
Σέ μία ταινία τοῦ Ματιέ Κασοβίτς,
τό «Μῖσος», πέφτει κάποιος ἀπό

τόν 40ό ὄροφο. Ὅταν φτάνει στόν
20ό λέει: «Μέχρι ἐδῶ ὅλα καλά». Ση-
μασία δέν ἔχει ἡ πτώση, ἀλλά ἡ πρό-
σκρουση.

Σ’ αὐτή τήν φάση βρισκό -
μαστε, πέφτουμε συνεχῶς, ἐξα-
πατᾶμε τον ἑαυτό μας, ὅλα πᾶνε
καλά. Μέχρι νά συμβεῖ τό «ἀτύχημα».
Τό ἀτύχημα δέν εἶναι ἀνάγκη νά
εἶναι θεαματικό, νά διακοπεῖ ἡ χρη-
ματοδότηση, νά στεγνώσουν τά τα-
μεῖα, νά παίρνουμε λεφτά μέ δελτίο.
Τό ἀτύχημα συμβαίνει ἤδη. Τρεῖς
μῆνες τώρα ἡ οἰκονομία εἶναι κλινικά
νεκρή. Ἀκόμα κι ἄν βρεθεῖ μία λύση,
θά προσπαθοῦμε νά ἐπανορθώσουμε
τίς ζημιές πού ἤδη ἔχουν προκλη-
θεῖ.

Αὐτό πού ζοῦμε αὐτές τίς μέ -
ρες εἶναι ἡ πρόσκρουση τῆς εἰκονικῆς
πραγματικότητας τήν ὁποία ἔχουμε
κατασκευάσει 5 χρόνια τώρα, μέ τήν
πραγματικότητα τοῦ ὑπόλοιπου πλα-
νήτη Γῆ. Οἱ καλλίτεροι κατασκευα-
στές τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας,
οἱ «ἀγανακτισμένοι», τώρα ἀσκοῦν
κυβερνητική πολιτική. Δέν φταῖνε
αὐτοί μόνο, ὅλοι μέ μισές ἀλήθειες
καί πολλά ψέματα ὁδήγησαν τά
πράγματα ὡς ἐδῶ, ἀλλά ἡ δικιά τους
ἐκδοχή τῆς πραγματικότητας ἦταν
τόσο ἀνορθολογική, τόσο μακριά
ἀπό τήν ἀλήθεια, πού τούς κρατάει
ἐγκλωβισμένους, δυσκολεύει τήν
προσγείωση. Κι ἄν ἀκόμα βρεθεῖ μία
φόρμουλα στό Eurogroup, μετά;

Ὑπάρχει χρόνος γιά τή «βίαιη ὡρί-
μανση», πού λέει καί ὁ ἀντιπρόεδρος
τῆς κυβέρνησης;

Ξαναπαίζουμε τό ἴδιο ἔργο. Και
τώρα δέν εἴμαστε στό 2010 πού οἱ
συνθῆκες ἦταν ἀπείρως δυσκολότε-
ρες, πού ξαφνικά χρεωκοπήσαμε,
πού ἡ Εὐρώπη δέν εἶχε κάν σχέδιο
ἀντιμετώπισης χρεωκοπίας κράτους,
πού χρειαζόμασταν 25 δίς τό χρόνο
δανεικά γιά νά συνεχίσουμε νά
ζοῦμε. Τώρα, ἔστω καί μέ τόν πιό
ὀδυνηρό καί ἄδικο τρόπο, αὐτά τά
ἔχουμε ξεπεράσει. Παρ’ ὅλα αὐτά,
βρισκόμαστε γιά ἄλλη μιά φορά στό
χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ. Γιατί 5 χρόνια

τώρα δέν ἔχουμε ἀποδεχτεῖ τήν
πραγματικότητα, πιστεύουμε ὅτι
ὅλοι κάνουν λάθος, ὅτι μποροῦμε
νά συνεχίσουμε νά ζοῦμε μέ τόν
ἴδιο τρόπο, χωρίς καμμία ἀλλαγή,
καμμία προσπάθεια, καί οἱ ἄλλοι
ὀφείλουν νά μᾶς συντηροῦν.

Θά ἦταν πραγματικά ὠφέ -
λιμο, μία φορά, ὅλοι αὐτοί πού φω-
νάζουν συνθήματα καί μιλᾶνε γιά
«ἐκβιασμούς» καί «ἀποικιακούς πο-
λέμους», νά ποῦν τί ἀκριβῶς ζητᾶνε.
Πρακτικά, τί θέλουμε; Τί ζητᾶμε ἀπό
τόν ὑπόλοιπο κόσμο;

Ὁ λαϊκισμός γιά κάθε πρό -
βλημα δεν ἔχει μία λύση ἀλλά ἕναν
ἔνοχο. Δέν μιλάει ποτέ μέ στοιχεῖα,
μέ πραγματικά δεδομένα, «πάνω
ἀπό τούς ἀριθμούς εἶναι οἱ ἄνθρω-
ποι». Συνθήματα, μόνο συνθήματα,
βαριές λέξεις γιά νά μεταμφιέσουν
τίς πολιτικές, νά τίς κρύψουν.

Ζητᾶμε τήν ἐλάφρυνση τοῦ χρέ-
ους; Τόσα χρόνια λέγαμε ψέματα
ὅτι αὐτό εἶναι ἡ αἰτία τῆς λιτότητας
καί ὄχι ὅτι πρέπει νά ζοῦμε χωρίς
τά 25 δίς τό χρόνο δανεικά. Στήν
ὑπόλοιπη Εὐρώπη τό χρέος ἀντιμε-
τωπίζεται ἤδη, ἡ Πορτογαλία ἐκμε-
ταλλεύεται τήν ποσοτική χαλάρωση
τοῦ Ντράγκι, ἀντικαθιστᾶ τά μνη-

μονιακά δάνεια μέ ἄλλα φθηνότερα
καί ἀπαλλάσσεται ἀπό βάρη δισε-
κατομμυρίων. Ὄχι μόνο οἱ μνημο-
νιακές χῶρες ἀλλά καί οἱ ὑπόλοιπες
κάνουν τό ἴδιο, ἐκμεταλλεύονται τή
ρευστότητα καί ἀπομειώνουν τά δά-
νεια μέ ἐπιμηκύνσεις, κερδίζουν ἀπό
τά φθηνότερα ἐπιτόκια.

Ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά τό κάνου-
με. Γιατί δέν μᾶς δανείζει κανείς,
γιατί μας θεωροῦν «ἀποτυχημένη»
χώρα πού ἀρνεῖται νά ἐφαρμόσει
ὅσα ὅλη ἡ Εὐρώπη κάνει γιά νά
ξεπεράσει τά προβλήματά της. Τό
χρέος λύνεται ὅπως ἔχει κωδικοποι-
ηθεῖ ἀπό τήν Εὐρωζώνη ἀπό τήν
ἀρχή τῆς περιπέτειας: «Τό χρέος δικό
μας, τά ἐλλείμματα δικά σας». Γι’
αὐτό οὔτε κάν συζητεῖται αὐτές τίς
μέρες. Τά ἐλλείμματά μας εἶναι τό
πρόβλημα.

Τί ζητᾶμε στ’ ἀλήθεια; Λεφτά. Μέ
μπερδεμένες διατυπώσεις καί εὐφη-
μισμούς, θέλουμε «χῶρο καί χρόνο»,
θέλουμε «δημοσιονομικό χρόνο», δέν
ζητᾶμε «νέα δάνεια», στ’ ἀλήθεια
ζητᾶμε λεφτά. Κι ἄλλα λεφτά. Νά
μήν τά δώσουν τά κράτη ὁπότε θά
πρέπει νά μποῦμε σέ νέο πρόγραμμα,
ἀλλά οἱ τράπεζες, δηλαδή οἱ εὐρω-
παῖοι πολῖτες. Καί ἀπό τίς δικές μας
τράπεζες νά τά δανειστεῖ μέ ἔντοκα
γραμμάτια τό ἑλληνικό κράτος. Δη-
λαδή κρυφός κρατικός δανεισμός,
δηλαδή ἀφαίρεση τῆς ρευστότη-
τας ἀπό τήν πραγματική οἰκονο-
μία γιατί θά τήν ἀφαιμάξει τό κρά-
τος, δηλαδή πάλι προβληματικές
τράπεζες πού θά χρειάζονται ξανά
ἀνακεφαλαιοποίηση, δηλαδή πᾶνε
οἱ καταθέσεις μας.

Προτιμᾶμε νά δανειζόμαστε ἀκρι-
βότερα με ὀλέθριες συνέπειες, παρά
νά δεχτοῦμε τίς μεταρρυθμίσεις.

Μετονομασία τῆς πραγματικότη-
τας, ἀλλαγή τῆς σημασίας τῶν λέ-
ξεων, the artist formerly known as
Prince, ἡ Εὐρώπη τό ἔχει κάνει ἤδη
ἀνέκδοτο. Δέν θέλουμε δανεικά ἀλλά
λεφτά, ἡ τρόικα θά λέγεται οἱ τρεῖς
θεσμοί, τό πρόγραμμα θά λέγεται
γέφυρα. Κι ἐμεῖς διαδηλώνουμε.

Γιά τί πρᾶγμα ἀκριβῶς; Θέλουμε

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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Ὑπάρχει σχέδιο ἀφελληνισμοῦ; Σελ. 15

Σημαῖες 
τοῦ ΠΑΜΕ 
στό 27ο 
Δημοτικό 
Σχολεῖο

Σελ. 3

18 ἐναντίον ἑνός;
Εἶναι δυνατόν νά ἔχουμε ἐμεῖς δίκιο καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄδικο;

Συνέχεια στη σελ. 3
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Κυβερνητική πορεία

Ἀγαπητοί συμπολίτες
Ὅπως εἴχαμε γράψει στό

61ο φύλλο (Νοέμβριος 2014),
ἀπό τήν  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
ἡ ὁποῖα πρόκειται νά ἔλθει,
δέν περιμένουμε σημαντικές
ἀλλαγές στά οἰκονομικά καί
ὅτι δέν θά τολμήσει νά προ-
χωρήσει σέ ρηξικέλευθες το-
μές. Ἐκεῖ πού περιμένουμε πε-
ρισσότερες ἀλλαγές εἶναι σέ
θέματα κοινωνικά, ἐθνικά κ.λ.π. γιά τά
ὁποῖα διακατέχονται ἀπό χρόνιες ἰδεοληψίες.
Ἤδη ἔχουν ἀρχίσει καί ἐμφανίζονται τά
δεύτερα, ἐνώ γιά τά πρῶτα δικαιωνόμαστε
πρίν ἀλέκτωρ λαλήσει. Ὅμως ἡ ὕπαρξη
ἑνός ἔθνους δέν στηρίζεται μόνο στήν οἰκο-
νομία. Στηρίζεται στίς ἀξίες, στήν ἱστορία,
στήν ἐθνική παρακαταθήκη, στήν γλώσσα
καί σέ χίλια δυό ἄλλα.

Μιά πρώτη γεύση πήραμε μέ τήν ἐπιλογή
τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα γιά τόν Πρόεδρο Δημο-
κρατίας. Ἀπογοητευθήκαμε γιατί ἐλπίζαμε
νά ξεφύγει ἀπό τήν πεπατημένη. Ἀπό ὅ,τι
πληροφορηθήκαμε, ἡ λύση Μαρκεζίνη (τήν
ὁποῖα εἴχαμε προτείνει), ἦταν ἡ ἑπόμενη
μετά τόν Παυλόπουλο. Χάθηκε μιά μοναδική
εὐκαιρία νά ἐκλεγεῖ Ἀνώτατος Ἄρχων, ὁ

ὁποῖος θά προσέδιδε ἰδι-
αίτερη αἴγλη στόν θεσμό
καί σεβασμό ὅλων τῶν
χωρῶν πρός τήν Ἑλλάδα.
Τουναντίον προτιμήθηκε
ὅπως δήλωσε  ἡ Λιάνα
Κανέλλη, κάποιος «ἀκί-
νητος καί βολικός». Ἤ
ὅπως εἶπε ὁ Στέφανος
Μάνος: «Ἡ ἐπιλογή τοῦ
κ. Παυλόπουλου γιά τήν
ΠτΔ σηματοδοτεῖ, δυ-
στυχῶς, τήν ἀφομοίωση

τοῦ κ. Τσίπρα ἀπό τό πολιτικό καί οἰκονομικό
κατεστημένο».

Ἕνα «βασικό» ἐπιχείρημα πού τό ἀκοῦμε
πολύ συχνά καί δέν μπορέσαμε νά τό κα-
τανοήσουμε, εἶναι ὅτι ὑπάρχει νωπή λαϊκή
ἐντολή καί οἱ ἐταῖροι μας, ὀφείλουν νά σε-
βαστοῦν τήν ἐτυμηγορία τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ. Δηλαδή ἄν κάποιος πάρει δάνειο ἀπό
τήν τράπεζα, μπορεῖ νά πάει νά πεῖ στόν
τραπεζίτη: «Ξέρεις συγκάλεσα οἰκογενειακό
συμβούλιο καί ἀποφασίσαμε ὅτι δέν σοῦ
χρωστάω». Μέ τό ἴδιο σκεπτικό ὁ Γερμανός
θά ὑποστηρίξει ὅτι μέ σύνθημα: «δέν ὀφεί-
λουμε κατοχικές ἀποζημιώσεις», ὁ λαός του
τόν ἐνέκρινε καί ἔτσι καθάρισε. Ἤ θά ποῦμε
στούς ὑπόλοιπους Εὐρωπαίους ὅτι: «Ἔχουμε
νωπή ἐντολή ἀπό τόν λαό νά βαρέσουμε

νταούλια καί ἐσεῖς νά χορέψετε πεντοζάλι»
καί ἀπό σεβασμό πρός τούς Ἕλληνες πρέπει
νά πραγματοποιήσετε τήν ἐπιθυμία τους.
Ἄς σοβαρευτοῦμε λίγο καί νά θέτουμε πει-
στικά ἐπιχειρήματα. 

Ὁ πρωθυπουργός ὁραματίστηκε καί προ-
σπάθησε νά κάνει μιά μεγάλη ἐπανάσταση.
Νά τά βάλει μέ τά ἄγρια θηρία καί ὁ κόσμος
ἦταν στό πλευρό του. Ἦταν δυνατόν νά
πετύχει; Μόνον ἕνας τρόπος ὑπάρχει νά νι-
κήσει ὁ Δαυίδ τόν Γολιάθ: «Ἐὰν μὴ Κύριος
οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ
οἰκοδομοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν,
εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων». Ἄν
μελετήσει κάποιος τήν Παλαιά Διαθήκη καί
ἀκολούθως τήν Ὁμήρου Ἰλιάδα, θά κατα-
νοήσει πῶς μπορούν νά ἀνατρέπονται με-
γάλες ἀνισορροπίες ὑπέρ τοῦ ἀδυνάτου. Γι΄
αὐτό καί οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέν ἐπιχει-
ροῦσαν τίποτε σοβαρό ἄν δέν εἶχαν τούς
οἰωνούς ὑπέρ τους. Ὅμως ὁ Ἀλέξης ὑποκα-
τέστησε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, μέ τήν εὐχή
τοῦ κυρίου Ἰερωνύμου, τοῦ κυρίου Βαρθο-
λομαίου καί ἄκουσον-ἄκουσον τοῦ ...Πάπα
τῆς Ρώμης.

Μακάρι νά μήν ἀποδειχθοῦμε Κασσάνδρα
(τῆς ὁποῖας οἱ δυσοίωνες προβλέψεις, ἔβγαι-
ναν πάντα σωστές), ἀλλά ὅσο καί νά προ-
σπαθοῦμε νά εἴμαστε αἰσιόδοξοι, τά σημεῖα
δέν μᾶς εὐνοοῦν.

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα

Ὅταν ρώτησαν τόν Σωκράτη νά τούς
δώσει τόν ὁρισμό τοῦ μορφωμένου
ἀνθρώπου, δέν ἀνέφερε τίποτε γιά τήν
συσσώρευση γνώσεων. «Ἡ μόρφωση,
εἶπε, εἶναι θέμα συμπεριφορᾶς.

»Ποιούς ἀνθρώπους λοιπόν θεωρῶ
μορφωμένους;

1. Πρῶτα ἀπ’ὅλους αὐτούς πού ἐλέγ-
χουν δυσάρεστες καταστάσεις, ἀντί νά
ἐλέγχονται ἀπό αὐτές.

2. Αὐτούς πού ἀντιμετωπίζουν ὅλα τά
γεγονότα μέ γενναιότητα & λογική.

3. Αὐτούς πού εἶναι ἔντιμοι σέ ὅλες
τους τίς συνδιαλλαγές.

4. Αὐτούς πού ἀντιμετωπίζουν γεγο-
νότα δυσάρεστα καί ἀνθρώπους ἀντιπα-
θεῖς καλοπροαίρετα.

5. Αὐτούς πού ἐλέγχουν τίς ἀπολαύ-
σεις τους.

6. Αὐτούς πού δέν νικήθηκαν ἀπό τίς
ἀτυχίες & τίς ἀποτυχίες τους.

7. Τελικά αὐτούς πού δέν ἔχουν φθαρεῖ
ἀπό τίς ἐπιτυχίες καί τήν δόξα τους…»

ellinonpaligenesia

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 ἀναφέ-
ρει 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
Ἐπερχόμενος, ἐπικείμενος: 
Ἐπερχόμενος, ἐπικείμενος: Ἡ διαφορά

γίνεται εὐκολώτερα ἀντιληπτή, ἄν συγκρί-
νουμε τίς ἔννοιες τῶν ρημάτων ἀπό τά
ὁποία προέρχονται οἱ μετοχές (ἐπ-ἔρχομαι,
ἐπί-κεῖμαι). Τό ἐπέρχομαι δηλώνει τήν κί-
νηση ἑνός προσώπου ἤ συμβάντος πρός τό
μέρος μας, εἶναι αὐτό πού ἀνεξάρτητα ἀπό
τήν θέλησή μας ἐμφανίζεται (συχνά αἰφνι-
δίως ἤ ἀπροόπτως). Γιά παράδειγμα, ἡ κα-
τάρρευση τοῦ καθεστῶτος θά ἐπέλθει σύν-
τομα, ὁ θάνατος ἐπῆλθε ἀκαριαία (ἡ ἐπερ-
χόμενη κατάρρευση, ὁ ἐπερχόμενος θάνα-
τος).

Τό ρῆμα κεῖμαι δηλώνει τήν ὕπαρξη
ἁπλῶς ἑνός προσώπου ἤ πράγματος καί
ὡς σύνθετο (ἐπίκειμαι) δηλώνει τήν ὕπαρξη
στό ἀμέσως προσεχές μέλλον. Τό «ἐπικεί-
μενο» δέν εἶναι αὐτό πού «ἔρχεται», ἀλλά
ἁπλῶς αὐτό πού ἀναμένεται ὅτι θά συμβεῖ,
εἶναι τό προσεχές, τό προσδοκώμενο. (Γιά
παράδειγμα, οἱ ἐπικείμενες ἐκλογές, οἱ ἐπι-
κείμενες συνομιλίες).

Γεώργιος Δάλκος

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
Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι στις ομάδες  γυμναστικής που γί-

νονται στο σπιτάκι του Συλλόγου μας, στην οδό Κέδρων 11, υπάρχουν αυτή
την στιγμή 4 ελεύθερες θέσεις.

Τρίτη και Πέμπτη : 9.30 - 10.30   1 θέση
Τρίτη και Πέμπτη :   10.30 - 11.30   2 θέσεις
Τρίτη 18.00 - 19.00 και Παρασκευή 17.00 - 18.00:   1 θέση
Εάν ενδιαφέρεστε μπορείτε να καλέσετε στο 210-8169431
Η δραστηριότητα είναι ανοιχτή σε μέλη και  μη μέλη που κατοικούν εντός ή

εκτός Βαρυμπόπης.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Βαρυμπόπης

Σημαῖες τοῦ ΠΑΜΕ 
στό 27ο Δημοτικό Σχολεῖο

Τήν Καθαρά Δευτέρα ἡ Λαϊκή Συσπείρωση διοργάνωσε «Κούλουμα»
στόν χῶρο τοῦ 27ου Δημοτικοῦ Σχολείου, μέ καλεσμένους ὅποιον ἐπι-
θυμοῦσε. Μέχρις ἐδῶ ἄψογα. Θεώρησε ὅμως εὐκαιρία νά κομματικο-
ποιήσει τήν ἐκδήλωση ἀναρτῶντας σημαῖες τοῦ ΠΑΜΕ καί ἑντός τοῦ
προαυλίου καί μέσα στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων. Δηλαδή ἄν αὔριο ζητή-
σουν τό σχολεῖο ἡ ΝΔ, ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἤ ἡ Χρυσή Αὐγή μέ ποιό ἐπιχείρημα
θά τούς ἀρνηθοῦν;
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κι ἄλλα δανεικά, γιά νά μήν κά-
νουμε ὅσα ὅλη ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη
ἔχει ἀποφασίσει ὡς διέξοδο ἀπό
τήν κρίση, θέλουμε νά κάνουμε
ὅ,τι κάναμε πάντα καί θέλουμε νά
μᾶς χρηματοδοτοῦν γι’ αὐτό. Τό
ἀποτέλεσμα, 18 χῶρες ἐναντίον
μιᾶς. Οὔτε μέτωπο τοῦ Νότου, οὔτε
«πλούσιοι καί φτωχοί», οὔτε δεξιοί
κι ἀριστεροί. Ἡ Εὐρώπη καί ἡ
Ἑλλάδα. Ὅλες οἱ χῶρες, ὅλα τά κόμ-
ματα, ὅλων τῶν πολιτικῶν κατευ-
θύνσεων. Καμιά φορά πρέπει καί νά
κουνᾶμε λίγο τό κεφάλι μας, νά ξε-
ζαλιζόμαστε, νά ξεχνᾶμε τήν πολι-
τική καί νά καταφεύγουμε στήν ἁπλῆ
λογική: Εἶναι δυνατόν ὅλος ὁ κόσμος
νά ἔχει ἄδικο καί μόνο ἐμεῖς δίκιο;
Εἶναι δυνατόν τό 41% τοῦ 1,92% τῆς
Εὐρώπης νά ἀποφασίζει ὅτι πρέπει
οἱ Εὐρωπαῖοι πολῖτες νά πληρώνουν
800.000 50άρηδες συνταξιούχους, νά
πληρώνουν τίς ζημιές τῶν κρατικῶν
ἐπιχειρήσεων, καί νά ὀνομάζεται
αὐτό «δημοκρατία καί λαϊκή ἐντολή»;
Γιατί ἐκεῖ εἶναι τό πρόβλημα, ἐκεῖ
ἦταν πάντα. Καί αὐτή ἡ κυβέρνηση
ἀρνεῖται νά ἀλλάξει τό χρεωκο-
πημένο οἰκονομικό σύστημα. Προ-
σπαθεῖ νά τό διασώσει. Καί ἀπό
πάνω, ζητάει καί λεφτά γιά νά τό
κατορθώσει.

Ὑπάρχουν οἱ δυνατότητες διεξό-
δου ἀπό τό ἀδιέξοδο. Ἀφοῦ δέχονται
ὅλοι ὅτι δέν πρέπει νά δημιουργοῦμε
συνεχῶς ἐλλείμματα, τότε ἡ κάθε
κυβέρνηση μπορεῖ νά τό ἐπιτύχει
αὐτό μέ τό δικό της τρόπο. Ἄν ἡ προ-
ηγούμενη τό ἔκανε μέ καταστροφικό
τρόπο, ποιός ἐμποδίζει τή νέα κυ-
βέρνηση νά κάνει τίς δικές της ἐπι-
λογές; Ἀλλά ἡ κυβέρνηση ἀπορρίπτει
τίς προτάσεις τῶν ἑταίρων, ἀπορρί-
πτει καί τή λογική τῶν «ἰσοδυνά-
μων», δέν θέλει νά κάνει ἐπιλογές,
θέλει δηλαδή νά διατηρήσει τίς ἴδιες
καί τό κόστος τους νά τό πληρώσουν

οἱ εὐρωπαῖοι πολῖτες. Γιατί ἔχουμε
«ἀνθρωπιστική καταστροφή».

Πρίν λίγες μέρες ὁ Γ.Γ. Κοινωνικῆς
Ἀσφάλισης εἶπε ὅτι χρειαζόμαστε
ἄλλα 6 δίς γιά νά καλύψουμε 400.000
νέους συνταξιούχους πού ἔβγαλαν
γρήγορα-γρήγορα σύνταξη καί τώρα
δέν ἔχουν νά τούς τήν δώσουν. 6 δίς,
μισό μνημόνιο. Γιά τήν λιτότητα,
λέει ὁ Μάρτιν Σουλτς, δέν φταίει ἡ
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἀλλά ἡ πολιτική
τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων. Οἱ
ἄλλες χῶρες ξέρουν πολύ καλά τί
συμβαίνει. Ξέρουν γιατί πληρώνουν.
Νά τά βροῦμε αὐτές τίς ὧρες στίς
Βρυξέλλες καί νά μήν συμβεῖ τό μοι-
ραῖο ἀτύχημα, εἶναι ἕνα μόνο βῆμα.
Ὁ κίνδυνος θά εἶναι συνεχῶς μπρο-
στά μας ὅσο τό πολιτικό σύστημα
δέν ἀποφασίζει νά πεῖ ὅλη τήν ἀλή-
θεια.

Ἀντί γι’ αὐτό, ἡ κυβέρνηση συνε-
χίζει τίς ἐπικοινωνιακές ὑπερπαρα-
γωγές, μέ σκηνές πλήθους, διαδη-
λώσεις, ἔντονες συγκινήσεις, φορτι-
σμένες λέξεις, «ὁ Σόιμπλε θέλει νά
μᾶς κάνει σαποῦνι». Οἱ γερμανικές
σημαῖες μέ τή χιτλερική σβάστικα
φτιαγμένη ἀπό εὐρώ, οἱ εὐρωπαϊκές
σημαῖες πού καίγονται στίς πλατεῖες,
οἱ δηλώσεις γιά ἡρωικούς ἀγῶνες
ἀπέναντι στήν «Ἱερή Συμμαχία τῶν
κερδοσκόπων», δέν εἶναι ὑπέρ τοῦ
Σύριζα. Εἶναι ἐναντίον, ἐγκλωβίζουν
στήν πραγματικότητα τήν κυβέρνηση
σέ ἕναν ἀδιέξοδο δρόμο. Τήν ὁδηγοῦν
στό ρόλο πού εἶχε προκαθορίσει τό
σύστημα, νά πάρει τήν ἀπασφαλι-
σμένη χειροβομβίδα καί νά ὁδηγήσει
τή χώρα στή δραχμή. Θά εἶναι Θεία
Δίκη, ἀλλά θά εἶναι κρῖμα καί γιά
τήν «πρώτη φορά ἀριστερά» καί γιά
τή χώρα.

Φώτης Γεωργελές
athensvoice.gr

20/02/2015 (Πρίν τήν συνεδρίαση
τοῦ Eurogroup)

Συνέχεια από τη σελ. 1

18 ἐναντίον ἑνός;

Το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού

σωματείου με την επωνυμία ΑΘΛΗ-

ΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩ-

ΡΙΟΥ «ΦΟΙΒΟΣ» (Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ),

που εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό

Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 19

του Καταστατικού του, προσκαλεί τα

μέλη του να λάβουν μέρος στις εργασίες της

ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που

θα διεξαχθεί στις 8 Μαρτίου 2015, ημέρα

Κυριακή και ώρα 5.00 μ.μ. στα γραφεία του

σωματείου στο ανατολικό κλειστό γυμνα-

στήριο Ολυμπιακού Χωριού. 

Κατά τη συνέλευση αυτή θα συζητηθούν και

θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέ-

ματα Ημερήσιας Διάταξης:

• Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.

για την περίοδο 1/1/2014 έως

31/12/2014,

• Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ.

και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

για την ίδια ως άνω περίοδο,

• Προγραμματισμός και προϋπολογι-

σμός επόμενου έτους,

• Εισηγήσεις και προτάσεις σχετικά με τη

λειτουργία, τις προοπτικές και τους στό-

χους του σωματείου.

Σημείωση: Αν δεν υπάρξει απαρτία, τα πα-

ραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη

Κυριακή 15/3/2015 την ίδια ώρα και στον

ίδιο τόπο με την παρουσία όσων μελών είναι

παρόντα, σύμφωνα με το Καταστατικό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σωτήριος Μαλλής Ρίζος Τζαλακώστας

Ράβουμε κατά παραγγελία στα μέτρα σας!!!
• Κουστούμια • Ταγιέρ • Φούστες • Παντελόνια

• Yπερμεγέθη XXXL

• Κουρτίνες • Καλύμματα • Παπλωματοθήκες

Κ. Κεντέρη 29 - Ολυμπιακό Χωριό
Τηλ.: 210 2476223  Κιν.: 6944 901816
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Τ ην Παρασκευή 30 Ιανουαρίου παρακο-
λούθησα με τα εγγόνια μου την Θεία

Λειτουργία των τριών Ιεραρχών.
Εισερχόμενος εις τον Ναό, καταρχάς

χάρηκα, γιατί πρώτη φορά είδα γεμάτη την
εκκλησία με παιδιά, σπάνιο γεγονός σε
άλλες εορτές/Κυριακές. Αλλά αυτήν την
φορά τίμησαν τους προστάτες της παι-
δείας, τους τρείς Ιεράρχες, και με την συ-
νοδεία των δασκάλων/καθηγητών τους.

Αυτό όμως που με λύπησε, με προβλη-
μάτισε, μου δημιούργησε ανησυχία, είναι
το πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας. Αυτά
που θα διαχειριστούν τη τύχη της χώρας
μας.

Από πού να αρχίσω, από τις ενδυμασίες
τους, λες και πήγαιναν εκδρομή στην Πάρ-
νηθα ή επισκέπτονταν κάποιο Μουσείο.
Φορούσαν παπούτσια αθλητικά, ακαλαί-
σθητα μπουφάν και τζινς, κάποια από τα
κορίτσια έφεραν μπουφάν με κουκούλα
και με τον ορειβατικό σάκο στην πλάτη,
άλλες φορούσαν παντελόνι τύπου κολάν
και σχεδόν όλες με απεριποίητα μαλλιά.
Καθισμένοι στις καρέκλες σαν να ήταν
ανήμποροι γέροντες, δεν σηκώνονταν για
να αποδώσουν τον απαιτούμενο σεβασμό
στις ιερότερες στιγμές της Θείας Λειτουρ-
γίας αλλά ούτε στην εμφάνιση του Ιερέα
στην Ιερά Πύλη. Το πιθανότερο από
άγνοια και όχι από ασέβεια, καθόσον μη
μπορώντας να το δεχθώ, όποτε απαιτείτο,
τους έκανα νόημα να σηκωθούν, τα παιδιά
υπάκουαν χωρίς καμιά αντίρρηση.

Τα περισσότερα παιδιά έλαβαν την Θεία
Κοινωνία, αλλά αμέσως μετά αποχώρησαν
του Ναού, αφήνοντας τον Ιερέα, τους
Ψάλτες και κάποιους γονείς/παππούδες και
φυσικά τους καθηγητές τους. Μεταξύ των
καθηγητών και ο Θεολόγος καθηγητής που
με την άψογη εμφάνισή του διάβασε το
πανηγυρικό της ημέρας, που αφορούσε
κυρίως τους μαθητές, αλλά οι μαθητές
του, απουσίαζαν.

Με το τέλος της Θείας Λειτουργίας,
έφυγα πιο προβληματισμένος, διερωτώμε-
νος, γιατί, γιατί όλα αυτά, τι φταίει, ποιοι
ευθύνονται για την μη ένδειξη του απαι-
τούμενου σεβασμού στην Θεία Λειτουργία
από την πλειονότητα των μαθητών, και τι
μπορούμε να κάνουμε.

Τώρα, θα μου πείτε, και όπως πάντα, οι
άλλοι φταίνε, όπως, οι δάσκαλοι, οι καθη-
γητές, οι αρμόδιοι φορείς της παιδείας.
Όχι, δεν φταίνε μόνο αυτοί. Όλοι μας
φταίμε. Πρωτίστως φταίει η οικογένεια, οι
γονείς, ο παππούς και η γιαγιά. Γιατί από
αυτούς το παιδί θα πάρει την καλή ανα-
τροφή, τις πρώτες καθοδηγητικές του βά-
σεις για την θρησκεία, για την ζωή. Στην
οικογένεια πλάθεται η κόσμια αγωγή και
παιδεία καθώς και ο χαρακτήρας του και
σύμφωνα με την ρήση του Πλάτωνα «η
σωστή ανατροφή είναι κεφαλαιώδης, αρχή
της παιδείας». Κατά συνέπεια, η σωστή
ανατροφή- παιδεία είναι η πηγή και η ρίζα
της αρετής . Θυμόμαστε τους γονείς μας,
για να στηρίξουν τα νέα φυτά έβαζαν πασ-
σάλους, έτσι και εμείς οι γονείς/παππούδες
, διδάσκαλοι να εμφυτεύσουμε με μεγάλη
επιμέλεια και προσοχή στην ψυχή των
νέων μας, υποθήκες και συμβουλές ώστε
να διαμορφώσουν σωστούς χαρακτήρες,
για τους οποίους θα καμαρώνουμε. Επι-
τρέψτε μου να σας πάω στο παρελθόν,

στα δικά μας πτωχά παιδικά - σχολικά μας
χρόνια για να συγκρίνουμε το παρόν με το
παρελθόν, για εξαγωγή συμπερασμάτων,
και ο καθένας ας ενεργήσει ανάλογα, για
το καλό των παιδιών/εγγονών του.

Όλοι θυμόμαστε το χέρι της μαμάς ή
της γιαγιάς ή του παππού που μας πήγαινε
στο σχολείο τις εορτές/Κυριακές με μπα-
λωμένα αλλά καθαρά ρούχα, χτενισμένοι,
με γυαλιστερά παπούτσια (σκαρπίνια τα
έλεγε η γιαγιά μου) που τα φοράγαμε μόνο
τις Κυριακές/εορτές.

Στην συνέχεια, ο δάσκαλος μας, μας
επιθεωρούσε, αν κάποιος δεν φορούσε κα-
θαρά ρούχα του έλεγε «εσύ… είσαι ατημέ-
λητος την άλλη Κυριακή …» και ας μην
γνωρίζαμε τι θα πει ατημέλητος, λίγο ή
πολύ καταλαβαίναμε και συμμορφωνόμα-
σταν. Αλλά και ο δάσκαλος έδινε το καλό
παράδειγμα. Ακόμα θυμάμαι το όνομά του,
κύριο Δούμπλη τον έλεγαν. Φόραγε γυαλι-
σμένα παπούτσια, κουστούμι με κοφτερή
τσάκιση και φυσικά πάντα κουρεμένος και
ξυρισμένος. Ήταν δάσκαλος με τα όλα του
που λέμε. Με το αυστηρό ύφος του, με το
ευπρεπές πάντα ντύσιμό του, και πάντα με
το παράδειγμα στην συμπεριφορά του δί-
δασκε τους μαθητές του. Μετά την συγ-
κέντρωση στον προαύλιο χώρο του
σχολείου και σε στοίχιση τριών γραμμών
πηγαίναμε στην εκκλησία, όπου παίρναμε
θέση στο κέντρο της εκκλησίας, δεξιά τα
αγόρια αριστερά τα κορίτσια. Απόλυτη
ησυχία επικρατούσε καθ’ όλη την διάρκεια
του εκκλησιασμού. Παρακολουθούσαμε
τους γονείς/παππούδες μας μιμούμενοι τις
κινήσεις τους, τις οποίες θεωρούσαμε
ιερές. Με αυτό τον τρόπο μαθαίναμε πότε
να κάνουμε τον σταυρό μας, πότε να ση-
κωθούμε... κ λπ. Μαθητής της 1ης ή 2ας ή
3ης τάξης θα έλεγε το Πάτερ ημών, και μα-
θητής της 4ης ή 5ης ή 6ης τάξης θα έλεγε
το Σύμβολο της Πίστεως και όχι διαβάζον-
τάς τα.

Με αυτές και άλλες πολλές καλές Αρχές
μεγαλώσαμε, και αυτό το οφείλουμε στους
γονείς / παππούδες μας και στους σεβα-
στούς μας δασκάλους, που με το παρά-
δειγμά τους και την ορθολογική
διδασκαλία τους, διαμόρφωναν εξαίρετους
μαθητές, τόσο στα γράμματα όσο και στον
χαρακτήρα, έτοιμους να εργασθούν για το
καλό της πατρίδας.

Παρά την φτώχεια και την πείνα μας,
έτσι, μεγαλώσαμε με υψηλό ήθος, πίστη
στην Ορθοδοξία μας, στα ήθη, έθιμα, πα-
ραδόσεις και φυσικά στην ιστορία μας.

Οι καιροί είναι δύσκολοι, είναι αδήριτη
η ανάγκη τα παιδιά μας να μην ξεφύγουν
από τα ήθη, έθιμα, παραδόσεις, θρησκεία
και την αληθινή ιστορία μας, γιατί λαός
που τα ξεχνά δεν έχει ούτε παρόν ούτε
μέλλον. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης
το Έθνος μας κινδυνεύει ακόμη περισσό-
τερο. Θα αφεθούμε να γίνουμε βορά από
τα μεγάλα Έθνη; Γι’ αυτό είναι επιτακτική
ανάγκη όλοι μαζί γονείς/παππούδες, οι αρ-
μόδιοι φορείς της εκπαίδευσης, οι Ταγοί
του Έθνους να σταθούμε δίπλα στην νεο-
λαία μας καθοδηγώντας την σωστά για το
καλό τους και κατ’ επέκταση για το καλό
του Έθνους μας.

2 Φεβρουαρίου 2015
Χρήστος Δ. Γιανταμίδης

Θρακομακεδόνες

Θετικός απολογισμός των 5 μηνών από 
τον Δήμαρχο στην κοπή της πίττας του

Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων

Το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη
πίττα του, παρουσία του Δημάρχου Αχαρνών και Προέδρου του κ. Γιάννη
Κασσαβού και του Α’ Αντιπροέδρου και Αντιδημάρχου Θρακ/νων κ. Αναστά-
σιου Χίου. Την εκδήλωση προλόγισε ο Β’ Αντιπροέδρος κ. Παπαματθαίου,
ενώ την πίτα ευλόγησε ο πατήρ Λάμπρος, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγ.
Τριάδος. 

Ο κ. Κασσαβός αντάλλαξε θερμές ευχές με όλους τους παρευρισκομένους
και ευχαρίστησε θερμά τον κ. Παπαματθαίου για το έργο και την προσφορά
του στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων. Επίσης, ο Δήμαρχος Αχαρνών
έκανε ένα μικρό απολογισμό αναφερόμενος στην κακή κατάσταση του Δήμου
που παρέλαβε, τα προβλήματα που αντιμετώπισε ως νέα Δημοτική Αρχή

αλλά και στην επιτυχή αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών συνθηκών, το-
νίζοντας ότι: «Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τις υπηρεσίες του Δήμου
που αντιμετώπισαν επιτυχώς την επέλαση του πρόσφατου χιονιά
στους Θρακομακεδόνες, καταφέρνοντας υπό αντίξοες συνθήκες να
κρατήσουν ανοικτούς τους δρόμους, αλλά και στις Αχαρνές κατά τη
διάρκεια της καταστροφικής νεροποντής του περασμένου Οκτω-
βρίου. Ειδικά στους Θρακομακεδόνες, οι υπηρεσίες του Δήμου έδω-
σαν μία μεγάλη μάχη, χρειάστηκαν εκατοντάδες φορτηγά για να κα-
θαρίσουν τα κενά οικόπεδα από τα κομμένα κλαδιά και τα σκουπίδια
που είχαν συσσωρευτεί εκεί. Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται και
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες αφού ήδη ξεκίνησε η ανακατασκευή και
συντήρηση του οδικού δικτύου. Η ετοιμότητα  και ο καλός συντονι-
σμός των εργαζομένων μας αποτελούν τα πρώτα θετικά δείγματα
γραφής της λειτουργίας του Δήμου και μεταδίδουν ένα μήνυμα αι-
σιοδοξίας και ασφάλειας στους κατοίκους του Δήμου μας. Να τονίσω
πως το τι παραλάβαμε δεν το αναφέρω ως δικαιολογία, αλλά γιατί
πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν από τι αφετηρία ξεκινάμε!»

ΚΑΠΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΤΟ ΚΑΠΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ημέρα των τριών Ιεραρχών

Αναγγελία Γάμου
♥ Ο Χριστόφορος Κουσίδης του Κωνσταντίνου και της Ζεϊνάμπ το

γένος Κουσίδου, ο οποίος γεννήθηκε στο Καζακστάν και κατοικεί στις
Αχαρνές Αττικής και η Στεφανία Ορφανίδου του Χαραλάμπους και της
Μαρίας τό γένος Σαρηγιαννίδη, η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής
και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής, θα τελέσουν τον γάμο τους στα Άνω
Λιόσια Αττικής.



Μ έσα στις παραδόσεις του Έλληνος αν-
θρώπου, με χρονικές αρχές που σβή-

νουν στα όρια του μύθου, υπήρξε αναμφι-
σβήτητα το συμπόσιο ή ο πότος που ήταν
όλως διάφορος του δείπνου και ελάμβανε
χώρα με συγκεκριμένες ενδιαφέρουσες
διατυπώσεις. Πολλές φορές παρευρί-
σκοντο με πρόσκληση στο συμπόσιο πρό-
σθετοι συμπότες, οι οποίοι δεν έλαβαν μέ-
ρος στο δείπνο. Το γεγονός αυτό
επιμαρτυρεί στην άποψη ότι το συμπόσιο
ακολουθούσε το δείπνο κατα τη διάρκεια
του οποίου οι Έλληνες πρόγονοι συνήθως
δεν έπιναν. Μετά την εξάντληση των εδε-
σμάτων, περί το τέλος δηλαδή του δείπνου,
γινόντουσαν σπονδές και αφού εψάλλετο
ο παιάν άρχιζε το συμπόσιο δηλαδή ο πό-
τος, όπως φαίνεται στο συμπόσιο του Πλά-
τωνα.

Στην αρχαία Αθήνα λάβαιναν χώρα συ-
χνά συμπόσια και κατά τη διάρκεια τους
εκορυφώνετο η ευωχία με ευχάριστες και
σπουδαίες συνδιαλέξεις με μουσική και
χορό με παίγνια-αθύρματα και άλλα ψυχα-
γωγήματα που γέμιζαν με ψυχική ευεξία
τους συμπότες. Ο οίνος ανεμειγνύετο πάν-
τοτε με νερό η δε πόση ακράτου οίνου εθε-
ωρείτο γνώρισμα βαρβάρων. Με ψηφοφο-
ρία εξέλεγαν συμποσίαρχο, ο οποίος
επέβαλλε την τάξη στο συμπόσιο. Ο Πλά-
τωνας προτιμά σαφώς τα συμπόσια στα
οποία οι φιλοσοφικές συζητήσεις ήταν το
κυρίαρχο θέμα και όπως φαίνεται στο συμ-
πόσιό του κυριαρχούσε η πνευματική και
φιλοσοφική συζήτηση. 

Χρόνια τώρα στο κέντρο των Θρακομα-
κεδόνων σε συγκεκριμένο χώρο με ακρίβεια
στο σπίτι ευγενούς φίλου έχουμε συμπόσια
όμοια με τα των αρχαίων Ελλήνων. Κάθε
Πέμπτη, δηλαδή τέσσερις φορές το μήνα,
γίνεται συγκέντρωση ορισμένων φίλων και
γνωστών με εσώτερο πνευματικό αίτημα τη
γνώση. Οι συνδαιτυμόνες που βλέπουν «τις
Κυριακές κολλαρισμένες, τις Δευτέρες λα-
χανιασμένες, τρικυμισμένες τις Τρίτες, τελ-
ματωμένες τις Τετάρτες, κουρασμένες τις
Παρασκευές και λουλακιασμένα τα Σάβ-

βατα» κάνουν τις Πέμπτες με την έμπνευση
και την αγάπη του έξοχου φίλου μας Λεω-
νίδα Ζωγράφου ημέρες «που ντυνόμαστε
γνώση, αισθητική, ποίηση, φιλοσοφία και
μύθο και ανασταίνουμε τις ψυχές μας σε
παραδείσια πνευματική έξαρση». Θεωρώ
το Λεωνίδα Ζωγράφο φίλο μου και γνωρίζω
ότι μοιράζεστε μαζί μου την εκτίμηση μου.
Γιατρός, χειρουργός οφθαλμίατρος, επιτυ-
χημένος στο χώρο του, διδάκτωρ της Ια-
τρικής αλλά και «μουσικής επιστάτης». Δη-
μιούργησε θαυμάσια οικογένεια και με τις
δυο κόρες του συγκροτεί υπόδειγμα αν-
θρώπων, φίλων, Ελλήνων. Η μουσική του
κατάρτιση είναι τεράστια, η συλλογή του
δε σε μουσικές δημιουργίες απίστευτα υπε-
ράριθμη. Ευγενής, προσιτός, καλοκάγαθος,
ονειροπόλος, ονειροφάντης, τρυφερόκαρ-
δος, λιθοβολημένος από τη μελαγχολία με-
ρικές φορές, αλλά κρατάει στα χέρια του
το μίτο μιας σφύζουσας πνευματικής φω-
λιάς με αυτοθυσιαστική παράδοση σε
όλους μας. Φανταστείτε το μόνιμο συμπο-
σίαρχο να χτυπάει το κουδούνι και να κά-
θονται στη σειρά: η Νόνη και ο Ηλίας Πα-
παντωνάτος, η Παλμύρα και ο Ανδρέας
Παπαματθαίου, η Βαρβάρα Μπακάλη, η
Αρετή και ο Γιώργος Λιβανός, η Εύα Δη-
μώντα, η Αργυρώ και ο Κώστας Ζήσιμος, η
Όλγα Αδαλοπούλου, η Ρένια και ο Κώστα
Παγώνης, η Βούλα Γκιολή, ο Γιάννης Φρέ-
ρης, η Αφροδίτη Μπερσή, η Αθηνά Σιγανού,
η Ειρήνη και ο Παναγιώτης Κουράκος, η
Βάνα και ο Δημήτρης Λεμπέσης, ο Θύμιος
Ράππος, ο Γεράσιμος Φαράντος, η Μαρία
Τσιμπουράκη, η Καίτη Κούβαρη, ο Γιάννης
Ματθαίου, η Αλέκα Χελιδόνη, η Αγγελική
Παπαδοπούλου, η Τζούλια Δασκαλάκη, η
Ελένη Κατάρα, η Λόλα Κοντολέων και ο
υπογράφων.

Τα συμπόσια με τους συμποσιαστές σε
έξαρση δε διαθέτουν κατόπιν αυστηρής εν-
τολής του συμποσίαρχου, Λεωνίδα Ζωγρά-
φου – φέρει τρείς εκτός των άλλων σοβα-
ρούς τίτλους, άρχων της πόσεως,
συμποσίαρχος, ή βασιλεύς – οινοχόους και
οινηρούς θεράποντες. Σας δηλώνω με προ-

φανή λύπη ότι ο συμποσίαρχος δεν επιτρέ-
πει την επαναφορά και του αρχαίου τυπι-
κού. Κατά την έναρξη έπιναν με μέτρια πο-
τήρια. Στη συνέχεια και με την αύξηση της
ευωχίας έπιναν με μεγαλύτερα. Στο συμ-
πόσιο του Πλάτωνα βλέπουμε το Σωκράτη
και τον Αλκιβιάδη να κατεβάζουν μονορούφι
μέγα έκπωμα ο καθένας δηλαδή δοχείο που
χωρούσε 8 κοτύλες – κύπελλο – μονάδα
μετρήσεως υγρών με δύο λαβές – και μάλι-
στα απνευστί ή αμυστί κατά το αρχαιότε-
ρον. 

Σοβαρή έλλειψη του δικού μας συμπο-
σίου είναι ότι ο βασιλεύς συμποσίαρχος Λε-
ωνίδας Ζωγράφος απαγορεύει την είσοδο
στο συμπόσιο αυλητρίδων, ορχηστρίδων
και κιθαρωδών. Έχεις όμως το συμπόσιό
μας και δύο άλλες σοβαρές ελλείψεις. Αντί
για ανάκλιντρα έχει καρέκλες οι οποίες στε-
ρούνται υπαγκωνίων – μαξιλαριών. 

Επιφυλάσσομαι να υποβάλω γραπτή
πρόταση στο συμποσίαρχο να χρησιμοποι-
ούμε κύλικες, φιάλες και ρυτά και κατά την
ώρα του συμποσίου κώμος να κρούει τύμ-
πανο για ψυχική έξαρση και ανάταση των
παρευρισκομένων. Στο δικό μας συμόσιο
μετά την εξάντληση του θέματος της ημέ-
ρας υπέροχες γυναίκες και σύζυγοι στρώ-
νουν το τραπέζι με τραπεζομάντηλο. Ο ποι-
ητής γράφει «αν αφήσετε τις γυναίκες θα
στρώσουν με τραπεζομάντηλα όλη τη γη».
Προτείνω να τις αφήσουμε. Στη συνέχεια
χειροκαμόστρες πεπειραμένες φέρνουν τα
φαγητά από τα σπίτια τους. Υπέροχους κε-
φτέδες η μία, γεμιστό κοτόπουλο η άλλη,
πίττες κάθε είδους όλες, φάβα και κάθε εί-
δους λιχουδιά. Τις κατηγορώ μόνον ότι δε
μαγειρεύουν κουρκούτι και κατσαμάκι και
θα ζητήσω από το συμποσίαρχο να λάβει
μέτρα. Πίνουμε κρασί σε απλά ποτήρια και
χαμογελάμε ο ένας στον άλλο πρόσωπο
προς πρόσωπο και κοιταζόμαστε στα μάτια
άνθρωπος προς άνθρωπο.

Ας γυρίσουμε λοιπόν στις παραδόσεις
μας και τότε θα διαπίστώσουμε ότι ο Άγιος
Βασίλειος που έρχεται από τις χώρες των
υπερβορείων είναι το δικό μας αρχέτυπο

που μετεξελίχθηκε σε παγκόσμιο και συν-
δέται με την «κερυνίτιν έλαφον» την οποία
με διαταγή του Ευρυσθέα έπρεπε να συλ-
λάβει και να την φέρει ενώπιον του ο Ηρα-
κλής. Έφτασε στη χώρα των Υπερβορείων
ο ήρωας και εκεί τον υποδέχθηκε η Άρτεμις.
Μεταφράζω από τον 3ο Ολυμπιόνικο του
Πινδάρου στοίχοι 26-33.
«Εκεί η αλογολάτισσα κόρη της Λητούς 
Τον υπεδέχθη σαν ήρθε από της Αρκαδίας
τις βουνοπλαγές και τα κυματιστά φαράγ-
για
Όταν εξαναγκασμένος από τον πατέρα του
τις εντολές του Ευρυσθέα έπρεπε να εκτε-
λέσει
Φέρνοντας του την ελαφίνα την χρυσοκέ-
ρατη 
Αυτή που κάποτε η Ταϋγέτη
Είχε αφιερώσει στην όρθια Αρτέμιδα
Αυτήν ακολουθώντας εγνώρισε και εκείνη
τη χώρα που βρίσκεται πίσω από του πα-
γωμένου βορά τους ανέμους.
Εκεί αφού εστάθη τα δέντρα εθαύμασε».

Άλλωστε και ο Ησίοδος συνηγορεί στην
άποψη του Πινδάρου, αφού μας παραθέτει
πληροφορίες των ιερέων της Δήλου για
σχέσεις με τους υπερβορίους. 

Ο συμποσίαρχος γιατρός Λεωνίδας Ζω-
γράφος επέλεξε και δημιούργησε κέντρο
αυτοπαιδείας που σφύζει από παράδοση
ελληνικότητας, επιστήμης, φιλοφροσύνης
και ευωχίας πνευματικής με ανθρώπους
που θεωρούν την ελευθερία του λόγου και
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου θεμελιώ-
δεις επιλογές ζωής. Όλοι αυτοί ανήκουν σε
εκείνους που θεωρούν τα προβαλλόμενα
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είδωλα
ξένα προς την ελληνικότητα και την κληρο-
νομιά μας. Δημιουργός και υποστηρικτής
αυτού του πραγματικου πνευματικού κέν-
τρου είναι ο φίλος μου γιατρός και συμπο-
σίαρχος που η ζωή του και η δράση του
συμαδεύει την πνευματική ζωή των Θρακο-
μακεδόνων. Ακριβώς γιατί κατασκεύασε ένα
χώρο στον οποίο όλοι εμείς κοινωνούμε
πνευματικές και ηθικές αξίες.

Κωνσταντίνος Καλογεράς
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Κύκλοι Μητέρων

Οἱ Κύκλοι τῶν Μητέρων καί τῆς Προνοίας Θρακομακεδόνων
διοργάνωσαν «τραπέζι» στίς 15 Φεβρουαρίου στό ΠΚΘ, μέ σκοπό
τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας
Τριάδος. 

ΠΑΡΝΗΘΑ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 
Πωλείται οικόπεδο από ιδιοκτήτη, στη θέση «Μπίλιζα»

κοντά στην πλατεία και σε συγκοινωνίες, 1003 τ.μ.
με μεγάλη πρόσοψη.

Τηλέφωνο 6976819286

Ιατρός Συμποσίαρχος και μουσικής επιστάτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με μεγάλη μαςχαρά σας προσκαλούμε, να τιμήσουμε 

όλοι μαζί την «Ημέρα της Γυναίκας»
Σάββατο,7 Μαρτίου 2015 - ώρα 18.00μμ

Στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων.

Την ίδια ημέρα θα δοθεί Τσάι «Αλληλεγγύης»
Τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν σε

πάσχουσες οικογένειες της περιοχής μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Σημείωση : Το site του Συλλόγου είναι http://www.sgthrak.gr



428.567,55€ υπεξεραιθέντα χρή-
ματα από δημοτικά τέλη διεκδικεί ο
Δήμος Αχαρνών μετά από ενέργειες
του Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού από
τις εταιρείες πώλησης ηλεκτρικού ρεύ-
ματος Energa Power Trading A.E. και
Hellas Power Α.Ε. 

Με στόχο τη διασφάλιση και προ-
στασία των συμφερόντων των δη-
μοτών μας, ο Δήμος Αχαρνών παρί-
σταται ως Πολιτική Αγωγή κατά των
εταιρειών Energa Power Trading A.E.
και Hellas Power A.E., διεκδικώντας
428.567,55€ υπεξαιρεθέντα χρήματα
τα οποία εισπράχθηκαν μέσω των λο-
γαριασμών κατανάλωσης ρεύματος
αλλά δεν αποδόθηκαν ως Δημοτικά
Τέλη στον Δήμο Αχαρνών για το χρο-
νικό διάστημα από τον Σεπτέμβριου

του 2011 έως τον Ιούλιο του 2012.
Τα δημοτικά τέλη αφορούν τέλη ηλε-
κτροφωτισμού, καθαριότητας, τέλη
ακίνητης, περιουσίας, φόροι ηλεκτρο-
δοτούμενων χώρων, κλπ. 

Η οικονομική ζημία που προξένησαν
στον Δήμο Αχαρνών οι δύο παραπάνω
εταιρείες ανέρχεται στο ποσό των
428.567,55 ευρώ, και συγκεκριμένα
261.176,31 ευρώ  από την Energa
Power και 167.391,24 ευρώ από την
Hellas Power.

Η υπόθεση θα εκδικασθεί ενώπιον
του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων Αθηνών, και ο Δήμος Αχαρνών
θα διεκδικήσει την απόδοση των υπε-
ξεραιθέντων δημοτικών τελών αλλά
και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης.

ΔΗΜΟΤΙΚΑΦεβρουάριος 20156

« Α ρ ω γ ή »

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11:00 οι μαθητές των Μοντεσσοριανών

Σχολείων – Παιδαγωγικής Πρωτοπορίας επισκέφθηκαν το Κέντρο παιδιών με

ειδικές ανάγκες «Αρωγή»  του Δήμου Αχαρνών, που εδρεύει στους Θρακομακεδόνες.

Η ορχήστρα του σχολείου έπαιξε για τους μαθητές της «Αρωγής» Χριστουγεννιάτικες

και άλλες μελωδίες και τα παιδιά τραγούδησαν όλα μαζί γνωστά μουσικά κομμάτια.

Η Διεύθυνση του σχολείου παρέδωσε στον Πρόεδρο της «Αρωγής» κ. Γκασούκα,

δωροεπιταγές αξίας 300 ευρώ (χρήματα που προέρχονταν από το Χριστουγεννιάτικο

bazaar του σχολείου). Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοίκηση της

Αρωγής για να καλύψουν γενικότερες ανάγκες τη «Αρωγής».

428.567 € υπεξεραιθέντα δημοτικά τέλη
διεκδικεί ο Δήμος Αχαρνών

Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ελληνική
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και μέσω του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, την Τρίτη 20-1-
2015 και Πέμπτη 22-1-2015, τοποθετήθηκαν στον Δήμο μας 4 σταθμοί μέτρησης των
τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών όλων των ειδών. 

Οι σταθμοί μέτρησης τοποθετήθηκαν αρχικά στις περιοχές: Αγία Άννα, Κόκκινος
Μύλος, Κεντρικό Μενίδι  και Θρακομακεδόνες, με την προοπτική μετεγκατάστασής
τους διαδοχικά σε όλες τις περιοχές του Δήμου, με στόχο τον διαρκή έλεγχο της
τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομα-
γνητικά πεδία. 

Μέχρι το τέλος του 2015 η Ε.Ε.Α.Ε θα αναπτύξει μία διαδικτυακή πύλη μέσω της
οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των μετρήσεων
και να πραγματοποιούν αιτήματα, η διεύθυνση της οποίας θα γνωστοποιηθεί σε νεότερη
ανακοίνωσή μας.

Πληροφορίες: κα Παπαδονικολάκη, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τηλ.
2132072304.

Στο Συνέδριο της Περιφέρειας Αττικής για τα 
απορρίμματα ο Δήμαρχος Γ. Κασσαβός

Τις εργασίες του τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου για τη διαχείριση των απορριμμά-
των παρακολούθησε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γ. Κασσαβός. Το συνέδριο που διοργά-
νωσαν από κοινού η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΣΔΝΑ είχε θέμα: “Βιώσιμη, Οικολογική,
Οικονομική διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική”. 

Στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου, ο Δήμαρχος Αχαρνών είχε την
ευκαιρία να συνομιλήσει και να εξηγήσει αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
ο Δήμος Αχαρνών τόσο με την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα Δούρου, τον Υπουργό
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκο Βούτση, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
και Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γιώργο Πατούλη, τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη,
καθώς και με τους Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Πέτρο Φιλίππου, Γιώργο Καραμέρο, Χρήστο
Καπατάη. 

Ο Δήμαρχος κ. Κασσαβός δήλωσε: «Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των
απορριμμάτων μπορεί να αποδειχθεί σωτήριος μοχλός ανάπτυξης για τις τοπικές κοι-
νωνίες, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, όσο και της προστασίας του
Περιβάλλοντος. Ο Δήμος Αχαρνών, παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις
στο συγκεκριμένο θέμα και συνεργαζόμαστε στενά με την Περιφέρεια Αττικής και
όλους τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για τη διαχείριση των
απορριμμάτων μας που να εξασφαλίζει ταυτόχρονα προοπτική ανάπτυξης, αλλά και
οικονομία. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά πως το 2012 ο Δήμος Αχαρνών κατέβαλε
το ποσό των 2 εκ. ευρώ (!) για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων!»

Η εκδήλωση για την κοπή πίτας 
της παράταξης “Για την Πόλη μας” 

Σε πολύ ευχάριστο κλίμα η Δημοτική Παράταξη «Για την πόλη μας»

έκοψε την πίτα της για το 2015.

Ο κ. Σωτήρης Ντούρος, σημείωσε ότι μια ήττα είναι ανθρώπινο να δημι-

ουργεί δυσάρεστα συναισθήματα. «Όμως δεν παραγνωρίζουμε ότι ο αχαρ-

ναϊκός λαός τίμησε την παράταξη με μεγάλο ποσοστό και αυτό το τιμούμε.

Ως αξιωματική αντιπολίτευση ασκούμε τον ρόλο τον οποίο μας ανέθεσαν οι

δημότες υπεύθυνα. Στεκόμαστε απέναντι στη διοίκηση στα θέματα που κρί-

νουμε ότι θίγεται το συμφέρον της πόλης. Στεκόμαστε όμως αρωγοί στα ζη-

τήματα στα οποία η διοίκηση προωθεί τις σωστές λύσεις και αυτό φαίνεται

από το γεγονός ότι σε πολλά από αυτά ζητήματα έχουμε συμφωνήσει.»

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ πολλών συντοπιτών

μας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γιάννα Τσούπρα και Γιάννης Σμέρος, ο

πρώην Δήμαρχος Τάσος Μουστακάτος, ο συγγραφέας Ιωάννης Κορνιλάκης

κ.α.



Με αφορμή το τραγικό συμβάν την
Παρασκευή 13/02 της αυτοκτονίας

ενός νέου ανθρώπου που κρατούνταν στο
Κλειστό Κέντρο Φιλοξενίας παράνομων
μεταναστών στην Αμυγδαλέζα με πρωτο-
βουλία του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη
Κασσαβού, συγκλήθηκε έκτακτο Δημοτικό
Συμβούλιο το βράδυ του Σαββάτου
14/02/2015 με μοναδικό θέμα την έκδοση
απόφασης.

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του
Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού στην οποία
αναφέρεται ότι:
• Η μεταναστατευτική πολιτική της χώρας

μας δεν μπορεί να ασκείται μέσω στρα-
τοπέδων κράτησης μεταναστών.

• Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αντιμετω-
πιστεί άμεσα το οξύ κοινωνικό και αν-
θρωπιστικό ζήτημα που συνεπάγεται η
παρουσία χιλιάδων μεταναστών στη
χώρα μας.

• Ειδικότερα, ο Δήμος Αχαρνών έχει πληγεί
ανεπανόρθωτα από την οικονομική και
ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τη
χώρα μας τα τελευταία χρόνια και δεν
αντέχει περαιτέρω γκετοποίηση και κοι-
νωνική υποβάθμιση.

• Η μέχρι σήμερα λειτουργία του κλειστού
Κέντρου Φιλοξενίας παράνομων Μετα-
ναστών στην Αμυγδαλέζα αποτελεί ωρο-
λογιακή βόμβα για τα θεμέλια της τοπι-
κής μας κοινωνίας.

• Οι συνθήκες λειτουργίας και κράτησης
στο Κέντρο Μεταναστών στην Αμυγδα-
λέζα αποτελούν ντροπή για την ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια και παραβιάζουν κατά-
φωρα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

• Και τέλος το ηθικό  χρέος που έχουμε
ως Δημοτική Αρχή να προστατέψουμε
την κοινωνική ειρήνη, την ασφάλεια και
την αξιοπρέπεια των κατοίκων μας, αλλά
και την ασφάλεια και αξιοπρέπεια των
ανθρώπων που κρατούνται στο κέντρο
κράτησης.
Πρότεινε στο σώμα του Δημοτικού

Συμβουλίου να ζητηθεί από την επί-
σημη πολιτεία το άμεσο και οριστικό
κλείσιμο του κέντρου κράτησης στην
Αμυγδαλέζα, η άμεση και ασφαλής
εκκένωση του κέντρου, με ταυτό-
χρονη απομάκρυνση όλων των ατό-
μων που κρατούνται εκεί.  Η πρόταση
του Δημάρχου ψηφίστηκε κατά πλει-
οψηφία.
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Συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών 
με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός πραγματοποίησε επίσκεψη την Πέμπτη
12/02/15 στο νέο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ Γιάννη Πα-
νούση, στο πλαίσιο των διμερών επαφών του για την πάταξη της παραβατικότητας
και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στις Αχαρνές, αμέσως μετά την εξαγγελία
των προγραμματικών δηλώσεων. 

Στη συνάντηση, ο Δήμαρχος κ Κασσαβός ενημέρωσε λεπτομερώς τον νέο Υπουργό
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το Σύμφωνο Συνεργασίας που υπο-
γράφηκε πρόσφατα μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και της ΕΛ.ΑΣ. Ο κ Κασσαβός συζήτησε
με τον νέο Υπουργό τη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι των Αχαρνών
εξαιτίας της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας και της παράνομης λειτουργίας
του Κέντρου Κράτησης Λαθρομεταναστών στην Αμυγδαλέζα, ενώ ζήτησε τη δέσμευσή
του για την άμεση υλοποίηση του συμφώνου συνεργασίας με στόχο τη διαρκή και
αποτελεσματική αστυνόμευση των Αχαρνών. Επίσης, παρών στη συνάντηση ήταν και
ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ Δημήτρης Τσακνάκης.

Ο Υπουργός από την πλευρά του δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει σύντομα νέα συνάν-
τηση, όπου θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συμφώνου συνεργασίας
και τόνισε ότι συνιστά μεγάλη πρόκληση η λειτουργία ενός πρότυπου αστυνομικού
κέντρου στο εγκαταλελειμμένο Γυμνάσιο της Αυλίζας με τη μεταφορά επι-
πλέον δυνάμεων και υπηρεσιών από την ευρύτερη περιοχή, το οποίο στο
μέλλον θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο και για τις υπόλοιπες περιοχές της
χώρας με αντίστοιχα προβλήματα. Ενώ επεσήμανε πως σύντομα θα δωθεί λύση και
για το Κέντρο Μεταναστών στην Αμυγδαλέζα, για το οποίο ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία
με την αρμόδια Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου.

Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο από τον 
Δήμαρχο για το κλείσιμο του Κέντρου 

μεταναστών στην Αμυγδαλέζα

Εκδήλωση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ανατολικής Αττικής και το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ 

για το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών

Πραγματοποιήθηκε  με εξαιρετική επιτυχία στις 15 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα
11.30 π.μ  στην κατάμεστη  αίθουσα της Αρχαιολογικής Συλλογής  Αχαρνών,η εκ-
δήλωση για  την συμπλήρωση 8 ετών από την εύρεση του αρχαίου θεάτρου Αχαρ-
νών, με στόχο την ανάδειξη,προβολή και πλήρη αποκατάσταση του, που συν-
διοργανώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και το
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ σε συνεργασία με τη Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών. Παραβρέθηκαν οι
βουλευτές   κ.κ. Ιωάννης Δέδες,  Νίκος Ορφανός , Παύλος Χαϊκάλης και ο κ. Ιά-
κωβος Ποθητός ως εκπρόσωπος του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αλέξη Μη-
τρόπουλου, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασσαβός, ο πρόεδρος του σωμα-
τείου ΔΙΑΖΩΜΑ κ. Σταύρος Μπένος  η Αρχαιολόγος, Συγγραφέας και ανασκαφέας
του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών Μαρία Πλάτωνος - Γιώτα, η αρχαιολόγος της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής κ.  Γιάννα Γκουρτζιούμη, η προϊστα-
μένη του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του  Δήμου Αχαρνών κ.
Έλενα Κασωτάκη, ο εκπρόσωπος ης  Μητροπόλεως  Ιλίου Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως αιδεσιμώτατος  π. Αναστάσιος Σαργέντης, η εκπρόσωπος της περιφερει-
άρχου Αττικής  κ. Ρένας Δούρου  και αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας
Ανατολικής Αττικής  κ. Γιάννα Τσούπρα, ο επικεφαλής της παράταξης «Αχαρνείς»
δημοτικός σύμβουλος κ. Οδυσσέας Καμπόλης, ο εντεταλμένος σε θέματα πολε-
οδομίας δημοτικός σύμβουλος κ. Στέργιος Πεδιαδίτης, ο πρόεδρος της  ΔΗΦΑ κ.
Γιώργος Δασκαλάκης, ο Διευθυντής του 5ου Γυμνασίου Αχαρνών κ. Σπύρος Κα-
ραβίας με την καθηγήτρια κ. Τζούλια Εφεντζή και ο Διευθυντής του 9ου Γυμνασίου
Αχαρνών δρ Λαμπρινός Πλατυπόδης, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος κ. Γε-
ώργιος Λεκάκης, η υποθηκοφύλακας Αχαρνών κ. Ελένη Τσεμπετζή,  ο  πρόεδρος
του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών κ. Βασίλης Νίκας,  η πρόεδρος της ΕΓΕ
Αχαρνών κ. Λίτσα Αλεξάνδρου –Πανά, η Δρ Αναστασία Παμουκτσόγλου πάρεδρος
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η πρόεδρος της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών κ.
Ειρήνη Μπαϊρακτάρη, εκπρόσωποι της ΙΛΕΑ, του Ομίλου των Φίλων της Δημοτικής
Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς», της Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών,  εκπρό-
σωποι του φορέα «Κοινωνικό Έργο Προσφέρω», ο τοπικός τύπος και πλήθος με-
λών των τοπικών φορέων και μελών-εθελοντών του Επισκηνίου και όλοι μαζί με
την παρουσία τους δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στις ενέργειες και  στις
δράσεις  του Επισκηνίου για την άμεση πλήρη αποκάλυψη του σημαντικότερου
μνημείου της πόλης μας. Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε από τον δημοσιογράφο
κ. Κώστα Ζίγκηρη και συνεργείο της ημερήσιας αθηναϊκής εφημερίδας Kon-
traNews.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι με συγκίνηση παρακολούθησαν το  εμβόλιμο θεατρικό
δρώμενο, κατά την ομιλία της αρχαιολόγου  κ.  Ιωάννας Γκουρτζιούμη,  των εξαι-
ρετικών ηθοποιών και εθελοντριών-μελών του Επισκηνίου,  Παρασκευής Δαμά-
σκου,  Γιάννας Μαλακατέ, Ράνιας Παπαδάκου, Αικατερίνης Παυλάκη και Ιφιγένειας
Στάικου υπό την καθοδήγηση της κ. Καλλιόπης Καλαφάτη καθώς και των ταλαν-
τούχων  μουσικών Αθανασίου Κατάρα  (φλάουτο) και Σπύρου Κονσολάκη (κιθάρα)
με την ερμηνεία εκλεκτών μελωδιών του Μάνου Χατζηδάκη.

Το  «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ»-Κίνηση Πολιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου
Αχαρνών  ευχαριστεί θερμά την συνδιοργανώτρια Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατο-
λικής Αττικής και προσωπικά την  αρχαιολόγο της Εφορείας κ. Ιωάννα Γκουρτζι-
ούμη, τη Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών για τη συνεργασία της, τα ΜΜΕ και όλους
όσους τίμησαν με την παρουσία τους  την εκδήλωση αυτή, κυρίως δε τα μέλη-
Εθελοντές του Επισκηνίου, που για μια ακόμη φορά με το ζήλο τους συνέβαλαν
καθοριστικά  στην επιτυχία της.

www.episkinion.orginfo@episkinion.org
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«Κότινος» και το ταξίδι συνεχίζεται...

Ο «Κότινος», το γνωστό πλέον δέντρο ζωής του Παραρτήματος Αχαρνών της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ,που φιλοξενείται τους τελευταίους μήνες
από φορείς και Συλλόγους του Δήμου μας, συνεχίζει να συλλέγει φάρμακα για
άπορους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας.

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, ο «Κότινος» μεταφέρθηκε παρουσία του
Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του  Παραρτήματος, από τη Φιλότεχνη Λέσχη
Αχαρνών, στην ΙΛΕΑ, όπου και θα παραμείνει για 30 ημέρες.

Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης  Καζανάς, δήλωσε ικανοποιημένος από τη μέχρι
τώρα πορεία της δράσης αυτής και ανέφερε πως το Παράρτημα Αχαρνών της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας βρίσκεται πάντα στο πλευρό όσων έχουν
ανάγκη και θα συνεχίσει δυναμικά αναλαμβάνοντας tνέες πρωτοβουλίες και στο
μέλλον.

Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατά-
νυξη, η τοπική κοινωνία των Αχαρνών τί-
μησε τη μνήμη του Πολιούχου της, Ιερο-
μάρτυρα Αγὶου Βλασίου. 

Στη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό
Ναό του Αγίου Βλασίου, χοροστάτησε και
εφέτος, μετά από πρόσκληση του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου Αχαρνών
και Πετρουπόλεως, κ Αθηναγόρα, ο Μη-
τροπολίτης Καπιτωλιάδος κ Ησύχιος.

Παρά το τσουχτερό κρύο και τη χιονό-
πτωση, που δε σταμάτησε καθόλου, πραγ-
ματοποιήθηκε σε κατανυκτική ατμόσφαιρα
η περιφορά των Ιερών Λειψάνων και της
εικόνας του Αγίου Βλασίου από τα μέλη
του χορευτικού τού Λυκείου Ελληνίδων
Αχαρνών και της ΔΗ.Κ.Ε.Α. που σχημάτι-
σαν μία τιμητική πομπή, παρουσία πλήθους
πιστών. 

Στον εορτασμό παρευρέθηκαν οι Σεβα-
σμιώτατοι Μητροπολίτες, Ιλίου Αχαρνών
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Ηλιου-
πόλεως (Αιγύπτου) κ. Θεόδωρος, Νέας Ιω-
νίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, Αργολί-
δος κ. Νεκτάριος και ο Επίσκοπος
Επιδαύρου κ. Καλλίνικος. Το παρών επίσης
έδωσαν ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασ-
σαβός, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.

Αλέξης Μητρόπουλος, οι Βουλευτές κ.κ.
Δέδες, Σκουρολιάκος, Βορίδης, Οικονόμου
και Μπούρας, ο Αντιπρόεδρος του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου κ. Χάρης Δαμάσκος,
ο Δήμαρχος Φυλής κ. Παππούς, ο Υποπτέ-
ραρχος Αθανάσιος Τσαλίκης, εκπρόσωποι
των Σωμάτων Ασφαλείας, Αντιδήμαρχοι και
Δημοτικοί Σύμβουλοι των Αχαρνών.

Hμερίδα υγείας

Μ ε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, η
“Ημερίδα Υγείας” που συνδιοργάνωσαν το Παράρτημα Αχαρνών της

Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.Α) με το Παράρτημα Αχαρνών της
Ένωσης Γυναικών Ελλάδας.

Θέματα της ημερίδας ήταν τα Αυτοάνοσα Συστηματικά Νοσήματα και ο Μαστός
ως πηγή ζωής και νόσου. 

Την Ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο Δήμαρχος Αχαρνών
κ. Ιωάννης Κασσαβός, μέλη φορέων, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μέλη και φίλοι των
παραρτημάτων.

Οι εισηγητές, καταξιωμένοι Επαγγελματίες Υγείας, ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση των Παραρτημάτων και παρουσίασαν με ιδιαιτέρως κατανοητό τρόπο
τις εισηγήσεις τους. Την πρώτη συνεδρία παρουσίασε, ο Δρ Ευθύμιος
Σταυρόπουλος, Αρχιπλοίαρχος Ιατρός Ρευματολόγος και Υποδιευθυντής
ΓΕΝ/ΔΥΓ, και τη δεύτερη ο Δρ Αριστείδης Διαμαντής, Πλοίαρχος Κυτταρολόγος
και Διευθυντής Εκπαίδευσης ΝΝΑ.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας κ. Παναγιώτης Καζανάς στην ομιλία του τόνισε πως θεωρεί επιτακτική
την ανάγκη για σωστή ενημέρωση της κοινωνίας σε θέματα πρόληψης και υγείας
και συμπλήρωσε πως είναι στο χέρι του καθενός μας η διαφύλαξη της υγείας
μας καλώντας σε επαγρύπνηση. 

Στο πλαίσιο της φετινής  Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καρκίνου, η Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρείαπραγματοποίησε μία σειρά εκδηλώσεων με  το σύνθημα

"ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ",  σε πολλές περιοχές της χώρας με στόχο την ενημέρωση
και έγκαιρη διάγνωση  της νόσου.

Το Παράρτημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, έλαβε μέρος και
έστειλε το δικό του μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου, την Τε-
τάρτη 4-2-2015,στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Από το πρωί της Τετάρ-
της μέλη του Παραρτήματος διένειμαν σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια στους πο-
λίτες της πόλης μας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μέσα από μια λιτή τελετή, μαθητές του 28ου
Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών,σχημάτισαν τον κύκλο της ζωής, και έστειλαν δε-
κάδες μπαλόνια στον ουρανό αποχαιρετώντας  τις ψυχές που χάθηκαν από την
επάρατη νόσο. Τη δράση πλαισίωσαν και οι μαθητές του Γυμνασίου Διαπολιτισμι-
κής Εκπαίδευσης Αχαρνών.

Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές για τη συμμετοχή τους και όσους βοήθησαν
να υλοποιηθεί η δράση αυτή. 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χ. Καζανάς
Χειρουργός Οδοντίατρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγίου Βλασίου



Ενημερώνουμε τους πολίτες σχετικά με την καταλληλόλητα ή μη των
νερών των πηγών της Πάρνηθας, για ανθρώπινη κατανάλωση, (σύμ-
φωνα με το αρ. πρωτ. 4772/24-12-2014 έγγραφο του Δασαρχείου
Πάρνηθας) ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΟΝΤΙΤΑ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ-ΤΑΤΟΪΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΜΑΧΟΥΝΙΑ-ΤΑΤΟΪΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΙΘΑΡΑ (στον δρόμο) ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΣΚΙΠΙΖΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΧΑΡΑ-ΜΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΥΡΑ (ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ) ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΦΥΛΗ-ΧΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΛΑΤΑΝΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΒΙΛΛΙΑΝΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΜΠΑΦΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΜΕΣΙΑΝΟ ΝΕΡΟ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΗΓΑΔΙ ΛΟΙΜΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΗΓΑΔΙ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χημικές αναλύσεις των
πηγών μπορείτε να απευθυνθείτε στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας (τηλ. 2102445226).
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Kαταλληλότητα νερών πηγών Πάρνηθας Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η αποκατάσταση 
του οδικού δικτύου των Αχαρνών 

Την πορεία αποκατάστασης του οδικού
δικτύου της πόλης, δεδομένου ότι οι εν
λόγω εργασίες είχαν παγώσει για μεγάλο
χρονικό διάστημα, εξαιτίας των άσχημων
καιρικών συνθηκών και των βροχοπτώσεων
που δυσχέραιναν το έργο των ειδικών συ-
νεργείων παρακολουθεί από κοντά ο Δή-
μαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός.

Ο Δήμαρχος έδωσε μεγάλη έμφαση
στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την ποιότητα των εργασιών που πραγ-
ματοποιούνται, ζητώντας πλήρη ενημέρωση από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου κ. Νίκο Γεωργακόπουλο για τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολου-
θούνται ώστε το οδόστρωμα να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής και
ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια πεζών και διερχομένων αυτοκινή-
των.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργακόπουλο, που έχει την ευθύνη επίβλεψης των συ-
νεργείων, η μέθοδος που ακολουθείται είναι η πλέον ενδεδειγμένη δεδομένων
των καιρικών συνθηκών και της ταυτόχρονης κυκλοφορίας οχημάτων. Συγκεκρι-
μένα, εφαρμόζονται σημειακές επεμβάσεις με απόξεση (φρεζάρισμα) του κατε-
στραμμένου οδοστρώματος και αντικατάστασής του με διπλή στρώση νέου, λαμ-
βάνοντας ειδική μέριμνα για την απορροή των υδάτων, όπου αυτό είναι δυνατό.
Ενώ με την ολοκλήρωση των σημειακών επεμβάσεων και μέσα στο περιορισμένο
πλαίσιο της συγκεκριμένης εργολαβίας, θα γίνει προσπάθεια κάλυψης των μεμο-
νωμένων λάκκων που αποτελούν ένα χρόνιο και δυσεπίλυτο πρόβλημα του δήμου.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και επισκευής, με έμφαση
στα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου όπως για παράδειγμα Μόρνου,
Μπόσδα, Δημοκρατίας, Παύλου Μελά (Μεγάλα Σχίνα - Θρακομακεδόνες), Νεάρχου,
Κύμης, κλπ., με στόχο τη βελτίωση της βατότητάς τους, την μεγιστοποίηση της
κυκλοφοριακής ασφάλειας και την αποφυγή ατυχημάτων.

Η διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς
τέθηκε στη σύσκεψη των Δημάρχων
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και Φυλής
κ. Χρήστου Παππού με τους Αντιπεριφε-
ρειάρχες Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρο

Φιλίππου και Δυτικής Αττικής κ. Γιάννη
Βασιλείου. 

Το ρέμα της Εσχατιάς, που διασχίζει
τους δύο όμορους Δήμους Αχαρνών και
Φυλής,  έχει βρεθεί πολλές φορές στο επί-
κεντρο το φετινό χειμώνα, λόγω της
υπερχείλισής του από έντονες βροχοπτώ-
σεις και τις καταστροφικές πλημμύρες σε
κατοικημένες περιοχές. 

Σε επιτόπια αυτοψία που πραγματοποι-
ήθηκε στην περιοχή, οι Αντιπεριφερειάρ-
χες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής
δεσμεύθηκαν ότι θα ολοκληρωθεί σύν-
τομα ο καθαρισμός του ρέματος με την

απομάκρυνση απορριμάτων και ογκωδών
αντικειμένων και θα προχωρήσουν οι με-
λέτες που έχουν εκπονηθεί για τη διευθέ-
τησή του. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-

σαβός τόνισε την ανάγκη να ολοκληρω-
θούν γρήγορα τα έργα διευθέτησης του
ρέματος της Εσχατιάς από το ύψος των
Αχαρνών, με στόχο τον περιορισμό του
όγκου των υδάτων. Ο κ. Κασσαβός τό-
νισε: «Είναι απαράδεκτο το 2015, να
χάνονται περιουσίες και να κινδυ-
νεύουν ανθρώπινες ζωές στις Αχαρ-
νές και τα Άνω Λιόσια. Έχουμε
υποχρέωση να δώσουμε ένα τέλος σ’
αυτή την κατάσταση. Αρκετός χρό-
νος έχει χαθεί όλα αυτά τα χρόνια. Οι
πολίτες περιμένουν από εμάς οριστι-
κές λύσεις». 

Στο ρέμα της Εσχατιάς για επιτόπια αυτοψία
οι Δήμαρχοι Αχαρνών και Φυλής

ó÷ïëÞ
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Λεφτά υπάρχουν!
8 εκατομμύρια από τον Βενιζέλο στο …Σουδάν

λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές! 
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The Daily Telegraph:

Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα διασχίσουν τη Μεσόγειο
και θα εμφανιστούν ως μετανάστες...

Σύμφωνα μ΄ ένα ντοκουμέντο που εξασφάλισε
το αντιτζιχαντιστικό think tank Quilliam η τρομο-
κρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ευελπιστεί
να «κατακλύσει τη βόρεια Λιβύη με τους μαχητές
της για να διασχίσουν έπειτα τη Μεσόγειο εμ-
φανιζόμενοι ως μετανάστες «αποκαλύπτει στις
17 Φεβρουαρίου η The Daily Telegraph. Αφού
θα διασχίσουν την Μεσόγειο Θάλασσα οι μαχητές
αυτοί λογαριάζουν «να δοκιμάσουν να επιτεθούν

στις ναυτιλιακές γραμμές των πόλεων του νότου της Ευρώπης” , προσθέτει η
εφημερίδα.

Ο συγγραφέας του άρθρου που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Abu Arhim Al-
Libim, είναι ένα μέλος σημαντικό του Ισλαμικού Κράτους και λειτουργεί ως «προ-
παγανδιστής και στρατολόγος στο web».

«Η Λιβύη διαθέτει ένα τεράστιο δυναμικό για μας«, γράφει ο Al-Libim, όπως
αναφέρει η βρετανική εφημερίδα. Προσθέτει: «η χώρα έχει κατακλυστεί από
όπλα που στην πλειονότητά τους εξασφαλίστηκαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο στη
Λιβύη», αναφέροντας παράλληλα ότι «πολυάριθμα ταξίδια παράνομων μεταναστών
που προέρχονται από την Λιβύη» προσφέρονται ως μια ευκαιρία εκμετάλλευσης.
Σύμφωνα με την Daily Telegraph, η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος «κατέχει ήδη
πολλά δίκτυα εγκατεστημένα στη Λιβύη. Αυτή είναι η οργάνωση που στις 15 Φε-
βρουαρίου ανέβασε ένα βίντεο με τον αποκεφαλισμό 21 χριστιανών Αιγυπτίων.
Αυτά τα σχόλια του προπαγανδιστή έρχονται τη στιγμή που η Δύση δείχνει όλο
και πιο ανήσυχη απέναντι στην επιδείνωση της ασφάλειας της Λιβύης», συμπεραίνει
η βρετανική εφημερίδα.

(courrierinternational 18/2/15)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΦΕΡΩ»
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΧΑΡΝΑΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ

Το Κοινωνικό έργο ‘’Προσφέρω’’ με έδρα το Μενίδι (Αχαρναί), απαρτίζε-
ται από μια ομάδα εθελοντών πολιτών, οι οποίοι ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ, τον
δύσκολο αυτό καιρό που ζούμε, με τη βοήθεια του κόσμου, προσφέρουν
βοήθεια στους συνανθρώπους μας.
ΑΡΧΗ ΜΑΣ: ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ.
Συγκεντρώνουμε κουβέρτες, ρουχισμό για όλες τις ηλικίες, υποδήματα,
παιχνίδια, σχολικά είδη, τρόφιμα και φάρμακα (όχι ληγμένα).
Τα φάρμακα που συγκεντρώνουμε παραδίδονται στα Κοινωνικά φαρ-
μακεία-ιατρεία Μενιδίου, Μεταμόρφωσης αλλά και στους Γιατρούς του
Κόσμου.
Η διαλογή του ρουχισμού γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε οι-
κογένειας, που ζητάει την βοήθειά μας.
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ:
1. Την τρίτη ηλικία, όπου αρκετές φορές έχουμε βοηθήσει, είτε ατομικά
είτε σε ιδρύματα όπου φιλοξενούνται.
2. Τα μικρά παιδιά, όπου πολλές φορές τους πηγαίνουμε ρουχισμό, υπο-
δήματα και παιχνίδια στα ιδρύματα όπου φιλοξενούνται, όπως Κιβωτό
του Κόσμου, Λύρειο ίδρυμα, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, Βρεφών Μητέρα
κτλ.
3. Τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ψυχιατρικά ιδρύματα και
χρειάζονται ρουχισμό που φροντίζουμε να τους παρέχουμε, όπως στο
ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο κτλ.
4. Τους συνανθρώπους μας που κοιμούνται έξω και δυστυχώς ακόμα και
μικρά παιδιά. Όσο μπορούμε τους παρέχουμε ρουχισμό, υποδήματα,
κουβέρτες αλλά και σπιτικό ζεστό φαΐ.
5. ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΆΣΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ‘’ΠΡΟ-
ΣΦΕΡΩ’’ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΧΑΡΝΑΙ, ΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ
ΤΟ ΤΗΛ: 6937191968 - 6971724357 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ή ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ
FACEBOOK...
Τα ρούχα και τα υποδήματα που προσφέρετε να είναι σε καλή κατά-
σταση, όχι σκισμένα, όχι βρώμικα.
Όταν μας ζητάτε πράγματα και ενημερώνεστε οτι έχουν βρεθεί, παρα-
καλείστε εντός 20 ημερών να τα παραλαμβάνετε, αλλιώς θα δίνονται σε
άλλες οικογένειες.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ‘’ΠΡΟΣΦΕΡΩ’’
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937191968 - 6971724357
ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 8 ΑΧΑΡΝΑΙ ΜΕΝΙΔΙ

blog: http://wwwprosfero.blogspot.gr/
Facebook:  Κοινωνικό έργο Προσφέρω

Υπάρχουν άτομα που πιστεύουν

ότι μπορούν να κάνουν γενικό-

λογες δηλώσεις δίχως να έχουν κανένα

κόστος. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρούν

ότι ο λαϊκισμός δεν έχει όρια

όσο είναι αποτελεσματικός.

Το πρόβλημα όμως υπάρχει

και είναι μάλιστα σοβαρό

όταν είναι ειδικοί που ακούν

αυτές τις δηλώσεις. Τώρα

έχουμε ένα χειροπιαστό πα-

ράδειγμα με τους υδρογο-

νάνθρακες. 

Όταν κάποιος δηλώνει ότι

δεν θα αγγίξει ένα μικρό δια-

γωνισμό για τρία οικόπεδα

θαλάσσια και μη, ενώ θα αλ-

λάξει τον επίσημο μεγάλο διαγωνισμό

για τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα της

ελληνικής ΑΟΖ, για να μπορέσει να

στριμώξει τους ξένους επενδυτές, δίνει

την εντύπωση ότι δεν θα υπάρχει κα-

νένα κόστος. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον

να αναλύσουμε τι έγινε με τον μικρό

διαγωνισμό. Τα δεδομένα είναι απλά.

Μόνο και μόνο οι δηλώσεις έφτασαν

για να φύγουν τελικά όλες οι ξένες

εταιρείες από τον διαγωνισμό. Πιο

συγκεκριμένα, από τον διαγωνισμό

έφυγε η ιταλική Enel, η αγγλοολλαν-

δική Shell, η γαλλική Total και η

ισπανική Repsol. 

Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι

είναι όλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Πάν-

τως ο διαγωνισμός δεν έχει πια ξένους

υποψήφιους και αυτό από μόνο του

κοστίζει στην Ελλάδα. Πρέπει αυτό

το θέμα να γίνει απολύτως κατανοητό

από όλους. Γιατί όσοι πιστεύουν ότι

θα πιέσουν τους ξένους προς όφελός

μας, τι θα κάνουν τώρα που δεν είναι

καν υποψήφιοι. Όμως το πιο σοβαρό

πρόβλημα είναι ο μεγάλος μας δια-

γωνισμός για τα είκοσι θαλάσσια οι-

κόπεδα, διότι πρέπει να έχουμε μεγάλες

υποψηφιότητες αν θέλουμε πραγματικά

να αξιοποιήσουμε την ελληνική ΑΟΖ

και σε αυτό το πλαίσιο να παίξουμε

ένα σημαντικό ρόλο για την Ελλάδα,

για το εργατικό δυναμικό, για την οι-

κονομία μας. Γι’ αυτόν το λόγο

χρειάζεται υψηλή στρα τηγική.

Οι γενικόλογες δηλώσεις έχουν επιπτώσεις
Ν. Λυγερός



Εναν σχεδόν αιώνα μετά τον θάνατό

του, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ανα-

γνωρίζεται ως ο κορυφαίος Ελληνας λογο-

τέχνης και το έργο του εξακολουθεί να φω-

τίζεται από αναρίθμητες μελέτες.

Eγεννήθην εν Σκιάθω την 4ην Μαρτίου

του1851. Εβγήκα από το ελληνικόν σχολείον

εις τα 1863 αλλά μόνον το 1867 εστάλην

εις το Γυμνάσιον Χαλκίδος όπου ήκουσα

την α΄ και την β΄ τάξιν. Την γ΄ τάξιν εμαθή-

τευσα εις Πειραιά. Είτα διέκοψα τας σπουδάς

μου και έμεινα εις την πατρίδα. Κατά Ιούλιον

του 1872 επήγα εις το Αγιον όρος όπου

έμεινα ολίγους μήνας. Το 1873 ήλθα εις

Αθήνας και φοίτησα εις την δ΄ του Βαρβα-

κείου. Το 1874 ενεγράφην εις την φιλοσοφι-

κήν σχολήν όπου ήκουα κατ’ εκλογήν ολίγα

μαθήματα φιλολογικά, κατ’ ιδίαν δε ησχο-

λούμην εις τας ξένας γλώσσας. 

Μικρός εζωγράφιζα Αγίους, είτα έγραφα

στίχους και εδοκίμαζα να συντάξω κωμωδίας.

Το 1868 επεχείρησα να γράψω μυθιστόρημα.

Το 1879 εδημοσιεύθη η «Μετανάστις» έργον

μου εις τον Νεολόγον Κωνσταντινουπόλεως.

Το 1881 εν θρησκευτικόν ποιημάτιον εις το

περιοδικόν «Σωτήρα». Το 1882 εδημοσιεύθη

«οι Εμποροι των Εθνών» εις το Μη Χάνεσαι,

αργότερα έγραψα περί τα εκατόν διηγήματα,

δημοσιευθέντα εις διάφορα περιοδικά και

εφημερίδας». 

Αυτό είναι ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα,

ιδιαίτερα φτωχό σχετικά με το έργο του. Ας

μην ξεχνάμε, όμως, ότι ο Παπαδιαμάντης

δεν είδε ποτέ όσο ζούσε ένα βιβλίο τυπωμένο

με το όνομά του. Ακόμη και για την έκδοση

ενός συγκεντρωτικού τεύχους με τα διηγή-

ματά του δημοσίευσε κάποτε αγγελία ζη-

τώντας την οικονομική συνδρομή του κοινού

- και δεν εκδόθηκε. Η ζωή του, αν εξαιρέ-

σουμε τα ανέμελα παιδικά χρόνια, ήταν όχι

απλώς δύσκολη αλλά μαρτυρική. 

Μέσα από την αλληλογραφία του με τον

πατέρα του, που μάταια περιμένει να τον

καμαρώσει καθηγητή, είναι ολοφάνερη η

ανέχεια που θα στοιχειώνει για πάντα τη

ζωή του. «Με 6.000 δραχμάς διετηρήθην

εγώ εις τας Αθήνας επί δέκα έτη, πότε νη-

στικός και πότε χορτάτος. Αυτή είναι η αλή-

θεια. Συνεχής και μόνιμος εργασία δεν ευ-

ρέθη δι’ εμέ. Οσάκις τυχόν μου εμειδία επ’

ολίγον μία ελπίς, η σκληρά τύχη μοι την

αφήρπαζε... Λοιπόν, τοιαύτας ελεεινότητας

πρέπει να σας γράφω για να πιστεύσητε

ότι δεν είμαι άσωτος;... Ας μείνωμεν εις την

έντιμον πενίαν μας δια να μας βοηθή και ο

Θεός».

Αλαφροπατώντας σαν ίσκιος
Για να καταφέρει να επιβιώσει, έκανε

μαθήματα σε παιδιά, αργότερα έμαθε μόνος

του αγγλικά και γαλλικά και άρχισε να ερ-

γάζεται ως μεταφραστής σε εφημερίδες

όπως το «Άστυ». Εκεί τον συναντά ο Παύλος

Νιρβάνας, που αργότερα αφηγείται: 

«Κάποτε τον έβλεπα να μπαίνει μέσα

στο γραφείο αλαφροπατώντας σαν ίσκιος,

ν’ αφήνει τα χειρόγραφά του χωρίς να πει

λέξη και να φεύγει βιαστικά περπατώντας

σύριζα στον τοίχο. Ητανε φανερό πως κι

αυτή ακόμα η στιγμιαία παρουσίασή του

μέσα στον κόσμο του γραφείου τον ενο-

χλούσε υπερβολικά. 

Οσοι δεν τον γνώριζαν, καθώς ήτανε

κακοντυμένος και με ξεφτισμένες πάντα τις

άκρες των μανικιών του, μπορούσαν να

τον πάρουν και για υπηρέτη του γραφείου.

Από τις παρουσιάσεις αυτές μου μένει εν-

τυπωμένη η πρώτη φορά που είχε έρθει να

αναλάβει υπηρεσία στο γραφείο. Ο κ. Κα-

κλαμάνος, αφού του μίλησε για τη δουλειά

που είχε να κάνει, έφτασε με κάποια επιφύ-

λαξη και στο ζήτημα του μισθού:

«Ο μισθός σας θα είναι εκατόν πενήντα

δραχμές».

Ο Παπαδιαμάντης κοντοστάθηκε, σαν

να έκανε κάποιους υπολογισμούς με τον

νου του. 

«Μήπως είναι λίγα;», του είπε δειλά ο

Κακλαμάνος, έτοιμος να αυξήσει το ποσό

που είχε προτείνει.

Τότε άκουσα από τα χείλη του Παπαδια-

μάντη τη μοναδικότερη απάντηση που θα

μπορούσε να δώσει άνθρωπος τέτοια στιγ-

μή:

«Πολλές είναι εκατόν πενήντα», είπε.

«Με φτάνουνε εκατό». 

Και έφυγε βιαστικός και ντροπαλός χωρίς

να προσθέσει λέξη». 

Ο άνθρωπος των καπηλειών
Ταυτόχρονα με τις μεταφράσεις αρχίζει

να δίνει στις εφημερίδες και τα περιοδικά

κείμενά του. Σιγά-σιγά γίνεται γνωστός στους

φιλολογικούς κύκλους για τα κείμενά του

αλλά ακόμη γνωστότερος για την εκκκεντρική

του εμφάνιση και τον κλειστό του χαρακτήρα. 

Μια εξαιρετική περιγραφή του Παπαδια-

μάντη μάς έδωσε ο Δημήτριος Χατζόπου-

λος (αδελφός του πεζογράφου Κώστα Χα-

τζόπουλου, λογοτέχνης και ο ίδιος) από μια

Συνέχεια στη σελ. 13
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Παπαδιαμάντης: O άγιος των γραμμάτων
(Απόσπασμα από το βιβλίο του Οδυσσέα Ελύτη «Η Μαγεία του Παπαδιαμάντη»)



Πρῶτες Βοήθειες - Ἠλεκτροπληξία

Τό πλέον συνηθισμένο αἴτιο εἶναι οἱ
χαλασμένες ἠλεκτρικές συσκευές κα-

θώς καί οἱ ἰδιαίτερα φτηνές μέ ἀσαφῆ
προέλευση.
Ἠλεκτροπληξία: Εἶναι ἡ διοχέτευση ἠλε-
κτρικοῦ ρεύματος στόν ἀνθρώπινο ὀργα-
νισμό.
Αἴτια: (Ἀναφερόμαστε στίς συνθῆκες τῆς
ἀπλῆς καθημερινῆς ζωῆς καί ὄχι στίς
ἀντίστοιχες τῆς βιομηχανίας, τῶν ἐργα-
στηρίων, κλπ.).
- Τό πλέον συνηθισμένο αἴτιο εἶναι οἱ
χαλασμένες ἠλεκτρικές συσκευές καθώς
καί οἱ ἰδιαίτερα φτηνές μέ ἀσαφῆ προ-
έλευση.
- Ἡ πλημμελής φροντίδα τῶν μικρῶν

παιδιῶν.
- Οἱ ἀκάλυπτες ἠλεκτρικές πρίζες.
- Ἡ ἀπροσεξία (ἐπαφή τῶν ἠλεκτρικῶν
συσκευῶν μέ βρεγμένα ἤ ἱδρωμένα χέ-
ρια).
Συμπτώματα ἐλαφρᾶς μορφῆς:
- Κεφαλαλγία
- Ἴλιγγος
- Ἐμβοές στ’ αὐτιά
- Μουδιάσματα
- Θόλωση διάνοιας
Συμπτώματα βαρειᾶς μορφῆς:
- Ἐπιληπτοειδεῖς κινήσεις
- Τριγμός τῶν δοντιῶν
- Ἀρρυθμία
- Διαστολή τῆς κόρης τῶν ματιῶν
- Κωματώδης κατάσταση
Λίαν ἀξιοσημείωτο:
Εἶναι δυνατόν ὁ ἀσθενής νά φαίνεται νε-
κρός ἀλλά συνήθως δέν ἔχει ἀποθάνει.
Ἐάν τοῦ παρασχεθοῦν μαλάξεις στήν καρ-
διά καί τεχνητή ἀναπνοή μέχρι πού νά
μεταφερθεῖ στό νοσοκομεῖο, τότε σώζε-
ται.
Μία λεπτομέρεια:
Τό ρεῦμα πού διοχετεύεται μέ κατεύθυνση

ἀπό τό δεξιό χέρι πρός τό δεξιό πόδι
εἶναι πάντοτε πολύ μικρότερης βαρύτητας
ἀπό τό ἄλλο πού διοχετεύεται ἀπό τό
ἀριστερό χέρι πρός τό ἀριστερό πόδι,
διότι διέρχεται μέσω τῆς καρδιᾶς. (Tήν
πορεία τοῦ ρεύματος τήν ἐξακριβώνουμε
εὔκολα βλέποντας τίς περιοχές εἰσόδου
καί ἐξόδου τοῦ ρεύματος στό ἀνθρώπινο
σῶμα ἀπό τά ἐγκαύματα πού προκαλεῖ).
Θεραπεία:
- Διακοπή ρεύματος
- Ἀπομάκρυνση τοῦ ἀσθενοῦς ἀπό τόν
ἠλεκτροφόρο ἀγωγό μέ ξηρό ξύλο ἤ ὕφα-
σμα (ἔστω καί ἄν ἔχουμε διακόψει τό
ρεῦμα, γιά νά εἴμαστε σίγουροι σέ περί-
πτωση λάθους).
- Μεταφορά τοῦ ἀσθενοῦς σέ ἥσυχο καί
εὐάερο μέρος
- Κατάκλιση
- Ἠρεμία καί Ψυχική τόνωση
- Ἀναψυκτικά ποτά
Σέ βαρειές περιπτώσεις

- Ἄμεση μεταφορά σέ νοσοκομεῖο
- Ἐάν χρειασθεῖ, καθ’ ὁδόν μαλάξεις καί
τεχνητή ἀναπνοή
Προσοχή:
- Ἐπιβάλλεται παρακολούθηση τοῦ ἀσθε-
νοῦς τουλάχιστον ἐπί 3-5 ὧρες, διότι
ὑπάρχει μεγάλη πιθανότητα νά ἐμφανι-
σθοῦν σέ αὐτό τό χρονικό διάστημα βα-
ρύτερα συμπτώματα.
- Μπορεῖ νά συμβεῖ καί τό ἀντίθετο:
Βαρειά συμπτώματα νά ἔχουν θεαματική
βελτίωση στό ἴδιο χρονικό διάστημα (ἐδῶ
παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ἡ ψυχική ὐπο-
στήριξη τοῦ ἀσθενοῦς).
- Γιά μεγαλύτερη κάλυψη θά πρέπει νά
συνεχισθεῖ καί μία διακριτική παρακο-
λούθηση (χωρίς νά δημιουργοῦμε φοβία
στόν ἀσθενῆ) ἐπί 15 τουλάχιστον ἡμέρες,
διότι καί μέσα σέ αὐτό τό σχετικά μεγάλο
χρονικό διάστημα ὐπάρχει φόβος νά
ἐμφανισθοῦν: ψυχικές διαταραχές, μυϊκές
ἀδυναμίες καί προβλήματα στήν ὅραση.
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Ε Γ Κ Α Υ Μ Α Τ Α
Εγκαύματα ονομάζονται οι βλάβες που

προκαλούνται στο δέρμα από μία σειρά

αιτιών, όπως, για παράδειγμα, από τη

μεγάλη θερμότητα ή από καυστικές ου-

σίες (χημικά εγκαύματα).

Ανάλογα με τη βαρύτητα τους τα εγ-

καύματα χωρίζονται σε πρώτου, δεύ-

τερου και τρίτου βαθμού.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
• Καταστροφή δέρματος

• Έντονος πόνος (εκτός από τα εγκαύ-

ματα τρίτου βαθμού, τα οποία δεν πο-

νούν, λόγω της ολικής καταστροφής

των δερματικών νεύρων).

• Πιθανή σοβαρή πτώση της αρτηριακής

πίεσης του αίματος στα εγκαύματα δευ-

τέρου και τρίτου βαθμού.

• Οίδημα.

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
Καίγονται μόνο οι εξωτερικές στιβάδες

της επιδερμίδας. Προκαλούνται συνή-

θως από υπερβολική έκθεση στον ήλιο

ή από σύντομη επαφή με καυτά αντι-

κείμενα και δεν αφήνουν ουλές.

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
Προσβάλλονται βαθύτερες στιβάδες

του δέρματος, αλλά όχι οι θύλακοι των

τριχών ή οι σμηγματογόνοι αδένες.

Προκαλούνται συνήθως από πολύωρη

παραμονή στον ήλιο, παρατεταμένη

επαφή με αντικείμενα που καίνε ή ζε-

μάτισμα με καυτά υγρά.

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
Προκαλούνται από καυστικές χημικές

ουσίες (οξέα, αλκάλια, διαλυτικά κ.τ.λ.)

και η εικόνα τους διαφέρει ανάλογα

με την τοξικότητα της χημικής ουσίας.

Όταν περιθάλπετε εγκαύματα, να θυ-

μάστε πάντα ότι στόχος σας είναι να

ανακουφίσετε τον πόνο, να προλάβετε

το σοκ και να αποφύγετε τη μόλυνση.

Επίσης αν δεν είσθε σίγουροι για το

βαθμό εγκαύματος, περιποιηθείτε σαν

να ήταν τρίτου βαθμού.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
• Σταματήστε την έκθεση στην πηγή

θερμότητας (φωτιά, καυτά υγρά, χημικές

ουσίες).

• Ελέγξτε την αναπνοή και το σφυγμό

του θύματος και, αν χρειαστεί, αντιμε-

τωπίστε ή προλάβετε την κατάσταση

σοκ.

• Απομακρύνετε τα ρούχα που καλύ-

πτουν την περιοχή με το έγκαυμα, εφ

όσον δεν είναι κολλημένα επάνω στο

δέρμα.

• Προσπαθήστε να ψύξετε το έγκαυμα,

κατά προτίμηση με άφθονο δροσερό

τρεχούμενο νερό. Αν δεν υπάρχει νερό,

βάλτε παγοκύστη ή παγάκια, τα οποία

έχετε προηγουμένως τυλίξει σε μια πε-

τσέτα ή σε μια σακούλα.

• Για τα εγκαύματα δευτέρου και τρίτου

βαθμού φροντίστε το θύμα να μετα-

φερθεί σε σταθμό Πρώτων βοηθειών

ή σε νοσοκομείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αφαιρείτε ποτέ ρούχα που είναι

κολλημένα πάνω στο έγκαυμα.

• Μην βάζετε ποτέ παγωμένο νερό ή

πάγο απ΄ ευθείας πάνω στο έγκαυμα.

• Μην προσπαθήσετε να αντιμετωπί-

σετε το έγκαυμα με γιατροσόφια και

μη  βάζετε τίποτα άλλο πάνω στην πλη-

γή, εκτός από νερό.

• Μη δένετε το έγκαυμα.

Τοπικό τμήμα ΣΕΟ Θρακομακεδόνων
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βραδιά στο μπακάλικο του Μπάρκα, τον

Μάρτιο του 1893: «Ο κ. Παπαδιαμάντης, ο

εκ της νήσου Σκιάθου συγγραφεύς, ο ιδιόρ-

ρυθμος, ο εκκεντρικός, ο μποέμ, ο Μένιππος

φιλόσοφος, ο άνθρωπος των καπηλειών

και των τρωγλών, ο θαυμάσιος τύπος, ο ει-

λικρινής χαρακτήρ, ο περιφερόμενος συ-

χνάκις ανά τας αθηναϊκάς οδούς με το τε-

τριμμένον και ξεθωριασμένον επανωφόριον,

με τα διπλά καταρακωμένα πανταλόνια, με

την ράβδον παραμάσκαλα και την χείραν

αιωνίως επί του στήθους με τα άφθονα

μαύρα ακτένιστα μαλλιά, με το πλατύγυρον

λερωμένον υμίψηλον, με τα πυκνά ακατά-

στατα και ακαλλίτεχνα γένεια, με την είρωνα

φίλοινον φυσιογνωμίαν του, με την ανθηράν

ευφυολογίαν την αναφαινομένην εν ακρατήτω

πεζολογία, ο καταδαπανών δέκα ώρας της

ημέρας εις μεταφράσεις εκ του γαλλικού και

του αγγλικού δια την Ακρόπολιν και το Νέον

Πνεύμα της, ο σκορπών ολόκληρον το βάρος

του θυλακίου του δια μίαν εσπέραν, ο ζων

μεταξύ ενός ποτηρίου οίνου και ενός κυ-

πέλλου ζύθου, με τα σιγαρέττα του εις το

πλάι, ο χρυσός αυτός άνθρωπος καθ’ όλην

την διάρκειαν του μποέμικου δείπνου μας,

μας έτερπεν εκ καρδίας, τόσον αγαθός, και

τόσον φιλόφρων δεικνυόμενος, αυτός ο τό-

σον άγριος ο τόσον απότομος συνήθως». 

Δεν έχω έρωτες
«Δεν έχω έρωτες, οι ήρωές μου έχουν»,

είπε κάποτε απαντώντας σε σχετικά πει-

ράγματα. Η ζωή του κύλησε με μοναδική

συντροφιά εκείνη των λιγοστών του φίλων

οι περισσότεροι ναυάγια της ζωής και αλ-

κοολικοί όπως ο καλόγερος Νήφων, που,

σύμφωνα με τον Κωστή Παλαμά, ήταν εκεί-

νος που τον παρέσυρε στη συνήθεια αυτή.

Ο Κώστας Βάρναλης συμπληρώνει την ει-

κόνα: 

«Τέσσαρα χρόνια ζήσαμε δίπλα στο με-

γαλύτερο Ελληνα διηγηματογράφο και, κατά

τη δίκαιη παραδοξολογία του Μαλακάση,

δίπλα στο μεγαλύτερο Ελληνα ποιητή. Φτω-

χοντυμένος και συμμαζεμένος με τα γένια

του και την ανθρωποφοβία του, απομονω-

μένος σταύρωνε τα χέρια του, έγερνε δίπλα

το ιερατικό του κεφάλι και βυθιζότανε στα

δημιουργικά του ονειροπολήματα, στην

πραγματική ζωή. Απόφευγε να κοιτάει τον

κόσμο. Τον εφοβότανε; Ισως. Αυτός λοιπόν

ο φτωχικός, ο φοβισμένος, ο αμίλητος άν-

θρωπος του λαού, μας είχε επιβάλλει το

σεβασμό χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Οταν

αυτός καθότανε πέρα ή διάβαζε, η φωνα-

κλάδικη και ασεβέστατη παρέα μας χαμήλωνε

τον τόνο για να μην τον ανησυχήσει».

Ο γολγοθάς της ζωής του πλησιάζει στο

τέλος του. Ο Κωστής Παλαμάς μάς περι-

γράφει τον «γερασμένο» ήδη στα πενήντα

του συγγραφέα: «Εν δίπλωμα καθηγητού

της γαλλικής το οποίον πεντηκονταετής έλα-

βεν για να ικανοποιήσει τους εναπομείναντες

συγγενείς του δεν τον ωφέλησεν σε τίποτα.

Κανείς δεν εφρόντισε να του προσφέρει μια

έδρα καθηγητού και ήταν πολύ υπερήφανος

για να καταδεχτεί να την ζητήσει. Εζη λοιπόν

ασθενής και πενόμενος, χωρίς όμως ποτέ

να ζητεί ούτε να δέχεται συνδρομή. Ο μόνος

αρωγός στις στιγμές του πόνου και του

πένθους του ήταν ο εξαίρετος διηγηματο-

γράφος Βλαχογιάννης, προς τον οποίο έτρε-

φε μεγάλη φιλία και εμπιστοσύνη. Μοίραζε

την εμπιστοσύνη και την φιλία του ανάμεσα

σε έναν συγγραφέα της ολκής του Βλαχο-

γιάννη και έναν απλό οπωροπώλη ονόματι

Μπούκη. Ο Μπούκης αγαπούσε και σεβόταν

πολύ τον Παπαδιαμάντη. Έστελλε συχνά

τη σύζυγό του εις την κατοικίαν του, μίαν

ώρα δρόμο από το κατάστημά του για να

τον φροντίζει». 

Η τελευταία συνάντηση
Ο επίλογος από τον Παύλο Νιρβάνα:

«Με μια γιορτή που είχαμε δώσει στον

‘’Παρνασσό’’ είχαμε μαζέψει λίγα χρήματα

για να μπει σε κάποια κλινική. Ο αλκοολι-

σμός, που τον είχε καταβάλει σε μεγάλο

βαθμό, απαιτούσε μια συστηματική θεραπεία.

Πήγα στη Δεξαμενή με τον φίλο Αλέκο Μαυ-

ρουδή για να του πούμε πως υπήρχαν αρ-

κετά χρήματα στη διάθεσή του και να τον

πείσουμε να μπει σε κλινική. Δακρυσμένος

έσκυψε να μου φιλήσει το χέρι από ευγνω-

μοσύνη. Ποτέ δεν αισθάνθηκα μεγαλύτερη

συγκίνηση στη ζωή μου. Τράβηξα με βία το

χέρι μου και έκανα με τρόπο την πρόταση. 

«Οχι νοσοκομείο», μου είπε ικετευτικά.

«Οι νοσοκόμοι είναι είρωνες». 

Φοβόταν μήπως τον ειρωνευτούν για

την αιτία της αρρώστιάς του. 

«Καλύτερα στην πατρίδα», πρόσθεσε.

«Να πεθάνω κοντά στους δικούς μου».

Αντίκριζε τον θάνατο, που ένιωθε πια

την παγωμένη του πνοή, με τη γαλήνη του

μεγάλου χριστιανού.

«Στην πατρίδα», ξαναείπε.

Θα ήταν σκληρό και μάταιο να του αντι-

σταθεί κανείς.

«Οπως αγαπάς, Αλέξανδρε».

Σε λίγες μέρες έφυγε για τη Σκιάθο και

την αιωνιότητα».

Επιστολή προς τους γονείς του
«Σας παρακαλώ πάτερ και μήτερ μου

να μην έχετε βαρύ παράπονον κατ’ εμού.

Ο,τι σας λέγουν μη το πιστεύετε εύκολα

Μην ακούετε τίποτα. Σας πέμπω σήμερον

τρία φύλλα της εφημερίδος Μη χάνεσαι. Η

επιφυλλίς υπό τον τίτλον «Οι έμποροι των

εθνών» είναι ιδικόν μου έργον. Είναι σατιρική

εφημερίς αλλ’ εγώ δεν σατιρίζω, γράφω

επιφυλλίδα ιστορικήν και φιλολογικήν, και

τούτο το κάμω εξ ανάγκης δια να λάβω

χρήματα, ώστε να μην με κατακρίνετε, σας

παρακαλώ».

Από γράμμα του Αλέξανδρου Παπαδια-

μάντη στον πατέρα του τον Νοέμβριο του

1882 

O «μαγεμένος» Ελύτης
...Nα πού βρίσκεται η αληθινή μαγεία

του Παπαδιαμάντη. Δε ζητά να τεντώσει τα

νεύρα μας, να σείσει πύργους και να επικα-

λεστεί τέρατα. Οι νύχτες του, ελαφρές σαν

το γιασεμί, ακόμη κι όταν περιέχουν τρικυμίες,

πέφτουν επάνω στην ψυχή μας σαν μεγάλες

πεταλούδες που αλλάζουν ολοένα θέση,

αφήνοντας μια στιγμή να δούμε στα διάκενα

τη χρυσή παραλία όπου θα μπορούσαμε

να ’χαμε περπατήσει χωρίς βάρος, χωρίς

αμαρτία. Είναι εκεί που βρίσκεται το μεγάλο

μυστικό, αυτό το θα μπορούσαμε είναι ο οί-

ακας που δε γίνεται να γυρίσει, μόνο μας

αφήνει με το χέρι μετέωρο ανάμεσα πίκρα

και γοητεία, προσδοκώμενο και άφταστο.

Σα να ’χανε ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι

καημοί του κόσμου...»

Παπαδιαμάντης: O άγιος των γραμμάτων
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Σε στενή συνεργασία η Μητρόπολη Ιλίου και η Περιφέρεια Αττικής 

Συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθη-

ναγόρα είχε στις 27 Φεβρουαρίου η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου στην Περιφέρεια

Αττικής. Στη συνάντηση μετείχε ο αντιπεριφερειάρχης Δυ-

τικού Τομέα, Σπύρος Τζόκας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε

εγκάρδιο κλίμα, βρέθηκαν τα ζητήματα της χωρικής και

ποιμαντικής αρμοδιότητας της Μητρόπολης. Συγκεκριμένα,

συζητήθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν συνολικά

τη Δυτική Αττική.

Παράλληλα δώθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών της Μητρόπολης

και της Περιφέρειας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Ακόμη και ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά να μην καταργηθούν 
τα κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών 

Ακόμη και ο Δήμαρχος Αθηναίων που οι απόψεις του για το θέμα των λαθρομεταναστών

είναι γνωστές ζητά τη διατήρηση των κέντρων κράτησης την ώρα που το νέο πολιτικό καθεστώς

προχωρά στην απερίσκεπτη έως και ανόητη κατάργησή τους χωρίς ουσιαστικό αιτιολογικό

παρά μόνο εμμονές και αντεθνικές ιδεοληψίες.

«Από τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης των μεταναστών δεν πρέπει να περάσουμε

στην πλήρη κατάργηση τους», δήλωσε ο δήμαρχος της Αθήνας Γιώργος Καμίνης σχολιάζοντας

το ζήτημα που έχει προκύψει Είναι απαραίτητο να υπάρξει φροντίδα για την ομαλή ένταξη των

μεταναστών στην κοινωνία μετά την απελευθέρωση τους, πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας ο κ. Καμίνης υποστήριξε ότι

δεν πρέπει από την υπεραστυνόμευση να περάσουμε στην υποαστυνόμευση και εμφανίστηκε

βέβαιος ότι ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης μπορεί να

βρει την ισορροπία που απαιτείται.

Αναφορικά με το θέμα της καθαριότητας, προανήγγειλε ότι έως το τέλος Μαρτίου θα τεθούν

σε λειτουργία οι 20 μεγάλοι βυθιζόμενοι κάδοι που έχουν τοποθετηθεί σε όλη την πόλη.

Ανομοιότητα, ανοχή και Μουσουλμάνοι»
• Βουδιστές που ζουν με τους Ινδουιστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Ινδουιστές ζουν με τους Χριστιανούς = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Ινδουιστές ζουν με Εβραίους = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Χριστιανοί που ζουν με Shintos = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Shintos ζουν με Κομφουκιανούς = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Confusians ζουν με Μπαχάι = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Μπαχάι που ζουν με τους Εβραίους = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Εβραίοι που ζουν με αθεϊστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Οι άθεοι που ζουν με Βουδιστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Βουδιστές που ζουν με Σιχ = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Σιχ που ζουν με τους Ινδουιστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Ινδουιστές ζουν με Μπαχάι = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Μπαχάι που ζουν με τους Χριστιανούς = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Χριστιανοί που ζουν με τους Εβραίους = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Εβραίοι που ζουν με Βουδιστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Βουδιστές που ζουν με Shintos = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Shintos ζουν με αθεϊστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Οι άθεοι που ζουν με Κομφουκιανούς = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Confusians ζουν με Ινδουιστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
• Μουσουλμάνοι που ζουν με τους Ινδουιστές = Πρόβλημα
• Μουσουλμάνοι που ζουν με Βουδιστές = Πρόβλημα
• Μουσουλμάνοι που ζουν με τους Χριστιανούς = Πρόβλημα
• Μουσουλμάνοι που ζουν με τους Εβραίους = Πρόβλημα
• Μουσουλμάνοι που ζουν με Σιχ = Πρόβλημα
• Μουσουλμάνοι που ζουν με Μπαχάι = Πρόβλημα
• Μουσουλμάνοι που ζουν με Shintos = Πρόβλημα
• Μουσουλμάνοι που ζουν με τους άθεους = Πρόβλημα
• Μουσουλμάνοι που ζουν με κανέναν = Πρόβλημα
• Μουσουλμάνοι που ζουν με τους Μουσουλμάνους = μεγάλο πρόβλημα

ΚΑΙ αυτό οδηγεί

Δεν είστε ευχαριστημένοι στη Γάζα
Δεν είστε ευχαριστημένοι στην Αίγυπτο
Δεν είστε ευχαριστημένοι στη Λιβύη
Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Μαρόκο
Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Ιράν
Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Ιράκ
Δεν είστε ευχαριστημένοι στην Υεμένη
Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Αφγανιστάν
Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Πακιστάν
Δεν είστε ευχαριστημένοι στη Συρία
Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Λίβανο
Δεν είστε ευχαριστημένοι στη Νιγηρία
Δεν είστε ευχαριστημένοι στην Κένυα
Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Σουδάν
Δεν είστε ευχαριστημένοι σε ΟΠΟΙAΔΗΠΟΤΕ ισλαμική χώρα του κόσμου

Έτσι, πού είναι οι μουσουλμάνοι ευτυχισμένοι; 

• Είναι χαρούμενοι στην Αυστραλία
• Είναι χαρούμενοι στην Αγγλία
• Είναι χαρούμενοι στο Βέλγιο
• Είναι χαρούμενοι στη Γαλλία
• Είναι χαρούμενοι στην Ιταλία
• Είναι χαρούμενοι στη Γερμανία
• Είναι χαρούμενοι στη Σουηδία
• Είναι χαρούμενοι στις ΗΠΑ και τον Καναδά
• Είναι χαρούμενοι στη Νορβηγία και την Ινδία
• Είναι χαρούμενοι σχεδόν σε κάθε χώρα η οποία δεν είναι ισλαμική!

Και ποιος φταίει; Δεν ειναι το Ισλάμ... Δεν ειναι η ηγεσία τους... δεν είναι
οι ίδιοι...

Κατηγορούν τις χώρες στις οποίες ζουν ευχαριστημένοι. Τι στο διάολο;
Στη συνέχεια, θέλουν να αλλάξουν τις χώρες που είναι ευτυχείς, να είναι

σαν τις χώρες από όπου ήρθαν, από εκεί που ήταν δυσαρεστημένοι!!!

• Ισλαμική Τζιχάντ: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
• ISIS: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
• Αλ-Κάιντα: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
• Ταλιμπάν: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
• Χαμάς: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
• Χεζμπολάχ: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
• Boko Haram: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
• Al-Nusra: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
• Αμπού Σαγιάφ: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
• Αλ Μπαντρ: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
• Μουσουλμανική Αδελφότητα: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
• Lashkar-e-Taiba: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση

«Εξεδήλωσε την αντίθεσή του στη χρή-
ση της λέξης Πομάκοι, σαν να μην υπάρχουν
40.000 Πομάκοι στην ελληνική Θράκη»,
αναφέρει ο πρόεδρος του Πανελληνίου
Συλλόγου Πομάκων Ιμάμ Αχμέτ.

Αναλυτικά:
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πομάκων και

η εφημερίδα «Ζαγάλισα», καταδικάζουν
με ανακοίνωσή τους σε όλους τους τόνους
τη στάση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ νομού

Ροδόπης, Αϊχάν Καραγιουσούφ, αναφορικά
με τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, Γ. Πανούση, για
τη σχεδιαζόμενη πρόσληψη -μεταξύ άλ-
λων- Πομάκων και Ρομά, αστυνομικών.

Όπως σημειώνουν στην ανακοίνωση:
«Παρά το γεγονός ότι ο κ. Καραγιουσούφ
είναι βουλευτής ενός αριστερού δημοκρα-
τικού κόμματος, επέλεξε να συνταχθεί με
τις πλέον σκοταδιστικές και ακροδεξιές αν-
τιλήψεις μερίδας των μουσουλμάνων της
Θράκης. Εξεδήλωσε την αντίθεσή του στη
χρήση της λέξης Πομάκοι, σαν να μην
υπάρχουν 40.000 Πομάκοι στην ελληνική
Θράκη. Με τη στάση του συνεχίζει την
πολιτική της πολιτισμικής και γλωσσικής
μας γενοκτονίας, τη στιγμή που και ο ίδιος
ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ρετζέπ
Ερντογάν, έχει κατ’ επανάληψιν αναγνωρίσει
επισήμως (και ως πρωθυπουργός) τους
Πομάκους της χώρας του.

Η ύπαρξή μας, χάρη στους πολυετείς
και σκληρούς αγώνες του Πανελληνίου
Συλλόγου Πομάκων και της εφημερίδας
«Ζαγάλισα», έχει κατ’ επανάληψιν ανα-
γνωρισθεί από διεθνείς οργανισμούς, από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ετήσιες
αναφορές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων
του Stade Department. Η στάση του κ.
Καραγιουσούφ είναι ίδια με αυτή των γκρί-
ζων λύκων, αλλά και φορέων της ελληνικής
πλευράς, οι οποίοι μέχρι πριν λίγα χρόνια
πολτοποιούσαν εκπαιδευτικά εγχειρίδια και
πολιτισμικούς οδηγούς (πρώην νομαρχιών,
αλλά και της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης), επειδή ανέφεραν
την απαγορευμένη λέξη: Πομάκοι. Γιατί ο
κ. Καραγιουσούφ δεν συμφιλιώνεται με
την πραγματικότητα; Οι Πομάκοι, είναι
συστατικό στοιχείο της ελληνικής Θράκης,
με δικό τους ανεξάντλητο ιστορικό, λαο-
γραφικό και γλωσσικό πλούτο. Συγχαίρουμε
τον υπουργό Γ. Πανούση για τις πρωτο-
βουλίες του και τον καλούμε να μην υπα-
ναχωρήσει στις σκοταδιστικές και αντιδη-
μοκρατικές αντιλήψεις. Ως πρώην πρύτανης
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
γνωρίζει την αλήθεια.

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση και
τον υπουργό Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά,
να αποσύρουν τον ρατσιστικό νόμο
3647/2008 (άρθρο 23), ο οποίος καθιερώνει
ποσοστό 0,5% για την εισαγωγή μου-
σουλμανοπαίδων στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση και ομαδοποιεί τους Πομάκους,
εκόντες άκοντες, με τους άλλους μου-
σουλμάνους της Θράκης. Επιθυμούμε τον
«εκδημοκρατισμό» του ποσοστού, ανα-
διαμορφώνοντάς το με τρόπο που να αν-
ταποκρίνεται στην πληθυσμιακή και εθνο-
τική πραγματικότητα της ελληνικής Θράκης.
Δηλαδή, να εισάγονται με την ποσόστωση
0,2% Πομάκοι, 0,2% Τουρκογενείς και
0,1% Ρομά», καταλήγει η ανακοίνωση.
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Αντιδράσεις των Πομάκων σε δήλωση του βουλευτή
ΣΥΡΙΖΑ Αϊχάν Καραγιουσούφ



Σήμερα ὅλο καί περισσότεροι
Ἕλληνες μέ αὐτά πού γίνονται

καί μέ αὐτά πού βιώνουν καθημε-
ρινά, εὔλογα ἀνησυχοῦν καί διε-
ρωτῶνται: «ὑπάρχει ὀργανωμένο
σχέδιο ἀφελληνισμοῦ τῆς χώρας
μας;»

Στίς κατ’ ἰδίαν συζητήσεις καί συ-
ναντήσεις τους πολλοί σκεπτόμενοι
συμπατριῶτες μας προβληματίζον-
ται, διατυπώνοντας τό ἐρώτημα
αὐτό. Οἱ περισσότεροι ὅμως πι-
στεύουν ἀκράδαντα στήν ὕπαρξη τέ-
τοιου σχεδίου τό ὁποῖο, κατά τήν
γνώμη τους, ἔχουν ἐκπονήσει ξένοι
παράγοντες καί τό ὑπηρετοῦν μέ
ἀκρίβεια ντόπιοι πολιτικοί. 

Οἱ ἀνησυχίες καί οἱ προβληματι-
σμοί τῶν γηγενῶν Ἑλλήνων ἐντεί-
νονται περισσότερο διαπιστώνοντας
ὅτι: 

1) Συνεχίζεται ἀκάθεκτος ὁ δημο-
γραφικός κατήφορος, τόν ὁποῖο τά
τελευταία χρόνια, ἐπέτεινε ἡ οἰκονο-
μική κρίση. Ἐπίσημα στοιχεῖα κατέ-
δειξαν μείωση  τῆς γεννητικότητας,
αὔξηση τῶν ἀμβλώσεων, τῶν αὐτο-
κτονιῶν, τῆς μετανάστευσης χιλιά-
δων νέων στό ἐξωτερικό γιά ἀναζή-
τηση ἐργασίας. Παρατηρεῖται ἐπίσης
ἔξαρση τοῦ φαινόμενου, τῆς ἄνισης
ἐργασιακῆς μεταχείρισης τῆς γυναί-
κας, ἐνῷ ἡ   ἔλλειψη ἐπαρκοῦς ἀριθ-
μοῦ βρεφονηπιακῶν σταθμῶν δέν
μπορεῖ νά καλύψει τίς ὑφιστάμενες
ἀνάγκες, χωρίς ὡστόσο νά λαμβά-
νονται μέτρα ἀνάσχεσης τῶν  δυσά-
ρεστων αὐτῶν ἐξελίξεων. 

2) Ἡ Πολιτεία δέν θέλει ἤ ἀδυνα-
τεῖ νά σταματήσει τήν ἀθρόα εἰσροή
χιλιάδων λαθρομεταναστῶν στήν
χώρα μας, ἡ παρουσία τῶν ὁποίων
ἀλλοιώνει βαθμιαία, ἀλλά σταθερά
τήν σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ της καί
δημιουργεῖ ἄλλα πολιτισμικά πρό-
τυπα, ἄλλα ἤθη καί πρωτόγνωρες
συνήθειες. Τό οἰκτρό καί ἀποκρου-
στικό δημόσιο θέαμα τῆς αὐτομαστί-
γωσης μουσουλμάνων στόν Πειραιά
μέ μαστίγια ἐξοπλισμένα μέ ξυράφια
καί καρφιά, γιά ἐξαγνισμό ἀπό τίς
ἁμαρτίες τους, ὅπως, οἱ ἴδιοι ἰσχυρί-
ζονται, ἐπιβάλλει στήν Πολιτική
ἐξουσία νά στείλει σέ ὅλους αὐτούς,

ἕνα σαφές μήνυμα, ὅμοιο μέ αὐτό
τῶν Αὐστραλῶν: «Ἤ προσαρμόζεστε
στά δικά μας ἤθη καί ἔθιμα ἤ γυρί-
ζετε στόν τόπο σας!». Οὔτε μποῦρκες,
οὔτε σαρίες, οὔτε προφῆτες, οὔτε
μαντίλες, οὔτε ἰμάμηδες - κήρυκες
τοῦ μίσους. Θέλεις νά εἶσαι Ἕλληνας;
θά φέρεσαι ὡς Ἕλληνας.

3) Ἀλλοδαποί ἀγοράζουν μαζικά,
σέ τιμή εὐκαιρίας, περιουσίες Ἑλλή-
νων. Ἐντυπωσιακή ὑπῆρξε ἡ αὔξηση
ἀγορᾶς κατοικιῶν ἀπό ξένους ἐπεν-
δυτές. Τό Α’ ἑξάμηνο τοῦ 2014 εἰσέρ-
ρευσαν στήν χώρα μας, γιά τό σκοπό
αὐτό,  117,4 ἑκατ. ἔναντι 60,3 τό ἀντί-
στοιχο διάστημα  τοῦ 2013. Τό φαινό-
μενο αὐτό πρέπει νά ἀποδοθεῖ κυ-
ρίως στήν δυσχερῆ οἰκονομική θέση
πού ἔχουν περιέλθει οἱ Ἕλληνες
ἰδιοκτῆτες, ἀπό τούς βαρύτατους φό-
ρους πού ἐπιβλήθηκαν, καί ἀπό τίς
δραστικές περικοπές μισθῶν καί συν-
τάξεων. 

4) Ψηφίζονται νόμοι καί ἐκδίδον-
ται ἀποφάσεις, πού ἀποβλέπουν στό
νά ἀποκόψουν τό λαό μας, ἀπό τίς
πατροπαράδοτες παραδόσεις τῆς
φυλῆς μας, ἀπό τήν γλῶσσα, τόν πο-
λιτισμό, τήν ἐπικρατοῦσα θρησκεία
μας. Ἡ ἔμπνευση τῆς κατάργησης
τῆς Κυριακῆς ἀργίας, ἡ θεσμοθέτηση
τοῦ συμφώνου τῆς ἐλεύθερης συμ-
βίωσης, ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος καί
ἡ ἐξοικείωση τῶν νέων μέ τήν ὁμο-
φυλοφιλία καί γενικά μέ τήν ἐκτροπή
καί τήν διαστροφή εἶναι μερικές χα-
ρακτηριστικές περιπτώσεις.

5) Ἡ τηλεοπτική ἀσυδοσία καλά
κρατεῖ μέ θέματα καί θεάματα πού
ἀποχαυνώνουν καί διεγείρουν τά
ἔνστικτα τῶν τηλεθεατῶν. 

6) Ἡ παιδεία μας συνεχῶς ὑπο-
βαθμίζεται, ἀφοῦ ἔπαυσε νά καλ-
λιεργεῖ τό πνεῦμα καί νά παρέχει
ἀγωγή τῆς ψυχῆς. Ἡ προσφερόμενη
γνώση εἶναι τίς περισσότερες φορές
ἀνούσια καί χωρίς ἠθικό περιεχό-
μενο.. Τά σχολικά ἐγχειρίδια εἶναι
ἄχρωμα χωρίς πνοή ζωῆς , ἐνῷ  καλ-
λιεργοῦν τήν ἠττοπάθεια, καί τήν
ἀποϊεροποίηση των ἱερῶν καί ὁσίων
της φυλῆς μας. Ἡ αὔξηση τῶν φαι-
νόμενων τοῦ χουλιγκανισμοῦ, τῆς
σχολικῆς βίας, τῆς καταστροφῆς μνη-

μείων, οἱ  βανδαλισμοί δημοσίων κτη-
ρίων καί σχολικῶν ἐγκαταστάσεων,
ἡ παρανομία, ἡ διαφθορά καθώς καί
ἡ ἀνεξέλεγκτη διάδοση τῶν ναρκω-
τικῶν, πού καθιστοῦν μεγάλο ἀριθμό
νέων ἀνίκανο γιά ἐργασία, ἐπιβεβαι-
ώνουν τοῦ λόγου τό ἀληθές.

7) Ἔγιναν καί γίνονται ἐνέργειες
καί προσπάθειες γιά τό στρογγύλεμα
τῆς ἱστορίας μας, ἀφοῦ ἡ ἱστορική
πραγματικότητα  παραποιεῖται καί
διαστρεβλώνεται, σύμφωνα μέ τίς
ἐπιταγές ξένων δυνάμεων ἤ ἀκόμη
γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν
καί τῶν βλέψεων τῶν γειτόνων μας,
οἱ ὁποῖοι δέν παύουν νά προβάλλουν
παράλογες καί ὑπερφίαλες ἀπαιτή-
σεις σέ βάρος τῶν συμφερόντων τῆς
χώρας μας. 

Παρά τό γεγονός ὅτι ὅλα αὐτά γί-
νονται χωρίς νά ἐπιδέχονται καμμίας
ἀμφισβήτησης, ἐν τούτοις δυσκο-
λεύεται κανείς νά ἀποδεχθεῖ καί νά
υἱοθετήσει, ἐλαφρᾶ τῆ καρδία, τίς θέ-
σεις καί ἀπόψεις πού ὑποστηρίζουν,
ὅτι ὑπάρχει ὀργανωμένο σχέδιο
ἀφελληνισμοῦ τίς πατρίδας μας μέ
τόν ὑπέροχο πολιτισμό της, ἀλλά καί
τήν ἔνδοξη καί μακραίωνη ἱστορία
της.

Εἶναι δύσκολο νά πιστέψει κανείς
ὅτι ὑπάρχουν Ἕλληνες πολιτικοί πού
ὑπηρετοῦν συνειδητά αὐτή τήν ἐνδο-
τική καί ἐπιζήμια γιά τήν χώρα μας
πολιτική, σύμφωνα μέ τά κελεύ-
σματα καί τίς ἐπιταγές ἀλλοδαπῶν,
πού ἐπιβουλεύονται τήν πατρίδα
μας. 

Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό τήν ὅποια
ἐκδοχή ἤ ἑρμηνεία δεχθοῦμε γιά τά
ὅσα συμβαίνουν, ἔχουμε ὑποχρέωση
ὡς λαός καί ὡς Ἔθνος νά βρισκόμα-
στε σέ συνεχῆ ἐπαγρύπνηση καί
ἐγρήγορση.

Ὅσο οἱ κυβερνῶντες μας παραμέ-
νουν ἀτάραχοι καί συνεχίζουν νά
«στρουθοκαμηλίζουν», μή θέλοντας
νά δοῦν κατάματα, τούς ὅποιους δια-
γραφόμενους κινδύνους καί τήν

ὅποια ἐπερχόμενη Ἐθνική ἀπειλή,
ἀπό τήν ἀσκούμενη, ὑποχωρητική
καί πειθήνια στόν ἐξωτερικό παρά-
γοντα πολιτική τους, (πιστεύοντας
ὅτι ἔτσι προσφέρουν ἀνεκτίμητες
ὑπηρεσίες), τόσο περισσότερο πρέπει
νά ἔχουμε ἀναπεπταμένες τίς κε-
ραῖες μας γιά νά ἀντιλαμβανόμαστε
τά μηνύματα τῶν καιρῶν, ἕτοιμοι νά
ἀντιδράσουμε μέ θάρρος καί ἀποφα-
σιστικότητα. 

Δυστυχῶς σήμερα ὅλο τό ἐνδιαφέ-
ρον τῆς πολιτικῆς μας  ἠγεσίας ἔχει
ἐπικεντρωθεῖ ἀποκλειστικά καί μόνο
στή δημιουργία τοῦ πρωτογενοῦς
πλεονάσματος, ἐνῷ φαίνεται ὅτι
ἀγνοεῖται καί παραγνωρίζεται σκό-
πιμα τό δημογραφικό μας
«ἔλλειμμα». Ἡ συνεχιζόμενη ἀκά-
θεκτη συρρίκνωση καί γήρανση
τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας,
ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη Ἐθνική
ἀπειλή. Γιά τό μείζονος σημασίας
αὐτό ζήτημα, δυστυχῶς δέν γίνεται
καμία ἀναφορά ἀπό τούς πολιτικούς
ἀρχηγούς, οἱ ὁποῖοι παραλείπουν νά
τό ἀναφέρουν στίς ὁμιλίες καί τοπο-
θετήσεις τους, ἀφοῦ οὔτε  καί στήν
Δ.Ε.Θ. (Διεθνῆ ἔκθεση τῆς Θεσσαλο-
νίκης), εἰπώθηκε ἀπό πλευρᾶς τους
κάτι σχετικό.

Εἶναι ἀναγκαῖο τό δημογραφικό
πρόβλημα νά βρεθεῖ στό ἐπίκεντρο
τοῦ ἐνδιαφέροντος. Μία δημόσια το-
ποθέτηση τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλλη-
νικῆς Δημοκρατίας καί μία πρό ἡμε-
ρησίας διατάξεως συζήτηση στή
Βουλή, σέ ἐπίπεδο τῶν ἀρχηγῶν τῶν
πολιτικῶν κομμάτων, γιά τό δημο-
γραφικό θά συμβάλλει πρός τήν κα-
τεύθυνση αὐτή. Ταυτόχρονα θά δώ-
σει τό ἔναυσμα γιά ἀλλαγή πορείας,
ἐνῷ θά ἐνημερώσει τόν Ἑλληνικό
λαό γιά τίς πραγματικές θέσεις καί
ἀπόψεις τῶν πολιτικῶν σχημα-
τισμῶν πού ἐκπροσωποῦνται στό κοι-
νοβούλιο.  Ἐάν δηλαδή σκοπεύουν
καί πῶς νά ἐπιλύσουν τό Ἐθνικό μας
αὐτό πρόβλημα.
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Δημοσιογράφος καταγγελει οτι το CNN πληρώνεται 
για να δημιουργεί ειδήσεις η για να της σβήνει !!! 

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Amber

Λυών, τρεις φορές βραβευμένη με Emmy,

το CNN που συνήθως ελέγχεται από την

κυβέρνηση των ΗΠΑ και τις ξένες κυβερ-

νήσεις επιβάλει στους δημοσιογράφους να

αναδημοσιεύουν επιλεκτικά ορισμένα γεγο-

νότα. Επιπλέον, η κυβέρνηση Ομπάμα πληρώνει το CNN για τον εκδοτικό

έλεγχο ορισμένων γεγονότων από αυτά!

Σ.Σ.: Μποροῦμε λοιπόν νά φανταστοῦμε τί γίνεται ἐδῶ.

Ὑπάρχει σχέδιο ἀφελληνισμοῦ;
Του Ν. Φωτόπουλου Ἀντιπροέδρου τῆς Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος



Η ένοχη σιωπή που δεν αντέχει ούτε και την αλήθεια
- οι εξάρσεις και οι ολέθριες συνέπειες -

Η Ευρώπη και η παγκόσμια κοινή γνώμη ασχολείται εδώ και 6 χρόνια με το πρόβλημα

της κρίσης  χρέους της χώρας μας, χωρίς  ακόμη να διαφαίνεται η λύση του. Αν λάβει

κανείς υπόψη ότι οι συνέπειες του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου διευθετήθηκαν εντός ελαχίστου

και μόνον  χρόνου, είναι λυπηρό ότι ενώ η χώρα μας ευρίσκεται εις το επίκεντρο της παγ-

κόσμιας επικαιρότητας, εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμη και σήμερα  τις

πραγματικές αιτίες και τις διαστάσεις του μακροχρόνιου προβλήματός μας και γιατί συμβαί-

νουν όλα αυτά. Αυτό οφείλεται εις την εσωστρέφεια, την σύγχρονη παθογένειά μας, αλλά

και εις την απομάκρυνση από τις ρίζες μας και τις αρετές των προγόνων μας. 

Ο μέγας φιλόσοφος Πυθαγόρας έλεγε, ότι οι αριθμοί καθορίζουν την τάξη και την αρμονία

του Σύμπαντος. Επάνω λοιπόν σε αυτούς στηρίζονται και οι αρετές, οι αρχές και οι αξίες

των ανθρώπων. Αυτές γιγάντωσαν τον δυναμισμό των προγόνων μας. Ο δυναμισμός αυτός

έσπρωξε τους προγόνους μας και εις την δημιουργία εκατοντάδων αποικιών εις τον τότε

κόσμο, διότι δεν τον χωρούσε η Πατρίδα μας.

Η ζωή, η τύχη και το μέλλον κάθε Πολιτείας, καθορίζεται από τις εξάρσεις των συμπε-

ριφορών, των πράξεων, των ενεργειών των κυττάρων εκάστης κοινωνίας. Δηλαδή, για να

είναι κανείς πιο σαφής, από τον κάθε άνθρωπο που θέλει να είναι μέλος της κοινωνίας. Η

ένταξη του καθενός από εμάς εις αυτήν απαιτεί όμως ήθος και τεράστια ευθύνη.

Ανεξαρτήτως των λόγων και των σκοπιμοτήτων που οδήγησαν την χώρα μας το έτος

1981 εις την ένταξη της εις την Ε.Ε. και αργότερα εις την Ευρωζώνη, χωρίς να κρίνουμε και

να κάνουμε την παραμικρή αναφορά σε αυτά, οφείλουμε να επικεντρωθούμε τώρα εις τα

μετέπειτα συμβάντα, τα οποία ευθύνονται για την ολέθρια πορεία της χώρας μας. Ποία

είναι όλα αυτά  που οδήγησαν εις τις εξάρσεις οι οποίες  αναπόφευκτα χρεοκόπησαν την

χώρα μας.

Ο στείρος και αρρωστημένος κομματισμός και η εσφαλμένη από εμάς τους Έλληνες αν-

τίληψη περί αυτού, δημιούργησε την τεράστια διόγκωση του στενού και ευρύτερου Δημόσιου

Τομέα. Η ανεξέλεγκτη εις αριθμόν επάνδρωση αυτού από κομματικούς πελάτες-ψηφοφόρους,

εις την πλειονότητα ανειδίκευτους αλλά υπάκουους εις την κομματική πειθαρχία, είχε ως

συνέπεια όχι μόνον την παράλυση της Κρατικής Διοίκησης, αλλά παράλληλα και την εμπέδωση

της ασυδοσίας, της ανυπακοής απέναντι των Νόμων, την διόγκωση και εξάπλωση αυτής

της διαφθοράς, της διαπλοκής και της φοροδιαφυγής. Όμως όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα

της κομματικής καταγωγής και προστασίας. Οι ολέθριες εξάρσεις συνεχίζονται και με την

εισροή τεραστίων κεφαλαίων από την Ε.Ε. και τις ανεξέλεγκτες συνάψεις Δανείων με ξένες

Τράπεζες, τα οποία  γιγάντωσαν τώρα την διαφθορά και την φοροδιαφυγή σε μία Λερναία

Ύδρα, η οποία άπλωσε τα πλοκάμια της και εις τον ιδιωτικό τομέα π.χ. την  Ελληνική Οικο-

νομία, τελικώς εις ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ως εκ τούτου, η καταστροφή της χώρας

μας, και τώρα και η διεθνής απομόνωση αυτής οφείλονται εις τις ολέθριες εξάρσεις όλων

αυτών των δικών μας και μόνον συμπεριφορών. 

Δεν έχουν άδικο όλοι οι άλλοι, π.χ. οι ξένοι πολιτικοί, οι διεθνείς οικονομικοί αναλυτές,

οι συνομιλητές μας εις τις διαπραγματεύσεις, αλλά και οι άλλοι λαοί,  ότι η κρίση χρέους

της χώρας μας αποτελεί μία μοναδική εξαίρεση και παγκόσμια πρωτοτυπία. Ότι αυτή οφεί-

λεται αποκλειστικώς και μόνον εις την διαφθορά και την φοροδιαφυγή, με τεράστιες παρε-

νέργειες και ολέθριες συνέπειες εις την πολιτική, οικονομική, κοινωνική, πνευματική ζωή

της χώρας, αλλά και εις το ήθος των πολιτών.  

Όμως εξ ανάγκης, λόγω τώρα της διογκούμενης πιέσεως της χώρας μας από την

Ευρώπη και τους διεθνείς παράγοντες, ακόμη και από τις ΗΠΑ, η πολιτική μας ηγεσία ανα-

γνωρίζει για πρώτη φορά  το πρόβλημα της τεράστιας διαφθοράς και φοροδιαφυγής, και

υπόσχεται  την καταπολέμησή της. Το ερώτημα όμως το οποίο τίθεται τώρα είναι. Ποίος

από εμάς έχει το ηθικό ανάστημα και την δύναμη, για να αντιμετωπίσει την Λερναία Ύδρα η

οποία εδώ και 34 ολόκληρα χρόνια κατατρώγει λυσσωδώς όλους μας, σάρκα και οστά, αυτή

την ίδια την ψυχή μας, αλλά και το τελευταίο ευρώ, και η οποία δεν άφησε τίποτε όρθιο,

αλλά και κανέναν από εμάς ηθικώς αλώβητο; 

Όποιος από εμάς έχει το θάρρος να αναφέρει τώρα δημοσίως,  ότι εμείς και μόνον και

ουδείς άλλος ευθύνεται για την κατάντια μας, διατρέχει τον κίνδυνο να τον κατασπαράξουν

όλοι οι άλλοι, και κυρίως οι υπαίτιοι, και να το στείλουν εις τα Τάρταρα. Όμως, ενώ η

Πατρίδα μας βυθίζεται εις το χάος, η προπαγάνδα αποπροσανατολισμού από τους πραγμα-

τικούς υπαίτιους, και ο δήθεν «από αέρος ψεκασμός που υφίσταται ο λαός μας(!)», συνεχίζει

το καταστροφικό της έργο. Για την κατάντια της χώρας μας φταίνε τώρα οι άλλοι. Φταίνε οι

ενεργοί, δραστήριοι και υπεύθυνοι πολίτες των άλλων χωρών οι οποίοι εκλέγουν πολιτικούς

για να καταστρέφουν την χώρα μας. Και εμείς πιστεύουμε όλες αυτές τις αήθεις χυδαιότητες,

με όλη μας την αφέλεια και απάθειά μας.

Διότι εάν ένας άνθρωπος διάγει άσωτο βίο, καταστρέφει την υγεία και την ψυχή του,

και οι μακροχρόνιες μεταστάσεις της ασθένειάς του τον οδηγούνε εις τον αναπόφευκτο

θάνατο, για αυτό δεν ευθύνονται οι άλλοι, ούτε οι ιατροί, αλλά ούτε και οι νεκροθάφτες. Οι

οποίοι εκ του λόγου αυτού αναπόφευκτα κερδίζουν από την κατάντια και τον θάνατο του άλ-

λου. Έτσι συμβαίνει και εις την παγκόσμια πολιτική, αλλά τώρα  και με την δύσμοιρη Πατρίδα

μας την οποία δεν αγαπάμε εμείς οι Έλληνες. . 

Όμως εις απάντηση όλων εκείνων που δεν αντέχουν ούτε αυτή την αλήθεια,  ακόμη και

σήμερα που η χώρα μας βιώνει την μεγαλύτερη τραγωδία, την ανείπωτη ένδεια, ταπείνωση

και εθνική απομόνωση, η πρωτοφανής σιωπή, απάθεια και αδιαφορία της ελληνικής κοινωνίας,

αποτελεί την μοναδική και αδιαφιλονίκητη απόδειξη της δικής μας και μόνον ενοχής και

συλλογικής ευθύνης.

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης

• Μετά ἀπό ὁδηγία τοῦ Ὑπουρ-
γείου νά ἀποφεύγονται οἱ ἐνοι-
κιάσεις χώρων καί κτιρίων ἀπό
τόν Δῆμο, ὁ «ΝΟΣΤΟΣ» μετα-
φέρεται στίς Ἐργατικές Κατοι-
κίες τοῦ Προφήτη Ἡλία σέ δη-
μοτικό κτήριο. 

• Γιά τό ἴδιο λόγο τά ΚΑΠΗ
Θρακομακεδόνων μεταφέρον-
ται στό Πνευματικό Κέντρο. Ἡ
ἰδιοκτήτρια τοῦ σπιτιοῦ πού τά
εἶχε φιλοξενήσει ἀπό τήν ἄνοιξη
τοῦ 2014, δέν ἔχει πληρωθεῖ
ἀκόμα οὔτε ἕνα εὐρώ. Ἐπιβάλ-
λεται νά λυθεῖ τό θέμα καί νά
ἀποζημιωθεῖ τάχιστα, γιατί δέν
εἶναι πρέπον νά εἶναι ὁ Δῆμος
ἀναξιόχρεος καί ἀναξιόπιστος
καί δέν εἶναι δικαιολογία ὅτι
τήν σύμβαση τήν εἶχε ὑπογρά-
ψει ἐλλιπῶς ἡ προηγούμενη Δη-
μοτική Ἀρχή.

• Στό Συμβούλιο τῆς 5ης Φε-
βρουαρίου ψηφίστηκε τό πρό-

σωπο τό ὁποῖο θά ἔπερνε τήν
θέση τοῦ «Συμπαραστάτη τοῦ
Δημότη». Ἀπό τούς ἐννέα ὑπο-
ψηφίους παρόντες ἦταν μόνον
δύο. Ὁ Θέμης Οἰκονόμου καί ὁ
Μιχαήλ Σιδέρης. Ὁ πρῶτος πα-
ρουσίασε τό βαρύ του βιογρα-
φικό καί παρ’ ὅλο πού ἦταν
λίγο ἀπαξιωτικός (ἔχω πάρει
τίς περισσότερες ψήφους ἀπό
ὅλους σας καί δέν ἐξελέγην
λόγω ἐκλογικοῦ συστήματος)
φαινόταν σίγουρο γιά ἐμᾶς τούς
ἀφελεῖς ὅτι θά προκρινόταν,
ἀφοῦ ὁ δεύτερος δέν παρουσία-
σε ἀπολύτως τίποτα ἐκτός,
ὅπως δήλωσε, «δουλευταρᾶς».
Ὁ κύριος Σιδέρης ὅμως, ἔκανε
τήν ἔκπληξη λαμβάνοντας 31
ψήφους ἕναντι 4. Τό ὅτι ἦταν
ὑποψήφιος μέ τήν παράταξη
τοῦ Δημάρχου, σημαίνει ὅτι οἱ
Σύμβουλοι γνωρίζουν καλλίτε-
ρα τά προσόντα του.
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