
Ἡ ὑποκρισία τῶν ἡγετῶν
τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς Εὐρώ-

πης εἶναι παροιμιώδης. Ἀπό τήν
μία ἐπεμβαίνουν καί διαλύουν
κράτη, ὁδηγώντας τα σέ ποτάμια
αἵματος καί ἀπό τήν ἄλλη κλαῖνε
ἐπάνω ἀπό τά ἀποκαΐδια σάν τίς
μωρές παρθένες (τρόπος τοῦ λέ-
γειν, γιατί εἶναι βρωμερές πόρ-
νες). Στό αἰώνιο ἐρώτημα «ἀπα-
τεών ἤ βλάξ» ἀναλογιζόμαστε:
Δέν βλέπουν τήν ἐπικείμενη διά-
λυση τῶν κρατῶν καί τῶν ἐθνῶν
ἤ ἐφαρμόζουν προγραμματικά

σκοτεινά σχέδια, ὄντας ὄργανα
ἑκούσια ἤ ἀκούσια; Καί ἄν κά-
ποια κράτη μέ ἱστορία ἀποικιο-
κρατίας εἶναι ὑποχρεωμένα νά
δέχονται μετανάστες ἀπό τίς
πρώην ἀποικίες τους, ἡ Ἑλλάδα
ἡ ὁποῖα δέν ἔχει ποτέ ἀνακατευ-
τεῖ στά ἐσωτερικά ἄλλων χωρῶν,
τί δουλειά ἔχει νά μετατρέπεται
σέ ἀποθήκη ἐξαθλιωμένων
ψυχῶν, μέ ὁρατώτατο τόν κίν-
δυνο νά ξεσηκωθοῦν κάποια
στιγμή καί νά μήν ἀφήσουν τί-
ποτε ὄρθιο; Εἶναι πέρα γιά πέρα
εἰσβολεῖς.

Θά ρωτήσει κάποιος, ὅλοι οἱ
μουσουλμάνοι εἶναι τό ἴδιο;

Ἀσφαλῶς καί ὄχι. Ἐμεῖς ἔχουμε
φίλους Ἄραβες μέ πολύ καλές
σχέσεις καί εἶναι ἄριστοι ἄνθρω-
ποι. Τό ποσοστό ὅμως τῶν φα-
νατικῶν δέν εἶναι καθόλου μικρό.
Ὁ λόγος εἶναι ὅτι τό Ἰσλάμ εἶναι
τρόπος ζωῆς καί ἡ ὑπακοή στό
Κοράνι εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ.
Τί θά γίνει λοιπόν σέ ἕνα ἐνδε-
χόμενο πρόβλημα; Ἔχουμε τήν
ἴδια φρικτή καταγραφή ἀπό
τήν Σμύρνη, τήν Βοσνία μέχρι
τήν Μοσούλη. «Ζούσαμε τόσα

χρόνια ὡς γείτονες. Τούς εἴχαμε

βοηθήσει. Μόλις

μπῆκαν οἱ ἰσλαμι-

στές στήν πόλη,

ξαφνικά μεταμορ-

φώθηκαν σέ κτήνη.

Μᾶς κατέδωσαν

σάν «ἄπιστους»,

μᾶς ἔσφαξαν οἱ ἴδι-

οι πού μεγαλώσαμε

μαζί»… 

Ἡ συντριπτική
πλειονότητα τῶν
μ ο υ σ ο υ λ μ ά ν ω ν

ἀνά τόν κόσμο ἐπικροτοῦν τίς
δολοφονίες στήν Γαλλία. Ὅλοι
μας θυμόμαστε τίς εἰκόνες μέ
τούς φλεγόμενους ἀνθρώπους
νά πηδοῦν ἀπό τούς Δίδυμους
Πύργους τῆς Νέας Ὑόρκης. Τότε,
τά τρία τέταρτα τῶν μουσουλ-
μάνων πού διαβιοῦν στήν Ὀλλαν-
δία εἶχαν συναινέσει σέ αὐτή τήν
θηριωδία. Δέν εἶναι λίγοι, ἀλλά
ἑκατοντάδες χιλιάδες Μουσουλ-
μάνων στήν Ὀλλανδία πού συγ-
χωροῦν καί παραβλέπουν τήν
τρομοκρατία, ὑποστηρίζοντας ὅτι
οἱ τζιχαντιστές εἶναι ἥρωες. Σύμ-
φωνα μέ μελέτη, τό 73% ὅλων
τῶν Μαροκινῶν καί τῶν Τούρ-

κων πού ζοῦν στή Ὀλλανδία
πιστεύουν ὅτι ἐκεῖνοι πού με-
ταβαίνουν στή Συρία γιά νά
διαδώσουν τήν τζιχάντ εἶναι
«ἥρωες». Ὅπως λέει ὁ Ὀλλανδός
πολιτικός Geert Wildres γιά τήν
μάστιγα τοῦ ἰσλάμ πού βάλλει
τήν χώρα καί ὁλόκληρη τήν
Εὐρώπη: Πρόκειται γιά μία βόμβα
πού ἀναμένεται νά ἐκραγεῖ ἀπό
λεπτό σέ λεπτό. Τό κοράνι πού
βρίσκεται στό τραπέζι δίπλα σας,
εἶναι ἐγχειρίδιο γιά τρομοκράτες.
Αἷμα στάζει ἀπό τίς σελίδες του.
Καλεῖ σέ διαρκῆ πόλεμο ἐναντίον

ὅλων τῶν «ἀπίστων». Ἀποτελεῖ
τήν ἄδεια κυνηγιοῦ γιά ἑκατομ-
μύρια Μουσουλμάνων (σούρα, ὁ
μωάμεθ, 47:4-10) «ὁπόταν συ-
ναντᾶτε τούς ἀπίστους φονεύετε
καί κατασφάζετε»).

Οἱ ἴδιοι δέ ὁμολογοῦν: «Ἡ τρο-
μοκρατία τοῦ ἐχθροῦ εἶναι ἀνα-
πόσπαστο κομμάτι τοῦ Ἰσλάμ.
Αὐτό εἶναι κάτι πού πρέπει νά
τό ὑπηρετήσουμε μέσα ἀπό τήν
Τζιχάντ» δηλώνει ὁ ἰμάμης τοῦ
Λονδίνου Anjem Choudary. Καί
συνεχίζει: Ἐπιτρέψτε μου νά εἶμαι

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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Συνέχεια στη σελ. 9

Ἡ δραματική οἰκονομική 
πραγματικότητα Σελ. 14

Ὁ φασισμός στήν κοινωνία Σελ. 3

Οἱ εἰσβολεῖς ἀπειλοῦν
Γιατί ἡ Δύση κλείνει τά μάτια μπροστά στήν πυρηνική βόμβα τοῦ Ἰσλάμ;

Ιστορικής σημασίας για τις Αχαρνές η υπογραφή
συμφώνου συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ.

Ιστορικής σημασίας για την πόλη και τους δημότες των Αχαρνών είναι το σύμφωνο
συνεργασίας που υπεγράφη την Παρασκευή 23/01/2015 μεταξύ του Δήμου Αχαρνών
και της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνυπέγραψε με τον Αρχηγό
της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη, παρουσία του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημόσιας Τάξης και πρώην Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Αθανάσιου
Ανδρεουλάκου, σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και το Υπουργείο. 

Με το σύμφωνο συνεργασίας επιτυγχάνεται η επίλυση δύο χρόνιων προβλημάτων
που ταλανίζουν τις Αχαρνές. Αφενός, η αποτελεσματική και διαρκής αστυνόμευση
της πόλης μας, αφετέρου η ανταποδοτικότητα για μια υπερτοπική χρήση της
δημοτικής έκτασης από την Σχολή της Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα. Είναι μάλιστα
η πρώτη φορά που ο Δήμος Αχαρνών υπογράφει σύμφωνο συνεργασίας που θα του
αποφέρει έσοδα από υπερτοπική χρήση.

Μετά την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και
της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: 

Συνέχεια στη σελ. 16
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Οἱ «ἐναλλακτικές 

θεραπεῖες» καί 

ἡ Ἐκκλησία

Διαβάσαμε ὅτι κάποια
«Σύναξις Κληρικῶν καί Μο-
ναχῶν» ἀσχολήθηκε κατά
τήν συνάντησή της στίς 16
Δεκεμβρίου 2014 καί μέ τό
θέμα τῶν λεγομένων ἐναλ-
λακτικῶν θεραπειῶν τίς
ὁποῖες καί «κατεδίκασε» καί
ἐκπλαγήκαμε. Ἡ δεύτερη ἔκπληξή μας καί
πολύ μεγαλύτερη, ἦταν ὅταν εἴδαμε ποιά πρό-
σωπα συμμετεῖχαν. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὄχι μό-
νον τούς σεβόμαστε καί τούς ὑποληπτόμαστε,
ἀλλά αἰσθανόμαστε πολύ τυχεροί ὅταν
ρουφᾶμε κυριολεκτικά τίς πνευματικές τους
νουθεσίες, ὅταν βρισκόμαστε στό ἀκροατήριό
τους, μέ τόν καθένα ξεχωριστά.

Οἱ ἀντιρρήσεις μας ἑδράζονται σέ δύο
σκέλη: α) Ἄν ἔπρεπε νά ἀποφανθοῦν γιά αὐτό
τό θέμα καί β) στήν οὐσία τοῦ ἀντικειμένου.

Ἡ Ὀρθοδοξία διαχρονικά ἔχει ὡς ἀποκλει-
στική ἐνασχόληση τά πνευματικά θέματα ὡς
καί αὐτά τά ὁποῖα ἅπτωνται τῶν πνευματικῶν.
Ἀποφεύγει δέ συστηματικά νά παρεμβαίνει σέ
ἁρμοδιότητες τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν. Ἀλλά
καί ὅταν χρειαστεῖ, οἱ πνευματικοί της εἶναι
συγκρατημένοι, προσεκτικοί καί φειδωλοί σέ

κρίσεις ἐπιστημονικῶν θεω-
ριῶν. Τηροῦν καί τήν ἀρχαῖα
ρήση: «στά σανδάλια σου σαν-
δαλοποιέ». Ἀντιθέτως ὁ παπι-
σμός καί ὁ προτεσταντισμός
ἔχουν πέσει στήν παγίδα καί
θεωροῦν ὅτι πρέπει νά ἀπο-
φαίνονται γιά τά πάντα, μέ
λογικό ἀποτέλεσμα νά ἔχουν
διαψευσθεῖ μυριάκις καί
πλέον οἱ λόγοι τους, νά ἔχουν
ἀπωλέσει τήν βαρύτητα στά
μάτια τοῦ κόσμου καί πολύ

περισσότερο τῶν ἐπιστημόνων.
Γι’ αὐτό λοιπόν μποροῦμε μέ σιγουριά νά

κρίνουμε γιά τό πρῶτο σκέλος, ὅτι ἦταν ἄστοχη
ἡ ἐνέργειά τους. Παρεμφερής εἶναι ἡ γνώμη
μας καί γιά τό δεύτερο. Σημειώνουμε ὅτι στήν
παγκόσμια διατροφή καί στήν ὑγεία διακι-
νοῦνται ἀσύληπτα ποσά, πολύ περισσότερα
ἀπό τήν πολεμική βιομηχανία, τά συμφέροντα
τῶν ἑταιριῶν εἶναι τρομακτικά καί ἡ διαφθορά
ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο. Ἡ ἐξαγορά ἐρευνη-
τικῶν ὁμάδων, ὀργανισμῶν ὑγείας καί μεγά-
λων διεθνῶν κέντρων, εἶναι συχνό φαινόμενο.
Θυμηθεῖτε ὅταν μᾶς ἐξόρκιζαν ὅλοι, μέχρι καί
ὁ ΟΗΕ, νά ἐμβολιαστοῦμε μέ κάτι ὄχι μόνον
ἄχρηστο, ἀλλά καί βλαβερό, ὅπως εἶναι τά πε-
ρισσότερα ἐμβόλια. Ἡ ἀπόλυτη παγκόσμια δι-
κτατορία τῆς διατροφῆς καί τῆς ὑγείας (Mon-
santo κ.ἄ.), πολύ μεγαλύτερη κάθε ἄλλης
ὑποτέλειας, μᾶς ὁδηγεῖ νά εἴμαστε ἐπιφυλα-
κτικοί σέ ἀποτελέσματα «ἐρευνῶν» τῆς κλασ-
σικῆς ἰατρικῆς.

Οἱ εἰσηγητές κατεδίκασαν συλλήβδην ὅλες
τίς μορφές ἐναλλακτικῆς θεραπείας λέγοντας:
«Ἐκτός ἀπό τήν ἰατρική πλευρά του, τό θέμα
ἔχει καί τήν πνευματική του διάσταση, ὅπως
καί ἠθικές καί κοινωνικές προεκτάσεις». Κά-
ποιες ἀπό αὐτές δέν τίς γνωρίζουμε κάν, ἀλλά
γιά μερικές εἶναι σίγουρο  ὅτι δέν ἔχουν καμμία

προέκταση πέραν τῆς φυσικῆς καί βεβαίως
οὐδεμία σχέση μέ ἀποκρυφισμούς καί μέ
«πνευματική ἐπικινδυνότητα» ὅπως ἀναφέ-
ρονται, ὅπως καί μέ θρησκεῖες τῆς Ἄπω Ἀνα-
τολῆς.

Ἀνέλυσαν ὡς παράδειγμα ἐκτενῶς τήν
Ὁμοιοπαθητική, ἡ ὁποῖα βεβαίως δέν ἔχει καμ-
μία σχέση μέ θρησκείες. Τήν κατηγόρησαν ὅτι
σύν τοῖς ἄλλοις, ἀσχολεῖται καί μέ τά πάθη
τῆς ψυχῆς. Γιατί οἱ ψυχολόγοι καί οἱ ψυχίατροι
τῆς κλασσικῆς ἰατρικῆς εἶναι ἀποδεκτοί καί οἱ
ἄλλοι δέν εἶναι;  Ἡ «δυναμοποίηση» πού ἀνα-
φέρουν δέν ἔχει καμμία «ἀόρατη» ἰδιότητα.
Ὅταν θά εἰσαχθεῖ καί στά δικά μας πανεπι-
στήμια ὡς μεταπτυχιακή εἰδικότητα, ὅπως
ὑπάρχει σέ ὅλες τίς προηγμένες χῶρες πλήν
Ἑλλάδος, τότε θά λέμε ὅτι εἶναι παραϊατρικός
κλάδος; Εἰπώθηκε ὅτι: «Ὁ χριστιανός, ἐξ
ἄλλου, δέν ἐπιζητεῖ τήν θεραπεία τοῦ σώματος
ἔναντι παντός τιμήματος. Ἡ ἀσθένεια, ὡς γνω-
στόν, ἔχει πολλές φορές καί τόν χαρακτῆρα
παιδαγωγίας πνευματικῆς, εἴτε συνηθέστερα
γιά τήν κάθαρση ἀπό τά πάθη, εἴτε —σέ ἐξαι-
ρετικές περιπτώσεις— γιά τήν ἐπιδαψίλευση
πνευματικῶν στεφάνων ὑπομονῆς». Αὐτά
γιατί ἰσχύουν γιά τήν Ὁμοιοπαθητική καί δέν
ἰσχύουν γιά τήν κλασσική Ἰατρική;

Εὐτυχῶς ὑπάρχουν πολλοί Ὁμοιοπαθητικοί
γιατροί καί φαρμακοποιοί κατασκευαστές
ὁμοιοπαθητικῶν φαρμάκων, οἱ ὁποῖοι εἶναι
εὐσεβεῖς χριστιανοί, ζῶντα μέλη τῆς Ἐκκλη-
σίας, γνωρίζοντες τό ἀντικείμενο καί δύνανται
νά τό περάσουν ἀπό πνευματικό κόσκινο.
Αὐτούς, σεβαστοί μας Πατέρες, θά ἔπρεπε νά
συμβουλευτεῖτε, γιά νά σᾶς διαβεβαιώσουν γιά
τό ἀστήρικτο τῶν θέσεών σας.

Υ.Γ. Ἡ ἐφημερίδα ὁλοκληρώθηκε δύο ἡμέ-
ρες πρίν τίς ἐκλογές καί κυκλοφορεῖται τήν
Δευτέρα μετά ἀπό αὐτές. Ἔτσι θά ἀσχολη-
θοῦμε μέ τά πολιτικά στό ἑπόμενο φύλλο.

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα
«Ἡ ἀρχηγία ἑνός στρατεύματος ἑλληνικοῦ ἦταν μία

τυραννία, διατί ἔκαμνε καί τόν ἀρχηγό καί τόν κριτή
καί τόν φροντιστή, καί νά τοῦ φεύγουν κάθε ἡμέρα καί
πάλιν νά ἔρχωνται· νά βαστάη ἕνα στρατόπεδον μέ ψέ-
ματα, μέ κολακεῖες, μέ παραμύθια· νά τοῦ λείπουν καί
ζωοτροφίαις καί πολεμοφόδια, καί νά μήν ἀκοῦν καί
νά φωνάζει ὁ ἀρχηγός· ἐνῷ εἰς τήν Εὐρώπην ὁ ἀρχι-
στράτηγος διατάσσει τούς στρατηγούς, οἱ στρατηγοί
τούς συνταγματάρχας, οἱ συνταγματάρχαι τούς ταγ-
ματάρχας καί οὔτω καθεξῆς· ἔκανε τό σχέδιό του καί
ἐξεμπέρδευε. Νά μοῦ δώσει ὁ Βέλιγκτων 40.000 στρά-
τευμα τό ἐδιοικοῦσα, ἄλλ΄αὐτουνοῦ νά τοῦ δώσουν 500
Ἕλληνας, δέν ἐμποροῦσε οὔτε μία ὥρα νά τούς διοικήση.
Κάθε Ἕλληνας εἶχε τά καπρίτσια του, τό Θεό του, καί
ἔπρεπε νά κάνει κανείς δουλειά μέ αὐτούς, ἄλλον νά
φοβερίζη, ἄλλον νά κολακεύη, κατά τούς ἀνθρώπους». 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Ἡ «Δεκέλεια» στό e-mail σας
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νά λαμβάνει τήν ἐφημερίδα μας στό
ἡλεκτρονικό του ταχυδρομεῖο, στέλνοντάς μας τό e-mail του
χωρίς κανένα ἄλλο στοιχεῖο, στήν διεύθυνση: 
dekeleianews@gmail.com. Προαιρετικά μπορεῖ νά μᾶς ἀναφέρει
καί τήν περιοχή πού κατοικεῖ.
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Ἰδιοκτήτης - Ἐκδότης - Διευθυντής
Χάρης Δημοῦτσος

Ἕδρα: Κυριακῆς Λιόση 4
13677 - Ὀλυμπιακό Χωριό

Τηλ.: 210 7785444  -  693 888 7040
Ὁμοιοτηλέτυπο (fax): 210 2400068
e-mail: dekeleianews@gmail.com

Συνδρομές:
Δῆμοι - Ὀργανισμοί - Φορεῖς 100 €,

Σύλλογοι 80 €, Ἰδιῶτες 30 €, Φοιτητές 15 €
Ἡ συνδρομή δίνεται γιά ἐτήσια παραλαβή 
τῆς ἐφημερίδας καί δέν ἀποτελεῖ ἀμοιβή 

γιά δικαίωμα καταχωρήσεων.

Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 890/604937-00

Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453

Τά ἄρθρα ἀπηχοῦν τή γνώμη 
τῶν συγγραφέων τους

Εκτύπωση «STILVOPRESS»

ΤΗΛ.: 210 5781638

Γλωσσικά
«Ἁλυσίδες»
Τώρα μέ τά χιόνια ἀκούσαμε πολλές
φορές γιά ἀντιολισθητικές ἁλυσίδες.
Δέν ὑπάρχουν ὅμως ὀλισθητικές καί
ἀντιολισθητικές. Ἁπλῶς ἡ ἰδιότητα τῆς
ἀλυσίδας εἶναι νά μήν ὀλισθαίνει τό
λάστιχο. Σκέτο λοιπόν ἀλυσίδες.

«Ἀνοικτά μαγαζιά»
Ἰσχύει ὅταν ἀναφερόμαστε σέ πλῆθος.
Δέν λέμε ὄμως «αὔριο εἶμαι ἀνοικτά,
ἀλλά ἀνοικτός ἤ ἀνοικτό (κατάστη-
μα). Ἤ «παρακαλῶ εἶστε ἀνοικτοί; Ἤ
ἀνοικτό; Καί ὄχι «παρακαλῶ εἶστε
ἀνοικτά;»

«Ἔχω τήν γνώμη» καί «ἔχω τήν ἄπο-
ψη». Καί ὄχι εἶμαι τῆς γνώμης ἤ τῆς
ἄποψης.

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

Κώστα Ζίγκηρη, ἐκτός τοῦ ὅτι μᾶς προσφέρει
ἔγκυρη ἐνημέρωση, δέν παραλείπει νά 
ºπροβάλλει πάντα τήν ἐφημερίδα μας.

Ἐγγραφεῖτε συνδρομητές 
στήν ἐφημερίδα μας.

Ἐνισχύετε μιά προσπάθεια 
γιά τό καλό τῆς περιοχῆς.



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ
Κ Α Λ Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Γίνεται μία προσπάθεια για την δημιουργία “Σχολής Γονέων” που σκοπός
της είναι η στήριξη των γονέων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επι-
τυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους. 

Πιο αναλυτικά η Σχολή Γονέων στοχεύει στο να:
• Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
• Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές,

πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής
τους

• Στηριχτεί ο γονιός σε συμβουλευτικό επίπεδο για τα θέματα που αφορούν
την καθημερινότητα του .

Η Σχολή Γονέων  απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε
εθνικής προέλευσης, και μόρφωσης, και σε μελλοντικούς γονείς. Οι συναν-
τήσεις θα γίνονται  στον χώρο του Συλλόγου (Κέδρων 11, Βαρυμπόπη) μία
φορά  την  εβδομάδα για 2 ώρες. Ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες
των γονέων θα οριστεί η ημέρα και η ώρα των συναντήσεων καθώς και η
δημιουργία της ομάδας /ομάδων. 

Τις ομάδες της Σχολής Γονέων θα συντονίζει ψυχολόγος ειδική σ’ αυτόν
τον συγκεκριμένο τομέα.

Επιθυμητή έναρξη: Φεβρουάριος 2015.
Εάν σας ενδιαφέρει η προτεινόμενη δραστηριότητα καλέστε στο 

210-8169431
Το Δ.Σ του Συλλόγου

Ἔντονος φασισμός στίς Ἀχαρνές 

καί στό Ὀλυμπιακό Χωριό

Διαπληκτισμοί σημειώθηκαν μεταξύ ΚΚΕ καί Χρυσῆς Αὐγῆς κατά τόν
προεκλογικό ἀγώνα. Μέ ἀνακοινώσεις τους ἡ μία πλευρά κατηγορεῖ τήν
ἄλλη, εὐτυχῶς ὅμως τά ἐπεισόδια ἔμειναν περιορισμένα. 

Στό Ὀλυμπιακό Χωριό ἡ παραβατικότητα εἶναι σέ ἔξαρση. Μία βασική
αἰτία εἶναι ἡ σταδιακή πόση ἰδεολογικοῦ δηλητηρίου ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων.
Ἄρρωστες ἰδεοληψίες γονέων (συνήθως), ποτίζουν τίς ἁγνές ψυχές τῶν
παιδιῶν καί τά μετατρέπουν σιγά-σιγά σέ φανατισμένους κομματάν-
θρωπους μέ φασιστική συμπεριφορά. Συνήθως δέν εἶναι ἰκανοί νά ἐπι-
χειρηματολογήσουν καί καταφεύγουν σέ συνθήματα, κραυγές, χαρα-
κτηρισμούς καί ἀφορισμούς, ἐπαναλαμβάνοντας τήν κασσέτα μέ τήν
ὁποῖα τούς κάνουν πλήση ἐγκεφάλου καί τήν δέχονται χωρίς σκέψη
γιατί ἡ κρίση τους βρίσκεται ἐν ὑπνώσει. Ἐπειδή ὑπάρχει ἄγνοια ἐννοιῶν
ἄς τοποθετήσουμε μερικά πράγματα στή θέση τους καί πολλοί θά πρέπει
νά κοιταχτοῦν στόν καθρέφτη. Ἔχουμε ὡς βάση τή ρήση πού ἀποδίδεται
στόν Βολταῖρο: «Διαφωνῶ μέ αὐτό πού λές, ἀλλά θά ὑπερασπιστῶ μέχρι
θανάτου τό δικαίωμά σου νά τό λές».

Φασισμός εἶναι νά μήν ἀνέχεσαι τήν διαφορετική ἄποψη.
Φασισμός εἶναι νά ἀπαιτεῖς νά ἐπικρατήσει ἡ δική σου ἰδεολογία.
Φασισμός εἶναι νά χρησιμοποιεῖς βία.
Φασισμός εἶναι νά χρησιμοποιεῖς ἀπειλή βίας.
Φασισμός εἶναι νά καταστρέφεις δημόσια ἤ ἰδιωτική περιουσία.
Φασισμός, ἀσέβεια καί ἠλιθιότητα εἶναι νά λερώνεις μέ σπρέυ δημόσια
ἤ ἰδιωτική περιουσία γιά νά προβάλλεις τίς κοπροϊδεολογίες σου.
Φασισμός εἶναι νά πολεμᾶς τήν ἴδια σου τήν Πατρίδα, τούς γονεῖς σου
καί τήν πίστη τοῦ λαοῦ σου (αὐτά στήν ἀρχαία Ἑλλάδα, ἀλλά καί σέ
ὅλους τούς λαούς τοῦ κόσμου, σήμαιναν κώνειο).

Ἡ εὐχή καί ἡ ἐλπίδα μας εἶναι, κάποια στιγμή αὐτά τά παιδιά νά ξυ-
πνήσουν, νά ἀποτινάξουν τήν κομματική σκλαβιά, νά ξεριζώσουν τό μί-
σος πού τούς ἔχουν ἐμφυσήσει καί νά ἀντιμετωπίζουν τόν κόσμο μέ
ἀνοχή, ἀδελφοσύνη καί ἀγάπη.
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«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

Με στόχο την ανάδειξη του εθελοντισμού, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πραγματοποιεί το Εθνικό Πρόγραμμα Δια-
χείρισης Κινδύνων και Κρίσεων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον
Εαυτό μου και τους Άλλους».

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης τα Υπουργεία: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη - Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας - Πυροσβεστικό Σώμα
- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου - Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας/ΓΕΑ - Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών, Υπουργείο Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων - Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθώς
και οι Μ.Κ.Ο. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και PRAKSIS.

Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΧΑΡΝΩΝ πρό-
κειται να πραγματοποιήσει εκ νέου το Πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και
τους άλλους» τους πρώτους μήνες του 2015. 

Το 2011, που είχε ξανά διοργανωθεί από την ομάδα μας, 80 εθε-
λοντές πιστοποιήθηκαν και μοριοδοτήθηκαν από τον μοναδικό δη-
μόσιο φορέα που διενεργεί αυτού του είδους τις εκπαιδεύσεις. 

Τις επόμενες ημέρες θα προωθηθεί ηλεκτρονική αίτηση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα από το www.covert.gr
το facebook https://www.facebook.com/covert.gr.1

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο
6948663269 

Η ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική έχει διάρκεια 100 ώρες οι οποίες
πραγματοποιούνται σε 25 τετράωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις, που διεξάγονται περίπου
δύο φορές ανά εβδομάδα, απογευματινές ώρες (17:00 – 21:00)

Κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, πρωινές
ώρες.

Το πρόγραμμα πιστοποιείται με Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2000 και υποστηρίζεται
από Εθνικό Δίκτυο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος :
Κίνδυνοι                                         Αντιμετώπιση
Σεισμοί                                           Ομαδική δράση
Πυρκαγιές                                       Παροχή Πρώτων Βοηθειών
Πλημμύρες                                      Εθελοντισμός
Καύσωνες - Παγετοί                         Διαχείριση πληροφορίας
Θαλάσσια Ατυχήματα                       Ψυχοκοινωνική στήριξη των πληγέντων
Τεχνολογικά Ατυχήματα                   Οργάνωση καταυλισμών

Στρατηγικές λύσης προβλήματος - 
Λήψης απόφασης -
Διαχείριση πανικού

ó÷ïëÞ

ïäçãþí 

Ã. ÊÅ×ÁÃÉÁÓ 
ÄÉÐËÙÌÁÔÁ Á,Â,Ã,Ä,Å 

ÁÍÁÈÅÙÑÇÓÅÉÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÙÍ  

ÔÇË.: 210-24.32.836

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ 125 6977 24.88.33

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ 6944 29.77.78
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Το Σάββατο 13.12.2014 στη δική μας ζεστή
γωνιά, στην οδό Καβάλας 41 στους Θρακομακε-
δόνες, διοργανώθηκε Χριστουγεννιάτικη γιορτή
για παιδιά. Δημιουργήθηκε γύρω από το αναμμένο
τζάκι ατμόσφαιρα ανάλογη των παραμυθιών, που
αφηγήθηκε η Παραμυθομαίρη ( Μαρία Παπα-
τριανταφύλλου) με τη συνοδεία της κιθάρας,
που έπαιξε ο σύζυγός της Γιώργος, στους μπόμπι-
ρες της παρέας του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ». Τα τυχερά
παιδιά, που παρακολούθησαν την εκδήλωση έζη-
σαν ονειρεμένες στιγμές, τις οποίες μικροί και με-
γάλοι ελπίζουν να ξαναζήσουμε. Θεωρούμε
υποχρέωσή μας, ως Διοίκηση, να εκφράσουμε και
δημόσια θερμά συγχαρητήρια στην Παραμυθο-
μαίρη και τον Γιώργο για την ανιδιοτελή συμβολή
τους στην προσπάθειά μας, γεγονός που αποδει-
κνύει ευαισθησία και λεπτότητα συναισθημάτων.

Το Σάββατο 20 Δεκέμβρη 2014, προσφέρ-
θηκε «γεύμα αγάπης»  στην ίδια ζεστή γωνιά μας,
σε 30 παιδιά του 27ου Δημοτικού Σχολείου του

Ολυμπιακού Χωριού. Τα παιδιά πριν και μετά το
φαγητό έπαιξαν με τα μεγάλα παιδιά, την Μαρία
Παπαδάκη-Μανάκου, προσωπάρχη και τους
συνοδεύοντας αυτήν υπαλλήλους της εταιρείας
ThinkDigitalGroup, η οποία διέθεσε  και τα παι-
χνίδια, την Εύα, την Βιβή, τον Γιάννη, την
Μαρία και τον Σταύρο. Πολύ εντυπωσίασε τα
παιδιά η συμμετοχή των μεγάλων παιδιών  στο
τραπέζι, κατά την ώρα του φαγητού, η απλόχερη
προσφορά χαμόγελου και συντροφικότητας στις
χριστουγεννιάτικες κατασκευές με τα παιδιά, δείγ-
ματα ευαισθησίας και ανθρωπιάς, γεγονός που
εκτίμησαν οι μικροί και το συζητούσαν συνεχώς,
δήλωσαν δε ήδη, ότι επιθυμούν την επανάληψη!!
Πέραν όμως από το ζεστό σπιτικό φαγητό, το

γλυκό και το παιχνίδι, το πρόγραμμα περιελάμ-
βανε και διασκέδαση με την προβολή της ταινίας
«Η ωραία κοιμωμένη στον πάγο », την οποία
πρόβαλε το μεγάλο παιδί, ο εξαιρετικός φίλος μας,
κ. Λεωνίδας Ζωγράφος. Στο τέλος κάθε ένα παιδί
πήρε μαζί του δώρα, παιχνίδια και λιχουδιές, μαζί
με ένα δέμα με είδη βασικής διατροφής (κρέας,
λάδι & τυρί) για την οικογένειά τους.

Το Διοικητικό Συμβουλίου της Λαογραφικής
Εταιρείας Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», αι-
σθανόμαστε την ανάγκη να  εκφράσουμε δημόσια
τις θερμότατες ευχαριστίες μας προς όλους τους
συντελέσαντες στην επιτυχία της εκδήλωσης για
την ανιδιοτελή προσφορά τους ή τη συμμετοχή
τους και ιδιαίτερα την παραπάνω εταιρεία και τους
υπαλλήλους της. Επίσης τους κ.κ. Νικόλαο και
Αλίκη Λάμπρου για την προσφορά του  πλού-
σιου Χριστουγεννιάτικου γεύματος, καθώς επίσης
και τους κ.κ. ΄Αννα Σκλαβενίτη, Βούλα
Γκιολή, Τζούλια  Δασκαλάκη, Αγγελική Πα-

παδοπούλου, Αγγελική Ανδριωμένου, Ηλία
& Νώνη Παπαντωνάτου, Ολγα Αδαλοπού-
λου, Βαρβάρα Μπακάλη, Μαίρη Κοσμίδου,
Γεωργία Παπατριανταφύλλου, Ελισάβετ Δα-
νιήλ, Κώστα Καλογερά, το κατάστημα «ΠΙ-
ΡΟΥΝΑΚΙΑ GRILL» και τον Λεωνίδα
Ζωγράφο για την χρηματική ή άλλου είδους προ-
σφορά τους. Ιδιαίτερη μνεία προσήκει στην τιμη-
τική παρουσία του ιερέα μας πατέρα Λάμπρου
Καρίνου, ο οποίος ευλόγησε το τραπέζι και τα
παιδιά, στον αντιδήμαρχο Θρακομακεδόνων κ.
Αναστάσιο Χίο, που μας τίμησε με την παρουσία
του και στον Άρη Μουχτάρογλου, που για άλλη
μια φορά διέθεσε αφιλοκερδώς το πούλμαν του
για τη μεταφορά των παιδιών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΟΣ

Προς τον  Διευθυντή της Εφημερίδας ΔΕΚΕΛΕΙΑ

κύριον Χάρη Δημούτσο

Ολυμπιακό Χωριό

Θρακομακεδόνες, 27-12-2014

Αξιότιμε κύριε Δημούτσο,  

Θεωρώ υποχρέωσή μου να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για το

εμπεριστατωμένο σχόλιό σας σχετικά με την εορταστική εκδήλωση

της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων.

Κι αυτό γιατί, παρά το ότι  δημοσιεύσατε και στο φύλλο του Νοεμβρίου

αυτούσιο το  σχετικό με την εκδήλωση δελτίο  τύπου που σας απεστάλη

από το Δήμο Αχαρνών, αισθανθήκατε όπως  λέτε την  ανάγκη να υπε-

ρασπιστείτε  όλους τους συντελεστές της, με ονομαστική αναφορά

στην παρουσία τους και  διατυπώνοντας  με παρρησία τις απόψεις

σας  για το περιεχόμενο των ομιλιών.

Αυτή σας η ενέργεια,  σε αντίθεση με το «γηγενές» έντυπο των Θρα-

κομακεδόνων,  το οποίο και παραποίησε το δελτίο τύπου και προέβη

σε ανυπόγραφους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για την εκδήλωση

αναδεικνύει  περίτρανα  το ήθος, την αξιοπιστία σας και το πόσο σέβε-

στε και τηρείτε την  καθιερωμένη δημοσιογραφική δεοντολογία, στοι-

χεία καθοριστικά για το κύρος μιας σοβαρής εφημερίδας. Και είμαι

ιδιαίτερα χαρούμενη για το ότι, όπως αναγγείλατε, στο εξής η έγκριτη

εφημερίδα σας θα φτάνει σ’ όλα τα σπίτια των  Θρακομακεδόνων.

Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας να ευχαριστήσω από τις φιλόξενες

στήλες σας την ηγεσία του Π.Κ.Θ.  καθώς επίσης και όλους τους συμ-

πολίτες μου, που πήραν την πρωτοβουλία να διαμαρτυρηθούν, είτε

προφορικά είτε γραπτά, τόσο για την απάλειψη του ονόματός μου από

το υπόψη «ρεπορτάζ» όσο και για την αρνητική κριτική και  εισέπραξαν

ως απάντηση αήθεις ειρωνείες! Η χειρονομία αυτή των συμπολιτών

μου συνιστά για μένα μεγάλη ηθική ικανοποίηση. 

Και βέβαια δικαίωμα στην έκφραση γνώμης  και στην οποιαδήποτε

κριτική έχουν  όλοι ανεξαιρέτως αρκεί να έχουν και το θάρρος να την

στηρίζουν με την υπογραφή  τους  και να μην οχυρώνονται πίσω από

τη δειλή κι  ανεύθυνη ανωνυμία.

Αν και οι όποιοι ενορχηστρωτές αυτής της αναίτιας και  ανούσιας σε

βάρος μου κακοφωνίας  τελικά μου προσέφεραν μεγάλη …εκδούλευση,

δεδομένου ότι χάρη σ’ αυτήν τους την «παράλειψη» μου δόθηκε η ευ-

καιρία να διαπιστώσω ποιοι είναι οι αληθινοί μου φίλοι. Τους  ευχαρι-

στώ λοιπόν  και αυτούς και ζητώ ταπεινά συγγνώμη για το ότι κατά

πως φαίνεται  τους …«κούρασα» με την εκτενή αναφορά μου στα ποι-

ήματα του Έπους του 40 και της Εθνικής Αντίστασης.

Με εκτίμηση

Βαρβάρα Ταβλαρίδου Μπακάλη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαογραφικής Εταιρείας
Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», σας καλεί τη Δευτέρα

2 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα 
του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων (πλατεία

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ), στο πλαίσιο των «ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ»,
να παρακολουθήσετε την ομιλία του Καθηγητού της

Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών π. Γεωργίου
Μεταλληνού , με τίτλο:

« Ο αρχαίος Ελληνισμός στο λαϊκό κήρυγμα της
Τουρκοκρατίας»

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ          ΑΡΓΥΡΩ   ΖΗΣΙΜΟΥ
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Στη μνήμη Θωμά Ταβλαρίδη
Η τροχιά που διέγραψε ο Θωμάς Ταβλαρίδης πάνω από τον τόπο μας ήταν

φωτεινή, όσο και αθόρυβη.  Ταξίδεψε μακριά μας λίγο πριν την Πρωτοχρονιά, κλεί-
νοντας ένα μεγάλο κύκλο προσφοράς στους Θρακομακεδόνες. Τους Θρακομακεδόνες,
στους οποίους ήταν από τους πρώτους κατοίκους.  Τότε, οι Θρακομακεδόνες ήταν
οικισμός χωρίς σχολείο, χωρίς συγκοινωνία, χωρίς δρόμους.

Επί σαράντα και πλέον χρόνια, ο  Θωμάς Ταβλαρίδης αγωνίστηκε μέσα από τον
συνεταιρισμό, από την Κοινότητα, από την εκκλησία για τη βελτίωση αυτού του
τόπου.  Δούλεψε ακούραστα με σταθερότητα, πραότητα και αγάπη για τον
συνάνθρωπο με γνώμονα το κοινό καλό και συνεργάστηκε αποτελεσματικά χωρίς
να μετρήσει ποτέ προσωπική φιλοδοξία, χωρίς εμπάθειες ή μισαλλοδοξία.

Άνθρωπος ήρεμος, ανεξίκακος, δημιουργικός, ανιδιοτελής, με τα χρόνια που με-
τρούσαν στα άσπρα του μαλλιά, μετέτρεψε όλες αυτές τις αρετές σε σοφία.

Όλγα Αδαλοπούλου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Επειδή η νέα γενιά πρέπει να μαθαίνει και οι μεγαλύτεροι να θυμόμαστε την ανε-

κτίμητη προσφορά στην πατρίδα μας του μεγάλου αθλητή Στέλιου Κυριακίδη, ο

Σύλλογος μας προσκάλεσε στις 20-12-2014 την εγγονή του, Μαρία Κοντού, συγγραφέα

του βιβλίου με τίτλο «Ο άνθρωπος που έτρεξε για ένα ολόκληρο λαό».

Η Μαρία Κοντού ξετύλιξε την ιστορία αυτού του ξεχωριστού Εθνικού μας ήρωα, ο

οποίος υποσιτισμένος και ταλαιπωρημένος, ενώ είχε 5 χρόνια να προπονηθεί, έκανε

την υπέρβαση και αποφάσισε να πουλήσει όλα του τα υπάρχοντα για να ταξιδέψει

στην άλλη άκρη του πλανήτη μας και να συμμετάσχει στον 50ο φημισμένο Διεθνή Μα-

ραθώνιο της Βοστώνης στις 20 Απρίλη του 1946, ενώ οι γιατροί δεν το επέτρεπαν.

Εκεί συναγωνιζόμενος τα μεγαλύτερα ονόματα αθλητών της εποχής του κατάφερε

να στεφθεί νικητής.

Έτσι πέτυχε τον στόχο του, ο οποίος ήταν να χαρίσει στην βασανισμένη πατρίδα

του την χαρά της μεγάλης του νίκης, αλλά πάνω από όλα να τραβήξει την προσοχή

όλου του κόσμου στο μεγάλο δράμα που βίωνε ο λαός μας μετά την ναζιστική κα-

τοχή.

Μετά την νίκη του ο Στέλιος Κυριακίδης ξεκίνησε έναν 2οΜαραθώνιο. Τρέχει απ’

άκρη σ’ άκρη της Αμερικής και έτσι καταφέρνει να συγκεντρώσει κουβέρτες, ρούχα,

τρόφιμα, φάρμακα και 250.000 δολάρια (ποσό τεράστιο για εκείνη την εποχή) για να

σταλούν στον Ελληνικό λαό.

Δύο πλοία μετέφεραν το πολύτιμο φορτίο στην βασανισμένη πατρίδα.

Όταν μετά από ένα μήνα στις 23 Μάη ο Στέλιος Κυριακίδης επέστρεψε στην Ελ-

λάδα, τον υποδέχτηκαν 1 εκατομμύριο άνθρωποι από όλα τα μέρη της χώρας μας με

τιμές Εθνικού ήρωα και η Ακρόπολη φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά μετά την κα-

τοχή.

Το 1951 εκλέγεται σύμβουλος στον ΣΕΓΑΣ.

Το 1952 είναι ο πρώτος που ξεκινάει τον οργανωμένο παιδικό αθλητισμό στη

χώρα μας. ‘Ολη του την υπόλοιπη ζωή μέχρι το θάνατο του την αφιέρωσε στην υπη-

ρεσία του Ελληνικού Αθλητισμού.

Η οικογένειά του παραχώρησε όλα του τα κύπελλα, τα μετάλλια του και τα προ-

σωπικά του αντικείμενα στο Μουσείο Μαραθώνιου Δρόμου που βρίσκεται στον

Μαραθώνα και το επισκέπτονται σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Το 2004, ένα μίλι από το σημείο εκκίνησης του Μαραθώνιου στη Βοστώνη στήθηκε

γλυπτό που αναπαριστά τον Στέλιο Κυριακίδη να τρέχει έχοντας δίπλα του τον

Σπύρο Λούη να του δείχνει το δρόμο προς τη νίκη. Αντίγραφο του γλυπτού έχει το-

ποθετηθεί στο Δήμο Μαραθώνα.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Σύλλογός μας βράβευσε τα παιδιά της χορωδίας μας,

προσφέροντας στο καθένα το βιβλίο της Μαρίας Κοντού, που αναφέρεται στη ζωή

αυτού του λαμπρού ανθρώπου και αθλητή, και αποτελεί λαμπερό παράδειγμα αλλη-

λεγγύης για όλους μας στους δύσκολους χρόνους που βιώνει η χώρα μας.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ.

Πομάκοι: Οι Ακρίτες της Ελληνικής Θράκης
Τελευταία πολλά γράφονται και ακούγονται σε ανησυχητικό βαθμό για τις μειονότητες της Ελ-

ληνικής Θράκης και ειδικότερα για τις προσπάθειες της Άγκυρας, μέσω του προξενείου της

στην Κομοτηνή, εκμεταλλευόμενη και την αδράνεια των Ελληνικών Αρχών, να τουρκοποιήσει την

μειονότητα των Πομάκων και όχι μόνο, που αριθμούν περί τους 35000 κατοίκους.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά τους.

Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, η καταγωγή των Πομάκων έχει τρεις εκδοχές: Σύμφωνα με

την πρώτη εκδοχή, οι Πομάκοι έχουν βουλγαρική προέλευση. Σύμφωνα με την δεύτερη εκδοχή,

οι Πομάκοι κατάγονται από τους Κουμάνους ή Πετσενέγκους, οι οποίοι κατά τον 11ον αιώνα διά-

βηκαν τον Δούναβη και εγκαταστάθηκαν στην Βουλγαρία και την Θράκη. Η τρίτη εκδοχή, η οποία

θεωρείται και η πιο έγκυρη, αναφέρει ότι κατάγονται από τους αρχαίους Αγρίες ή Αγριάνες που

ζούσαν στην οροσειρά της Ροδόπης. Δηλαδή είναι απόγονοι των αρχαίων θρακικών φυλών.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, η φυλή των Πομάκων, η ωραία αυτή ξανθιά φυλή, ουδεμία

σχέση έχει με το γένος των Τούρκων, τόσο ιστορικά όσο και χρονολογικά, καθόσον οι Τούρκοι

εμφανίσθηκαν στην περιοχή το 1365.

Λόγω της πολύχρονης καταπιεστικής τακτικής των Οθωμανών, κατά τον 17ο αιώνα, αναγκά-

στηκαν να εξισλαμισθούν. Η θρησκεία όμως δεν αποτελεί τεκμήριο καταγωγής ενός λαού. Η

μόνη σχέση ανάμεσα στον Πομάκο και στον Τούρκο

είναι εκείνη που υπάρχει μεταξύ Τούρκου και Πακι-

στανού ή Αφγανού ή Άραβα. Δηλαδή, έχουν μόνο

κοινή θρησκεία.

Οι Πομάκοι όμως έχουν μια μοναδική ιδιομορφία

ως μειονότητα, που εύλογα τους δημιουργεί την

απορία, για την ταυτότητά τους. Χωρίς να είναι Βούλ-

γαροι, ομιλούν την σλαβοβουλγαρική προφορική διά-

λεκτο, είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, χωρίς

να είναι Τούρκοι, και ενώ είναι αυτόχθονες της ελ-

ληνικής Θράκης, η γλώσσα και η θρησκεία, τους χωρίζει από τους Έλληνες. Αυτή η σύγχυση

ίσως τους κάνει πιο ευάλωτους στην έξυπνα και οικονομικά τροφοδοτούμενη στημένη προπαγάνδα

της Τουρκίας, η οποία καταβάλει προσπάθειες για να τους εκμεταλλευθεί μέσω του Προξενείου

της στην Κομοτηνή. Με πρόσχημα το θρήσκευμα, έχει διεισδύσει μεθοδικά, δυναμικά με υπομονή

και επιμονή στην μουσουλμανική μειονότητα της ελληνικής Θράκης, με σκοπό να της επιβάλλει

την τουρκική συνείδηση.

Οι Πομάκοι, οι ακρίτες - φύλακες της Θράκης μας και κατ’ επέκταση των βορειοανατολικών

συνόρων του ελληνικού κράτους ζουν σε μια ευαίσθητη ανομοιογενή περιοχή, γι’ αυτό χρειάζονται

ποικιλοτρόπως την αμέριστη συμπαράσταση της ελληνικής πολιτείας, όπως βελτίωση του βιοτικού

τους επιπέδου, βελτίωση της εκπαίδευσής τους, με έμφαση στην ιστορία τους. Αν ο Πομάκος

μάθει τις ρίζες του και καταλάβει την ταυτότητά του, δύσκολα θα πέσει θύμα της τουρκικής προ-

παγάνδας για τον εκτουρκισμό του. Είναι γνωστό ότι η πατρίδα μας στην παρούσα χρονική

περίοδο, αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα, αλλά είναι επιτακτική, εθνική

ανάγκη, οι φύλακες αυτοί των συνόρων μας, οι αυτόχθονες Πομάκοι, να παραμείνουν στις

περιοχές τους και βέβαια με ελληνική συνείδηση ως Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες. Εάν δεν

διατηρήσουν εις το διηνεκές την ελληνική τους συνείδηση λόγω της έντονης τουρκικής προπα-

γάνδας, τότε θα είναι μια ήττα σε καιρό ειρήνης διαχρονικά όλων των ελληνικών κυβερνήσεων

από το 1919. Ενώ η Τουρκία με συστηματικό τρόπο ξερίζωσε την ελληνική μειονότητα από την

Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, όπου η ελληνική μειονότητα δεν ξεπερνά

τις 2500 κατοίκους περίπου. Πού είναι η αριθμητική ισορροπία των μειονοτήτων, σύμφωνα με

την Συνθήκη της Λωζάνης του 1923; Οι φύλακες αυτοί των συνόρων μας, θα πρέπει πάση θησεία

να διατηρήσουν την ελληνική τους συνείδηση, να εξακολουθούν να αισθάνονται Έλληνες, και

λόγω του έντονου δημογραφικού προβλήματος στην περιοχή. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι, οι

πρόγονοί τους οι Αγριάνες, πολέμησαν με τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον

Γρανικό ποταμό ως ιππομάχοι, και είναι βέβαιο ότι το αυτό θα πράξουν και οι σημερινοί Πομάκοι,

υπό την προϋπόθεση ότι το ελληνικό κράτος δεν θα τους εγκαταλείψει. 

Οι καιροί είναι δύσκολοι. Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, θα διαπιστώσουμε ακόμη και στην

γειτονιά μας, αποσχιστικές τάσεις μειονοτήτων παρασυρόμενοι από εξωγενείς παράγοντες,

όπως η Κριμαία, η ανατολική Ουκρανία, το Κόσοβο. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι και η Τουρκία από

το 1923 δεν έπαψε ποτέ να ονειρεύεται την Θράκη μας και αυτό φαίνεται από την διακήρυξη του

Κεμάλ Μουσταφά από το 1923, όπου μεταξύ άλλων γράφει: «…Σκοπός είναι η Δυτική Θράκη να
παραμείνει στα τουρκικά χέρια σαν ενιαίο σύνολο, και σε κατάλληλο χρόνο ή ευκαιρία να ενωθεί
με την μητέρα πατρίδα... Οι αδελφοί μας της Δυτικής Θράκης, σε πρώτο βήμα θα πρέπει να αγω-
νιστούν για να κερδίσουν την ανεξαρτησία και την αυτονομία της Δυτικής Θράκης». Αυτό σημαίνει

ότι οι εδαφικές τους βλέψεις φθάνουν μέχρι τον ποταμό Νέστο. Αν λάβουμε υπόψη και της δη-

λώσεις του Ερτογκάν : «Για μας η Θράκη έχει ιδιαίτερη σημασία και έννοια. Η Θράκη ταυτόχρονα
είναι Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ντομπρουτσά, Κίρτζαλι, Σκόπια κλπ..». Μετά τα ανωτέρω,

κρίνεται η αδήριτη ανάγκη να μην αφεθούν οι Ακρίτες Πομάκοι και η Θράκη μας στην τύχη τους,

λόγω των μεγάλων οικονομικών μας προβλημάτων, γιατί η οικονομία μας κάποτε θα επανέλθει,

αλλά η ενδεχόμενη απώλεια ελληνικών εδαφών ουδέποτε θα επανέλθει.

Σύμφωνα λοιπόν με την ρήση: «Οι απλοί λαοί βλέπουν τις ευκαιρίες και τις χάνουν, οι έξυπνοι
λαοί τις αντιλαμβάνονται και τις εκμεταλλεύονται, μόνο οι αξιοσημείωτοι λαοί , δημιουργούν ευ-
καιρίες», και για να μην χάσουμε τους Πομάκους μας ή και την Θράκη μας, θα πρέπει αν όχι

χθες, εδώ και τώρα να δημιουργήσουμε έξυπνες και δημιουργικές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε

προμηθείς και όχι επιμηθείς σε Εθνικά Θέματα. 

Έχοντας πάντα υπόψη μας την ρήση του περίφημου Κινέζου της στρατηγικής Sun Tzu: «κάθε
μάχη κερδίζεται προτού δοθεί στην πράξη».

Χρήστος Γιανταμίδης 

Θρακομακεδόνες

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 29 Δεκεμβρίου 2014, έφυγε από κοντά μας πλήρης ημερών  ο λατρευτός μας

πατέρας και παππούς Θωμάς Θεοφάνους Ταβλαρίδης, Συνταξιούχος ΟΤΕ,  Έφεδρος Αξιω-

ματικός στα Μακεδονικά Οχυρά, έχοντας διανύσει μια ζωή που χαρακτηριζόταν από την

ανιδιοτελή και συνεχή προσφορά του στην Πατρίδα, τη Δημοκρατία, την Εκκλησία, την Κοι-

νωνία, τους Θρακομακεδόνες και την οικογένειά του.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους τον τίμησαν εν ζωή και τον συνόδευσαν στην τελευ-

ταία του κατοικία για τη συμμετοχή τους στο πένθος μας και τις προσφορές στη μνήμη

του. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον πατέρα Λάμπρο Καρίνο για τα εμπνευσμένα λόγια του,

που μας συγκλόνισαν και ταυτόχρονα  μας παρηγόρησαν.

Βαρβάρα - Ηρώ- Τίνα Μπακάλη



Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και πα-
ρερμηνειών, επειδή πολλά ανυπόστατα ει-
πώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών κ. Γιάννης Κασσαβός ξεκαθαρίζει πως
όσο αφορά το θέμα των δημοτικών τελών
η πρόταση του για μηδενισμό σε συγκε-
κριμένες κατηγορίες πολιτών ΕΓΚΡΙ-
ΘΗΚΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής! 

Σύμφωνα με πρόταση του Δημάρχου
είχε ψηφιστεί η πλήρης απαλλαγή από
δημοτικά τέλη για:

1. Άπορες οικογένειες με οικογενειακό
εισόδημα έως 6.000€, 

2. ΑΜΕΑ με μόνιμη αναπηρία άνω του
67% και ετήσιο εισόδημα έως 10.000€, 3.
Μακροχρόνια ανέργους,

4. Πολύτεκνους με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα έως 20.000€ και κατοικία έως
100 τ.μ. 

5. Τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα
έως 10.000. Επίσης, για τις τρίτεκνες οικο-
γένειες με εισόδημα άνω των 10.000€ είχε
ψηφιστεί η μείωση κατά 50% στα δημοτικά
τέλη.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενέκρινε
για πρώτη φορά στην Ελλάδα την πλήρη
απαλλαγή δημοτικών τελών σε όλες τις
παραπάνω κατηγορίες (μέχρι σήμερα
ίσχυε μόνο η μείωση κατά 50%) πλην των
τριτέκνων και των μακροχρόνια ανέργων.

Ήδη οι υπηρεσίες του Δήμο Αχαρνών

με εντολή Δημάρχου ξεκίνησαν τις διαδι-
κασίες για προσφυγή στο άρθρο 152 ώστε
να ανατραπεί η ακύρωση της απόφασης
που αφορά τους τρίτεκνους και τους ανέρ-
γους. 

«Είναι σαφέστατα μία μεγάλη επιτυχία
για την Δημοτική Αρχή και τους δημότες
των Αχαρνών η έγκριση για πλήρη απαλ-
λαγή δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινω-
νικά ομάδες. Όμως, θα νιώσουμε
πραγματικά ικανοποιημένοι όταν θα ανα-
τρέψουμε και την απόφαση της Αποκεν-
τρωμένης με την οποία δεν
συμπεριλαμβάνονται στην μείωση και
στην απαλλαγή δημοτικών τελών οι τρί-
τεκνες οικογένειες και οι μακροχρόνια
άνεργοι. Το σίγουρο είναι πως εμείς ως
Δημοτική Αρχή έχουμε ως βασικό μας
στόχο την υπεράσπιση των συμφερόντων
των οικονομικά αδύναμων συνδημοτών
μας. Προς αυτό τον άξονα θα συνεχί-
σουμε να παλεύουμε παρά τις αντιξοότη-
τες και τις ανακρίβειες που ειπώθηκαν από
«ανευθυνοϋπεύθυνους», που δεν εκτέλε-
σαν ως όφειλαν την προηγούμενη από-
φαση, αντιθέτως αδιαφόρησαν πλήρως.
Σήμερα εμείς ερχόμαστε όχι μόνο να
εφαρμόσουμε την μείωση, αλλά να απαλ-
λάξουμε από τα δημοτικά τέλη συνδημό-
τες μας οικονομικά αδύναμους, σεβόμενοι
την αρχή μας να σταθούμε αλληλέγγυοι
σε όσους έχουν ανάγκη» δήλωσε ο Δή-
μαρχος Γιάννης Κασσαβός. 
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Υπεγράφη σύμβαση 400.000 € 
για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό η προγραμματική σύμβαση
με την Περιφέρεια Αττικής για την συντήρηση ή ανακατασκευή τμημάτων κύριων
οδικών αξόνων του Δήμου Αχαρνών, ύψους 400.000€. 

Η νέα σύμβαση, που υπογράφηκε με στόχο την βελτίωση του ιδιαίτερα επιβαρυμένου
οδικού δικτύου των Αχαρνών, θεωρείται η μεγαλύτερη των τελευταίων μηνών. Αμέσως
θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης κεντρικών οδών της πόλης,
όπως οι οδοί Αριστοτέλους, Μπόσδα, Σαλαμίνος κ.ά.

Για πρώτη φορά εγκρίθηκε απόφαση για πλήρη απαλ-

λαγή δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

Σε ετοιμότητα για την κακοκαιρία 
ο Δήμος Αχαρνών

Σε ετοιμότητα βρέθηκε ο Δήμος Αχαρνών για να αντιμετωπίσει την επέλαση του
χιονιά. Ιδιαίτερα, στους Θρακομακεδόνες και την Βαρυμπόμπη από τις 3 τα ξημερώματα
4 οχήματα και εκχιονιστικά μηχανήματα άνοιγαν τους δρόμους, ενώ παράλληλα
υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας έριχναν αλάτι, ώστε να αποφευχθεί η ολισθηρότητα
του οδοστρώματος. 

Έκπληκτοι κάτοικοι προσήλθαν στο Δημοτικό Κατάστημα Θρακομακεδόνων το
πρωί όταν αντίκρισαν ανοιχτούς και καθαρούς από το χιόνι όλους τους δρόμους για να
ευχαριστήσουν τους αρμοδίους. 

Δίπλα στα συνεργεία βρισκόταν από  τα ξημερώματα ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης,
Θρακομακεδόνων και Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιος Χίος ώστε να
ενημερώνεται άμεσα για κάθε πρόβλημα που προέκυπτε.

Η Πολιτική Προστασία ήταν σε επιφυλακή όλες τίς κρίσιμες ημέρες, ώστε το χιόνι
να μην δυσκολέψει τις μετακινήσεις κατοίκων και περαστικών. 

Να τονίσουμε πως ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός επισκέφθηκε, νωρίς το
πρωί της προηγουμένης της κακοκαιρίας, το γκαράζ του Δήμου για να διαπιστώσει
ιδίοις όμασι, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο στόλος σε περίπτωση που χρειαστεί η άμεση
επέμβασή του.

Ο Αντώνης Παλιούρας νέος Αντιδήμαρχος Τοπικής 
Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Την αντικατάσταση του πρώην Αντιδημάρχου Γιώργου
Δασκαλάκη που ανέλαβε Πρόεδρος στην Δημοτική Φρον-
τίδα Αχαρνών αποφάσισε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης
Κασσαβός. Την θέση του Αντιδημάρχου Αχαρνών και Το-
πικής Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη αναλαμ-
βάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνης Παλιούρας. 

Ο Αντώνης Παλιούρας είναι Πρόεδρος στον Εξωραϊ-
στικό Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίνου Άνω Αχαρνών και
από τα ιδρυτικά στελέχη της παράταξης ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί
Πολίτες.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Προς τον Εκδότη και Δ/ντή 
της εφημερίδας «ΔΕΚΕΛΕΙΑ»

Κύριε Διευθυντά, 
Προ μερικών μηνών έπεσε στα χέρια μου ένα φύλλο της έγκριτης

εφημερίδας σας και είδα στο περεχόμενό της ένα άρθρο για τον
μεγάλο σοφό μας Πλάτωνα. Τούτο με συνεκίνησε γιατί σημαίνει
ότι και σεις «κρατάτε Θερμοπύλες», υπό την έννοια ότι αντιστέκεσθε
στην ανέκαθεν σχεδόν γινομένη (από εχθρούς της Πατρίδας μας)
προσπάθεια παραποιήσεως και απόκρυψης της αληθινής ιστορίας
μας, πράγμα που δεν πρέπει να γίνεται, ιδίως σήμερα που τα
πάντα γύρω από την Πατρίδα μας απαξιούνται και πωλούνται!!
Γι’ αυτό συμφωνώ κατά 95% μέ τό άρθρο σας στό φύλλο 61 (Νο-
εμβρίου 2014) της Εφημερίδας σας. [...]

Εύχομαι υγεία καί επιτυχία περαιτέρω στό έργο σας
Βλάσης Ι. Σαμαρτζής

Συν/χος Δικηγόρος
Θρακομακεδόνες

Σ.Σ. Εὐχαριστοῦμε γιά τά καλά σας λόγια. Περισσότερα
μποροῦμε νά ποῦμε τηλεφωνικά.



Σ τις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες τα μαζικά μέσα
επικοινωνίας επιβάλλουν πρότυπα, τα οποία, επειδή

ακριβώς υπηρετούν τη γενική εμπορευματοποίηση επομένως
και του ανθρώπου, οδηγούν σε μια αλλοτριωτική διαδικασία,
που αποστερεί το άτομο-υποκείμενο από συστήματα αξιών
καθοριστικών για τον άνθρωπο-φορέα τους. Αποσαφηνί-
ζοντας τα μέσα επικοινωνίας προβάλλουν ανθρώπινους
τύπους που προκαλούν απέχθεια ή και περιφρόνηση στο
μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού συνόλου, το οποίο ανα-
ζητεί τους Αγίους-πρότυπα του διαιώνια και διαχρονικα
επί χιλιετηρίδες. Αισθάνεται κανείς του ήρωες της Ιλιάδας
και της Οδύσσειας, αλλά και τους πρωταγωνιστές της
παγκόσμιας ιστορίας δικούς του, οικείους με μια συγγένεια
διεργετική των εσωτερικών του αιτημάτων με αντίστοιχη
περιφρόνηση των προβαλλομένων σήμερα προτύπων-αν-
θρώπινων υποκειμένων. Κυριότερο όμως γνώρισμα πα-
ρακμής και πολιτισμικής απαξίωσης μιας κοινωνίας είναι η
μη παροχή ελευθέρου βήματος σε οποιονδήποτε πολίτη
θέλει ελεύθερα να εκφράσει γνώμη ή άποψη ενώπιον των
συνανθρώπων του. Βρήκε ελεύθερο βήμα στην Κόρινθο ο
Απόστολος Παύλος και ωμίλησε και βρήκε στη Πνύκα
βάθρο ελευθερίας για να ακουστεί στην ανθρωπότητα το
ανεπανάληπτο: «Άνδρες Αθηναίοι κατά παντα δεισιδαιμο-
νεστέρους υμάς θεωρώ».

Και ενώ εγνώριζαν οι εξέχοντες εκείνοι πολίτες ότι
«ξένων δαιμονίων καταγγελλεύς είναι» του παρεχώρησαν
χωρίς θυμομαχίαν βήμα ελευθερίας να αγορεύσει και
να εκφράσει τις απόψεις του. Επιθυμώ κατά συνέπειαν
να στήσω ανάμεσα μας θείον βήμα ελευθερίας, ώστε ο
καθένας από εμάς να αγορεύει και να εκφράζει τις
απόψεις του με αυτονόητη την ευθύνη των λεγομένων
του. Σας αναζητώ λοιπόν ως πιθανούς ομιλητές του
αύριο, όπου και αν βρίσκεστε, για να σας δείξω ότι η
κοινωνία, τοπική και εθνική, σας έχει ανάγκη. Η αλλο-
τρίωση σε εθνική κλίμακα αφανίζει τη πατρίδα. 

Αυτή η καρκινικού τύπου αρρώστεια μας αλλοτριώνει
συστηματικά από κάθε στοιχείο αναφοράς, πολιτισμική
και ιστορική, για να μας ενδύσει με ξενόφερτους μανδύες
ατίμωσης και εθνικής ταπείνωσης. Σας ειδοποιώ: Η αλ-
λοτριωτική αφαίρεση των διυποκειμενικών σχέσεων του
Έλληνος ανθρώπου-υποκειμένου προς το πολιτισμικό
και ηθικό του υπόβαθρο έχει πάρει διαστάσεις πανούκλας. 

Ο καθένας από εσάς έχει την ευθύνη από το δικό
του μετερίζι και με τις δικές του επιλογές-τρόπους να
αντιδράσει στην αλλοτρίωση. Υπήρξαν τρείς μοχλοί-
μηχανισμοί οι οποίοι σήμερα έγιναν κυκλώπεια χέρια
αλλοτρίωσης. 1) Αποκόπτεται η σχέση του εργάτη από
την εργασία του. Αυτό που παράγει δεν έχει σχέση με
την προσωπική του ιδιαιτερότητα, την δημιουργική του
έμπνευση, τη φαντασία του. Είναι ξένος προς την από-
φαση για το προιόν που παράγει, για το πώς θα το
κάνει. 2) Ο εργάτης παραγωγός αποσυνδέεται πλήρως
από το προιόν του δεν ελέγχει και δεν επηρεάζει την
πορεία του από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωσή
του. Παρεμβάλλεται δηλαδή παραπέτασμα χαλύβδινο
ανάμεσα στο υποκείμενο-παραγωγό και στον κόσμο
γύρω του. Ευρίσκεται με άλλα λόγια σε πλήρη αποξέ-
νωση από τον κόσμο με τον οποίον συζεί. Σκεφτείτε
μόνο ότι σε τοπικό επίπεδο ο τσαγκάρης, ο βαρελάς, ο
μανάβης, ο γανωτής ήταν πρόσωπα-χαμόγελα υπασπι-
στες των πιο στενών ανθρώπινων σχέσεων 3) και αλ-
γεινότερον: αφαιρείται ουσιώδης παράγοντας ανθρω-
πίνων σχέσεων με την έννοια ότι παρεμβάλλετει μεταξύ
του εργάτη και των συνανθρώπων του ανταγωνισμός
και ταξική εχθρότητα πράγμα που αμαυρώνει τη σχέση
του υποκειμένου με τον εαυτό του. Το γεγονός αυτό
συνεπάγεται ανυπαρξία σχέσεων με τους άλλους ακρι-
βώς γιατί η εκτίμηση των σχέσεων με τον εαυτό μας
έχει αφετηρία τη σχέση μας με τους άλλους. 

Σαν άλλος Διογένης με το φανάρι βρήκα ανάμεσα
μας στην τοπική μας κοινωνία άνδρα ευπατρίδη αντίμαχο
της αλλοτριωτικής πλημμυρίδος σε όλους τους τομείς
της εκφάνσεως της. Γεννημένος στην Ελλάδα και μόλις

ενός έτους ανεχώρησε με το τελευταίο πλοίο τον Απρίλιο
του 1940 στη Βράιλα της Ρουμανίας. Παιδίσκος επανήλθε
και συνέχισε τις σπουδές του χωρίς η ορφάνια να επηρεάσει
τη ζωή του χάρις στην ηρωίδα μητέρα του. Τελείωσε την
ανωτάτη εμπορική, βελτίωσε τα Γερμανικά του στη Γερμανία
εντωμεταξύ και ίδρυσε βιομηχανία στον τόπο μας παρά
τις αντιξοότητες. Η συζυγός του και τα τρία υπέροχα
παιδιά του συμπληρώνουν την ουσιώδη παρεμβολή του
ενάντια στην αλλοτρίωση. Εργασιομανής, ευγενής, γελα-
στός, έντιμος, ντυμένος πατρίδα και εθνικές παραδόσεις.
Έλλην ευπατρίδης. Σας παρουσίασα με περηφάνεια και
αγάπη τον Ηλία Παπαντωνάτο. 

Γυρίστε το βλέμμα γύρω σας στους γείτονες, στους δα-
σκάλους των παιδιών σας, στους γνωστούς και φίλους.
Θα βρείτε πρότυπα αγωνιστές της καθημερινότητας και
της ζωής. Φωτοδότες ελληνικής συμπεριφοράς και ήθους. 

Θα παρουσιάσω όλους εκείνους που υπηρετούν το τόπο
μας και την τοπική μας κοινωνία ως περίφρακτη εμμονή
στην παράδοση γιατί η αλλοτρίωση, θα σταματήσει αν
εσείς και εγώ προβάλλουμε τις δικές μας αμετακίνητες
αξίες ακλινώς ασινείς απέναντι σε εκείνους που ετοιμάζονται
εκτός των άλλων να αντικαταστήσουν με τα σύμφωνα συμ-
βίωσης το πατέρας και μάνα, τα αγιώτερα δυναμάρια της

ψυχής μας με το γονέας Α και γονέας Β. Αυτό τολμώ να το
ονομάσω προς κάθε κατεύθυνση ατίμωση και αλλοτρίωση
από το διαιώνιο σύστημα αξιών μας και θεμελιώδη απειλή
για την ιστορική μας παρουσία στη κοινότητα των εθνών.
Ο Ηλίας Παντωνάτος και όλοι εσείς που νομίζετε με ταπει-
νοφροσύνη ότι είστε μικρά αναστήματα σας δηλώνω ότι οι
λόγοι σας αντηχούν στον κόσμο μου ακριβώς γιατί είστε
συνειδήσεις υπόπτερες. Ετεκνοτροφήσατε, ξενοδοχήσατε
την φιλία μου, είστε ισόψυχοι συμπορευτές της κοινωνικής
μας ζωής, ποτέ δίλογοι, απολύτως ανέγκλητοι, άνθρωποι
που ελκύουν και δικαίως την τρυφερότητα της ψυχής μου.
Ο Ηλίας Παπαντωνάτος ο φίλος μου συγκεκριμενοποιείται
ώς πρόσωπο από έπιγραμμα-ποίημα που εκφράζει όλη τη
ζωή του-πρότυπο για όλους μας:

Κατόρθωσα να γεράσω ανάμεσα σε έναν κόσμο

που αδιάκοπα και από παντού με πυροβολούσε.

Κοίταξέ με στο πρόσωπο

Οι ρυτίδες που βλέπεις

Είναι το τρόπαιό μου

Εγώ δε βλέπω πουθενά ρυτίδες στο πρόσωπου του
συγκεκριμένου φίλου. Βλέπω μόνο κάθε φορά που τον συ-
ναντάω ένα τρόπαιο-πρότυπο για όλους μας.

Κωνσταντίνος Καλογεράς
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Εορταστική διάθεση και συγκίνηση ήταν τα κυ-
ρίαρχα συναισθήματα που συνόδεψαν την εκδήλωση
βράβευσης των 536 εισαχθέντων μαθητών του
Δήμου Αχαρνών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Η σεμνή εκδήλωση
διοργανώθηκε με τη σύμπραξη του Δήμου Αχαρνών,
της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως και της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του
Δήμου Αχαρνών, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών, την Κυριακή 21
Δεκεμβρίου 2014.

Σε μία κατάμεστη αίθουσα που περίσσευαν τα
χαμόγελα και τα αισιόδοξα βλέμ-
ματα, τιμήθηκαν οι επιτυχόντες
μαθητές υπό τις επευφημίες
γονέων, εκπαιδευτικών, φίλων
και πλήθος κόσμου που είχαν
προσέλθει για την τελετή. Στους
επιτυχόντες απονεμήθηκαν τι-
μητικοί έπαινοι και αναμνηστικά
δώρα, ενώ στο τέλος της εκ-
δήλωσης πραγματοποιήθηκε
κλήρωση και οι τυχεροί κέρδι-
σαν υπέροχα δώρα, πολύτιμα
για το φοιτητικό τους ξεκίνημα
όπως tablet, ηλεκτρικές σόμπες,
φωτιστικά γραφείου, κ.α. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο Δή-
μαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασ-
σαβός που καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους, ενώ απευθυνόμενος στα νέα
παιδιά τόνισε: «Εσείς αντιπροσωπεύετε την Ελλάδα
που θέλουμε. Την Ελλάδα που μας εμπνέει και μας
δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που
έχουμε μπροστά μας. Σε εσάς βασιζόμαστε για να
στελεχώσετε ως αυριανοί επιστήμονες την τοπική
κοινωνία μας, και να τη βοηθήσετε να εξελιχθεί
στην πόλη που όλοι θέλουμε να γίνει. Πολλά συγχα-
ρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς και τις οικογένειές
σας που έδωσαν μαζί σας αυτόν τον ωραίο αγώνα». 

Ευχές για καλή σταδιοδρομία και επιτυχία στους

στόχους τους ευχήθηκαν στα νέα παιδιά ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως κ Αθηναγόρας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κ. Στάθης
Τοπαλίδης, η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Γεωργία Ευθυμιάδου
Τουμανίδη και ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και
Κηδεμόνων του Δήμου Αχαρνών κ Σωτήρης Κουφο-
γεώργος. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι
Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής κ.κ. Βασίλης Οικο-
νόμου, Αλέξης Μητρόπουλος, Γιώργος Πάντζας και

Αθανάσιος Μπούρας, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
κ.κ. Ιωάννα Τσούπρα και Αντώνης Γάκης, οι Αντιδή-
μαρχοι κ.κ. Αναστάσιος Χίος, Γεώργιος Δασκαλάκης,
Ελένη Σαχσανίδη, Χαράλαμπος Ορφανίδης, η Πρό-
εδρος ΔΗΚΕΑ κα Μαρία Ναυροζίδου, ο Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
κ. Κώστας Καρυδάκης, οι Επικεφαλής Παρατάξεων
και Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ. Σπύρος Βρεττός και
Οδυσσέας Καμπόλης,  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Κωνσταντίνος Ρούσσας, Στέργιος Πεδιαδίτης και Πα-
ναγιώτης Αναγνωστό πουλος.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και παρερμηνειών,
επειδή πολλά ανυπόστατα ειπώθηκαν στην τε-

λευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο
Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ξεκαθαρίζει
πως όσο αφορά το θέμα των δημοτικών τελών η
πρόταση του για μηδενισμό σε συγκεκριμένες κατη-
γορίες πολιτών ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ από την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Αττικής! 

Σύμφωνα με πρόταση του Δημάρχου είχε ψηφι-
στεί η πλήρης απαλλαγή από δημοτικά τέλη για:

1. Άπορες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα
έως 6.000€,

2. ΑΜΕΑ με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και
ετήσιο εισόδημα έως 10.000€, 

3. Μακροχρόνια ανέργους, 
4. Πολύτεκνους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

έως 20.000€ και κατοικία έως 100 τ.μ., 
5. Τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα έως

10.000. 
Επίσης, για τις τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα

άνω των 10.000€ είχε ψηφιστεί η μείωση κατά 50%
στα δημοτικά τέλη.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενέκρινε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα την πλήρη απαλλαγή δημοτικών
τελών σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες (μέχρι σή-
μερα ίσχυε μόνο η μείωση κατά 50%) πλην των τρι-
τέκνων και των μακροχρόνια ανέργων.

Ήδη οι υπηρεσίες του Δήμο Αχαρνών με εντολή
Δημάρχου ξεκίνησαν τις διαδικασίες για προσφυγή
στο άρθρο 152 ώστε να ανατραπεί η ακύρωση της
απόφασης που αφορά τους τρίτεκνους και τους
ανέργους. 

«Είναι σαφέστατα μία μεγάλη επιτυχία για την
Δημοτική Αρχή και τους δημότες των Αχαρνών η
έγκριση για πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών σε
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Όμως, θα νιώσουμε
πραγματικά ικανοποιημένοι όταν θα ανατρέψουμε
και την απόφαση της Αποκεντρωμένης με την οποία
δεν συμπεριλαμβάνονται στην μείωση και στην απαλ-
λαγή δημοτικών τελών οι τρίτεκνες οικογένειες και
οι μακροχρόνια άνεργοι. Το σίγουρο είναι πως εμείς
ως Δημοτική Αρχή έχουμε ως βασικό μας στόχο την
υπεράσπιση των συμφερόντων των οικονομικά αδύ-
ναμων συνδημοτών μας. Προς αυτό τον άξονα θα
συνεχίσουμε να παλεύουμε παρά τις αντιξοότητες
και τις ανακρίβειες που ειπώθηκαν από «ανευθυνοϋ-
πεύθυνους», που δεν εκτέλεσαν ως όφειλαν την
προηγούμενη απόφαση, αντιθέτως αδιαφόρησαν
πλήρως. Σήμερα εμείς ερχόμαστε όχι μόνο να εφαρ-
μόσουμε την μείωση, αλλά να απαλλάξουμε από τα
δημοτικά τέλη συνδημότες μας οικονομικά αδύνα-
μους, σεβόμενοι την αρχή μας να σταθούμε αλλη-
λέγγυοι σε όσους έχουν ανάγκη», δήλωσε ο Δήμαρ-
χος Γιάννης Κασσαβός.

«Το καλύτερο δώρο για 14 γυναίκες» 
Επόμενος σταθμός του Παραρτήματος Αχαρνών της

Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, αυτή τη φορά,

ήταν η ενορία του  Αγίου Διονυσίου, όπου 14 γυναίκες

πραγματοποίησαν δωρεάν εξετάσεις test-pap. Τις λήψεις

πραγματοποίησε η ιατρός κυτταρολόγος κ. Κλειώ Βρετ-

τού και την γραμματιακή υποστήριξη έκανε η κ. Φωτεινή

Γιώτη.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, Πα-

ναγιώτης Καζανάς, τόνισε τα εξής: 

«Η πρόληψη είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο

που μπορείς να κάνεις σε έναν συνάνθρωπό σου. Έτσι

και εμείς, επισκεφθήκαμε την ενορία του Αγίου Διονυσίου

για να πραγματοποιήσουμε δωρεάν εξετάσεις test-pap,

με την ελπίδα ότι αυτό το ταξίδι θα συνεχιστεί με απόλυτη

επιτυχία και το 2015». 

Εκ του Γραφείου Τύπου

Ο «Κότινος» συνεχίζει το ταξίδι του!
Ο «Κότινος», το ελαιόδεντρο που ως σύμβολο χαράζει

την δική του πορεία, μεγαλώνει και ριζώνει ακόμη πε-

ρισσότερο, αντλώντας δύναμη μέσα από τις ζεστές αγ-

καλιές των φορέων και συλλόγων του Δήμου μας, που

τον υιοθετούν και συλλέγουν φάρμακα για το κοινωνικό

φαρμακείο του Δήμου Αχαρνών. Έτσι μετά από 30 ημέ-

ρες παραμονής του «Kότινου» στο Καλλιτεχνικό Κα-

φενείο Αχαρνών, έφτασε ο χρόνος για να υιοθετηθεί από

την Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών. Την Τετάρτη 4 Ιανουα-

ρίου 2015, μέσα σε ζεστό και φιλικό κλίμα παραδόθηκαν

τα πρώτα φάρμακα στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πο-

λιτικής του Δήμου Αχαρνών, κ. Ελένη Σαχσανίδη, η

οποία παρευρέθηκε κατά τη διάρκεια όλης της διαδικα-

σίας παράδοσης και παραλαβής του «Κότινου», και είχε

την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τους εκπροσώ-

πους των παρευρισκόμενων φορέων.

Ο «Κότινος», θα παραμείνει για ένα μήνα στη Φιλό-

τεχνη Λέσχη Αχαρνών για να συνεχίσει το ταξίδι του

στον επόμενο φορέα που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για

να τον υιοθετήσει. Στόχος μας είναι να βρεθεί κοντά σε

όλους τους Συλλόγους- φορείς του Δήμου μας, προκει-

μένου να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική

προσφορά και ευαισθητοποποίηση των συμπολιτών μας.

Για πρώτη φορά εγκρίθηκε απόφαση για πλήρη απαλλαγή 
δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδεςΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βράβευση εισαχθέντων μαθητών 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση



ἀπολύτως σαφής. Ὡς Μουσουλ-
μάνοι, ἀπορρίπτουμε τήν δημο-
κρατία, ἀπορρίπτουμε τήν ἐκκο-
σμίκευση καί τήν ἐλευθερία καί
τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἀπορ-
ρίπτουμε ὅλα τά πράγματα πού
ἐσεῖς ἀσπάζεστε ὡς ἰδανικά.

Εἶναι λοιπόν ἀδήριτη ἀνάγκη
γιά ἀναχαίτιση τοῦ μεταναστευ-
τικοῦ κύμματος ἀπό μουσουλμα-
νικές χῶρες, διότι ὅπως ἔλεγε ὁ
ὁραματιστής καί θεμελιωτής τῆς
εὐρωπαϊκῆς ἐνοποίησης γιά τήν
δημιουργία μιᾶς Εὐρωπαϊκῆς Κοι-
νότητας Γάλλος ὑπουργός Ἐξωτε-
ρικῶν Ρομπέρ Σουμάν στίς 9 Μαΐου
1950: «Ἡ Εὐρώπη εἴτε θά εἶναι χρι-

στιανική εἴτε δέν θά ὑπάρχει»

Τραγικό εἶναι τό μέλλον τῆς
Γαλλίας καί λίαν συντόμως καί
ὁλόκληρου του Δυτικοῦ κόσμου,
ἄν οἱ πολῖτες τῶν πολιτισμένων
κρατῶν δέν ξυπνήσουν καί δέν πά-
ρουν τό μέλλον τό δικό τους καί
τῶν παιδιῶν τους στά χέρια τους.

Ἡ σημερινή Εὐρώπη, ἡ Εὐρώπη
τῶν ἀρχῶν τοῦ 21ου αἰῶνα, βρί-
σκεται σέ βαθιά ἠθική καί πνευ-
ματική παρακμή, δημογραφική κα-
τάρρευση, διοικεῖται ἀπό ἀνθρω-
πάρια ἤ διεφθαρμένους ἡγέτες,
ἐνῶ ὁ κοινωνικός καπιταλισμός
τῶν μεταπολεμικῶν δεκαετιῶν ἔχει
δώσει τήν θέση του σέ ἕνα ἀηδές
τοκογλυφικό καί παρασιτικό χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα, πού ἐλέγ-
χει διά τοῦ χρήματος πρόσωπα καί
μέσα ἐνημέρωσης. Οἱ Εὐρωπαῖοι
ζοῦν σέ καταναλωτική χαύνωση,
χωρίς πίστη σέ ἀνώτερα ἰδανικά.
Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἕνα μεῖγμα
ἀποικιοκρατικῶν ἐνοχῶν καί πα-
ρακμιακῆς ἰδεοληψίας ἔχει γεννή-
σει στούς Εὐρωπαίους τό πλάσμα
τῆς «πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας»,
πού δημιουργεῖ τήν παραίσθηση
ὅτι εἶναι δυνατόν νά ἀφομοιωθοῦν
στό «εὐρωπαϊκό κεκτημένο» πλη-
θυσμοί μέ ἄλλες ἱστορικές ἐμπει-
ρίες, μέ βασικό μάλιστα βίωμα τήν
χιλιετῆ σύγκρουση μέ τήν Δύση.

Οἱ δυτικοί ἀναλυτές ἔχουν ἀπο-
τύχει νά διαβάσουν σωστά πώς
λειτουργεῖ ὁ ἐγκέφαλος ἐνός «τζι-
χαντιστή». Αὐτός ζεῖ σέ μία χρο-
νοκάψουλα, σέ κλίμα 7ου μετά Χρι-
στόν αἰῶνος. Θεωρεῖ ὅτι ὁ κόσμος
εἶναι μία διαρκής σύγκρουσις
«πιστῶν» καί «ἀπίστων», ὅτι προ-
ορισμός του εἶναι νά πεθάνει πο-
λεμώντας τούς δεύτερους καί βλέ-
πει τήν «Δύση» ὡς μία ἠθικά χρε-
ωκοπημένη κοινωνία, πού πρέπει

νά καεῖ στό πῦρ τό ἐξώτερον.
Τό ὀξύμωρο σχῆμα εἶναι ὅτι τά

ἀριστερά κόμματα παρουσιάζουν
ἀνησυχητικά ὀφθαλμολογικά συμ-
πτώματα διότι ἀλληθωρίζουν ἐπι-
κίνδυνα. Ἐνῶ μάχονται γιά τήν
ἀποχριστιανοποίηση τῆς δύσης,
τοῦ κράτους, θεωροῦν τή χριστια-
νική θρησκεία ἀσύμβατη μέ τήν
ἔννοια τοῦ συγχρόνου κράτους,
ἀγκαλιάζουν στοργικά τό ἰσλάμ
καί κόπτονται μήπως τά γεγονότα
τῆς Γαλλίας προκαλέσουν γενι-
κευμένη ἰσλαμοφοβία. Καμμία φα-
νατική πορεία ἀριστερῶν ἐνάντια
στούς ἰσλαμοδολοφόνους δέν εἴδα-
με. Γιατί ἄραγε; Ἡ ἀπάντηση φαί-
νεται καί εἶναι ἁπλή. Ἡ διεθνιστική
ἀριστερά, αὐτή πού θέλει νά διαρ-
ραγεῖ κάθε σχέση μέ τήν ἐθνική
καί θρησκευτική παράδοση τῶν
Εὐρωπαϊκῶν Ἐθνῶν καί Κρατῶν
θεωρεῖ ὡς πολύτιμο σύμμαχο τό
ἄλογο καί σκοταδιστικό ἰσλάμ, πα-
ραβλέποντας ὅτι θά τούς γυρίσει
μπούμεραγκ καί θά εἶναι οἱ πρώτοι
ἀντίπαλοι, ἀφοῦ οἱ ἰδεολογίες τους
κεῖνται πολύ μακρύτερα ἀπό ὅτι
εἶναι οἱ μουσουλμάνοι μέ τούς Χρι-
στιανούς. 

Συμπέρασμα: γιά νά ἀντιμετω-
πίσει ὁ εὐρωπαϊκός κόσμος τήν
ἀπειλή τοῦ «τζιχάντ» ἐπί τοῦ ἐδά-
φους του πρέπει, πρῶτον, νά ξα-
ναβρεῖ τήν ταυτότητά του καί, δεύ-
τερον, νά δεῖ καθαρά καί χωρίς
παραισθήσεις ἰδεολογικοῦ χα-
ρακτῆρα τήν πραγματικότητα. 
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Χρήματα για τους άπορους από τα Μοντεσσοριανά και

την Παιδαγωγική Πρωτοπορία στο Δήμο Αχαρνών 

Συγκίνηση, αλλά και υπερηφάνεια προκάλεσε η πράξη των μαθητών των
Μοντεσσοριανών Σχολείων και της Παιδαγωγικής Πρωτοπορίας να συγκεντρώ-
σουν κατά την διάρκεια του χριστουγεννιάτικου bazaar τους χρήματα για τις
άπορες οικογένειες των Αχαρνών. Οι μαθητές επισκέφτηκαν την πρώτη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να παραδώσουν δωροεπιταγές αξίας
3.000 € στον Δήμαρχο κ. Γιάννη Κασσαβό, οι οποίες θα διατεθούν μέσω της Δι-
εύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας! 

Ο Δήμαρχος κ. Κασσαβός ευχαρίστησε θερμά τους μαθητές και τους καθηγη-
τές των σχολείων και τους συνεχάρη για την θεάρεστη πρωτοβουλία τους να
απαλύνουν αυτές τις άγιες ημέρες το πόνο των συνανθρώπων μας. 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από την

Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ
Για ακόμα μια φορά, η Χορωδία της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας Πα-

ράρτημα Αχαρνών μας ταξίδεψε στο θαύμα των Χριστουγέννων, στην

εκδήλωση της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ «Χριστός γεννάται Χαρά στον Κόσμο...»

στις 21-12-2014, στην εκκλησιά του Αγ. Πέτρου μας!!!

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του

Ιερού Ναού Αγ. Πέτρου & Παύλου Αχαρνών.

Τραγούδησαν παραδοσιακά κάλαντα από την Μακεδονία, την

Ήπειρο, την Κρήτη, τη Θράκη, τον Πόντο, τη Δωδεκάνησο και από όλες

τις περιοχές της Ελλάδος και έψαλλαν ύμνους εκκλησιαστικούς .

Κυρίως όμως μοιράστηκαν το πανανθρώπινο νόημα των Χριστου-

γέννων, το μήνυμα της άμετρης Αγάπης, την ενανθρώπηση του Θεού

μέσα από την Ποίηση Ελλήνων ποιητών. Ο Παλαμάς, ο Θέμελης, ο Σι-

κελιανός, ο Λειβαδίτης, ο Ρίτσος, ο Βρεττάκος κ.ά. με εκπληκτικό τρόπο

και τρυφερότητα εμπνεύστηκαν και προσέγγισαν με κατάνυξη όχι μόνο

το θαύμα της θείας ενανθρώπησης αλλά και τα αισθήματα που γεννά

στη ψυχή μας η ελπίδα, η πίστη, η αγάπη και η πανανθρώπινη αλλη-

λεγγύη. 

Ο μουσικοδιδάσκαλος Κων/νος Κατρικογιώργος διηύθυνε την Χορω-

δία της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας Παράρτημα Αχαρνών και την Βυ-

ζαντινή χορωδία που έψαλλε χριστουγεννιάτικους ύμνους. 

Η ηθοποιός Ελένη Μούσιου διάβασε αποσπάσματα από λογοτεχνικά

κείμενα. Απο την εκδήλωση δεν έλειψαν και οι μικροί της Παιδικής Χο-

ρωδίας της Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ, που με ξεχωριστό τρόπο έψαλλαν ευχές

και κάλαντα. Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Και του χρόνου!!! Χρόνια πολλά !!!

Συνέχεια από τη σελ. 1

Οἱ εἰσβολεῖς ἀπειλοῦν

S O S ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ 40 €

THΛ: 210 2724801  6944 655774

S O S ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ 40 €

THΛ: 210 2724801  6944 655774
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Πόσο θα μας κοστίσει πραγματικά το τζαμί;
Τη στιγμή που η χώρα παραπαίει και ο Ελληνικός λαός φυτοζωεί κάτω από τα

δεινά της τρόικας του ΔΝΤ, κάποιοι θέλουν με το ζόρι να ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ το Τζαμί.º
Σας παρουσιάζουμε το ενημερωτικό σημείωμα του ΑΝΣ προς τον ΥΕΘΑ, στο οποίο

αναφέρονται εκτιμώμενα κόστη για την μετακίνηση των εγκαταστάσεων του Πολεμικού
Ναυτικού από την περιοχή του Βοτανικού (θέση Ελαιώνας), θέση στην οποία έχει
αποφασιστεί να ανεγερθεί το μουσουλμανικό τέμενος.

Μιλώντας, πάντα, οι ναύαρχοι του ΑΝΣ για εκτιμώμενα κόστη (και όχι πραγματικά)
αποφάσισαν ότι η μεταφορά των εγκαταστάσεων του ΠΝ από το Ναυτικό Οχυρό Βο-
τανικού, θα στοιχίσει στον Ελληνικό λαό 91.000.000 ευρώ.

Η κατασκευή του τεμένους έχει προβλεφθεί περί τα 15.000.000 ευρώ, λεφτά που
θα παρθούν (σύμφωνα με τον Υ/ΓΕΝ) από λογαριασμούς του Ναυτικού οι οποίοι προ-
ορίζονται για συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων του ΠΝ.

Συνολικό «εκτιμώμενο» κόστος 106.000.000 ευρώ!!!
Και πάντα «εκτιμώμενο», γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα τίποτε δεν κατα-

σκευάζεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο κόστος του. Όλα στοιχίζουν παραπάνω! 
Την στιγμή που μειώνονται συντάξεις των 400 ευρώ, την στιγμή που μειώνονται

μισθοί ιδιωτικών & δημοσίων υπαλλήλων, την στιγμή που δεν διατίθενται κονδύλια
για συντήρηση υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων, με το οποίο υπερασπίζονται τα
σύνορα της χώρας μας, οι «πολιτικοί» αυτής της χώρας έχουν βάλει αυτοσκοπό την
ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους με λεφτά του ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ!!! ΟΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ
ΤΗ ΧΩΡΑ!!!

Και για την ιστορία οφείλουμε να γράψουμε ότι η περιοχή του ελαιώνα είχε
ζητηθεί το 2006 από τον δήμο Αθηναίων για ανάπλαση, αναβάθμιση της περιοχής με
στόχο την βελτίωση της ζωής των Αθηναίων πολιτών. Αλλά η τότε κυβέρνηση, με
απόφαση του Αρείου Πάγου, ακύρωσε την εκποίησή της. Αυτή είναι η γραμμή των
πολιτικών αυτού του τόπου. Μεριμνούν για την βελτίωση της ζωής των παρανόμως
ερχόμενων μεταναστών σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη.

Asimpiestos
http://dekeleianews.blogspot.gr

Ο χειρότερος εχθρός σου είμαι εγώ
σήμερα μητέρα Ελλάδα;

Υπάρχουν στιγμές, να σου υπενθυμί-
ζουν την κατηγορία σου, την Β’ φυσικά,
εμ... αυτό είμαστε εμείς οι Βορειοηπει-
ρώτες για  την μητέρα Ελλάδα, πολίτες
Β’ κατηγορίας, Β’ διαλογής. Τί, ψέμα
είναι; Πάντως το ψέμα δεν είναι το φόρτε
μου!

Είναι στιγμές, που σου ματώνουν την
καρδιά, την ψυχή, την ίδια την ύπαρξη
σου. Για μένα, υπήρξαν πολλές τέτοιες
στιγμές. Η πιο πρόσφατη ήταν την Τε-
τάρτη 27 Νοεμβρίου 2014 στο Αργυρό-
καστρο.

Με συνεπιβάτη ξεκίνησα, πριν μήνες,
το ταξίδι με τον παππού μου Γιάννη.
Παρά τα 80  του χρόνια, επέμενε να απο-
κτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Μετά Βαΐων
και κλάδων η ημέρα ορκωμοσίας ήταν
γεγονός.

-Μα τι ειρωνεία Θεέ μου, ένας γνήσιος
Έλληνας σήμερα να ορκίζεται πίστη στην
πατρίδα και στα ιδανικά των προγόνων
μας, σαν ένας κοινός αλλοδαπός!

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 11
π.μ., η στιγμή είχε πλέον φτάσει. Μαζί με
πολλούς άλλους συμπατριώτες μας ο
παππούς ακούμπησε με ευλάβεια το κρύο
και πονεμένο χέρι του, από τις κακουχίες,
στο Ευαγγέλιο, ορκίστηκε «πίστη» στην
πατρίδα, παρουσία του Γεν. Προξένου κ.
Νικόλαου Κοτροκόη.

Καθώς περίμενα, ο νους μου ταξίδευε
σε κοντινή απόσταση από το Γενικό Προ-
ξενείο  Αργυροκάστρου, όπου
βρίσκεται ο Καλιάς Αργυροκάστρου - άλ-
λοτε φυλακές του Δικτάτορα Ενβέρ Χότζα.
Ταξιδεύοντας χρόνια   πίσω, με τη
μηχανή του χρόνου, σε σκοτεινά κελιά,
σε βασανιστήρια, σε προδότες και προ-
δοσίες, σε κόκκινους αιματοβαμμένους
εφιάλτες, δίχως γυρισμό, δίχως παρηγο-
ριά, σε σκοτεινούς καιρούς ανείπωτου
πόνου.

«Μα τι ειρωνεία κρύβει και η σημερινή
ημέρα  παιδί μου» αναφώνησε ο
παππούς καθώς έβγαινε απ’το γραφείο
του Γενικού Πρόξενου. «Ο πατέρας μου,
παιδί μου, βρισκόταν πριν 68 χρόνια σε

αυτά τα πονεμένα χώματα, βαμμένα με
το αίμα των προγόνων μας,

καταδικασμένος σε πολυετή φυλάκιση,
γιατί ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ. Και σήμερα εγώ
ορκίζομαι πίστη στην πατρίδα. Για ποια
πίστη μιλούν παιδί μου, ο πατέρας μου,
δεν δείλιασε ποτέ να υποστηρίξει την ελ-
ληνικότητα του, θυσιάζοντας την οικογέ-
νεια του, τα 5 ορφανά παιδιά του. Μείναμε
πίσω εμείς παιδί μου, η μοίρα μάς χτύπησε
για ακόμη μια φορά μετά το χαμό της
αγαπημένης μας μητέρας Ελένης, η μοίρα
μας ήταν αυτή και την είχαμε αποδεχτεί
πια. Η αγάπη μας για την πατρίδα δεν
έσβησε ποτέ, πόσο μάλλον σήμερα πριν
τη δύση της ζωής μου».

Η σημερινή ημέρα είναι μια ακόμη
προδοσία, είναι ακόμη μια φυλακή, δίχως
σίδερα αυτή τη φορά, απ’ την μητέρα
Πατρίδα Ελλάδα, μια ακόμη χαμένη Ατ-
λαντίδα, εν πλω, για την (κατεχόμενη)
Βόρειο Ήπειρο και τους πολίτες της.

Επιμένουν και ζουν στην ιδιαίτερη πα-
τρίδα τους και φυλάττουν Θερμοπύλες,
ως αρχέγονοι Ηπειρώτες, δίχως να προ-
δίδουν τα ιερά και όσια τους για μια  χού-
φτα αργύρια, που πολλοί τους προσφέ-
ρουν καθημερινά, αλλά λίγοι τα δέχονται,
και αυτοί είναι στην πλειοψηφία τους οι
(εκλεγμένοι) της Εθνική Ελληνικής Μει-
ονότητας, που ζουν στην Αλβανία.

Αξιότιμε κ. Σαμαρά,
Αξιότιμε κ.Βενιζέλο,
Ως πότε  η φωνή μας θα χάνεται στο

τούνελ του χρόνου και της διαπλοκής;
Ως πότε θα συνεχιστεί η εθνική προ-

δοσία για εμάς τους Βορειοηπειρώτες;
Ως πότε θα είμαστε παίγνιο των πολι-

τικών σας παιχνιδιών;
Ως πότε οι παππούδες μας θα υπο-

βάλλονται σε αυτόν τον εξευτελισμό για
μια θέση στον ήλιο και στον γαλανόλευκο
ουρανό της μητέρας πατρίδας Ελλάδας; 

Ως πότε ο Βορειοηπειρώτης θα είναι
ο χειρότερος εχθρός σας, κύριοι;

Ως πότε οι Βορειοηπειρώτες θα είναι
πολίτες  B’ διαλογής για εσάς, κύριοι;

Βαλεντίνα Γιάννη
Από το Ηρωικό Αλύκο

* Πηγή: hellasnews-agency

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ

ΟΙ ΦΑΙΔΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΜΑ-ΕΛΛΑΔΑΣ... ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ
ΟΡΙΑ... ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΥΤΡΩΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ!

H ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΤΡΙΑ ΜΑΣ* ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ κ. BAΛΕΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΦΕΙ:

Τελικά έπρεπε να έλθουν οι Κινέζοι για να
εκσυγχρονιστεί ο ΟΣΕ και η Ελλάδα; 

Σιδηρόδρομος ταχείας κυκλοφορίας από Ελλάδα προς Κεντρική Ευρώπη

Εξαγγελίες του Κινέζου πρωθυπουργού Λι Κετσιάνγκ στο Βελιγράδι

Την συμμετοχή της Κίνας στον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του σιδηροδρο-

μικού δικτύου που θα συνδέει την Ελλάδα με την Κεντρική Ευρώπη εξήγγειλε

ο κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ σε συνέντευξη Τύπου στο Βελιγράδι. Ο

Λι Κετσιάγκ μετά τη συμμετοχή του στην Σύνοδο Κορυφής της Κίνας και 16

Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης πραγματοποιεί από σήμερα το

απόγευμα διήμερη επίσημη επίσκεψη στη Σερβία.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός, μετά τις συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της

Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στην κοινή συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι η

ανακατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου από το Βελιγράδι μέχρι τη Βου-

δαπέστη αποτελεί το πρώτο τμήμα του δικτύου ταχείας κυκλοφορίας που θα

επεκταθεί μέχρι και την Ελλάδα.

«Στη Σύνοδο του Βελιγραδίου υπογράψαμε συμφωνία για την υλοποίηση

του έργου ανακατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου προς τη Βουδαπέστη,

όπου οι αμαξοστοιχίες θα κινούνται με 200 χιλιόμετρα την ώρα και τώρα το

πρόγραμμα αυτό διευρύνεται με την συμμετοχή της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας.

Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι και το λιμάνι του Πειραιά θα αποτελέσουν επίσης

τμήμα της θαλάσσιας και χερσαίας ταχείας οδού διασύνδεσης της Κίνας με

την Ευρώπη» ανέφερε ο Λι Κετσιάνγκ στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η σιδηροδρομική αυτή γραμμή

θα αποτελέσει κύρια οδό διακίνησης εμπορευμάτων από και προς την Κίνα

και θα αναβαθμίσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ από την

άλλη θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των περιοχών απ΄ όπου διέρχεται».

Ο Κινέζος πρωθυπουργός ανέφερε ότι σύντομα θα αρχίσουν οι διαδικασίες

για τον σχεδιασμό του έργου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα αναζητη-

θούν τρόποι χρηματοδότησης ενώ συμπλήρωσε ότι η χώρα του είναι πρόθυμη

να συμμετάσχει με κεφάλαια όπως επίσης και στο τεχνικό τμήμα της κατα-

σκευής.

Επισήμανε δε ότι όλα θα γίνουν με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στις διμερείς συναντήσεις Κίνας - Σερβίας υπεγράφησαν συνολικά 12 πρω-

τόκολλα συνεργασίας, με κυριώτερα την κατασκευή του θερμοηλεκτρικού

σταθμού «Κοστόλατς 2» ισχύος 350 μεγαβάτ και την κατασκευή βιομηχανικής

ζώνης έξω από το Βελιγράδι όπου κινέζικες εταιρίες θα μεταφέρουν μέρος

της παραγωγής τους.

Η επίσκεψη του Κινέζου πρωθυπουργού στη Σερβία θα ολοκληρωθεί με τα

εγκαίνια της γέφυρας στο Δούναβη που κατασκεύασαν κινέζικες κατασκευα-

στικές εταιρίες και θα αποτελέσει τμήμα της περιφερειακής οδού του Βελι-

γραδίου.

TO ΒΗΜΑ
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Πως χρηματοδότησε ο ΛΕΝΙΝ τη χώρα του, μετά την άρνηση πληρωμών;

Μ ε προσοχή άκουσα τον Γ.Γ. του ΚΚΕ
να υποστηρίζει την μονομερή δια-

γραφή του χρέους. Κάτι αντίστοιχο ψελ-
λίζουν διάφορες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ
και όχι μόνο, βάζοντας στο ίδιο κάδρο και
τον κ. Καμμένο και την Χρυσή Αυγή.

Στην ιστορία των χρεοκοπιών, μετράμε
περίπου 40 χώρες. Και οι 40 μετά τη
στάση πληρωμών αποκόπησαν από το
διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι εις βάρος
των λαών τους.

Μα! λέει ο Γ.Γ. του ΚΚΕ, εμείς θα αρνη-
θούμε κάθε πληρωμή στο διεθνές κεφά-
λαιο, γιατί θα έχουμε Λαϊκή Συμμαχία.

Και αν έχουμε Λαϊκή Συμμαχία, νομιμο-
ποιούμαστε να μην πληρώσουμε χρέη

που έχουμε πάρει σαν δάνειο από την
αποταμίευση άλλων λαών;

Βεβαίως, το έπραξε ο Λένιν.
Και εδώ αρχίζει το γέλιο. Θέλω να ξε-

περάσω το γεγονός ότι ακόμα και η «Λαϊκή
Επανάσταση» του Λένιν στηρίχτηκε, για
όσους δεν το ξέρουν, σε κεφάλαια των
διεθνών τοκογλύφων και του τελευταίου
Αυτοκράτορα της Γερμανίας Κάιζερ.
(υπολογίζεται γύρω στα 26 εκ. μάρκα)
Spiegel: THE GERMANS AND THE REV-
OLUTION, LENIN AND THE EMPEROR ,
From Wiegrefe, Klaus; Altenhöner, Florian;
Boenisch, Ggeorg, Buschke, Heiko; Pylyov,
Vladimir; Zeller, Anika 

Η αλήθεια είναι ότι ο Λένιν αρνήθηκε
να πληρώσει κάθε σύναψη δανείου επί
Τσαρικής εποχής. Αλλά τι έγινε μετά; πως
χρηματοδότησε τη χώρα του ο Λένιν μετά
την άρνηση πληρωμών;

Η αύξηση του πληθωρισμού ήταν τέτοια
που κατέφαγε σχεδόν όλες τις μικροκα-
ταθέσεις των πολιτών και εκμηδένισε την
αγοραστική τους αξία. (Niall Ferguson, Η
εξέλιξη του χρήματος εκδόσεις Αλεξάν-
δρεια)

Αυτά δεν μας τα ’πατε κ. Κουτσούμπα!
Όπως δεν μας είπατε ότι αυτή η άρνηση

πληρωμών ήταν μια από τις αιτίες του με-
γάλου λιμού 1920-21 με εκατομμύρια νε-
κρούς. Όπως δεν μας είπατε ότι ο Λένιν
το 1922 (Συνέδριο Γένουας) ξαναπήγε
στο τραπέζι των Διεθνών τοκογλύφων,
ταπεινωμένος αυτή τη φορά, αναγνωρί-
ζοντας τα τσαρικά χρέη και ζητώντας εν
νέου βοήθεια, αφού η Δύση πρώτα του

αποζημίωνε τις καταστροφές από τον εμ-
φύλιο του 1918-1920.

Η Δύση φυσικά και του αρνήθηκε. (Το
ακούτε κ. Τσίπρα;)

Τι έκανε μετά; 
Πήγε στους αιώνιους εχθρούς του, τους

Αμερικανούς και εκχώρησε Ρωσική γη για
να εξασφαλίσει πόρους για τον εξηλε-
κτρισμό της χώρας του.

Μετά πήγε στους Ιταλούς για σύναψη
δανείου, μια και οι Ιταλοί δανειοδοτούσαν

χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους παλαι-
ότερες αρνήσεις πληρωμών.

Και βεβαίως απευθύνθηκε στους φίλους
του από παλιά Γερμανούς, οι οποίοι κα-
τασκεύαζαν όλη την πολεμική τους βιο-
μηχανία στη Ρωσία, αφού τους είχε απα-
γορευτεί να την κατασκευάζουν στο έδα-
φος τους μετά την λήξη του Α’ παγκοσμίου
πολέμου.

Το 1935 η γερμανική Dresntner Bank
επιχορηγεί με 200.000.000 μάρκα την
ΕΣΣΔ με την προϋπόθεση να χρησιμοποι-
ηθούν για την αγορά γερμανικών προϊόν-
των. (Το Άλμπουμ της σύγχρονης Ιστορίας,
Οι μεγάλες δεκαετίες, τόμος δ’).

Η μεγάλη όμως μπίζνα έγινε με την
Σουηδία που την χρησιμοποίησε σαν το
μεγαλύτερο πλυντήριο εξαγωγής χρυσού.
(Πηγή: ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, ΤΡΟΤΣΚΙ.)
Η ΕΣΣΔ είναι η μεγαλύτερη χώρα του κό-
σμου σε εξόρυξη χρυσού. Στο βιβλίο μου
«Ήταν ο κομμουνισμός, Ηλίθιε!» κατα-
γράφω και τις συνθήκες καταναγκαστικής
εργασίας εκατομμυρίων αμίσθων εργατών
που εξόρυσσαν χρυσό για να κάνει μπίζνες
η Σοβιετική πλουτοκρατία, κύριε Κου-
τσούμπα!!!)

Έτσι στο ερώτημα πως χρηματοδότησε
ο Λένιν τη χώρα του μετά την άρνηση
πληρωμών, έχουμε τις εξής πηγές: 

1. Διεθνές κεφάλαιο
2. Διεθνείς εμπορικές συμφωνίες με

τις «καταραμένες» καπιταλιστικές
χώρες

3. Εμπόριο χρυσού
4. Πετρέλαιο - φυσικό αέριο



Aπώλεια αισθήσεων (λιποθυμία)
Πιθανά συμπτώματα 
1. Αίσθηση αδυναμίας
2. Ωχρό δέρμα
3. Εφίδρωση
4. Ακανόνιστη αναπνοή
5. Ζάλη
6. Αργός και αδύναμος σφυγμός
7. Απώλεια αισθήσεων

Η απώλεια αισθήσεων ή λιποθυμία χα-
ρακτηρίζεται από την αδυναμία του ασθε-
νούς ή του τραυματία να αντιλαμβάνεται
το περιβάλλον και να κάνει συντονισμένες
κινήσεις.

Οι μύες είναι χαλαροί, πιθανόν να υπάρ-
χουν σπασμοί των μυών του προσώπου
και των άνω και κάτω άκρων, ενώ τα αν -
τανακλαστικά δεν λειτουργούν. 

Η κοινή λιποθυμία αποτελεί μια συχνή
κατάσταση, που συμβαίνει ξαφνικά και αν-
τιμετωπίζεται εύκολα με την παροχή απλών
πρώτων βοηθειών.  

Το αίτιο σε κάθε απλή λιποθυμία είναι
η κακή οξυγόνωση του εγκεφάλου.

Αυτή μπορεί να οφείλεται σε ελάττωση
του οξυγόνου στον αέρα ή σε ελλιπή με-
ταφορά του οξυγόνου στον εγκέφαλο από
το αίμα, ή ακόμα και σε ψυχογενή αίτια.

Έτσι συμβαίνουν λιποθυμίες σε κλει-
στούς χώρους, μετά από παρατεταμένη
ορθοστασία, μετά από έντονη προσπάθεια,
μετά από απότομη έγερση από το κρεβάτι,
ή ακόμα και όταν κάποιος νιώθει έντονο
φόβο.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
• Αν κάποιος νιώθει ότι του έρχεται λιπο-
θυμία, υποδείξτε του να παίρνει βαθιές
αναπνοές, καθώς εσείς ελέγχετε το σφυγμό
του.
• ΑΝ τελικά δεν καταφέρετε να αποτρέψετε
τη λιποθυμία, ξαπλώστε το άτομο ανάσκελα
και ανασηκώστε τα πόδια του, στηρίζοντάς
τα σε μια καρέκλα ή σε δύο μαξιλάρια.
• Χαλαρώστε τα ρούχα του, ειδικά αυτά
που μπορεί να τον σφίγγουν στο λαιμό, το

θώρακα και την κοιλιά (πχ. γραβάτα, στη-
θόδεσμος, ζώνη κ.τ.λ.).
• Ελέγξτε αν το άτομο φορά κινητές οδον-
τοστοιχίες και αφαιρέστε τες.
• Αν είσθε σε κλειστό χώρο, ανοίξτε ένα
παράθυρο και αν είναι δυνατόν φροντίστε
να δημιουργηθεί ρεύμα.
• Ελέγξτε αν το άτομο τραυματίστηκε
κατά την πτώση του.
• Μείνετε δίπλα του μέχρι να ξαναβρεί τις
αισθήσεις του. 
• Αν διατηρεί την αναπνοή του γυρίστε
τον στο πλάι. Στη θέση αυτή το κεφάλι
του θα στηρίζεται στον αγκώνα και το γό-
νατο του θα είναι λυγισμένο μπροστά,
ώστε να μη γυρίζει μπρούμυτα. 
• Όταν συνέλθει εντελώς δώστε του να
πιεί κάτι γλυκό.

S.O.S.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια επειγόντως, αν
το λιπόθυμο άτομο δεν συνέρχεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην προσπαθήσετε να επαναφέρετε το
λιπόθυμο άτομο ρίχνοντας νερό στο πρό-
σωπό του.
• Μην του δώσετε να μυρίσει αιθέρα ή
άλλα διεγερτικά.
• Μη δώσετε στο λιπόθυμο άτομο να πιει
νερό ή πορτοκαλάδα πριν ανακτήσει πλή-
ρως τις αισθήσεις του.
Ο κίνδυνος πνιγμονής είναι πολύ μεγά-
λος.
• Αν διψά, απλώς βρέξετε λίγο τα χείλη
του.
• Αν όμως διατηρεί τη συνείδησή του μπο-
ρεί να πιει υγρά.
• Ακόμα και όταν ανακτήσει τις αισθήσεις
του μην του δώσετε οινοπνευματώδη ποτά
και μην του επιτρέψετε να καπνίσει.
• Αν λιποθυμήσει ένα άτομο που αιμορ-
ραγεί, τότε πρωτεύον θέμα είναι η αντιμε-
τώπιση της αιμορραγίας με την άσκηση
πιέσεως στο αντίστοιχο σημείο.
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ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ (Ροή αίματος από την μύτη)
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
• Βάλτε τον ασθενή να καθήσει με το
κεφάλι σκυμμένο προς τα εμπρός,
ώστε να μην κυλά το αίμα στον λαιμό
του.
• Χαλαρώστε τα ρούχα που σφίγγουν
το λαιμό του και πείτε του να αναπνέει
μόνο από το στόμα.
• Υποδείξτε του να πιάσει τη μύτη
του σφιχτά με τον δείκτη και τον αντί-
χειρα και να την κρατήσει έτσι για 10
λεπτά.
• Ενώ ο ασθενής κρατά την μύτη του,
εσείς τοποθετείτε πάνω της μια κρύα
κομπρέσα ή πάγο τυλιγμένο σε μία
γάζα.
• Αν η ρινορραγία δεν σταματήσει,
ζητήστε από τον ασθενή να φυσήσει
απαλά την μύτη του για να φύγουν τα
πήγματα, βρέξτε ένα κομμάτι βαμβάκι
με φυσιολογικό ορό ή κρύο νερό,
στρίψτε το για να μπαίνει και βουλώστε
με αυτό το ρουθούνι που αιμορραγεί.
Διατηρείστε το βαμβάκι στην θέση
αυτή για τα επόμενα 10 λεπτά.
• Αν η ρινορραγία επιμένει, τότε πρέπει
να δει τον ασθενή ωτορινολαρυγγο-
λόγος.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
• Ξηρότητα του βλεννογόνου που
οφείλεται σε κρύωμα ή αλλεργία.
• Παρενόχληση του βλεννογόνου από
τον ίδιο τον ασθενή.
• Θεραπεία με αντιπηκτικά φάρμακα
ή παρατεταμένη χορήγηση ασπιρίνης.
• Κατάχρηση σταγόνων ή σπρέι για
την μύτη.
• Τραυματισμός.
• Υπέρταση.
• Αναιμία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Σε καμιά περίπτωση ο ασθενής δεν
πρέπει κατά την διάρκεια της αιμορ-
ραγίας να γύρει το κεφάλι προς τα
πίσω. Αν το κάνει, θα καταπίνει το
αίμα που ρέει και μπορεί να κινδυνεύσει
να πνιγεί.
• Χρησιμοποιείστε ένα μεγάλο κομμάτι
βαμβάκι και όχι περισσότερα μικρά,
για να βουλώσετε την μύτη, γιατί είναι
πιθανό, αν είναι περισσότερα, να ξε-
χάσετε κάποιο μέσα.
• Μετά την ρινορραγία αποφύγετε να
φυσήξετε ή να ερεθίσετε με οποιον-
δήποτε τρόπο την μύτη σας για αρκε-
τές ώρες.

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Θρακομακεδόνων

5. Καταναγκαστική εργασία, και να μην
το ξεχάσουμε 

6.Εμπόριο όπλων (σε οποιαδήποτε συμ-
πλοκή ανά τον κόσμο η μια πλευρά χρη-
σιμοποιούσε σοβιετικά πολεμικά συστή-
ματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
ότι οι κύριοι προμηθευτές του Ισπανικού
Εμφυλίου ήταν οι αιώνιοι συνεργάτες Γερ-
μανοί και Σοβιετικοί.

Στην εποχή Γκορμπατσόφ άρχισε να
αποκαλύπτεται όλη η μυθολογία περί δα-
νειοδότησης της χώρας. Ο ίδιος πλήρωσε
τσαρικό δάνειο το 1986, ύψους 46 εκ.
λίρες στους Βρετανούς.

Το 1991 ο ίδιος ζήτησε να γίνει διαγρα-
φή των σοβιετικών δανείων και η απάντηση
ήρθε καταπέλτης από το ΔΝΤ και την
Παγκόσμια Τράπεζα, «αν δεν πληρώσετε
τα τσαρικά δάνεια δεν σας κουρεύουμε
το χρέος» The dangers of sovereign debt
default)

Κόκκαλο ο Γκορμπατσόφ, κ. Κουτσούμ-
πα και κ. Τσίπρα που κοροϊδεύετε τον κα-
κόμοιρο ελληνικό λαό.

Γνωρίζετε άραγε ότι ο Μπρέζνιεφ το
1982 εξέδωσε ομόλογα ύψους 25 τρις
ρούβλια και αναγκάζεται έως σήμερα να
τα αποπληρώνει ο Πούτιν από τα έσοδα
πώλησης του πετρελαίου;

Ξέρετε κύριοι και αγνοί ψηφοφόροι της
Αριστεράς πόσο ήταν το χρέος που άφησε
η Σοβιετική Ένωση το 1989 για το λαό
της μετά την κατάρρευση της, στις κατα-
ραμένες διεθνείς χρηματαγορές του κα-
πιταλιστικού συστήματος; 68 δις δολά-
ρια.

Το ξέρετε ότι το 1997 ο Πούτιν ξεχρέ-
ωσε στη Γαλλία τσαρικό δάνειο ύψους
400 εκ. δολαρίων, μετά από 80 χρόνια;
(πηγή: Osakovskiy της Bank of America)

Φυσικά και το ξέρετε ότι η Ρωσία το
1998 χρεοκόπησε. Ξέρετε όμως μετά από
πόσο καιρό βγήκε στις αγορές; μετά από
12 χρόνια. (Για όσους το παίζουν τσαμ-
πουκάδες περί σκισίματος μνημονίων και
άρνησης πληρωμών).

Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και στις άλλες
χώρες του Ανατολικού μπλοκ.

Οι πιστώσεις των καπιταλιστών στην
ΚΟΜΕΚΟΝ (Οικονομικό Συμβούλιο Αμοι-
βαίας Βοήθειας, οργανισμός που ίδρυσαν
η πρώην ΕΣΣΔ και οι σύμμαχοί της ) ανέρ-
χονταν σε 50 δις δολάρια. Χρέος!
(http://seisaxthia.wordpress.com

Τα χρέη των Ανατολικών κρατών στο
Δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα το
1971 ήταν 6 δις δολάρια, το 1980 66 δις
και το 1988 96 δις. Με μεγαλυτερο αυτό
της Ουγγαρίας με 25 δις δολάρια το 1980.
(Mark Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος, εκ-
δόσεις Αλεξάνδρεια.

Συμπέρασμα: Δεν αρκεί κύριοι της Αρι-
στεράς να αρνηθείτε τα χρέη (που δεν
θα μπορέσετε να το κάνετε), αλλά να
βρείτε νέους τρόπους χρηματοδότησης
της χώρας. Χρυσό δεν έχουμε, όπλα δεν
έχουμε, τα πετρέλαια (αν υπάρχουν) αρ-
γούν ακόμη, οι αγορές δεν μας δανείζουν,
τι θα κάνετε λοιπόν; Μήπως θα εξαντλή-
σετε την προσπάθεια σας στην πιστότερη
εφαρμογή των συμφωνηθέντων; Λέω μή-
πως! Δε σας κρύβω όμως ότι με τρομά-
ζει η ιδέα να σκέπτεστε την «καταναγκα-
στική» εργασία, υπό μορφή μισθών εξα-
θλίωσης σε περιβάλλον συλλογικής κα-
τάρρευσης. Δεν σας έχω όμως για τόσο
χαζούς. Αντιθέτως, για πολύ πονηρούς.

Αντώνης Κρούστης
Fileleftheros1966.blogspot.com

Συνέχεια από τη σελ. 11

Πως χρηματοδότησε ο ΛΕΝΙΝ τη χώρα του, μετά την άρνηση πληρωμών;
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Ἀστυνομικό δελτίο

Συνελήφθη παιδόφιλος

Μέσω facebook κάποιος 40χρονος παιδόφιλος ἁλίευε ἀνήλικα καί τά ἀποπλανοῦσε. Ἐτσι ἔστελνε φωτο-
γραφίες πορνογραφικοῦ ὑλικοῦ καί σέ ἕνα ἀγόρι κάτω τῶν 12 ἐτῶν κάτοικο Μενιδίου. Αὐτό εὐτυχῶς
ἐνημέρωσε τούς γονεῖς του, οἱ ὁποῖοι στήν συνέχεια εἰδοποίησαν τήν Ἀσφάλεια Ἀχαρνῶν πού μετά ἀπό πα-
ρακολούθηση τόν συνέλαβε. 

Τό κτῆνος δικάστηκε, ὅμως ἡ ποινή του εἶχε ἀνασταλτικό χαρακτῆρα καί ἀφέθηκε ἐλεύθερος νά συνεχίσει
τό «κοινωνικό» του ἔργο. Ἐννοεῖται ὅτι δέν γνωρίζουμε οὔτε τό πρόσωπό του οὔτε ὄνομά του, λόγω αὐτοῦ
τοῦ γελοίου καί ἀπαράδεκτου κανόνα περί παραβίασης τῶν προσωπικῶν στοιχείων. Ἄν ἦταν σέ κάποια ἄλλη
χώρα θά τόν εἶχαν ἐκτελέσει. Ἐδῶ τό κράτος κυνηγάει νά φυλακίσει ὅποιον φουκαρά χρωστάει 100 € καί
τούς δολοφόνους ψυχῶν, ἐνίοτε καί σωμάτων, τούς χαϊδεύει.

Ἀπό τήν ἄλλη, τή συνετή ἀντίδραση τοῦ παιδιοῦ πρέπει νά τήν ἀκολουθοῦν ὅλοι. Νά μή μιλοῦν μέ ἀγνώ-
στους στό facebook, νά μήν δίνουν στοιχεῖα τους, οἱ δέ γονεῖς νά ἐνημερώνουν τά παιδιά τους νά ἔχουν τά
μάτια τους δεκατέσσερα.



Στις εκλογές το δίλημμα θα είναι με-
ταξύ του θυμού και του φόβου. Θυ-

μού για την οικονομική πολιτική της
Ν.Δ./ΠΑΣΟΚ και φόβου για την οικονο-
μική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φαντά-
ζομαι προφανές ότι αλλιώς ψηφίζει ο
καλά πληροφορημένος πολίτης από τον
μη πληροφορημένο. Τον περασμένο Νο-
έμβριο αναρωτήθηκε ο κ. Παπαχελάς
ποιος θα πει επιτέλους την αλήθεια στον
κόσμο και ποιος θα πάρει την ευθύνη να
εξηγήσει πόσα πρέπει να αλλάξουν για
να γίνουμε κανονική χώρα.

Πρόσφατο άρθρο του καθηγητή του
Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Θεοδωρό-
πουλου περιελάμβανε έναν διαφωτιστικό
πίνακα για την πραγματικότητα που βιώ-
νουμε. Το 2008, τελευταία χρονιά πριν
από την κρίση, το σύνολο των απασχο-
λουμένων στον παραγωγικό τομέα της
οικονομίας ήταν 3,74 εκατ. Το 2013

είχαν περιοριστεί κατά 25,5% σε 2,78
εκατ. Οι απασχολούμενοι στον παραγω-
γικό τομέα είναι σημαντικοί διότι αυτοί
συνεισφέρουν τους φόρους και τις ει-
σφορές με τις οποίες πληρώνονται οι
δημόσιοι υπάλληλοι και επιδοτούνται τα
Ταμεία για να πληρωθούν οι συντάξεις
(την περίοδο 2000-2014 τα Ταμεία επι-
δοτήθηκαν με 200 δισ.). Στην πενταετία
της κρίσης ο αριθμός των μη παραγωγι-
κών καταναλωτών που ζουν από τους
φόρους και τις εισφορές (δημόσιοι υπάλ-
ληλοι και συνταξιούχοι) έμεινε ουσιαστικά
στάσιμος. Μειώθηκε ο αριθμός των δη-
μοσίων υπαλλήλων αλλά αυξήθηκε γρή-
γορα ο αριθμός των συνταξιούχων. Το
άθροισμα έμεινε περίπου σταθερό.

Η συνέχιση αυτής της πορείας εί-
ναι αδιαμφισβητήτως αδιέξοδη. Ολο-
ένα λιγώτεροι παραγωγικά απασχο-
λούμενοι επωμίζονται τη δαπάνη για
τους συνταξιούχους και τους δημο-
σίους  υπαλλήλους. Επειδή όμως ο
αριθμός των μη παραγωγικών κατανα-
λωτών παρέμεινε σταθερός, η δαπάνη
για κάθε έναν παραγωγικά απασχολού-
μενο μεγάλωσε. Με συνέπεια να μειώνεται
συνεχώς ο αριθμός των παραγωγικά
απασχολουμένων στο μέτρο που δεν αν-
τέχουν την αυξανόμενη δαπάνη. Σπιράλ
θανάτου. Αρμέγουμε την αγελάδα μέχρις
ότου μας ψοφήσει. Δεν χωρά αμφιβολία
ότι έτσι είναι. Τα επίσημα στοιχεία πέντε
χρόνων αυτό δείχνουν.

Μελετήστε τον πίνακα και απαντήστε
μόνοι σας στα ερωτήματα: Είναι πράξη
ευθύνης η αύξηση του αριθμού των
δημοσίων υπαλλήλων; Η χορήγηση
συντάξεων  σε  πενηντάρηδες  ή  και
νεώτερους; (Στα χρόνια της κρίσης
προστέθηκαν 234.000 συνταξιούχοι του
Δημοσίου με μέση ηλικία 56,7 χρόνια.)

Το 1999 το χρέος της κεντρικής κυ-
βέρνησης ήταν 122 δισ. ευρώ. Σήμερα,
παρά το PSI, είναι 322 δισ. Διακόσια
δισ. παραπάνω. Στην ίδια δεκαπενταετία
το κράτος επιχορήγησε τα ασφαλιστικά
ταμεία με 200 δισ. Ολη η αύξηση του
χρέους μπορεί να συνδεθεί με το ασφα-
λιστικό. Εδώ και αρκετά χρόνια έχω κα-
ταθέσει την, κατά τη γνώμη μου, ρηξι-
κέλευθη πρόταση: Εθνική σύνταξη 700
ευρώ μηνιαίως σε όποιον έχει περάσει
τα 67 με κατάργηση όλων των εισφορών
για σύνταξη. Πρόσθετη σύνταξη με ατο-

μικές συνταξιοδοτικές
συμβάσεις. Η κατάρ-
γηση όλων των συν-
ταξιοδοτικών εισφο-
ρών θα δημιουργήσει
ένα τεράστιο αναπτυ-
ξιακό σοκ.

Λένε προεκλογικά
μερικοί έξυπνοι: «Η
λύση είναι να αυξηθεί
η απασχόληση!». Σω-
στά, αλλά για να αυ-
ξηθεί, απαιτούνται
επενδύσεις ή/και κάτι
παρόμοιο με την κα-
τάργηση των εισφο-
ρών. Για τις επενδύσεις
χρειάζονται λεφτά. Τα
λεφτά όμως πηγαίνουν

σε εισφορές και φόρους για να πληρώ-
νονται οι μη παραγωγικοί καταναλωτές.
Δεν περισσεύουν για επενδύσεις.

Ο πίνακας τα λέει όλα. Για  πέντε
χρόνια  οι  κυβερνήσεις  ΠΑΣΟΚ  και
Ν.Δ.  προτίμησαν  να  μη  θίξουν  το
σπάταλο και αναποτελεσματικό κρά-
τος  και  να  μην  αντιμετωπίσουν  το
ασφαλιστικό, με αποτέλεσμα να συν-
τριβεί το παραγωγικό τμήμα της οι-
κονομίας. Δεν υπάρχει καμιά ένδειξη
ότι  η  Ν.Δ.  θα  αλλάξει  πολιτική  αν
κερδίσει τις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπό-
σχεται ότι, όχι μόνο δεν θα θίξει τους
μη παραγωγικούς καταναλωτές, αλλά
θα τους ενισχύσει. Προσλαμβάνοντας
δημοσίους υπαλλήλους, αυξάνοντας
μισθούς  και  συντάξεις,  κατοχυρώ-
νοντας πρόωρες συντάξεις. (Ολα αυτά
έχουν δυστυχώς μια ακαταμάχητη πολι-
τική λογική: Οι μη παραγωγικοί κατανα-
λωτές είναι περισσότεροι από τους πα-
ραγωγικά απασχολουμένους).

Είτε έτσι είτε αλλιώς, θα πέσουμε στα
βράχια. Πιο γρήγορα πάντως με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Τι θα έπρεπε να γίνει; Οσοι ανήκουν
στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας,
να δώσουν έκφραση στον δικαιολογημένο
θυμό τους ενώνοντας τις δυνάμεις τους
και να ζητήσουν:

1. Την άμεση κατάργηση κάθε περιτ-
τής κρατικής δαπάνης.

2. Την κατάργηση των χαριστικών

πρόωρων συντάξεων.
3. Την κατάργηση όλων των υπέρ

τρίτων φόρων που αφαιρούν πόρους
που θα μπορούσαν να επενδυθούν (οι
φόροι υπέρ τρίτων -συνολικά όσος ο
ΕΝΦΙΑ- είναι στην πλειονότητά τους φό-
ροι που ευνοούν τις συντάξεις προνομι-
ούχων τάξεων).

4. Την σε βάθος μελέτη του ασφαλι-
στικού (με προθεσμία 12 μηνών) στα
χνάρια της πρότασής μου.

Είναι και πολλά άλλα που μπορούν
να γίνουν γρήγορα από μια κυβέρνηση
που έχει στόχο την ανάπτυξη και την
παραγωγική απασχόληση. Από μια κυ-
βέρνηση που θα βάλει σε δεύτερη προ-
τεραιότητα τα συμφέροντα των «πελα-
τών» της.

Σε όλη την ώς τώρα επιχειρηματολογία
δεν μπήκε το ζή-
τημα της διαπραγ-
μάτευσης για το
ύψος του χρέους.
Διότι σε σχέση με
τη  δραματική
πραγματικότητα
που  απεικονίζει
ο  πίνακας,  το
χρέος και η βιω-
σιμότητά του εί-
ναι ζήτημα δευ-
τερεύον. Αν ανα-
στρέψουμε  πο-
ρεία, θα αντιμε-
τωπίσουμε  και
το χρέος. Η δια-
πραγμάτευση με
τους πιστωτές, για

την οποία ομιλούν συνεχώς η Ν.Δ. και ο
ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται για να μη θιγούν οι μη
παραγωγικοί καταναλωτές. Οι πελάτες
των κομμάτων. Να μη θιγούν οι μη πα-
ραγωγικοί καταναλωτές επιδιώκει η κυ-
βέρνηση. Το ίδιο θέλει και η αντιπολί-
τευση, αν γίνει κυβέρνηση. Οι επιδιώξεις
τους  είναι  ταυτόσημες.  Με  την  κα-
τάργηση  του  Μνημονίου,  Ν.Δ.  και
ΣΥΡΙΖΑ εννοούν, στην πραγματικό-
τητα,  την  εξαφάνιση  του  κινδύνου
να θιγούν οι μη παραγωγικοί κατα-
ναλωτές (οι πελάτες τους). Αν δυσκο-
λεύεστε να το πιστέψετε, κοιτάξτε ξανά
με προσοχή τον πίνακα.

Μία διαπραγμάτευση απαιτείται. Με
τον εαυτό μας. Για να αποδεχθούμε την
πραγματικότητα και να ενεργήσουμε σύμ-
φωνα με αυτή.
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Τα άλλοθι της Δημοκρατίας μας
- η ανοχή, ενοχή, σιωπή και η εθνική μας κατάντια -

Απίστευτο και όμως αληθινό. Μία έρευνα του Δημητρίου Στεργίου η οποία δημοσιεύθηκε
σε ηλεκτρονικό Βιβλίο αρχές Οκτωβρίου 2012 και η οποία ετέθη υπόψη του έντιμου Επι-
θεωρητού Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή, αποδεικνύει με πραγματικά στοιχεία
το τρομακτικό: ότι κατά την περίοδο 1981-2011, κατασπαταλήθηκαν σαν πλατανόφυλλα,
για κομματικές και ρουσφετολογικές σκοπιμότητες εθνικοί, κοινοτικοί και δανειακοί πόροι
ύψους 1.4 τρισεκατομμύρια Ευρώ, δηλαδή ετησίως 46 δις ευρώ!

Είναι τρομακτικό για 2 λόγους: α) Εάν αυτά τα χρήματα επενδύονταν εις την πραγματική
Οικονομία θα είχανε πολλαπλασιαστικό όφελος άνω των 15 τρισεκατομμυρίων Ευρώ, και
η χώρα μας θα αναδεικνυόταν σε μία από τις ισχυρότατες οικονομίες του πλανήτη, με ένα
τεράστιο ετήσιο ΑΕΠ, και ο Λαός μας εις την  κατάταξη των πλουσιοτέρων του κόσμου.

β) Αντί της επένδυσης για την οικονομική ανάπτυξη της Πατρίδας μας, ξεκίνησε ένα
τεράστιο πάρτι λεηλασίας δημοσίου χρήματος, που χρεοκόπησε την Πατρίδα μας και με
χρέη άνω των 500 δις Ευρώ, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό το πάρτι του αιώνα
πληρώνει τώρα με την θανατηφόρα πολιτική λιτότητας ο Ελληνικός Λαός.

Αξιοπερίεργο είναι, ότι και η έρευνα αυτή του κ. Στεργίου «θάφτηκε», ως συνηθίζεται,
από τα μεγάλα ΜΜΕ και δεν έλαβε την ανάλογη δημοσιότητα. Αυτό συμβαίνει πάντα εις
την χώρα μας, με την φροντίδα των μεγάλων ΜΜΕ και του προϊσταμένου των, δηλαδή του
πολιτικού συστήματος. Μήπως τυχόν  ξεχάσαμε την περίφημη Λίστα 4.000 περίπου Δη-
μοσιογράφων το φθινόπωρο του 2004, την οποία είχε εις τα χέρια του το καμάρι της
Ελληνικής Δημοσιογραφίας και του Μεγάρου Μαξίμου κ. Ρουσόπουλος; Εις την οποίαν
γινόταν αναλυτική αναφορά για 3 έως 4 αδήλωτους μισθούς, που έπαιρναν από
Οργανισμούς, ΑΕΙ, ΔΕΚΟ, και η οποία δεν δημοσιεύτηκε ποτέ; Όπως τώρα η εγκληματική
επί 3 και πλέον χρόνια  εξαφάνιση του πρωτότυπου της Λίστας Λαγκάρντ; Αλλά και η
απόκρυψη πολλών άλλων λιστών σε διάφορες χώρες χιλιάδων μεγαλοκαταθετών και με-
γαλοφοροφυγάδων, των χιλιάδων offshore-Εταιριών εις την χώρα μας, η απόκρυψη του
κόστους των ολυμπιακών έργων, οι μίζες πολυεθνικών εταιριών κ.α.

Όποιος Έλληνας πολίτης κόπτεται για την αλήθεια, την ειλικρινή ενημέρωση του και
την αξιοπρεπή μεταχείριση του από την Ελληνική Πολιτεία, θεωρείται αυθάδης και
ηλίθιος. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο γράφων. Διότι ως πολίτες της χώρας δεν
έχουμε κανένα δικαίωμα, να πληροφορηθούμε τι συμβαίνει εις την Πατρίδα μας, για το
πού πάει ο μόχθος και ο ιδρώτας μας. Ούτε για το πάρτι του αιώνα, ούτε γιατί δεν το

Η δραματική πραγματικότητα
Ο πρώην υπουργός, Στέφανος Μάνος γράφει για το δίλημμα που υπάρχει στις εκλογές...

Συνέχεια στη σελ. 16
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Oι φονιάδες ισλαμιστές του ISIL απειλούν

την Ευρώπη και τους κατοίκους της ότι

«Αργά ή γρήγορα θα κατακτήσoυμε την

Ευρώπη» αμέσως μετά τις επιθέσεις εναντίον

πεζών στη Γαλλία αλλά και τις διαδηλώσεις

κατά του ισλαμισμού στη Γερμανία.

Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του επάνω

σε περαστικούς φωνάζοντας “Ο Θεός είναι

μεγάλος” (Allahu Akbar) στην πόλη της Ντι-

ζόν, τραυματίζοντας ένδεκα ανθρώπους,

δύο από τους οποίους σοβαρά, έγινε γνωστό

από αστυνομικές πηγές.

“Ο άνδρας, γεννημένος το 1974, πα-

ρουσιάζει προφίλ ψυχικής διαταραχής και

ήταν υπό παρακολούθηση από ψυχιατρικό

ίδρυμα”, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η επίθεση πραγματοποιείται μία ημέρα

μετά την επίθεση άνδρα οπλισμένου με μα-

χαίρι σε αστυνομικό τμήμα στην κεντρική

Γαλλία, όπου ο δράστης τραυμάτισε τρεις

αστυνομικούς φωνάζοντας επίσης “Ο Θεός

είναι μεγάλος”.

Την ίδια στιγμή στη Γερμανία όπου ο

κόσμος έχει αρχίσει να “ξυπνά” τουλάχιστον

17.500 άνθρωποι (οι διοργανωτές τους ανε-

βάζουν στους 20.000) συμμετείχαν σε μια

από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις κατά του

εξισλαμισμού της Δύσης από το κίνημα

PEGIDA η οποία πραγματοποιήθηκε στη

Δρέσδη της Α. Γερμανίας.

Το κύμα κατά του εξισλαμισμού και της

σταδιακής κατάληψης των πόλεων των δυ-

τικών χωρών από εκατοντάδες χιλιάδες

μουσουλμάνους αποκτά σημαντικό ρεύμα

ιδιαίτερα σε χώρες όπου πλήττονται περισ-

σότερο από αυτό όπως η Γερμανία ή Γαλλία

ή η Σουηδία. Και η Ελλάδα πλήττεται φυσικά

ίσως και περισσότερο από κάθε άλλη χώρα

αναλογικά με τον πληθυσμό και την καλ-

πάζουσα υπογεννητικότητα αλλά προς το

παρόν τα κοινωνικά “αντισώματα” βρίσκονται

εν υπνώσει.

Η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε

στη Δρέσδη ήταν η δέκατη κατά σειρά κατά

του ισλάμ και σε αυτή οι χιλιάδες διαδηλωτές

οι τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα κάλαντα

εναντίον του «εξισλαμισμού της Δύσης»

ενώ ζήτησαν αυστηρότερους κανόνες με-

τανάστευσης.

«Πυρήνες ισλαμιστών», σπέρνουν τον

τρόμο στην Ευρώπη κατόπιν «άνωθεν εν-

τολών». Αυτοί που πατρονάρουν αυτούς

του φονιάδες, θέλουν να δημιουργήσουν

πανικό, τρόμο και φόβο στη ψυχή των Ευ-

ρωπαίων κατοίκων της γηραιάς ηπείρου,

εκμεταλλευόμενοι, τους ανθρώπινους νό-

μους, που διέπουν τα κράτη της ΕΕ.

Ποιός άραγε πιστεύει ότι αυτά τα κτήνη,

που τα πιάνει αμόκ και πέφτουν με τα αυ-

τοκίνητα πάνω σε ανυποψίαστους πολίτες,

το κάνουν από ιδία κίνητρα. Όλοι αυτοί από

κάπου παίρνουν εντολές, από κάπου εκ-

παιδεύονται και φανατίζονται, για να «σπεί-

ρουν» τον όλεθρο στην Ευρώπη. Το πιο

επικίνδυνο κομμάτι με τους ισλαμιστές, για

εμάς εδώ στην Ευρώπη, είναι η θρησκευτική

και ιδεολογική προσήλωση τους, έως θα-

νάτου στον σκοπό τους.

Ο Γερμανός συγγραφέας Juergen To-

denhoefer, ο οποίος ταξίδεψε βαθιά μέσα

στο έδαφος του Ισλαμικού Κράτους στις

περιοχές του χαλιφάτου της Raqqa στην

Συρία και στην Μοσούλη στο Ιράκ, έστειλε

μια αυστηρή προειδοποίηση προς την Δύση:

εδώ οι μαχητές έχουν δεσμευτεί και πι-

στεύουν ότι σύντομα θα κατακτήσουν ολό-

κληρη την Ευρώπη.

«Δεν είναι ανόητοι», είπε σε συνέντευξή

του ο ίδιος στο CNN σχετικά. «Ένας από

αυτούς που συναντήσαμε είχε μόλις απο-

φοιτήσει από την Νομική. Υπήρχαν καλές

προσφορές εργασίας, αλλά εκείνος τα αρ-

νήθηκε όλα για τον ISIS… συναντήσαμε

μαχητές από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Ένας από αυτούς ήταν από το New Jersey.

Μπορείτε να φανταστείτε ένα πρόσωπο

από το New Jersey να ταξιδεύει για να πο-

λεμήσει για το ΙSI; ρωτά ο γερμανός συγ-

γραφέας.

Ο Todenhoefer δήλωσε επίσης ότι τα

μέλη του Ισλαμικού Κράτους όχι μόνο είναι

σε θέση να πεθάνουν στο πεδίο της μάχης,

αλλά και να δώσουν τα πάντα για τον αγώνα

τους, γράφει η εφημερίδα του Κοσσόβου

koha.net. Ως γνωστόν το Κόσοβο αποτελεί

κέντρο προστασίας και βοήθειας του ISIL

και των εξτρεμιστών ισλαμιστών. Δεκάδες

Κοσοβάροι πολεμούν στην Συρία δια-

πράτοντας εγκλήματα για τα οποία δεν

ακούμε ούτε σε μυθιστορήματα τρόμου.

«Όταν μείναμε στο κτίριο που γινόταν η

στρατολόγηση τους, κάθε μέρα ερχόντουσαν

πάνω από 50 νέοι πολεμιστές», είπε ο

ίδιος, στο CNN. «Δεν μπορώ να πιστέψω

ότι, τα μάτια τους έλαμπαν από ενθουσιασμό

σε αυτούς τους ανθρώπους. Αισθανόντου-

σαν σαν να είχαν έρθει στη Γη της Επαγγε-

λίας , σαν να αγωνίζονταν για την ελευθερία

και άλλα ιδανικά». αναφέρει ο γερμανός

συγγραφέας.

Σε ένα σημείο, ο Todenhoefer αφηγήθηκε

ότι συνάντησε ένα παιδί με στολή πολεμιστή

του ισλαμικού κράτους το οποίο κρατούσε

ένα ΑΚ-47, και το οποίο ήταν 13 ετών, αν

και φαινόταν πολύ νεώτερο, λέει ο ίδιος.

Αργότερα, ο ίδιος του επετράπη και πήρε

συνέντευξη από το μέλος της ηγετικής ομά-

δας της οργάνωσης, γερμανικής καταγωγής

ο οποίος μίλησε εκ μέρους της ηγεσίας του

ΙSIL.

«Μια μέρα θα κατακτήσουμε την Ευρώ-

πη», του διεμήνυσε η ηγεσία του ISIS μέσω

του μέλους αυτού. «Δεν είναι θέμα του εάν

θα κατακτήσουμε την Ευρώπη, το μόνο

θέμα είναι ο χρόνος, δηλαδή το πότε θα

συμβεί αυτό.

Ωστόσο, η κατάκτηση της Ευρώπης είναι

σίγουρη. … Για εμάς, δεν υπάρχουν όρια.

Για μας υπάρχει μόνο η γραμμή του μετώ-

που. Η επέκτασή μας θα είναι συνεχής...

Και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να γνωρίζουν

ότι όταν ερχόμαστε σε αυτούς, και δεν εί-

μαστε μόνοι μας. Θα έρθουμε με τα όπλα

μας. Και όσοι δεν ασπαστούν το Ισλάμ ή

θα πληρώσουν το ισλαμικό φόρο, είτε θα

πρέπει να θανατωθούν», κατέληξε το μέλος

του ISIS που μιλούσε εξ’ ονόματος της ηγε-

σίας της οργάνωσης.

Ο Todenhoefer τον ρώτησε επίσης να

εξηγήσει σ “αυτόν, εάν πιστεύουν στον

θεσμό της δουλείας στο ΙSIL. όσο αφορά

τους αιχμαλώτους ως προϋπόθεση για την

μουσουλμανική πίστη τους.

«Θα έλεγα ότι η δουλεία είναι πολύ χρή-

σιμη, και θα συνεχίσουμε να σκλαβώνουμε

ανθρώπους », είπε το μέλος κατά τη διάρκεια

της συνέντευξης με τον Todenhoefer. «Είναι

μέρος της θρησκείας μας … πολλοί σκλάβοι

προσηλυτίστηκαν στο Ισλάμ και έχουν αλ-

λαξοπιστήσει».

Ο Γερμανός συγγραφέας Todenhoefer

προειδοποιεί για τα ευρήματά του στο κράτος

της ισλαμικής τρομοκρατίας, και λέει ότι η

οργάνωση αυτή «είναι πολύ πιο επικίνδυνη

από ό, τι νομίζουν οι δυτικοί

ηγέτες», διότι τα μέλη της

οργάνωσης «πιστεύουν σε

αυτόν τον αγώνα με τυφλό

πάθος, και ετοιμάζονται ευ-

ρύτερες εκστρατείες για την

θρησκευτική κάθαρση του

κόσμου».

O Todenhoefer αφηγείται

στο «CNN», ότι στην Μο-

σούλη οι άνθρωποι φαινόντουσαν παρεμ-

πιπτόντως ικανοποιημένοι φαινομενικά με

το σύνολο των κανόνων του ISIS, αν και

υπήρχε διάχυτος ο φόβος για την συμπερι-

φορά των μαχητών . Όταν η πόλη έπεσε,

130 χιλιάδες Χριστιανοί έφυγαν, εκείνοι που

δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα , είτε

σφαγιάσθηκαν είτε αναγκάστηκαν να αλλα-

ξοπιστήσουν. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν

και οι σιίτες μουσουλμάνοι.

Eίναι γνωστό ότι η ISIL χρηματοδοτήθηκε

από τις ΗΠΑ, και εξοπλίστηκε και με βαρύ

οπλισμό, παρότι οι Αμερικανοί τώρα κάνουν

το “παπί” λόγω της γενικής κατακραυγής

από την κοινή γνώμη, κατά βάθος συνεχίζουν

να το κάνουν, καθώς η ύπαρξη αυτών των

τρελών τους είναι άκρως χρήσιμη.

Τριχτόμησαν το Ιράκ, έριξαν την ιρακινή

σιιτική κυβέρνηση και εξολοθρεύτηκαν οι

χριστιανικοί ορθόδοξοι πληθυσμοί της Μέσης

Ανατολής που τολμούσαν να συμπαθούν

τους Ορθόδοξους Ρώσους, τη μόνη δύναμη

στον πλανήτη που αμφισβητεί την κυριαρχία

των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα ακόμα διατηρούν

ελπίδες στην Ουάσιγκτον ότι θα ανατρέψουν

τον Σύρο πρόεδρο Άσαντ, αν και αυτό μόλις

πέσει το Χαλέπι θα αποτελέσει όνειρο “θε-

ρινής νυκτός”.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος των νεοτα-

ξικών κέντρων εξουσίας της Ανατολικής

Ακτής των ΗΠΑ είναι ένας ολοκληρωτικός

πόλεμος της Ευρώπης με το Ισλάμ με απο-

τέλεσμα την καταστροφή των παλαιών θρη-

σκειών και την ίδρυση της διαβολικής Παν-

θρησκείας, ώστε να δημιουργηθεί η απα-

ραίτητη υποδομή για ένα Παγκόσμιο Κράτος,

που θα κυβερνάται από έναν Παγκόσμιο

Ηγεμόνα. Στις Γραφές αιώνες πριν, γράφτηκε

πως θα τον λένε αυτόν. Ζούμε σε έσχατες

εποχές και ο λόγος είναι γιατί πέσαμε όλοι

μαζι στον “ύπνο” όπως το ήθελαν τα νεοτα-

ξικά κέντρα.

Αυτό που ισχυρίζονται οι ισλαμιστές περί

κατάκτησης της Ευρώπης, έχει εν μέρει

γίνει, πολλές περιοχές στις ευρωπαϊκές πό-

λεις αποτελούν άβατο για τους ιθαγενείς

λευκούς χριστιανούς. Ο εχθρός δεν είναι

προ των πυλών, είναι μέσα στο σπίτι μας.

Όσο για την Ελλάδα η εμπροσθοφυλακή

βρίσκεται ήδη εδώ. 

ΚΑΙ Ο ΥΠΝΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ISIL: «Αργά ή γρήγορα θα κατακτήσoυμε την Ευρώπη - Θα σας κάνουμε σκλάβους»



“Η υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί το επιστέγασμα
της αναγνώρισης ενός δίκαιου αιτήματος και μιας μακροχρόνιας διεκδίκησης
από την πλευρά του Δήμου Αχαρνών. 

Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί ορόσημο σε συμβολικό και ουσιαστικό
επίπεδο για το Δήμο μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που το
Ελληνικό Δημόσιο:

α) αναγνωρίζει επίσημα το καθεστώς ιδιοκτησίας του Δήμου Αχαρνών επί της
έκτασης 2.521,71 στρεμμάτων στη θέση Αμυγδαλέζα (εκ των οποίων η ΕΛ.ΑΣ.
καταλαμβάνει τα 363,5 στρέμματα) 

β) αναγνωρίζει και προστατεύει το αναφαίρετο δικαίωμα του Δήμου να λαμβάνει
από την ΕΛ.ΑΣ. μίσθωμα ύψους 550.000 ευρώ/ετησίως για τη χρήση του ακινή-
του.

γ) θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός πρότυπου Αστυνομικού τμήματος με
διαρκή και αποτελεσματική αστυνόμευση για την πάταξη της παραβατικότητας και την
καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο Δήμο Αχαρνών. 

δ) δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Αχαρνών να προβεί μονομερώς στην καταγγελία
της σύμβασης σε περίπτωση μεταβολής της χρήσης του μισθίου χωρίς την σύμφωνη
γνώμη του.

Σήμερα, όλοι μαζί κάνουμε το πρώτο βήμα για την παγίωση ενός κλίματος
ασφάλειας και προστασίας στις γειτονιές και τις συνοικίες του Δήμου μας. Ευχαριστώ
τους συνεργάτες μου, καθώς και το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών για τη στήριξη
τους στον αγώνα αυτό. Όλοι μας δικαιούμαστε να είμαστε υπερήφανοι και δι-
καιωμένοι για την εξασφάλιση της καλύτερης, αποτελεσματικής και διαρκούς αστυ-
νόμευσης της πόλης μας”.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ άλλων προβλέπει: 
1)Τη μεταφορά των Αστυνομικών Υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής των Αχαρ-

νών στο εγκαταλελειμμένο επί χρόνια Γυμνάσιο της Αυλίζας με δαπάνες της
ΕΛ.ΑΣ. Οι Αστυνομικές υπηρεσίες  θα λειτουργήσουν  με ενισχυμένη σύνθεση
τόσο από πλευράς έμψυχου δυναμικού, όσο από πλευράς στόλου οχημάτων.

2) Την δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας εντός  του νέου Αστυνομικού Τμήματος,
που κρίνεται απαραίτητη λόγω των ειδικών αναγκών του Δήμου Αχαρνών μετά από αίτημα
του Δήμου.

3) Τη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου
Αχαρνών από τα ειδικευμένα τεχνικά συνεργεία της ΕΛ.ΑΣ. που εδρεύουν στην Αμυ-
γδαλέζα. 

4) Τη διαρκή ενημέρωση των μαθητών της πόλης των Αχαρνών, από την Ελλη-
νική Αστυνομία, σχετικά με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και κυκλοφοριακής
αγωγής, για τις συνέπειες από την χρήση ναρκωτικών και εθιστικών ουσιών, για
τους τρόπους προστασίας από το ηλεκτρονικό έγκλημα κ.ά. Αντίστοιχη ενημέρωση
από την ΕΛ.ΑΣ. προβλέπεται και για θέματα αντιμετώπισης  παραβατικών συμπεριφορών
τόσο σε μαθητές όσο και σε ηλικιωμένους.  

5) Την διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς ή και δημιουργίας νέου τμήματος
Τροχαίας στο Δήμο Αχαρνών

6) Την ανάληψη υποχρέωσης από την ΕΛ.ΑΣ. διευθέτησης της κυκλοφορίας
στη Λεωφόρο Θρακομακεδόνων.

•Λάβρος ὁ Δήμαρχος μέ τόν κύριο
Ντοῦρο. Δήλωσε ἀγανακτισμένος
γιατί ἐνῶ αὐτός ἐπί 4 μῆνες προσπα-
θεῖ γιά τήν ἑνότητα καί τήν συνερ-
γασία, ὁ δεύτερος καταχράστηκε τήν
ἀνοχή του καί πλέον θά εἶναι κα-
ταγγελτικός μαζί του. Ὡς ἀρχή, ἀνέ-
μισε δύο σελίδες γεμᾶτες μέ ἀπ’ εὐθεί-
ας ἀναθέσεις ἀπό τόν πρώην Δήμαρ-
χο, ἀπό τότε πού ἔχασε τίς ἐκλογές
μέχρι πού παρέδωσε τόν Δῆμο. Τόν
κατηγόρησε δέ, ὅτι κάθε τρίς καί λίγο
πηγαίνει στήν Γ.Γ. Ἀποκεντρωμένης
Διοίκησης καί ὑποσκάπτει ἐνέργειες
καί ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου.

• Καταγγελτικός καί ὁ ἀντιδή-
μαρχος κύριος Χίος, δήλωσε ὅτι ὁ
πρώην Δήμαρχος Θρακομακεδόνων
κύριος Οἰκονόμου, ναί μέν ἄφησε
1,5 ἑκατομμύριο στό ταμεῖο, ἀλλά
καί μέ ὑποχρεώσεις ἰσόποσες, ὁπότε
ἴσα βάρκα, ἴσα νερά. Ρώτησε δέ τόν
κύριο Ντοῦρο ποῦ πήγαν τά χρήματα
τό 2012 καί τό 2013 καί εἶναι χρεω-
μένοι τώρα οἱ Θρακομακεδόνες μέ
ἕνα ἑκατομμύριο. Ἐπίσης γιατί δέν
παραδίδει ἀκόμα, ὡς πρώην πρόεδρός
του, τό Πνευματικό Κέντρο Θρακο-
μακεδόνων καί γιατί ἔχει ζημιά
64.000€ ἐκ τῶν ὁποίων τά 20.000 εἶναι
χωρίς παραστατικά!!! 

• Ἐπίσης ὁ κύριος Χίος εὐχαρί-
στησε τό προσωπικό τῆς Πολιτικῆς
Προστασίας γιατί ὑπερέβαλλαν ἑαυ-
τούς καί ἀντιμετώπισαν ὅλα τά προ-
βλήματα ἀπό τήν χιονόπτωση μέ
μεγάλη ἐπιτυχία.

• Ὁ Ἀντιδήμαρχος καθαριότητος
κύριος Συρινίδης πληροφόρησε ὅτι
κατά τήν διάρκεια τῶν ἑορτῶν καί
τοῦ χιονιά, ἡ χωματερή ἄλλες ἡμέρες
ἔμεινε κλειστή καί ἄλλες λειτουρ-
γοῦσε ἕνας μόνο διάδρομος ἀπό τούς

τρεῖς καί αὐτός γιά μία μόνον ὥρα
11:00-12:00. Ἔτσι παρουσιάστηκαν
πολλά προβλήματα στήν ἀποκομιδή
τῶν ἀπορριμμάτων.

• Μετά ἀπό ψηφοφορία, ἀφοῦ
ἀπέσυρε τήν ὑποψηφιότητά της ἡ
κυρία Χριστοπούλου, τά μέλη τοῦ
ΣΥΝ.ΠΑ εἶναι οἱ κύριοι Κασσαβός,
Δασκαλάκης, Σταύρου καί Λαζάρου.

• Ἑνός λεπτοῦ σιγή κρατήθηκε
γιά τά θύματα στήν Γαλλία. Καί τό
δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο πα-
ρασύρθηκε ἀπό τήν γενική πολιτική
ὑποκρισία. Δέν ἔχει κανένα νόημα
ἡ σιγή ἄν δέν λές τά πράγματα μέ τ’
ὄνομά τους καί δέν ἐκδόσεις ψήφι-
σμα, τό ὁποῖο νά καταδικάζει τήν
ἰσλαμική τρομοκρατία.

•Μετά ἀπό πρόταση τῆς «Λαϊκῆς
Συσπείρωσης» ἀποφασίστηκε μέ 13
ψήφους ἔναντι 7 καί 4 λευκῶν, νά
μήν δωθεῖ χῶρος στήν Χρυσή Αὐγή
κατά τήν προεκλογική περίοδο. Κά-
ποιοι εἶπαν ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή
εἶναι παράνομη καί ὑπερβαίνει τήν
δικαιοδοσία τοῦ Δήμου.

• Διαμαρτυρήθηκε ὁ ἐπί κεφαλῆς
τῆς «Λαϊκῆς Συσπείρωσης» γιατί ἔτσι
ὅπως γράψαμε στό προηγούμενο
φύλλο «Ὁ κύριος Τοπαλιανίδης συμ-
φωνεῖ ἀπόλυτα μέ ὅτι λέει ὁ κύριος
Κουτσούμπας», θεωρήθηκε προσω-
πικό. Ζητοῦμε συγγνώμη γιά τήν
παρεξήγηση (ἄλλωστε τόν Βασίλη
τόν ἐκτιμοῦμε ἰδιαιτέρως) καί διορ-
θώνουμε: Εἴτε ἀκοῦς τήν Λαϊκή Συ-
σπείρωση τῶν Ἀχαρνῶν, ἤ τῆς Κο-
μοτηνῆς, ἤ τῆς Ἠγουμενίτσας, ἤ τῆς
Σπάρτης, ἤ τόν ἐκπρόσωπο τοῦ
ΠΑΜΕ ὁποιουδήποτε Συλλόγου, ἤ
συνδικαλιστικοῦ φορέα, ἤ τήν κυρία
Παπαρήγα, οἱ θέσεις εἶναι ἀντιγρα-
φή-ἐπικόλληση.
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σταμάτησε κανείς επί δεκαετίες, αλλά ούτε και γιατί πα-
ράλληλα χρεωκόπησε η  Πατρίδα μας και ο Ελληνικός Λαός.

Όμως, η προπαγάνδα αποπροσανατολισμού του Ελληνικού
Λαού από τους πραγματικούς υπεύθυνους και τις πραγματικές
αιτίες για την κατάρρευση της Πατρίδας μας, συνεχίζεται
ακόμη και σήμερα με αμείωτο ρυθμό. Για αυτούς φταίνε οι
Ευρωπαίοι πολιτικοί και φορολογούμενοι.

Επιτέλους ας σοβαρευθούμε για το καλό του Λαού μας
και των παιδιών μας, και ας  αναζητήσουμε τους υπαίτιους
για την κατάντια μας μόνον σε όλους αυτούς τους «αυτό-
κλητους φεουδάρχες» και τα παράγωγά τους που επί δε-
καετίες εμπιστευόμαστε την ψήφο μας, για να μας κυβερνούν,
και οι οποίοι είναι ανάμεσα μας, σε πολλές περιπτώσεις
εις την διπλανή πόρτα.

Σήμερα ουδείς Έλληνας αμφιβάλλει ότι εδώ πρόκειται
για μεγάλο σχέδιο προπαγάνδας αποπροσανατολισμού, με
νομικά τερτίπια η απόκρυψη της αλήθειας, η συγκάλυψη
των σκανδάλων, και η προστασία των υπαιτίων για την
εθνική καταστροφή. Όλων εκείνων που ευθύνονται για την
διαφθορά, και την λεηλασία  τρισεκατομμυρίων Ευρώ. Είναι
ύβρις να εμπαίζουν τον Ελληνικό Λαό με την δήθεν εξιχνίαση
της υπόθεσης του κ. Τσοχατζόπουλου, για υπεξαίρεση
μόνον μερικών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ως να οφείλεται
η λεηλασία και η κατάρρευση της Πατρίδας μας εις την εγ-

κληματική συμπεριφορά μόνον αυτού και της παρέας του. 
Όμως την Ελλάδα της κρίσης δεν την έφτιαξαν όλοι. Και

την κρίση δεν την πληρώνουν όλοι. Αυτό μου θυμίζει την
αυθάδεια κάποιου κ. Πάγκαλου, ο εκπρόσωπος «δεκάδων
χιλιάδων Παγκάλων» του κλειστού πολιτικού συστήματος,
ο οποίος είπε: « Μαζί τα φάγαμε!». Άκρως χλιαρή ήταν η
αντίδραση των μεγάλων ΜΜΕ, αλλά ταυτόχρονα και η
απουσία ενός Εισαγγελέα, για άμεση σύλληψή του. Κάτι
που θα συνέβαινε σε κάθε άλλη χώρα του κόσμου. Το
κλειστό διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας προσπαθεί τώρα
να διασωθεί, και πάλιν δια της «δημοκρατικής οδού και της
ετυμηγορίας του Λαού» εις τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου
2015, εμφανιζόμενο παράλληλα  και ως «σωτήρας της Ελ-
λάδος»!

Τις τελευταίες δεκαετίες το διεφθαρμένο πολιτικό
σύστημα, όχι από κοινωνική ευαισθησία και φροντίδα για
τον Λαό μας, αλλά μόνον από υστεροβουλία «φρόντισε»,
με δανεικά όμως χρήματα και κατά παράβαση των διεθνών
κανόνων της Οικονομίας, για εκατοντάδες χιλιάδες ρου-
σφετολογικές προσλήψεις, δυσανάλογες αυξήσεις μισθών
και συντάξεων/εφάπαξ, για εκατοντάδες χιλιάδες πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις, για χορηγήσεις δεκάδων χιλιάδων συν-
τάξεων «μαϊμού»,  για προνοιακά και δεκάδες άλλα επιδόματα,
προκλητικά  και φθοροποιά προνόμια σε διάφορες Συντεχνίες,
αλλά και για άλλα πολλά. Είναι αυτά που τώρα οι «Πάγκαλοι»
λένε ευθαρσώς ότι «τα φάγαμε μαζί».Ενώ εις την πραγμα-
τικότητα όλα αυτά ήταν δώρα (!) με ύπουλες, άκρως επικίν-

δυνες «ναρκωτικές ουσίες», που μετέτρεψαν τους Έλληνες
σε «ναρκομανείς ψηφοφόρους» των πελατειακών κομμάτων
και την Πατρίδα μας σε μία απέραντη Ιθάκη. Τα πολλά
λεπτά δεν ήταν στην απευθείας κλοπή. Ήταν εις την
έμμεση, την νομότυπη, σε αυτή που τη βάφτιζαν κοινωνική
πολιτική, η οποία όμως ως ήταν αναμενόμενο, διέλυσε κυ-
ριολεκτικώς και την κοινωνία και την παραγωγή και την
ηθική και το μέλλον μας.

Μόνο με την εγκληματική αυτή μέθοδο που παγίδευε επί
δεκαετίες ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό, το κλειστό και διε-
φθαρμένο σύστημα εξουσίας εξακολουθεί  ανενόχλητο να
λεηλατεί την Πατρίδα μας και να λυμαίνεται τον ιδρώτα και
τον μόχθο των Ελλήνων. Ώστε να ισχυρίζεται τώρα προκλητικά
ότι «τα φάγαμε μαζί!». Με την διαφορά όμως, αντί να τιμω-
ρηθούνε για την εθνική καταστροφή οι χιλιάδες «Πάγκαλοι»
που λεηλάτησαν ανενόχλητοι και ατιμώρητοι την Πατρίδα
μας, τιμωρείται τώρα ο Ελληνικός Λαός να τα επιστρέψει
όλα με την εγκληματική λιτότητα, την ανείπωτη πτώχεια,
με απάνθρωπους εξευτελισμούς και απειλές, με εκποίηση
του εθνικού πλούτου και εκχώρηση της εθνικής κυριαρ-
χίας.

Με τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 ο Ελληνικός
Λαός, δια της δημοκρατικής οδού και της  ψήφου του,
καλείται και πάλιν να επιβραβεύσει εκείνους που ευθύνονται
για την εξαθλίωση και  κατάντια του. Το δράμα του Λαού
μας έχει συνέχεια και μετά αυτές τις εκλογές!

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης

Δημοτικό ΣυμβούλιοΙστορικής σημασίας για τις Αχαρνές η υπογραφή συμφώνου 
συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ.
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