
Μ πορεῖ νά χρεωκοπήσου-
με, ἴσως νά ἐξαθλιω-

θοῦμε, κάποτε ὅμως θά ἀνα-
κάμψουμε. Ἀλλά τυχόν ἐθνικές
ἀπώλειες, θά εἶναι ἀνεπανόρ-
θωτες. Πόσες δεκάδες ἑκατομ-
μύρια δυστυχισμένες ψυχές
ἀπό Ἀσία καί Ἀφρική ἀντέχου-
με, μετά τήν πολιτική τῶν ὀρθά-
νοικτων συνόρων  πού ἐφαρ-
μόζουμε; Στήν οὐσία ἡ Ὑπουρ-
γός ἔχει ἐξαγγείλει ἀνοικτή
πρόσκληση πρός ὅλους καί θά
ἀπομείνουμε ἐλάχιστη μειονό-
τητα στό σπίτι μας. Τό δέ ὀξύ-
μωρο σχῆμα εἶναι ὅτι ἀπό τήν
μία ἀνοίγουμε τήν πόρτα μας
καί ἀπό τήν ἄλλη διαμαρτυρό-
μαστε πρός τήν Εὐρώπη γιατί
δέν μᾶς συμπαρίσταται, ἐνῶ
εἶναι δική μας ἐπιλογή νά τούς
καλοῦμε στήν χώρα μας.  

Τό κυνῆγι τῆς τεκνογονίας
πού ἐφάρμοσε ἡ προηγούμενη
κυβέρνηση, σέ συνδυασμό μέ
τήν ἀνυπαρξία μεταναστευ-
τικῆς πολιτικῆς τοῦ τύπου
«εὐχαριστοῦμε τούς μετανάστες
πού ἐπέλεξαν τήν χώρα μας»,
ἦταν ἐθνική τραγωδία. Μέ τήν
καταστροφική μεταναστευτική
πολιτική τῆς σημερινῆς ἀνα-
ρωτιώμαστε: Εἶναι προδότες ἤ
ἀπλῶς χρήσιμοι ἠλίθιοι; Τό
ξέρουν ὅτι ἐφαρμόζουν σκοτει-
νά σχέδια, τά ὁποῖα ἔχουν στόχο
νά διαλύσουν τήν Ἑλλάδα; Πι-
στεύουμε ὅτι εἶναι τό δεύτερο
καί ἐλπίζουμε νά λογικευτοῦν,
γιατί σέ λίγες δεκαετίες δέν θά

ὑπάρχουν Ἕλληνες ἀλλά κά-
τοικοι αὐτοῦ τοῦ χώρου. Ὑπάρ-
χουν κάποιοι μηδενιστές, κά-
ποιοι νεοταξίτες, κάποιοι δῆθεν
ἀνθρωπιστές (μισέλληνες), οἱ
ὁποῖοι ἔχουν ποτιστεῖ ἀπό τήν
προπαγάνδα καί νομίζουν ὅτι
ἐκφράζουν προσωπικές ἀπό-
ψεις καί διαφοροῦν γι’ αὐτό τό
ἐνδεχόμενο, ἀλλά ἡ συντριπτική
πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων
εἶναι πατριώτες. Ἄλλωστε ὅποι-
ος δέν ἀγαπάει τήν πατρίδα
του, δέν εἶναι ἄξιος νά λέγεται
πολίτης καμμιᾶς χώρας.

Αὐτό πού γίνεται στά νησιά,
εἶναι ἡ χειρότερη ἀσύμμετρη
ἀπειλή. Συμπονοῦμε τούς χι-
λιάδες ταλαιπωρημένους, τούς
κατατρεγμένους, ἀλλά ὑπάρ-
χουν ἀνάμεσά τους καί ξένοι
πράκτορες, ἔμποροι λευκῆς σαρ-
κός, ἔμποροι ναρκωτικῶν, ἄτο-

μα τά ὁποῖα ἀπειλοῦν τήν ἐθνι-
κή ἀσφάλεια, τήν δημόσια
ὑγεία, ἄτομα ψυχοπαθῆ καί τό
κυριώτερο ἀρκετοί τζιχαντιστές.
Πολλούς ἀπό αὐτούς θά τούς
βροῦμε ἀντιμέτωπους σέ ἐνδε-
χόμενη ρήξη μέ τήν Τουρκία.
Από δέ, οἰκονομικῆς πλευρᾶς,
αὐτός πού πνίγεται τραβάει καί
αὐτόν πού πάει νά τόν σώσει
στόν βυθό. Ἀφοῦ εἴμαστε σέ

δραματική κατάσταση, θά πε-
ριθάλψουμε καί ἀμέτρητους
ἀκόμα; Αὐτοί πού κερδίζουν
εἶναι οἱ δουλέμποροι, ὁ τζίρος
τῶν ὁποίων φθάνει τά 14 δίς
ἐτησίως. Οἱ δέ Τοῦρκοι τούς κα-
θοδηγοῦν νά δηλώνουν δῆθεν
ὅτι εἶναι ὅλοι Σῦροι.

Δέν εἶναι ἀναμενόμενο ὅμως,
τώρα πού οἱ ἄνθρωποι αὐτοί
δέν ἔχουν τροφή, νά καταντή-
σουν θηρία ἐπικίνδυνα, νά κλέ-
ψουν καί νά βιαιοπραγήσουν
γιά νά τραφοῦν; Τίς φυσικές
ἀνάγκες τους ποῦ θά τίς κά-
νουν; Στά δημόσια πάρκα προ-
καλώντας δημόσια ὑγειονομική
βόμβα; Δέ θά συνταχθοῦν σέ
ὁμάδες πού θά προβαίνουν σέ
ἐγκληματικές ἐνέργειες γιά νά
ἐπιβιώσουν; Ἀνάμεσα σέ αὐτούς
δέν ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ
ὁποῖοι ἀσπάζονται τό ἀκραῖο
Ἰσλάμ;

Καταλήξαμε νά γίνουμε
χώρα ὑποδοχῆς τζιχαντιστῶν
καί θά τό πληρώσουμε πολύ
ἀκριβά.

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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Ὁ φασισμός καλπάζει
Αὐτά τά παιδιά δέν μετατράπηκαν σέ ἐχθρούς τῆς δη-

μοκρατίας ξαφνικά, λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Ἐξ
ἁπαλῶν ὀνύχων τούς πότιζαν οἱ οἰκεῖοι τους ἰδεολογικό
δηλητήριο, μέ ἀποτέ-
λεσμα νά καταστοῦν
ὀπαδοί τοῦ ὁλοκλη-
ρωτισμοῦ, τῆς βίας,
τοῦ μηδενισμοῦ, τῆς
ἀρνησιπατρίας. Ὁ
φασισμός σέ ὅλο του
τό μεγαλεῖο.

Συναγωνίζονται σέ
μῖσος πρός τήν Δημο-
κρατία, μέ τούς ἐπίσης ἀκραίους τζιχαντιστές. 

Ἀπατεῶνες ἤ βλάκες;
Αὐτή ἡ τρομακτική γριούλα ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἀφανίζεται ἡ Ἑλλάδα; 

Πρόσφυγες ἤ μετανάστες; (Γλωσσικά) Σελ. 2

Οἱ 100 πρῶτες ἡμέρες Σελ. 2

Συνέχεια στη σελ. 3
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Οἱ 100 πρῶτες ἡμέρες
Ἀγαπητοί συμπολίτες
Ὅπου βρεθοῦμε καί ὅπου

σταθοῦμε μᾶς ὑποβάλλουν τά
ἴδια ἐρωτήματα: Τί γίνεται; Πῶς
τά βλέπετε τά πράγματα; Ποῦ
πᾶμε; Ὁ κόσμος διακατέχεται
ἀπό ἔκδηλη ἀνησυχία καί φόβο
γιά τά μελλούμενα. Ἄν καί οἱ
ἐξελίξεις εἶναι ραγδαῖες καί
ἴσως, ἀπό τήν στιγμή πού γρά-
φονται αὐτές οἱ γραμμές μέχρι
τήν ἐκτύπωση, νά ἔχουμε κα-
ταστεῖ ἀνεπίκαιροι.

Οἱ ἐκτιμήσεις μας, μετά ἀπό τίς 100 πρῶτες
ἡμέρες, εἶναι ὅτι ἄλλοι ἀγωνιοῦν καί ἐργά-
ζονται καί ἄλλοι βρίσκονται στήν νιρβάνα
τῶν ἰδεοληψιῶν τους: «Τῶν  οἰκιῶν ἡμῶν
ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἅδομεν». Οἱ πρῶτοι
προσγειώθηκαν καί κατανόησαν ὅτι οἱ κου-
βέντες τοῦ καφενείου πού ἀποτελοῦσαν τόν
κορμό τῆς κατά φαντασίαν πολιτικῆς τους
δέν μποροῦν νά ἐφαρμοστοῦν στήν πράξη.
Διαπιστώνουν ἐπίσης, ὅτι οἱ δικές τους ἀντι-
λήψεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν γαλουχήσει γενιές
κουκουλοφόρων καί ἀντεξουσιαστῶν, ἔρχον-
ται σήμερα σέ εὐθεῖα ἀντιπαράθεση μέ τήν
ὑποχρέωσή τους νά κυβερνήσουν. Τέλος,
διαπιστώνουν ὅτι ὁ χρόνος πού περνάει εἶναι
τελικά ὑπέρ τῶν ἀντιπάλων μας στή δια-
πραγμάτευση. Οἱ δεύτεροι παρ’ ὅτι ἄσχετοι
καί ἀνίδεοι ἐπιμένουν στίς σκουριασμένες
σοβιετικές τους ἰδέες.

Ὁ πρωθυπουργός παλεύει, κοντεύουν νά
ἀσπρίσουν τά μαλλιά του, ἀλλά τόν μεγα-
λύτερο πόλεμο τόν ἀντιμετωπίζει ἑντός τῶν
τειχῶν. Δέν μπορεῖ νά τούς ἔχει ὅλους εὐχα-

ριστημένους. Καί τούς
ὑπουργούς του καί τήν
ἀριστερή του πτέρυγα καί
τούς κουκουλοφόρους καί
τούς ψηφοφόρους καί
τούς Εὐρωπαίους ἑταί-
ρους.

Στό ἐξωτερικό δείχνει
ζηλευτή ἐθνική ἀξιοπρέ-
πεια. Σέ  Γερμανία, Τουρ-
κία, Κίνα καί ἰδιαιτέρως
σέ Ρωσία. Τά ἀνοίγματά
του στόν Πούτιν εἶναι σέ

πλήρη ἀντίθεση ἀπό αὐτήν πού εἶχε ὁ Γιωρ-
γάκης καί ἡ Ντόρα. Ἀρωγός ὁ Κοτζιᾶς μέ
τούς ὑπολοίπους. Ἡ Βαλαβάνη, παρ’ ὅλο
πού ὅπως παραδέχτηκε, δέν γνωρίζει, ἐργά-
ζεται ἀθόρυβα καί ἀποτελεσματικά. Ἄλλωστε
τήν εἴχαμε συμπαθήσει ἀπό τότε πού πῆγε
στό Κομπάνι καί συμπαραστάθηκε στούς
Σύρους καί στούς Κούρδους. Ὁ Γενικός Γραμ-
ματέας στήν ἐκπαίδευση λέγεται Χασάπης.
Ἕνας Χασάπης μέ τόν Μπαλτᾶ βάλθηκαν
νά κατακρεουργήσουν τήν Παιδεία. Ὁ Πα-
νούσης εἶναι σοβαρός ἄνθρωπος. Ἔχει κα-
ταλάβει ὅτι πρώτιστη ὑποχρέωση κάθε κυ-
βέρνησης εἶναι νά προασπίζεται τήν ἀσφά-
λεια τῶν πολιτῶν καί τήν δημόσια τάξη καί
ὄχι νά ὑπηρετεῖ τίς ὅποιες κομματικές ἰδεο-
ληψίες. Θετικός εἶναι ὁ ἀγωνιστής Κου-
ρουμπλῆς, ὅπως καί οἱ Σκουρλέτης καί Στρα-
τούλης. Ὁ Σακελλαρίδης εἶναι σεμνός στόν
δύσκολο ρόλο του. Ὁ Μάρδας ἔχει τό βαρύ-
τερο φορτίο. Γιά τούς Βούτση, Παρασκευό-
πουλο, Κατρούγκαλο, Χριστοδουλοπούλου,
ἄς ὄψονται αὐτοί πού τούς ἐπέλεξαν. Ὁ Λα-
φαζάνης, ἄσ’ τόν τρελό στήν τρέλα του. Ὁ
Φλαμπουράρης δέν λέει νά ξεφύγει ἀπό τίς

ἀγκυλώσεις του. Ὁ Κοντονῆς δέν φθάνει
πού εἶναι ἀνίδεος, ἀλλά μέ τήν ξεροκεφαλιά
του, ὁδηγεῖ τόν τιτανικό στό παγόβουνο. Ἡ
Ζωή Κωνσταντοπούλου μᾶς θυμίζει τό πρό
μηνῶν ρηθέν «ἡ ντροπή τοῦ κοινοβουλίου»,
ταιριάζει μέ τό ψώνιο της, μόνο γιά τίς
ἐκπομπές τύπου «ἀρβύλα». 

Οἱ τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου φαίνονται
νουνεχεῖς, ἐκτός ἀπό τόν κλόουννν μέ τρία
(ν). Ὁ ἄνθρωπος αὐτός μέ τό ναρκισσισμό
του, τήν ἀλλαζονία καί τήν βλακίστατη συμ-
περιφορά του, κατόρθωσε νά χάσει ἡ Ἑλλάδα
ὅλους τούς φίλους της, νά μετατρέψει τήν
συμπάθεια τῶν ὑπολοίπων σέ μῖσος καί νά
ἑνώσει τούς πάντες ἐναντίον μας. Ὅμως
κύριε Γιάνννη μας, ἐσύ κτίζεις τό προφίλ
τοῦ στάρ, ἀλλά «ἄλλος.. ...πολεμάει καί
ἄλλος πληρώνει». Μέ διαφορετική συμπε-
ριφορά θά εἴχαμε κερδίσει πολλά. Τώρα τό
πουλί πέταξε. Εὐχόμαστε ἡ Κρήτη νά νικήσει
τό Βερολίνο, γιατί οἱ περισσότεροι ἀπό τήν
οἰκονομική ὁμάδα, δηλαδή οἱ Δραγασάκης,
Σταθάκης, Βαρουφάκης, Θεοχαράκης, Χου-
λιαράκης, Νικολακάκης, Κουτεντάκης, εἶναι
ἀπό ἐκεῖ. Φοβόμαστε ὅμως ὅτι ἡ πολιτική
τους θά βασιστεῖ στήν αὔξηση τῶν φόρων
καί μόνον. Ἐντάσσεται ἀπολύτως στήν ἰδε-
ολογία τους ἡ διατήρηση τοῦ μεγάλου δη-
μοσίου τομέα καί ἡ φορολογική ἀφαίμαξη
τῶν ἐπιχειρήσεων, τῆς «μεσαίας τάξης» καί
τῶν «πλουσίων». Καί αὐτό ἀκριβῶς θά κά-
νουν, χαμηλώνοντας ὅμως τά ὅρια τοῦ τί
ἐστί μεσαία τάξη καί τί ἐστί πλούσιος. Ὅσον
ἀφορᾶ τίς ἐπιχειρήσεις, τό πάγιο μῖσος τῆς
Ἀριστερᾶς γιά τό κέρδος βρίσκει τώρα πρό-
σφορο ἔδαφος νά ἀναπτυχθεῖ. 

Ὁ λαός ἔχει ἔλθει σέ ἀπόγνωση καί ἀπαι-
τεῖ: Ἐδῶ καί τώρα συμφωνία

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα
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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

Ἰωάννης Καποδίστριας: «Ὁ φιλήκοος τῶν
ξένων εἶναι προδότης»

11 Ἰανουαρίου 1828 ὁ Καποδίστριας ἀπεβι-
βάσθη στήν Αἴγινα. Ὁ Γ. Τερτσέτης στά «Ἀπό-
λογα γιά τόν Καποδίστρια» περιγράφει συνο-
μιλία τοῦ Κυβερνήτη μέ τόν Γεωργάκη Μαυρο-
μιχάλη:

«Εἶναι καιροί πού πρέπει νά φοροῦμε ὅλοι
ζώνη δερματένια καί νά τρῶμε ἀκρίδες καί μέλι
ἄγριο. Εἶδα πολλά εἰς τήν ζωή μου, ἀλλά σάν
τό θέαμα ὅταν ἔφθασα ἐδῶ εἰς τήν Αἴγινα δέν
εἶδα τί παρόμοιο ποτέ, καί ἄλλος νά μήν τό
ἰδῆ… «Ζήτω ὁ κυβερνήτης ὁ σωτῆρας μας, ὁ

ἐλευθερωτής μας!» ἐφώναζαν γυναῖκες ἀνα-
μαλλιάρες, ἄνδρες μέ λαβωματιές πολέμου,
ὀρφανά κατεβασμένα ἀπό τίς σπηλιές.

Μαυροφορεμένες γυναῖκες, γέροντες μοῦ
ἐζητοῦσαν νά ἀναστήσω τούς πεθαμένους τους,
μανάδες μοῦ ἔδειχναν εἰς τό βυζί τά παιδιά
τους καί μοῦ ἔλεγαν νά τά ζήσω καί ὅτι δέν
τούς ἀπέμειναν παρά ἐκεῖνα κι ἐγώ καί μέ
δίκαιο μοῦ ἐζητοῦσαν ὅλα αὐτά, διότι ἐγώ ἦλθα
καί σεῖς μέ προσκαλέσατε νά οἰκοδομήσω, νά
θεμελιώσω κυβέρνησιν καί κυβέρνησις καί ὡς
πρέπει ζεῖ, εὐτυχεῖ τούς ζωντανούς, ἀνασταίνει

Πρόσφυγες καί μετανάστες
Μπορεῖ ὁ καθένας νά ἔχει ὅποια ἰδεολογία

ἤ ἰδεοληψία νομίζει, ἀλλά δέν μποροῦμε νά
παίζουμε μέ τίς λέξεις, νά δίνουμε αὐθαίρε-
τους καί ἀστήρικτους ὁρισμούς καί νά ἀκοῦμε
τοῦ κόσμου τίς ἀνοησίες.

Πρόσφυγες: Οἱ ἐκ ξένων ἐπικρατειῶν ἕνεκα
πιέσεων ἤ διώξεων καταφυγόντες εἰς Ἑλλάδα
ἑλληνικοί πληθυσμοί. Αὐτοί εἶναι οἱ ἐκ Μικρᾶς
Ἀσίας, Πόντου, Ρωσίας, Καζακστάν, Βορείου
Ἠπείρου ἤ ἀλλοῦ, ἑλληνικῆς καταγωγῆς καί
ὄχι οἱ ἀλλόφυλοι.

Μετανάστης: Ὁ ἐξ ἑνός τόπου εἰς ἄλλον με-
τοικήσας, μέτοικος, ξένος.

Λάθρα: Κρυφίως, μυστικῶς, χωρίς νά γίνω
ἀντιληπτός: Λαθρέμπορος, λαθραναγνώστης,
λαθρεπιβάτης, λαθροθήρας, λαθρόβιος, λα-
θροϋλοτόμος κτλ.

Λαθρομετανάστης: [λάθρα + μετανάστης]
παράνομος μετανάστης, πρόσωπο πού ἐγκα-
ταλείπει τήν πατρίδα του γιά λόγους οἰκονο-
μικούς, πολιτικούς κτλ., καί μεταβαίνει σέ
ἄλλη χώρα, χωρίς νά ἔχει τήν νόμιμη ἄδεια
εἰσόδου καί παραμονῆς.
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καί ἀποθαμένους διατί διορθώνει
τήν ζημία τοῦ θανάτου καί τῆς ἀδι-
κίας. Δέν ζεῖ ὁ ἄνθρωπος, ζεῖ τό
ἔργο του, καρποφορεῖ, ἄν ὁ διοικητής
εἶναι δίκαιος, ἄν τό κράτος ἔχη συ-
νείδησι, εὐσπλαχνία, μέτρα σοφίας.

...«Ὡς ψάρι εἰς τό δίχτυ σπαράζει
εἰς πολλούς κινδύνους ἀκόμη ἡ ἑλλη-
νική ἐλευθερία. Μοῦ ἐδώσατε τούς
χαλινούς τοῦ κράτους. Τίνος κρά-
τους; Μετροῦμε εἰς τά δάκτυλα τήν
ἐπικράτειάν μας. Τ’ Ἀνάπλι, τήν
Αἴγιναν, Πόρο, Ὕδρα, Κόρινθο, Μέ-
γαρα, Σαλαμῖνα. Ὁ Ἰμπραΐμης κρα-
τεῖ τά κάστρα καί τό μεσόγειο τῆς
Πελοποννήσου, ὁ Κιουτάγιας τήν
Ρούμελη, πολλά νησιά βασανίζονται
ἀπό αὐτεξούσιο στρατό καί ἀπό πει-
ρατείαν, τά δυό μεγάλα πολεμικά
καράβια μας εἶναι ἀραγμένα ξαρ-
μάτωτα εἰς τόν Πόρο, ἡ Ἀθῆνα ἔφαγε
πέρυσι τούς ἀνδρειότερους τῶν
Ἑλλήνων. Ποῦ τό θησαυροφυλάκιον
τοῦ ἔθνους; 

Ἀκούω ἐπουλήσατε καί τήν δε-
κατία τοῦ φετεινοῦ ἔτους πρίν
σπαρθῆ ἀκόμα τό γέννημα, ὁ τόπος
εἶναι χέρσος, σπάνιοι οἱ κάτοικοι;
σκόρπιοι εἰς τά βουνά καί εἰς τά
σπήλαια. Τό δημόσιο εἶναι πλακω-
μένο ἀπό δυό ἑκατομμύρια λίρες

στερλίνες χρέος, ἄλλα τόσα ζητοῦν
οἱ στρατιωτικοί, ἡ γῆ εἶναι ὑποθη-
κευμένη εἰς τούς Ἄγγλους δανειστάς,
ἀνάγκη νά τήν ἐλευθερώσωμε μέ
τήν ἴδια ἀπόφασι ὡς τήν ἐλευθερώ-
σαμε καί ἀπό τά ἅρματα τοῦ Κιου-
τάγια καί τοῦ Αἰγυπτίου.

Δέν λυποῦμαι, δέν ἀπελπίζομαι,
προτιμῶ αὐτό τό σκῆπτρο τοῦ πόνου
καί τῶν δακρύων παρά ἄλλο. Ὁ
Θεός μου τάδωσε, τό παίρνω, θέλει
νά μέ δοκιμάση. Εἶμαι ἀπό τή φυλή
σας, εἰς ἕνα μνῆμα μαζί μέ σᾶς θά
θαφτῶ, ὅ,τι ἔχω, ζωή, περιουσία,
φιλίες εἰς τήν Εὐρώπην, κεφάλαια
γνώσεων ἀποκτημένα ἀπό τόσα θε-
άματα καί ἀκροάματα συμβάντων
τοῦ κόσμου εἰς τάς ἡμέρας μου, τά
ἀφιερώνω εἰς τήν κοινήν πατρίδα…

Κατεβαίνω πολεμιστής εἰς τό στά-
διον, θά πολεμήσω ὡς κυβέρνησις,
δέν λαθεύομαι τόν ἔρωτα τῶν προ-
νομίων πού εἶναι φυτευμένες εἰς
ψυχές πολλῶν, τά ὀνειροπολήματα
τῶν λογιωτάτων, ξένων πρακτικῆς
ζωῆς, το φιλύποπτο, κυριαρχικό καί
ἀνήμερο ἀλλοεθνῶν ἀνδρῶν. Ἡ νίκη
θά εἶναι δική μας, ἄν βασιλεύση εἰς
τήν ἀκαρδίαν μας μόνο τό αἴσθημα
τό ἑλληνικό, ὁ φιλήκοος τῶν ξένων
εἶναι προδότης».

Ὁ φασισμός καλπάζει

Αὐτές εἶναι οἰκτρές εἰκόνες ἀπό τό Λύκειο τοῦ Ὀλυμπια-
κοῦ Χωριοῦ. Δείχνουν κουκουλοφόρους νά πετοῦν μολότοφ
καί νά χτυποῦν ἀστυνομικούς ἔξω ἀπό τήν Βουλή. 

Ὅταν παρελήφθη προσφάτως αὐτό τό κτήριο-στολίδι, τά
παιδιά ὑποσχέθηκαν νά τό διαφυλάξουν. Εἴμαστε λοιπόν
σίγουροι ὅτι αὐτοί οἱ βανδαλισμοί εἶναι ἔργο ἐξωσχολικῶν
στοιχείων. Ἄτομα τά ὁποῖα δέν σέβονται τήν δημόσια καί
τήν ἰδιωτική περιουσία, δέν σέβονται τό περιβάλλον, δέν σέ-

βονται τούς συνανθρώπους τους. Θαρροῦν ὅτι μέ αὐτό τόν
τρόπο θά καταφέρουν ἰδεολογικό παιδομάζωμα. Νομίζουν
ὅτι θά προσελκύσουν παιδιά, νά ἀκολουθήσουν τίς ἀρρω-
στημένες καί σκουριασμένες θέσεις τους, οἱ ὁποῖες ἔχουν
ξεπεραστεῖ ἀπό τόν προηγούμενο αἰώνα.

Οἱ εὐθύνες τοῦ Δήμου
Τό ὅτι τέτοια συνθήματα πρέπει νά σβήνονται ἀμέσως,

εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ. Χρόνια τώρα πιέζουμε τόν Δῆμο
νά ἐγκαταστήσει κάμερες σέ ὅλα τά σχολεῖα. Νά ἐνεργο-
ποιοῦνται ὅταν εἶναι κλειστά καί ὅταν ἀπό τό κέντρο παρα-
κολούθησης διαπιστωθεῖ κάποια κίνηση, νά ὑπάρχει ἄμεση
ἐπέμβαση. Οἱ κλοπές καί οἱ καταστροφές οἱ ὁποῖες συμβαί-
νουν τώρα κοστίζουν πολύ περισσότερο ἀπό τήν δαπάνη
τῶν καμερῶν, ἡ ὁποῖα θά πραγματοποιηθεῖ ἅπαξ. Ἔχουμε
πληροφορηθεῖ ὅτι ὁ Δῆμος Ἀθηναίων κατάφερε νά ἐντάξει
αὐτό τό ἔργο στό ΕΣΠΑ καί νά χρηματοδοτηθεῖ κατά 90%.
Ἰδού πεδίον δόξης λαμπρόν.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια από τη σελ. 2

Διήμερη εκδρομή “γυμναστικής” στο Λουτράκι 
από τον Σύλλογο Γυναικών Βαρυμπόπης 

Αγαπητοί φίλοι και μέλη, σας αποστέλλουμε τη πρόταση της
γυμνάστριάς μας Νάνσυ Σακκά για διήμερη εκδρομή στο “Sports Camp“
στο Λουτράκι στις 13 & 14/6. 

Είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί, να δραστηριοποιηθούμε
λίγο και να εκτονωθούμε ύστερα από έναν δύσκολο και βαρύ χειμώνα.

Αναλυτικά διαβάστε στό στό blog της εφημερίδας της 30ης Απριλίου.
Για δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο τηλέφωνο 6980506029- Σακκά

Νάνσυ. Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων είναι η 10η Μαΐου. 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μπο-

ρείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.sportcamp.gr .

&

Στίς 11 τοῦ μηνός Μαΐου
Πανηγυρίζει ὁ  Ἱερός Ναός

τῶν Ἁγίων Ἱσαποστόλων Κυρίλλου & Μεθοδίου Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, 10 Μαΐου καί ὥρα 7 μ.μ.

θά τελεσθῆ Πανηγυρικός Ἑσπερινός.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, 11 Μαΐου καί ὥρα 7:30 π.μ.
ὁ  Ὄρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία

χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ἰλίου, Ἀχαρνῶν & Πετρουπόλεως

κ.κ. Ἀθηναγόρου
τό ἀπόγευμα καί ὥρα 7 μ.μ.

ὁ μεθέορτος  Ἑσπερινός, ἡ Παράκλησις καί ἡ περιφορά τῆς εἰκόνος τῶν Ἁγίων.

Σᾶς προσκαλοῦμε νά γίνετε συνεορταστής τῆς πανηγύρεως.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Λεωφορειακή γραμμή 504 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ
Ἐπιβίβαση ἀπό Σταθμό  Ἠλεκτρικοῦ Κηφισιᾶς καί ἀποβίβαση

στήν 9η Στάση Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ.
Ἀπό Ἀχαρνές λεωφορειακή γραμμή 740

5η Στάση  Ὀλυμπ. Χωριοῦ  (Λεων. Κόκα)
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Η κοπή πεύκων στον οικισμό
Ξενοδοχοϋπαλλήλων δεν λέει να σταματήσει
Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί στον οικισμό των

Ξενοδοχοϋπαλλήλων έντονη δραστηριότητα κοπής πεύκων
από κατοίκους της περιοχής. Το αρμόδιο Δασαρχείο Αχαρνών
και ο Δήμος Αχαρνών χορηγούν αφειδώς άδειες κοπής χωρίς
να υφίστανται πραγματικοί λόγοι, δηλαδή κίνδυνος παρακεί-
μενων οικοδομών ή πρόκληση πυρκαγιάς από τα καλώδια ηλε-
κτροδότησης.

Οι αιτούμενοι άδειας κοπής, οι περισσότεροι από τους οποί-
ους δεν είναι κάτοικοι του Οικισμού αλλά ενοικιαστές οικιών,
προφασίζονται κινδύνους στην αρμόδια Υπηρεσία, χωρίς συχνά
τέτοιοι να υπάρχουν. Επί της ουσίας όμως επιθυμούν την κοπή
των πεύκων προκειμένου να προσποριστούν την ακριβή ξυλεία
τους. Το Δασαρχείο χωρίς φειδώ και χωρίς επί της ουσίας έλεγχο
εκδίδει χωρίς διάκριση άδειες κοπής πεύκων με αποτέλεσμα
να προκαλείται ανεπανόρθωτη φθορά στο πράσινο της περιο-
χής.

Ο Σύλλογος έχει με ίδια μέσα και φροντίδα των μελών του
φυτέψει τα πεύκα του Οικισμού εδώ και πενήντα και πλέον
χρόνια. Μάλιστα με δικούς του πόρους συντηρεί το δημόσιο
πράσινο (ψεκασμούς κ.λπ.). 

Για αυτούς τους λόγους γνωστοποιούμε οτι η συνεχόμενη
υποβάθμιση του δημόσιου πρασίνου και η συντελούμενη ολι-
γωρία των Υπηρεσίων μας βρίσκει αντίθετους. Σε συνέχεια αυ-
τής της στάσης των αρμόδιων Υπηρεσιών θα απευθυνθούμε
προς τις αρμόδιες Εισαγγελικές Aρχές καθ’ ότι θίγεται η ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων του οικισμού.

Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος
Οικισμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Δήμου Αχαρνών

Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Ξενίας 13677, Αχαρναί
Τηλ. 210-2431585

Σκληρή επίθεση στην προηγούμενη κυβέρνηση για τα κανάλια: 

“Υποχρεώνετε τα ελληνόπουλα να μεγαλώνουν με τουρκικά” 

Μια συγκλονιστική ομιλία από τον
βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ
Hλία Καματερό. Ανέφερε ονομαστικά
παιδιά από τα ακριτικά νησιά που μετά
το κλείσιμο της ΕΡΤ μεγαλώνουν με
τουρκικά κανάλια, ενώ επιτέθηκε κατα
Βορίδη και Γεωργιάδη που, όπως είπε,
παριστάνουν τους υπερπατριώτες την
ίδια στιγμη που παρέδωσαν αυτά τα παι-
διά στα χέρια της Τουρκίας.

Κατακεραύνωσε και την Digea που

κατέλαβε τον ρόλο του δημοσίου αφή-
νοντας ακόμα και μεγάλα νησιά χωρίς
Ελληνικά κανάλια.

Απάντησε μάλιστα στον Βορίδη που
είπε ότι δεν έχει ανάγκη την ΕΡΤ αφού
το παιδί του «ότι θέλει το κατεβάζει
από το τάμπλετ», λέγοντας ότι για να
κατεβάσει η μικρή Μαρία από τους Αρ-
κιούς κάτι σε τάμπλετ, εάν έχει τάμ-
πλετ, θα πρέπει να γίνει συνδρομητής
της Turkcel! 

Διοργανώνει

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Ἰουνίου 2015
στήν Πύλο καί στήν Καλαμάτα
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

Αποφάσισα, αγαπητοί μου συμπολίτες, να γράψω αυτό το μικρό κείμενο όταν έκανα μια

μικρή βόλτα στην πλατεία Θρακομακεδόνων και είδα τα λιμνάζοντα νερά πίσω από το κτήριο

που βρίσκεται δίπλα από το Πνευματικό Κέντρο.

Όπως σίγουρα γνωρίζετε, σε αυτόν τον πολιτιστικό χώρο μπαινοβγαίνει καθημερινά τόσος

κόσμος και ιδίως παιδιά λόγω εκδηλώσεων και μαθημάτων.

Είναι επίσης βέβαιο ότι την κατάσταση αυτή έχουν δει και πολλοί άλλοι πριν από εμένα,

διότι και πέρυσι έγιναν κάποιες προσπάθειες να αντληθούν τα νερά αυτά, όμως λόγω των

δυσμενών συνθηκών που είχαμε φέτος, πάλι ξαναγέμισαν, με αποτέλεσμα τώρα λόγω ζέστης

να γεμίσουμε κουνούπια στην περιοχή μας.

Επιπλέον τα νερά αυτά είναι εστία μόλυνσης διότι πραγματικά δεν γνωρίζουμε τι έχουν

μέσα!

Παρακαλούμε λοιπόν πολύ τους αρμόδιους να επιληφθούν επιτέλους του θέματος, να

έρθουν να δουν την θλιβερή αυτή για την περιοχή μας κατάσταση και να πράξουν αμέσως τα

δέοντα!

Εκ του Συλλόγου Μέριμνα

Η Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής

Άντζελα Χασιαλή

Στην εκδήλωση «Το λίκνο της μάνας γης» του ΠΚΘ 
ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός

Στην εκδήλωση «Το λίκνο της μάνας Γης» που διοργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο
Θρακομακεδόνων παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός. Η
εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στις Επιστήμες, με ομιλητή τον κ. Ηλία Μαριολάκο,
ομότιμο καθηγητή Γεωλογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το θέμα της διάλεξης ήταν η σύνδεση των γεωλογικών φαινομένων και των κλιματικών
μεταβολών που συνέβησαν στη Γη με την ανάδυση του ανθρώπινου πολιτισμού. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών συνεχάρη τον κ. Μαριολάκο για το πρωτότυπο ερευνητικό
του έργο και την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του, καθώς και τους
διοργανωτές της εκδήλωσης για την άψογη διοργάνωση, και δήλωσε: «Το
Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων αποδεικνύει για μία ακόμα φορά, ότι
αποτελεί ένα λίκνο πολιτισμού, ένα φυτώριο νέων ιδεών για τον Δήμο μας.
Η προαγωγή του πολιτισμού και των επιστημών αποτελεί μία έκφανση
κοινωνικής αλληλεγγύης, και προσφέρει σημαντική διέξοδο σε όλους μας,
και ιδιαίτερα στους συμπολίτες μας που πλήττονται από την κρίση και
αναζητούν διέξοδο στον πολιτισμό. Εύχομαι ολόψυχα να διοργανώνονται
συχνά τόσο ενδιαφέρουσες διαλέξεις στον Δήμο μας».

Στην εκδήλωση παρέστη επίσης ο κ. Αναστάσιος Χίος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης,
Θρακ/ων και Α΄ Αντιπρόεδρος του ΠΚΘ, καθώς και πολλοί φίλοι των τεχνών και των
επιστημών. 

Μήνυση κατά τοῦ Δήμου γιά τά ἀδέσποτα

Ὑπεβλήθη μήνυση κατά παντός ὑπευθύνου γιά παρά-
βαση καθήκοντος, ἠθική αὐτουργία σέ παράβαση καθήκον-
τος, κακοποίηση ζώων κατ’ ἐξακολούθηση καί ἠθική
αὐτουργία σέ κακοποίηση ζώων κατ’ ἐξακολούθηση ἀπό
τήν κάτοικο Θρακομακεδόνων Θεοδώρα Κυριακοπούλου,
πού στήν οὐσία στρέφεται κατά τοῦ Δημάρχου.

Περισσότερα στό blog μας τῆς 5ης Απριλίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Χορωδιών, 
το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του και θα πραγματοποιηθεί 

ΚΥΡΙΑΚΗ  24/5/2015 - ΩΡΑ 19:00

Στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - αίθουσα εκδηλώσεων

Οι Χορωδίες, οι οποίες συμμετέχουν είναι: 

• •Γυναικεία Χορωδία του Κ.Ε.Π.ΑΠ. Δήμου Κορινθίων “OPUS FEMINA”
• •Χορωδία των Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

••Δημοτική Χορωδία Περάματος 
•Μεικτή Τετράφωνη Χορωδία Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων

2.  Η Χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων, κατόπιν προσκλήσεως, θα
συμμετέχει στην 8η Συνάντηση Χορωδιών, την οποία οργανώνει ο Δήμος Γλυφάδας

Σάββατο 16/5/2015 - ώρα 19:00

Στο Κινηματοθέατρο “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” - οδός Αν. Ρωμυλίας 123,

Άνω Γλυφάδα.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Πληροφορίες - Επικοινωνία: 

– Κα. Τασούλα Στεφανάτου  Πρόεδρος, Τηλέφωνο 210 2432309 και 6948168751
– Κα. Ελένη Τζίνη - Υπεύθυνη Χορωδίας, Τηλέφωνο  6972749161

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων ευχαριστεί θερμά την Πρόεδρο 

της Υ.Ε.Π.Α.Μ.Α. ΑΕ  (Ανώνυμος Υδρευτική Υδραυλική Εταιρεία)
κα. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ.

Η εν λόγω Εταιρεία υδρεύει περιοχές του Βορείου Τμήματος του Δήμου Αχαρνών. 
Η κα. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας για διαγραφή οφειλής απόρου

συνανθρώπου μας και υδροδότησε εκ νέου, δωρεάν και άμεσα την κατοικία του.
Επίσης την ευχαριστούμε και για την οικονομική της εισφορά στο Σύλλογο μας, η οποία

διετέθη σε άπορους συνδημότες μας.  

To Δ.Σ. του Συλλόγου

ΠΑΡΝΗΘΑ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

Πωλείται οικόπεδο από ιδιοκτήτη, 

στη θέση «Μπίλιζα»

κοντά στην πλατεία και σε συγκοινωνίες, 

1003 τ.μ. με μεγάλη πρόσοψη.

Τηλέφωνο 6976819286
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Τα Στελέχη και οι Κλάδοι μας, στο πλαίσιο του Οδηγικού Παιδαγωγικού

Προγράμματος, πραγματοποίησαν και συμμετείχαν στις κατωτέρω

εκδηλώσεις για τον μήνα Απρίλιο 2015:

1. Την Κυριακή των Βαΐων στις 5 Απριλίου 2015 σύσσωμο το Σμήνος

συμμετείχε με τις πασχαλινές δημιουργίες του και τις λαμπάδες έξω από

την εκκλησία της Αγίας Τριάδος των Θρακομακεδόνων.

2. Τα στελέχη του κλάδου Πουλιών συμμετείχαν στην πανελλήνια

συνάντηση του κλάδου που έγινε 16 με 19 Απριλίου 2015 στον χώρο του Σ.Ε.Ο. στον Άγιο Ανδρέα - Ν.Μάκρη.

Στόχος, ο σχεδιασμός των καλοκαιρινών κατασκηνώσεων «Ένα Δέντρο Μυστικά», η προσωπική ανάπτυξη

των εθελοντών μας αλλά και η διασκέδαση που προέρχεται από την κοινή αγάπη για τον εθελοντισμό και την

ομαδική εργασία!

https://www.facebook.com/kladospoulion?fref=ts

3. Τα στελέχη και τα παιδιά

του κλάδου Μεγάλων Οδηγών

συμμετείχαν στην πανελλήνια

δράση “Πλατεία και πάμε” του

κλάδου που έγινε 17-19

Απριλίου 2015 στη Πλατεία της

Κυψέλης.

Μια τριήμερη συνάντηση

εφήβων (14-18 ετών) και νέων

από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι

συνεργαζόμενοι με τις δημοτικές

αρχές, φορείς, οργανώσεις και

μεμονωμένους πολίτες

οραματίστηκαν, δημιούργησαν, υλοποίησαν 16 διαφορετικές κοινωφελείς δράσεις στην Κυψέλη και την

γύρω περιοχή. Όπως, έφτιαξαν ένα παρκάκι στην Κρίσσης, πούλησαν το περιοδικό Σχεδία, έγραψαν άρθρα

για την σχεδία που θα δημοσιευτεί στο τεύχος Ιουνίου (είναι το περιοδικό που μοιράζουν οι άνεργοι

συμπολίτες μας), καθάρισαν παρτέρια έβαψαν παγκάκια και παρτέρια, έκαναν ένα εξαιρετικό γκράφιτι στο

15ο σκεπάζοντας τις βρομιές που είχαν γραφτεί εκεί, έφτιαξαν φαγητό για 700 άτομα, τον Κινηματογράφο

Στέλλα που τον ζωντάνεψαν αυτά τα μοναδικά παιδιά!
https://www.facebook.com/kladosMO

Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες,

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, 

Τοπικό Τμήμα Θρακομακεδόνων,

σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας,

την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 και ώρα 6.30 μ.μ.

στο Πνευματικό μας Κέντρο, στην παρουσίαση 

ενός μοναδικού οπτικοακουστικού έργου

για τον Άθω.

Όπου η θρησκευτική τέχνη, ο Μοναχός μέσα 

στα ιστορικά Μοναστήρια και τα μονοπάτια, το

φυσικό κάλλος του ιερού χώρου του Αγίου Όρους,

καθώς και ο πλούτος των αγιογραφιών στους

Προναούς και στα Καθολικά των Εκκλησιών των

Μοναστηριών, έδωσε έντονα σε όλους μας, 

την αίσθηση του ιδιαίτερου και μοναδικού 

αυτού χώρου.

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς!

Το Τοπικό Τμήμα Σ.Ε.Ο. Θρακομακεδόνων

Πρόεδρος Νίκη Καρσαλιάκου

Έφορος Εφη Γκίκα:  6978816276

Μακεδονίας 12 & Ξάνθης, 136 76

Θρακομακεδόνες

E-mail: seothrakomakedonoes@yahoo.gr

http://seottthrakomakedonon.blogspot.gr
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ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ:

«ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ΤΟ 1841

Ο διάσημος Δανός συγγραφέας Χανς Κρίστιαν Άν-
τερσεν είναι πολυγραφότατος, γλαφυρός και καταξιω-
μένος διηγηματογράφος και κορυφαίος παραμυθάς. Ανα-
γνωρίζεται δε, ως ο περισσότερο πολυμεταφρασμένος
(σε 155 γλώσσες) και πολυδιαβασμένος λογοτέχνης όλων
των εποχών στον κόσμο!

Το 1841 ταξίδεψε στην Ελλάδα και άλλες χώρες και
κυκλοφόρησε «Το παζάρι ενός ποιητή». Μέρος αυτού
του έργου μεταφράσθηκε στα ελληνικά με τίτλο «Οδοι-
πορικό στην Ελλάδα», Εστία (1974 και 1999).

Στην ανωτέρω έκδοση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,
το κατωτέρω διήγημά του για το Πάσχα των Ελλήνων:

«Το Πάσχα των καθολικών στην Ιταλία κι ιδιαίτερα
στη Ρώμη έχει μεγαλείο και χάρη. Νιώθεις ανάταση βλέ-
ποντας στη μεγάλη πλατεία του Αγίου Πέτρου όλη εκείνη
την ανθρωποθάλασσα να γονατίζει και να δέχεται την
ευλογία του Πάπα. Η τελετή του Πάσχα στη φτωχή Ελ-
λάδα δεν έχει βέβαια τίποτα απ’ αυτή τη μεγαλοπρέπεια.
Εγώ όμως, που είδα και τις δύο, κατάλαβα πως στη Ρώμη
η δόξα κι η μεγαλοπρέπεια της γιορτής περνά από την
εκκλησία στο λαό, αλλά πως στην Ελλάδα είναι μια γιορτή
που πηγάζει απ’ την καρδιά και το λογισμό του λαού, απ’
όλη του τη ζωή. Κι η εκκλησία δεν είναι παρά ένα μέλος
της μόνο. Πριν απ’ το Πάσχα έχουν μια νηστεία μακριά
κι αυστηρή, που δεν την παραβαίνουν ποτέ. Οι χωρικοί
στην πραγματικότητα ζουν μόνο με ψωμί, σκόρδο και
νερό.

»Η αθηναϊκή εφημερίδα, (σημ. Η ΦΗΜΗ), την Μεγάλη
Παρασκευή βγήκε με μαύρα περιθώρια για το θάνατο
του Χριστού. Τον τίτλο κοσμούσε μια σαρκοφάγος με
μια κλαίουσα ιτιά και πιο πάνω ένα παθητικό ποίημα του
Σούτσου. Ο γιορτασμός άρχισε κείνη τη βραδιά. Πήγα
στην κεντρική εκκλησιά που ήταν κατάφωτη και κατά-
μεστη από κόσμο. Μπροστά στην Άγια Τράπεζα ήταν μια
γυάλινη κάσα, δεμένη με ασημένιες γωνίες. Η κάσα σκέ-
παζε φρέσκα τριαντάφυλλα, που θα συμβόλιζαν τον πε-
θαμένο Χριστό.

»Αυτό το σπίτι του Θεού βούιζε με ένα παράξενο
τρόπο από κείνους που προσεύχονταν. Παπάδες και επί-
σκοποι, ντυμένοι πολύχρωμα ρούχα, πηγαινοέρχονταν
μπροστά στην Άγια Τράπεζα.

»Στις εννιά το βράδυ άρχισε μια πένθιμη μουσική κι η
πορεία ξεκίνησε απ’ την εκκλησία περνώντας τον κεντρικό
δρόμο για το παλάτι. Απ’ τα παράθυρά μου έβλεπα άνετα
την πομπή να προχωρεί σιγά σιγά. Ήταν μια εκστατική
στιγμή, που σπάνια ζούσα. Ήταν μια όμορφη, ξάστερη
βραδιά, τόσο μαλακιά κι ήρεμη. Παντού, σ’ όλα τα μπαλ-
κόνια και σ’ όλα τα ανοιχτά παράθυρα στέκονταν άν-
θρωποι μ’ αναμμένα κεριά στα χέρια τους. Από τα δρο-
μάκια αντηχούσε η μουσική κι η μυρωδιά του λιβανιού
γέμιζε τον αέρα. Ένα πλήθος άνθρωποι προχωρούσαν
ντυμένοι γιορταστικά. Όλοι, ακόμα και τα μωρά παιδιά,
κρατούσαν στα χέρια τους από ένα μακρύ, λεπτό, αναμ-
μένο κερί. Η στρατιωτική μουσική ηχούσε πένθιμη, λες
κι ένας λαός πήγαινε τον βασιλιά του στον τάφο. 

»Τριγυρισμένοι από παπάδες κουβαλούσαν τον Επι-

τάφιο με τα φρέσκα κόκκινα τριαντάφυλλα. Απ’ αυτόν
κρεμόταν ένα μακρύ πένθιμο ύφασμα, που το κρατούσαν
ανώτεροι υπάλληλοι και αξιωματικοί. Μια ακόμα ομάδα
απ’ αυτούς ακολουθούσε κι έπειτα η μεγάλη ανθρώπινη
μάζα. Όλοι, όπως ξανάπα, μ’ ένα αναμμένο κερί έκλειναν
την πομπή. Ήταν μια σιωπηλή στιγμή, ένας φανερός
θρήνος, μια κατάνυξη που συγκινούσε κάθε ανθρώπινη
καρδιά. Μπροστά στο παλάτι, (σημ. κοντά στην πλατεία
Κλαυθμώνος),όπου στέκονταν ο βασιλιάς κι η βασίλισσα,
μίλησε σύντομα ο επίσκοπος κι ο βασιλιάς φίλησε την
Άγια Γραφή. Σ’ όλη την τελετή σήμαινε μονότονα μια
καμπάνα με δυό πάντα χτύπους κι έπειτα ένα μικρό διά-
λειμμα. Μέρα - νύχτα η εκκλησιά ήταν γεμάτη κόσμο.

»Τα μεσάνυχτα της παραμονής του Πάσχα ήταν εκεί
ο βασιλιάς, η βασίλισσα κι όλη η Αυλή και γύρω απ’ το
γεμάτο λουλούδια Επιτάφιο λυπημένοι παπάδες προσεύ-
χονταν. Ολόκληρος ο λαός προσευχόταν σιγανά. Το ρολόι
χτύπησε δώδεκα και την ίδια στιγμή παρουσιάστηκε ο
επίσκοπος κι ανάκραξε: ‘Χριστός ανέστη!’.

»‘Χριστός ανέστη!’ αναγάλλιασε κάθε στόμα. Τύμπανα
και τρομπέτες βούιζαν κι η μουσική έπαιζε ένα χαρούμενο
σκοπό. Όλοι οι άνθρωποι αγκαλιάζονταν, φιλιόνταν κι
έλεγαν χαρούμενοι: ‘Χριστός ανέστη!’. Έξω έριχναν του-
φεκιές, τη μία πάνω στην άλλη, πετούσαν βολίδες, άνα-
βαν φωτιές. Άντρες και νέα παλικάρια, ο καθένας με το
κερί του στο χέρι, χόρευαν σε μια μακριά γραμμή μέσα
στους δρόμους της πόλης. Οι γυναίκες άναβαν φωτιές.
Έσφαζαν αρνιά και τα ’ψηναν στο δρόμο. Μικρά παιδιά,
με καινούρια παπούτσια, με κόκκινα φέσια, χόρευαν γύρω
απ’ τις φωτιές, ντυμένα μόνο μ’ ένα πουκάμισο. Φιλιόν-
τουσαν κι έλεγαν σαν τους μεγάλους: ‘Χριστός ανέστη!’.
Πως θα ’θελα να σφίξω ένα απ’ αυτά τα παιδιά στην αγ-
καλιά μου και να πω χαρούμενα μαζί του: ‘Χριστός ανέ-
στη!’. Ήταν όλα τόσο συγκινητικά, συναρπαστικά κι
ωραία!

»Μπορεί κανείς, με το δίκιο του να πει, πως όλα ήταν
μία τελετή. Κι ακόμα, πως ήταν η ανθρώπινη χαρά για
τη νηστεία που πέρασε και γιατί τώρα πια μπορούσαν να
φάνε το αρνί, να πιούνε το κρασί τους, που τους έδινε
τόσο κέφι. Αυτή η σκέψη μπορεί να ικανοποιεί άλλους.
Εγώ όμως έχω το θάρρος να πιστεύω πως ήταν κάτι πα-
ραπάνω: Μια αληθινή, μια μεγάλη θρησκευτική έξαρση!

»Ο Χριστός ζούσε στις σκέψεις και στα χείλια τους.
Το ‘ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ’ δεν ήταν σαν μήνυμα για ένα
παλιό γεγονός. ΟΧΙ. Ήταν σα να αναστήθηκε την ίδια
αυτή νύχτα στη χώρα αυτή! Ήταν σα να ’φτασε το μή-
νυμα την ώρα αυτή στ’ αυτιά τους!

»Όλα ήτανε μουσική και χορός στην πολιτεία του βα-
σιλιά. Η δουλειά ξεχάστηκε πια στις πόλεις και τα χωριά.
Κι άλλο δεν είχαν στο νου τους παρά τη χαρά. Πέρα,
στο ναό του Θησέα και τις μαρμάρινες κολόνες του Δία,
παντού χοροί και πανηγύρια. Τα μαντολίνα ηχούσαν, οι
γέροι άρχισαν τα τραγούδια και μέσα στη χαρά τους
άκουγες το ‘Χριστός Ανέστη’, όταν καλωσόριζαν ή απο-
χαιρετούσαν!».

Γρηγόρης Γ. Βαρελάς

Σουηδία: “Λυπήθηκε μετανάστες,

τους κάλεσε σπίτι της και τη 

βίασαν ομαδικά” 

Μια 19χρονη στη πόλη Όρνσκολντσβικ
της Σουηδίας, λυπήθηκε τρείς μετανά-

στες Ρουμάνους τσιγγάνους επαίτες και
αποφάσισε να τους προσκαλέσει σπίτι της.
Αλλά αντί να της δείξουν ευγνωμοσύνη, οι
τρεις Ρομά την βίασαν.

Ήταν Σάββατο όταν η γυναίκα ήρθε σε
επαφή με τους τρεις άνδρες στο Travel
Center στο Örnsköldsvik. Τους κάλεσε στο
σπίτι της για να κοιμηθούν, να κάνουν ντους
και να φάνε. Τη νύχτα την βίασαν ομαδικά.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν την άλλη
μέρα από την αστυνομία, ενώ διατάχθηκε
ιατροδικαστική έρευνα για το θύμα. Η αστυ-
νομία κράτησε μυστική την ταυτότητα των
δραστών, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πλη-
ροφορίες πρόκειται για τρεις Ρομά από την
Ρουμανία γύρω στα 20.

Μια τοπική εφημερίδα, η Örnsköldsvik
Allehanda, δημοσίευσε την περασμένη εβδο-
μάδα ένα μεγάλο άρθρο για τους επαίτες
Ρομά που έχουν κατακλύσει το Travel Center
στο Örnsköldsvik. Στο άρθρο μάλιστα, έδινε
συνέντευξη ένας από τους συλληφθέντες
άνδρες, ο οποίος έλεγε για την κατάστασή
τους.

Κλείνει τό αστυνομικό τμήμα
Θρακομακεδόνων;

Αναδιάρθρωση-«λαιμητόμος» και για
τα Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομικούς
Σταθμούς και Τμήματα Ασφαλείας της
Αττικής προβλέπεται στο σχέδιο του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Από τα 110 αστυνομικά τμήματα της
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττι-
κής, περίπου 50 θα κλείσουν και θα συμ-
πτυχθούν με άλλα όμορων δήμων, που
βρίσκονται σε κοντινές χιλιομετρικές
αποστάσεις. 

Από τα 94 Τμήματα Ασφαλείας θα
μείνουν τα 65, ενώ ολοκληρωτικό φαί-
νεται να είναι το «μαχαίρι» στους 18
Αστυνομικούς Σταθμούς, που βρίσκον-
ται στα όρια ευθύνης της ΓΑΔΑ. 

Σε αυτά που θα κλείσουν περιλαμβά-
νεται και αυτό των Θρακομακεδόνων.



Υ πεγκαύματα εσωτερικά με παρω-
θούν σε συμπλησίασμα ιδιαίτερων

ατόμων -προσωπικοτήτων, που γεωρ-
γούν στο χώρο τους και τους καρπούς
θερίζουν ο άλλος ή οι άλλοι και επομένως
καταξιώνουν την ομάδωση και την κοι-
νωνικότητα ως τρόπο ζωής. Κύρια όμως
υφέλκομαι και μαγνητίζομαι από την συ-
νομάδωση ανθρώπων, οι οποίοι οδεύουν
με τους κανόνες της συμπόρευσης και
της φιλαλληλίας αποκρούοντας έμπρα-
κτα τους εγωισμούς και τους ατομικι-
σμούς, που στο επίπεδο, που μας χαρα-
κτηρίζουν σαν λαό οδηγούν στη διχόνοια,
που αποτελεί διαχρονικά το μέγιστο χα-
ρακτηρολογικό μας γνώρισμα και συμπί-
πτει με τις μεγαλύτερες εθνικές μας κα-
ταστροφές, επειδή καίρια επιμαρτυρεί
στην αιτιολόγησή τους. Εδώ στους Θρα-
κομακεδόνες η συλλογικότητα εκφράζε-
ται με συλλόγους, οι οποίοι πρωτοστα-
τούν ποικιλλόμορφα στην πολιτισμική
ανάταση του τόπου μας. Θα σταθώ σή-
μερα σε ένα σύλλογο γυναικών, μαινά-
δων της προσφοράς, που στο σύνολό
τους αποτελούν την πιο εκτεταμένη επι-
χείρηση εναντίον της ασχήμιας, του σκο-
ταδιού και της απάλειψης των ερειπίων,
που αφήνει πίσω της κάθε φορά η ανεύ-
θυνη ατομική συμπεριφορά, που διεκδι-
κεί «το θέλω» αγνοώντας απόλυτα και
ασύστολα «το πρέπει» υπέρ του συνό-
λου.

Για να επιστρατεύσουμε τη φιλοσο-
φία οι γυναίκες είναι ο πιο μανικός αντί-
ζηλος του φυσικού νόμου. Στην προσπά-
θειά τους να παρατείνουν την γονιμότητα
και την εμφάνισή τους ως πρόκληση-
πρόσκληση στο αρσενικό είναι σχεδόν

επαγγελματικά αντίζηλες του φυσικού
νόμου, ο οποίος εκφράζεται με τη φθορά
και τη μείωση της ομορφιάς. Από το ένα
μέρος γεννώντας τον άνθρωπο κατα-
στρατηγούν την εντροπία της ζωής και
αντιμάχονται το θάνατο και από το άλλο
θεοποιώντας την ατομική και τη φυσική
ομορφιά ιστορικοποιούν το καθημερινό
γίγνεσθαι επιστρατεύοντας τη σκούπα,
την κουμπότρυπα, το χτένισμα, τα χρώ-
ματα και τα λουλούδια με αποτέλεσμα η
ομορφιά, που επιβάλλουν να αντιστρα-
τεύεται την ασχήμια, τη μοναξιά του σκο-
ταδιού και του θανάτου. 

Ο σύλλογος που φέρνω σε εμφάνεια
σήμερα είναι ο σύλλογος γυναικών Θρα-
κομακεδόνων. Πρώτα πρώτα σας παρου-
σιάζω το διοικητικό του συμβούλιο. Πρό-
εδρος του συλλόγου η κυρία Αναστασία
Στεφανάτου (Τασούλα επί το τρυφερό-
τερον). Αντιπρόεδρος η κυρία Χρήστου
Στασινή. Γραμματέας η κυρία Γκίνου
Άννα. Ετέρα γραμματέας η κυρία Όλγα
Βασιλείου. Ταμίας η κυρία Κορφιάτη Ρε-
βέκκα. Υπεύθυνη χορωδίας η κυρία Τζίνη
Ελένη και μέλος η κυρία Παπαθεοδώρου
Βασιλική. Οι δραστηριότητες του συλλό-
γου αυτού δεν είναι απλώς φιλοδοξίες
αλλά ζωντανή πραγματικότητα, την οποία
και ο αντιπρόεδρος του Πνευματικού
Κέντρου και ακάματος εργάτης του Αν-
δρέας Παπαματθαίου και εγώ διαπιστώ-
σαμε και διαπιστώνουμε καθημερινά. Πε-
ριλαμβάνει κατά σειρά τα εξής
προγράμματα-ενασχολήσεις : 1) Θεα-
τρική ομάδα ενηλίκων. 2) Εργαστήρι θε-
ατρικής έκφρασης και δημιουργικής απα-
σχόλησης για τα παιδιά. 3) Ομάδα
διαχείρισης stress. 4) Λάτιν χοροί. 5) Χο-
ρωδία ενηλίκων με πανελλήνια προβολή
και απήχηση. 6) Χορωδία παιδιών 7)
τμήμα hip-hop 8) Γυμναστική. 9) Δημοτι-
κούς χορούς παιδιών. 10) Δημοτικούς χο-
ρούς ενηλίκων.

Η δραστηριότητα του πρωτοπορια-
κού αυτού συλλόγου παρουσιάζεται στον
ετήσιο απολογισμό, που δημοσιεύεται
κάθε χρόνο και μπορεί να γίνει γνωστός
στον καθένα μας. Εγώ όμως από καθή-
κον και με γνώμονα την τιμή, που υφέλκει
η προσφορά ενός εκάστου ατόμου στην
τοπική μας κοινωνία θα σας υποδειγμα-
τίσω την κορυφαία του χορού των γυναι-
κών αυτών, την πρόεδρό του Αναστασία
Στεφανάτου. Ό,τι σας γράφω είναι αλή-
θεια με όρους μέτρου. Υπερβαίνεται
όμως η μετριοπάθεια μου από τις δια-

στάσεις των διαπιστώσεών μου. Ακοί-
μητη, εργασιομανής, πρωτόβουλη, θαρ-
ραλέα, αυτοθυσιαζόμενη για όλους και
για όλα. Δημόσιες σχέσεις πρωτοφανείς,
δραστηριότητες πέρα από της δυνατό-
τητες γυναίκας κορυφαίας χορού με την
έννοια του όρου στην αρχαία τραγωδία,
όπου εκπροσωπεί το λαό και προετοιμά-
ζει κάθε φορά το επεισόδιο εξέλιξης. Σε
καθημερινή βάση προετοιμάζει την επό-
μενη δραστηριότητα, που είναι πρό-
βλεψη- γέννα αυτής, που έπεται. Εγώ
στοχεύοντας στην ανάπτυξη του τόπου
μας δεν κρίνω τους ανθρώπους και δεν
το δικαιούμαι άλλωστε. Καθήκον μου εί-
ναι να τους παρουσιάζω στη σχέση τους
με την κοινωνία και η προσφορά τους σε
αυτήν αναδεικνύεται χωρίς υπερβολές
από την άτεγκτη συνείδηση μου. 

O σύλλογος αυτός γυναικών και όλα
τα μέλη του εκφράζουν και εκπροσωπούν
μια διαρκή σφριγηλότητα, παλλόμενη δυ-
ναμικότητα, ορμέμφυτη βουλητικότητα
στη συνέχιση των προσπαθειών τους.
Δεν γνωρίζω, αν και πόσο στηρίζονται
στον χριστιανικό αλλοκοσμισμό με την
έννοια ότι κάνουν το καθήκον τους χωρίς
την αναμενόμενη ανταμοιβή από το επου-
ράνιο εκείθεν. Μέσα μου θα το επιθυ-
μούσα και θα το ευχόμουν να είναι ο
Θεός οδηγός τους. Θα τις προσδιόριζα
ως εξής : Καθήκον, εργασία, καθήκον.
Νομίζω ότι ανήκουν σε εκείνους που πι-
στεύουν ότι η μόνη αμοιβή από την επι-
τέλεση του καθήκοντος είναι να εκτελέ-
σουν ένα άλλο.

Αρτύζουν επομένως την κοινωνία με
χορό, μουσική, χορωδιακό τραγούδι και
προγεύουν τη σύγχρονη γυναίκα στη δια-
κινδύνευση να πει τη γνώμη της, να διεκ-
δικήσει , να αγωνιστεί και προπαντός να
αρνηθεί την παθητικότητα γιατί πι-
στεύουν ότι το εντεύθεν της ζωής είναι
η παράδοση στην οποία στυλοβατούν για
να διεκδικήσουν ένα μέλλον καλύτερο.
Αρρούπωτες στο μόχθο ζητούν να πουν
σε όλες τις γυναίκες: Πάρτε τη ρόκα και
το λανάρι με ισόποση όμως πνευματική
τροφή και οδηγητική αντίληψη του κα-
θήκοντος να είναι η εσωτερίκευση και η
ενόραση και όχι η υποταγή στην δήθεν
αυθεντία του διατάσσοντος. Οι γυναίκες
αυτές συνειδητοποιούν ότι είναι φορείς
της ζωής και η γονιμοποιημένη στα σω-
θικά τους μήτρα είναι αυτόνομος κόσμος
και αυτόφωτος με ζωή αρούπωτη στις
διεκδικήσεις της. Θέλουν τον εαυτό τους

στις διαστάσεις του μύθου και ο σύλλο-
γος τους πρέπει να γίνει άντρον μουσών
για όλες τις γυναίκες της τοπικής μας
κοινωνίας.

Ενασμενίζομαι βλέποντάς τες να χο-
ρεύουν, να τραγουδούν και να κρατάνε
στα χέρια τους την ομορφιά και να την
εμφυσούν στον κόσμο γύρω τους και ο
μελωδικός ήχος της φωνής τους εναρ-
μονίζεται με το όραμα για μια ζωή-αίτημα
για όλους μας. Ζητάω απ’ όλους να δείτε
την αφοσίωσή τους στην επιμόρφωση
των συνανθρώπων τους με αγάπη, επειδή
η προσπάθεια τους δεν είναι μεσοδιά-
στημα ανάπαυσης, αλλά καθολική συ-
σπείρωση και μάχη να επικρατήσει ένα
πολιτισμικό επίπεδο, που να το γεύεται
ο κάθε άνθρωπος για να γίνεται συνεχώς
άνθρωπος και να μην αναστέλλεται η πο-
ρεία του από εκφάνσεις βαρβαρότητας.

Αν θέλετε να τις δείτε με ευγνωμο-
σύνη πρέπει να τις αποδεχτείτε σαν πο-
λύτιμο, ενεργό, δραστήριο, ηρωικό κομ-
μάτι της κοινωνίας μας που «έργω και
όχι μύθω» αποδεικνύει την κατάφαση του
στη ζωή. Αντιπροσωπεύουν την αισιοδο-
ξία και το θάρρος που εκφράζεται ως αν-
τιπαλότητα απέναντι στη μαυρίλα και την
έκπτωση των αξιών στο τώρα. Το μέγε-
θος της προσφοράς τους εκφράζεται, αν
αναφερθούμε στην πλήρη απαισιοδοξία
που εκφράζει επί παραδείγματι ο Νάσος
Θεοφίλου στον «Ερημόπολι». «Μένοντας
άπρακτοι ύστερα από κάμποσα χρόνια η
νύχτα θα σας ράψει τα μάτια και θα γί-
νετε τομάρια της μοναξιάς στην κάμαρή
σας με λίγο φεγγάρι στον τοίχο κι ένα
σιγανό τραγούδι στο γραμμόφωνο.
Ποιος δεν είδε κάθε Σάββατο τη βδομα-
διάτικη ζωή του σφαγμένη και μοναχικός
γέρος ή περιφρονημένος και ανάπηρος
να τη γιατρεύει στα καπηλιά κι ύστερα
παίρνει τους βραδυνούς δρόμους και τον
θρηνούν οι λάμπες των στύλων. Μέσα
στην ύπουλη ομίχλη πορεύεται με αναμ-
μένο τσιγάρο και καπνούς για να βουλιά-
ξει μπροστά στο σπίτι του».

Χρειάζεται εσένα κι εμένα με όραμα
για μια καλύτερη ζωή για όλους μας
μέσα στη μοναξιά και την αλλοτρίωση
που επιβάλλαμε μόνοι μας γιατί λατρέ-
ψαμε τους νέους θεούς της προβολής,
της επιτυχίας και της προσωπικής ακτι-
νοβολίας σε ένα κόσμο που ζει σε μια
κοινωνική και οικονομική κρίση που όλοι
βάλαμε το χέρι μας για να εγκαταστή-
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Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επι-
τυχία οι τετραήμερες πολιτιστικές

εκδηλώσεις του Δήμου Αχαρνών για
τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής
το Σάββατο 18 Απριλίου 2015.

Οι εκδηλώσεις, που πραγματοποι-
ήθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης
των Αχαρνών, είχαν παραδοσιακό χρώ-
μα, προάγοντας τα ήθη, τα έθιμα και
την ιστορία των Αχαρνών. Σκοπός
τους ήταν να ψυχαγωγήσουν και να
χαρίσουν χαμόγελα αισιοδοξίας σε μι-
κρούς και μεγάλους που αγκάλιασαν
τις εκδηλώσεις και έγιναν όλοι μια
μεγάλη παρέα θυμίζοντας μας παλιές
εποχές! 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
περιλάμβανε εκθέσεις ζωγραφικής γνω-
στών εικαστικών εμπνευσμένες από
την ιστορία και τη λαογραφική παρά-
δοση των Αχαρνών, βράβευση μαθητών
για τη συμμετοχή τους στον μαθητικό
διαγωνισμό έκθεσης για το Αρχαίο
Θέατρο, καθώς και καλλιτεχνικές εκ-
δηλώσεις με τη συμμετοχή τοπικών
πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και γνω-
στών καλλιτεχνών. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός ευχαριστεί την ΔΗ.Κ.Ε.Α
και την ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Αχαρνών για
την άψογη διοργάνωση, τη Φιλότεχνη
Λέσχη Αχαρνών, τη Δημοτική Πινα-

κοθήκη Αχαρνών, το Ιστορικό & Λα-
ογραφικό Μουσείο Αχαρνών, και το
Επισκήνιο για την άψογη συνεργασία
με σκοπό την πραγματοποίηση αυτών
των εκδηλώσεων. Θερμές ευχαριστίες
επίσης στο Τμήμα Παραδοσιακών Χο-
ρών της ΔΗ.Κ.Ε.Α., τους πολιτιστικούς
συλλόγους Ηπειρωτών, Θεσσαλών,
και Κρητών, τους Συλλόγους Κόκκινος
Μύλος, Άγιος Κωνσταντίνος, Πελο-
ποννησίων, Παραδοσιακή Αναβίωση,
το Λύκειο Ελληνίδων, την Εύξεινο
Λέσχη Αχαρνών «Καπετάν Ευκλείδης»,
την Ένωση Γυναικών Ελλάδος για τη
συμμετοχή και τη στήριξή τους στις
εκδηλώσεις. Επίσης, ευχαριστεί τους

καλλιτέχνες Σπύρο Μπρέμπο με την
ορχήστρα του Κοτσίνη και τον Βαγγέλη
Δημούδη, Δημήτρη Καρασαββίδη,
Ματθαίο Γιαννούλη, Γωγώ Τσαμπά,
Άντζελα Δημητρίου και Γιώργο Δα-
σκουλίδη που διασκέδασαν μουσικά
και σκόρπισαν το κέφι τους σε όλους
τους παρευρισκόμενους. 

Τέλος, ο Δήμαρχος κ. Κασσαβός
ευχαρίστησε ξεχωριστά τον αγαπημένο
τραγουδιστή από τις Αχαρνές Χρήστο
Μενιδιάτη, ο οποίος προσφέρθηκε να
τραγουδήσει για άλλη μία φορά αφι-
λοκερδώς στην λαϊκή συναυλία των
τετραήμερων πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων του Δήμου μας.

Η λιτάνευση της ιεράς Εικόνος 

της Ζωοδόχου Πηγής 
Με κάθε λαμπρότητα ολοκληρώ-

θηκε η Ιερά Πανήγυρις της Ζωοδόχου
Πηγής στον Δήμο Αχαρνών. Στη δο-
ξολογία που τελέστηκε ανήμερα της
εορτής της Ζωοδόχου Πηγής στον
Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου Αχαρνών,
χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ Αθη-
ναγόρας.

Μετά τη δοξολογία ακολούθησε η
λιτάνευση της εικόνας της Ζωοδόχου
Πηγής, που παρακολούθησε πλήθος
κόσμου, ανάμεσά τους ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συ-
νοδευόμενος από αντιδημάρχους και

δημοτικούς συμβούλους του Δήμου
Αχαρνών.

Επίσης, στη Δοξολογία παραβρέ-
θηκαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
κ Νίκος Τόσκας, οι Βουλευτές κκ Γιάν-
νης Δέδες, Βασίλης Οικονόμου, Θα-
νάσης Μπούρας, Εύη Χριστοφιλοπού-
λου, ο κ. Χάρης Δαμάσκος Αντιπρό-
εδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
κκ Γιάννα Τσούπρα και Γιάννης Σμέ-
ρος, οι κκ Γιώργος Βλάχος, Ντίνος
Βρεττός, Απόστολος Σταύρου, Σοφία
Χριστοπούλου κα. Το παρών επίσης
έδωσαν εκπρόσωποι των σωμάτων
ασφαλείας, τοπικοί φορείς και σύλλογοι
της περιοχής.

Αναγγελία Γάμων

♥ Ο Γεώργιος Κυριαζίδης του Χαραλάμπους και της Παρθένας το γένος

Χαριτίδη, ο οποίος γεννήθηκε στο Καζακστάν και κατοικεί στις Αχαρνές

Αττικής και η Ταμάρα Σαρογλίδη του Γεωργίου και της Όλγας τό γένος

Απατσίδη, η οποία γεννήθηκε στο Καζακστάν και κατοικεί στις Αχαρνές

Αττικής, θα τελέσουν τον γάμο τους στη Μεταμόρφωση Αττικής..

♥ Ο Γεώργιος Βαλαβάνης του Αθανασίου και της Αθηνάς το γένος

Βουρδουμπά, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Μοσχάτο

Αττικής και η Σοφία Σαργιώτη του Νικολάου και της Ζωής το γένος Φερτάκη,

η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Μοσχάτο Αττικής, θα

τελέσουν τον γάμο τους στις Αχαρνές Αττικής.

Επιτυχημένο το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής του Δήμου Αχαρνών



Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών:

Καθαρισμός οικοπέδων από ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά
Συνέχεια από τη σελ. 9

ΔΗΜΟΤΙΚΑ Ἀπρίλιος 2015 11

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου
από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και
σύμφωνα με την υπ. αρ. 4/2012 (ΦΕΚ
1346/25-4-2012 Τεύχος Β’) Πυροσβεστική
Διάταξη, ο Δήμαρχος Αχαρνών και ο
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου,
ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες, νομείς
και επικαρπωτές οικοπεδικών και
λοιπών ακάλυπτων χώρων του Δήμου
Αχαρνών, ότι πρέπει να προ βαί νουν
στην αποψίλωση και απομάκρυνση
των ξερών χόρτων καθώς και στην
απομάκρυνση τυχόν άλλων
εγκαταλελειμμένων καυστών ή
εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων
με ίδια μέσα, καθ’ όλη τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου, προς αποτροπή του
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας
επέκτασής της. Για τα οικόπεδα που
βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, απαιτείται

και η σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου
Πάρνηθας.

Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94
παρ.26 σε περίπτωση μη συμ μόρ -
φωσης επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο ύψους 0,50 € το τετραγωνικό
μέτρο και υποβάλλεται μήνυση για το
αδίκημα του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε
όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες, νομείς
και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αχαρνών,
να ανταποκριθούν άμεσα στην υποχρέωση
καθαρισμού των οικοπέδων τους, διότι η
πρόληψη των πυρκαγιών είναι καθήκον
όλων μας. Ο Δήμος προσβλέπει στη συνερ -
γασία των Δημοτών του για την προστασία
του Περιβάλλοντος, της Δημοτικής και
ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και για την
ασφάλεια και την υγεία όλων μας.

σουμε το βασίλειό της. Αυτή την απαι-
σιόδοξη ζωή, που ζούμε και την ευθύνη
για τη δυστυχία μας την περιγράφει η το-
πική μας ποιήτρια Βαρβάρα Μπακάλη σε
ένα ανέκδοτο ποίημά της το οποίο εντο-
πίζει και την αιτία της κακοδαιμονίας
όλων μας:
Γι αγάπη μου μιλούσαν τα βιβλία
Γι αγάπη τραγουδούσαν τα πουλιά 
Μου είπαν πως σημαίνει ευτυχία 
Και πίστεψα πως ήτανε θεά
Ξεκίνησα να βρω την εκκλησιά της
Την έψαξα σε ολάκερη τη ζήση 
Μα χάθηκε απ τον κόσμο η θωριά της
Ο κίτρινος θεός την έχει σβήσει 
Ανέβηκα σκυφτή τα σκαλοπάτια 
Στον πέτρινο ασάλευτο βωμό 
Κρατώντας της καρδιάς μου τα κομμάτια 
Θυσία για τον κίτρινο θεό 

Αυτός ο κίτρινος θεός με τη μορφή
του κέρδους, δεν μας αφήνει να ακού-
σουμε ο ένας τους κτύπους της καρδιάς
του άλλου και να αγκαλιαστούμε σε μια
κοινή πορεία αληθινής ζωής γεμάτης από
καλωσύνη, τρυφερότητα και σπιρτάδα
αναζήτησης του άλλου. Ο σύλλογος γυ-
ναικών Θρακομακεδόνων είναι ένα υπό-
δειγμα, που μας καλεί στη ζωή, στη
δράση, στη συμφιλίωση, στην ομαδική
δραστηριότητα, στη συνομάδωση. Ας του
δώσουμε την υποστήριξή μας και ας τον
αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Ας πά-
ρουμε την απόφαση να επαινούμε τους
άλλους που αγωνίζονται και να μη τους

επικρίνουμε. Σας δηλώνω ότι θεωρώ τρα-
γικό λάθος την κριτική πάνω στους δημι-
ουργούς, εφιδρωμένους λειτουργούς
προσφοράς σε όλους μας, που είναι λοι-
μός της κοινωνικής μας ζωής και εμποδί-
ζει τις ευαίσθητες συνειδήσεις να διεκδι-
κήσουν βήμα και να αναδιπλώσουν τις
ικανότητες τους απ’ τις οποίες το σύνολο
μόνο ωφέλειες θα έχει. Οι αρχαίοι μας
πρόγονοι έγραφαν: «προς γαρ τον
έχοντα ο φθόνος έρπει» και ο γέρος του
Μωριά αναρωτιόταν : «Μωρ’ αδέρφια εί-
δατε ποτέ τα παλιόπαιδα να ρίχνουν πε-
τριές πάνω σε μηλιές που δεν έχουν
μήλα;» Ξεκάθαρα η συνείδησή μου και η
αγάπη για τον τόπο μου και για όλους
εσάς που τα πρόσωπά σας μου είναι γνώ-
ριμα και αγαπητά δηλώνω: Θέλω να
μάθω τους ανθρώπους να είναι άνθρωποι
με τους ανθρώπους. Και είναι άνθρωποι
όσο λειτουργεί η συνείδηση τους ως φο-
ρέας της αλήθειας . Η λειτουργία της συ-
νείδησης είναι ακριβώς το γεγονός ότι
είναι φορέας της αλήθειας. Και γίνεσαι
φορέας της αλήθειας, όταν αγαπάς, όταν
είσαι υπερήφανος για το έργο του άλλου,
όταν αποδέχεσαι με συνείδηση ευθύνης
την υπεροχή του άξιου και όταν δεν τον
κρίνεις. Από εδώ και πέρα εσείς κι εγώ
θα ανοίξουμε την καρδιά μας σε όλους
εκείνους που αγωνίζονται και μοχθούν
για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.

Κωνσταντίνος Καλογεράς

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΚΕΤΙΔΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΕΝ ΧΟΡΩ ΜΕΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ  ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ (σε 100 μηνιαίες δόσεις/ελάχιστη δόση 20 ευρώ)

Η ρύθμιση συνοπτικά: Το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις
26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών,
συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη
μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων
ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983, δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση και
δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20 €.

Προθεσμία αίτησης: μέχρι τις 26.5.2015
Περισσότερα στό blog τής εφημερίδος τής 28-04-2015



Η έκθεση στη ζέστη

Οι αρνητικές επιδράσεις της θερμότη-
τας στην υγεία εμφανίζονται κυρίως

όταν υπάρξει συνδυασμός δυσμενών συν-
θηκών του περιβάλλοντος (δηλ. υψηλή
εξωτερική θερμοκρασία, υψηλή υγρασία
και περιορισμένη κίνηση του αέρα) και γί-
νονται ακόμη πιο έντονες όταν το σώμα
παράγει μόνο του επιπλέον θερμότητα
λόγω δραστηριοτήτων.

Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προ-
καλέσει :

• ηλίαση 
• θερμική εξάντληση και σπασμούς
• ή θερμοπληξία

ΗΛΙΑΣΗ
Τα συμπτώματα της ηλίασης εμφανίζον-

ται κυρίως από την άμεση και έντονη
ηλιακή ακτινοβολία σε απροστάτευτο κε-
φάλι. 

Μάλιστα, λόγω της ευαισθησίας του εγ-
κεφάλου στη θερμότητα, μπορεί να εμφα-
νιστεί απώλεια συν¬είδησης πριν συμβεί
η γενική υπερθέρμανση του σώματος. 

Η ηλίαση είναι πιο συχνή στα μικρά
παιδιά και τους ηλικιωμένους.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΠΑ-
ΣΜΟΥΣ

Η θερμική εξάντληση εμφανίζεται μετά
από επίδραση αυξημένης θερμότητας  και
οφείλεται σε σοβαρή απώλεια υγρών , είτε
λόγω έντονης εφίδρωσης είτε εξαιτίας μει-
ωμένης πρόσληψης.

Συνοδεύεται συχνά από σπασμούς, ει-
δικά σε όσους κάνουν βαριά σωματική ερ-
γασία ενώ βρίσκονται εκτεθειμένοι στην
υψηλή θερμοκρασία.

ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ
Η θερμοπληξία συμβαίνει όταν το

σώμα δεν μπορεί να αποβάλει θερμότητα,
ενώ ταυτόχρονα η θερμοκρασία του περι-
βάλλοντος είναι υψηλότερη και επίσης
υπάρχει πολύ μεγάλη υγρασία.

Η διαφορά της από την θερμική εξάντ-
ληση και την ηλίαση είναι ότι στη θερμο-
πληξία το άτομο έχει πολύ υψηλό πυρετό
(πάνω από 42°C) και δεν ιδρώνει.

Για τους λόγους αυτούς , η θερμοπληξία
θεωρείται πολύ επικίνδυνη και τα θερμό-
πληκτα άτομα είναι απαραίτητο να μετα-
φέρονται στο νοσοκομείο.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
• Σε κάθε περίπτωση η πρώτη σας κί-

νηση είναι να απομακρύνετε το θύμα από
τον ήλιο και να το μεταφέρετε στην σκιά ή
σε κλειστό, δροσερό χώρο που αερίζεται.

• Αν υπάρχει απώλεια αισθήσεων,
προσπαθήστε να συνεφέρετε το άτομο χα-
λαρώνοντας τα ρούχα του, ανασηκώνον-
τας τα πόδια του πιο ψηλά από το
υπόλοιπο σώμα, για να φθάσει εύκολα το
αίμα στο κεφάλι και κάνοντάς του αέρα.

• Δώστε να πιει υγρά, με την απαραί-
τητη προϋπόθεση ότι έχει πλήρως τις αι-
σθήσεις του, για να μην κινδυνεύσει να
πνιγεί.

• Αν το άτομο παρουσιάζει  μόνον τα
συμπτώματα της ηλίασης, δεν είναι απα-
ραίτητο να δεχτεί ιατρική περίθαλψη.

• Σε περίπτωση θερμικής εξάντλησης,
αν δεν υπάρξει βελτίωση της κατάστασης
μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών,
η μεταφορά σε νοσοκομείο είναι απαραί-
τητη.

• Σε περίπτωση θερμοπληξίας, η άμεση
μεταφορά του ατόμου σε νοσοκομείο είναι
απαραίτητη.

Τοπικό Τμήμα Σ.Ε.Ο. Θρακομακεδόνων

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑἈπρίλιος 201512

Η έλλειψη ύπνου προκαλεί απώλεια 
εγκεφαλικών κυττάρων 

Η χρόνια έλλειψη ύπνου λόγω αϋπνίας ή νυχτερινής εργασίας πιθανώς να

είναι πιο σοβαρή από ό,τι θεωρούσαν ως τώρα οι επιστήμονες, καθώς, όπως

έδειξαν πειράματα με ζώα, προκαλεί μια μόνιμη απώλεια εγκεφαλικών κυττάρων,

σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. 

Είναι η πρώτη φορά που μια μελέτη διαπιστώνει άμεσα ότι ο χαμένος ύπνος

μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή εγκεφαλικού ιστού. Το ερώτημα που πρέπει

να απαντηθεί πλέον, είναι κατά πόσο η ζημιά αυτή είναι όντως μη ανατρέψιμη και

στους ανθρώπους, κάτι για το οποίο θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες.

Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, με

επικεφαλής την καθηγήτρια Ζίγκριντ Βίζεϊ του Κέντρου Ύπνου και Κιρκαδιανής

Νευροβιολογίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό νευροεπιστή-

μης "Journal of Neuroscience", σύμφωνα με το BBC, διαπίστωσαν ότι η παρατετα-

μένη έλλειψη ύπνου σε ποντίκια είχε ως συνέπεια να πεθάνει το 25% περίπου ορι-

σμένων κυττάρων του εγκεφάλου τους. 

Αν κάτι ανάλογο ισχύει και για τους ανθρώπους, τότε ίσως, σύμφωνα με τους

ερευνητές, να είναι τελικά μάταιο να προσπαθεί κανείς να αναπληρώσει τον

χαμένο ύπνο - αφού η ζημιά μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη. Οι αμερικανοί επι-

στήμονες ελπίζουν πάντως ότι κάποια ημέρα θα είναι δυνατό να αναπτυχθεί ένα

φάρμακο που θα προστατεύει τον εγκέφαλο από τις παρενέργειες του ανεπαρκούς

ύπνου. 

Οι ερευνητές φρόντισαν ώστε το πείραμα να προσομοιάζει με τις συνθήκες

που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Μετά από αρκετές μέρες αϋπνίας, παρόμοιες

με αυτές όσων εργάζονται σε νυχτερινές βάρδιες, τα πειραματόζωα είχαν χάσει

περίπου το ένα τέταρτο μιας κατηγορίας νευρώνων (εγκεφαλικών κυττάρων),

που εμπλέκονται στο να διατηρούν τον εγκέφαλο σε εγρήγορση. 

Η Ζίγκριντ Βίζεϊ δήλωσε ότι το επόμενο βήμα θα είναι να εξεταστούν μετά θά-

νατο οι εγκέφαλοι εργαζομένων σε νυχτερινές βάρδιες, για να διαπιστωθεί αν

παρατηρείται κάτι ανάλογο και σε αυτούς. 
ygeianews.gr

Τα ζαχαρούχα αναψυκτικά προκαλούν ετησίως 200.000 θανάτους;

Τα ζαχαρούχα αναψυκτικά μπορούν να προκαλέσουν περίπου 200.000 θανάτους
ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας μελέτης. 

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα μεγάλης έρευνας που πραγματοποι-
ήθηκε με αντικείμενο τις παγκόσμιες ασθένειες ώστε να υπολογίσουν την θνησι-
μότητα που σχετίζεται με την κατανάλωση αναψυκτικών καθώς και άλλων ποτών
με γλυκαντικές ουσίες. Η σύνδεση των δεδομένων έδειξε ότι τα ζαχαρούχα ανα-
ψυκτικά ενοχοποιούνται για 133.000 θανάτους από διαβήτη, για 44.000 θανάτους
από καρδιακές παθήσεις, καθώς και για 6.000 θανάτους από καρκίνο. 

Η ισχυρή πλειονότητα – το 78 τοις εκατό των θανάτων – συνέβησαν σε χώρες
χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων παρά σε πλούσιες χώρες. 

Παρότι δεν μπορεί να αποδειχθεί η σχέση αιτιότητας μέσα από την συγκεκριμένη
μελέτη, τα ζαχαρούχα αναψυκτικά συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση του
σωματικού βάρους, που ως συνέπεια έχει την αύξηση του κινδύνου διαβήτη,
καρδιαγγειακών παθήσεων καθώς και αρκετών μορφών καρκίνου. 

pentapostagma.gr 

Έτσι δημιουργούν σε οποιανδήποτε χώρα εμφύλιο ανα πάσα στιγμή! 

Πολωνός ευρωβουλευτής: Πολωνοί ελεύθεροι σκοπευτές σκότωσαν δεκάδες
στο Κίεβο. 

Ο ευρωβουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος της Πολωνίας, Γιανούς Κόρβιν –
Μίκε, δήλωσε ότι οι ελεύθεροι σκοπευτές που πυροβολούσαν εν ψυχρώ τον κόσμο
κατά τη διάρκεια των γεγονότων στο Μαϊντάν της Ουκρανίας, στο Κίεβο, τον Φε-
βρουάριο του 2014, είχαν εκπαιδευθεί στην Πολωνία, όπως δημοσιεύει η πολωνική
εφημερίδα «Wiadomości». 

«Το Μαϊντάν ήταν μια ‘δική μας επιχείρηση’. Το δήλωσα στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο προς τον υπουργό Εξωτερικών της Εσθονίας, Urmas Paet. Το παραδέχ-
θηκε σε μια συνομιλία που είχαμε τότε με την υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, Κάθριν Άστον, ότι δικοί μας άνθρωποι και όχι άνθρωποι του Ρώσου
προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και του πρώην προέδρου της Ουκρανίας, Βίκτορ
Γιανουκόβιτς, πυροβολούσαν στο Μαϊντάν», είπε ο Πολωνός πολιτικός. 

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τρομοκράτες αυτοί (οι ‘δικοί μας’) σκότωσαν τότε στο
Μαϊντάν εν ψυχρώ 40 διαδηλωτές και 20 αστυνομικούς για να προκαλέσουν ξέ-
σπασμα της αναταραχής. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ποια είναι τα
συμφέροντα που επιδιώκονται από τη Βαρσοβία με αυτές τις δράσεις, ο Κόρβιν –
Μίκε απάντησε: «Αυτό το κάναμε για να κερδίσουμε την εύνοια της Ουάσιγκτον». 

Ο Πολωνός πολιτικός στη συνέντευξή του στην εφημερίδα τόνισε ότι ήθελε να
δει μια ανεξάρτητη Ουκρανία, αλλά με τις ίδιες δυνάμεις της. Ο Κόρβιν – Μίκε
πρόσθεσε ότι τα τρέχοντα γεγονότα στην Ουκρανία αποτελούν μέρος της επιθε-
τικότητας των Αμερικανών κατά της Ρωσίας. 

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι στις ταραχές στην Ουκρανία, κατά την περίοδο
από το Νοέμβριο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2014, σκοτώθηκαν δεκάδες
διαδηλωτές και αξιωματικοί της αστυνομίας από ελεύθερους σκοπευτές, ένα γε-
γονός που οδήγησε τη χώρα σε πραξικόπημα και τη δημιουργία μιας φιλο-αμερι-
κανικής κυβέρνησης - μαριονέτας.

© Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος Ἐχέδωρος
pentapostagma 

Σ.Σ. Ἀκριβῶς τό ἴδιο γινόταν καί στό Πολυτεχνεῖο τόν Νοέμβριο τοῦ 1973. 

Φύλαξη ηλικιωμένου

Ελληνίδα με αυτοκίνητο, κάτοικος Ολυμπιακού
Χωριού, αναλαμβάνει φύλαξη ηλικιωμένου 

στον χώρο του ή στο δικό της σπίτι.

Τηλ. 6981819328 



Οι μαθητές των Αχαρνών έδειξαν το ταλέντο τους!
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 1ος Μα-
θητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές
των δημοτικών σχολείων του Δήμου Αχαρνών.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν από κοινού
ο Δήμος Αχαρνών, η Ένωση Γονέων Δήμου
Αχαρνών, και η Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών.
Η βράβευση των μικρών μαθητών πραγμα-
τοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα εκδη-
λώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών, το Σάββατο
25 Απριλίου 2015. 

Στον διαγωνισμό ζωγραφικής, που διορ-
γανώθηκε για πρώτη φορά, έλαβαν μέρος
189 μαθητές από 20 Δημοτικά σχολεία των
Αχαρνών και των Θρακομακεδόνων. Το έπαθλο
για το 1ο βραβείο ήταν μία υποτροφία διάρκειας
ενός έτους στα τμήματα Καλλιτεχνικών της
ΔΗ.Κ.Ε.Α.. Επίσης, σύνεργα ζωγραφικής κέρ-
δισαν οι τρεις πρώτοι νικητές καθώς και οι
μαθητές που έλαβαν τιμητικούς επαίνους. 

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός συνε-
χάρη τους διοργανωτές για την πολύ ωραία
πρωτοβουλία τους, με την ευχή ο μαθητικός
διαγωνισμός να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός
της σχολικής κοινότητας του Δήμου μας. Επί-
σης, απευθυνόμενος στους μικρούς μαθητές

ο κ. Κασσαβός δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ
όλους τους μαθητές που πήραν μέρος
στο διαγωνισμό ζωγραφικής. Να θυμάστε
ότι αξία έχει η συμμετοχή. Να θέτετε
ένα στόχο και να δουλεύετε σκληρά για
να τον επιτύχετε. Εύχομαι σε όλους σας
καλή πρόοδο στα μαθήματά σας και
καλή επιτυχία στους στόχους σας».

Οι νικητές του διαγωνισμού:

1o βραβείο Καρβούνης Ιωάννης 20ο δημοτικό 

2ο Ελευθερία Μαρία Μασσέλου 19ο Δημοτικό 

3ο Μαρία Γκομόζια 16ο Δημοτικό 

Επαίνους

1ο Θρακ. Προβατάς Λευτέρης  

1ο Αχαρνών Βαρελά Εύη 

10ο Δημοτικό Φαίδρα Γιαννοπούλου 

1ο Θρακ. Νικιτάκη Όλγα 

2ο Θρακ. Βαρδανίκα Ζωή 

24ο Δημοτικό Τσιπιρίδης Ιωάννης 

20ο Καλουσίδου Μαρία Πηνελόπη 

20ο Παμπουκίδη Ελπίδα  

12ο Δημοτικό Παπαζώτου Ελένη Μαρία  

12ο Δημοτικό Καρακατσάνη Φωτεινή 

Σύσκεψη για την εγκληματικότητα στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη 

Με προτάσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας προσήλθε ο Δήμαρ-

χος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός στο προγραμματισμένο ραντεβού του με ανώ-

τατα στελέχη της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Στη συνάντηση εργασίας ο Δήμαρχος Αχαρνών ανέλυσε διεξοδικά στον Γενικό

Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, καθώς και στους Στρατη-

γούς Κωτσάκη και Δραγατάκη το πολύ σοβαρό πρόβλημα της εγκληματικότητας

στο Δήμο Αχαρνών τονίζοντας ότι η υπομονή των κατοίκων έχει φθάσει στα όριά

της και είναι καθολικό το αίτημα για την εξεύρεση άμεσης λύσης. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Κασσαβός τόνισε την επιτακτική ανάγκη να υπάρξει

ένας κεντρικός σχεδιασμός, υπογραμμίζοντας ότι είναι πλέον καιρός να εκπονηθεί

ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την πάταξη της εγκληματικότητας στο Δήμο Αχαρνών.

Τέλος ορίστηκε μετά από αίτημα του Δημάρχου ομιλία στον Δήμο Αχαρνών από

τον Διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Ταξίαρχο κ. Σφακιανάκη με

θέμα την ασφαλή πλοήγηση των νέων παιδιών στο Διαδίκτυο και πώς θα μάθουν

γονείς και παιδιά να αναγνωρίζουν τον κίνδυνο. 

Τον Δήμαρχο Αχαρνών συνόδευσε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο

Δημοτικός Σύμβουλος και Αστυνομικός κ. Κοσμίδης.

Η  Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ συζητά, προτείνει, διεκδικεί...
Τα θέματα που απασχολούν την Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ, σε τοπικό επίπεδο, συζήτησαν τα μέλη

του Δ.Σ. στη συνάντησή τους  με τον συντοπίτη μας βουλευτή  του ΣΥΡΙΖΑ  Γιάννη  Δέδε, τον

επικεφαλής της Δημ. Παράταξης «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»  Οδυσσέα Καμπόλη και την  περιφερειακή

σύμβουλο Γιάννα Τσούπρα το Σαββάτο 25-4-2015, στο γραφείο του  Συλλόγου. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε  κυρίως  στην ανάγκη  βελτίωσης της αστυνόμευσης και  την

καταστολή της  διακίνησης  ναρκωτικών, στα προβλήματα και στην ανάγκη συνέχισης  και

βελτίωσης  της  λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Δήμου μας, (ΚΑΠΗ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘ-

ΜΩΝ, του ΞΕΝΩΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ κλπ ), της  συγκοινωνίας και  στην  παραχώρηση  και

αξιοποίηση του εγκαταλελειμένου σχολικού κτιρίου της Αυλίζας και του Στρατοπέδου  «ΠΑ-

ΠΑΣΤΑΘΗ».

Οι συνομιλητές κρίνοντας  σοβαρά και υπεύθυνα τα αιτήματα  των  γυναικών - μελών της

Ε.Γ.Ε ΑΧΑΡΝΩΝ υποσχέθηκαν να συμπορευθούν στην προσπάθειά τους για την ικανοποίησή

τους και την  άμβλυνση των προβλημάτων  που αναφέρθηκαν.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αντιμετώπισης 
της ανθρωπιστικής κρίσης 

Λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης: δωρεάν
επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, επίδομα ενοικίου, επιδότηση σίτισης.

Οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης γίνονται
μέσω των ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας.

- Περίοδος υποβολής αιτήσεων 20/4/2015 έως 20/5/2015
- Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα εισοδηματικά κριτήρια στα ΚΕΠ. 
Λεπτομέρειες στό blog της εφημερίδας της 21ης Απριλίου
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ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύνθεση νέου Δ.Σ., Αντιπρόσωποι της Ένωσης στην Ομοσπονδία

Ενώσεων Γονέων, Δημοτική επιτροπή Παιδείας, Σχολικές Επιτροπές

Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2621/98, και μετά τις εκλογές της Ένωσης Συλ-

λόγων Γονέων του Δήμου μας στις 19/04/2015 καθώς και μετά την πρώτη συνεδρίαση

στις 22/04/2015, όπου τo Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα από τα νεοε-

κλεγέντα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της Ένωσης, σας γνω-

στοποιούμε τις συνθέσεις των οργάνων μας:

Δ.Σ.

Πρόεδρος: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Γιώτα (2ο Γυμνάσιο) 69476272140 

Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ Σωτήρης (18ο Δημοτικό) 6944352697 

Γεν. Γραμματέας: ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ Παναγιώτης (9ο Δημοτικό) 6976400592

Ταμίας: ΑΣΛΑΝΙΔΗ Κυριακή (10ο Δημοτικό) 6974463938

Ειδ. Γραμματέας: ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ Βασίλειος (1ο ΓΕΛ) 6977443118

Μέλος: ΜΟΤΣΙΑ–ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη (2ο Γυμνάσιο) 6977656479

Μέλος: ΝΤΟΝΤΟΥ Χριστίνα (7ο Δημοτικό) 6977134412

Αντιπρόσωποι στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:

ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ Σωτήρης                         ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Γιώτα

ΑΣΛΑΝΙΔΗ Κυριακή                                     ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ Παναγιώτης

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ Βασίλειος                           ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

ΠΕΡΡΗΣ Ιωάννης                                         ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ Νικήτας

ΡΗΓΑΣ Ιωάννης                                            ΚΑΪΑΣ Παναγιώτης

ΚΑΝΔΥΛΗΣ Δημήτριος                                 ΝΤΟΝΤΟΥ Χριστίνα

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ Αθανάσιος                    ΣΑΡΚΟΣ Ιωάννης

Αντιπρόσωποι Δ.Ε.Π.: ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ Σωτήρης , ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Γιώτα, ΚΑΛΠΑ-

ΚΙΔΗΣ Αλέξανδρος

Αντιπρόσωποι Σχολικής Επ. Α΄βάθμιας: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Γιώτα, ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ

Σωτήρης, ΑΣΛΑΝΙΔΗ Κυριακή

Αντιπρόσωποι Σχολική Επ. Β΄βάθμιας: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Γιώτα, ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ

Σωτήρης, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Αχαρνών χαιρετίζει την πρωτοφανή

εκπροσώπηση και συμμετοχή των συλλόγων μελών και των αντιπροσώπων της

Ένωσης, στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 19/04/2015.

Υπενθυμίζουμε ότι ως δευτεροβάθμιο όργανο των Συλλόγων Γονέων θέλουμε και

μπορούμε να συνεισφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο νευραλγικό και ευαίσθητο

τομέα της Παιδείας, υπερασπιζόμενοι την Aποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν

Παιδεία, και ζητάμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως την τοπική

αυτοδιοίκηση να είναι βασικοί αρωγοί και υποστηρικτές σε αυτή μας την προσπά-

θεια.

Με τους συλλόγους μας δραστήριους, μαχητικούς, συσπειρωμένους γύρω από

την Ένωση Γονέων θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα των παι-

διών μας στη μόρφωση σε σύγχρονες σχολικές υποδομές, με άνετες, ασφαλείς

και προηγμένες συνθήκες εκπαίδευσης, ώστε να έχουν τα σχολεία που τους

αξίζουν.

Η Iσχύς εν τη Ενώσει… Γονέων

Μερικά ἀπό τά θέματα πού ἔχουν αναρτηθεῖ στό blog μας
καί δέν χωροῦν στήν εφημερίδα

2 Μαΐου 2015
Συντάξεις: Τα νούμερα δεν βγαίνουν 

28 Απριλίου 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Κ.Θ. 

Ο Βασίλης Λεβέντης στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη και στο Βαρουφάκη (pics &

vid)

26 Απριλίου 2015
Τα ήθη στο Πακιστάν: Έκαψαν ζωντανή μια γυναίκα γιατί πήγε επίσκεψη χωρίς

την άδεια του συζύγου της! 

24 Απριλίου 2015
"Μεταλλάσσουν" το ανθρώπινο είδος: 19 μεταλλαγμένες τροφικές και αγροτικές

"νάρκες" εγκρίθηκαν από την ΕΕ 

23 Απριλίου 2015
Η κρατικοποίηση της πολιτικής και οι συνέπειες 

22 Απριλίου 2015
Η ελληνική κοινωνία πρέπει να αποφασίσει σοβαρά και συνολικά το μέλλον της 

Και ο πατέρας, του σφαγέα των Ελλήνων Ιμπραήμ πασά, εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Ομόφωνη η αντίδραση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών στήν Πράξη Νομο-

θετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης για την δέσμευση των ταμειακών διαθέσι-

μων των Δήμων

20 Απριλίου 2015
Φυλακές τύπου Ξ (ξέφραγες) 

19 Απριλίου 2015
Η απόρρητη έκθεση της ΕΛΑΣ για τους κουκουλοφόρους 

18 Απριλίου 2015
Πολλοί ακόμη νομίζουν ότι τα προβλήματά μας θα τα λύσουμε με αγωνιστικές

διεκδικήσεις και διαπραγματέυσεις του τύπου "θα κάνω κατάληψη αν δε μας πάτε

εκδρομή" 

Αθανάσιος Δρούγος: η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο

11 Απριλίου 2015
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε την Κυριακή 29 Μαρτίου η οργάνωση του «1oυ Αν-

ταλλακτικού– Χαριστικού Bazaar» από τήν Νεολαία της Δημοτικής Παράταξης

«ΑΧΑΡΝΕΙΣ» 

Αποκάλυψη Βόμβα – Ο Αμερικανός Στρατός προστατεύει το Παγκόσμιο Εμπόριο

Ηρωϊνης! 

7 Απριλίου 2015
Η Βουλγαρία θεωρεί ότι η προστασία της πατρίδας είναι πιο σημαντική από τα

"δικαιώματα" των εισβολέων μεταναστών και κτίζει προστατευτικό φράχτη κατά

μήκος των συνόρων της με την Τουρκία, στη Θράκη

6 Απριλίου 2015
Σημαντικό video γιά τό κάπνισμα

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος από τό Ολυμπιακό Χωριό στό Voice

2 Απριλίου 2015
122 εκατομμύρια για τη Φιλανθρωπική Διακονία από τήν Εκκλησία! 

1 Απριλίου 2015
Η ηλιθιότητα προκαλεί ανεργία 

Ξεπερνά τα Όρια της Άγνοιας Κινδύνου! 

Αυγή σε Μπαλτά για την επανάσταση του 1821: "Δεν ήταν ταξική αλλά εθνικοαπε-

λευθερωτική" - Τον εντάσσει στην ομάδα Ρεπούση-Δήμου

30 Μαρτίου 2015
«Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά» της Ι.Μ. Ιλίου, Αχαρνών και

Πετρουπόλεως έγινε στα Άνω Λιόσια του Δήμου Φυλής. 

29 Μαρτίου 2015
Η μαρτυρία μιας γυναίκας που ανατράφηκε από δύο ομοφυλόφιλες: «Δύο μαμάδες

δεν μπορούν να αντικαταστήσουν έναν μπαμπά» 

Επιστολή μητέρας για τα κρυφά και φανερά μηνύματα της τηλεοπτικής σειράς

«Ταμάμ» 

17 Μαρτίου 
Ελληνίδα μουσουλμάνα προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Σαρία

που επικρατεί στη Θράκη. Κι αυτό δεν συνέβη σε μια μουσουλμανική χώρα, αλλά

στην Ελλάδα, το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος στο οποίο εφαρμόζεται για τους

πολίτες της ο Ιερός Νόμος του Ισλάμ και όπου λειτουργούν Ιεροδικεία. 

15 Φεβρουαρίου
Πανούσης προς μετανάστες: «Εδώ Ελλάδα - Ανοίξαμε και σας περιμένουμε»
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Οσο παράδοξο και αν ακούγεται,
είναι πραγματικότητα, πως ένας

Ναύαρχος είναι πιο γνωστός ως Μα-
κεδονομάχος, και όχι αποκλειστικά
και μόνο ως Ναυμάχος.  Του μεγάλου
αυτού Ναύαρχου, έχω την τιμή,
μέσω της γραφίδας της πένας μου,
να φέρω την μνήμη του στο άψυχο
αυτό χαρτί για να τον κάνω γνωστό
σε όσους δεν τον γνωρίζουν και για
να φρεσκάρω την μνήμη σε όσους
γνωρίζουν την ιστορία του.

Ψάχνοντας λοιπόν το γενεαλογικό
του δένδρο, ανακαλύπτουμε ότι οι
ρίζες του αρχίζουν από την Κερα-
σούντα του Πόντου.  Ο πατέρας του
ο Αριστοτέλης Κακουλίδης,  Εισαγ-
γελέας και Δικηγόρος, ήταν γιος του
μέλους της φιλικής εταιρείας Ιωάννη
Κακουλίδη του Παύλου στην Κε-
ρασούντα.  Ο πατέρας του λοιπόν ο
Αριστοτέλης Κακουλίδης ήρθε στην
Ελλάδα το 1854, όπου και συνάντησε
την τύχη του, την Ολυμπιάδα Κα-
ρυτινού από το Ναύπλιο, την οποία
και παντρεύτηκε.  Από τον γάμο
αυτόν, ο Γεώργιος Κακουλίδης  ήταν
το 12ο από τα 13 παιδιά τους.  Γεν-
νήθηκε λοιπόν στην Αθήνα στις 10
Μαΐου 1871.  Μετά τις γυμνασιακές
του σπουδές, έδωσε εξετάσεις στην
σχολή Ναυτικών Δοκίμων στις οποίες
πρώτευσε αλλά και αποφοίτησε πρώ-
τος το 1890, λαμβάνοντας τον βαθμό
του Σημαιοφόρου.  Από το 1894
έως το 1901 μετεκπαιδεύτηκε στο
Γαλλικό και Ρωσικό ναυτικό.  Κατά
την διάρκεια του Μακεδονικού αγώ-
να, αποφάσισε να συμμετάσχει ενερ-
γά  στην απελευθέρωση της Μακε-
δονίας, όπως ο Παύλος Μελάς, ο
Κωνσταντίνος Μαζαράκης και άλλοι
αγωνιστές για τον ιερό αυτό εθνικό
σκοπό, σύμφωνα και με την ρήση
του Ίωνα Δραγούμη: «Να ξέρετε,

αν σώσουμε την Μακεδονία, η Μα-

κεδονία θα μας σώσει. Αν τρέξουμε

να σώσουμε την Μακεδονία εμείς

θα σωθούμε». 
Έτσι με αίτησή του το 1904 τέ-

θηκε σε διαθεσιμότητα για να εκ-
πληρώσει στην συνέχεια την επιθυμία
του.  Προς τον σκοπό αυτόν, η ευ-
ρυμάθεια και η γλωσσομάθεια του
(γνώριζε Γαλλικά, Ρωσικά, Τούρκι-
κα) τον βοήθησαν να εξασκήσει διά-
φορα επαγγέλματα και μάλιστα με
απόλυτη επιτυχία.  Όπως τον υπηρέτη
στο Προξενείο, τον δάσκαλο σε κά-
ποια σχολεία, τον αγωγιάτη για την
μεταφορά ανθρώπων, εμπορευμάτων
αλλά και όπλων με αντικειμενικό
σκοπό την κατασκόπευση του εχ-
θρού.  Συνεργάστηκε πιστά με τον
αρχηγό των ελληνικών σωμάτων
στην Μακεδονία με τον Κωνσταντίνο
Μαζαράκη (γνωστός ως Καπετάν
Ακρίτας).

Ο Χρήστος Νεράντζης στο έργο
του «Ο Μακεδονικός Αγώνας» γρά-
φει ένα χαρακτηριστικό κατασκο-
πευτικό γεγονός του Γεώργιου Κα-
κουλίδη που συνέβη το 1905.

Η εφημερίδα «Χρόνος» του Πα-
ρισιού απέστειλε στην Μακεδονία
τον γνωστό δημοσιογράφο Παλιαρές
να μελετήσει και να γράψει τις αν-
τικειμενικές του απόψεις, συμπερά-
σματα, για την κατάσταση που επι-
κρατούσε στην Μακεδονία, καθόσον
την εποχή εκείνη οργίαζε η ανθελ-
ληνική πανσλαβική προπαγάνδα
κατά της ελληνικής Μακεδονίας.  Ο
Παλιαρές ερχόμενος στην Μακεδονία
συναντήθηκε με τον  Καπετάν Ακρί-
τα, με τον Καπετάν Άγρα (Τέλιο

Αγαπηνό) καθώς και με άλλους πα-
ράγοντες του Μακεδονικού Αγώνα.
Τις συνεντεύξεις, τις πληροφορίες
καθώς και τα συμπεράσματά του τα
δημοσίευε στην εφημερίδα του στο
Παρίσι.  Ο Γάλλος δημοσιογράφος
για τις μετακινήσεις του χρησιμο-
ποιούσε μουλάρι.  Επειδή όμως δεν
γνώριζε την περιοχή,  ήθελε  έναν
αγωγιάτη που να γνωρίζει τους δρό-
μους και τα μονοπάτια της περιοχής.
Τότε του παρουσιάστηκε ο Γεώργιος
Κακουλίδης ως ντόπιος χωρικός
αγωγιάτης με το επώνυμο Δράγας.

Η μεγάλη έκπληξη για τον Γάλλο
Διπλωμάτη πλέον, έγινε, όταν μετά
από 15 χρόνια, συναντήθηκαν και
πάλι, αλλά αυτήν την φορά στην
Κωνσταντινούπολη το 1919 ως προ-
σκεκλημένοι του Στρατηγού Μαζα-
ράκη Κωνσταντίνου (Καπετάν Ακρί-
τας) και συγκεκριμένα, όταν στο
πρόσωπο του αγωγιάτη Δράγα, έβλε-
πε τον Γεώργιο Κακουλίδη φέροντας
την στολή του Ναυάρχου, που κα-
λόκαρδα τον υποδεχόταν με σαμ-
πάνια.  Με το τέλος του Μακεδονι-
κού Αγώνα, εντάχθηκε και πάλι στις
τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού,
λαμβάνοντας μέρος στους Βαλκα-
νικούς Αγώνες, ως Ύπαρχος στο
Θωρηκτό «Ύδρα».  Το 1917 ανέλαβε
την Διοίκηση του  ελαφρού Στόλου.
Στην συνέχεια τοποθετήθηκε ως αν-
τιπρόσωπος της Ελλάδος στην «Διε-
θνή επί των Ναυτικών Ζητημάτων
Συμβουλευτική Επιτροπή» της Κοι-
νωνίας των Εθνών.

Τέλος, έφτασε στο ύπατο αξίωμα
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού (ΑΓΕΝ). Αποστρατεύθηκε
με τον βαθμό του Αντιναύαρχου το
1921.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Μετά την αποστρατεία του, συ-
νέχισε να υπηρετεί την Πατρίδα του,
αλλά αυτήν την φορά ως κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος.  Προσέφερε
μεγάλη βοήθεια στον προσφυγικό

κόσμο ως Βουλευτής του Φιλελεύ-
θερου Κόμματος από το 1923 έως
το 1928.  Γερουσιαστής από το 1929
έως το 1935.  Στην διάρκεια της θη-
τείας του ως Γερουσιαστής διορίζεται
ως Υπουργός – Γενικός Διοικητής
της Θράκης από το 1929 έως το1930,
με έδρα την Κομοτηνή. Αγαπήθηκε
από τον λαό της Κομοτηνής, για τα
έργα και την ανθρωπιά του και προς
τιμή του, ονόμασαν κεντρικό δρόμο
της πόλης σε οδό Γεωργίου Κακου-
λίδη. 

Παρά την μεγάλη του ηλικία (70
ετών) και λόγω της μεγάλης του
αγάπης που έτρεφε για την Πατρίδα
του, στην έναρξη του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου το 1940, ζήτησε την ανά-
κλησή του στο Π.Ν. για να προσφέ-
ρει και πάλι τις υπηρεσίες του, αλλά
προς μεγάλη του λύπη, το αίτημά
του δεν έγινε αποδεκτό από τον
Αλέξανδρο Παπάγο και από τον
Ιωάννη Μεταξά.  Με την απογοή-
τευση αυτή έζησε τα υπόλοιπα χρόνια
της κατοχής μέχρι την 30η Μαΐου
του 1946, οπότε αποχαιρέτησε την
πρόσκαιρη επίγεια ζωή, για την επου-
ράνια ζωή.

Αυτός είναι o Ναύαρχος, ο Μα-
κεδονομάχος και Πολιτικός Γεώργιος
Κακουλίδης που αφιέρωσε την ζωή
του, προσφέροντας τις υπηρεσίες
του στο Έθνος, χωρίς να υπολογίζει
κινδύνους και θυσίες, αναλαμβά-
νοντας κάθε υπηρεσία, ακόμη και
την πιο ταπεινωτική, εάν αυτό εξυ-
πηρετούσε τους εθνικούς αντικει-
μενικούς σκοπούς.

Εμείς οι απόγονοι του μεγάλου
αυτού υπερασπιστή των εθνικών μας
δικαίων διεκδικήσεων, του αείμνη-
στου Γεωργίου Κακουλίδη, θα τον
θυμόμαστε εις το διηνεκές, και θα
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Υ.Γ. : Για όσους δεν το γνωρίζουν
στον όρμο της Γλυφάδας, υπάρχει
ύφαλος με το όνομα Κακουλίδης,
γιατί τoν ανακάλυψε ο ίδιος.

Χρήστος Γιανταμίδης Π.Ν.

Ο Ναύαρχος Γεώργιος Α. Κακουλίδης




