
Ἄ θρο 9Α τοῦ Συντάγματος: «Κα-
θένας ἔχει δικαίωμα προστα-

σίας ἀπό τήν συλλογή, ἐπεξεργασία
καί χρήση, ἰδίως μέ Ἠλεκτρονικά
Μέσα, τῶν προσωπικῶν του δεδο-
μένων, ὅπως νόμος ὁρίζει. Ἡ προ-

στασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων
διασφαλίζεται ἀπό ἀνεξάρτητη ἀρχή,
πού συγκροτεῖται καί λειτουργεῖ
ὅπως ὁ νόμος ὁρίζει.»

Κάνουν τά πάντα ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ
ΦΑΚΕΛΩΣΟΥΝ! Πρός τί αὐτή ἡ ὕπο-
πτη ἐμμονή νά μᾶς ἐπιβληθεῖ ὁ «Με-
γάλος Ἀδελφός»;  Δέν ἔχουν περάσει
οὔτε εἴκοσι χρόνια, ἐπί ἀλήστου μνή-
μης Σημίτη, πού ἐφαρμόστηκε ἡ δια-
γραφή τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς
ταυτότητες. Τότε μᾶς εἴχαν ἐξαπα-
τήσει ὅτι δῆθεν τό ἐπέβαλλε ἡ Εὐρώ-
πη, ἐνῶ ἀπεδείχθη ὅτι  ἐκτελοῦσαν
ἐντολές παρακρατικῶν κέντρων τῆς
Ἀμερικῆς.

Ἡ πεμπτουσία τῆς παγκοσμιο-
ποίησης καί τῆς Νέας Τάξης, εἶναι ἡ
καθιέρωση ἑνός παγκοσμίου κέντρου
ἐξουσίας, τό ὁποῖο θά διαχειρίζεται
τόν πλοῦτο καί τά δάνεια τοῦ πλα-
νήτη καί ἄρα θά κυβερνᾶ πάνω στίς

ὑπερχρεωμένες χῶρες.  Μή-
πως μοναδικό ἐμπόδιο εἶναι
ἡ Ρωσία τοῦ Πούτιν, τόν
ὁποῖο οἱ παγκοσμιοποιητές
τῆς Δύσης θέλουν μέ τόν ἕνα
ἤ τόν ἄλλο τρόπο νά βγάλουν
ἀπό τήν μέση;

Τί θά γίνει ἄραγε ἄν ἡ
κάρτα χαθεῖ ἤ κλαπεῖ; Ὅλα
θά βρεθοῦν σέ χέρια τρίτων.
Τό ἑπόμενο βῆμα εἶναι νά
ἔχουμε πάνω μας κάτι πιό

μόνιμο, ὅπως γιά παράδειγμα ἠλε-
κτρονικό ἤ ἀκόμα χειρότερα βιολο-
γικό τσίπ; Ἔτσι δέν θά χάνονται
ποτέ τά στοιχεῖα ἀπό τά χέρια μας.
Δέν θά μᾶς χάνουν ὅμως καί οἱ δο-
ρυφόροι τῆς παγκόσμιας κυβέρνη-
σης.

Ἀμέτρητοι φορεῖς ἀντιδροῦν. Ὡς
δεῖγμα ἀναδημοσιεύουμε τήν θέση
τῆς « Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης»: Προ-
τεινόμενη κατάθεση ἄποψης στήν
διαβούλευση γιά τήν Κάρτα τοῦ Πο-
λίτη, βασισμένη στήν ἀναλυτικώτερη
καί τεκμηριωμένη πρόταση τῆς
«Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης»

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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Συνέχεια στη σελ. 6

Καλή  Ἀνάσταση
Τοῦ Κωσταντίνου Καλογερᾶ

Προσευχηθεῖτε μαζί μου
Κύριε, Πιστεύω Σέ Σένα, Τριάδα Ὑπερούσιε, Ὑπέρθεε, Ὑπεράγαθε.
Δῶσε μου τήν δύναμη νά τό ἀποδεικνύω μέ τίς πράξεις μου. Κύριε

βοήθησέ με νά ἀποδεχθῶ τήν πτωχείαν τοῦ πνεύματός μου μπροστά
στό ὑπέρτατο μεγαλεῖο τῆς Σοφίας Σου. Ὁδήγησέ με νά ἀγαπῶ τόν πλη-
σίον μου, μαῦρο ἤ λευκό, ἀνάπηρο, ἐγκληματία ἤ ἀθῶο, γιατί τό πρόσωπό
του εἶναι τό πρόσωπό Σου. Κάνε με ταπεινό γιά νά μήν θεωρῶ τόν ἑαυτό
μου ψηλότερο ἀπό κανέναν ἄλλον, παρά μόνον ὅταν εἶναι πεσμένος καί
πρόκειται νά τόν σηκώσω. Ἔμπνευσέ με ὅταν λέγω στήν ἀγαπημένη μου
σ’ ἀγαπώ, νά τῆς δίνω καί ὄχι νά τῆς παίρνω καί ὅταν καί ἐκείνη μοῦ πεῖ
κι ἐγώ σ’ ἀγαπῶ, νά δεσμεύεται ἀπό τά λόγια της.

Δῶσε Κύριε ἀγάπη σ’ ἐκείνους πού τούς δίνω δῶρα, νά πιστεύουν στήν
ἁγνότητα τῆς καρδιᾶς μου, γιατί ἐγώ τούς προσφέρω δῶρα μέ ταχυδρό-
μους τούς ἀγγέλλους. Κύριε κάνε τήν καρδιά μου ναό πού στόν ἐπισκο-
πικό του θρόνο, κάθεται ἐκεῖνος ἤ ἐκείνη πού ἄθελά μου πόνεσα καί θά
χωράει μέσα του, ὅσους θέλουν νά προσευχηθοῦν σέ Σένα. 

Μάθε με Κύριε νά γράφω ὅσα ἀξίζουν νά διαβαστοῦν καί νά πράττω
ὅσα ἀξίζουν νά γραφτοῦν. Μάθε με Κύριε νά ἀγαπῶ τήν καλή μου λιγώ-
τερο ἀπό Σένα καί περισσότερο ἀπό ἐμένα. Κύριε κάνε με δυνατό νά
ἀφήνω τό κλειδί τῆς ἐξώπορτας ὥστε ὅταν ἔλθει ὁ ληστής νά μέ ληστέψει,
νά φάει πρῶτα ἀπό τό φαΐ μου. Ἄν μπεῖ κάποιος πού πεινάει, νά μήν μοῦ
συστηθεῖ γιατί εἶναι «εἶς τῶν ἀδελφῶν Σου τῶν ἐλαχίστων».

Κάρτα Πολίτη
Ὑποχρεοῦνται νά τό θέσουν σέ δημοψήφισμα 

Συνέχεια στη σελ. 8

Γερμανικές Ἀποζημιώσεις
Ἀπό τίς λίγες εὐκαιρίες ἐξόδου ἀπό τήν κρίση

Σπουδαιότατες διαλέξεις-συζητήσεις πραγματοποιοῦνται στό Πνευ-
ματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων. Σέ μία ἀπ’ αὐτές, συγκεκριμένα στίς 2
Μαρτίου, ἦταν καλεσμένα τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Διεκδίκησης τοῦ Κα-
τοχικοῦ Δανείου & τῶν κλεμμένων πολιτιστικῶν  μας θησαυρῶν, ὁ λαο-
γράφος-συγγραφέας Γιῶργος Λεκάκης, ὁ Τζανῆς Γκοῦσκος, ὁ Περικλῆς
Δανόπουλος, καί ὁ Δημήτρης Κωλέττης, οἱ ὁποῖοι παρουσίασαν μέ
τεκμηριωμένα στοιχεῖα καί ἔγγραφες ἀποδείξεις, τό ὕψος τῆς ὀφειλῆς
τοῦ Γερμανικοῦ κράτους στήν πατρίδα μας. Ὁ οἰκονομολόγος - ἱστορικός
ἀναλυτής Τζανέτος Γκούσκος συνέγραψε τό βιβλίο μέ τίτλο «Ἰδού ὁ λο-
γαριασμός κ. Μέρκελ: 300 δισεκ. εὐρώ ἀπ' τά Κατοχικά δάνεια» τό
ὁποῖο κυκλοφορήθηκε (Ὀκτώβριος 2014), ἀπό τίς ἐκδόσεις «Κάδμος».

Διεθνές Συνέδριο Ἀρχαιολόγων στήν πόλη μας Σελ. 15

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΟΧΥΡΑ
Θωμά Ταβλαρίδη, Εφέδρου Λοχαγού Διαβιβάσεων

Συνέχεια στη σελ. 8

Συνέχεια στη σελ. 4

Ο νομάζομαι Θωμάς Ταβλαρίδης
και είμαι συνταξιούχος του

ΟΤΕ. Γεννήθηκα στην Κωνσταντι-
νούπολη στις 26 Οκτωβρίου του
1918 και μετά τη Μικρασιατική κα-
ταστροφή εγκατασταθήκαμε πρό-
σφυγες στην Καβάλα όπου και τέ-
λειωσα το Γυμνάσιο.

Στρατεύτηκα το 1939 -ο πατέρας
μου με είχε δηλώσει κατά λάθος
ένα χρόνο μεγαλύτερο- και επιλέ-
χτηκα για έφεδρος αξιωματικός. Τε-
λειώνοντας τη Σχολή Εφέδρων Αξιω-
ματικών, στο Ρουφ Αθηνών, τοπο-
θετήθηκα στο Δ΄ Τάγμα Μηχανικού,
που είχε έδρα στην Καβάλα, από
όπου μετατέθηκα στο VII/A2 συνο-
ριακό τομέα οχυρών της περιοχής
Κάτω Νευροκοπίου.

Η κήρυξη του πολέμου του 1940
με βρήκε να υπηρετώ ως έφεδρος
ανθυπολοχαγός διαβιβάσεων στα
Μακεδονικά οχυρά και συγκεκρι-
μένα στο οχυρό «Λίσσε», που μαζί
με τα «Πυραμιδοειδές», «Ντάσαβλι»,
«Περιθώρι» και «Μαλιάγκα» συγ-

κροτούσαν τη γραμμή άμυνας του
Κάτω Νευροκοπίου ανάμεσα στα
όρη Φαλακρό και Όρβηλος.

Τα οχυρά αυτά καθώς και εκείνα
της πλευράς του «Ρούπελ» αποτε-
λούσαν την αποκληθείσα «Γραμμή
Μεταξά», κατ’ αναλογία με την πε-
ρίφημη «Γραμμή Μαζινό» στα Γαλ-
λο-Γερμανικά σύνορα. Ήσαν ισχυρές
τσιμεντένιες κατασκευές που απο-
τελούνταν από στοές κάτω από το
έδαφος με προεξέχοντα μόνο τα πο-
λυβολεία τα οποία σχεδιάστηκαν
από τον στρατηγό του Μηχανικού
Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο, μετέπειτα
στρατιωτικό διοικητή του ΕΛΑΣ
Κατερίνης, για την αντιμετώπιση τυ-
χόν Βουλγαρικής επίθεσης και όχι
της σιδερόφρακτης Γερμανικής μη-
χανής.

Στις αρχές του 1941 ο Διοικητής
του «Λίσσε» ταγματάρχης Διττορά-
κης με μετέθεσε στο «Πυραμιδοει-
δές» για να οργανώσω και εκεί τις
τηλεφωνικές γραμμές και γενικότερα
τις επικοινωνίες. Μου είχε επίσης
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Τί μέλλει γενέσθαι;

Ἀγαπητοί Συμπολίτες
Ἡ κυβέρνηση δίνει ἕναν με-

γάλο ἀγώνα γιά τήν ἐπιβίωση
τῆς χώρας καί ὅλος ὁ κόσμος
εἴμαστε στό πλευρό της. Ἡ
ἀνησυχία καί ἡ ἀβεβαιότητα
ὅμως στόν κόσμο εἶναι ἐμφα-
νέστατη. Στήν ἀγορά δέν κι-
νεῖται τίποτα γιατί αἰσθάνον-
ται ὅτι βαδίζουμε σέ τεντω-
μένο σχοινί. Βασιζόμαστε στήν
γεωπολιτική μας θέση καί ὑπολογίζουμε
στήν στήριξη τῆς Ἀμερικῆς, ἐκβιάζοντας
στήν οὐσία, μέ τό ἐνδεχόμενο νά προσκο-
ληθοῦμε στήν Ρωσία. Τό παιχνίδι μέ τήν
φωτιά εἶναι ὅμως πολύ ἐπικίνδυνο. 

Οἱ Ὑπουργοί ἀγωνίζονται, ἀλλά κάποιες
φορές δίνουν τήν ἐντύπωση τῆς παιδικῆς
χαρᾶς. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι προσπαθοῦν νά
ἰσορροπήσουν μεταξύ δύο ἐκ διαμέτρου
ἀντιθέτων: Τῆς ἀκροαριστερᾶς πλευρᾶς καί
τῶν προεκλογικῶν ὑποσχέσεων ἀπό τήν
μία καί τῆς σκληρῆς πραγματικότητας καί
τῶν Εὐρωπαίων ἑταίρων ἀπό τήν ἄλλη.
Ἀναλώνονται σέ ἐπικοινωνιακή ὑπερδρα-
στηριότητα μέ συνεχεῖς τηλεοπτικές ἐμφα-
νίσεις, δηλώσεις ἐπί δηλώσεων, ἀντεγκλήσεις
μέ τήν ἀντιπολίτευση, φλυαρία ἐπί παντός
του ἐπιστητοῦ. Ἡ συνεχής ἔκθεση στήν δη-
μοσιότητα ὅμως ἐγκυμονεῖ κινδύνους, συρ-
ρικνώνει τό κῦρος, ὁδηγεῖ σέ λεκτικά ἀτο-
πήματα καί λογικές ἀντιφάσεις, ἐκθέτει καί
δημιουργεῖ ἄνευ λόγου δεσμεύσεις. Τρανό
παράδειγμα ὁ Γιάνννης. Ὅπως λέει ὁ Γρη-
γόρης Ψαριανός «Βασικά ὁ Γιάνννης μέ ἕνα

(ἤ μέ τρία) «ν» εἶναι ἕνα
Αὐστραλοαμερικανάκι,
ξέρει οἰκονομικά, ἀλλά
θεωρητικά πράγματα.
Στήν ἐφαρμοσμένη οἰκο-
νομική, ὅμως, δέν τά πάει
καλά. Οἱ μεγαλύτερες
οἰκονομικές καταστροφές
στόν κόσμο ἔχουν γίνει
ἀπό ἐξαιρετικούς οἰκονο-
μολόγους». 

Ἐμεῖς συμπληρώνουμε
ὅτι ὅποιος ἔχει σπουδάσει

οἰκονομικά γνωρίζει ὅτι δέν θά ἤθελες νά
βάλεις ἕναν παλιό καθηγητή ἐπικεφαλῆς
σέ ὁτιδήποτε πιό περίπλοκο ἀπό ἕνα σεμι-
νάριο γεμάτο φοιτητές. Ἄλλωστε ἡ Ἱστορία
μᾶς διδάσκει ὅτι οἱ μεγαλύτερες καταστρο-
φές δέν γίνονται ἠθελημένα, ἀλλά κατά
λάθος.

Στίς διαπραγματεύσεις μέ τούς «θεσμούς»,
εἶναι φανερό πώς στήν ἑλληνική πλευρά
ἐπικρατοῦσε, ἀλλά καί συνεχίζει νά ἐπι-
κρατεῖ, σύγχυση. Εἶναι ξεκάθαρο πλέον πώς
δέν ὑπάρχει σχεδιασμός καί προγραμματι-
σμός. Τά πάντα ἐξαρτῶνται ἀπό τίς διακυ-
μάνσεις τῆς κοινῆς γνώμης καί τίς εὐφάν-
ταστες ἐμπνεύσεις Ὑπουργῶν, πολιτικῶν
στελεχῶν καί κομματικῶν συμβούλων. Τό
μοναδικό εὐδιάκριτο πλάνο εἶναι πώς ση-
μερινή κυβερνητική ἐπιθυμία εἶναι ἡ παρα-
μονή στήν εὐρωζώνη. Δέν εἶναι ὅμως σέ
θέση νά ἐξασφαλίσει χρηματοδότηση πέραν
τῶν τριῶν δανειστῶν. Τά περί Ρωσίας, Κίνας,
ΗΠΑ καί Ἰράν δέν στέκουν σέ σοβαρή ἀξιο-
λόγηση. Δίχως ὅμως ἐξωτερική ἐνίσχυση
δέν ὑπάρχει δυνατότητα ἐπιβίωσης. Τί μέλλει

γενέσθαι; Ἄγνωστο. Μέ μύθους ὅμως δέν
τρέφεται μία χώρα κι’ ἕνας λαός…

Δυστυχῶς συνεχίζεται ἡ ἐπί δέκα χρόνια
ἀπραξία καί ἀτολμία. Ποιές ἰδιωτικοποιήσεις
ἔγιναν, ποιά ἐπαγγέλματα ἐλευθερώθηκαν,
σέ ποιές ΔΕΚΟ ἔγιναν οὐσιαστικές μισθο-
λογικές περικοπές, σέ ποιά νοσοκομεῖα προ-
ωθήθηκαν ἐξορθολογιστικές μεταρρυθμί-
σεις, πόσα ταμεῖα ἑνοποιήθηκαν, πόσες
πρόωρες συντάξεις καταργήθηκαν καί τόσα
ἄλλα. Τό κυριώτερο ἀπό ὅλα εἶναι πώς
γίνεται μάχη γιά τήν διάσωση τοῦ δημο-
σίου τομέα καί τῶν διακλαδώσεών του –
μέσῳ καταστροφῆς τῆς ἰδιωτικῆς οἰκο-
νομίας καί τῆς ἀγορᾶς, δίχως νά καταρ-
γοῦνται φορεῖς καί διάφορες δημόσιες
ὀντότητες πού στήν πράξη εἶναι ἄχρηστες
γιά τήν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. 

Εἴμαστε ἡ μοναδική Χώρα στήν ΕΕ πού
αὐτομάτως οἱ ἰδιωτικοποιήσεις θεωροῦνται
ξεπούλημα, ἀκόμη καί ἀπό τούς ἰδεολογικά
ὑποτεταγμένους στήν Ἀριστερά δεξιούς (καί
ἀκροδεξιούς). Εἴμαστε ἡ μόνη Χώρα στόν
Κόσμο πού ἡ ἀξιολόγηση στό Δημόσιο θε-
ωρεῖται Χούντα καί πού ὅσοι τήν ἀρνοῦνται
εἶναι «ἥρωες». Εἴμαστε ἡ μόνη Χώρα στήν
ΕΕ πού ἐπιτρέπουμε νά καῖνε τίς πόλεις
μας καί τά Πανεπιστήμιά μας καί ἄν ἡ
Ἀστυνομία ἐπέμβει κατηγοροῦμε τήν Ἀστυ-
νομία. Εἴμαστε ἡ μόνη Χώρα στήν Κόσμο,
πού ἡ τήρηση τῶν Νόμων θεωρεῖται στέρηση
τῆς Ἐλευθερίας τῶν Πολιτῶν κλπ. κλπ.

Εἴμαστε ἀποκλειστικά ὑπεύθυνοι γιά τήν
κατάστασή μας καί δέν μᾶς φταίει κανείς
ἄλλος. Ἄν δέν ἀλλάξουμε νοοτροπία θά
μείνουμε στήν σταύρωση καί Ἀνάσταση δέν
πρόκειται νά δούμε.

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα

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 ἀνα-

φέρει 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

Ἄγω: Ἀκούγεται συχνά «νὰ ΠΑΡΑΞΕΙ
ἔργο» ἀντὶ «νὰ παραγάγει». Ἐπίσης,
«τὸ κοινοβούλιο ἀποφάσισε νὰ διεξάγει δη-
μοψήφισμα» ἀντί «νὰ διεξαγάγει» δημο-
ψήφισμα. Τό παραγάγω ἤ διεξαγάγω χρη-
σιμοποιεῖται ὅταν κάτι γίνεται γιά μία

φορά, ἐνῶ τό παράγω ἤ διεξάγω ὅταν γίνε-
ται κατ’ ἐπανάληψη. 

«Ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ»
Δηλαδή μέ ἀνάλαφρη καρδιά, ἄνετα, χω-

ρίς νά τό πολυσκεφθῶ.

Τό site «Ἐλεύθερο Βῆμα Ἀχαρνῶν» 

eleftherovima.wordpress.com τοῦ 
κυρίου Κώστα Ζίγκηρη, ἐκτός τοῦ ὅτι
μᾶς προσφέρει ἔγκυρη ἐνημέρωση, 

δέν παραλείπει νά προβάλλει πάντα
τήν ἐφημερίδα μας.

Ὁ Καθηγητής Χάρης Παμπούκης (Κράτος καί
κρατισμός…) πρίν γίνει Ὑπουργός, εἶχε πεῖ συ-
νοπτικά ποιός εἶναι ὁ «κρατισμός»: «Ὁ κρατι-
σμός στηρίζεται στή φοβία, περιορίζει τήν
αὐτονομία τοῦ ἀτόμου, ρημάζει τήν ἐμπιστο-
σύνη τῶν πολιτῶν εἰς τούς Θεσμούς, ὑποσκά-
πτει τούς κανόνες καί τίς ἀξίες, ὑποθηκεύει
τήν ἀξιοκρατία, δέν στηρίζει τήν κοινωνική ἀνα-
διανομή εἰσοδημάτων καί τήν ἰσότητα δικαιω-
μάτων καί δυνατοτήτων. Τό κυριώτερο ὅμως

ἀποτέλεσμα τῆς κοινωνικά ἐγκληματικῆς του
δράσης εἶναι ὅτι ὀργανώνει τήν φαυλότητα καί
ἀποστερεῖ ἀπό τό Ἔθνος τήν αὐτοπεποίθησή
του. Συγκροτεῖ πολιτισμικά μιά ἀντικοινωνική
νοοτροπία, μιά νοοτροπία περί μή τηρήσεως κα-
νόνων πού ὑποθάλπει τή διαφθορά. Συντηρεῖ
κανόνες δυό ταχυτήτων καί πλήττει καίρια τήν
ἰσονομία καί τήν ἰσοπολιτεία». Εἶναι αὐτός τε-
λικά; Ναί εἶναι αὐτός, εἶναι ὁ Ἑλληνικός κρα-
τισμός.

Γλωσσικά



Ζητεῖται σπίτι πρός ἐνοικίαση

Ἄν ἔχετε σπίτι καί ἐνδιαφέρεσθε νά τό 
νοικιάσετε τηλεφωνῆστε στήν ἐφημερίδα:

210 7785444  Χάρης Δημοῦτσος.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

  ΑΠΟΓΕΥΜΑ: H AκολουθIα τοY Νυ�φIου 07:00 �.�.

  ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ 07:00 �.�.

  ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ 07:00 �.�.

  ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΟ ΑΓ. ΕΥΧΕΛΑΙΟ 06:00 �.�.
                            Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Νιπτηροσ 07:00 �.�.         

  ΠΡΩΪ: εσπερινοσ - Θεια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ �. βασιλειου 08:00 π.�.
                ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ 06:30 �.�.

  ΠΡΩΪ:  Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ,
                           Ο Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ 08:00 π.�.

 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΝΕΚΡΩΣΙΜΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 06:00 �.�.
            Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 07:00 �.�.

  ΠΡΩΪ: εσπερινοσ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ �. βασιλειου 08:00 π.�.
                  ΒΡΑΔΥ: ΚΑΝΩΝ - ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 11:15 �.�.  

Σημαῖες τοῦ ΠΑΜΕ στό Δημοτικό
(συνέχεια)

Σχετικά μέ τό περιστατικό πού σημειώθηκε τήν Κα-
θαρά Δευτέρα στό 2ο Δημοτικό Σχολεῖο τοῦ Ὀλυμπια-
κοῦ Χωριοῦ, ὀφείλουμε κάποιες διευκρινήσεις. Ζητή-
θηκε ἄδεια στό ὄνομα τοῦ Συλλόγου διδασκόντων
Πρωτοβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως Ἀν. Ἀττικής «Ὁ Σωκρά-
της», γιά ἐκδήλωση τήν παραπάνω ἡμέρα. Ἡ διευθύν-
τρια κυρία Λαζαρίδου, προσπαθεῖ πάντα νά ἐξυπηρετεῖ
τούς τοπικούς παράγοντες, συμβάλλοντας στήν κοι-
νωνική συνοχή τῶν κατοίκων καί ἔτσι δέν εἶχε καμμία
ἀντίρρηση νά προσφέρει τόν σχολικό Χῶρο. Φυσικά
ἐξαπατήθηκε γιατί δέν μποροῦσε νά φανταστεῖ ὅτι θά
χρησιμοποιηθεῖ ἀπό κάποια κομματική ὀργάνωση καί
ὅταν τό ἔμαθε κατόπιν ἑορτῆς, «ἔπεσε ἀπό τά σύν-
νεφα».

Ἀπό τήν πλευρά μας, λόγω χρονικῆς πιέσεως δέν
προλάβαμε νά ἐπικοινωνήσουμε ἐγκαίρως μαζί της,
ὥστε αὐτήν τήν σημείωση νά τήν εἴχαμε ἀναφέρει στό
προηγούμενο φύλλο. Ζητοῦμε εἰλικρινά συγγνώμη.

12Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  ΧΩΡΙΟ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Comenius - «Daily routine and eating habits of past and pres-
ents according to geographical location. Teenagers exploring with a camera», το 12ο Γυμνάσιο
Αχαρνών (Ολυμπιακού Χωριού) θα υποδεχθεί και θα φιλοξενήσει από τις 19 έως τις 25 Απριλίου
2015 τους εταίρους του προγράμματος από τη Γερμανία, από το σχολείο Ludwig -Börne- Schule,
από την Τουρκία, από το σχολείο Ülkü Ortaokulu Müdürlüğü, και από την Πολωνία, από το
σχολείο Szkola Podstawowa Nr1 w Pruchniku. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα οι εταίροι θα ξεναγηθούν σε σημαντικά
αξιοθέατα της Αθήνας και θα επισκεφθούν το Μουσείο Γαστρονομίας. Την Τρίτη 22 Απριλίου
στις 10 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος στο ΙΓΜΕ και κατόπιν
θα παρατεθεί επίσημο γεύμα στο σχολείο (στις 12:30) με παραδοσιακά φαγητά μαγειρεμένα από
τους γονείς των μαθητών και τους καθηγητές του σχολείου.
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Ὁ συγγραφέας ἀνατρέχοντας στά
ἱστορικά δεδομένα τῆς κατοχικῆς
περιόδου 1941-44, εἰδικώτερα στίς
ἐνδιάμεσες συμφωνίες πού μεσο-
λάβησαν μεταξύ Ἑλλάδος, Γερμα-
νίας καί Ἰταλίας, καθώς καί στή
σχετική βιβλιογραφία (πάνω ἀπό
100 ἀναφορές Ἑλλήνων καί ξένων
ἀναλυτῶν, μεταξύ αὐτῶν καί ἀπ'
τά ἐπίσημα ἀρχεῖα τῆς Τραπέζης
τῆς Ἑλλάδος), καταγράφει ἀναλυ-
τικά τά μεγέθη (σέ μετρητά, προ-
ϊόντα κλπ. ἀξίες) πού κατέβαλε ἡ
Ἑλλάς στίς κατοχικές δυνάμεις. Ἀπο-
δεικνύει ἔτσι μέ τρεῖς διαφορετικές
μεθοδολογίες ὑπολογισμῶν τήν ση-
μερινή τους ἀξία, ἡ ὁποία ἀνέρχεται,
κατά μέσον ὄρο, στά 300 δισεκ. εὐρώ!
Παράλληλα ἀναδεικνύει (ἀπό ἐπί-
σημα ἔγγραφα καί μαρτυρίες) τήν
διαδικασία πού μεσολάβησε ἐν μέσω
τῆς Κατοχῆς, γιά τήν ἐπιστροφή κά-
ποιων «δόσεων» - μέσῳ «ἐπιταγῶν»
- ἀπό τήν πλευρά τῶν Γερμανῶν,
γεγονός πού τεκμηριώνει τήν ἀνα-
γνώριση τοῦ χρέους τους. Ὡστόσο
ἀποδεικνύει - σέ ἀντίθεση μέ ὅλους
σχεδόν τούς ἱστορικούς - ὅτι οἱ ἐπι-
ταγές αὐτές δέν εἰσπράχθηκαν ποτέ
ἀπό τό ἑλληνικό δημόσιο δεδομένου
ὅτι δέν ὑπῆρχε πλεονασματικός πι-
στωτικός λογαριασμός, δηλ. οἱ ἐπι-
ταγές ἦταν ἀκάλυπτες!

Ἀκόμη ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ λιμο-
κτονοῦσα Ἑλλάς, ἐν μέσω τῆς Κα-
τοχῆς, ἐπιδοτοῦσε τόν τιμάριθμο
στήν Γερμανία, δηλ. τίς μειωμένες
τιμές πού ἀπολάμβανε ὁ Γερμανός
καταναλωτής! Αὐτό ἐπετεύχθη μέσῳ
τῆς συμφωνίας ἀνταλλαγῆς προ-
ϊόντων (κλήριγκ), ὅπου τά ἐξαγό-
μενα ἀπό τήν Ἑλλάδα στήν Γερμα-
νία προϊόντα (λάδι, καπνά, σταφίδα,
μεταλλεύματα κλπ), τιμολογοῦνταν
σέ τιμές τοῦ 1938 ἤ καί χαμηλότερα,
ἐνῶ τά εἰσαγόμενα ἀπό τήν Γερμα-
νία προϊόντα (καύσιμα, ἀνταλλα-
κτικά, ρουχισμός) – τά ὁποῖα προ-
ορίζονταν κυρίως γιά τίς ἀνάγκες
τοῦ στρατοῦ κατοχῆς - χρεώνονταν
στήν Ἑλλάδα ὑπερτιμολο¬γημένα
κατά 300%! Τό  ὑπερτίμημα (τήν
διαφορά τῶν τιμῶν) τό παρακρα-
τοῦσε, κατά ἕνα τμῆμα του, ὡς «πί-
στωση» ἡ Γερμανία καί μέσω αὐτοῦ
μείωνε τίς τιμές τῶν ἑλληνικῶν προ-
ϊόντων, πού διατίθεντο στήν γερ-
μανική ἀγορά!

Συμπληρωματικά ἀναφέρονται
οἱ κυριώτερες ἐκτιμήσεις Ἑλλήνων
καί ξένων ἱστορικῶν ἀναλυτῶν ὅσον
ἀφορᾶ τόν προσδιορισμό τῶν Κα-
τοχικῶν δανείων καί γίνονται ἀνα-
λύσεις ὡς πρός τά στοιχεῖα καί τήν
μεθοδολογία πού χρησιμοποιήθηκε
κατά περίπτωσιν. Μεταξύ αὐτῶν
ἀναφέρονται οἱ Ι. Λαμπροῦκος (1944),
Ἄθ. Σμπαρούνης (1945), ΤτΕ (1944,
1946, 1963), Σωτ. Γκοτζαμάνης (1952),

Ἄγγ. Ἀγγελόπουλος (1945, 1964,
1994), Πάν. Δερτιλῆς (1964), Σπ. Χα-
τζηκυριάκος (1964), Sven Felix Keller-
hoff  (2011), Albrecht Ritschl (2011),
K. H. Roth (2011), Jacques Delpla
(2011), Hagen Fleischer (2012). 

Ἐνδιάμεσα, γίνεται ἀναφορά στό
ἱστορικό πλαίσιο πού διαμορφώθηκε
μετά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σέ
σχέση μέ τίς ὑποχρεώσεις τῶν δυ-
νάμεων τοῦ Ἄξονος (ἀποζημιώσεις,
ἐπανορθώσεις, δάνεια), καθώς καί
στίς ἐνέργειες πού ἔγιναν ἀπό ἑλλη-
νικῆς πλευρᾶς ὡς πρός τήν διεκδί-
κησή τους. Παράλληλα καταγρά-
φονται οἱ κατά καιρούς αἰτιάσεις
καί ἀρνήσεις τῆς Γερμανίας νά πα-
ραδεχθεῖ τίς ὀφειλές της καί νά τίς
τακτοποιήσει, παρ’ ὅτι ἡ ἴδια εἶχε
ὠφεληθεῖ μεταπολεμικά ὅσο καμμία
ἄλλη χώρα, ὅταν μέ τήν Συμφωνία
τοῦ Λονδίνου τό 1953, τῆς ἔγινε πε-
ρικοπή «κούρεμα» τῶν προπολε-
μικῶν της δανείων κατά 63,4%!, τῶν
δέ ἐναπομεινάντων νά τά ἐξοφλήσει,
ἐάν  καί ἐφ’ ὅσον παρουσιάζει θετική
ἐξέλιξη ἡ οἰκονομία της (μέ ρήτρα
ἀνάπτυξης)! 

Ἐν συνεχείᾳ, ἀναλύοντας
ἐκτενῶς τά σημερινά οἰκονομικά
μεγέθη Ἑλλάδος καί Γερμανίας, κα-
ταγράφεται ἡ πρόταση καί οἱ ἐνέρ-
γειες πού πρέπει νά γίνουν ὅσον
ἀφορᾶ τήν στρατηγική διεκδικήσεως
τῶν Κατοχικῶν δανείων, καθώς καί
τῶν ἐνδεχομένων ἐπιπτώσεων, πού
θά ὑπάρξουν, τόσο στήν θετική ὅσο
καί στήν ἀρνητική ἔκβαση τῆς διεκ-
δικήσεως, συσχετίζοντας μέ τόν
διεθνῆ περίγυρο καί τίς τρέχουσες
ἐξελίξεις στήν εὐρωπαϊκή καί παγ-
κόσμια οἰκονομία.

Ὁ συγγραφέας ἀποδεικνύει ὅτι
τό σημερινό δημόσιο χρέος τῆς Ἑλλά-
δος (320 δισεκ.) ἀναλογεῖ σέ τιμές
παρούσης ἀξίας στό 30% τῆς ὀνο-
μαστικῆς του ἀξίας (περίπου 100 δι-
σεκ.) καί μπορεῖ ν' ἀποσβεσθεῖ κατά
100% (ὁλοσχερῶς) ἀπό τήν ὀφειλή
τῆς Γερμανίας πρός τήν Ἑλλάδα
(μόνο ἀπ’ τά Κατοχικά δάνεια) μέ
σχετική εὐκολία καί χωρίς νά δια-
κινδυνεύσει ἡ γερμανική οἰκονομία. 

Προχωρώντας δέ, σέ μία ἀνάλυση
τοῦ χρέους τῶν χωρῶν τῆς εὐρωζώ-
νης, καθώς καί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τρα-
πεζικοῦ συστήματος, διατυπώνει
τήν βεβαιότητα ὅτι δέν συμφέρει
κανέναν ἡ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος,
δεδομένου ὅτι θά προκαλοῦσε ἀνε-
ξέλεγκτες ἐπιπτώσεις (θά ξεπερά-
σουν τά 15 τρισ.) πού θά ὁδηγήσουν
τό εὐρώ καί τήν εὐρωζώνη σέ ἄμεση
κατάρρευση. Ἑπομένως ἡ μάχη τῆς
διεκδικήσεως εἶναι κερδισμένη, ἀρκεῖ
νά δοθεῖ...

Ἀναπόφευκτα, μέσα ἀπό τήν πα-
ροῦσα ἐργασία, θά γίνουν συχνές
ἀναφορές στίς οἰκονομικές, πολιτι-

κές καί κοινωνικές συνθῆκες πού
ἐπικρατοῦσαν πρίν, κατά τήν διάρ-
κεια καί μετά τήν Κατοχή στήν
Ἑλλάδα. Ἐπίσης θά γίνουν ἀναφο-
ρές καί σέ πρόσωπα – «ὀνόματα» -
πού πρωταγωνίστησαν στήν πολι-
τική σκηνή καί χειρίσθηκαν κρίσιμα
θέματα γιά τήν ὑπόσταση τῆς οἰκο-
νομίας καί τήν πορεία τῆς μεταπο-
λεμικῆς Ἑλλάδος.

Γιά  πολλά ἀπ' αὐτά τά «ὀνόμα-
τα», θ' ἀποκαλυφθοῦν οἱ ρόλοι τους,
εἴτε ὡς συνεργάτες τῶν κατακτητῶν,
εἴτε ὡς ἐντολοδόχοι τῶν ἀγγλο-ἀμε-
ρικανῶν ἀργότερα στόν ἐμφύλιο.
Πολλοί ἀπ΄ αὐτούς ἔκτοτε, θά συ-
νεχίσουν νά ἐπηρεάζουν ἀποφασι-
στικά μέχρι τίς ἡμέρες μας, τήν πο-
λιτική καί οἰκονομική ζωή τῆς χώρας.
Οἱ ἴδιοι, καθώς καί τά παιδιά τους
καί τά ἐγγόνια τους, ἔγιναν «ἀξιο-
σέβαστοι» οἰκονομικοί παράγοντες,
βουλευτές, ὑπουργοί καί πρωθυ-
πουργοί...

Ἐν μέσω τῶν περιέργων συμπτώ-
σεων πού μεσολάβησαν στήν πε-
ρίοδο τῆς Κατοχῆς, καί ἀναζητώντας
τίς ρίζες τοῦ δοσιλογισμοῦ στήν
Ἱστορία τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος, θ'
ἀποκαλυφθεῖ μέσα ἀπό τήν ἔρευνα
αὐτή πώς, ὅ,τι συμβαίνει σήμερα
δέν εἶναι τυχαῖο. Σέ κάποια περί-
πτωση, τό γενεαλογικό δένδρο ἑνός
ὑψηλόβαθμου ἀξιωματούχου τῶν
κατοχικῶν κυβερνήσεων καί ἐκπρο-
σώπου τῆς Siemens τότε στήν Ἑλλά-
δα (πρόκειται γιά τόν Ι. Βουλπιώτη),
φθάνει μέχρι τήν ἐπανάσταση τοῦ
1821. Ἦταν τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1824,
ὅταν ὁ προπάππος του, Κων/νος
Βουλπιώτης συκοφαντοῦσε, ὡς ψευ-
δομάρτυς τοῦ Μαυροκορδάτου, σέ
δικαστήριο τοῦ Μεσολογγίου τόν
Γεώργιο Καραϊσκάκη γιά προδοσία...

Παραλλήλως - καί πρός ἀποκα-
τάστασιν τῆς ἱστορικῆς μνήμης –
θά γίνουν ἀναφορές σέ κορυφαῖες
μορφές τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως –
τιμῆς ἕνεκεν – πού ὑπέγραψαν μέ
τόν ἀγῶνα καί τό αἷμα τούς τήν
ἀνεξαρτησία καί ἀξιοπρέπεια τῆς
χώρας.

Τέλος, ὁ συγγραφέας, ἀντιλαμ-
βανόμενος τό μέγεθος τῆς συλλο-
γικῆς προσπαθείας πού ἀπαιτεῖται
γιά τήν διεκδίκηση τῶν Κατοχικῶν
δανείων (συμπεριλαμβανομένων καί
τῶν πολιτιστικῶν θησαυρῶν πού
ἐκλάπησαν ἀπ' τούς ναζί), θ' ἀπευ-
θύνει μία πρόσκληση στούς
ἀναγνῶστες τοῦ βιβλίου γιά συμ-
μετοχή στόν ὑπέρ πάντων ἀγῶνα:
«Ἀγῶνα γιά τήν διαγραφή τοῦ ἐπο-
νείδιστου χρέους, ἀγῶνα γιά τήν
ἀποτίναξη τῆς κλεπτοκρατίας,
ἀγῶνα γιά τήν ἀξιοπρέπεια καί ἀνα-
σύνταξη τῆς χώρας. Ἀγῶνα ν' ἀντι-
στρέψουμε τό χρέος τῆς ντροπῆς σέ
Χρέος Τιμῆς ὅλων μας».

Γερμανικές ἈποζημιώσειςΣυνέχεια από τη σελ. 1 AΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

• Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφα-
λείας Αχαρνών σε συνεργασία με την Υπο-
διεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, εγ-
κληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας
διέπρατταν ληστείες, σε βάρος οδηγών
ΤΑΞΙ και Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 6-3-
2015, στην περιοχή των Αχαρνών, πέντε
(5) ημεδαποί ΡΟΜΑ, ηλικίας 13, 16, 16, 22
και 23 ετών, μέλη της σπείρας, ενώ ανα-
ζητείται άγνωστος αριθμός συνεργών τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι
συλληφθέντες, από κοινού με άγνωστους
συνεργούς τους, είχαν συστήσει το τελευ-
ταίο εξάμηνο εγκληματική ομάδα και διέ-
πρατταν ληστείες σε βάρος οδηγών ΤΑΞΙ
και Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων.

Ειδικώτερα, οι δράστες μίσθωναν ΤΑΞΙ
από διάφορες περιοχές της Αττικής και
αφού τα οδηγούσαν στην περιοχή των
Αχαρνών, εντός του καταυλισμού ΡΟΜΑ
Αγίας Σωτήρας, ακινητοποιούσαν τους οδη-
γούς και με τη χρήση σωματικής βίας ή με
την απειλή μαχαιριού, τους αφαιρούσαν
χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές,
κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα.

Σε άλλες περιπτώσεις τοποθετούσαν
πέτρες επί του οδοστρώματος, σε διάφο-
ρες οδούς στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας
Αχαρνών, διέκοπταν την κυκλοφορία των
οχημάτων, ακινητοποιούσαν τους διερχό-
μενους οδηγούς και με τη χρήση σωματικής
βίας ή με την απειλή μαχαιριών τους λή-
στευαν.

Μέχρι στιγμής έχει εξακριβωθεί ότι
έχουν διαπράξει δεκαεπτά (17) ληστείες
σε βάρος οδηγών ΤΑΞΙ και Ι.Χ.Ε. αυτοκινή-
των και μία (1) διάρρηξη-κλοπή από Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ
συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό
και τη σύλληψη των συνεργών τους. 

• Εξαρθρώθηκε από το Α΄ Τ.Α. Αχαρ-
νών εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας
διέπρατταν διαρρήξεις-κλοπές από οικίες
στην περιοχή των Αχαρνών.

Συνελήφθησαν στις 23-3-2015 το πρωί,
στις Αχαρνές, από αστυνομικούς της Άμε-
σης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), τρεις (3) ημε-
δαποί ΡΟΜΑ, ηλικίας 15, 26 και 30 ετών,
μέλη της σπείρας, γιατί λίγο νωρίτερα είχαν
διαρρήξει οικία στην περιοχή. Αναζητούνται
ακόμα δύο (2) άγνωστοι συνεργοί τους. 

Όπως προέκυψε από την έρευνα του
Α΄ Τ.Α. Αχαρνών, οι συλληφθέντες από
κοινού με τους συνεργούς τους, είχαν συ-
στήσει το τελευταίο τρίμηνο εγκληματική
ομάδα και διέπρατταν, με διαφορετική σύν-
θεση κάθε φορά, διαρρήξεις-κλοπές από
οικίες στην περιοχή των Αχαρνών. 

Ειδικώτερα, παρακολουθούσαν τις οι-
κίες και όταν αποχωρούσαν οι ένοικοι, ει-
σέρχονταν σε αυτές παραβιάζοντας πόρτες
και παράθυρα και αφαιρούσαν χρηματικά
ποσά, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές
και άλλα αντικείμενα. 

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι
έχουν διαπράξει ένδεκα (11) διαρρήξεις-
κλοπές από τη συγκεκριμένη περιοχή. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ
συνεχίζονται οι έρευνες για τη συμμετοχή
τους και σε άλλα παρόμοια αδικήματα.



«Δεν γράφω για τους θεούς, γιατί βαρέθηκα τους θε-
ούς. Δεν γράφω για τους ανθρώπους, γιατί βαρέθηκα
τις πράξεις τους. Γράφω για μένα». Είναι ο υπέροχος πρό-
λογος του Μίκα Βάλταρι από το διάσημο βιβλίο του «Ο Αι-
γύπτιος». Εγώ διαφωνώντας μαζί του γράφω για τους αν-
θρώπους. Γράφω όμως για κείνους, που ζώντας σε μια
κοινότητα λαμπαδιάζουν τα γύρω τους με φως, προσφορά,
αλληλοβοήθεια, διεκδίκηση, σφραγισμένη με το μεγαλείο
της αυτοθυσιαστικής συμπεριφοράς. Με γοητεύουν κυρίως
οι γυναίκες, που περιφρονώντας τα επιχώματα επικάλυψής
τους και τα κιγκλιδώματα μείωσής τους με συγκεκριμένο
έργο και επιλογές αναδεικνύονται υπάρξεις φωτοδότρες
και πολυσήμαντες για την ζωή και τον τόπο τους γενικό-
τερα.

Υπάρξεις αγανές, αγανόφρονες, ομοδύναμες προς τους
ξεχωριστούς ανθρώπους με μηδενικά αισθήματα σκληρό-
τητας, πλήρεις αξιοπρέπειας, που ξεπερνούν τον αργαλειό
και τις ενασχολήσεις του οίκου τους χωρίς να τις εγκατα-
λείπουν ή να τις περιφρονούν και παίρνουν την σκυτάλη
μεταλαμπάδευσης των αξιών με γραμμένο επάνω της ένα
επίγραμμα: νοιάζομαι διπλανέ μου για σένα, ενδιαφέρομαι
για τα κοινά και θέλω με τον τρόπο μου να πολεμήσω για
ένα καλύτερο αύριο για σένα και για μένα.

Κι αυτό τις κάνει ξεχωριστές. Για τους επαΐοντες δεν εί-
ναι. Είναι η ουσία της παράδοσής μας και του εθνικού μας
ιστορικού υπόβαθρου. Πίσω απ’ τα μεγαλειώδη γεγονότα
της ιστορίας μας κρύβεται ένα απλό ηθικό γεγονός κι αυτό
ακριβώς χάραξε την ιστορία μας, γράφει ο Παναγιώτης
Κανελόπουλος. Πλάι στον Αριστείδη πολεμούσε ο Αισχύ-
λος, όπως αργότερα πλάι στον Αλκιβιάδη πολεμούσε ο Σω-
κράτης. Ηταν απλοί στρατιώτες χωρίς να είναι ανώνυμοι.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ένας ευ-

πατρίδης σαν τον Αισχύλο ήταν απλός πολεμιστής και ένας
μικροαστός στρατιώτης σαν τον Σωκράτη δεν ήταν ανώνυ-
μος. Το γεγονός αυτό είναι τεράστιο στην ηθική του σημα-
σία. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια έγινε ο μεγάλος νόμος της
ελληνικής και κατ΄ επέκταση της παγκόσμιας ιστορίας.

Στην Ελλάδα έπαψαν για πρώτη φορά οι άνθρωποι να
αποτελούν μάζες κι από τότε άρχισε ο μεγάλος αγώνας
στα άτομα-Έλληνες και τις μάζες. Αυτός ο σκληρός αγώ-
νας, οδυνηρός πολλές φορές, κρατάει ως τις μέρες μας,
γιατί ορισμένα άτομα περιφρονούν την μάζα σαν φυσική
δύναμη. Σαν τέτοια η μάζα δεν εκφράζει κανένα ιστορικό
νόημα και γίγνεσθαι. Ακριβώς τελικά η αποδοχή του ατόμου
εκ μέρους της μάζας δείχνει ότι ο σπασμός της ήταν γεν-
νητούρια ενός νέου κόσμου, που τον κατάλαβαν οι Έλλη-
νες. Εδώ ακριβώς διαπιστώνεται ότι οι Έλληνες ξεκίνησαν
από εκεί που κανένας άλλος λαός δεν ξεκίνησε. Δύο ποτά-
μια χωρίς όχθες ξεχύθηκαν στο πότισμα της ανθρωπότη-
τας. Το ένα επήγασε από το Σινά, όπου ο Μωυσής παρέ-
λαβε τους νόμους και τους παρέδωσε στους Εβραίους.
Αυτοί ακριβώς οι νόμοι είναι αποκάλυψη, που επιβλήθηκε
με συνέπεια να έχουμε στην Ασία τους πολιτισμούς της
υπακοής. 

Το ποτάμι-ελληνισμός, το μεγαλύτερο πνευματικό πο-
τάμι της ιστορίας δεν πηγάζει από βουνό, αλλά από το
«γνώθι σ’ αυτόν». Εμείς οι Έλληνες με συγκεκριμένα άτομα,
τον Σόλωνα, τον Λυκούργο και άλλους νομοθετήσαμε για
τους εαυτούς μας με άσκηση του νου, με παιδεία και ευ-
θύνη και γίναμε ως άτομα παραπόταμοι του μεγαλύτερου
πολιτισμικού ποταμού της ιστορίας: του ποταμού της γνώ-
σης. Αυτό το είδος του ανθρώπου ως αυθύπαρκτης μονά-
δας ζωής που κοιτάζει μέσα του και γύρω του με γοητεύει,
το αναζητώ και το προβάλλω γιατί συνεχίζει μια παράδοση

που βροντοφωνάζει στην αγορά: είμαι άτομο, φίλος, πολί-
της και σε καλώ στην αγορά, στην φιλία, στην ζωή της πο-
λιτείας, στο όργωμα μια νέας ζωής. Ένα τέτοιο άτομο, που
γεωργεί στον πνευματικό μας αγρό σας παρουσιάζω σή-
μερα.

Είναι γυναίκα και ποιήτρια. Κυκλοφορεί κάθε μήνα ένα
ταπεινό φυλλάδιο σατιρικό με τον απλό τίτλο «Κατάστιχο
της Βαρβάρας». Αλογόμυιγα την είπα μια προηγούμενη
φορά, σφήκα, που σπηκώνει τον καθένα μας την βαφτίζω
σήμερα. Διάλεξε την σάτιρα και μαστιγώνει άλλοτε αυστηρά
κι άλλοτε τρυφερά όλους μας. Ας δούμε το κατάστιχο σε
πορεία ταχυδρόμου σε ένα κόσμο που δεν υποπτεύεστε
αλλά είναι ολοζώντανος. Ο κόσμος της πολιτικής είναι μό-
νιμος στην τσουχτερή της βίγλα: 

«ήρθε κι ο Φεβρουάριος ο μήνας ο χωλαίνων
Με καρναβάλια και χορούς των μεταμφιεσμένων
Habemus Papam φίλοι μου τον φέρελπι Αλέξη
Ήλιος λαμπρός όπως παλιά στον τόπο μας θα φέξει».
Εξειδικεύει μάλιστα συνδέοντας το παρελθόν με το πα-

ρόν, που είναι στην μνήμη όλων μας:
«όμως δεν θά ‘ναι πράσινος σαν ‘κεινον του Ανδρέα
Μα ροζουλίς και κόκκινος με... σκούρο μπλε παρέα».
Προφανής πολιτική φόρμα της συνεργασίας δύο αντί-

θετων παρατάξεων στην κυβέρνηση, που δείχνει όμως μέ-
τρο σοφίας στην συνεργασία των αντίθετων πολιτικών δυ-
νάμεων. Η περιγραφή όμως των πρωταγωνιστών της
προηγούμενης κυβέρνησης ξεπερνά τα όρια της απλής
κριτικής και γίνεται σκληρά οδυνηρή για τους δύο πρωτα-
γωνιστές:

«ο Αντώνης που φρουμάτιζε σαν οργισμένος δράκος 
Πανωλεθρία έπαθε και είναι σκέτο ράκος».
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Σάτιραν ποιεί, μεγάλα φρονεί.  Υψηλά ποθεί, ήθος υμνεί.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαογραφικής Εταιρείας

Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στα πλαίσια της

δράσης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» παρουσιάζει τον κ. Σ.

Καλεντερίδη σε ομιλία με θέμα: 

«ΜΠΟΡΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΑ 

ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΚΡΙΣΗ;»

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 27 Απριλίου

2015 και ώρα 6:30μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομα-

κεδόνων (πλ. Αριστοτέλους). Θα προηγηθεί φωτογραφικό

οδοιπορικό στην Αν. Θράκη, την Κωνσταντινούπολη, τον

Πόντο, την Καππαδοκία και τη λοιπή Μικρά Ασία με τίτλο

«Στων Ελλήνων τις Κοινότητες».

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

Οι «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» των Θρακομακεδόνων στο Πνευματικό Κέντρο

των Θρακομακεδόνων καλά κρατούν. Άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2013 με την ανεπανάληπτη

Μαρία Ευθυμίου και συνεχίζουν για μια ακόμη χρονιά με πολύ πλούσια θεματολογία. Η προ-

σπάθειά μας, να καλέσουμε διακεκριμένα πρόσωπα της Ελληνικής διανόησης,  στέφθηκε με

απόλυτη επιτυχία. Οι ομιλητές, που ανταποκρίθηκαν α φ ι λ ο κ ε ρ δ ώ ς στην πρόσκλησή

μας, μας χάρισαν ξεχωριστές βραδιές.  Η ανταπόκριση του κόσμου πολύ καλή, αφού πέραν από

τους συμπολίτες μας, συμμετέχουν και πάρα πολλοί από μακρινές περιοχές γιατί επιθυμούν να

ακούσουν τους διακεκριμένους ομιλητές σε πρωτόγνωρα και όχι τετριμμένα θέματα. Τελειώνοντας

τον παρόντα κύκλο διαλέξεων, θα θέλαμε να παραθέσουμε μια μικρή αναφορά στην θεματολογία

και τις προσωπικότητες των διδαξάντων.

19/1/2015: Από «Θεού άρξασθαι». Ο πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός

μας μίλησε για τον «αρχαίο Ελληνισμό στο λαϊκό κήρυγμα της

Τουρκοκρατίας». Ο κορυφαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος και ερευ-

νητής, μας παρουσίασε την αξία της συμβολής των ιεροκηρύκων στη

διαφώτιση των σκλαβωμένων Ελλήνων και τόνισε το πόσο σημαντικό

είναι για το λαό μας η διατήρηση των παραδόσεών μας.

16/2/2015: Οι κίνδυνοι της νέας Ελλάδας.

«Η ΘΡΑΚΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ» ομιλία των κ.κ. Α. Λαυρέντζου και Σ. Κα-

λεντερίδη για ένα θέμα άγνωστο στους πολλούς. Μας παρουσίασαν με τεκ-

μηριωμένα στοιχεία την υπάρχουσα σημερινή κατάσταση, τους ενδεχόμενους

κινδύνους που ελλοχεύουν και τη στάση της επίσημης πολιτείας απέναντι σ’

αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός για την πατρίδα μας.   

2/3/2015: Διεθνή θέματα με επιπτώσεις στην σημερινή Ελλάδα. «Το γερμανικό κατοχικό δάνειο

και οι λοιπές διεκδικήσεις - τι αφορούν - πως προκύπτουν και η στρα-

τηγική διεκδίκησής τους». Ένα θέμα, συμπτωματικά, αρκετά επίκαιρο,

που έχει ζωτική σημασία για τη πατρίδα μας.  

Τα μέλη της Επιτροπής Διεκδίκησης του Κατοχικού Δανείου & των κλεμμένων

πολιτιστικών  μας θησαυρών, κ.κ. Δημήτρης Κωλέττης, Περικλής Δανό-

πουλος, Γιώργος Λεκάκης και Τζανής Γκούσκος, παρουσίασαν με τεκ-

μηριωμένα στοιχεία και έγγραφες αποδείξεις, το ύψος της οφειλής του Γερ-

μανικού κράτους στην πατρίδα μας. Εκτός όμως από τα χρήματα, η

Επιτροπή ανέδειξε την ζωτικής σημασίας επιστροφή των κλεμμένων

πολιτιστικών μας θησαυρών που κοσμούν τα μουσεία της Ευρώπης

και όχι μόνο, και τα οποία ο Γερμανικός στρατός κατάκλεψε. Δήλωσαν

μάλιστα: ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο μερικές χιλιάδες στρέμματα

γης, είναι επίσης η Ιστορία, η πολιτιστική μας κληρονομιά και ο

Λαϊκός μας πλούτος. Αυτήν την Ελλάδα έχουμε καθήκον να υπε-

ρασπιζόμαστε.   

9/3/2015: Τιμήσαμε τις γυναίκες. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ιστορίας

και κριτικής της λογοτεχνίας στη Σχολή Καλών Τεχνών κ. Σοφία Ντενίση,

μας παρουσίασε ένα μοναδικό αφιέρωμα στην «πρώτη Ελληνίδα γυναίκα

μυθιστοριογράφο, την  Μαρία Π. Μηχανίδου», η οποία το 1879 ( εποχή

που ο αναλφαβητισμός των γυναικών έφτανε στο 93%) έγραψε το πρώτο

της μυθιστόρημα, που αφορούσε «τον Ελληνικό υπόκοσμο του Καϊρου».

Η κα Ντενίση με πολύ γλαφυρό λόγο, μας ταξίδεψε στο πνευματικό έργο

των πρωτοπόρων και πολύ σημαντικών «αόρατων» γυναικών εκείνης της

εποχής, άγνωστο στις μέρες μας. Με τον τρόπο της απέδωσε τον αρμόζοντα φόρο τιμής στις

πρωτοπόρους των Ελληνικών γραμμάτων.

16/3/2015: Πρόσωπα, που επηρέασαν την ιστορία μας. « Η ανολοκλή-

ρωτη επανάσταση του Ρήγα Φεραίου». Ο εξαιρετικός επιστήμονας-

συγγραφέας κ. Γιώργος Καραμπελιάς, με γλαφυρότητα και πολλά επι-

στημονικά στοιχεία, μας ταξίδεψε με αριστοτεχνικό τρόπο στην περίοδο

δράσης του αγωνιστή μας Ρήγα Φεραίου. Μας αποκάλυψε πως ο Ρήγας

υπήρξε μια μοναδική φυσιογνωμία της Ελληνικής Ιστορίας. Υπήρξε σπο-

ρέας ελευθερίας και οραμάτων, αδάμαστος επαναστάτης, ανέπτυξε δρα-

στηριότητες άγνωστες σε πολλούς. Έκανε λεπτομερή αναφορά στον τρόπο

με τον οποίο οργάνωνε τις δράσεις του, με σχέδιο και μελέτη. Τέλος επε-

σήμανε ότι ο πρώιμος θάνατός του στέρησε από την πατρίδα μας έναν ακόμη λαμπρό Έλληνα

πατριώτη, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει τον αγώνα σε σωστότερο δρόμο. 

23/3/2015: Ήρωες της επανάστασης του ’21. «Θεόδωρος Κολοκοτρώ-

νης- η κήρυξη της επανάστασης του 1821».

Ο  Ηλίας Μαμαλάκης, ο ταλαντούχος αυτός  παρουσιαστής, μας περιέ-

γραψε με τον δικό του μοναδικό τρόπο την κατάσταση της πατρίδας μας

κατά την εποχή, προ και μετά  την  επανάσταση του ’21, με πολλά λαο-

γραφικά άγνωστα στοιχεία. Ξέφυγε από το πεδίο των μαχών και μας κα-

θήλωσε στους ανθρώπους, στο περιβάλλον τους και στον τρόπο με τον

οποίο επιβίωναν. Μας περιέγραψε πως ο «Θωδωράκης ο Κολοκοτρώνης»

σε ηλικία 7 ετών επαναστάτησε ενάντια στον τούρκο κατακτητή.  Με έναν

αριστοτεχνικό και πλούσιο ιστορικών στοιχείων λόγο, μας ταξίδεψε σε όλο τον τότε Ελλαδικό

χώρο με αναφορές στον Ρήγα Φεραίο, στην «Χάρτα του Ρήγα», στον Καποδίστρια  και τόσους

άλλους. Μας παρέσυρε  σε συμπεράσματα πολύ χρήσιμα για τη σημερινή μας κατάσταση. Μας

επεσήμανε πολλά και ποικίλα γεγονότα της επαναστατικής περιόδου και μας προέτρεψε να επι-

στρέψουμε ξανά στα ιδανικά και τα ιδεώδη της επαναστάσεως. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑ-
ΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ:

1. Κάθε εἴδους τσίπ στήν «κάρ-
τα τοῦ πολίτη» –πού λειτουργεῖ
δηλαδή, εἴτε ἐξ’ ἐπαφῆς εἴτε ἐξ’
ἀποστάσεως- συνιστᾶ ἕναν κι-
νητό φάκελλο εὐαίσθητων προ-
σωπικῶν δεδομένων. Μάλιστα
τό ἐξ’ ἀποστάσεως ἐλεγχόμενο
τσίπ μπορεῖ νά λειτουργήσει καί
ὡς καταδότης. Γι’ αὐτό καί ἀρνού-
μαστε νά τό δεχθοῦμε ὡς μέσον
καταγραφῆς καί συλλογῆς προ-
σωπικῶν πληροφοριῶν.

2. Ἡ ἀσφάλεια λειτουργίας
αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς τεχνολογίας
ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐπιστημονικῶς,
ὅτι εἶναι ἀνεπαρκής, γι’ αὐτό καί
δέν τήν ἀποδεχόμαστε.

3. Τό εὐάλωτον τῆς προτεινό-
μενης τεχνολογίας θέτει σέ κίν-
δυνο τήν προσωπική μας ἀσφά-
λεια ὡς πολιτῶν, ἀλλά καί τήν
Ἐθνική μας Ἀσφάλεια, γι’ αὐτό
καί τήν ἀπορρίπτουμε.

4. Στήν Γερμανία, τό λογισμικό
ἀνάγνωσης τῶν καρτῶν ἀπο-
δείχθηκε ἐπισήμως ὡς ἀνασφα-
λές καί ἀποσύρθηκε ἀμέσως, γι’
αὐτό κι ἐμεῖς διατηροῦμε ἀκόμα
σοβαρώτερες ἐπιφυλάξεις γιά
τήν Ἑλληνική ἐκδοχή τοῦ ἐγχει-
ρήματος.

5. Κάρτες μέ πλινθίο (τσίπ),
πού περιέχουν ἄκρως εὐαίσθητα
προσωπικά δεδομένα, περασμέ-
νες στά χέρια τοῦ ὁποιουδήποτε
κακοπροαίρετου χάκερ, θά ὁδη-
γήσουν ἀναπόφευκτα σέ σωρεία
κοινωνικῶν, ἠθικῶν καί νομικῶν
προβλημάτων. Γι’ αὐτό καί τίς
ἀπορρίπτουμε.

6. Δέν εἴμαστε κατά τῆς πλη-
ροφορικῆς καί τῆς τεχνολογικῆς
ἐξέλιξης. Εἴμαστε ἐναντίον τῆς
παράδοσης, μέσῳ τῶν ἀνα-
σφαλῶν καί εὐάλωτων καρτῶν,
ὁλόκληρης τῆς ζωῆς μας, σέ χέ-
ρια ἐνδεχομένως διεφθαρμένων
ἤ διεστραμμένων ἀνθρώπων. Γι’
αὐτό καί δέν τίς δεχόμαστε.

7. Δέν ἔχουν δοθεῖ ὅλες οἱ
ἀπαιτούμενες διαβεβαιώσεις γιά
τόν ἀποκλεισμό τοῦ δυσώνυμου
ἀριθμοῦ 666 ἀπό τίς κάρτες, γι’
αὐτό, γιά λόγους δηλαδή θρη-
σκευτικῆς συνείδησης, τίς ἀπορ-
ρίπτουμε.

8. Γιά τούς παραπάνω λόγους,
ἀλλά καί γιά ἄλλους τόσους, πού
δέν εἶναι δυνατόν νά ἐκτεθοῦν
σέ μία ἠλεκτρονική διαβούλευση,
σᾶς παρακαλοῦμε νά μήν προ-
χωρήσετε στήν ψήφιση τοῦ συγ-
κεκριμένου ἄρθρου καί νά ἀπο-
φασίσετε πάραυτα τήν ἀπόσυρσή
του, ὅπως ἀκριβῶς ἔπραξαν καί
οἱ Ἄγγλοι.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Kάρτα Πολίτη
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AΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε.

Θρακομακεδόνες 5 Μαρτίου 2015                                      Αριθμ. Πρωτ 371

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, κατά την συνεδρίασή του, την 25η Φε-

βρουαρίου 2015 , αποφάσισε και καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που

θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην

αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων του

Δήμου Αχαρνών πλατεία Αριστοτέλους για να συζητηθούν και αποφασισθούν τα πα-

ρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέ-

λευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα την 3η Μαίου 2015 χωρίς νέα

πρόσκληση. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί

στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα την 10η Μαίου 2015 με οσαδήποτε παρόντα μέλη χωρίς

νέα πρόσκληση (αρθ. 5 παρ. 3 ν. 1667/1986 και άρθρο 21 του καταστατικού).

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση εγγραφής μελών.

2. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου (διοικητικός, οικονομικός απολογισμός από 01

Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2014 ). 

3. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων (έλεγχος διοικητικός, οικο-

νομικός, από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2014). 

4. Έγκριση Απολογισμού (διοικητικός, οικονομικός) πεπραγμένων από 01 Ιανουαρίου

έως 31 Δεκεμβρίου  2014. Απαλλαγή  των μελών του Διοικητικού  και Εποπτικού Συμ-

βουλίου από κάθε ευθύνη.

5. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Διοικήσεως για το οικονομικό έτος

2015.

Όσον αφορά τους διπλογραμμένους συνεταίρους μας, σας ενημερώνουμε ότι για να

συμμετέχετε στις διαδικασίες της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και

για να έχετε δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να προσκομίσετε στα γραφεία του Συνεταιρι-

σμού μέχρι τις 21 Απριλίου 2015 εξουσιοδότηση θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία,

στην οποία θα δηλώνετε το όνομα ενός μόνον εκ των συνιδιοκτητών ο οποίος θα εκ-

προσωπήσει στη Γενική Συνέλευση την συνεταιριστική μερίδα που αντιστοιχεί στο οι-

κόπεδό σας.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι υποχρεούστε να καταβάλετε τις καθυστερούμενες συν-

δρομές σας, ή οποιαδήποτε  άλλη εισφορά προς τον Συνεταιρισμό .

Η οφειλή σας σήμερα ανέρχεται σε ΕΥΡΩ. .............………. και αφορά τα έτη

...............……..………….., την οποία παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε πριν την Γενική

Συνέλευση , προς αποφυγή συνωστισμού.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ

09:00 - 14:00.

Για την καλύτερη ενημέρωση σας, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε το e-mail σας.

ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             O ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΤΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων τίμησε την  ”Ημέρα της Γυναίκας” διορ-
γανώνοντας εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων (7/3/2015), η οποία
πλαισιώθηκε με “Τσάι Αλληλεγγύης”, προκειμένου τα έσοδα να διατεθούν σε πάσχουσες
οικογένειες  της περιοχής μας.

Μετά τον χαιρετισμό της Προέδρου κας Τασούλας Στεφανάτου, 
- Έγινε σύντομη αναδρομή στο Γυναικείο Κίνημα από την Αντιπρόεδρο κα. Στάσα

Χρήστου.
- Δόθηκε στη συνέχεια ομιλία με θέμα: “Από το σχολείο στην εργασία - Οι Γυναίκες

ανάμεσα σε δυο κόσμους”. Ομιλήτρια η κα. Χρύσα Παϊδούση, Δ/ντρια Επαγγελματικής
Κατάρτισης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

- Ακολούθησε το ποίημα “Γυναίκες” του Τάσου Λειβαδίτη - απήγγειλε η κα. Βούλα
Σφυρή.

- Η Χορωδία του Συλλόγου μας υπό την διεύθυνση του κ. Σταύρου Πιοτόπουλου
ερμήνευσε επίκαιρα τραγούδια.

- Διαβάστηκε Αναφορά - Αφιέρωμα στην Γυναίκα Α.Μ.Ε.Α., από την Γεν. Γραμματέα
του Συλλόγου κα Άννα Γκόνου.

- Η Γιορτή έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα από ερασιτεχνική ομάδα νεαρών καλλι-
τεχνών - αφιλοκερδώς προσφερομένων.

Οι παρευρισκόμενοι αισθάνθηκαν χαρά, αισιοδοξία και διασκέδασαν χορεύοντας
ως αργά.

Το συντονισμό και την παρουσίαση του προγράμματος επιμελήθηκε η κα. Όλγα
Βασιλείου, Γραμματέας Β' του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών ευχαριστεί ιδιαιτέρως την Διοίκηση του Πνευ-
ματικού Κέντρου για την φιλοξενία της εκδήλωσης και την παρουσία της  σε αυτήν.
Ευχαριστεί επίσης όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για την προσφορά τους
σε ποικίλα εδέσματα, καθώς και όλα τα ακούραστα μέλη του Δ.Σ. Για την προθυμία
τους στην διεκπεραίωση της γιορτής.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
5 - 8 Ιουνίου 2015

Η Μικτή Χορωδία Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων θα συμμετάσχει στο 1ο
Εαρινό Φεστιβάλ Χορωδιών Θεσσαλονίκης και με την ευκαιρία αυτή οργανώνει πολι-
τιστική εκδρομή.

- Διάρκεια εκδρομής: 5-8 Ιουνίου 2015
- Συμμετοχή κατά άτομο: 205€ / δίκλινο - 225€ / μονόκλινο
Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται: Μεταφορικά - επιστροφή με πούλμαν, 3 Διανυ-

κτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο ABC, 3 αστέρων, επίσκεψη με ξεναγό στα αξιο-
θέατα της Θεσσαλονίκης (Λευκός Πύργος, Άγ. Δημήτριος, Παλαιά Τείχη κλπ), εκδρομή
στην Ουρανούπολη και κρουαζιέρα στο Αγ. Όρος.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα δοθεί στις αρχές Ιουνίου.
Σημείωση: Υποχρεωτική προκαταβολή 60€ για συμμετοχή και  κλείσιμο δωματίων

μέχρι 20/4/2015
Δηλώσεις: κα Τασούλα Στεφανάτου, τηλ. 210 2432309 και 6948168751
κα Ελένη Τζίνη - Υπεύθυνη Χορωδίας, τηλ. 6972749161

ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Ιδιαίτερα μαθήματα

Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας

από πτυχιούχο Φυσικής Α.Π.Θ.

Τιμές πολύ προσιτές.

Τηλ.: 6937887187, 210 2433820

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1/04  Ιώσηπος  Μοισιόδακας (Ενότητα Νεοελληνικός Διαφωτισμός)

Εισηγητής Τεμπέλης Ηλίας,  Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Σχολής Ναυτικών

Δοκίμων

03/04 Εθισμοί και Διαδίκτυο

Εισηγήτρια Κοντοπόδη Ελπίδα, Καθηγήτρια Πληροφορικής –Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

21/4  Πλατωνική Φιλοσοφία

Εισηγητής Ρεντίφης Γεράσιμος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου 

22/04 Νεόφυτος Δούκας (Ενότητα Νεοελληνικός Διαφωτισμός)

Εισηγητής Τεμπέλης Ηλίας,  Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Σχολής Ναυτικών

Δοκίμων

23/4 Βυζαντινή Ιστορία Εικονομαχία –Εικονολατρία

Εισηγήτρια Κλαδιά Μαργαρίτα, Φιλόλογος –Ιστορικός-Γραμματέας ΙΛΕΑ

27/04 Η συμμετοχή των Κυπρίων στους Αγώνες του Ελληνικού κράτους 

Εισηγητής Ιακωβίδης Ιωάννης, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας Πάντειου Πανεπιστημίου 

28/4 Πρώιμες Μαθηματικές Δεξιότητες των παιδιών με σύνδρομο Down. Προτάσεις για

εξατομικευμένη παρέμβαση

Εισηγήτρια Χαριτάκη Γαρυφαλλιά, Διδάκτωρ ειδικής αγωγής Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου

30/04 Ιστορική ανάλυση στα αρχεία της ελληνικής επανάστασης 

Εισηγητής Πουλιάσης Ευστάθιος, Διδάκτωρ  Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου 

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών
Ώρα έναρξης 19.30
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Καλή  Ἀνάσταση

Κύριε δῶσε μου πίστη, ὥστε ὅταν ὑψώνω τά χέρια μου νά πάρω τά
δῶρα μου ἀπό Σένα, νά μήν ἔχουν οἱ χούφτες μου λάσπη. Κύριε κάθε
φορά πού ξυπνάω τήν αὐγή, μάθε με νά λέω καλημέρα στά ζῶα, στά
πουλιά, στά δένδρα, στά λουλούδια, στίς μέλισσες, στά μυρμήγκια καί
στόν πλάτανο πού φύτεψα μέ τά χέρια μου. Κύριε δέν μέ φοβίζει ὁ πρω-
ταγωνιστής τῶν ἡμερῶν Ἰούδας. Προστάτεψέ με ἀπό τούς Ἰάγους πού
βλέποντας τό χαμόγελο πού μοῦ προσφέρεται, δηλητηριάζουν ἐκείνον
πού μοῦ τό δωρίζει. Κύριε βοήθησέ με ὥστε στήν Ἀνάστασή Σου, νά πῶ
τό Χριστός Ἀνέστη, νά ἀκούσω τό Χριστός Ἀνέστη τῶν ἄλλων καί νά τό
κάμω χαιρετισμό τῆς κάθε ἡμέρας πού ἔρχεται, γιά ὅλο τόν χρόνο, γιατί
γνωρίζω ὅτι τότε ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί καί μέ περιλούζουν μέ τό Ἄκτιστο
Φῶς Σου.

Συνέχεια από τη σελ. 1

ανατεθεί η οργάνωση της καταστρο-
φής των ξύλινων γεφυρών μέσω των
οποίων γινόταν η πρόσβαση στα
οχυρά και η ανατίναξη μέρους της
αντιαρματικής τάφρου σε περίπτωση
προσβολής τους. Στο Κάτω Νευρο-
κόπι στάθμευε περισσότερο για θέ-
ματα ασφάλειας μια διμοιρία Πεζικού
με την εντολή να υποχωρήσει σε
περίπτωση επίθεσης προς Δράμα.

Στο οχυρό υπηρετούσαμε περί τα
20 άτομα οπλίτες και αξιωματικοί
που προετοιμαζόμασταν ν’ αντιμε-
τωπίσουμε την επίθεση των Γερμα-
νών η οποία μετά τη συντριβή των
Ιταλών συμμάχων τους στο Αλβανικό
μέτωπο, ήταν αναμενόμενη. Και
πράγματι εκδηλώθηκε στις 6 Απρι-
λίου του 1941 με μεγάλες δυνάμεις
τεθωρακισμένων. Μόλις αποχώρησε
η διμοιρία, εγώ με το συνεργείο που
είχα καταρτίσει ανατινάξαμε και κά-
ψαμε τη γέφυρα και μέρος της τά-
φρου, οπλίσαμε και τοποθετήσαμε
σε καίρια σημεία τις νάρκες και πε-
ριμέναμε την εμφάνιση των Γερμα-
νών. 

Όταν στις 12 το μεσημέρι της
6ης Απριλίου τα πρώτα Γερμανικά
μηχανοκίνητα έκαναν την εμφάνισή
τους, τους αφήσαμε να προχωρήσουν
σχεδόν μέχρι τα μέσα του υψιπέδου
και κατόπιν τους υποδεχτήκαμε με
καταιγισμό από στοχευμένες βολές
του πυροβολικού μας, πολυβολισμούς
και άλλα πυρά που τους προξένησαν
μεγάλες απώλειες και τους ανάγκα-
σαν να υποχωρήσουν. 

Η σφοδρή ανταλλαγή πυρών συ-
νεχίστηκε και τις επόμενες μέρες
με αποτέλεσμα να καθηλωθεί η σι-
δερόφρακτη Γερμανική μεραρχία.
Μάλιστα παρατηρήθηκε το περίεργο
φαινόμενο ενώ ο καιρός ήταν ανοι-
ξιάτικος, αποκλειστικά και μόνο
στο υψίπεδο του Νευροκοπίου έπεσε
χιόνι 10 πόντων! Όπως μου εξήγησε
αργότερα ένας καθηγητής φυσικής
αυτό οφειλόταν στη διατάραξη της
συνοχής της ατμόσφαιρας από τις
πολλές εκρήξεις των βλημάτων με

συνέπεια να κατεβούν οι ψυχρές
αέριες μάζες, να ψυχθούν οι υδρα-
τμοί και να πέσουν με τη μορφή
χιονιού. 

Την επομένη το πρωί ο παρατη-
ρητής του οχυρού ειδοποίησε το Δι-
οικητή μας λοχαγό Παναγιώτη Ρογ-
κάκο ότι ένας Γερμανός εκινείτο σε
κοντινή απόσταση από το οχυρό. Ο
διοικητής με διέταξε να τον συλλάβω.
Πράγματι μαζί με έναν δεκανέα ονό-
ματι Νινιό και έναν ακόμη στρατιώτη
πήραμε ένα οπλοπολυβόλο βγήκαμε
στην επιφάνεια του εδάφους και
πλησιάσαμε το Γερμανό. Ο Νινιός
που μιλούσε Γερμανικά του ζήτησε
να παραδοθεί εκείνος όμως επιχεί-
ρησε ν’ αντισταθεί. Διέταξα το στρα-
τιώτη να του ρίξει μια προειδοποι-
ητική βολή στα πόδια οπότε πέταξε
τον οπλισμό του, σήκωσε τα χέρια
ψηλά και τον συλλάβαμε. 

Του δέσαμε τα χέρια και τα μάτια
και τον οδηγήσαμε στο οχυρό όπου
ο Εφεδρος Ανθυπίατρος Παναγιω-
τόπουλος, που επίσης ήταν γερμα-
νομαθής, τον πήρε για ανάκριση. Ο
απρόσκλητος, άρτια εξοπλισμένος
εισβολέας, ένας ξανθός και στρουμ-
πουλός κοκκινομάγουλος Γερμανα-
ράς ονόματι Χανς, έτρεμε σαν το
ψάρι, μας έδειχνε τη φωτογραφία
της γυναίκας του και των παιδιών
του και εκλιπαρούσε να τον λυπη-
θούμε! Ο γιατρός τον καθησύχασε
λέγοντάς του ότι οι Ελληνες δεν
είναι βάρβαροι, τιμούν το Δίκαιο
του πολέμου και σέβονται τους αιχ-
μαλώτους. Όταν διαπίστωσε ότι δεν
επρόκειτο να τον πειράξουμε, ηρέ-
μησε, γελούσε και έγινε λαλίστατος.
Όπως μας αποκάλυψε δε, παρά το
ότι μετά την πτώση της Γιουγκοσ-
λαβίας μπορούσαν άνετα να περά-
σουν στο Ελληνικό έδαφος από το
Τριεθνές, είχαν διαταγές να προχω-
ρήσουν και να καταλάβουν τα οχυρά
πάση θυσία γιατί ο Γερμανικός στρα-
τός δεν επιτρεπόταν να υποχωρεί.
Βέβαια οι υπερόπτες Γερμανοί δεν
φαντάζονταν ποτέ ότι θα συναντού-

σαν τέτοια αντίσταση.
Στη συνέχεια τον στείλαμε με συ-

νοδεία στην έδρα της Μεραρχίας
στη Δράμα όπου, όπως μάθαμε, οι
κάτοικοι όταν πληροφορήθηκαν ότι
έρχεται ο πρώτος Γερμανός αιχμά-
λωτος βγήκαν στους δρόμους να
τον περιεργαστούν και του προσέ-
φεραν γλυκά και τσιγάρα. Αυτός
είναι ο Ελληνας, μεγαλόψυχος και
φιλόξενος ακόμη και στον εχθρό
του.

Τις επόμενες μέρες συνεχίσαμε
να αναχαιτίζουμε τη Γερμανική επί-
θεση με πυρά ακριβείας μέχρι που
εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο με λευ-
κή σημαία στο οποίο επέβαινε ένας
Γερμανός λοχαγός. Σταματήσαμε τις
βολές και ο διοικητής βγήκε από το
οχυρό και συναντήθηκε με τον αξιω-
ματικό. Αυτός διαμαρτυρήθηκε έν-
τονα γιατί εξακολουθούσαμε να αν-
τιστεκόμαστε ενώ ο διοικητής των
στρατευμάτων Ανατολικής Μακε-
δονίας στρατηγός Κ. Μπακόπουλος
είχε ήδη υπογράψει πρωτόκολλο
συνθηκολόγησης με το διοικητή της
29ης Γερμανικής Μεραρχίας στρα-
τηγό Φάϊελ. Του είπαμε να επιστρέψει
στη βάση του και επικοινωνήσαμε
με τη Μεραρχία στη Δράμα.

Δυστυχώς ήταν αλήθεια. Συγκεν-
τρώσαμε τους στρατιώτες και τους
είπαμε όσοι είναι από κοντινά χωριά
να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Την επομένη, μέσα σε έντονα φορ-
τισμένο συγκινησιακά κλίμα παρα-
δώσαμε το απόρθητο οχυρό μας. Οι
Γερμανοί αφού μας έπλεξαν το εγ-
κώμιο για τη γενναιότητα με την
οποία πολεμήσαμε παρά το άνισο
των δυνάμεών μας και τον απηρ-
χαιωμένο εξοπλισμό μας και μας
συνεχάρησαν για το άψογο των βο-
λών του πυροβολικού μας, μας έβα-
λαν σε αυτοκίνητα και μας μετέφεραν
αρχικά στο Νευροκόπι και κατόπιν
στη Βροντού όπου και μας άφησαν
ελεύθερους. 

Αυτά συνέβησαν στο οχυρό «Πυ-
ραμιδοειδές» όπου υπηρέτησα. Γε-

νικότερα όμως, όπως αναφέρει ο Γ.
Ρούσσος στην Ιστορία του Ελληνικού
Εθνους, η επίθεση στα οχυρά στοί-
χισε στους Γερμανούς περίπου
15.000 νεκρούς και τραυματίες, χώ-
ρια οι απώλειες σε άρματα. Χαρα-
κτηριστική είναι η δήλωση του Γερ-
μανού Επιτελάρχη μετά την παρά-
δοση των οχυρών.

«Επολεμήσατε θαυμάσια, το πυ-
ροβολικό σας ήτο υπέροχον. Μόλις
μετεκινείτο έστω και μια μονάς
μάχης εδέχετο επιτυχή βολήν. Εάν
τα βλήματά σας δεν είχαν κατά τα
τρία τέταρτα αφλογιστίαν, ουδέν
από τα μετέχοντα εις τον αγώνα
τμήματά μας θα εσώζετο από την
κόλασιν εκείνην του πυρός». 

Επέστρεψα αρχικά στην Καβάλα,
όμως μετά την κάθοδο εκεί των συμ-
μάχων των Γερμανών, Βουλγάρων,
επειδή ως αξιωματικός κινδύνευα
να συλληφθώ και να σταλώ σε στρα-
τόπεδο συγκεντρώσεως, μπήκα σ’
ένα καΐκι και με περιπετειώδη τρόπο
έφτασα στην Αθήνα όπου είχαν ήδη
εγκατασταθεί μετά την πτώση του
Αλβανικού η μητέρα μου και τα
αδέλφια μου. Λίγο μετά τη διαφυγή
μου Βούλγαροι στρατιώτες μπήκαν
στο σπίτι μας, το λεηλάτησαν και
κατέστρεψαν τα πάντα. Οπως μας
είπαν όταν επιστρέψαμε οι γείτονες,
οι οποίοι κατάφεραν να αποτρέψουν
την πυρπόλησή του, κάρφωναν με
τις ξιφολόγχες τους τα βιβλία της
βιβλιοθήκης του αδελφού μου και
τα εκσφενδόνιζαν στο δρόμο όπου
και τους έβαλαν φωτιά.

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής
έλαβα μέρος στην Εθνική Αντίσταση
ως διοικητής λόχου του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
Καλλιθέας και μετά την απελευθέ-
ρωση κατατάχτηκα στον τακτικό
στρατό όπου και υπηρέτησα ως έφε-
δρος αξιωματικός διαβιβάσεων για
5 έτη.

Η πατρίδα με τίμησε για την προ-
σφορά μου με τον Πολεμικό Σταυρό
ανδρείας και το Μετάλλιο Εξαιρέτων
πράξεων.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΟΧΥΡΑ



Με τρόπο υποδειγματικό, που θυμίζει Σουρή μιλάει με
τρυφερότητα για τον αρχηγό του Πασόκ:

«ο Μπένυ ο ταλαίπωρος έπαθε ντουβρουτζά
γιατί είδε να ανατρέπονται κι άλλο τα ποσοστά».
Κι επειδή καταλαβαίνει πότε ασκεί πίεση και μάλιστα

αφόρητη με εξυπνάδα και ευλυγισία μοναδική μας προ-
σκαλεί:

«Γι αυτό και στις απόκριες
που ‘ρθανε ξεφαντώστε

και σε όσους μας δουλεύουνε
πέντε... φάσκελα δώστε.»
Καθαρή ποιητική φλέβα, λαϊκή έμπνευση χαρακτηρίζουν

το μηνιαίο κατάστιχο. Στο προηγούμενο με μια επιθετικό-
τητα αναγκαία, που δείχνει και τα ακριβή αισθήματα της
για το πολιτικό επίπεδο της χώρας γράφει:

«Βαρύς χειμώνας έφτασε με πάγους και με χιόνια
Κι αρχίσαν οι ... υποψόφιοι να βγαίνουν στα μπαλκόνια
Ο Τσίπρας και ο Σαμαράς αρπάζουν τις πιστόλες
Κι ολημερίς μονομαχούν με πύρινες παρόλες».
Δείχνει με τρόπο και μέτρα πεπειραμένου ποιητή την

ανυποληψία της πολιτικής των υποσχέσεων και των συν-
θημάτων καταλήγοντας:

«Το έργο όμως δυστυχώς το ’χουμε ξαναδεί».
Με εκπλήσουσα προφητική έμπνευση περιγράφει το

μέλλον του Φώτη Κουβέλη και δείχνει την περιφρόνησή
της γιατί έχει μια στέρεα αντίληψη για τον άνδρα και τον
πολιτικό:

«Εκείνος που μετέωρος τελείως έχει μείνει
Και που ρεζίλι των σκυλιών προβλέπεται να γίνει 
Είναι ο ηγέτης της ΔΗΜΑΡ ο Φώτης ο Κουβέλης
Από υποψήφιος πρόεδρος κατάντησε κουρέλης».
Ομοδύναμη της αριστοφάνειας επιθετικότητας καταδι-

κάζει πολιτικές συμπεριφορές ανεπίτρεπτες και σηκώνει
με θάρρος της σημαία της καταδίκης όλων εκείνων που
εμπαίζουν τον λαό μας. Αυτή η γυναίκα είναι στρατιώτης-
δημοκράτης και τα όπλα της είναι μια γλώσσα δηκτική, ευ-
ρηματική, ελευθεριάζουσα και δηλώνει:

«Προσέξτε είμαι εδώ και εδώ θα μείνω. Κι είναι πάντοτε
εκεί στην βίγλα της, βιγλάτορας του πρέπει, του σωστού,

του ωραίου και του αληθινού. Τέτοιες γυναίκες έχουμε
ανάγκη γύρω μας γιατί το δικό τους βλέμμα ξεσκεπάζει
καταστάσεις, κατατροπώνει μυωπικές επιλογές, πρωτοστα-
τεί, υπερασπίζεται και ουρλιάζει όταν είναι ανάγκη. Δέρνει
με το μαστίγιο της γλώσσας της αλύπητα συγκεκριμένα
πρόσωπα που κατά τη γνώμη της καταπιέζουν το λαό της:

«Του Τόμσεν ο διάδοχος ο Ντέκλαν ο Κοστέλο 
Ζητάει ό,τι του ’ρχεται στο άδειο του τσερβέλο
Οι αντοχές μας τέλειωσαν και κόκκινα βαράν
Γι αυτό και κάποιος να του πει: ρε Ντέκλαν
Δεν μας κλάν...»
Μου έδωσε την ευκαιρία να θυμηθώ και να γυρίσω στην

παιδική μου ηλικία όπου η συνέχεια του «κλαν» ήταν σπαρ-
ταριστά σεξουαλική και αριστοφάνεια. Δεν είναι απλώς
τολμηρή. Φοράει την περικεφαλαία της γνώσης, στριφο-
γυρνάει το βλέμμα, μυκτηρίζει τις ασχήμιες και εγκυμονεί
αλήθειες, που πρέπει να τις προσέξουμε. Γνωρίζω, ότι το
να σε παραδεχτούν στον τόπο σου είναι δύσκολο και το
γνωρίζει καλά και εκείνη. Αυτή όμως «την λύρα χτυπάει και
όρθια στέκεται εμπρός εις του μνήματός της το χαίνον
στόμα». 

Η ποιητική της εξέλιξη για όσους έχουν γνώση είναι
αθροιστική. Συνδέει ιστορικά γεγονότα με σύγχρονα, με
πνεύμα και ευφυία χαρακτηριστική:

«Κι αν τότε πολεμούσαμε στις Πίνδου τις κορφές
Τώρα οι μάχες δίνονται στις χρηματαγορές».
Και με χέρι ανατόμου της πραγματικής κατάστασης της

χώρας δεν ξεγελιέται από τα επιφανειακά συνθήματα και
γίνεται μπροστάρισσα. Δεν είδα κανέναν άλλο να το κάνει
στην πάλη για ανατροπή της κατάστασης και της τραγω-
δίας της πατρίδας μας:

«Αλλά η ουσία είναι μία: όλοι μας κοροιδεύουν
Θυσίες μας γυρεύουνε συνέχεια με μανία.
Μα οι τσέπες μας αδειάσανε, πια δεν υπάρχει μία
Γι αυτό λοιπόν συνέλληνες καιρός για νέο ΕΑΜ
Έτσι όπως πάει σύντομα δεν θα έχει διόλου... μαμ».
Το έργο της είναι δροσερό ευφυές, δηκτικό, σύγχρονο,

θεραπευτικό στην οδύνη της καθημερινότητας. Ευελπιστώ
να μου δοθεί η ευκαιρία να προλογίσω έναν τόμο του σύ-

νολου έργου της, που θα περάσει στα χέρια όλων μας. Η
παρουσίασή του ξεπερνάει τις δυνατότητες αυτού του άρ-
θρου. Σας λέω με ταπεινοσύνη: γνωρίζω την πνευματική
ζωή αυτής της χώρας. Η παρακμή της και η κακή της όψη,
χωρίς περιστροφές, οφείλεται στο αγκάλιασμα της δύνα-
μης: πολιτικής, θρησκευτικής ή ιδεολογικής και γι αυτό η
πορεία της δεν μπορεί να ξεφύγει από την μίμηση και την
προχειρότητα. Στρέφω το βλέμμα μου σε μεμονωμένες εκ-
φάνσεις σκέψεως ομορφιάς και δημιουργίας, που επιβε-
βαιώνουν την ύπαρξη χρυσοφόρου πνευματικής φλέβας
στον τόπο μας. Σκάβω και θα σκάβω για να την βρω και να
την κάνω πνευματική τροφή για τα παιδιά μου και τα εγγό-
νια μου και για όλα τα ελληνόπουλα που συστοιχίζονται
χωρίς οδηγούς, χωρίς πνευματική ηγεσία και χωρίς δυνα-
τότητα να προσευχηθούν για το αύριο. Μια τέτοια φλέβα
με ελεύθερη ψυχή υπάρχει στον τόπο μας, στους Θρακο-
μακεδόνες, που αντιστέκεται και αντιδρά δυναμικά στην
πνευματοφάγο μόλυνση του συνθήματος και της προπα-
γάνδας. Υπερασπίζομαι κάθε πνευματική παρουσία και κάθε
προσφορά στον τόπο μας και δηλώνω απερίφραστα: εδώ
είμαι, εδώ θα μείνω, ο Θεός ας με βοηθήσει στην προσπά-
θειά μου. Αναγνώστες και φίλοι μου, σας παρουσίασα με
αγάπη, εκτίμηση και αλήθεια την ποιήτρια- εκπρόσωπο της
τοπικής μας κοινωνίας: την Βαρβάρα Μπακάλη.

Κωνσταντίνος Καλογεράς
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Εύχομαι αυτές οι Άγιες

μέρες να Λαμπρύνουν 

τις ψυχές όλων μας.

Καλό Πάσχα

Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης
Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Σάτιραν ποιεί, μεγάλα φρονεί.  Υψηλά ποθεί, ήθος υμνεί.
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Πέντε χρόνια Αντικαρκινική Αχαρνών
Συμπληρώνοντας πέντε χρόνια παρουσίας στην πόλη μας, επιλέξαμε σήμερα

να προσκαλέσουμε εσάς τους δημοσιογράφους να σας ευχαριστήσουμε για την
προσφορά σας προς το Παράρτημα.

Αυτά τα πέντε χρόνια καταφέραμε να είμαστε, αν όχι το πρώτο, μεταξύ των
πρώτων Παραρτημάτων πανελλαδικά. Αν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας τουλάχιστον οι μισές δημοσιεύσεις από τις δράσεις των
115 Παραρτημάτων αναφέρονται σε αυτό των Αχαρνών. Αλλά και στην πόλη μας κα-
ταφέραμε να γνωρίσουν την Αντικαρκινική σχεδόν όλοι οι πολίτες. Οι δράσεις μας
επεκτάθηκαν με την συμμετοχή μας στο Athens air show 2014 στο Τατόι, προσφέροντάς
τις πρώτες βοήθειες. Επίσης, βρεθήκαμε στους Αγίους Αναργύρους, στο Περιστέρι
και στο Ίλιον, ακόμη και εκτός Αττικής, όπως στην Κόρινθο και στην Πάρο. 

Φέραμε μία νέα μορφή εκδηλώσεων, που σχεδόν όλες είναι τριήμερες, πλαισιω-
μένες από μουσικές και εικαστικές παρεμβάσεις, γιατί παράλληλα με την φροντίδα
για την σωματική υγεία πρέπει να φροντίζεται και η ψυχική υγεία. Μέσα από αυτές
τις εκδηλώσεις αναδείξαμε πολλούς νέους καλλιτέχνες της πόλης μας.

Περίπου μία φορά τον χρόνο προσφέρουμε στους συμπολίτες μας δωρεάν θε-
ατρική παράσταση και εδώ αναφέρουμε την μεγάλη προσφορά του χορηγού μας
κ. Λελεδάκη.

Προωθούμε στην πόλη μας αξίες όπως ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, ο αλ-
τρουισμός αλλά και την συνεργασία συλλόγων και φορέων.

Τα πέντε αυτά χρόνια έχουμε προσφέρει σε πολλές εκατοντάδες συμπολιτών
μας(κυρίωςγυναικών), δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και επειδή όλα μεταφράζονται
σε αριθμούς, το 2010, 2011 και 2012 περίπου 1200 γυναίκες έκαναν δωρεάν μα-
στογραφία, test-pap και Haemoccult test το οποίο σημαίνει κατ΄ελάχιστον 150.000
ευρώ, το 2013 προσφέρθηκαν δωρεάν 176 μαστογραφίες περίπου 17.000 ευρώ
και το 2014, 198 δωρεάν test-pap περίπου 10.000 ευρώ.

Έχουμε επισκεφθεί σχεδόν όλα τα σχολεία Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια σε
μία εκστρατεία κατά του καπνίσματος και υπέρ της υγιεινής διατροφής.

Έχουμε διανείμει χιλιάδες έντυπα με διάφορες οδηγίες για πρόληψη του καρ-
κίνου.

Παρέχουμε δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε απόρους συμπολίτες μας που
εμπλέκονται με τον καρκίνο. Λειτουργούμε Τράπεζα Αίματος.

Συγκεντρώνουμε φάρμακα με την σημαντική βοήθεια των τοπικών συλλόγων
όπου υιοθετούν τον Κότινο, το δένδρο ζωής του παραρτήματος, ευαισθητοποιώντας
τους πολίτες στο μεγαλείο τηςπροσφοράς.

Ετοιμάσαμε το ιατρείο του Παραρτήματος όπου θα είναι η βάση για τις
προληπτικές εξετάσεις που θα προσφέρουμε.

Ετοιμάσαμε την Εργαλειοθήκη της Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών με απε-
λευθερωμένο το κιτ δημιουργικότητας με σκοπό να χρησιμοποιηθεί και από
άλλους συλλόγους και τοπικούς φορείς, αν το επιθυμούν.

Η ιστοσελίδα μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, αφού δέχεται κατά μέσο όρο 100
και πλέον επισκέψεις την ημέρα και η οποία ανανεώνεται συνεχώς.

Επιπλέον, σας ανακοινώνουμε την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ
της προέδρου της τράπεζας μυελού των οστών “ΟΡΑΜΑΕΛΠΙΔΑΣ”, κας Μαριάννας
Βαρδινογιάννη και του προέδρου του Παραρτήματος. Έτσι οι συμπολίτες που επι-
θυμούν να γίνουν δωρητές μυελού των οστών, μπορούν να προσέρχονται
στογραφείο του Παραρτήματος και να ενημερώνονται.    

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν πως η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών
θέλοντας να υλοποιήσει την υπόσχεση-κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πί-
τας- για εξωστρέφεια προς τα μέλη και τους συμπολίτες των Αχαρνών και όμορων
δήμων, να ανακοινώσει και επισήμως το πρόγραμμα “Σκυταλοδρομία Ζωής“ το
οποίο θα έχει αρχικά τριετή διάρκεια με στόχο να παραταθεί –ανάλογα με τις συν-
θήκες- για ακόμη δύο χρόνια. 

Το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015.  Κάθε νέα
παροχή ή αλλαγή θα εντάσσεται αυτομάτως στο αναφερόμενο πρόγραμμα και θα
γνωστοποιείται μέσα από το επίσημο site του Παραρτήματος, τα sosialmedia
(facebook, twiter, google+) και έγγραφο ή ηλεκτρονικό τύπο.  

Τέλος ευχαριστούμε τα μέλη μας, τους εθελοντές μας και όλους εσάς.
Το ευγενές πάθος και το ήθος των ιδεών, κυριαρχούν στις δραστηριότητές μας

και στην εφαρμογή τους στον καθημερινό μας βίο.
Για το Δ.Σ 

Ο πρόεδρος, Παναγιώτης Χ. Καζανάς
Χειρουργός Οδοντίατρος 

Αναγγελία Γάμων
♥ Ο Ελευθέριος Δρόσος του Μάρκου και της Αργυρώς το γένος Σπαθαράκη,

ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής και η Πα-

ναγιώτα Θεοφανοπούλου του Ιωάννου και της Ιωάννας τό γένος Δαλίπη, η

οποία γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών

Αττικής, θα τελέσουν τον γάμο τους στις Αχαρνές Αττικής.

♥ Ο Γεώργιος Θεοδωρόπουλος του Βασιλείου και της Μαρίας το γένος

Κανατσέλη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στά Άνω Λιόσια

Αττικής και η Αικατερίνη Ασλάνη του Ιωάννου και της Χαραλαμπίας τό

γένος Τζουανοπούλου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στις

Αχαρνές Αττικής, θα τελέσουν τον γάμο τους στή Φυλή Αττικής.

Εγκαίνια του Ι. Ναΐσκου Αγίου Γεωργίου του Βουρδουμπά  Αχαρνών Αττικής 
την 23η Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας που αποτελείται από τους κ. Πετράκη
Μανώλη, τον κ. Αγγελόπουλο Βασίλη και τον κ. Τσώλη Αλέξη, είναι στην ευχάριστη
θέση να σας ανακοινώσει ότι έχουν αποπερατωθεί και απομένουν μόνο οι εξωτερικές
εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναΐσκου Αγίου
Γεωργίου Βουρδουμπά, που βρίσκεται στον οικισμό Πανοράματος Άνω Αχαρνών,
που είχε πληγεί από τον σεισμό του Σεπτεμβρίου του 1999 και είχε σχεδόν κατα-
στραφεί.

Ο Ιερός Ναός είναι πλέον σε κατάσταση να λειτουργήσει και παρακαλούμε ευσε-
βάστως τον Σεβασμιώτατο κ.κ. Αθηναγόρα, να μας διαθέσει έναν Ιερέα, για να εγκαι-
νιάσουμε τον Ι. Ναΐσκο του Αγίου Γεωργίου του Βουρδουμπά στις 23 Απριλίου 2015,
ημέρα εορτής του Αγίου.

Με την βεβαιότητα ότι έχουμε την ευλογία του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου,
διότι είναι αποδεδειγμένα επιθυμία του η αποκατάσταση του προς Τιμήν του Ιερού
Ναΐσκου και που χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση του, θα ήταν αδύνατη η αποπε-
ράτωση του έργου αυτού και το ξεπέρασμα των τεραστίων δυσκολιών που παρου-
σιάστηκαν τόσο στην αρχή, όσο και στην πορεία του έργου και εκφράζοντας εκ των
προτέρων τις θερμές ευχαριστίες του Δ.Σ. του Συλλόγου και όλων των μελών, σας
προσκαλούμε στα εγκαίνια της επαναλειτουργίας του Ιερού Ναΐσκου Αγίου Γεωργίου
Βουρδουμπά, που θα τελεστεί ανήμερα της Εορτής του Αγίου στις 23-4-2015, αλλά
και τις ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν από κοινού, με την Ιερά Μητρόπολη
Ιλίου, Αχαρνών καί Πετρουπόλεως και με την ευλογία του Μεγαλομάρτυρα και Τρο-
παιοφόρου Αγίου Γεωργίου.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ

Το εκκλησάκι το 2000 Το εκκλησάκι σήμερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



Παρά τον βροχερό καιρό, που στάθηκε

εμπόδιο για την πραγματοποίηση της μαθη-

τικής παρέλασης ανήμερα της Εθνικής Επε-

τείου της 25ης Μαρτίου, το υπόλοιπο πρό-

γραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων

πραγματοποιήθηκε κανονικά. Με κάθε λαμ-

πρότητα πραγματοποιήθηκε η επίσημη δο-

ξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλα-

σίου και η προγραμματισμένη κατάθεση

στεφάνων. 

Ο Πρόεδρος της ΙΛΕΑ κ. Γιώργος Φυτάς

εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας πα-

ρουσία του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη

Κασσαβού και πλήθους κόσμου που βρέθηκε

στην Κεντρική Πλατεία της πόλης μας για

να παρακολουθήσει την Δοξολογία για τον

Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Επίσης παρευ-

ρέθηκαν οι Βουλευτές κκ. Γιώργος Πάντζας,

Γιάννης Δέδες και Βασίλης Οικονόμου κα-

θώς και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι

σωμάτων ασφαλείας και της Ελληνικής Αστυ-

νομίας, εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και

φορέων της πόλης. 

Μετά την Δοξολογία ο Δήμαρχος Αχαρ-

νών κ. Γιάννης Κασσαβός κατέθεσε στεφάνι

στην προτομή του οπλαρχηγού Μήτρου

Λέκκα μαζί με τον απόγονό του κ. Ιωάννη

Λέκκα. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση

στο Μνημείο Ηρώων, με την παραδοσιακή

κατάθεση στεφάνων. Η πιο συγκινητική

στιγμή της τελετής ήταν όταν ο τελετάρχης

κ. Νίκος Τσουκλίδης απηύθυνε προσκλητή-

ριο πεσόντων πολεμιστών από τις Αχαρνές,

κάτι που έγινε για πρώτη φορά! 

Ανάλογης λαμπρότητας ήταν και η εκδή-

λωση που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Αχαρ-

νών και η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία

Αχαρνών την παραμονή της Εθνικής Επε-

τείου 24 Μαρτίου, στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων του Δημαρχιακού Μεγάρου. 

Την εκδήλωση με θέμα «Η έναρξη της

επανάστασης στην Αττική το 1821» άνοιξε

ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός

ο οποίος τόνισε: «Η 25η Μαρτίου είναι ταυ-

τισμένη στην ιστορική μνήμη του λαού μας

με τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Τιμούμε

την εθνική παλιγγενεσία, τον ξεσηκωμό του

Γένους μας και εορτάζουμε τον Ευαγγελισμό

της Θεοτόκου. Μια ημέρα εθνικής υπερη-

φάνειας και ομοψυχίας, μια ημέρα τιμής και

μνήμης για όλους εκείνους που πίστεψαν

στο ακατόρθωτο και θυσίασαν τα πάντα στο

βωμό της ελευθερίας τους και τελικά δι-

καιώθηκαν.»

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν

οι κκ. Μαργαρίτα Κλαδιά Ιστορικός – Αρχαι-

ολόγος, Έφορος Αρχείων ΙΛΕΑ που ανέλυσε

την «Έναρξη της Επανάστασης στη Μολδο-

βλαχία και στην υπόλοιπη Ελλάδα πλην Ατ-

τικής», Δημήτρης Γιώτας Ιστορικός ερευνη-

τής – Συγγραφέας που μίλησε για την

«Συμβολή των χωρικών της Αττικής στην

Επανάσταση του 1821 (Μενίδι, Χασιά)» και

τέλος ο Πέτρος Φιλίππου, Φιλόλογος – Αρ-

χαιολόγος, Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής

που ανέπτυξε την «Συμβολή των Μεσογει-

τών αγωνιστών στην επανάσταση της Αττι-

κής». Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο

Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής

Εταιρείας Αχαρνών κ. Γιώργος Φυτάς. Την

σκυτάλη στην συνέχεια πήρε το Λύκειο Ελ-

ληνίδων Παράρτημα Αχαρνών που χόρεψε

παραδοσιακούς χορούς με την συνοδεία

ζωντανής μουσικής αποσπώντας όπως

πάντα το θερμότερο χειροκρότημα. 
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Με λαμπρότητα και πανηγυρισμούς εορτάστηκε η επέτειος της 25ης Μαρτίου

Ευχαριστήριο

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών
ευχαριστεί θερμά τον εφοπλιστή κ. Αθανάσιο Μαρτίνο που προσέφερε
όλα τα τρόφιμα του Φεβρουαρίου για τις 51 άπορες οικογένειες της ενο-
ρίας μας.

Αυτό αποτελεί μεγάλη βοήθεια στην φιλόπτωχο μας, η οποία στερεί-
ται εσόδων την δύσκολη περίοδο που διανύουμε όλοι.

Ευχόμαστε υγεία στον ίδιο και την οικογένειά του και πάντοτε να
έχει την δύναμη και την ευλογία να στηρίζει όσους συνανθρώπους μας
έχουν ανάγκη.



Επτά λόγοι για να σκεφτείτε να κόψετε τον καφέ

H αλήθεια είναι ότι ο καφές είναι ένα
εκπληκτικό τονωτικό. Είναι εύγευ-

στος, σε ξυπνάει, σε τονώνει και τέλος
πάντων όλος ο κόσμος πίνει καφέ.

Από την άλλη, ο καφές είναι εθιστικός
και  ειδικά σε μεγάλες ποσότητες έχει κά-
ποιες παρενέργειες που δεν είναι και
πολύ καλές για την υγεία.

Διαβάστε ορισμένες από τις πιο συνη-
θισμένες παρενέργειες, που θα σας κά-
νουν να σκεφτείτε την πιθανότητα να
κόψετε τον καφέ…

– Η καφεΐνη ενισχύει τη ροή των ορ-
μονών του άγχους, που αυξάνουν τα επί-
πεδα του άγχους, της αϋπνίας, της μυϊκής
έντασης και σε κάνουν πιο ευερέθιστο.

– Η καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει κα-
τάθλιψη και διαταραχές της προσοχής
που δυσκολεύουν την προσπάθεια συγ-
κέντρωσης.

– Η υπερβολική καφεΐνη μπορεί να
προκαλέσει αϋπνία και κούραση, με απο-
τέλεσμα να αισθάνεστε κουρασμένος καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας.

– Η καφεΐνη αφυδατώνει το σώμα. Η
οξύτητα του καφέ μπορεί να προκαλέσει
δυσπεψία.

– Η καφεΐνη μπορεί να φέρει ευαισθη-
σία στην ινσουλίνη, με αποτέλεσμα το
σώμα σας να μην μπορεί να ρυθμίσει το
σάκχαρό του.

– Η καφεΐνη αυξάνει την έκκριση
αδρεναλίνης, κάτι που είναι καλό αν σε
κυνηγάει… μία αρκούδα στο δάσος, αλλά
όχι και τόσο καλό αν απλά απαντάς σε
email.

– Ο εθισμός στον καφέ είναι ακριβός.
Σκεφτείτε να πίνετε εκτός σπιτιού δύο κα-
φέδες από 2,5 ευρώ τον καθένα. Χον-
τρικά μιλάμε για 1.300 ευρώ μόνο τις
εργάσιμες ημέρες.

Οπότε, μήπως πρέπει να το σκεφτείτε; 
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η ημερίδα που διοργάνωσε η Διεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Προ-
στασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015  στο 3ο ΚΑΠΗ
του Δήμου Αχαρνών με θέμα: «Η ΡΕΥΜΑ-
ΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ».

Ομιλητής στην ημερίδα ήταν ο Φυσικο-
θεραπευτής-Εργοθεραπευτής ειδικευθής και
επιστημονικός συνεργάτης στα Νοσοκομεία
ΚΑΤ και Ερυθρός Σταυρός κος Μάνος Δια-
κάκης.

Βασικός στόχος της ημερίδας ήταν η
παρουσίαση αυτής της αυτοάνοσης φλεγ-
μονώδους πάθησης, κατά την οποία το
ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου επι-

τίθεται εναντίον των ιστών του οργανι-
σμού.

Αρκετά μέλη των ΚΑΠΗ παρακολούθησαν
με μεγάλο ενδιαφέρον την ενημέρωση, κα-
θώς είναι μια πάθηση που προσβάλλει
κυρίως την τρίτη ηλικία. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής κα Ελένη Σαχσανίδη,
η οποία τόνισε ότι η ενημέρωση και η ευαι-
σθητοποίηση σε θέματα υγείας παίζουν κα-
θοριστικό ρόλο στο να έχουμε υγιείς πολί-
τες.

Επίσης στην ημερίδα παρέστησαν ο Πρό-
εδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών
κος Γεώργιος  Δασκαλάκης και ο εκπρόσωπος
των ηλικιωμένων του Δήμου μας κος Γεώρ-
γιος  Περρής.

ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Όχι στο τσιγάρο, είπαν οι μαθητές 
του 5ου Γυμνασίου Αχαρνών

Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας την Πέμπτη
26/02/2015 επισκέφθηκε το 5ο Γυμνάσιο Αχαρνών, έπειτα από πρόσκληση του δι-
ευθυντή κ. Σπύρου Καραβία, προκειμένου να ενημερώσει τους μαθητές της Α΄ και
Β΄ τάξης σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

Η πρόσκληση έγινε σε συνέχεια της εκδήλωσης ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2015, όπου το Παράρτημα
Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας πρότεινε ένα θέμα-ζωγραφιά με
αντικαπνιστικό μήνυμα.

Την ενημέρωση πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κ. Πανα-
γιώτης Καζανάς και η Ταμίας κ. Ευφροσύνη Γιαννουσάκη.  Τα παιδιά έδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν με αρκετές  ερωτήσεις και απόψεις.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κ. Παναγιώτης Καζανάς συγχάρηκε τον διευ-
θυντή κ. Σπύρο Καραβία για τις πρωτοβουλίες του και το άνοιγμα του σχολείου
προς την κοινωνία.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:
Παραμένει ακάλυπτο το κενό στο 15ο Νηπ. Αχαρνών

Ο Σύλλογος Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο Σωκράτης» και η Επιτροπή Γονέων

του 15ου Νηπ. Αχαρνών καταγγέλουν ότι παραμένει ακάλυπτο το κενό που

δημιουργήθηκε από τις 26 Φεβρουαρίου 2015, όταν συνάδελφος νηπια-

γωγός πήρε άδεια κυοφορίας-λοχείας, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί το

ολοήμερο τμήμα.

Απαιτούμε  η Διοίκηση να καλύψει άμεσα το κενό!

«Πυροβολούν» τους ομοφυλόφιλους Dolce και Gabbana γιατί τόλμησαν 
να υποστηρίξουν την «παραδοσιακή» οικογένεια! 

Οι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι θρύλοι της μόδας Domenico Dolce και Stefano Gabbana
έχουν γίνει το επίκεντρο επιθέσεων μηνυμάτων μισαλλοδοξίας, επειδή τόλμησαν να
δηλώσουν ότι αντιτίθενται στους «γάμους» των ομοφυλόφιλων και στην υιοθέτηση
παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, θεωρούν την εξωσωματική γονιμοποίηση αφύσικη

και πιστεύουν ότι η τεκνοποίηση «πρέπει να
είναι μια πράξη αγάπης». «Είμαστε αντίθετοι
στις υιοθεσίες από γκέι», είπαν και οι δύο
στο ιταλικό περιοδικό Panorama. «Η μόνη οι-
κογένεια είναι η παραδοσιακή οικογένεια».

«Γεννιέσαι από μια μητέρα και έναν πατέρα
– ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι»,
είπε ο Dolce.

«Η οικογένεια δεν είναι ένα καπρίτσιο. Σε
αυτή, υπάρχει μια υπερφυσική αίσθηση του
ανήκειν», πρόσθεσε ο Gabbana.

Το δίδυμο εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην εξωσωματική γονιμοποίηση,
μια τεχνολογία που χρησιμοποιούν τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια για να αποκτήσουν παιδιά.

«Δεν υπάρχουν χημικοί απόγονοι και ενοικιαζόμενες μήτρες: η ζωή έχει μια φυσική
ροή, υπάρχουν πράγματα που δεν πρέπει να αλλάξουν», είπαν. Ο Dolce είπε ότι
αντιτάσσεται στην μεταβολή της φύσης προκειμένου να δημιουργηθούν «παιδιά από
χημεία, συνθετικά παιδιά, μήτρες για ενοικίαση, σπέρμα που επιλέγεται από έναν κατά-
λογο».



Αύξηση της αστυνόμευσης και υλοποίηση του Συμφώνου
Συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ.
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Πλήρη ενημέρωση σε πολιτικό και
υπηρεσιακό επίπεδο είχε ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός από την
ηγεσία του υπουργείου  Δημοσίας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και την ηγεσία
της Ελληνικής Αστυνομίας όσο αφορά την
πορεία υλοποίησης του Συμφώνου
Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αχαρνών
και Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ενημερώθηκε
εκτενώς από τον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη
και τον Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο
κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα για την πορεία
υλοποίησης του Συμφώνου Συνεργασίας
και τις διαδικασίες, ώστε να ξεκινήσει
άμεσα η καταβολή των χρημάτων για τη

μίσθωση της δημοτικής έκτασης στην
Σχολή της Αστυνομίας στην  Αμυγδαλέζα.
Καθώς επίσης και για την ανακατασκευή
και εγκατάσταση των Αστυνομικών υπη-
ρεσιών στο εγκαταλελειμμένο Γυμνάσιο της
Αυλίζας.

Ο Δήμαρχος έθεσε επίσης και το θέμα
ενίσχυσης της αστυνόμευσης στην
περιοχή των Αχαρνών με στόχο την
πάταξη της εγκληματικότητας και της
παραβατικότητας. 

Ο Γενικός Γραμματέας παρουσία του
Υπαρχηγού και των Στρατηγών της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, δεσμεύτηκαν πως η
αστυνόμευση στον Δήμο Αχαρνών θα ενι-
σχυθεί και θα πραγματοποιηθούν στοχευ-
μένες και τακτικότερες επιχειρήσεις της
ΕΛ.ΑΣ στις Αχαρνές. 

Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο Δήμαρχος 
για τα στρατόπεδα στις Αχαρνές

Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο Τόσκα επισκέφτηκε ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Δή-
μου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών έθεσε στον νέο Υφυπουργό ζητήματα σχετικά με τα στρα-
τόπεδα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, εστιάζοντας
στην απομάκρυνση του Στρατοπέδου Παπαστάθη που βρίσκεται επί της οδού Φι-
λαδελφείας. 

Επεσήμανε  πως εντός της πόλης των Αχαρνών στεγάζονται ήδη αρκετά στρατόπεδα
καθώς και το αεροδρόμιο στο Τατόι. Ωστόσο το στρατόπεδο Παπαστάθη βρίσκεται
εντός του οικιστικού ιστού, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή πολύ κοντά στο κέν-
τρο της πόλης και η παραχώρησή του στο Δήμο Αχαρνών, θα δώσει “ανάσα” στους
κατοίκους της πόλης. 

Ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Τόσκας παρουσία του Διευθυντή του Γραφείου του,
συντοπίτη μας και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης “Αχαρνείς - Αυτόνομη Ριζο-
σπαστική Κίνηση” κ. Οδυσσέα Καμπόλη, είδε θετικά όλα τα θέματα που του τέθηκαν
και δεσμεύτηκε πως άμεσα θα δοθούν απαντήσεις. 

Η ανταλλαγή βιβλίων καθιερώνεται ως θεσμός στον Δήμο Αχαρνών 

Επιτυχημένη και ιδιαίτερα ενθαρρυντική  η “1η Ανταλλαγή Βιβλίων” που πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα εκθέσεων στο Δημαρχείο
Αχαρνών.  

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενθαρρύνει μικρούς και μεγάλους στην ανταλλαγή
βιβλίων και να παροτρύνει τους πολίτες των Αχαρνών να συμμετάσχουν ενεργά στο
“ταξίδι” του βιβλίου από αναγνώστη σε αναγνώστη. 

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ανταλλαγής βιβλίων, εκτός από βιβλία αν-
τάλλαξαν απόψεις και γνώμες, τόσο για τα βιβλία που πρόσφεραν ή έλαβαν όσο
και για βιβλία που έχουν διαβάσει ή σκοπεύουν να διαβάσουν. 

Η εκδήλωση Ανταλλαγής Βιβλίων είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την εξοι-
κείωση ατόμων ή ομάδων με την ιδέα της δημόσιας ανταλλαγής βιβλίων. 

Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και η Αντιδημαρχία
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς καθιερώνουν ως θεσμό τις εκδηλώσεις
ανταλλαγής βιβλίων, ανακοινώνοντας μάλιστα τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για
το Σάββατο 21 Μαρτίου (διεξήχθη), το Σάββατο 30 Μαΐου και το Σάββατο 27
Ιουνίου.



Απαλλαγή του χρηματικού προστίμου από το τέλος
Ακίνητης Περιουσίας

Σύμφωνα με την απόφαση 4/13-1-2015, το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών αποφά-
σισε την απαλλαγή του χρηματικού προστίμου από το τέλος Ακίνητης Περιουσίας που
επιβάλλεται στα  πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλεως και στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου
πόλεως, λόγω μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης αυτών και ανέρχεται
στο διπλάσιο του οφειλομένου τέλους σύμφωνα με το Ν. 2130/93 άρθρο 24 παράγραφοι
5,12,16, εφόσον εξοφληθεί εφάπαξ το τέλος μέχρι τις 30/06/2015.
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Πώς εγκρίνεται σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο μονάδα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μονομάτι χωρίς 

το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει λάβει γνώση;

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής σήμερα, 26 Μαρτίου, συζητείται η έγκριση των Πε-

ριβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από

βιομάζα – vegetable oil 200kW, που θα εγκατασταθεί στην περιοχή Μονομάτι του Δήμου

Αχαρνών. 

Ως Δημοτική Παράταξη μόλις λίγο πριν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

ενημερωθήκαμε, και μάλιστα τυχαία, για το θέμα. Αναρωτιόμαστε όμως πώς είναι δυνατόν

να δημιουργούνται αυτές οι μονάδες χωρίς να ερωτάται, έστω γνωμοδοτικά, το Δημοτικό

Συμβούλιο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Πως είναι δυνατόν μια πόλη να έρχεται προ τε-

τελεσμένων καταστάσεων για τόσο σημαντικά θέματα;

Το γεγονός ότι για την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα

το Δημοτικό Συμβούλιο, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί ελαφρυντικό για τη διοίκηση

του Δήμου, η οποία είτε προσπέρασε το γεγονός μη δίνοντάς του σημασία από άγνοια, είτε

το προσπέρασε για να μην σηκώσει το βάρος της διαχείρισης μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης. 

Με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως Δημοτική Πα-

ράταξη ζητούμε την απόσυρση του θέματος και την καταρχήν συζήτηση και ενημέρωση του

Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτών, όπως και για κάθε άλλο αντίστοιχο θέμα. 

Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν στεκόμαστε απέναντι σε καμμία επένδυση άκριτα

και μάλιστα αυτή την εποχή. Όμως δεν είναι δυνατόν η πόλη να συνεχίσει να αναπτύσσεται

με την ίδια αναρχία που διαχρονικά υπήρξε αιτία υποβάθμισής της.

Δημοτική Παράταξη Αχαρνών «Για την Πόλη μας»

Σωτήρης Ντούρος

Άμεση η κατανομή των χρημάτων στα σχολεία 
για τα λειτουργικά τους έξοδα

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφό της, η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου
Αχαρνών ενημέρωσε τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της
πόλης μας, ότι πραγματοποιήθηκε η κατανομή των ποσών της 1ης δόσης για το 2015
για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχο-
λείων, έχουν κατατεθεί ήδη στους επιμέρους τραπεζικούς λογαριασμούς των σχολείων
και οι Διευθυντές μπορούν να προσέλθουν στις Σχολικές Επιτροπές για την παραλαβή
των εξουσιοδοτήσεων. 

Η δημοτική αρχή, πιστή στην προεκλογική της δέσμευση, αποδίδει χωρίς χρονοτρι-
βές ή λογιστικές εκτροπές τα χρήματα των σχολείων στους Διευθυντές τους, για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. 

Η ομαλή λειτουργία των σχολείων αποτελεί κύρια προτεραιότητα για τα Νομικά
Πρόσωπα των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας - που έχουν την βασική ευθύνη
- αλλά και όλων των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, των οποίων η συνδρομή και βοήθεια
είναι καθοριστικής σημασίας.

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής απορρίφθηκε 
το θέμα εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από βιομάζα στο Μονομάτι

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε αναφορικά με τη Συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής στις 26 Μαρτίου (10η τακτική) για τη γνωμοδότηση επί της Με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα – vegetableoil, ισχύος 200
kw, στη θέση "Μονομάτι – Αχαρναί", θέλουμε να ενημερώσουμε τα εξής:

1.Η Δημοτική Αρχή Αχαρνών είναι ενήμερη για το θέμα από την πρώτη στιγμή.
Ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία και διαβούλευση με τα αρμόδια όργανα της περι-
φέρειας, ώστε αφενός να διαμορφώσουμε μία επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση,
και αφετέρου να εξετάσουμε κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο εξυπηρετεί τις ανάγκες
και το αναπτυξιακό μοντέλο του Δήμου Αχαρνών για το μέλλον. 

2. Η Δημοτική Αρχή με έγγραφο αίτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής (αρ.
Πρωτοκόλλου 19083/26.03.2015), εξέφρασε τις έντονες επιφυλάξεις της, ζητώντας
την άμεση απόσυρση του θέματος από την ημερήσια διάταξη, ώστε να γνωμοδοτήσει
σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών. 

3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αναγνώρισε την επιστημονικά τεκμηριωμένη
θέση της Δημοτικής Αρχής Αχαρνών και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, απορρί-
πτοντας τη θετική εισήγηση της υπηρεσίας της Περιφέρειας, και έκλεισε ουσιαστικά
το θέμα δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη μελλοντική αντιμετώπιση ζητημάτων που
αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση ανακυκλώσιμων ελαίων σε
γεωργικές περιοχές. 

Το σκεπτικό και οι έντονες επιφυλάξεις της Δημοτικής Αρχής, όπως εκφράστηκε
διαμέσου του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και του Γενικού Γραμματέα
κ Θανάση Κατσιγιάννη στα αρμόδια περιφερειακά όργανα, βασίστηκε στα εξής επι-
χειρήματα:

α. η συγκεκριμένη πρόταση αντιπροσωπεύει μία κατασπατάληση της γεωργικής
γης των Αχαρνών και κατάργηση της αγροτικής χρήσης της με αμφίβολα περιβαλ-
λοντικά αποτελέσματα, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για γεωτεμάχια μη άρτια
και μη οκοδομήσιμα,

β. εγείρονται έντονες επιφυλάξεις κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο εμπίπτει
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

γ. της ύπαρξης κενών στο ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής και στη σχετική νομοθεσία
με τις ΑΠΕ, και της ανάγκης να αποσαφηνισθούν πλήρως. 

Κλείνοντας, θέλουμε να επισημάνουμε την αλγεινή εντύπωση που προκάλεσε η
παρέμβαση της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης ("Για την πόλη μας") δια του
επικεφαλής της, του κ Ντούρου, ο οποίος διαπίστωσε (έστω τυχαία όπως ομολογεί)
ένα τόσο σημαντικό θέμα, αλλά δεν κινητοποιήθηκε αρκετά ώστε να αναζητήσει
περαιτέρω ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αχαρνών, τον Γενικό Γραμματέα ή άλλο
υπηρεσιακό παράγοντα του Δήμου. 

Και φυσικά δημιουργεί πολλά ερωτηματικά η στάση του, δεδομένου ότι παρά τη
σπουδαιότητα του θέματος, ούτε ο ίδιος αλλά ούτε άλλος εκπρόσωπος της παρά-
ταξής του δεν έκανε τον κόπο να παραστεί στη χθεσινή συνεδρίαση, και να ενώσουν
τη "φωνή" τους με τη "φωνή" της Δημοτικής Αρχής, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι
το καλό του τόπου μας είναι πάνω από μικροκομματικές αντιπαλότητες.

Πραγματικά λυπούμαστε, γιατί για μια ακόμα φορά εγκλωβίστηκε στην πολιτική
του μικροψυχία και βιάστηκε να κατηγορήσει τη Δημοτική Αρχή για άγνοια και "υπεκ-
φυγές", χωρίς να ενδιαφερθεί για την αλήθεια.

Η αποτελεσματική άσκηση Διοίκησης και Πολιτικής γίνεται τεκμηριωμένα με δια
ζώσης παρεμβάσεις, με διεκδικήσεις, με αξιώσεις και κυρίως με συνεργασία και
σύνθεση απόψεων, όχι μπροστά στις κάμερες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Κασσαβός

Σ.Σ.  Επειδή υπῆρξε καί συνέχεια, οφείλουμε νά επισημάνουμε ὅτι οἱ ἐκλογές τε-
λείωσαν. Οἱ ἑπόμενες θά διεξαχθοῦν μετά ἀπό τέσσερα καί πλέον χρόνια. Ὅποιοι
τοποθετοῦν τό συμφέρον τοῦ τόπου παραπάνω ἀπό τό προσωπικό ἤ τό κομμα-
τικό τους, ἄς ἑνώσουν τίς δυνάμεις τους γιατί βρισκόμαστε σέ τραγική κατά-
σταση καί τό σαράκι τῆς διχόνοιας δέν ἀφήνει νά δοῦμε προκοπή.

Και οι οφειλές προς Δήμουςστη ρύθμιση 

των 100 δόσεων
Την ένταξη και των οφειλών προς τους Δήμους στη ρύθμιση των 100 δόσεων,

ανακοίνωσε η Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη στη συνε-

δρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής που

συζητούν το σχετικό νομοσχέδιο. Ακόμη ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από το νέο ΤΑΙ-

ΠΕΔ θα πηγαίνουν κυρίως για την κοινωνική ασφάλιση.

Σύμφωνα με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν, πλέον θα εντάσσονται

και οι οφειλές σε Δήμους στη ρύθμιση των 100 δόσεων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα

μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στους Δήμους.

Όπως έκανε γνωστό η ΚΕΔΕ, που είχε υποβάλει σχετική πρόταση, στη
ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των οφειλών προς τους ΟΤΑ που θα έχουν βε-
βαιωθεί έως τις 26 Μαΐου 2015, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών που
προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς σε γη.



Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε ἡ ἐνημερωτική ἐκδήλωση ἀπό
τό Ἐθνικό Κέντρο Βιώσιμης καί Ἀει-
φόρου Ἀνάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α)/ Ἰνστι-
τοῦτο Γεωλογικῶν Μεταλλευτικῶν
Ἐρευνῶν καί Μελετῶν (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ) μέ

θέμα τά «Τά ἀρχαῖα ὑδραγωγεῖα καί
τό νερό», στό πλαίσιο τοῦ 16ου Εὐρω-
παϊκοῦ συνεδρίου, στίς σύγχρονες
ἐγκαταστάσεις τοῦ ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ στό
Ὀλυμπιακό Χωριό, τήν Τετάρτη 1η
Ἀπριλίου.

Τό συνέδριο ‘’16th conference Cura
Aquarum in Greece’’ ὀργάνωσε ὁ Σύλ-
λογος Γερμανικῆς Ὑδάτινης Ἱστορίας
(DWhG) φέτος στήν Ἀθῆνα, ἡ ὁποῖα
εἶναι μία διάσκεψη μέ θέμα τά ἀρχαία
ὑδραυλικά συστήματα. Εἶχαν δέ τήν
συνδρομή τῶν Ἐφορειῶν Ἀθηνῶν, Ἀνα-
τολικῆς Ἀττικῆς, Δυτικῆς Ἀττικῆς &
Πειραιῶς καί Κορίνθου. 

Τίς ἐργασίες τῆς ἐκδήλωσης, ἄνοιξε
ὁ Γενικός Διευθυντής τοῦ ΙΓΜΕΜ, κ.
Νίκος Νικολάου. 

Στή συνέχεια, ὁ πρώην Διευθυντής

τοῦ ΙΓΜΕ, Δρ. Εὐστάθιος Χιώτης, Μη-
χανικός Μεταλλείων –Μεταλλουργός
παρουσίασε, μεταξύ ἄλλων, μέσα ἀπό
πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό, ἀποτύ-
πωση τῆς ὑπόγειας σήραγγας καί τῶν
φρεάτων τοῦ Ἀδριανείου Ὑδραγωγείου

καί ἐνημέρωσε τούς ξένους καί
Ἕλληνες συνέδρους γιά τίς νεώτερες
ἔρευνες πού πραγματοποίησε ὁ Πα-
ναγιώτης Δευτεραῖος, ὑποψήφιος δι-
δάκτωρ. Ἀπό τά ἀποτελέσματα τῶν
ἐρευνῶν, προκύπτει πώς τό Ἀδριά-
νειο Ὑδραγωγεῖο ἐξακολουθεῖ σή-
μερα νά τροφοδοτεῖ μέ ὑπόγεια ὕδα-
τα τήν σήραγγα, παρά τό γεγονός
πώς δέν τροφοδοτεῖται ἀπό τίς πηγές
τῆς Πάρνηθας.
Σύμφωνα μέ τόν κ. Χιώτη, ἀποδει-

κνύεται πώς οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ
Ἀδριανείου Ὑδραγωγείου ἀποτελοῦν
ἕνα ἀξιοθέατο πού προσελκύει τό
ἐνδιαφέρον ἀπό ὅλες τίς χῶρες τοῦ
κόσμου καί εἶναι σκόπιμη ἡ ἀνάδειξή
του ἀπό τήν τοπική κοινωνία. 

Ὁ Δρ. Χιώτης τόνισε ἀκόμα κατά
τήν παρουσίασή του πώς τό Ἀδριάνειο
Ὑδραγωγεῖο συνιστᾶ μία πολύ μεγάλη
πρόκληση, καθώς θά μποροῦσε νά
ἀξιοποιηθεῖ καλλίτερα ὥστε νά ἀρδεύει
τίς περιοχές ἀπό τίς ὁποῖες διέρχεται,
μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό Ὀλυμπιακό
Στάδιο.

Στή συνέχεια ἐπισκέφθηκαν τό
Ἀδριάνειο Ὑδραγωγεῖο, τό ὁποῖο ἦταν
καί ὁ βασικός λόγος γιά τό πέρασμά
τους ἀπό τήν πόλη μας.
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Η επέκταση του δικτύου της ΕΥΔΑΠ επί τάπητος στη συνάντηση
του Δημάρχου με τη Διοίκηση του Οργανισμού

Προγραμματισμένη συνάντηση με τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών
κ Γιάννης Κασσαβός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ Θανάση
Κατσιγιάννη. Σκοπός της συνάντησης ήταν η δρομολόγηση και διευθέτηση όλων των
εκκρεμών εργασιών στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στον Δήμο. 

Ένα βασικό θέμα της ατζέντας του Δημάρχου Αχαρνών στη συζήτηση που είχε με
τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής Έργων της ΕΥΔΑΠ κ Κωνσταντίνο
Βουγιουκλάκη, ήταν η επέκταση και ολοκλήρωση του δικτύου υδροδότησης σε περιοχές
που έως σήμερα υδροδοτούνται από ιδιωτικές γεωτρήσεις, μετά από παράπονα δημοτών
σε περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή, τα Μεγάλα Σχοίνα, η Ξενοδοχοϋπαλλήλων κ.ά. 

Επίσης, στη συνάντηση έγινε εκτενής αναφορά στο πρόβλημα που έχει ανακύψει
στην περιοχή της Βαρυμπόπης, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν έως σήμερα εγκατεστη-
μένοι οικιακοί μετρητές ύδρευσης, με αποτέλεσμα οικίες και επιχειρήσεις να χρησιμο-
ποιούν για την κατανάλωσή τους το δημοτικό δίκτυο, επιβαρύνοντας ετησίως τον
Δήμο με τέλη ύδρευσης. 

Από τη πλευρά του, ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής της ΕΥΔΑΠ, είδε θετικά τα αι-
τήματα και δεσμεύτηκε πως θα δρομολογηθούν σύντομα οι εργασίες επέκτασης του
δικτύου.

Διεθνές Συνέδριο Ἀρχαιολόγων στήν πόλη μας

Ίρις-Μαρίνα Οικονομίδου

Τα εκλεκτά της Ίριδας

Φιλαδελφείας 6 - Αχαρνές (παραπλεύρως ΟΤΕ)
Τηλ.: 6984 177717

Βιολογικά - παραδοσιακά προϊόντα - delicatessen
προϊόντα για διαβητικούς

βότανα και μπαχαρικά -παραδοσιακά αλλαντικά
χειροποίητα ζυμαρικά - αποξηραμένα τρόφιμα

χειροποίηστα κουλούρια- χειροποίητα τσουρέκια
super foods- συμπληρώματα διατροφής

προϊόντα χωρίς γλουτένη
μέλι - γύρη - βασιλικός πολτός

αιθέρια έλαια -φυτικά καλλυντικά
χειροποίητα κεριά - χειροποίητα σαπούνια

και άλλα πολλά...
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bios05kg@gmail.com
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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



• Κάπου γράφτηκε ὅτι ἐπί θητείας
Κασσαβοῦ ἐγκαταστάθηκαν 8-9 κε-
ραῖες κινητῆς τηλεφωνίας. Ὁ κύριος
Πεδιαδίτης ἀπήντησε κατηγορηματι-
κά, ὅτι ἀπό τόν Σεπτέμβριο καί μετά,
μόνον μία κεραῖα ἐγκαταστάθηκε καί
οἱ ὑπόλοιπες ὑπῆρχαν ἤδη ἐπί προ-
ηγούμενης δημοτικῆς ἀρχῆς. Δήλωσε
πολύ εὐαίσθητος γιά τό θέμα καί συ-
νεργάζεται μέ τήν ἀντικαρκινική ἐται-
ρία, μέ σκοπό νά μειωθοῦν τά ὅρια
τῆς ἐπιτρεπόμενης ἀκτινοβολίας.

• Σοβαρή καταγγελία ἀπό τήν κυ-
ρία Χριστοπούλου: Τό λυόμενο πού
χρησιμοποιοῦσε ὁ προσφάτως δολο-
φονηθείς, τοῦ τό εἶχε παραχωρήσει
ὁ Δῆμος. Σέ αὐτό ὅμως, ὅπως δηλώ-
θηκε προσφάτως, ἐξέδιδε γυναῖκες.
Ἡ ὡς ἄνω δημοτική σύμβουλος κάτι
εἶχε ὑποψιαστεῖ καί γι’ αὐτό ἐπί προ-
ηγούμενης δημοτικῆς ἀρχῆς, εἶχε ζη-
τήσει νά γίνει ἔλεγχος τῶν λυομένων
τοῦ Δήμου. Ἀπάντηση δέν ἔλαβε ποτέ,
μέ συμπέρασμα νά θεωρεῖ κάποιους
ἠθικούς αὐτουργούς γιά τά τραγικά
γεγονότα.

• Ὁ κύριος Τοπαλιανίδης ζήτησε
νά ὑπάρχουν σταθερές ἡμέρες συνε-
δριάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
καί φάνηκε νά συμφωνοῦν ὅλες οἱ
παρατάξεις.

• Τό κοινοτικό κτήριο στούς Θρα-
κομακεδόνες, ἔχει ὁλοκληρωθεῖ κατά
80%. Γιά τό ὑπόλοιπο 20%, τοῦ ὁποίου
τό κόστος ἀνέρχεται σέ 300.000 €, γί-
νονται προσπάθειες νά ἐξευρεθοῦν
τά χρήματα.

• Στή συνάντηση μέ τόν Ὑπουργό
Ὑγείας κύριο Κουρουμπλῆ, ὁ Δήμαρ-
χος ζήτησε νά ὑπάρχει μέριμνα γιά
τούς ἀνασφάλιστους καί τούς ἀνέρ-
γους στήν Πολυκλινική τοῦ Ὀλυμ-
πιακοῦ Χωριοῦ. Ὁ Ὑπουργός δήλωσε
ὅτι θά τήν ἐνισχύσει καί θά ἀλλάξει
ἡ δομή της. Ἐπίσης ζητήθηκε νά
ὑπάρχει ἕνα ἀσθενοφόρο μόνιμα στίς
Ἀχαρνές.

• Ὁ Δήμαρχος πληροφόρησε τήν
Ἀναπληρώτρια Ὑπουργό Ἐργασίας
κυρία Ἀντωνοπούλου, ὅτι 13.000 συμ-
πολίτες μας ἔχουν κάρτα ἀνεργίας,
χωριστά οἱ ἡμιαπασχολούμενοι καί
τῆς ζήτησε νά βοηθήσει σέ αὐτό τό
κοινωνικό θέμα. Ἐκείνη ὑποσχέθηκε
νά διαθέσει 240 θέσεις μέ 5μηνη σύμ-
βαση.

• Γιά τόν λαχανόκηπο, στόν χῶρο
ἀνάμεσα στό Γυμνάσιο καί τό Λύκειο
τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, θά ἔχουμε
νεώτερα στό ἄλλο φύλλο, γιατί θά
εἶναι 1ο τακτικό θέμα στό ἑπόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο.
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Δημοτικό Συμβούλιο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται κατ’οίκον από έμπειρη καθηγήτρια, κάτοικο

Θρακομακεδόνων με σπουδές στη Βρετανία και

μετεκπαίδευση στα Παιδαγωγικά, στη Διδασκαλία της Αγγλικής 

ως Ξένης Γλώσσας, αλλά και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

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

• Παιδιά και Ενήλικες.

• Εξειδικευμένα μαθήματα - ορολογία.

Ιδιαίτερα προσιτές τιμές –ειδικές τιμές 

για γκρουπ των 2-3 ατόμων 

Τηλ: 6977 636418

ΠΑΡΝΗΘΑ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

Πωλείται οικόπεδο από ιδιοκτήτη, στη θέση «Μπίλιζα»

κοντά στην πλατεία και σε συγκοινωνίες, 1003 τ.μ.

με μεγάλη πρόσοψη.

Τηλέφωνο 6976819286

Ασφαλιστικό, το εθνικό μας φαλιμέντο

Το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι εντελώς χρεωκοπημένο, και ας μην το παραδέχεται η

κυβέρνηση. Το ξέρω ότι όλοι τους απεχθάνονται τους αριθμούς, το έχουν αποδείξει άλλωστε.

Θα παραθέσω μόνο λίγους, που αποδεικνύουν ότι το ασφαλιστικό είναι το εθνικό μας φαλι-

μέντο.

27 δις πληρώνουμε κάθε χρόνο σε συντάξεις. Μόνο 15 δις από αυτά καλύπτονται από

εργατικές και εργοδοτικές εισφορές των σημερινών εργαζομένων. Τα υπόλοιπα 12 δις τα

βάζει ο Κρατικός Προϋπολογισμός, οι φόροι μας δηλαδή. Αν αυτά τα 12 δις σας φαίνονται

λίγα, αναλογιστείτε μόνο ότι ολόκληρος ο φόρος εισοδήματος όλων των φυσικών προσώπων

της χώρας συγκεντρώνει μόνο 7 δις το χρόνο, ενώ ο αβάσταχτος ΕΝΦΙΑ συγκέντρωσε μόλις

2,5.

Οι αριθμοί αυτοί σημαίνουν ότι εάν μπορούσαμε να λύσουμε το ασφαλιστικό, θα μπορούσαμε

να καταργήσουμε εντελώς τον ΕΝΦΙΑ και ολόκληρο τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων

και να μας περισσέψουν και λεφτά για να βγούμε οριστικά από την κρίση.

Απορώ πώς μια κυβέρνηση της Αριστεράς που επαγγέλλεται την κοινωνική δικαιοσύνη,

θεωρεί δίκαιο να πληρώνει κατά μέσο όρο συντάξεις χιλίων ευρώ σε συνταξιούχους κάτω

των 65 (επίσημα στοιχεία) από φόρους εργαζομένων των 500 ευρώ. Ή πώς θεωρεί σωστό

να συνεχίζει να επιβαρύνεται το χρεωκοπημένο αυτό σύστημα με στρατιές νέων πενηντάρηδων

συνταξιούχων που προστίθενται σε αυτό καθημερινά. Είναι παράλογο, άδικο και εξωφρενικό.

Κωστής Λυμπουρίδης, REAL.GR

Σε στενή συνεργασία η Μητρόπολη Ιλίου και η Περιφέρεια Αττικής 

Συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως
κ. Αθηναγόρα είχε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου στην Περιφέρεια Αττι-
κής.

Στη συνάντηση μετείχε ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα, Σπύρος Τζόκας.
Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα, βρέθηκαν

τα ζητήματα της χωρικής και ποιμαντικής αρμοδιότητας της Μητρόπολης. Συγκε-
κριμένα, συζητήθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν συνολικά τη Δυτική Αθήνα.

Παράλληλα δώθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών της
Μητρόπολης και της Περιφέρειας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης.

Στην Ολλανδία νομιμοποίησαν το κόμμα των παιδόφιλων!

Στόχος του η νομιμοποίηση ερωτικών σχέσεων ενηλίκων με 12χρονα!

Νομιμοποίηση του Κόμματος των Παιδοφίλων (PNVD) από το Τοπικό Δικαστήριο της
Χάγης! Μετά την απόφαση του Τοπικού Δικαστηρίου της Χάγης, η οποία βασιζόμενη στην
ελευθερία της έκφρασης, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν απαγόρευσε την ίδρυσή του, η
Ολλανδική Κυβέρνηση αναγνώρισε και επίσημα το νεοϊδρυθέν Κόμμα των Παιδοφίλων
(PNVD). Σε αυτή την περίπτωση η ελευθερία της έκφρασης λειτούργησε εναντίον των δι-
καιωμάτων των παιδιών.

Βασικοί στόχοι του κόμματος είναι:
- Η νομιμοποίηση της σεξουαλικής επαφής μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων από 12 ετών.
- Η νομιμοποίηση της κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού για προσωπική χρήση.
Ωσονούπω θα τα δούμε αυτά και εδώ. Κάπως έτσι ξεκίνησε και το σύμφωνο συμβίωσης

ομοφυλοφίλων και μάλιστα στην συγκεκριμένη χώρα. 


