και οράματα και οδήγησαν σε ακραία
πείνα την ψυχή του λαού, ο οποίος άγεται και
φέρεται από τους δημαγωγούς, ώσπου να κο-
ρυφωθεί η αγανάκτησή του και να ζητήσει λύ-
τρωση σε επίδοξους σωτήρες, που υπόσχον-
ται την ανάσταση της πατρίδας!

Είπαμε ΟΧΙ το 1940 στον επίβουλο εισβο-
λέα. Φλυαρία ακατάσχετη μας καταλαμβάνει
σχετικά με το ποιος το είπε, ο Μεταξάς ή ο
λαός. Και χάνεται η ουσία του ΟΧΙ κάτω από
τον σωρό γελοίων απόψεων ένθεν και ένθεν.
Η ουσία είναι ότι μπορεί το δικτατορικό τότε
καθεστώς της χώρας μας να είχε στοιχεία έκ-
δηλα της συγγένειας με τα άλλα του ολοκλη-
ρωτισμού, όμως η πατρίδα μας ήταν γερά δε-
μένη στο άρμα της Βρετανίας, η οποία είχε
τότε τον τελευταίο λόγο για κάθε τι το συμ-
βαίνον στη χώρα μας. Αυτή την υποταγή, η
οποία μας οδήγησε λίγο αργότερα στον εμ-
φύλιο σπαραγμό και ως σήμερα μας οδηγεί
σε πλήθος εθνικών ταπεινώσεων, αποφεύ-
γουμε να σχολιάσουμε έστω και κατ’ ελάχι-
στο.

Πώς να σταθούν οι σήμερα κρατούντες
μπροστά στους νεκρούς, που βροντοφώναξαν
το ΟΧΙ, αφού γνώρισμά τους είναι το ΝΑΙ σε
όλες τις εντολές των πατρώνων τους. Γι’ αυτό
και είναι ανυπόφορες γι’ αυτούς οι επέτειοι!
Τελικά ποιός είπε το ΟΧΙ; Ασφαλώς ο δοτός
από τους Άγγλους πρωθυπουργός Μεταξάς.
Το κύριο όμως είναι το ποιος έγραψε το έπος.
Και πέρα από κάθε αμφισβήτηση απάντηση
στο ερώτημα είναι: Ο λαός μας! Ένας λαός
ψυχωμένος, ενωμένος και με πίστη ότι είναι
υπόθεση ιερή το «αμύνεσθαι περί πάτρης».
Από πού άντλησε τις δυνάμεις ο λαός να αν-
τισταθεί με τόσο σθένος στον εισβολέα; Το
ερώτημα συνήθως αποφεύγεται να τεθεί, κα-
θώς η απάντηση αποκαλύπτει τη γυμνότητά
μας!

Ο λαός μας είχε τότε ακόμη βαθειά πίστη
στο Θεό και επίκεντρο του βίου του αποτε-
λούσε η Εκκλησία. Ακόμη και εκείνοι, που εί-

χαν δηλώσει υποταγή στο πνεύμα της Δύσης,
πριν ο εχθρός προσβάλει τα σύνορά μας, και
είχαν επηρεαστεί από την υλιστική φιλοσοφία,
είχαν τρυφερές αναμνήσεις από την παιδική
τους ηλικία μιας γιαγιάς, που άναβε το καντη-
λάκι και σταυροκοπιούνταν ατέλειωτα μπροστά
στα εικονίσματα. Κι αυτή είχε επαρκή τη σο-
βαρότητα, που εκδηλωνόταν ως στάση βίου,
ώστε να μην πιάνουν τα επιχειρήματα των
«φωτισμένων» περί της πατροπαράδοτης δει-
σιδαιμονίας των αγραμμάτων. Αυτές οι γιαγιές
και οι μανάδες ξεπροβόδισαν τα βλαστάρια
τους με πόνο ψυχής προσφέροντάς τους για
φυλακτό ένα σταυρουδάκι ή ένα εικονισματάκι.
Ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί την προσφορά
τους; Γιατί άραγε όλες εκείνες οι μάνες δεν
κλαψούριζαν απεγνωσμένα, αφού αντιλαμβά-
νονταν ότι ενδεχομένως να μην ξανάβλεπαν
τα αγαπημένα τους πρόσωπα; Γιατί οι νέες
δεν ζήλευαν την πατρίδα, που άρπαζε από την
αγκαλιά τους τον αγαπημένο τους; Γιατί τότε
τα ιδανικά αποτελούσαν το άρωμα του βίου
κι’ αυτά εξύμνησε και η τραγουδίστρια της νί-
κης!

Σήμερα λέμε ΝΑΙ σε όλα, γιατί δεν έχουμε
τη διάθεση να χάσουμε την χοιροτροφή, που
μας προσφέρουν ως αντάλλαγμα της υποτα-
γής μας! Έχουμε απομακρυνθεί από την πίστη
στον Θεό και τη φιλοπατρία, για να απολαύ-
σουμε τα αγαθά της ειρήνης, όπως ισχυριζό-
μαστε. Μόνο που η απόλαυση της χοιροτρο-
φής οδηγεί σε κορεσμό και βυθιζόμαστε στο
υπαρξιακό κενό, το οποίο καταβάλλουμε απέλ-
πιδες προσπάθειες να πληρώσουμε με πλή-
θος υποκαταστάτων των ιδανικών, τα οποία
υποκατάστατα απλώς εντείνουν τα αδιέξοδα!
Να το ομολογήσουμε; Δεν μας αφήνει η
έπαρση και η αλαζονεία μας. Γι’ αυτό επιμέ-
νουμε να αυτοδικαιωνόμαστε ισχυριζόμενοι
ότι ακολουθούμε ορθή πορεία.

Πώς να προβάλουμε το έπος του 40; Πώς
να πιστέψουμε το θαύμα, που καταθέτουν οι
πολεμιστές, που είχαν έντονη την αίσθηση
της παρουσίας της Παναγίας στο πλάι τους.
Είναι προτιμότερο για μας, τους βιώνοντες
χωρίς ελπίδα (άρα και ελεύθερους κατά Κα-
ζαντζάκη) να τους χαρακτηρίσουμε αλαφροΐ-
σκιωτους και ονειροπαρμένους. Πώς να δεχ-
θούμε ότι στέκονταν όρθιοι στο ξεροβόρι σε
βουνοκορφές με τον υδράργυρο να ταπεινώ-
νεται στους τριάντα βαθμούς υπό το μηδέν;
Πώς να δεχθούμε ότι κάποιοι πέθαναν στην
προσπάθειά τους να περισώσουν τη σημαία
της μονάδας, αυτήν που εμείς σήμερα απο-
λαμβάνουμε, όταν αποσπάται από τα Ίμια ή
καίεται σε διαδηλώσεις; Έχουμε πολλούς λό-
γους να ταπεινώνουμε κατ’ έτος με τον ψευ-
τοεορτασμό των επετείων τους πρωταγωνι-
στές του έπους.

Δυστυχώς δεν αντιλαμβανόμαστε ότι επι-
τείνουμε τη δική μας ταπείνωση, καθώς απο-
καλύπτουμε τη μικρότητά μας. Αν η στάση μας
αυτή συνεχιστεί για γενιές, τότε η άτεγκτη
ιστορία δεν θα μας διατηρήσει στο προσκήνιο
με το να την δωροδοκήσουμε με δάφνες προ-
γονικές. Ο εχθρός που μας κατέλαβε δεν είναι
σαν τους άλλους. Είναι ύπουλος και εκμαυλι-
στικός. Λέει πως δεν ζητά τίποτε από μας και
ήδη μας τα πήρε όλα. Διορθώνουμε: Του τα
δώσαμε όλα και μάλιστα τον υποδεχθήκαμε
ως ελευθερωτή από το χρέος που μας κλη-
ρονόμησαν οι πρόγονοί μας: Να μαχόμαστε
υπέρ πίστεως και πατρίδος. Εκείνο το χρέος
ήταν επαχθές και απεχθές. Προτιμούμε το οι-
κονομικό χρέος, που, όπως μας λένε, είναι
βιώσιμο ακόμη και αν εμείς σβήσουμε!
«ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»

ἈAντίβαρο

Θα ξαναπούμε ΟΧΙ;
Γράφει ο Απόστολος Παπαδημητρίου
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«ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»
Τράπεζα Αίματος Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αχαρνών

Αχαρνές, 6/11/2014

7η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ημέρα Αφιερωμένη στον Εθελοντισμό για την Αιμοδοσία 

και το Μυελό των Οστών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με
καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και ο Σύλλογος «Όραμα Ελπίδας» υπέγραψαν την Τετάρτη,
21 Μαΐου 2014, Σύμφωνο Συνεργασίας για τη θέσπιση Ημέρας Αφιερωμένης
στον Εθελοντισμό για την Αιμοδοσία και το Μυελό των Οστών. 

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θεσπίσθηκε
στα σχολεία ως Ημέρα Αφιερωμένη στον Εθελοντισμό για την Αιμοδοσία και το
Μυελό των Οστών η 7η Νοεμβρίου.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται το ερέθισμα στους μαθητές να σκεφτούν και να
συζητήσουν με τους συμμαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς την στάση τους
απέναντι σε αυτό το σημαντικό θέμα… Θεσπίζοντας αυτή τη μέρα έχουν την ευ-
καιρία να μιλήσουν για τα αισθήματα αγάπης, αλτρουϊσμού και γενναιοδωρίας.
Το μήνυμα του εορτασμού της 7ης Νοεμβρίου ως Ημέρας Αφιερωμένης Ημέρας
στον Εθελοντισμό για την Αιμοδοσία και το Μυελό των Οστών είναι να προσελ-
κύσει νέους εθελοντές αιμοδότες και να μεταγγίσει στη νέα γενιά την ιδέα του
Εθελοντισμού.

Απόσπασμα ομιλίας της  Προέδρου του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο
«ΕΛΠΙΔΑ» και του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας», κυρία Μ.Βαρδινογιάννη:

«...Η συμφωνία που υπογράφουμε με το Υπουργείο Παιδείας για την επιση-
μοποίηση της συνεργασίας μας και τη θέσπιση «Σχολικής Ημέρας Εθελοντή Αι-
μοδότη και Εθελοντή Δότη Αιμοποιητικών Κυττάρων» καθίσταται το μέσο για να
μεταφέρουμε στα παιδιά της πατρίδας μας το μήνυμα του εθελοντισμού και της
ανθρωπιστικής προσφοράς. Η νέα γενιά αποτελεί το μέλλον της κοινωνίας μας
και γι’ αυτό είναι μεγάλη η σημασία τόσο της σωστής ενημέρωσης για θέματα
κοινωνικά μέσα από τα σχολεία, όσο και του προσανατολισμού της παιδείας ως
ανθρωπιστικής. Της παιδείας που θα προετοιμάζει υπεύθυνους πολίτες οι οποίοι
με ευαισθησία και ευσυνειδησία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συναν-
θρώπων τους. Η σημερινή πρωτοβουλία είναι ένα βήμα που μας φέρνει πιο
κοντά στο στόχο αυτό. Με την πολύτιμη βοήθεια και την έγκριση του Υπουργείου
Παιδείας, η 7η Νοεμβρίου στο εξής θα είναι αφιερωμένη στο Όραμα της Ελπίδας:
στο Όραμα για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή των παιδιών που πάσχουν από
καρκίνο, αλλά ταυτόχρονα και στο Όραμα για έναν καλύτερο κόσμο αλληλεγγύης
και κατανόησης. Αυτή η ημέρα θα υπενθυμίζει ότι υπάρχουν παιδιά που δεν
είναι τόσο τυχερά και που η ζωή τους εξαρτάται από την εύρεση συμβατού μο-
σχεύματος, από αιμοποιητικά κύτταρα. Απώτερος στόχος μας, μέσα από την
Ημέρα αυτή, είναι να γίνει συνείδηση στα παιδιά ότι η εθελοντική προσφορά
είναι στάση ζωής και, στην περίπτωση της υγείας, δώρο ζωής».

Η Τράπεζα Αίματος Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων «ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»
στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Αφιερωμένης στον Εθελοντισμό
για την Αιμοδοσία και το Μυελό των Οστών, θα πραγματοποιήσει σχετική
ενημερωτική εκδήλωση την 22α Νοεμβρίου σε συνεργασία με το Σύλλογο
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και με το Νοσοκομείο Σισμανόγλειο-Αμ.Φλέμιγκ,
καθώς και Εθελοντική Αιμοδοσία την 26η Νοεμβρίου 2014.

“Η Εθελοντική προσφορά είναι στάση ζωής … δώρο ζωής”

τ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόληψη για ακόμη 21 γυναίκες

Σε 21 συμπολίτισσές μας προσέφερε δωρεάν εξετάσεις test-pap το Παράρτημα

Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, σε αίθουσα που παραχώρησαν

οι ιερείς του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνών (Παναγίτσα). 

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Παραρτήματος, Παναγιώτης Καζανάς, τόνισε

τα εξής: «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλο και περισσότερες γυ-

ναίκες, τόσο με εξετάσεις όσο και με ενημέρωση. Επιπροσθέτως θα ήθελα να ευχα-

ριστήσω τις δεκάδες γυναίκες που με τα μηνύματα συμπαράστασής τους, στο πλαίσιο

του μήνα εκστρατείας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, μας δίνουν θάρρος

για τη συνέχεια».

Στον σύλλογο «Αριστοφάνης»…

Μετά από πρόσκληση του συλλόγου «Αριστοφάνης», το Παράρτημα Αχαρνών

της Ελληνικής Αντικαρκινικής

Εταιρείας πραγματοποίησε ομιλία

με θέμα «ο καρκίνος νικιέται… η

άγνοια σκοτώνει» με τον ιατρό κ.

Γιώργο Τσαγκάρη. Ο πρόεδρος του

Παραρτήματος κ. Παναγιώτης Κα-

ζανάς ευχαριστεί τον πρόεδρο του

συλλόγου «Αριστοφάνης» κ. Παν-

ταλέων για την πρόσκληση και υπό-

σχεται ότι θα βρίσκεται στο πλευρό

του συλλόγου.

«Όχι στο τσιγάρο» 

Στις 22 Οκτωβρίου, το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-

ρείας, για ακόμη μία φορά, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα τις συνέπειες του τσιγάρου.

Αυτή τη φορά οικοδεσπότης ήταν ο Σύλλογος Κρητών με τον οποίο συνδέεται στενά

το Παράρτημα. Ομιλητής ήταν ο πρόεδρος Παναγιώτης Καζανάς, ο οποίος ανταπο-

κρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα των Κρητών. Σε δηλώσεις του τόνισε: «Είμαι πολύ χα-

ρούμενος που βρίσκομαι σε ένα γνώριμο μέρος για να μυήσουμε τα παιδιά σε μία

ζωή χωρίς τσιγάρο».

Εκδήλωση για την Τρίτη Ηλικία 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός παρευρέθηκε σε εκδήλωση

για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας που διοργάνωσε η
Δημοτική Φροντίδα του Δήμου Αχαρνών (Δ.Η.Φ.Α.). 

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο «Μπάμ-
πης Χολίδης», συμμετείχαν όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου. Η Λαϊκή Ορχήστρα της

ΔΗ.Κ.Ε.Α. ανέλαβε την
ψυχαγωγία όλων των πα-
ρευρισκομένων, προσφέ-
ροντάς τους στιγμές χαράς
και διασκέδασης, που συ-
νοδεύθηκαν από καλό φα-
γητό και άφθονο κρασί. 

Ο Δήμαρχος κ. Κασσα-
βός τόνισε: «Στηρίζουμε
και τιμούμε τους ανθρώ-
πους της Τρίτης Ηλικίας.
Ο εορτασμός της Παγκό-
σμιας ημέρας για την
Τρίτη Ηλικία είναι απλά μία

αφορμή. Στόχος μας ως Δήμος Αχαρνών, μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών
και των κοινωνικών δομών μας, είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό των ηλι-
κιωμένων συνδημοτών μας, προσφέροντας σημαντικό και ουσιαστικό έργο
κάθε μέρα, 365 ημέρες το χρόνο». 

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Πρόεδρος της ΔΗ.ΦΑ. κ. Γιαννακό-
πουλος Δημήτρης, οι Αντιδήμαρχοι κκ Πολυμενέας Παναγιώτης, Τοπαλίδης
Στάθης, Ελένη Σαχσανίδου, Θεόδωρος Συρινίδης, Γιώργος Δασκαλάκης και η
Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κα Ναυροζίδου. 

Πρόγραμμα Comenius
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός παρευρέθηκε σε εκδήλωση

που διοργάνωσε το 3ο Γυμνάσιο Αχαρνών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος Comenius MARE NOSTRUM, στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομα-
κεδόνων. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές και καθηγητές δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης από 6 σχολεία της Ευρώπης, Ιταλία, Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία,

Πορτογαλία και Ελλάδα.
Οι μαθητές που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα
έχουν την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν εκπαι-
δευτικές επισκέψεις στις
άλλες χώρες, να γνωρί-
σουν άλλους πολιτισμούς
και εκπαιδευτικά συστή-
ματα, να ανταλλάξουν
απόψεις και να μάθουν να
συνεργάζονται με συνομη-
λίκους τους με διαφορετι-
κές κουλτούρες.

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός καλωσόρισε στο Δήμο Αχαρνών τους
μαθητές και καθηγητές των 5 ευρωπαϊκών σχολείων, ενθαρρύνοντάς τους
να γνωρίσουν από κοντά την Πόλη μας, να επισκεφθούν τα ιστορικά της μνη-
μεία και τους ευχήθηκε καλή διαμονή. Τέλος, απευθυνόμενος στον Διευθυντή
και τους εκπαιδευτικούς του 3ου Γυμνασίου Αχαρνών, τόνισε: «Σε μια δύσκολη
συγκυρία για όλους μας, εσείς ανοίγετε ένα παράθυρο στον κόσμο. Διδά-
σκετε στα νέα παιδιά, με τον πιο άμεσο τρόπο, τη συνύπαρξη με διαφορε-
τικές κουλτούρες και πολιτισμούς, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, τα
ήθη και τα έθιμα άλλων λαών. Τα προικίζετε με όμορφες εμπειρίες, που
θα τα συντροφεύουν μια ζωή. Και το κυριότερο δημιουργείτε τους πολίτες
του αύριο. Αυτή η Ελλάδα μας εμπνέει, αυτά τα νέα παιδιά έχει ανάγκη η
χώρα μας για να πάει μπροστά».

Στο τέλος της εκδήλωσης, ένας μαθητής από το σχολείο της Πεσκάρα
στην Ιταλία δώρισε στο Δήμαρχο Αχαρνών ένα αναμνηστικό από την πατρίδα
του.



Καθώς πλησίαζαν οι μέρες για τον
εορτασμό της 28ης Πυανεψιώνος

1940 μια ιδιόμορφη θεία λίτη και αλέ-
κτωρ συνειδήσεών μου υπέβαλλε κατά
την αλεκτοροφωνίαν μία σημαντική
ερώτηση: Σαν δάσκαλος που είσαι τι
θα πεις στους μαθητές των σχολείων;
Τι θα ειπείς στους συμπολίτες σου,
στον δήμαρχο και τον αναπληρωτή
δήμαρχο; Στην αρχή “είπον καθ´ εαυ-
τόν: αλεκτορίσκος τις εί, παράβλεψον
τούτον“. Θρασύτατος όμως και αλε-
κτρομαντείαν ασκών άρχισε να απαγ-
γέλλει ποίημα οδυνηρόν. Το επανα-
λαμβάνω: 
Σημαιοστόλιστοι οι δρόμοι της πόλης

Της εορτής προηγήθηκε δεκαήμερο εκ-

πτώσεων

Ισοδυναμεί μέσα μου με χρόνο εθνικών

εκπτώσεων

Όταν οι ηγέτες της πατρίδας εξαντ-

λούσαν

τον δυναμισμό τους σε πολιτικοκοι-

νωνικούς αγώνες

τα στεφάνια φτιάχτηκαν από τις δάφνες

του Πόντου,

Γαρύφαλλα της Ιωνίας,

Τριαντάφυλλα της Ανατολικής Ρωμυ-

λίας,

Αγριολούλουδα του Μοναστηριού,

Πουρνάρια της Βόρειας Ηπείρου,

Αγιόκλημα της Κερύνειας.

Όντας άλεκτρος σηκώθηκα αμέσως
και άρχισα να γράφω “τοιάδε”: Ελλάδα
είναι η πατρίδα των πατρίδων. Έλλην
είναι: υπερκόσμιο φως και κόσμογεν-
νήτορας – δάσκαλος της οικουμένης
σε, ό,τι ονομάζουμε πολιτισμό. Ποίηση,
τραγωδία, κωμωδία, λυρική ποίηση,
φιλοσοφία, επιστήμη, τέχνες, μαθη-
ματικά, γεωμετρία κυρίως με ένα λόγο
τα πάντα. Αλλά και Μαραθώνας, Θερ-
μοπύλες, Σαλαμίνα, Γρανικός, Γαυ-
γάμηλα, Βυζάντιο, 1821, 1940 – 1941.
Αν ο κόσμος αντιστοιχεί σε πυραμίδα,
το όλον της είναι ο Έλλην. Τι είναι
όμως ο Νεοέλλην; Την περιγραφή του
την κάνει ένας σπουδαίος έλληνας
και θα αποκαλύψω το όνομά του μό-
νον, αν μου ζητηθεί: “Κυρίαρχος αν-
θρωπολογικός τύπος είναι σήμερα
στην Ελλάδα το καταναλωτικό παρά-
σιτο. 

Ο παρασιτικός καταναλωτισμός εί-
ναι σήμερα εγκαθιδρυμένο σύστημα.
Στο κέντρο του βρίσκεται ο πελατει-
ακός κοινοβουλευτισμός, η βασική
λειτουργία του οποίου είναι να εκποιεί
το κράτος στους ψηφοφόρους του και
το έθνος στους δανειστές του. Γύρω
του ποικίλα διαπλεκόμενα και οι στρα-
τοί κατοχής: Συντεχνίες, κομματικές
νομενκλατούρες συνδικαλιστικές μα-
φίες. Όλοι μαζί συγκροτούν ένα ιδιό-
μορφο οργανισμό ο οποίος χρησιμο-
ποιεί το κράτος σαν κέλυφός του και
τρέφεται από τα παντοειδή ελλείμματα
στην άμυνα, στην οικονομία, στην
παιδεία, παντού, ελλείμματα που το
ίδιο δημιουργεί. Ο οργανισμός αυτός,
το κράτος μας, προέκυψε από την
συγχώνευση κοινωνικού παρασιτισμού,

εθνικού γραικυλισμού και πελατειακού
πολιτικού συστήματος, αλλά η αν-
θρωπολογική του βάση βρίσκεται στον
αχαλίνωτο μηδενιστικό του ατομικι-
σμό, που χαρακτηρίζει το διαχρονικό
ελληνικό άτομο στο σήμερα, που δεν
έχει αύριο. Η λέξη κρίση είναι πολύ
πτωχή και αθώα για να αποδόσει το
φαινόμενο. Μιλάμε για ένα απαίσιο
γλοιώδες όν που τρέφεται από το αίμα
του έθνους και του οποίου το δόντι
έχει την ιδιότητα να εξουδετερώνει
την αντίσταση του ξενιστή του και
τον οδηγεί σε κοινωνική απάθεια. Ο
ατομικισμός αυτός δεν δέχεται καμία
κοινωνική υποχρέωση και ξέρει μόνο
τα δικαιώματά του. Διαπερνά όλα τα
κοινωνικά στρώματα και όλες τις πο-
λιτικές παρατάξεις. Μοιάζει να δια-
μορφώνει το νέο είδος ταυτότητος.
Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Το πρωτόγονο ζορμπαλίκι, δηλαδή
καμάκι, σουβλάκι, συρτάκι και τα
παιδιά του Πειραιά, ταιριαστά με το
δημόσιο ραχάτι, τον χυδαίο ιδεολογικό
μεταπρατισμό και την θρησκειοποι-
ημένη και φολκλορική επίσημη ορ-
θοδοξία. 

Ζωόδεις προτεραιότητες χρήματος
και εξουσίας, βολέματος και αυτα-
σφάλισης πάνε μαζί με το κούφιο
νταηλίκι και καις την δική σου νο-
μαρχία υπό τα έντρομα βλέμματα του
κράτους και κάνεις εκφοβιστικό συν-
δικαλισμό εκ του ασφαλούς. Η ανα-
γέννηση του ελληνικού ατομικισμού
αρχίζει με την μετατροπή του Δημο-
σίου σε βαλσαμοποιείον για τα δικά
μας παιδιά, στη συνέχεια σε προκά-
λυμμα ενός μαφιόζικου κλεπτοκρατι-
κού καθεστώτος, ολοκληρώνεται με
την προσπάθεια εκλογίκευσης και εκ-
συγχρονισμού του συστήματος αυτού”. 

Δεν θέλω βέβαια να αδικήσω την
μεγάλη πλειονότητα του λαού μας,
που αντιστοιχεί στην σωτηρία εθνική
μας μαγιά. Το γράφω, όπως το λέει ο
Μακρυγιάννης: “Όλα τα θηρία γύρω
μας τρώνε από μας, αλλά μένει και
μαγιά”. Και αν αυτή η μαγιά συνεχίζει
να υφίσταται είναι, επειδή όπως λέει
ο ίδιος “οι ολίγοι αποφασίζουν να πε-
θάνουν και όταν κάνουν αυτήνη την
απόφαση λίγες φορές χάνουν και πολ-
λές κερδαίνουν”. Είναι η περίπτωση
του 1940-41. Υπάρχει ελπίδα; Ας ξε-
κινήσουμε από “κανένας” να γίνουμε
Οδυσσέας, ο του Λαέρτη, βασιλιάς
της Ιθάκης και τότε θα γίνουμε Έλ-
ληνες χωρίς κανένα επίθετο. Σας το
γράφω όπως προσευχόμενος και με
θάρρος. Ας γίνουμε μέλη του σώματος
- εκκλησίας του Χριστού και ας επα-
νεξετάσουμε τη σχέση μας με τα κόμμ-
ματα για τα οποία η έξοχη Σιμόν Βέιλ
γράφει: “αν εμπιστευόμασταν στο διά-
βολο την οργάνωση της δημόσιας
ζωής, δέν θα μπορούσε να φανταστεί
τίποτε πιο ευρηματικό”. 

Κωνσταντίνος Καλογεράς

Θρακομακεδόνες
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Ελλάς είναι... Έλλην είναι... Νεοέλλην τί είναι;Παρατείνεται η δυνατότητα ρύθμισης των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών στους Δήμους 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών ενημερώνει ότι
μετά την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 από την παρ.1α
του άρθρου 24 του Ν.4304/2014 παρατείνεται η δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων
και ληξιπρόθεσμων οφειλών 

Συγκεκριμένα:
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να κατα-

βάλλονται ως ακολούθως:
A. Για όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 ορίζονται 24

δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής 150€ έκαστη με βάση τις σχετικές διατάξεις του
ν. 3801/2009.

B. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμί-
ζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά
ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ, σε εικοσιτέσσερες (24) δόσεις, με απαλλαγή
κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρό-
τερη των 100 ευρώ.

γ) για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ, σε σαρανταοκτώ (48)
δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ προ-
σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ, σε εβδομηνταδύο (72)
δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕΔΕ προ-
σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω, σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή
κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής και των προστίμων.

Της ρύθμισης εξαιρούνται :
α) Οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών.

β) Οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί
καταβολής σε δόσεις (π.χ. εισφορά σε γη).

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει
μέχρι 30.11.14.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης
στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία
στο Δημαρχείο ή στα τηλέφωνα 213 2072 341 & 345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

Οικονομική ενίσχυση αγοράς εντομοαπωθητικών για 

τον έλεγχο & την πρόληψη του Καταρροϊκού Πυρετού

Μετά το από 29-10-14 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗ-
ΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ενημερώνουμε τους αιγοπροβατοτρόφους-χοιροτρόφους ότι: 

Κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 5137/128132/14-10-2014(ΦΕΚ Β΄2738) ΚΥΑ δίνεται
η δυνατότητα αγοράς εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ και το ΥΠ.Α.Α.Τ. εντομοαπωθητικών
για τον έλεγχο και την πρόληψη του Καταρροϊκού Πυρετού κατόπιν αίτησης στην
ανωτέρω Υπηρεσία.

Δικαιολογητικά:
Επικυρωμένο αντίγραφο τιμολογίων αγοράς εντομοαπωθητικών σκευασμάτων.
Αντίγραφο κτηνιατρικής συνταγής (μόνο για εντομοαπωθητικά σκευάσματα).
Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής από το οποίο προκύπτει η εφαρμογή των εντο-

μοαπωθητικών σκευασμάτων.
Η αίτηση γίνεται προς την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της

Περιφέρειας Αττικής (τηλ. 2102005182 και 2295052480).
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ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

O αγώνας για την επίλυση του προβλήματός μας συνεχίζεται και δεν αποτελεί υπό-

θεση ενός, αλλά "ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ". Παρά τις προσπαθειές μας και τις υποσχέ-

σεις δεν φτάσαμε ακόμα στο στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την ένταξη του Οικι-

σμού μας στο Σχέδιο Πόλης. 

Ο Σύλλογός μας παράλληλα κάνει προσπάθεια για την υπογειοποίηση των πυλώνων

υψηλής τάσης,  προκειμένου να ικανοποιηθούν οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες που βρίσκονται

κάτω από τους πυλώνες. Ευελπιστούμε η νέα δημοτική αρχή να καταφέρει να επιλύσει

το χρόνιο αίτημα του Οικισμού μας. 

Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος

Οικισμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Δήμου Αχαρνών

Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Ξενίας

13677, Αχαρναί

Ι Λ Ε Α
Η ΙΛΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Τη Δευτέρα 27/20/2014 η ΙΛΕΑ παρουσίασε ένα μέρος από το αρχείο
του συμπατριώτη μας Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Κατάρα. Το συγκεκρι-
μένο αρχείο καλύπτει χρονικά μία περίοδο που ξεκινάει 3 μήνες πριν τον
πόλεμο και τελειώνει λίγες μέρες πριν την εισβολή των Γερμανών και
την κατάρρευση του μετώπου, δηλαδή καλύπτει το χρονικό διάστημα που

ο πόλεμος μαίνεται
στην Ευρώπη και
την Ελλάδα μέχρι
την Κατοχή. Οι πο-
λεμικές επιστολές -
ας τις ονομάσουμε
έτσι- είναι 29 και
απαρτίζονται από
γράμματα, επιστο-
λικά δελτάρια της
εποχής και ατελή
επιστολικά δελτά-
ρια της στρατιωτι-
κής ταχυδρομικής
υπηρεσίας. Κάποιες

από αυτές φέρουν τη σφραγίδα της λογοκρισίας ενώ σε καμία απ’ αυτές
δεν αναφέρεται ο τόπος αποστολής, και αυτό για λόγους ασφαλείας. Μία
ενδελεχής και προσεκτικότερη μελέτη αυτής της αλληλογραφίας, δίνει
τη δυνατότητα στο σύγχρονο ερευνητή, να επιχειρήσει μία, σε αδρές γραμ-
μές, ταξινόμηση των γραφομένων, στις εξής κατευθύνσεις: 1ον) τις πλη-
ροφορίες από την στρατιωτική ζωή στο μέτωπο, 2ον) το ενδιαφέρον για τη
ζωή της οικογένειας και του χωριού στα μετόπισθεν και 3ον) τις προσωπικές
ανάγκες του στρατευμένου νέου.

Επίσης για πρώτη φορά η ΙΛΕΑ έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό την
ύπαρξη μίας εικόνας του Αγίου Δημητρίου, του έφιππου Αγίου, την οποία
είχαν παραγγείλει οι γονείς των στρατιωτών Μενιδιατών με την συγκλο-
νιστική αφιέρωση στο δεξί κάτω μέρος: «Ἀφιέρωμα / γονέων, στρατευ-
θέντων / ἐν πολέμῳ, ἐκ Μενιδίου. 1940».

Η ΙΛΕΑ δεσμεύεται να μην αφήνει ούτε μία γραμμή ιστορίας και ούτε
μία σπιθαμή από τη γεωγραφία της περιοχής των Αχαρνών ανεξερεύνητη
και ακατάγραφη. Θα εξακολουθήσει να ανακαλύπτει και να φέρνει στο
φως  άγνωστα κομμάτια της ιστορίας του τόπου μας.

Άρθρο του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Χάρη Δαμάσκου για τη διαχείριση των απορριμμάτων 

Κι αν δεν γίνουν οι εκλογές τον Μάρτιο;

Είναι αλήθεια, ότι η διαχείριση των
απορριμμάτων στην Αττική είναι τα τε-
λευταία 15 χρόνια ένα από τα μεγαλύ-
τερα θέματα που κλήθηκε να αντιμετω-
πίσει η αυτοδιοίκηση.

15 χρόνια που πέρασαν με προβλημα-
τικούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς, απί-
στευτη γραφειοκρατία, δικαστικές διενέ-
ξεις, αντιδράσεις από τις τοπικές
κοινωνίες και μια συνεχή μεταβίβαση ευ-
θυνών και αρμοδιοτήτων. 15 χρόνια που
πέρασαν επιβαρύνοντας περιβαλλοντικά
με βάρβαρο τρόπο τα Άνω Λιόσια και την
Φυλή, που ανέλαβαν με το αντίστοιχο «τί-
μημα», να σηκώσουν το δυσανάλογο βά-

ρος του θαψίματος των απορριμμάτων του μισού πληθυσμού της Ελλά-
δος.

Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας στην αιρετή Περιφέρεια, λόγω Καλλι-
κράτη το 2010, αλλά και η συνεννόηση που μετά από πολλά χρόνια τελικά
επιτεύχθηκε με τους θιγόμενους Δήμους, σε συνδυασμό με την αποφα-
σιστικότητα της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΔΣΝΑ και τα χρήματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, φάνηκε ότι θα έδιναν στο πρόβλημα την οριστική
του λύση.

Αλλά φαίνεται, ότι ακόμη και σήμερα, οι νοοτροπίες και οι πρακτικές
που οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτή την απίστευτη οικονομική και κοινωνική
κρίση, δεν αλλάζουν και τα μικροπολιτικά συμφέροντα συνεχίζουν να κυ-
ριαρχούν.

Δεν μπορώ αλλιώς να εξηγήσω την επιστολή της κ. Δούρου προς τους
Δημάρχους της Αττικής, που τους ζητά από μηδενική βάση, να ξεκινήσουν
ένα διάλογο καταγράφοντας τις προτάσεις τους στα πλαίσια ενός διαφο-
ρετικού μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο η ίδια περι-
γράφει παραθέτοντας μια πολύ όμορφη έκθεση ιδεών.

Και για να εξηγούμαι, αυτό που θεωρώ ανεύθυνο και οπισθοδρομικό,
δεν είναι η επιχειρούμενη αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού, που
άλλωστε ήταν μια από τις πιο σημαντικές προεκλογικές δεσμεύσεις της
παράταξης της, που οφείλει να τηρήσει. Ανεύθυνη θεωρώ την προσπάθειά
της να ανατρέψει έναν πολυετή προγραμματισμό, μεταφέροντας την ευ-
θύνη στους Δημάρχους της Αττικής, χωρίς η ίδια να καταθέτει ένα οργα-
νωμένο, μελετημένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, που θα μπορούσε
να είναι η βάση μιας αλλαγής. Μιας αλλαγής του σχεδιασμού, που θα
είναι διαχειρίσιμη στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τις Ευρωπαϊκές
προθεσμίες, θα έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, αλλά κυρίως θα έχει
ως κεντρικό άξονα την αδήρητη ανάγκη αλλαγής της διαχείρισης των
απορριμμάτων, σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται μέχρι σήμερα. Αντί
αυτού διακηρύσσει το άμεσο κλείσιμο της χωματερής της Φυλής, προκα-
λώντας εύλογες απορίες, τεράστια ερωτήματα, αλλά και έκδηλη ανησυ-
χία.

Και αν όλο αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ανεύθυνο και επιπόλαιο,
θέλω να εξηγήσω, ότι είναι και ταυτόχρονα επικίνδυνο.

Πουθενά δεν προβλέπεται, ότι η Περιφερειάρχης Αττικής, μπορεί να
ασκεί προσωπικές πολιτικές, να παίρνει μόνη της αποφάσεις και να ανα-
τρέπει σχεδιασμούς, χωρίς να έχει την έγκριση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΣΝΑ. Εκτός και αν η λογική
του ΕΝΤΕΛΕΣΘΑΙ, που ξεκίνησε με το θέμα της αξιολόγησης των υπαλ-
λήλων, αφορά και τους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους,
αλλά και τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης.

Η Δημοκρατία έχει θεσμούς και διαδικασίες, που καμιά φορά, είναι
επίπονες και περίπλοκες, αλλά αποτελούν την βάση στήριξης της λει-
τουργίας μιας ευνομούμενης κοινωνίας και πρέπει να γίνονται απολύτως
σεβαστές.

Η αλήθεια είναι, ότι η πραγματικότητα της διοίκησης της μεγαλύτερης
περιφέρειας της χώρας, είναι πολύ δύσκολη, ειδικά όταν θέλεις να δείχνεις
συνεπής με ανεδαφικές και γενικόλογες προεκλογικές δεσμεύσεις. Και
γίνεται ακόμα δυσκολότερη, όταν προσπαθείς να μεταφέρεις όλες τις
σοβαρές αποφάσεις, που πρέπει να πάρεις, μετά τις πιθανολογούμενες
εθνικές εκλογές του Μαρτίου, προκειμένου αυτές να μην έχουν εκλογικές
επιπτώσεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Κι αν δεν γίνουν οι εκλογές τον Μάρτιο;

Χάρης Δαμάσκος
Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Πιστός στις δεσμεύσεις του ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός

Με πρόταση του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε
ομόφωνα την πλήρη απαλλαγή από δημοτικά τέλη για απόρους, ΑΜΕΑ, μακροχρόνια
ανέργους, πολύτεκνους και τρίτεκνους. 

Ο Δήμαρχος κ. Κασσαβόςσυνεπής στην προεκλογική δέσμευσή του για έναν Δήμο με
ανθρώπινο πρόσωπο, ανέλαβε σημαντική πρωτοβουλία για την ελάφρυνση και ανακούφιση
συμπολιτών μας με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η πλήρης απαλλαγή από δημοτικά τέλη για:
1) Άπορες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€ 
2) Ανάπηροι με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και ετήσιο εισόδημα έως 10.000€
3) Πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€ και κύρια κατοικία έως 100τμ
4) Οικογένειες που και οι δύο σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι με κάρτα ανεργίας σε

ισχύ
5) Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000€ 
6) Ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 10.000€ αποφασίστηκε 50%

μείωση των δημοτικών τελών.
Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, παρά τις αρχικές διαφορετικές προτάσεις της αντιπολί-

τευσης, εν τέλει επικροτήθηκε απ’ όλους. Η απόφαση που θα δώσει ανάσα σε αρκετούς
συμπολίτες μας που αδυνατούν να πληρώσουν τα δημοτικά τέλη, πάρθηκε τελικά ομόφωνα.

Γιατί οι ισλαμιστές σκοτώνουν με μοναδική ευκολία φίλους 
και γείτονες μόλις δοθεί η ευκαιρία 

Η ίδια φρικτή καταγραφή απο την Σμύρνη, την Βοσνία μέχρι την Μοσούλη. “Ζούσαμε τόσα
χρονια σαν γείτονες. Τους είχαμε βοηθήσει. Μόλις μπήκαν οι ισλαμιστές στην πόλη,
ξαφνικά μεταμορφώθηκαν σε κτήνη. Μας κατέδωσαν σαν “άπιστους” μας έσφαξαν οι ίδιοι
που μεγαλώσαμε μαζί”…

Η εξήγηση φαίνεται στο “ιερό εδάφιο” από το Κοράνι που ακολουθεί και προκαλεί φρίκη:
Ταμπαρί 7:97 «Το πρωί μετά το φόνο του Ασράφ, ο Προφήτης διέταξε: “Σκοτώστε όποιον
Εβραίο μπορείτε.”»

Ισχάκ: 369 «Τότε ο Μασ’ούντ όρμησε πάνω στον Σουναϋνά, έναν από τους Εβραίους
εμπόρους με τον οποίο η οικογένειά του είχε κοινωνικές κ’ εμπορικές σχέσεις, και τον
σκότωσε. Ο αδερφός του Μουσουλμάνου διαμαρτυρήθηκε λέγοντας: “Γιατί τον σκότωσες;
Αρκετό λίπος έχεις στην κοιλιά-σου από τη φιλανθρωπία-του.” Ο Μασ’ούντ απάντησε: “Μά
τον Αλλάχ, αν ο Μωάμεθ με είχε διατάξει να σκοτώσω εσένα, αδερφέ-μου, θα σου είχα
κόψει το κεφάλι.” Οπότε ο αδερφός-του είπε: “Όποια θρησκεία μπορεί να σε βάλει να
κάνεις τέτοιο πράγμα είναι πραγματικά θαυμάσια!”» 

Αχαρνικές Δράσεις

Λεωφορεία

Δ ημιουργείται νέα γραμμή η οποία θα συνδέει το Κέντρο του Δήμου με το Νοσοκομείο Αγ.

Αναργύρων. Η διαδρομή θά ξεκινά από τον Κάραβο και συνεχίζει  Φιλαδελφείας, Δεκελείας,

Κηφισιάς και του παραδρόμου της Εθνικής οδού προς το Νοσοκομείο και αντίστροφα. Η

γραμμή θα είναι κυκλική και η αντιστροφή των λεωφορείων θα γίνεται εντός του νοσοκομείου.

Συνενώνονται οι λεωφ. Γραμμές 727 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΜΕΣΟΝΥΧΙ, 752 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ -

ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ, 753 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ. Η διαδρομή της νέας γραμμής θα

διαμορφωθεί ως εξής: Από Χρ. Δέδε, Τσεβά, Σαλαμίνος, Εθν. Αντιστάσεως, Αγ. Διονυσίου,

Αετόπετρας, Αγ. Παρασκευής, Αργοναυτών, Κεραμιδίου, Σπ. Νούση, Πάρνηθος, Αγ. Πέτρου,

Νέα Αγ. Πέτρου, Σαμψούντος, Ελ. Βενιζέλου, Αγ. Διονυσίου, Εθνικής Αντιστάσεως, Σαλαμίνος,

Ν. Λαζαρή, Χρ. Δέδε.
Η σύνδεση της περιοχής Θρακομακεδόνων με τη Ν. Ιωνία θα γίνεται με μετεπιβίβαση

μέσω Αχαρνών. Συγκεκριμένα η διαδρομή της γραμμής 724 θα κατευθύνεται προς τη Ν. Ιωνία

μέσω Καράβου. Επίσης θα διέρχεται από τον Προαστιακό και συγκεκριμένα από την στάση

«ΣΚΑ - ΑΧΑΡΝΑΙ», ώστε να προσφέρει επιπλέον σύνδεση της περιοχής του Κέντρου των

Αχαρνών με το δίκτυο του Προαστιακού, όπως επίσης και της περιοχής Θρακομακεδόνων με

τον Προαστιακό. Γίνεται αντιληπτό ότι η λεωφ. γραμμή 724 δεν θα διέρχεται από την Λ. Καρα-

μανλή, αλλά μέσω του Κέντρου του Δήμου και των παραδρόμων της Αττικής Οδού θα κατευ-

θύνεται προς Ν. Ιωνία. Η συχνότητα των δρομολογίων της γραμμής θα βελτιωθεί καθώς θα

μειωθεί το μήκος διαδρομής και ο χρόνος εκτέλεσης του δρομολογίου. Παράλληλα θα υπάρξει

μεγαλύτερη αξιοπιστία στις ώρες εκτέλεσης των δρομολογίων.

Η λεωφορειακή γραμμή 735 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΖΕΦΥΡΙ- ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ θα έχει πλέον αφετηρία

από την οδό Μπελογιάννη, στην περιοχή Ζεφυρίου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της γραμμής

μέχρι τα Κάτω Πατήσια παραμένει ως έχει.

Καταργείται η λεωφορειακή γραμμή 733 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ λόγω χαμηλής επιβατικής

κίνησης. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από την λεωφορειακή γραμμή 712 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΕΡΓ.

ΠΟΛ/ΚΙΕΣ - Α. ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ) η οποία παραμένει ως έχει. Σημειώνουμε ότι το μεγαλύτερο

τμήμα της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 712 είναι κοινό με της γραμμής 733.

acharnorama

Την Κυριακή 12-10-2014, στις 11.00 π.μ.,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση Συλλόγων του
Δήμου Αχαρνών, μετά από κάλεσμα του Πα-
ραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας. Το κάλεσμα αφορούσε στη
διαμόρφωση και ενεργοποίηση ενός συντονι-
στικού φορέα, με την επωνυμία «Αχαρνικές

Δράσεις», ο οποίος θα έχει σαν στόχο την
ανάδειξη και την από κοινού αντιμετώπιση

προβλημάτων του Δήμου μας, στο μέτρο που

οι Σύλλογοι μπορούν να συνεισφέρουν,

κάτω από την ομπρέλα του εθελοντισμού.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση αποφασίστηκε,

μέσα από την ομαδικότητα και τη συνεργασία
των Συλλόγων, να δημιουργηθεί ιστότοπος,
όπου κάθε Σύλλογος θα μπορεί να αναρτά τις
δραστηριότητές του, ενώ θα είναι εφικτό να
πραγματοποιούνται ομαδικές δράσεις, με

γνώμονα την κοινωνική προσφορά και την πο-
λιτιστική ανάδειξη των Αχαρνών.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

• Παράρτημα Αχαρνών Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας
• Όμιλος Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης
Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς»
• Κοινότητα Καλλιτεχνείου Αχαρνών
• ΕΓΕ-Παράρτημα Αχαρνών
• Ομάδα Εθελοντών Πολιτών Αχαρνών «Προ-
σφέρω»
• ΕΟΣ Αχαρνών
• Επισκήνιον-Κίνημα Πολιτών για την ανά-
δειξη του αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών
• Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών
• ΙΛΕΑ
• Πολιτική Προστασία Ολυμπιακού Χωριού



Εφέτος... και τα λεμόνια συμ-
μετέχουν στην εκστρατεία

κατά του καρκίνου του μαστού!
Το Παράρτημα Αχαρνών της

Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας συμμετέχει ενεργά στην
παγκόσμια καμπάνια, κατά του
καρκίνου του μαστού. Ο παγκό-
σμιος οργανισμός κατά του καρ-
κίνου του μαστού δημιούργησε
έντυπο υλικό το οποίο μεταφρά-
σαμε στην Ελληνική γλώσσα και
σας το παρουσιάζουμε. Ο σκοπός
της καμπάνιας είναι να βοηθήσει
τους ανθρώπους να αναγνωρί-
ζουν τα πρώιμα σημάδια του
καρκίνου και να αναζητήσουν

άμεση ιατρική φροντίδα για τα
συμπτώματα μέσα από τα “λεμό-
νια”. Πρέπει να γνωρίζεις ότι ή
καταπολέμηση του καρκίνου
του μαστού ξεκινά από εσένα.

Γιατί τα λεμόνια;
Ο καρκίνος του μαστού σχετί-

ζεται με αρκετά ισχυρά ταμπού
που μπορεί να κάνουν δύσκολη
την εκστρατεία ενημέρωσης του
κοινού. Πρώτον, το «στήθος» συ-
χνά συνδέεται με το φύλο και η
εμφάνιση εικόνων από το στήθος
μπορεί να είναι ένα πρόβλημα.
Δεύτερον, ο «καρκίνος» συνδέεται
συχνά με το θάνατο, καθιστώντας
τον ένα θέμα που για πολλούς εί-
ναι δύσκολο να μιλήσουν ή το
αποφεύγουν τελείως. Τα παρακά-
τω υλικά αφαιρούν το “φύλο”
και τον “θάνατο” από το μήνυμα
του καρκίνου του μαστού, χρησι-
μοποιώντας μια οπτική μεταφορά
ενός λεμονιού που αντιπροσω-

πεύει το στήθος. Επειδή είναι πα-
ρόμοια σε εμφάνιση, αλλά χωρι-
στά από το σώμα, μπορεί να είναι
ένα ισχυρό εργαλείο για την απει-
κόνιση σημείων του καρκίνου του
μαστού σε ένα πολύ συγκεκριμένο
τρόπο, αποφεύγοντας τη λογοκρι-
σία.

Αυτός είναι ένα εντελώς νέος
τρόπος για την ενημέρωση του
κοινού σχετικά με τον καρκίνο
του μαστού, ώστε να φθάσει σε
περισσότερους ανθρώπους από
ό,τι πριν. Φτάνει επίσης και σ’
εκείνους που μπορεί να έχουν δυ-
σκολίες στην ανάγνωση ή είναι
σε δύσκολη θέση για το θέμα.

Πώς μπορεί κα-
νείς να δείξει κάτι
το οποίο δεν μπορεί
να εμφανιστεί στο
κοινό; Απλό!

Ένα φιλικό, οι-
κείο υποκατάστατο,
το λεμόνι, το οποίο
μοιάζει με το σχήμα
του μαστού στο
εξωτερικό και με
την ανατομία ενός
μαστού στο εσωτε-
ρικό. Ρίξτε μια μα-
τιά στο πόσο παρό-
μοια είναι στην πα-
ραπλέυρως εικόνα:

Το 2010, σχεδόν
1,5 εκατομμύρια άν-
θρωποι είπαν “έχω
καρκίνο του μα-
στού”.

Ο καρκίνος του
μαστού είναι ο συ-
χνότερος καρκίνος
στις γυναίκες παγ-
κοσμίως. Είναι επί-

σης η κύρια αιτία θανάτου από
καρκίνο μεταξύ των γυναικών
παγκοσμίως. Παρά τα υψηλά πο-
σοστά επίπτωσης, στις δυτικές χώ-
ρες, το 89% των γυναικών που
διαγιγνώσκονται με καρκίνο του
μαστού είναι ακόμη εν ζωή πέντε
χρόνια μετά τη διάγνωση τους, η
οποία οφείλεται στην ανίχνευση
και θεραπεία ( Parkin, 2008 ).

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι
ΗΠΑ έχουν ένα από τα υψηλότερα
ποσοστά κρουσμάτων σε όλο τον
κόσμο (μαζί με την υπόλοιπη Βό-
ρεια Αμερική και την Αυστραλία
/ Νέα Ζηλανδία). Στην Ελλάδα το
ποσοστό ξεπερνά το 57%.

Δραματικά, το ένα τρίτο αυτών
των θανάτων από καρκίνο θα
μπορούσε να μειωθεί εάν διαγνω-
στεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα.
Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, αυτό
σημαίνει ότι σχεδόν 400.000 ζωές
θα μπορούσαν να σωθούν κάθε
χρόνο.

Πώς να κόψεις το βήχα του παιδιού
χωρίς φάρμακα

Τ
ο παιδί έχει βήχα. Δεν μπορεί να
κοιμηθεί καλά και φαίνεται να

υποφέρει. Θέλεις να ζητήσεις ένα
φάρμακο από τον παιδίατρο για να το
ανακουφίσεις. Και όμως! Μπορείς να
σταματήσεις ή να μειώσεις το βήχα
χωρίς φάρμακα και με φυσικό τρόπο.
Πώς; 

Ο παιδίατρος-νεογνολόγος Δρ.
Σπύρος Μαζάνης σου εξηγεί! 

Αν ο βήχας δεν συνοδεύεται από
δύσπνοια ή πυρετό, μπορούμε να
βοηθήσουμε το παιδί με πολύ φυσικό
τρόπο:

1. Αν το παιδί έχει εκκρίσεις στη
μύτη του μπορεί ο βήχας να προέρχεται
από την κάθοδο των βλεννών πίσω στο
ρινοφάρυγγα. Τότε πρέπει να
αποσυμφορίσουμε τη μύτη. Κάνουμε
ρινοπλύσεις πολλές φορές την ημέρα
με αμπούλες φυσιολογικού ορού ή με
σπρευ θαλασσινού νερού ισότονο ή και
με βρασμένο νερό βρύσης. 

2. Κάνουμε μπάνιο στη μπανιέρα με
πολλούς ατμούς ώστε να λιώνουν οι
μύξες και να ανοίγει η μύτη. 

3. Όταν κοιμηθεί βάζουμε 2-3
σταγόνες ευκαλυπτέλαιο στο άνω χείλος
του, δηλαδή κάτω από τη μύτη ώστε
καθώς αναπνέει να ελευθερώνεται η
αναπνοή του. 

4. Αν ο βήχας προέρχεται πιο κάτω,
δηλαδή από τον θώρακα και τους

βρόγχους, τότε του δίνουμε να πιει
μικρές ποσότητες 40-50 γραμ.
αφεψημάτων, όπως: γάλα με μέλι (για
παιδί πάνω από 12 μήνες), χαμομήλι ή
φασκόμηλο ή τίλιο ή γλυκάνισο ή θυμά-
ρι με μέλι, πετιμέζι με λεμόνι. Το λεμόνι
έχει αντισηπτικές ιδιότητες. Το μέλι είναι
μαλακτικό. Είναι σαν να τυλίγεις το
λαιμό του με ένα κασκόλ. Βάζουμε στο
φούρνο ένα λεμόνι στους 120 βαθμούς
για 20 λεπτά. Το στύβουμε σε ένα ποτήρι
με χλιαρό νερό και δίνουμε λίγο-λίγο
να πίνει κατά τη διάρκεια της μέρας.
Αυτό δρα και σαν αντιπυρετικό. 

5. Δίνουμε να πίνει πολύ νερό το
οποίο έχει βλεννολυτικές ιδιότητες. 

6. Βάζουμε πάνω στο μάτι της
κουζίνας μία κατσαρόλα με νερό και
προσθέτουμε χαμομήλι ή θυμάρι ή
ευκάλυπτο ή και όλα αυτά μαζί. Βάζουμε
το παιδί να αναπνεύσει πολλές φορές
πάνω από την κατσαρόλα. 

7. Βάζουμε έναν υγραντήρα με δύο
τρεις σταγόνες ευκαλυπτέλαιο μέσα
στο δωμάτιο του παιδιού ειδικά όταν
κοιμάται. 

Όλα αυτά μόνα τους ή σε συνδυασμό
μπορούν να ανακουφίσουν το βήχα του
παιδιού.

Να θυμάστε βέβαια ότι ο βήχας είναι
ένα σύμπτωμα μιας γενικότερης
αρρώστιας και να επικοινωνείτε με τον
παιδίατρό του για περισσότερες οδηγίες.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑΝοέμβριος 201412

Εφέτος και τα λεμόνια συμμετέχουν...
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Μ. Γκρίλο: «Oι λαθρομετανάστες να επιστρέφουν εκεί

απ’ όπου ήρθαν - Δεν είμαστε αίθουσα αναμονής»

«Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση
ως πρόβλημα και όχι ως ταμπού. Όποιος μπαίνει στην
Ιταλία πάνω σε μία βάρκα είναι ο απόλυτος άγνωστος
και πρέπει να ταυτοποιείται αμέσως. Οι πρόσφυγες να
περισυλλέγονται και οι χαρακτηρισμένοι ως “λαθραίοι
μετανάστες” να επιστρέφουν εκεί απ’ όπου ήρθαν!».

Αυτά έγραψε ο πολιτικός ηγέτης της Ιταλίας Μπέπε
Γκρίλο στο προσωπικό του blog!

Eπιπλέον, ο ηγέτης των “Πέντε Αστέρων” κάνει αναφορά και στο Ισλαμικό Χαλιφάτο,
γράφοντας ότι δημιουργεί στρατιές μεταναστών οι οποίοι ξεπέρασαν τις 100.000 μόνο
τους τελευταίους μήνες και σε λίγο καιρό το νούμερο αυτό θα αρχίσει να αυξάνεται
δραματικά με τη διεύρυνση των συγκρούσεων.

«Ο Έμπολα βρίσκεται προ των θυρών της Ευρώπης», συνεχίζει ο Ιταλός πολιτικός
ηγέτης κι «εμείς ως υποδοχή θα είμαστε τα πρώτα θύματα». Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο
επικεφαλής του κόμματος των «Πέντε Αστέρων» είχε πει πως «οι λαθρομετανάστες
φέρνουν μολυσματικές ασθένειες», υπογραμμίζοντας πως «όταν οι προπάπποι μας
έφταναν στις ΗΠΑ, μόλις έβλεπαν το Άγαλμα της Ελευθερίας, τους έβαζαν αμέσως σε
καραντίνα στο Έλις Άιλαντ».

«Τέλος και με τη συμφωνία του Δουβλίνου. Όποιος μπαίνει στην Ιταλία να μην
μπορεί να πάει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Να πηγαίνουν όπου επιθυμούν αφού περάσουν
τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο», συμπληρώνει ο Ιταλός πολιτικός, προσπαθώντας να
βάλει στο παιχνίδι τις κυβερνήσεις της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης.

«Δεν είμαστε αίθουσα αναμονής και εκείνοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα της
ελεύθερης μετακίνησης αφού νομιμοποιηθούν, διαφορετικά προάγουμε τον φασισμό.
Αυτό θέλουμε;» αναρωτιέται ο Μπέπε Γκρίλο. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΚΙΖΕΛΗ

Προς την Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Αχαρνών: Κυρία ΧΑΡΙΤΙΔΗ  ΜΑΡΙΑ.

Κυρία Πρόεδρε,
Βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση, να ενημερώσω το Σώμα του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, μέσω αυτής της επιστολής, πως κατόπιν
ενστάσεως που έχει υποβάλλει ο συνυποψήφιος του συνδυασμού «ΝΕΑ
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Παναγιώτης Κο-
σμίδης, κατά της υπ΄αριθμ. 879/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών, με την οποία, μεταξύ άλλων, ανακηρύχτηκαν ανά συν-
δυασμό, οι επιτυχόντες και επιλαχόντες δημοτικοί σύμβουλοι της εκλογικής
περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών - Δήμου Αχαρνών, κατά
τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, όπου βάση αυτής της απόφασης
είχα την τιμή να βρίσκομαι εκλεγμένος ως δημοτικός σύμβουλος με 12
(δώδεκα) σταυρούς προτίμησης μπροστά από τον ενιστάμενο, ωστόσο σή-
μερα, με την υπ΄αρίθμου 51/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών «βρέθηκαν και προσμετρήθηκαν  ως εκ θαύματος» 18 (δεκαοκτώ)
σταυροί προτίμησης υπέρ του ενισταμένου και έτσι κηρύσσεται τακτικός
δημοτικός σύμβουλος του δήμου Αχαρνών. 

Σας γνωρίζω πως δύο λόγοι με έκαναν να μην υποβάλλω αντένσταση
επί του θέματος:

Πρώτον: 
Δεν είμαι φιλόδικος και δικομανής, διότι, καταγόμενος από την Βόρειο

Ήπειρο, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα αυταρχικό και απολυταρχικό
καθεστώς που δεν υπήρξε η έννοια της δικαιοσύνης, ερχόμενος στην Μητέρα
Πατρίδα την Ελλάδα, είχα ακλόνητη πεποίθηση πως η δικαιοσύνη είναι
θεμέλιος λίθος υπεράσπισης του πολίτη και πως είναι αδέκαστη σε κάθε
περίπτωση, ενώ οι αποφάσεις της δεν θα άλλαζαν κατά το δοκούν… Δυ-
στυχώς έμαθα πως για την υγεία χρειάζεσαι χρήμα, το ίδιο και για την παι-
δεία, τώρα με λύπη διαπιστώνω ότι και για την δικαιοσύνη πρέπει να είσαι
ισχυρός από κάθε πλευρά…

Δεύτερον:  
Συμμετέχοντας σε έναν συνδυασμό και σε μια παράταξη, με ιδανικά που

πίστεψα, δεν νόμιζα πως θα υπήρξαν τέτοιες ενέργειες μεταξύ συνυποψηφίων
καθώς από πλευράς μου δεν θα προχωρούσα ποτέ σε τέτοιου είδους αντιδι-
κίες, ως εκ τούτου δεν δύναμαι πλέον να βρίσκομαι στις τάξεις της παράτα-
ξης για ηθικούς λόγους.

Ευχαριστώ θερμά τους ψηφοφόρους που με τίμησαν και κυρίως τους
συμπατριώτες μου, Βορειοηπειρώτες, που πίστεψαν σε ένα όραμα για την
εκπροσώπησή τους, στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω εμού, αλλά δυστυχώς
αυτό δεν  κατέστει εφικτό, παρά μόνον για λίγο χρονικό διάστημα όσο βρι-
σκόμουν στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. Είναι
αυτό που λέμε: Βρεθήκαμε στη βρύση αλλά νερό δεν ήπιαμε… Κρίμα.

Τέλος σας ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο
για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε.

Εύχομαι και ελπίζω για μια καλή διοίκηση της νέας Δημοτικής Αρχής
προς όφελος των συνδημοτών μας και κυρίως την συμπαράσταση σας στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπατριώτες μου, Βορειοηπειρώτες,
κάτοικοι του Δήμου μας.

Παρακαλώ όπως αντικατασταθεί η θέση μου, όπου έχω εκλεγεί από το
Σώμα, στις επιτροπές και στα διοικητικά συμβούλια.

Αχαρνές Αττικής την 12ην Νοεμβρίου 2014
Με εκτίμηση

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΙΖΕΛΗΣ
Απερχόμενος Δημοτικός Σύμβουλος

ΔΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ
κοινοποίηση: - Προς  Δήμαρχο Αχαρνών κ. Ιωάννη Κασσαβό

- Προς  Αρχηγό της Παράταξης «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ» 
κ. Παν. Γρηγοριάδη

Σ.Σ. Ἔνας ἄξιος, σώφρων καί συνετός ἀγωνιστής ἔχασε τήν
θέση του. Ὁ Δήμαρχος ἐξέφρασε τήν λύπη του καί τόν παρα-
κάλεσε (ἄν γίνεται) νά παραμείνει στίς ἐπιτροπές πού εἶχε ὁρι-
στεῖ καί νά συνεχίσει νά ἐργάζεται γιά τό κοινό καλό, σάν ἐν
ἐνεργεία σύμβουλος. 
Ἀκούστηκε ὅτι στήν ἀνατροπή αὐτή, συμμετεῖχε (ἐνεργῶς ἤ
ἠθικῶς) καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς παρατάξεως καί ἕνας ἀκόμα
ἀρχηγός συνδυασμοῦ. Ἄν εἶναι πραγματικότητα αὐτό, τότε
Γρηγόρη μου, ἔκανες λάθος ἐπιλογή.

Μαζιώτης: «δικαίωμά μου να σκοτώνω αστυνομικούς»!!!
Η τρομοκρατική ανοησία και η αντιεξουσιαστική μπαρούφα έχει ένα όριο 

«Σε έναν πόλεμο οι αντιμαχόμενοι θεωρούν δικαίωμα τους να πυροβολούν τον αντί-
παλό τους, έτσι κι εγώ θεωρώ αναφαίρετο δικαίωμα μου να πυροβολήσω τους διώκτες
μου, τους αστυνομικούς που είναι υπηρέτες των πλουσίων, προασπίζοντας έτσι την
ελευθερία μου».

Είναι ένα μέρος από την… προκήρυξη που έστειλε ο Νίκος Μαζιώτης από τη φυλακή
και που δεν έχουμε λόγο να τη δημοσιεύουμε ολόκληρη γιατί του κάνουμε και χάρη.

Αλλά είναι χαρακτηριστικό δείγμα ενός ψευτοεπαναστάτη που ονειρεύεται ένοπλη
πάλη, αντάρτικα πόλης και δολοφονίες ταξικών εχθρών. Όμως, προσέξτε τι λέει αυτός
που εκμεταλλεύεται τη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα και γράφει και δημοσιεύει
ό,τι βλακεία θέλει.

Είναι λέει δικαίωμά του να πυροβολεί και να σκοτώνει αστυνομικούς διότι είναι υπη-
ρέτες των πλουσίων. Ποιος το λέει αυτό; Ο Μαζιώτης που δεν έχει ούτε ένα ένσημο
στη ζωή του. Που ζει χρόνια στην παρανομία με τα λεφτά από τις ληστείες. Είναι εντυ-
πωσιακό. Αυτό το κοινωνικό παράσιτο, ο παρτάκιας που δεν δούλεψε ποτέ του να λέει
ότι έχει δικαίωμα να σκοτώνει παιδάκια που παίρνουν 700 ευρώ για να κυνηγούν κάτι
άθλιους εγκληματίες όπως αυτός. Είναι τόσο προκλητικός αυτός και οι ανόητοι τρομο-
κράτες όπως ο Κουφοντίνας, που αποφάσισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους
αντί να το βουλώσουν ή να μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους.

Διεκδικούν ρόλο στην ελληνική κοινωνία καθώς μέσα στον ιδεολογικό πολτό που δη-
μιούργησε η οικονομική κρίση… όλοι οι κακοί χωράνε. Κι όμως, όλους αυτούς τους
υποστηρίζουν βουλευτές, πολιτικά κόμματα, φορείς και διάφοροι άλλοι περιφερόμενοι
των Εξαρχείων. Κι όμως, αυτοί οι εγκληματίες επηρεάζουν ακόμη μέρος της ελληνικής
κοινωνίας που δεν βρίσκει διέξοδο. Όπως και ο Κουφοντίνας έτσι και ο Μαζιώτης, την
ίδια ημέρα επέλεξαν να γράψουν κείμενο με το οποίο κάνουν ανάλυση της οικονομικής
και κοινωνικής κατάστασης, του μνημονίου και της κρίσης.

Ποιοι το κάνουν αυτό; Οι τρομοκράτες που έχουν σίγουρο ένα πιάτο φαΐ και μια
στέγη. Και που σίγουρα έχουν κάπου κρυμμένες και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ. Και έχουν το θράσος να λένε ότι είναι δικαίωμά τους να σκοτώνουν αστυνομι-
κούς. Πόση ακόμη αθλιότητα μπορεί να αντέξει ο τόπος; Δεν φτάνουν στην Ελλάδα οι
άθλιοι πολιτικοί, χρειάζονται και άθλιοι άνθρωποι;
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Δήλωση του κ.Φορτσάκη, νεοε-

κλεγέντος πρυτάνεως του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών: «Προσκλήθηκα

σήμερα στον απολογισμό του απερ-

χόμενου πρύτανι του ΕΚΠΑ στην

μεγάλη αίθουσα του πανεπιστημίου.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του

κ. Πελεγρίνη εισήλθαν περίπου 50

άτομα, τα οποία, όταν ανήλθα στο

βήμα, με εμπόδισαν να λάβω τον

λόγο, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ

των ‘αιωνίων’ φοιτητών και εναντίον

του ισχύοντος νόμου. Μη μπορώντας

να αναπτύξω τις σκέψεις μου, ζήτησα

από την κατάμεστη αίθουσα να δια-

πιστώσει ιδίοις όμμασι τι είδους πα-

νεπιστήμιο παραλαμβάνει η νέα πρυ-

τανεία: αφύλακτο, βορά στην αναρ-

χία και την παρανομία, ακάθαρτο,

διοικητικά αποδιοργανωμένο, ακα-

δημαϊκά νεκρό, με οξύτατα φοιτητικά

ζητήματα, εγκαταλελειμένο από τον

κρατικό προϋπολογισμό.»

Σε οποιοδήποτε οργανωμένο κρά-

τος, η διαπίστωση αυτή του εν ενερ-

γεία πρυτάνεως του κορυφαίου πα-

νεπιστημίου της χώρας θα οδηγούσε

πάραυτα α) στην παραίτηση του αρ-

μοδίου υπουργού παιδείας ή και της

κυβέρνησης συνολικά, β) στην άμεση

παρέμβαση του εισαγγελέα, γ) στην

διακοπή της κρατικής χρηματοδό-

τησης και δ) στην αναστολή λει-

τουργίας του πανεπιστημίου.

Διότι, μεταξύ άλλων, το αίσχος,

που περιγράφει ο προπηλακισθείς

πρύτανις, εκτυλίσσεται δαπάναις

των φορολογουμένων. Η κοινωνία

όμως πληρώνει φόρους γιά να έχει

πανεπιστήμιο, όχι πεδίο δράσης κομ-

ματικών τραμπούκων και αντιεξου-

σιαστών.

Χρειάστηκαν βέβαια πολλές προ-

ϋποθέσεις γιά να φτάσει σ’ αυτό το

κατάντημα το άλλοτε κραταιό Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο δί-

δαξαν ένας Παπαρηγόπουλος, ένας

Σαρίπολος, ένας Κανελλόπουλος και

ένας Τσάτσος. Την μείζονα ευθύνη

έχει ασφαλώς το ίδιο το πανεπιστη-

μιακό κατεστημένο, που εγκαθίδρυσε

σχέσεις συναλλαγής και στην πραγ-

ματικότητα υποτέλειας με τις κομ-

ματικές οργανώσεις αφ’ ενός. Αφ’

ετέρου έπληξε το κύρος του καθη-

γητικού αξιώματος, αναδεικνύοντας

πολιτικά και ιδεολογικά ελεγχόμενες

μετριότητες σε θέσεις καθηγητών

και αποκλείοντας με λύσσα εξέχου-

σες προσωπικότητες με διεθνές κύ-

ρος, που όμως είχαν ανεξάρτητη

άποψη. Το αποτέλεσμα ήταν να δια-

μορφωθεί ένα πανεπιστημιακό κα-

τεστημένο χωρίς πνευματική ακτι-

νοβολία, χωρίς κύρος, με πελατειακά

χαρακτηριστικά, πρόθυμο να «διευ-

κολύνει» τους κομματικούς εκπρο-

σώπους, και άρα ευάλωτο στους εκ-

βιασμούς, εκφοβισμούς και πιέσεις

των φοιτητικών οργανώσεων.

Ένα πανεπιστημιακό κατεστημένο

που ανέχθηκε να κατοικοεδρεύουν

μέσα στα πανεπιστήμια αντιεξου-

σιαστές χωρίς πανεπιστημιακή ιδιό-

τητα, να ασκείται βία, να διακό-

πτονται τα μαθήματα μπροστά στους

έμφοβους καθηγητές, να μην τη-

ρούνται στοιχειώδεις ακαδημαϊκοί

κανόνες και προδιαγραφές, ένα κα-

τεστημένο που δεν αντέδρασε όταν

άρχισαν τα ελληνικά πανεπιστήμια

να πατώνουν στις διεθνείς αξιολο-

γήσεις, ένα πανεπιστημιακό κατε-

στημένο που ανέχθηκε στις τάξεις

του γραμματοκομιστές απατεώνων

μόνον και μόνον επειδή ήσαν «ημέ-

τεροι» και «φίλοι», με παρελθόν

αμοιβαίων «εξυπηρετήσεων» άρα

αλληλεξαρτήσεων.

Οι υπουργοί Παιδείας, που θα

έπρεπε να εκκαθαρίσουν την κόπρο

του Αυγείου, ήταν με ελάχιστες εξαι-

ρέσεις μέλη αυτής της συντεχνίας

και ο ρόλος τους ήταν ακριβώς να

μην διαταραχθούν οι «ισορροπίες»

της παρακμής (Μπαμπινιώτης, Αρ-

βανιτόπουλος, Λοβέρδος κλπ.). Ως

υπουργοί φρόντισαν να μην αλλάξει

απολύτως τίποτα, διότι κάθε αλλαγή

αισθάνονταν ότι θα απειλούσε και

τους ίδιους. Διότι αυτοί οι ίδιοι ήταν

προϊόντα των κομματικών μηχανι-

σμών στα πανεπιστήμια, άρα μέλημά

τους ήταν να τους προστατεύσουν

και όχι να τους εξαλείψουν. Έτσι

εξέθρεψαν τον Φράνκεστάϊν, ο οποί-

ος τώρα καταβροχθίζει και τους ίδι-

ους. Αυτά, κ.Φορτσάκη, τα γνωρίζατε

και πριν γίνετε πρύτανις. 

Τώρα η κατάσταση δεν διορθώ-

νεται με μπαλώματα, αλλά με ριζικές

λύσεις: αναστολή λειτουργίας γιά

έναν χρόνο, διορισμός διοικούσας

επιτροπής από Έλληνες ακαδημαϊ-

κούς του εξωτερικού με απόλυτες

εξουσίες, πλήρης διοικητική ανα-

συγκρότηση του πανεπιστημίου, από-

λυση των ακατάλληλων καθηγητών,

πρόσκληση και διορισμός νέων κα-

θηγητών από το εξωτερικό, κατάρ-

γηση του ασύλου και συγκρότηση

εσωτερικής πανεπιστημιακής αστυ-

νομίας με ειδική εκπαίδευση, επιβολή

μέτρου άμεσης απόλυσης όσων φοι-

τητών διακόπτουν το μάθημα ή

ασκούν βία. Αυτά βέβαια δεν θα τα

κάνει το σημερινό πολιτικό σύστημα,

του οποίου προέκταση και φυτώριο

στελεχών αποτελούν τα πανεπιστήμια

της Μεταπολίτευσης.

*Ο Μελέτης Η. Μελετόπουλος

είναι Διδάκτωρ Οικονομικών και

Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστη-

μίου Γενεύης.

Aντίβαρο

Κλείστε το και ξαναφτιάξτε το από την αρχή!
του Μελέτη Μελετόπουλου*

Εσβησαν το έπος της 28ης Οκτωβρίου από τα βιβλία Γλώσσας 
του Γυμνασίου! 

Αλλάζουν την ιστορία στα σχολικά βιβλία και αποχριστιανίζουν ολόκληρη την διδασκαλία
για λόγους που είναι πλέον εύκολο να αντιληφθούμε: Οι λέξεις “Εθνος” και “Χριστιανισμός”
πρέπει να απαλειφθούν για να διευκολυνθεί η Νέα Τάξη Πραγμάτων να πετύχει αυτά που
θέλει. Ενα έθνος χωρίς ιστορία, χωρίς ρίζες και χωρίς θρησκευτική συνείδηση έρμαιο στις
μάζες των ισλαμιστών ή των άθρησκων.

Συγκεκριμένα, στις νέες εκδόσεις σχολικών βιβλίων “ανακατεύουν” το ιστορικό πρόσωπο
του Μ. Αλεξάνδρου με την Κοκκινοσκουφίτσα και τον Καραγκιόζη για να τον υποβιβάσουν,
διδάσκουν τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου ως αγγαρεία, ενώ έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί
από τα σχολικά βιβλία ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου ελέω ...Μέρκελ.

Άλλωστε και ο Θ. Πάγκαλος είχε πει ότι δεν χρειάζονται δύο εθνικές εορτές, και προφανώς
δεν το είπε διόλου τυχαία, καθώς ενοούσε ότι η 28η Οκτωβρίου είναι ενοχλητική για τους
“φίλους” μας Γερμανούς.

Ιστορία με πρωταγωνιστές τον Καραγκιόζη, την Κοκκινοσκουφίτσα και το Μέγα Αλέξανδρο
καλούνται να γράψουν οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, εγχείρημα, που κατά τον βουλευτή
της Ν.Δ Θ. Καράογλου, εμπεριέχει μία προσπάθεια υποβιβασμού του βεληνεκούς του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, που υπήρξε πραγματικό ιστορικό πρόσωπο και μία προσπάθεια αντι-
στοιχίας του με τον Καραγκιόζη και την Κοκκινοσκουφίτσα.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας διαπιστώνει ιστορική και θρησκευτική διαστρέβλωση
σε θέματα εθνικής σημασίας, παραδόσεων και Ορθοδοξίας, στα σχολικά βιβλία της Γλώσσας
του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Μάλιστα τεκμηριώνει τη θέση του παρουσιάζοντας συγ-
κεκριμένα χωρία των βιβλίων.

Για παράδειγμα τον έντονο προβληματισμό του προκαλεί το κείμενο που περιέχεται στο
Ανθολόγιο της Γ΄ και Δ΄ τάξεως του Δημοτικού, με τίτλο «Τότε που πήγαμε βόλτα στον Επι-
τάφιο», όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται «σήκωσαν τον Επιτάφιο ψηλά πάνω κι όλοι
περάσαμε από κάτω. Να, όπως παίζουμε το περνά-περνά η μέλισσα». Ο παραλληλισμός της
κατανυκτικής στιγμής του Επιταφίου με ένα παιδικό παιχνίδι αποτελεί έλλειψη σεβασμού και
υποτίμηση, τονίζει σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Θ. Καράογλου.

Υπάρχουν όμως και άλλα προβληματικά χωρία των βιβλίων που συντελούν στο να δημι-
ουργήσουν τα παιδιά μια στρεβλή εικόνα για τα θρησκευτικά σύμβολα και τα ιστορικά
πρόσωπα κατά τον κ. Καράογλου. Πιο συγκεκριμένα:

Στο βιβλίο της Γλώσσας της Ε’ Δημοτικού, (τεύχος γ΄) στη σελ. 12 υπό τον τίτλο
“Κατασκευές των ανθρώπων. Ένα ελληνικό μοναστήρι” υπάρχει ένα σχέδιο ελληνικού
ορθόδοξου μοναστηριού, στο οποίο ωστόσο δεν υπάρχει πουθενά ο σταυρός.

Στο βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α’ Γυμνασίου στη σελ. 82 στο κείμενο
«Παράσταση» περιγράφεται η σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου και ο μαθητής που είχε το
ρόλο του Μπότσαρη προκαλεί τα γέλια των συμμαθητών του σε ένα περιστατικό που οδηγεί
σε γεγονότα και παραλληλισμό με τον Ζορό, ενώ αναφέρεται ότι οι κύριοι που παρακολουθούσαν
τη σχολική παράσταση κάπνιζαν. Τα υπολανθάνοντα μηνύματα που περνούν στους μικρούς
μαθητές έχουν να κάνουν και με τη σημασία της εθνικής εορτής, αλλά και με την προβολή
και αποδοχή του καπνίσματος, σε μια εποχή που το αντικαπνιστικό μήνυμα θα έπρεπε να
είναι πιο ισχυρό.

Στο τετράδιο εργασιών της Β’ Γυμνασίου οι προετοιμασίες για τη σχολική εορτή της 25ης
Μαρτίου είναι ευκαιρία για τους μαθητές να χάσουν μαθήματα, να ετοιμάσουν σκηνικά για
«κάτι Κολοκοτρώνηδες και κάτι σημαίες και δάφνες», ενώ ακολουθεί και το παρακάτω αξιο-
σημείωτο απόσπασμα από την περιγραφή για την προετοιμασία των μαθητών για τη γιορτή
της 25ης Μαρτίου «...πάω να κάνω κατάσταση και στον Βασίλη, για να μη με βρίζει μετά ότι
χάνω μόνο εγώ μαθήματα και δεν σκέφτομαι και τον αφήνω να υποφέρει και να σκάει στη
βλαμμένη τάξη μας».

Ο Θ. Καράογλου δεν αφήνει ασχολίαστο το γεγονός ότι από τη μια οι αναφορές στην
εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου είναι υποτιμητικές ενώ από την άλλη δεν υπάρχει καμία
αναφορά στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε κανένα από τα δέκα στο σύνολό τους
βιβλία Γλώσσας του Γυμνασίου, ενώ εντύπωση προκαλεί η μεγάλη λίστα από τέτοιου είδους
παραδείγματα τα οποία συναντά κανείς στα εγκεκριμένα σχολικά εκπαιδευτικά βιβλία
Γλώσσας του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

Ο βουλευτής της ΝΔ στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ζητά να μάθει αν το
Υπουργείο Παιδείας έχει γνώση του θέματος, αν προτίθεται να αναζητήσει ευθύνες καθώς
και αν θα προχωρήσει σε διορθωτικές αλλαγές και το χρονοδιάγραμμα αυτών.

Εμείς θα προσθέσουμε τα αυτονόητα που δυστυχώς δεν είναι ποτέ αυτονόητα. Οι Παγκο-
σμιοποιητές της Νέας Τάξης Πραγμάτων προκειμένου να κατασκευάσουν μια παγκόσμια
κρατική δομή (και όποιος δεν το καταλαβαίνει δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα),
θέλουν την δημιουργία υπερεθνικών “πολ(ι)τών” και την κατάργηση των αρχαίων και παρα-
δοσιακών εθνών (όπως η Ελλάδα). Έτσι στην Ελλάδα χτυπιούνται αλύπητα οι δύο Πυλώνες
του Έθνους η Ορθοδοξία, και ο Αρχαιοελληνισμός, το σύνολο δηλαδή της Ιστορίας μας. Επι-
διώκεται η διακοπή της συνέχειας με τους προγόνους και να καθιερωθεί ο αθεϊσμός ως
μόδα. Όποιος δεν είναι άθεος και δεν πιστεύει στην δύναμη της ύλης και των καταναλωτικών
προϊόντων αυτομάτως περιγελάται από τον περίγυρό του. Το επόμενο στάδιο θα είναι και η
ποινική δίωξη όσων ασχολούνται με εθνικά και θρησκευτικά θέματα επειδή θα θεωρούνται
λάτρεις “ιστοριών μίσους και μισαλοδοξίας” όπως σύντομα θα τις ορίσει το Σύστημα.

Δυστυχώς οι νέες γενιές ήδη αγνοούν βασικά ιστορικά θέματα, και ήδη αδιαφορούν για
τις παραδόσεις και τα σύμβολά μας με ευθύνη βεβαίως και των αδιάφορων γονέων τους που
επέτρεψαν όλα αυτά να συμβούν. Βρισκόμαστε στην φάση της αποϊστοριοποίησης, δηλαδή
στην έλειψη γνώσης των ιστορικών γεγονότων, και κάποια χρόνια αργότερα, όταν οι
τελευταίοι “ενοχλητικοί” που διαβάζουν ακόμα ιστορία, φύγουν από το προσκήνιο της ζωής,
θα περάσουμε στην φάση του ξαναγραψίματος των ιστορικών γεγονότων.
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Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος προς Α.Νταβούτογλου:

“Πάρε τα δύο κράτη σου και βάλε τα εκεί που ξέρεις” 
Με ένα πύρινο άρθρο στην κυπριακή

εφημερίδα «Πολίτης» ο Τουρκοκύπριος δη-

μοσιογράφος Σενέρ Λεβέντ γράφει εναντίον

του πρωθυπουργού της Τουρκίας, Αχμέτ

Νταβούτογλου, που το τελευταίο διάστημα

αναφέρεται ολοένα και περισσότερο σε δύο

ξεχωριστά κράτη εντός της Κύπρου.

Μάλιστα δεν διστάζει να τον ονομάσει

περιπαιχτικά «Μεγάλο Βεζύρη» και «Τελευ-

ταίο Οθωμανό», αναφερόμενος στο ακανθώ-

δες θέμα της ΑΟΖ.

Ολόκληρο το άρθρο του Σενέρ Λεβέντ:

Πώς μας κοροϊδεύουν, πώς μας προ-

σβάλλουν. Και κανείς από εμάς δεν βγαίνει

να τους βάλει στη θέση τους. Όλοι χάβουν και χωνεύουν ό,τι ρίχνεται στο παχύ τους έν-

τερο. Ο άνθρωπος θεωρεί τσιφλίκι του το μέρος αυτό. Περιουσία του πατέρα του. «Αν

θέλετε να συζητήσουμε το σενάριο δύο κρατών», λέει ο Νταβούτογλου στους Ελληνοκύ-

πριους. Δηλαδή, ο νότος είναι δικός σας και ο βορράς δικός μας.

Τους απευθύνει έκκληση λέγοντας «αν σκέφτεστε με αυτό τον τρόπο, ελάτε στο τρα-

πέζι να καθίσουμε και να συμφωνήσουμε». Ο Αχμέτ Νταβούτογλου. Ο γιος του Νταβούτ,

ο κύριος Αχμέτ. Από πού είναι; Από την Τουρκία. Δεν είναι Κύπριος. Τότε, ποιος του

έδωσε το δικαίωμα να μιλά με αυτό τον τρόπο για την Κύπρο; Η Κύπρος είναι δική μας

πατρίδα κύριε Αχμέτ. Δική μας. Των Κυπρίων.

Όχι δική σου. Δεν μπορείς να αποφασίζεις εσύ τι θα κάνουμε και τι δεν θα κάνουμε

εδώ. Εμείς αποφασίζουμε. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου. Χάρις σε εσένα και τους όμοιούς

σου, η Τουρκία βρίσκεται στα πρόθυρα της διαίρεσης. Πήγαινε να τη σώσεις αν μπορείς

από δω και μπρος. Κοίτα που ένα τηλέφωνο του Ομπάμα ήταν αρκετό. Έκανες στροφή

180 μοιρών. Ενώ πήγαινες προς το Ακρωτήριο του Αποστόλου Ανδρέα έστριψες στη Για-

λούσα και βγήκες στην Τέρα. Τώρα έρχεσαι να μας κάνεις φιγούρα; Επειδή δεν μπόρεσες

να γονατίσεις τον Άσαντ θα βγάλεις τώρα τον πόνο σου γι’ αυτό πάνω στην Κύπρο; Δεν

έφτασε η δύναμή σου για τον Άσαντ και θα φτάσει για τον Αναστασιάδη; Να μείνει μεταξύ

μας η κουβέντα τούτη, αλλά πρέπει να πει κανείς στον κύριο Αναστασιάδη πως καλά να

πάθει. Γι’ αυτά τα χαστούκια που δέχτηκε. Σας κολάκευσε πολύ. Του αξίζει!

Κοίτα κύριε Αχμέτ. Κοίτα τελευταίε Οθωμανέ Μεγάλε Βεζύρη. Δώσε προσοχή. Κάνε

κάτι. Διότι ούτε και τα ίδιά σου τα αφτιά ακούνε αυτά που ξεστομίζεις. Λες ότι «η υφαλο-

κρηπίδα της Κύπρου και η αποκλειστική οικονομική ζώνη ανήκουν και στις δύο κοινότη-

τες». Ε, αν ανήκουν στις δύο κοινότητες, εσένα τι σε νοιάζει; Τι έπαθες; Τι δουλειά έχεις

στις θάλασσές μας; Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να μιλάς εκ μέρους μας; Ο κύριος

Ντερβίς; Ο κύριος Ντερβίς είναι έμμισθος υπάλληλός σου εδώ. Εσύ τον πληρώνεις. Άλ-

λωστε, μήπως δεν είσαι εσύ που καυχιέσαι τόσα χρόνια ότι δίνεις τα χρήματα;

Τότε, τι είναι αυτό το ρεζιλίκι; Από πότε απαιτείς και παίρνεις εξουσιοδότηση από

έναν έμμισθο υπάλληλό σου; Μήπως δεν είναι υποτελής σου διοίκηση αυτή η διοίκηση;

Όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι είσαι κατοχική δύναμη εδώ και σαράντα χρόνια στο νησί και

νομίζεις ότι μόνο εμείς δεν το ξέρουμε; Μην κοιτάς όσους σε κολακεύουν εδώ. Να μην

σε ξεγελούν πολύ εκείνοι από εμάς που σου εκφράζουν ευγνωμοσύνη. Δεν υπάρχει κα-

νείς που θέλει δύο κράτη και άλλα παρόμοια. Ενωμένη Κύπρο θέλει ο λαός. Από το Ριζι-

κάρπασο μέχρι την Πάφο. Αν δεν συμβεί τώρα αυτό, μια μέρα θα γίνει οπωσδήποτε. Δεν

υπάρχει θέμα να μην βάλουν ποτέ μυαλό στο κεφάλι τους οι Κύπριοι!

Αυτός ο σωβινισμός, αυτή η τρέλα θα τελειώσει οπωσδήποτε μια μέρα.

Λες ότι η υφαλοκρηπίδα ανήκει στις δύο κοινότητες και δεν το αντιλαμβάνεσαι. Οι Ελ-

ληνοκύπριοι ποτέ δεν είπαν ότι ανήκει μόνο στους ίδιους. Αλλά αν ακόμα συνεχίζεται η

μη λύση χάρις σε σένα και έχεις παραπέμψει στη συνολική λύση ακόμα και την επιστροφή

του Βαρωσιού στους ιδιοκτήτες του, μην νομίζεις ότι εκείνοι θα μας αφήσουν να μυρι-

στούμε οτιδήποτε πριν από τη λύση. Κάτω τα χέρια από την Κύπρο.

Πάρε τα δύο σου κράτη και βάλε τα εκεί που ξέρεις! 

Δημοτικό Συμβούλιο
•  Βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας ἐκδίδει πλέον ὁ Δῆμος.
• Ἀλλάζει πάλι κατεύθυνση ἡ ὁδός Σακελλαρίου. Ἔτσι στό τελευταῖο

στενό τῆς Δεκελείας, πρίν τήν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Βλασίου τά αὐτοκίνητα
θά στρίβουν ἀριστερά πρός τήν Ἁγίου Κωνσταντίνου.

• Ἡ καταστροφική μανία τῆς καταιγίδας στίς 4 Νοεμβρίου, ἄφησε τά
ίχνη της σέ 360 σπίτια, 35 καταστήματα καί 37 ὀχήματα. Ἄλλα ἀπό
αὐτά εἶχαν λιγώτερες ζημιές καί άλλα περισσότερες. Οἱ ὑπηρεσίες τοῦ
Δήμου μέ τήν ἀρωγή τῆς Περιφέρειας στό πρόσωπο τῆς Ἰωάννας
Τσούπρα, βρέθηκαν δίπλα στούς συμπολίτες μας, προκειμένου νά τούς
συμπαρασταθοῦν στά προβλήματά τους.

• Πραγματοποιοῦνται συναντήσεις μέ τό ΟΣΥ (πρώην ΟΑΣΑ), γιά νά
ἰσχύει ἐνιαῖο εἰσιτήριο ἀπό τούς σταθμούς τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Δεκέλεια
καί Ἀχαρνές.

• Ὅπως δήλωσε ὁ Πρόεδρος τῆς Α’βάθμιας Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς κύριος
Καρυδάκης, ἐν ἀντιθέσει μέ ὅσα διαδίδονται, τά κενά στό σύνολον
ὅλων τῶν Σχολείων τοῦ Δήμου, εἶναι ἕνας δάσκαλος, 2 οἰκονομολόγοι,
4 φυσικοί, ἕνας γυμναστής καί ἕνας φιλόλογος σέ ἀντικατάσταση θνη-
σκούσης συναδέλφου, ἐνῶ ὑπάρχει πλεόνασμα σέ καθηγητές Γερμανικῶν
καί Μουσικῆς.

• Ὁριστικά πλέον οἱ Ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ,
περιέρχονται στόν Δῆμο Ἀχαρνῶν. Ἡ συνεργασία τοῦ Δήμου μέ τούς
Συλλόγους τοῦ Ο.Χ. θά ἔχει πολλά ὀφέλη μέ κυριώτερο τήν λειτουργία
τοῦ κολυμβητηρίου. Περισσότερα στό blog μας στίς 3 Νοεμβρίου. 

• Καταβάλλονται προσπάθειες ἀπό τήν Δημοτική Ἀρχή Ἀχαρνών, νά
λειτουργεῖ ἡ χωματερή σέ 24ωρη βάση, ὥστε νά βελτιωθεῖ ἡ ἀποκομιδή
τῶν ἀπορριμμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Προς τον κ. Δημούτσο Χάρη
Από έναν απλό σκεπτόμενο βορειοηπειρώτη, γιο εξόριστων γονέων και λοιπών συγγενών, με ακλό-

νητη ελληνική συνείδηση. Γεννηθέντα στο χωριό Πλάκα, επαρχίας Αλύκου των Αγίων Σαράντα της ελ-
ληνικότατης ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Στρατηγικός στόχος της μητέρας Πατρίδας έναντι του δοκιμαζόμενου ελληνισμού της Βορείου Ηπεί-
ρου θα πρέπει να είναι ο πολιτιστικός, γλωσσικός και οικονομικός ανασυγκροτισμός του εθνικού χώρου
της ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ όπου από την αρχαιότητα έχει αναπτυχθεί εκεί.

Ας μην ξεχνάμε ότι στον γεωγραφικό χώρο της Βορείου Ηπείρου πάντα κατοικούσαν Ηπειρώτες και
φύλλα συγγενικά από ανθρωπολογικής και εθνικής άποψης με τους Έλληνες. Είναι και αυτοί Ηπειρώτες!
Απλώς, οι περισσότεροι απ΄ αυτούς υπό τους κατακτητές, έχασαν την λαλιά, όχι όμως και την συνείδηση
ότι ανήκουν στον ευρύτερο χώρο του Ελληνισμού. Δυστυχώς τυγχάνουν της αδιαφορίας της μητέρας
Πατρίδας να τους ενσωματώσει στον Εθνικό κορμό της.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ.
Ο ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου έχει ανάγκη να εμπλουτιστεί από τους 3 αυτούς πυλώνες του

ελληνικού γένους. 
1- Να έχουν ελευθερία, όπου υπάρχουν Έλληνες και θέλουν τα σχολειά τους, χωρίς γεωγραφικά

κριτήρια και «καθεστώς μειονότητας» όπως θέλει το Αλβανικό κατεστημένο.
2- Τα καταστρεμμένα, από τους τυράννους, μνημεία, εκκλησιές, σχολειά που είχαν ανεγερθεί από

αρχαιοτάτους και νεωτέρους χρόνους για τους σκοπούς του ελληνισμού, να τα αποκαταστήσουν οι ίδιοι
εάν θέλουν να έχουν «ανθρώπινο πρόσωπο» στην Κοινωνία των Εθνών (Ο.Η.Ε - ΔΑΣΕ - ΕΟΚ), όπου για
την είσοδο τους, η ίδια η Ελλάς κόπτεται και βοηθά, κατά περίεργο τρόπο, χωρίς να εξασφαλίσει τα αυ-
τονόητα για τον δοκιμαζόμενο ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου.

3- Δεν υπάρχουν εκκλησιές, αλλά νεκροταφεία σε πολλά χωριά, με αποτέλεσμα να μην προσελκύουν
ιδιαίτερα τους νέους όταν πηγαίνουν στα πάτρια εδάφη (διότι τις έχει καταστρέψει το Αλβανικό κράτος
το 1967) και σήμερα την διαδέχεται η έλλειψη ιερέων. Αυτό καθιστά αδύνατη την εξάπλωση και εμπέ-
δωση της πίστεως και μαζί μ’ αυτό υπάρχει μια απαισιοδοξία γενικώς και μια εγκατάλειψη των νέων από
τα ιερά εδάφη της ιδιαιτέρας πατρίδας.

Οι νέοι Βορειοηπειρώτες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αντιμετωπίζονται κακήν κακώς από τους
τελωνειακούς Αλβανούς δεδομένου ότι δεν γνωρίζουν την γλώσσα τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους
ηλικιωμένους Βορειοηπειρώτες.

Γι αυτό απαιτείται να υπάρχει ποσόστωση εκπροσώπησης Βορειοηπειρωτών στους διασυνοριακούς
σταθμούς, στην δημόσια διοίκηση του Αλβανικού κράτους και αλλού.

5- Εντός του χώρου της Βορείου Ηπείρου γίνονται μετακινήσεις από τους Αλβανούς με την ευλογία
του κράτους ώστε να αλλοιωθεί το ελληνικό στοιχείο. Αυτό γίνεται με την αιτιολογία ότι τα «χωράφια
θα πρέπει να καλλιεργηθούν» δεδομένου ότι σκοπίμως μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδοθεί τίτλοι ιδιο-
κτησίας στους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. 

6- Ως αποτέλεσμα αυτών των εποικισμών συντελείται μια σύγχρονη γενοκτονία εις βάρος του ελλη-
νισμού, καθώς ούτε ασφάλεια υπάρχει, τρομοκρατούνε τους έλληνες επιχειρηματίες, διώκονται όσοι
τολμήσουν αντίσταση στο κατεστημένο κράτος των Αλβανών.

7- Στα ελληνικότατα αρχαιολογικά μνημεία, τα οποία οι Αλβανοί τα μετονόμασαν «Αλβανικά μουσεία»
δεν υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον για την περιήγηση στα ελληνικά, αλλά στα Αλβανικά ! 

Στα σχολικά βιβλία της Αλβανικής ιστορίας διδάσκεται ο μισελληνισμός και ο μεγαλοϊδεατισμός των
Αλβανών καθώς μαθαίνουν τους ίδιους τους Βορειοηπειρώτες με τέτοιες ανιστόρητες θεωρίες…

Ενώ εδώ, στην Ελληνική Παιδεία, δυστυχώς δεν γίνεται καμία αναφορά περί ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, λες
και είναι ποινικά κολάσιμο! 

8- Εφόσον είναι προς το εθνικό συμφέρον να προστατευτεί ο Ελληνικός εθνικός χώρος της Βορείου
Ηπείρου, πρέπει όλοι οι Έλληνες πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωσης - δημοσιογράφοι να αναφέρονται
έντονα σε ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ και όχι σε νότια Αλβανία!

΄Έρρωσθε και ευδαιμονείτε και την πολυθλίμονο Βόρειο Ήπειρο μην λησμονείτε.
Στις Αχαρνές Αττικής την 16ην Σεπτεμβρίου 2014

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς ο ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ Κ. ΓΚΙΖΕΛΗΣ πτ. Πολιτικός Μηχανικός




