
Ὁ Ὑπουργός Δημοσίας Τάξε-
ως κ. Πανούσης ἐπισκέ-

φθηκε τίς πολύπαθες, ἀπό τήν
ἐγκληματικότητα, Ἀχαρνές στίς
11 Μαΐου, ἀφήνοντας ἕνα τόνο
αἰσιοδοξίας, γιά βελτίωση τῆς κα-
ταστάσεως. 

Πρῶτος σταθμός ἀπό τήν πε-
ριήγηση στήν πόλη τοῦ Ὑπουργοῦ,
πού συνοδευόταν ἀπό  τόν Γενικό
Γραμματέα Δημοσίας Τάξεως, κ.
Δημήτρη Ἀναγνωστάκη καί τόν
Γενικό Ἐπιθεωρητή Ἀστυνομίας

Νοτίου Ἑλλάδος, Ἀντιστράτηγο
Κωνσταντίνο Μιχαιρίνα, ἦταν τό
Ἀστυνομικό Τμῆμα Ἀχαρνῶν.
Ἐκεῖ, παρουσία τοῦ Δημάρχου
Ἀχαρνῶν κ Γ. Κασσαβού, ἐνημε-
ρώθηκε γιά τήν ἐγκληματικότητα
ἀπό τόν Ἀστυνομικό Διευθυντή
Ὑποδιεύθυνσης Ἀσφάλειας Δυ-
τικῆς Ἀττικῆς κ. Δημήτρη Σωτη-
ρόπουλο, τόν Ταξίαρχο Παναγιώ-
τη Κορδολαίμη, τόν Διοικητή Α.Τ.
Ἀχαρνῶν κ. Γιῶργο Μπουτσαρέλη

καί τόν Διοικητή Τ.Α. κ. Χρῆστο
Νίκα. 

Κατόπιν ὁ Ὑπουργός μετέβη
στό Δημαρχεῖο Ἀχαρνῶν, ὅπου
συζήτησε κατ’ ἰδίαν ἐπί μακρόν
μέ τόν Δήμαρχο, τούς τρόπους
ἀστυνόμευσης καί προστασίας
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. 

Στή συνέχεια στήν κατάμεστη
ἀπό κόσμο αἴθουσα τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου, ὁ Ἀντιστράτηγος
Κωνσταντῖνος Μιχαιρίνας ἀνα-
κοίνωσε τίς κατευθύνσεις τοῦ Ἐπι-

χειρησιακοῦ Σχεδίου γιά τήν πρό-
ληψη καί πάταξη τῆς ἐγκληματι-
κότητας στόν Δῆμο Ἀχαρνῶν, πού
περιλαμβάνουν συνοπτικά τήν: 

Α) Παρουσία καί ἐμφανή ἀστυ-
νόμευση ἐπί 24ώρου 

Β) Δημιουργία ἰσχυρῶν ἀστυ-
νομικῶν τμημάτων μέ αὐξημένη
παρουσία ἀνθρώπινου δυναμικοῦ. 

Γ) Μεταφορά ἀστυνομικοῦ τμή-
ματος στό ἐγκαταλελειμμένο γυ-
μνάσιο τῆς Αὐλίζας.

Δ) Ἐπέκταση τῆς διαδικασίας
προσαγωγῶν (μέσῳ τοῦ εἰδικοῦ
ὀχήματος τῆς ΕΛ.ΑΣ) καί τίς νυ-
χτερινές ὧρες γιά καλλίτερη ἀστυ-
νόμευση τῆς περιοχῆς

Ε) Διάθεση ὁμάδων ΟΚΠΕ
(Ὁμάδες Κρούσης καί Καταστολῆς
τῆς Ἐγκληματικότητας), οἱ ὁποῖες
ἀποτελοῦνται ἀπό ἐκπαιδευμένα
στελέχη γιά τήν ἀντιμετώπιση
ἀκραίων περιστατικῶν. 

ΣΤ) Συνεχή παρουσία στήν πε-
ριοχή ὁμάδων ΔΙΑΣ.

Ζ) Ἐμφανή παρουσία τῆς Ἀμέ-
σου Δράσεως καί πεζές περιπολίες
στό ἐμπορικό κέντρο τῶν
Ἀχαρνῶν ὥστε νά ἐμπεδωθεῖ ἕνα
αἴσθημα ἀσφάλειας στήν τοπική
κοινωνία.

Η) Ἀναβάθμιση καί ἐπέκταση
τοῦ «Ἀστυνομικοῦ τῆς Γειτονιᾶς»

Ὁ Ὑπουργός ἀφοῦ συνομίλησε
μέ ἐκπροσώπους καί μέλη Το-
πικῶν Συλλόγων καί Φορέων,
ἔπειτα μετέβη στό ἐγκαταλελειμ-
μένο κτίριο τοῦ Γυμνασίου στήν
περιοχή τῆς Αὐλίζας, τό ὁποῖο
προορίζεται γιά τήν δημιουργία
ἐνός πολυδύναμου ἀστυνομικοῦ
τμήματος,  ὅπου διαπίστωσε τήν
κατάσταση τοῦ κτιρίου ἀλλά καί
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

Ὁ κ. Πανούσης, κατά τήν ἐπί-
σκεψή του στό Μενίδι, τόνισε ὅτι
ἡ συγκεκριμένη περιοχή ἀποτελεῖ
στοίχημα, ὅσο καί τό κέντρο τῆς
Ἀθήνας.

Ἐπιπλέον, ἀνακοίνωσε ὅτι θά
στείλει ἐπιστολές πρός τούς συ-
ναδέλφους του ὑπουργούς, προ-
κειμένου νά ὑπάρχουν συνέργειες
καί κοινές δράσεις, γιά τήν ἀντι-
μετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς
περιοχῆς.

Ὁλοκληρώνοντας τήν ἐπίσκεψή
του ὁ Ὑπουργός δήλωσε: «Στήν
ἀνασφάλεια θά ἀπαντήσουμε μέ
ἀστυνόμευση, στήν ἀνάπτυξη θά
ἀπαντήσουμε μέ πολιτισμό καί
παιδεία. Εἶμαι βέβαιος ὅτι πολύ
σύντομα θά μποροῦμε νά μιλᾶμε
γιά ἕνα ἄλλο Μενίδι». 

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com

ΦΥΛΛΟ 67ο

MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΜΑΪΟΣ  2015

Kωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Ο συντοπίτης μας μαθητής της
δευτέρας τάξεως του 6ου Λυκείου
Αχαρνών, Κωνσταντίνος Αγγελό-
πουλος, όπως είναι ευρέως γνωστό,
λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό
τραγουδιού «THE VOICE», που πα-
ρουσιάζει ο ΑΝΤ1. Τον διεκδίκησε
έντονα ο Αντώνης Ρέμος στην ομάδα
του και βέβαια τον έχει βγάλει
ασπροπρόσωπο για αυτή του την
επιλογή, έχοντας περάσει με επιτυ-
χία τους τρεις προκριματικούς και
συνεχίζει δυναμικά στον ημιτελικό.
Χαιρόμαστε όλοι που μπόρεσε ένα
κρυφό ταλέντο να αναδυθεί μέσα
από την πόλη μας. Κωνσταντίνε, σου
ευχόμαστε κάθε επιτυχία και προσ-
δοκούμε να σε δούμε στον τελικό.
Μπορούμε όλοι να τον βοηθήσουμε
να παραμείνει στο «Τhe Voice», τη-
λεφωνώντας ή στέλνοντας ένα sms
στους αριθμούς που υποδεικνύει ο
σταθμός κάθε Κυριακή.

Ευσταθία Δημούτσου

Ἡ Γενοκτονία
συνεχίζεται… 

Αὐτή ἡ φράση καί μόνο συγ-
κλονίζει καθώς κρύβει μία τερά-
στια ἀλήθεια, μιά ἀλήθεια πού
ἀκούστηκε ἀπό τά χείλη τοῦ πρε-
σβύτερου Μιχαήλ Κωνσταντινίδη
στήν ἐκδήλωση μνήμης γιά τήν
γενοκτονία 353.000 ἑλλήνων τοῦ
Πόντου πού διοργάνωσε ἡ Εὔξει-
νος Λέσχη Ἀχαρνῶν & Ἀττικῆς
«Ὁ Καπετάν Εὐκλείδης». Τό Δι-
οικητικό Συμβούλιο τῆς Λέσχης
ὅπως κάθε χρόνο αὐτή τήν ἀπο-
φράδα μέρα δέν ξεχνᾶ τούς προ-
γόνους του πού σφαγιάστηκαν,
βασανίστηκαν, ἐξορίστηκαν ἀπό
τούς Τούρκους. Φέτος ὅμως ἡ
ὁμιλία τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ι.Ν.
Ἁγ. Νικολάου Ἀχαρνῶν π. Μι-
χαήλ πραγματικά συγκλόνισε
ὅλους ὅσοι παρευρέθηκαν.

Ξενάγηση στό Τατόι Σελ. 14

Ρομά, τσιγγάνοι ἤ γύφτοι; Σελ. 2

Δέν καταργεῖται ὁ Ἀστυνομικός 
Σταθμός Θρακομακεδόνων Σελ. 5

Συνέχεια στη σελ. 4

Ἐλπιδοφόρος ἐπίσκεψις Ὑπουργοῦ
Νά μή μείνουμε ὅμως στίς ὑποσχέσεις ὅπως συμβαίνει συχνά



Γλωσσικά

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗΜάϊος 20152

Διαπραγμάτευση 
καί μέτρα

Ἀγαπητοί συμπολίτες
Ἄς ἐξετάσουμε μέ ἕναν πα-

ραλληλισμό τήν διαπραγμά-
τευση τῆς κυβερνήσεως μέ
τούς δανειστές.

Ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 90
μέχρι καί πρίν τό ξέσπασμα
τῆς κρίσεως, οἱ Τράπεζες προ-
σέφεραν μέ πιεστικό τρόπο
δάνεια καί κάρτες. Ἴσως νά
ἐκτελοῦσαν ἐντολές τῆς Νέας Τάξης Πραγ-
μάτων, προμηθεύοντας τό σχοινί μέ τό ὁποῖο
θά κρεμόταν ἀργότερα ὁ δανειολήπτης. Κάτι
παράλληλο συνέβαινε καί μέ τό κράτος, τό
ὁποῖο δανειζόταν ἀσύστολα καί ἄφρονα 40-
45 δις € περίπου κάθε χρόνο, στερεώνοντας
τό σάπιο πελατειακό πολιτικό σύστημα, χρε-
ώνοντας ὅμως τίς ἑπόμενες γενεές, ἀρκεῖ
νά ζούσαμε μία τεχνητή εὐμάρεια, ἡ ὁποῖα
στηριζόταν σέ σαθρά θεμέλια. Κάποια στιγμή
ὅμως τελειώνει τό γεῦμα, ὁ σερβιτόρος φέρνει
τόν λογαριασμό καί προσγειωνόμαστε ἀνώ-
μαλα στήν πραγματικότητα. 

Παλαιότερα οἱ συνθήκες ἦταν διαφορετι-
κές. Γιά νά πάρει δάνειο μία ἐπιχείρηση
ἔπρεπε νά «φτύσει αἷμα». Ἔπρεπε νά ἀπο-
δείξει ὅτι πηγαίνει τόσο καλά, ὥστε κυριο-
λεκτικά δέν τό ἔχει ἀνάγκη. Στίς μικρές ἐπι-
χειρήσεις ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἁπλῶς ἀπορ-
ριπτόταν ἡ αἴτηση. Στίς μεγάλες γινόταν
ἐνδελεχής ἔλεγχος τῶν οἰκονομικῶν στοι-
χείων τους καί συνήθως ἔθεταν ὅρους καί
προϋποθέσεις γιά νά δώσουν τό δάνειο,

ἐκτός βεβαίως ἀπό τούς
ὑπέρογκους τόκους. Αὐτό
γινόταν γιά νά ἐξασφαλί-
σουν ὅτι ἡ ἐπιχείρηση θά
εἶναι βιώσιμη καί τά χρή-
ματά τους ἀσφαλῆ. Τώρα
αὐτό μεταξύ Ἑλλάδος καί
τρόικας τό ὀνομάζουμε
ἀξιολόγηση ἀπό τά τεχνικά
κλιμάκια καί μνημόνιο. Ἄν
οἱ ἐξελίξεις δέν πήγαιναν
καλά, τότε ἔμπαινε μέσον
πολιτικό ἤ ἄλλου εἴδους,

ὥστε νά γίνουν τά «στραβά μάτια», τόσο
ὅσο μεγάλο ἦταν τό μέσον. Τώρα αὐτό με-
ταφράζεται μέ τόν ὅρο «πολιτική λύση». 

Ὁ λόγος εἶναι ὅτι δέν θέλουμε νά ἀπαγ-
κιστρωθοῦμε ἀπό τίς παθογένειες οἱ ὁποῖες
μᾶς ὁδήγησαν στήν χρεωκοπία. Ἀπό τότε
πού μπήκαμε στήν ΕΟΚ τό 1981, ζητᾶμε
χρήματα κοροϊδεύοντάς τους, ὅτι θά προ-
βοῦμε σέ μεταρρυθμίσεις καί θά γίνουμε
εὐρωπαϊκή χώρα. Αὐτό γινόταν συνεχῶς
μέχρι τό 2009, πού πλέον ἔσκασε τό κανόνι.
Δυστυχῶς ὅμως συνεχίσαμε τό ἴδιο βιολί,
ζητῶντας οἰκονομική στήριξη καί προ-
τιμῶντας ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νά ἐξαθλιώνουμε τόν
λαό προκειμένου νά μήν ἀγγίξουμε τό πε-
λατειακό σύστημα. Ἀντί νά μειώσουμε τίς
δαπάνες τοῦ ὑδροκεφαλικοῦ «σοβιετικοῦ»
κράτους, ἐπιλέξαμε τήν ὁριζόντια ἀφαίμαξη
τοῦ κόσμου καί νά σφίγγουμε τήν θηλειά
στήν παραγωγική οἰκονομία, μέχρι νά κα-
ταρρεύσει τελείως. Θέλουμε συνεχῶς δανεικά
(καί ἀγύριστα), χωρίς διαρθρωτικές ἀλλαγές.
Ἕνα παράδειγμα. Δασικοί χάρτες: Ἀπό τό

1995 μέχρι σήμερα (20 χρόνια) ἔχει κυρωθεῖ
μόνον τό 0,56% τῆς Ἐπικρατείας. Μετά ἀπό
ἀφόρητες πιέσεις τῶν δανειστῶν (τρόικα)
καί μέ τήν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος, ἡ
κυβέρνηση ἀλλάζει τό θεσμικό πλαίσιο, γιά
νά ἀναρτηθοῦν αὐτοί μέχρι τό τέλος τοῦ
ἔτους. 

Ἡ πολιτική λοιπόν αὐτή λύση τήν ὁποῖα
ἐπιδιώκουμε, ἐνέχει κινδύνους. Δέν βασιζό-
μεστε πλέον σέ καλές καί φιλικές σχέσεις,
ἀλλά καθαρά σέ ἐκβιασμούς. Ὑπολογίζουμε
δηλαδή ὅτι μιά δική μας κατάρρευση θά
ὁδηγήσει σέ ἁλυσσιδωτές ἐπιπτώσεις, ὄχι
μόνον στήν εὐρωπαϊκή οἰκονομία, ἀλλά καί
σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἐπίσης ἀπειλοῦμε
ὅτι θά προσδεθοῦμε στό ἅρμα τῆς Ρωσίας,
τήν στιγμή κατά τήν ὁποῖα διεξάγεται ἕνας
παγκόσμιος πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ καί Εὐρώ-
πης ἀπό τήν μία καί Ρωσίας, Κίνας καί
Ἰνδίας ἀπό τήν ἄλλη. Μία δυσκολία εἶναι
ὅτι τυχόν συμφωνία πρέπει νά περάσει ἀπό
19 κοινοβούλια πού δέν μποροῦν νά δεχτοῦν
σημαντικές παραχωρήσεις. Μία ἄλλη εἶναι
ὅτι τά ὅρια τῶν ὑποχωρήσεων εἶναι μικρά.
Μία τρίτη εἶναι ὅτι οἱ ἐκβιασμοί δέν καταπί-
νονται εὔκολα. Μπορεῖ νά σοῦ κάνουν κάπως
τήν χάρη καί νά σέ περιμένουν στήν γωνία.
Εὔκολο εἶναι νά ἀμολύσουν σέ κάποια εὐκαι-
ρία τά σκυλιά (Τουρκία, ἰσλαμιστές) καί νά
πέσουμε σέ πραγματικό χάος.

Πρός τό παρόν μένουμε σέ δήλωση τοῦ
ἀντιπροέδρου τῆς κυβερνήσεως κ. Δραγα-
σάκη: «μπορεί να ὑποχρεωθοῦμε νά πάρουμε
ἀπό μόνοι μας μέτρα τά ὁποῖα τώρα προ-
σπαθοῦμε νά ἀποφύγουμε».

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα ΣΥΡΙΖΑ
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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

• Δέν θέλουμε χρήματα. Δέν θέλουμε τήν δόση.
Μόνον χρόνο.  (Βαρουφάκης)

Αὐτό πού θέλουν οἱ Ἕλληνες δέν εἶναι οὔτε
χρήματα, οὔτε δουλειές. Ἀξιοπρέπεια θέλουν.
(Βαρουφάκης)

• Θά ἔχουμε συμφωνία μέ τούς δανειστές μέσα
στή Μεγάλη Ἐβδομάδα.  (Σταθάκης)

• Οἱ καταληψίες τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπι-

στημίου Ἀθηνῶν, θά φύγουν τό Πάσχα γιά κόκ-
κινα αὐγά.  (Φλαμπουράρης)

• Χιτλερική πρακτική ἡ ἀνάδειξη τῶν ἀρίστων
μέσω ἐξετάσεων. (Μπαλτᾶς)

• Δέν ὑπάρχει οὔτε μία πιθανότητα στό ἑκατομ-
μύριο, νά ἀπαντήσει ἡ Μέρκελ «ὄχι». (Τσίπρας)

• Δέν ὑπάρχουν μετανάστες στήν Ὀμόνοια. Τά
πρωινά ἁπλῶς λιάζονται. (Χριστοδουλοπούλου)

Γύφτος: ῾Η λέξη γύφτος προέρχεται ἀπό
τήν λέξη gupta (=᾿Ινδία & ᾿Ινδός, σέ γλῶσσες
τοῦ βορείου τμήματος αὐτῆς τῆς ἀχανοῦς
χώρας). 

Αὐτός εἶναι ὁ σωστότερος ὅρος καί ὄχι
ρομά πού δέν ἀφορᾶ τήν χώρα μας, ἀλλά
εἶναι ξενικός ὅρος πού μᾶς ἐπιβλήθηκε
τελευταίως.

῾Η λέξη «Ρομ», πού χρησιμοποιεῖται σέ
πολλές περιοχές ἀπό τούς ἴδιους, σημαίνει
στήν γλώσσα τους «ἄνδρας» ἤ «σύζυγος».

᾿Επίσης, ἡ λέξη «ἀθίγγανος» ἤ «ἀτσίγ-
γανος» σημαίνει τόν «ἀνέγγιχτο» ἀπό τό
στερητικό -α- καί τό ρήμα θιγγάνω, δηλαδή
«ἀγγίζω». Αὐτή εἶναι ἑλληνική ὀνοματοδο-
σία καί παρ΄ ὅλο πού ἔχει ἐπεκταθεῖ καί σέ
εὐρωπαϊκές γλώσσες, δέν παύει νά ἀποτε-

λεῖ γιά τόν συγκεκριμένο λαό, ἕνα ξένο
ὄνομα. ῞Ενα βαφτιστικό. ῞Ενα παρατσού-
κλι.

Τό γύφτος λοιπόν πού εἶναι ὁ δόκιμος
ὅρος, σαφῶς δέν εἶναι οὔτε προσβλητικό
οὔτε ὑποτιμητικό. Ἀπόδειξη ὅτι ἔχουμε
ἀρκετούς λογοτέχνες οἱ ὁποῖοι ἔχουν γρά-
ψει ἔργα πού ἀναφέρονται στούς γύφτους,
ὅπως ὁ Παλαμᾶς (Δεκάλογος τοῦ Γύφτου),
ὁ Παπαδιαμάντης (γυφτοπούλα), ὁ Δροσί-
νης, ὁ Λουντέμης ἤ στό Δημοτικό τραγούδι
ὁ Βαλαωρίτης, ὁ Γρυπάρης, ὁ Βάρναλης ὁ
Σικελιανός, ὁ Κ. Καρκαβίτσας, ὁ Δημ. Χα-
τζής, ὁ Μάριος Χάκκας, καθώς καί πολλά
λαϊκά τραγούδια πού ἀναφερόμενα στούς
γύφτους, καθόλου δέν θίγουν τήν συμπαθή
αὐτή φυλή.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
(ΚΕΔΡΩΝ 11)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 21:00 μ.μ.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οργανώνεται από τον Σύλλογό μας βραδιά
με φαγητό, ζωντανή μουσική, DJ και πολύ χορό στην ωραία μας πίστα. Σας
περιμένουμε μαζί με την παρέα σας για να περάσουμε καλά .

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15.6.2015 ΚΑΛΕΣΤΕ:

Κα ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 210 8169567 - 6933 348742

Κατά την διάρκεια της γιορτής θα υπάρχει και έκθεση από τις ομάδες Ζω-
γραφικής και Ραπτικής με έργα τους της φετινής χρονιάς.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Ἀπό τό πανηγύρι τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου
στό Ὀλυμπιακό Χωριό

Μέ μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Κυρίλλου
καί Μεθοδίου στίς 10 & 11 Μαΐου. Παραβρέθηκαν ὁ Δήμαρχος Ἀχαρνῶν
κ. Κασσαβός, οἱ πρεσβευτές τῆς Σλοβακίας, τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Βουλ-
γαρίας, ὁ βουλευτής Ἀττικῆς κ. Μπούρας, ὁ ἀντιδήμαρχος κ. Χίος, ὁ κ.
Ὀδυσσέας Καμπόλης, ἡ κ. Γιάννα Τσούπρα, ὁ κ. Πεδιαδίτης, ἡ κ. Ναυρο-
ζίδου κ.ἄ.

Τήν περιφορά συνόδευσε ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου. Ὅπως κάθε χρόνο
ὑπῆρξε πλῆθος μικροπωλητῶν, συμβάλλοντας στήν ἀπαραίτητη ἀτμό-
σφαιρα. Τήν πρώτη βραδυά ἔπαιξε ἕνα πολύ καλό συγκρότημα μουσικῆς
καί τήν δεύτερη χόρεψαν τά παιδιά τοῦ 27ου & 30ου Δημοτικοῦ, ὅμως ὁ
δυνατός ἀέρας, ἡ ψύχρα καί ἕνα τεχνικό πρόβλημα, δέν ἐπέτρεψαν τήν
συνέχιση τοῦ ἐνδιαφέροντος προγράμματος.

Διοργανώνει

τό Σάββατο 20 Ἰουνίου 2015 

στήν Καλαμάτα
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Αυτό το χάλι πότε θα το φτιάξει η ΔΕΗ; λέω εγώ τώρα, κατόπιν ατυ-
χήματας όπως συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα. Αλλά ξέχασα... η ΔΕΗ το
μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι να αυξάνει το τιμολόγιο. Θα καταλάβατε
οτι αυτό είναι από εργασίες που έγιναν πρίν από τουλάχιστον ένα χρόνο.

Παρακαλώ να το διαβιβάσετε στην (αξιότιμη) ΔΕΗ 
Ευχαριστώ 

Ο συμπολίτης σας απο το Ολυμπιακό Χωριό 
Ανδρέας Καλός
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Γυμνάσιο Ολυμπιακού Χωριού
Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 12ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Δήμαρχό μας,

κ. Κασσαβό, όπως επίσης και στους συνεργάτες του, την κα Ευθυμιάδου,

Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας και τον κ. Καρυδάκη,

Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας, για την πολύτιμη βοή-

θεια που προσέφεραν στον εξωραϊσμό του σχολείου μας, βοήθεια που

συνέβαλε ιδιαίτερα  στην επιτυχημένη διοργάνωση της τελικής φάσεως

του COMENIUS: Daily routine and eating habits of past and present ac-

cording to geographical location. Teenagers exploring with a camera.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 12ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ εκφράζει επίσης τις θερμές ευχαριστίες του και προς τους

Γονείς και τους Κηδεμόνες για την επιτυχημένη διοργάνωση του προ-

γράμματος, στο οποίο συμμετείχαν τρία ευρωπαϊκά σχολεία από την

Γερμανία, την Πολωνία και την Τουρκία, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής

τους στο Ολυμπιακό Χωριό στις 22-4-2015. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε

αυτό το γεγονός συμμετείχαν η τοπική κοινωνία του Ολυμπιακού Χωριού,

η σχολική κοινότητα αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση με εντυπωσιακά

αποτελέσματα που αποτυπώνονται στα διθυραμβικά σχόλια των ευρω-

παίων εταίρων μας.

Η αρωγή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις σχολικές δραστηριότητες

και στην προσπάθεια που κάνει το σχολείο μέσα στην κοινότητα του

Ολυμπιακού Χωριού, εξασφαλίζει τα επιτυχή αποτελέσματα που θα σας

κάνουν περήφανο για τον Δήμο σας. Τέτοιες προσπάθειες διαφημίζουν

την χώρα και τον Δήμο σε τέτοιες δύσκολες στιγμές για τη χώρα.

Ἀπό τό πανηγῦρι τῆς Ἁγίας Τριάδος

στούς Θρακομακεδόνες

Επιστολή αγωνίας καί προβληματισμοῦ 
από τό Γυμνάσιο Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ

Αξιότιμε κύριε εκδότη,
Όπως έχετε ήδη πιστοποιήσει από την ιστοσελίδα του 12ου Γυμνασίου Αχαρνών,  το σχολείο

υπέστη διάρρηξη πριν από μια εβδομάδα. Εκλάπησαν 10 υπολογιστές, 5 πύργοι και ένας προ-
τζέκτορας. Η καταστροφή για το σχολείο είναι ανυπολόγιστη, όχι μόνο σε υλική φθορά, αφού οι
προσπάθειες τόσων ετών, κυρίως από το εκπαιδευτικό προσωπικό, εξανεμίστηκαν σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Η εν λόγω διάρρηξη αποτιμάται από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας
ως πισωγύρισμα, αφού οι μαθητές μας δεν θα έχουν στην διάθεση τους το πλήρες εξοπλισμένο
με σύγχρονα μέσα εργαστήριο της πληροφορικής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, κάνουμε έκκληση για βοήθεια προς όλους τους φορείς,
ιδιαίτερα προς την αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 12ου Γυμνασίου Αχαρνών δίνουμε ταυτόχρονα
υπόσχεση προς τους γονείς και κηδεμόνες του Ολυμπιακού Χωριού ότι θα πράξουμε ό,τι είναι
ανθρωπίνως δυνατόν, για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδος
που τόσο διαταράχτηκε από το θλιβερό αυτό γεγονός.

Με εκτίμηση,
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

του 12ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σ.Σ. Ἐμεῖς ἐπιμένουμε, ὅπως γράψαμε καί στό προηγούμενο φύλλο, ὅτι πρέπει
ἀπαραιτήτως νά τοποθετηθοῦν κάμερες ἀσφαλείας σέ ὅλα τά σχολεῖα τοῦ
Δήμου, οἱ ὁποῖες νά ἐνεργοποιοῦνται στίς ὥρες μή λειτουργίας των. Ὅσο δέν
λύνεται αὐτό πρόβλημα, θά πληρώνουμε πολλαπλάσια σέ καταστροφές καί
σέ κλοπές. Ἄν κάποιοι Σύλλογοι ἀντιδροῦν σέ αὐτό τό μέτρο, τότε νά ἀνα-
λαμβάνουν μόνοι τους τό κόστος, χωρίς καμμία διαμαρτυρία ἤ ἀπαίτηση
ἀπό κανέναν.
Ἡ ἀντιπρότασή τους εἶναι νά προσληφθοῦν φύλακες. Αὐτό μεταφράζεται
σέ τρεῖς φύλακες ἀνά σχολεῖο, ὥστε νά καλύπτονται ἡ ἀπογευματινή καί ἡ
νυκτερινή βάρδια, σύν τόν τρίτο ὁ ὁποῖος θά εἶναι ἀναγκαῖος λόγω πενθη-
μέρου καί ἀδειῶν. Ἄρα στίς 108 σχολικές μονάδες χρειάζονται 324 προσλήψεις.
Πρᾶγμα ΑΔΥΝΑΤΟΝ μέ «καμμιά κυβέρνηση».

Ἡ Γενοκτονία συνεχίζεται…

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ ἐπιμνημόσυνη δέηση στούς σφαγιασθέντες
Ἕλληνες τοῦ Πόντου μπροστά στήν προτομή τοῦ Καπετάν Εὐκλείδη.
Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων ἀπό τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς Λέσχης
Χαράλαμπο Τοπαλίδη, τόν Δήμαρχο Ἀχαρνῶν Ἰωάννη Κασσαβό, τόν
πρώην Δήμαρχο καί μέλος τῆς Λέσχης Παναγιώτη Φωτιάδη, ἐκπρό-
σωπο τῆς νεολαίας Ποντίων Ἑλλάδος, ἀπό μαθητές σχολείων καί ἀπό
τούς μικρούς χορευτές τῆς Λέσχης. Ἡ ὁμιλία τοῦ ἱερέα ὡστόσο εἶναι
αὐτή πού θά μείνει χαραγμένη γιά πάντα στήν μνήμη μας, ἀφοῦ ἡ με-
γάλη ἀλήθεια πώς ἡ γενοκτονία μετρᾶ τέσσερις φάσεις, μέ τήν τέταρτη
νά εἶναι ὅλα αὐτά πού ζοῦμε ἐμεῖς σήμερα νά προκαλεῖ ρῖγος! Ἀκολού-
θησε ὁλονυκτία μέ κεριά ἀναμμένα στό δρόμο μπροστά ἀπό τό κτίριο
τῆς Λέσχης. Ἐνῷ ἀνήμερα τῆς 19ης Μαΐου πούλμαν ἀναχώρησαν ἀπό
τήν Λέσχη μέ προορισμό τό Σύνταγμα.

Ἀκοῦστε ὁπωσδήποτε τήν ὁμιλία τοῦ πατρός Μιχαήλ στό blog
μας τῆς 20ης Μαΐου. 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Σε ρόλο δημοσιογράφου, οι μαθητές του 26ου Δημοτικού
Σχολείου Ολυμπιακού Χωριού 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, οι μαθητές της Ε΄

Τάξης του 26ου Δημοτικού Σχολείου Ολυμπιακού Χωριού επισκέφθηκαν το Δημαρχιακό

Μέγαρο Αχαρνών, την Τρίτη 12 Μαΐου 2015. Οι μαθητές συνοδευόμενοι από τις δασκάλες

τους ξεναγήθηκαν στους χώρους του Δημαρχείου από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ Κώστα Καρυδάκη, όπου ενημερώθηκαν για τη λειτουργία

των υπηρεσιών του Δήμου και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στον Δημότη. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές σε

ρόλο δημοσιογράφου επισκέ-

φθηκαν τον Δήμαρχο Αχαρνών κ

Γιάννη Κασσαβό στο γραφείο

του, όπου θέλησαν να μάθουν

από πρώτο χέρι τις υποχρεώσεις

που συνεπάγεται η θέση του Δη-

μάρχου, μία τυπική ημέρα στο

Δημαρχείο, τις πηγές χρηματοδότησης του Δήμου, κ.α. Στο τέλος της πολύ ενδιαφέρουσας

συνέντευξης, οι μικροί μαθητές και οι δασκάλες τους έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες

με τον Δήμαρχο και αναχώρησαν με χαμόγελα για το σχολείο τους. 

Σ.Σ. Στό blog μας εἶναι ἀναρτημένη ὁλόκληρη ἡ συνέντευξη.



Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 19-05—2015
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αρ. Πρωτ: 101/19-05-2015
ΠΡΟΣ: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Γιάννη Πανούση
-Δήμαρχο Αχαρνών κ. Ιωάννη Κασσαβό
- Αντιδήμαρχο Δ.Αχαρνών κ. Αναστάσιο
Χίο
- Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Θρακομα-

κεδόνων κα Χρυσούλα Δουρίδα
- Αστυνομικό Σταθμό Θρακομακεδόνων

Θέμα: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΥ-
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ως Σύλλογος  Γυναικών Θρακομακεδό-

νων θέλουμε να σας εκφράσουμε την βαθιά
ανησυχία του συνόλου των κατοίκων των
Θρακομακεδόνων για την ενδεχόμενη κα-
τάργηση του Αστυνομικού Σταθμού της πε-
ριοχής μας.

Τα καθημερινά σχεδόν κρούσματα κατά
της περιουσίας αλλά και κατά της ζωής συμ-
πολιτών μας εντείνουν ακόμα περισσότερο
την ανησυχία μας, καθώς οι ιδιαίτερες γεω-
γραφικές συνθήκες της περιοχής μας καθι-
στούν αυτήν στόχο δράσης κακοποιών στοι-
χείων, τα οποία δεν δίστασαν ακόμα να
ανατινάξουν με βόμβα ΑΤΜ της πλατείας
πέρυσι το καλοκαίρι.

Για τους ως άνω λόγους και επειδή
χρέος της Πολιτείας αλλά και κάθε ευνο-
μούμενου κράτους είναι η προστασία της
ζωής και της περιουσίας των πολιτών, τα
οποία κατοχυρώνονται και προστατεύονται
από το ίδιο το Σύνταγμα, σας ζητούμε όχι
μόνο την παραμονή του Αστυνομικού Σταθ-
μού, το οποίο θεωρούμε αυτονόητο, αλλά
ακόμα περισσότερο την ενίσχυση με προ-
σωπικό και οχήματα, προκειμένου να κατα-
στεί αποτελεσματική η προστασία της ζωής
και της περιουσίας των συμπολιτών μας.

Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να σας ενη-
μερώσουμε ότι το Ελληνικό Δημόσιο και δη
το Υπουργείο δεν επιβαρύνεται με τυχόν
έξοδα ενοικίου για τη στέγαση του Αστυνο-
μικού Σταθμού, καθώς ο Οικοδομικός Συνε-
ταιρισμός “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” παραχωρεί δω-
ρεάν τον εν λόγω χώρο. Ευελπιστούμε στην
άμεση εξέταση του ως άνω θέματος και την
αποδοχή των αιτημάτων μας.

Ακολουθούν υπογραφές των μελών του Συλ-
λόγου και των κατοίκων Θρακομακεδόνων

Με εκτίμηση, για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
Τηλ. 210 2432309 - 6948168751
Η Γεν. Γραμματέας Α. ΓΚΟΝΟΥ
Τηλ. 210 6526729 - 6948091719

Δέν καταργεῖται ὁ Αστυνομικός Σταθμός
Θρακομακεδόνων

Σ.Σ. Γιά τόν ἴδιο λόγο κατέθεσε «ἐρώτηση
πρός τόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν κ. Βούτση καί
ἡ Βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Εὔη Χριστοφιλο-
πούλου, ζητῶντας νά ματαιωθεῖ ἡ ἀπόφαση
κατάργησης τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος. Στήν
ἐρώτησή της ἀπήντησε ὁ ἀρμόδιος Ἀν. Ὑπουρ-
γός κ. Ἰ. Πανούσης στίς 22 Μαΐου καί διαβι-
βάστηκε στίς 3 Ἰουνίου, μέ τήν ὁποῖα διαβε-
βαίωσε ὅτι δέν ὑπάρχει σχέδιο κατάργησης
τοῦ Ἀ.Σ. Θρακομακεδόνων καί πως σέ περί-
πτωση ἀλλαγῶν στά ἀστυνομικά τμήματα θά
προηγηθεῖ διαβούλευση μέ τούς τοπικούς φο-
ρεῖς καί τούς βουλευτές.
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Θράκης 65 - 136 76 Θρακομακεδόνες
Τηλ. 210 2432309

Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων σας προσκαλεί
στις καθιερωμένες παραστάσεις του Ιουνίου 2015.
Παραδοσιακοί Χοροί 
20/6/2015 - ημέρα Σάββατο - ώρα 20.00
στο Θέατρο Πλατείας Θρακομακεδόνων
Τίτλος παράστασης “Χορευτικές Διαδρομές στον Θρακομα-
κεδονικόΧώρο”
Διδασκαλία: Σταμάτης Βλάχος
Συμμετοχή: Λαογραφικός Σύλλογος Παραλίας Αυλίδας 
Παιδική Χορωδία 
21/6/2015 - ημέρα Κυριακή - ώρα 19.30  
στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων
Τίτλος παράστασης “UFOείμαστε όλοι”
Φτιαγμένη από παιδιά για παιδιά με φάρσες τραγούδι,
πλάκες, αυτοσχεδιασμούς “μαργαριτάρια” και άλλα πολλά.
Θεατρική  Διασκευή: Γιώργος Κωνσταντινίδης - Μάγια Ντε-

λέζου
Μουσική Επιμέλεια, Διδασκαλία και Δ/νση Χορωδίας: Γιώργος
Κωνσταντινίδης
Σκηνοθεσία /Σκηνική Έκφραση Χορωδίας: Μάγια Ντελέζου
Φιλική συμμετοχή επί Σκηνής: Γιάννης Βασιλικόπουλος.

Το Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού και Ν. Γενιάς Δήμου Αχαρ-
νών διοργανώνει το 21ο Παιδικό Φεστιβάλ, στο οποίο συμ-
μετέχει και η παιδική Χορωδία του Συλλόγου μας στις
14/6/2015 - Θέατρο Πλατείας Αριστοτέλους Θρακομακεδό-
νων.
Λεπτομέρειες  προγράμματος και ωράριο  Φεστιβάλ θα
ανακοινωθούν από τον Δήμο Αχαρνών.
Στον εορτασμό της εκκλησίας μας της Αγ. Τριάδος, Κυριακή
31/5/2015 - ώρα 21.00 συμμετείχε και το Χορευτικό Τμήμα
Παραδοσιακών Χορών του Συλλόγου μας.



ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ

«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε

Παραχώρηση αποθηκευτικού χώρου στην υπηρεσία 

πρασίνου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων

Στην δωρεάν παραχώρηση αποθηκευτικού χώρου προς την υπηρεσία
πρασίνου της Δημοτικής κοινότητας Θρακομακεδόνων προχώρησε ο Συ-
νεταιρισμός  Θρακομακεδόνων.  Στόχος είναι να απελευθερωθεί ο απα-
ραίτητος χώρος ώστε η   Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων να τον
χρησιμοποιήσει για παραγωγικές δραστηριότητες και ωφέλιμες δράσεις
για τους πολίτες των Θρακομακεδόνων.  

Ο  Συνεταιρισμός  Θρακομακεδόνων πάντα  βρίσκεται στο πλευρό
του Δήμου και των κατοίκων  και με τις δράσεις του προσπαθεί να συμ-
βάλει για το καλό της πόλης. Έτσι επίσης παραχωρεί δωρεάν  τον χώρο
που στεγάζεται ο αστυνομικός σταθμός Θρακομακεδόνων και τους χώρους
που στεγάζονται η  Δημοτική Κοινότητα και το Κ.Ε.Π.

Εγγραφή νέων μελών, διατήρηση της συνεταιριστικής 
ιδιότητας  παλαιών μελών

Με στόχο την αύξηση των ενεργών μελών του Συνεταιρισμού καλούμε όλους τους
κατοίκους των Θρακομακεδόνων  που πληρούν τις προϋποθέσεις, να εγγραφούν στον
Συνεταιρισμό. 

Μετά την ενοποίηση, την απορρόφησή μας, από το Δήμο Αχαρνών το τελευταίο
μετερίζι που έμεινε στους Θρακομακεδόνες είναι ο Συνεταιρισμός. Ως μέλη του Συνε-
ταιρισμού  θα πρέπει  να κοιτάξουμε να συνθέσουμε δράσεις και προτάσεις ώστε να
μπορέσουμε όλοι μαζί να αξιοποιήσουμε με τον καλλίτερο τρόπο την περιουσία του
Συνεταιρισμού και να εξασφαλίσουμε για τα παιδιά μας τις καλλίτερες συνθήκες ζωής
στην πόλη μας. 

Προτεραιότητα όλων μας πρέπει να είναι η ανάπτυξη  στην πόλη μας της παιδείας,
του πολιτισμού, του αθλητισμού και η προστασία  του περιβάλλοντος.

Θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τις όποιες παλιές ή καινούργιες διαφορές και να
προχωρήσουμε μπροστά συμβάλλοντας όλοι στην δημιουργία μιας καλλίτερης πόλης.

Εκτός από τα νέα μέλη καλούμε και όλα τα παλαιά που για κάποιο λόγω δεν είναι
πλέον  μέλη, να έλθουν στο Συνεταιρισμό και να αποκτήσουν ενεργή συμμετοχή. 

Το γραφείο του Συνεταιρισμού είναι ανοικτό κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9.00 – 14.00,
το τηλέφωνο είναι 210 24 31 396.

Σας περιμένουμε,
Για το Δ.Σ. ο Πρόεδρος

Γ. Καρτσάτος

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣΜάϊος 20156

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Οι Θρακομακεδόνες  διαθέ-

τουν μια από τις μεγαλύτερες

- αν όχι τη μεγαλύτερη -  και

ωραιότερες πλατείες της Αττι-

κής, την Πλατεία Αριστοτέλους.

Μια πλατεία που όπως όλες

γνώρισε πολλές «αναπλάσεις»

πριν καταλήξει στη σημερινή

βιοκλιματική μορφή της με  το

άφθονο φυσικό πράσινο, τις λιμνούλες,  την παιδική χαρά, τα λιθόστρωτα δρομάκια, και

το θεατράκι.

Αυτό το τελευταίο ειδικά, όλα αυτά τα χρόνια έχει φιλοξενήσει πολλές και σημαντικές

πολιτιστικές εκδηλώσεις και αποτελεί έναν ιδανικό τόπο συγκέντρωσης και ψυχαγωγίας

για τους κατοίκους και τους πολυπληθείς επισκέπτες των Θρακομακεδόνων και γενικότερα

του Δήμου Αχαρνών.

Δυστυχώς και αυτό, όπως και όλα τα κτιστά μέρη της πλατείας, δεν απέφυγε τη μοίρα

των δημόσιων χώρων της πατρίδας μας που στο όνομα της «έκφρασης» κάποιων ανεγκέ-

φαλων και κάποιων μοντέρνων «καλλιτεχνών» έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται

θύματα  βανδαλισμού και πεδίο εξάσκησης της τέχνης (;;;) του γκράφιτι, αποκορύφωμα

του οποίου υπήρξε η πρόσφατη βεβήλωση του κτιρίου του Πολυτεχνείου.

Και το μεν Πολυτεχνείο  ευτυχώς αποκαταστάθηκε  άμεσα και προς το παρόν τουλάχι-

στον παραμένει καθαρό. Η Πλατεία Αριστοτέλους  όμως και ειδικότερα ο χώρος του θεά-

τρου εξακολουθεί να είναι απαράδεκτα μουτζουρωμένη από τα εν λόγω «έργα» που την

ασχημίζουν, την πληγώνουν και προσβάλλουν την αισθητική του όμορφου τόπου μας

χωρίς κανείς μέχρι τώρα να έχει ενδιαφερθεί  να την αποκαταστήσει. 

Και δεν μιλώ μόνο για τη Δημοτική Αρχή που είναι αρμόδια για τη συντήρηση και λει-

τουργικότητα  και των άλλων στοιχείων της πλατείας ( λιμνούλες, παιδική χαρά, φωτισμός

κλπ) αλλά και για τους πολιτιστικούς φορείς του τόπου  που κατά την ταπεινή μου γνώμη

θα ’πρεπε  να’ χαν προ πολλού κινητοποιηθεί. Κυρίως όμως θα περίμενα να έχει ενδια-

φερθεί  ο ιδιοκτήτης του BEST FRIENDS,  η επιχείρηση του οποίου ανθεί εκμεταλλευόμενη

τον κόσμο που προσελκύει η ομορφιά της πλατείας, πόσο μάλλον που, ως γνωστόν, έχει

τύχει λίαν ευνοϊκής (για να μην πω σκανδαλώδους) μεταχείρισης από την προ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Δημοτική Αρχή. Τόσο δύσκολο είναι να πληρώσει έναν μπογιατζή να ασπρίσει με μια…

μπαντανόβουρτσα έστω το χώρο του θεάτρου;

Πληροφορήθηκα πρόσφατα ότι ένας συμπολίτης μας, προφανώς ένας απ’ τους λίγους

εν δυνάμει ευεργέτες που έχουν σήμερα απομείνει  στη χώρα μας, έχει εκδηλώσει την

πρόθεση να τοποθετήσει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ στην Πλατεία Αριστοτέλους

μια σειρά γλυπτών  φυσιολατρικού ύφους, συμβατού με το τοπίο των Θρακομακεδόνων

και έχει υποβάλει στο Δήμο σχετικό αίτημα (Σ.Σ. Ένα δείγμα είναι και η παραπάνω φωτο-

γραφία). Προτίθεται επίσης να τοποθετήσει ανάλογο γλυπτό και στις παρυφές της Πάρ-

νηθας και έχει ήδη αποταθεί στον οικείο Σύνδεσμο Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού.  

Δεν γνωρίζω αν  το Δημοτικό Συμβούλιο έχει επιληφθεί ούτε αν και τι έχουν απαντήσει

στο δωρητή συμπολίτη μας. Θέλω να πιστεύω  ότι η απάντηση θα είναι καταφατική και

ότι σύντομα  η πλατεία μας θα εξωραϊστεί και εμπλουτιστεί με έργα τέχνης που θα την

ομορφύνουν κι άλλο έτσι ώστε να μη προσελκύει μόνον περαστικούς επισκέπτες αλλά να

καταστεί ένας χώρος εκδηλώσεων τέχνης και πολιτισμού που θα προβάλλει το Δήμο μας

σε πανελλήνια κλίμακα.

Κι ακόμα ευελπιστώ ότι  η ομορφιά και η «αύρα» αυτών των έργων θα συγκινήσουν

τους υποψήφιους «βανδάλους» και θα τους αποτρέψουν από το να επαναλάβουν τις

ίδιες ασχήμιες. Εξάλλου όπως έχει πει ο μέγας Πάμπλο Πικάσο:

«Η τέχνη ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας.»

Βαρβάρα Ταβλαρίδου-Μπακάλη

Υ.Σ.  Πληροφορούμαι επίσης ότι και άλλος συμπολίτηςμας έχει καταθέσει εδώ και πολύ

καιρό πρόταση  με σχέδια και οικονομική μελέτη για ανέγερση ηρώου στους Θρακομακε-

δόνες αποκλειστικά με δαπάνη του. Ούτε αυτός όμως έχει λάβει κάποια απάντηση από

το Δήμο. Γιατί άραγε; Μας. Περισσεύουν μήπως οι δωρητές;

ΠΑΡΝΗΘΑ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

Πωλείται οικόπεδο από ιδιοκτήτη, 

στη θέση «Μπίλιζα»

κοντά στην πλατεία και σε συγκοινωνίες, 

1003 τ.μ. με μεγάλη πρόσοψη.

Τηλέφωνο 6976819286





Kοιτάζω γύρω μου και βλέπω περίλυ-
πος, αλλά με ανύσταχτα μάτια και

«καρδίαν νήφουσαν» την παρακμή που
κατέκλυσε τα πάντα γύρω μας, σε θε-
σμούς και κοινωνική ζωή και σαν πανού-
κλα λυμαίνεται το μέλλον μας ως λαού
και ως εθνικής ιδιαιτερότητας. Κρούω το
σήμαντρο για να επιστρατεύσω κάθε όρ-
θια συνείδηση ενάντια στον ιστορικό μας
ξεπεσμό. Ώρα με την ώρα παρατηρώ να
ξεμακραίνουμε, από όσα θα μπορούσαν
να αποτελέσουν παρεμβολή -με τη στρα-
τιωτική σημασία του όρου- και τάφρο
ένυδρης αντίστασης ενάντια σε μια θο-
λοκουλτούρα, που συνοδεύεται από ιδε-
οληψίες και ιδεολογίες ατίμωσης, στο-
χεύοντας να σταματήσουμε να κόβουμε
τις ρίζες μας και να προδίδουμε ασυλλό-
γιστα την γέφυρα-μνήμη που μας συνδέει
σαν ομφάλιος λώρος με την μεγαλειώδη
σε όλα τα επίπεδα κληρονομιά μας.

Περιφρονούμε αδίστακτα την προ-
τροπή των προγόνων: «Γένοιο οίός εσσει
μαθών» αλλά και την διαπίστωση του
Χριστού: «Ουκ έχουσι ρίζαν εν εαυτοίς,
αλλά πρόσκαιροι εισίν». Στο ενδιάθετο
ερώτημά σας για την αιτία, που μας
εξωθεί στον γκρεμό, θέλω να σας δώσω
πειστική απάντηση: Η αμορφωσιά, η απαι-
δεία, η ατιμία της χειραγώγησης, που γί-
νεται ευρύτερα και χωρίς συνείδηση απο-
δεκτή, είναι ο κάμπος που καλλιεργείται
η παρακμή. Σας παρουσιάζω υπεύθυνα
στατιστική διάσημου ξένου πανεπιστημίου
για να έχετε στέρεο έδαφος για αφετηρία
παρακολούθησης των προκείμενων συλ-
λογισμών μου. Τα επιστημονικά δεδομένα
σε πλήρη αντιστοιχία προς τα εμπειρικά
θα σας αφαιρέσουν και τα τελευταία πε-
ριθώρια για αυταπάτες. Ο ανορθολογι-
σμός,η παράκρουση, η ευπιστία και η
ανέλεγκτη παραδοχή υπερφυσικών φαι-
νομένων, αποτελούν πλειοψηφικό ρεύμα
και απόλυτο υπόστρωμα πεποιθήσεων

στο γενικό πληθυσμό. 
Τα ειδικότερα ποσοστά του πληθυ-

σμού, που αγνοούν τη λογική συγκρότηση
του κόσμου μας, περιφρονούν την εκ
της επιστήμης γνώση και πιστεύουν σε
αλλόκοτα πράγματα και παραδοξότητες
που κατά περιπτώσεις είναι τα εξής: προ-
σωπικές παραψυχικές εμπειρίες 71%, πί-
στη σε φαντάσματα 34%, πίστη ότι τα
φαντάσματα είναι ψυχές πεθαμένων 51%,
πίστη σε στοιχειωμένα σπίτια 37 %, σε
εξωαισθητηριακή αντίληψη 41%, σε επι-
κοινωνία με τους νεκρούς 35%, στα μάγια
50%, στην αστρολογία του γύφτου 70%,
στην πρόβλεψη με το φλυτζάνι του καφέ
54%. Από πνευματική αναιμία και από-
γνωση αδυνατώ να παρουσιάσω άλλα
στοιχεία. Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης
με αφορμή το έτος Δαρβίνου δείχνει ότι
βρισκόμαστε πίσω μόνο από τις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής, ως προς την άρνηση
της εξελικτικής καταγωγής μας. Ο Δαρ-
βίνος δηλαδή δεν έχει αισθητά περισσό-
τερους φίλους στην Ελλάδα απ’ ότι στις
Ηνωμένες πολιτείες. Αν συναριθμήσετε
όλους αυτούς με κάποιες άλλες ομάδες,
όπως των Χιλιαστών -εξαιρετικό είδος
πρωτοπόρων και θρησκευτικών δασκάλων
των δρόμων-  και άλλων γκουρού παρα-
θρησκευτικών οργανώσεων έχετε σε κάθε
χώρα -και τη δική μας φυσικά- την στρατιά
«του ανθρωπάκου» που αντιμάχεται τις
αξίες, την τιμή, την ανωτερότητα και την
πρωτοπορεία της επιστημονικής γνώσης
στην εποχή μας.

Όσοι με γνωρίζετε και μελετάτε τις
όσες απόψεις μου εκθέτω δημόσια, γνω-
ρίζετε ότι δεν πρόκειται να κρατήσω στα
χέρια μου Κοτζίαν με θυμίαμα εύοσμο
για να θυμιάσω την υποκουλτούρα και
την απαξία ούτε πρόκειται να εκμισθώσω
Κατήνα-φορτηγό πλοίο μεγάλο- υπέρ-
φορτη επαίνων υπέρ της παράκρουσης
της πολιτικής αλητείας, αλλά και κάθε
εξουσίας που επιστρατεύει τον ανθρω-
πάκο για στόχους ιδιοτελείς, που σύρουν
τη χώρα μας ως κρατική υπόσταση και
ιστορική παρουσία στην παρακμή. Ανα-
ζητώ στα πλαίσια της τοπικής μας κοι-
νωνίας άτομα ντυμένα αξίες και ακεραι-
ότητα , αλλά και συλλόγους και φορείς
που αυτοδαπανώνται στην καταπολέμηση
την αμάθειας, της αλλοτρίωσης, της εξαν-
τικειμενικοποίησης και της υποκουλτού-
ρας, απαξίες που στέρεα επιμαρτυρούνται
ως κυρίαρχες αιτίες της κατά πολλούς
μη αναστρέψιμης κακοδαιμονίας της πα-
τρίδας μας. Συνειδητοποιώντας ότι κατά
βάση η ιστορική μας παρακμή είναι πρό-
βλημα και κοινωνικής αγωγής σας πα-
ρουσιάζω σύλλογο Ολυμπιακών προδια-
γραφών και πρωταθλητή της πολιτισμικής

μας ανάπτυξης και προσπάθειας για να
γίνει η τοπική μας κοινωνία φυτώριο
πνευματικών και ηθικών αξιών, που απαι-
τούν οι καιροί μας. Αυτός είναι ο γνωστός
σε όλους μας «Λαογραφικός Σύλλογος
Αριστοτέλης». Ο πρόεδρός του Γεώργιος
Λιβανός είναι κατά τη γνώμη μου υπό-
δειγμα ατόμου και προσώπου αυτοθυ-
σιαστικής συμπεριφοράς. Νυμφευμένος
με την Αρετή, δέσποινα άλλων καιρών
αλλά και κυρία με σημερινές προδιαγρα-
φές, συγκροτούν οικογένεια παραδοσιακά
Ελληνική και στο ύψος της Χριστιανική.
Ο Γεώργιος Λιβανός δραστηριοποιείται
ως δρώσα ύπαρξη υπέρ των οραμάτων
του Έλληνος ανθρώπου. Ενεργεί συνει-
δητά και γνωρίζει ότι κάθε φιλοδοξία και
ατομική επιδίωξη πρέπει να προστεθεί
στους ενοραματικούς στόχους της κοι-
νωνικής ολότητας. Αγανόφρων, εγκλοίει
-η ορθογραφία σωστή- αξίες, ετοιμάζει
αμητό για όλους, διψώδης για πνευματική
σπορά και ο ενδεσμός του διογκώνεται
από όνειρα για το μέλλον του τόπου μας.
Ξένος προς την νωθροκαρδία, πραύθυ-
μος, υψηλοκάρδιος «κιχρεί εαυτόν» για
την κοινότητα

Γνωρίζετε ότι έχω το θάρρος να επαινώ
την αξία και να εκφράζω δημόσια τη
φιλία μου και ο πρόεδρος του Αριστοτέλη
ισοϋψεί στις απαιτήσεις μου. Σε ευτυχή
συγκυρία γραμματέας του συλλόγου είναι
η Αργυρώ Ζησίμου. Αγνή, πληθωρική,
αυθόρμητη, αεικίνητη, παραδοσιακή και
μοντέρνα εκφράζει γυναίκα επίζηλη που
διανοίγει επίσκιες διαβάσεις για πολιτι-
σμική ενόρμηση του τόπου μας στο μέλ-
λον. Αποσμήζει ατέλειες, εχθρεύεται τις
πηρωτικές επιλογές, διενθυμείται τις υπο-
χρεώσεις της, λογοπραγεί συνέχεια για
τον επόμενο ομιλητή τον «Ανοιχτών Δια-
λόγων», ουδέποτε παροινεί, δεν απαμ-
φίεται του χαμόγελου και της ευγένειας,
ποτέ ανάφαγη, ακαταναυμάχητη στις δια-
πραγματεύσεις, ποτέ σε αναυδία, ανα-
φαιδρύνει την παρουσία των επισκεπτών
ομιλητών, αναυλάκιστη στην ευθύτητά
της. Παντρεμένη με τον συνάδελφό μου
Κώστα Ζήσιμο, πρύτανη της ηρεμίας και
της ευγένειας, συγκροτούν οικογένεια
επίζηλη. Ο σύλλογος τον οποίο υπηρετούν
είναι προφυλακή αγωγής και σύνορο
υπεράσπισης της παράδοσης. Εξακτινώ-
νουν τις ενέργειες τους στη φιλανθρωπία
και στο περιβάλλον και εκφράζουν ακρι-
βώς το αίτημα των καιρών. Μπροστά στο
πρόβλημα της παρακμής εκφράζουν τον
οπλίτη και τον τελάρχη στον αγώνα να
γδύσουμε τον ανθρωπάκο από τις πα-
ραισθήσεις του και κυρίως να τον εμπο-
δίσουμε από επιλογές χειραγώγησής του
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«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» παρ΄ημίν ενοικεί «ΛΥΚΕΙΟΝ» το γε νυν εξανέστη.

Συνέχεια στη σελ. 13

Κάλεσμα - Πρόσκληση
σε Μουσική Βραδιά

του Τοπικού Τμήματος
Θρακομακεδόνων 

του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Σας καλούμε,  την Παρασκευή 
12 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:00 μ.μ.,

στο Πνευματικό Κέντρο
Θρακομακεδόνων, με αφορμή το

κλείσιμο της Οδηγικής χρονιάς, σε
Μουσική Βραδιά μετά συνοδείας

κιθαρωδού, για να ακούσουμε, για 
να τραγουδήσουμε όλοι μαζί παλιά

και νέα τραγούδια.

Θα προσφερθεί μπουφές και κρασί.
Θα χαρούμε να σας έχουμε 

κοντά μας!

Σας Περιμένουμε!!!

Χρ. Γιανναράς: 

«Αυτά που κάνει ο κ. Μπαλτάς
στην Παιδεία, είναι χειρότερα
από οποιοδήποτε μνημόνιο» 

«Αυτά που κάνει ο κ.
Μπαλτάς είναι χειρότερα από
οποιοδήποτε μνημόνιο θα
μπορούσε να επιβληθεί στον
τόπο. Γυρνάει στον εφιάλτη

του ’81 για να φέρει την ίδια καταστροφή»,
είπε στον Alpha 989 ο Χρήστος Γιανναράς,
καθηγητής φιλοσοφίας.

«Πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο,
η κοινωνία δεν έχει στόχους και προσανατολι-
σμούς. Δεν υπάρχει στο φως μία διέξοδος
από την οικονομική προτεραιότητα. Υποτίθεται
πως είναι κόμμα της αριστεράς και δεν ασχο-
λείται παρά μόνο με την οικονομία», πρόσθεσε
και εξήγησε ότι «αυτά είναι τερατώδη πράγματα,
όταν καταργείται η βαθμολογία, τα σχολεία
αριστείας και εμείς ασχολούμαστε με το αν
θα μας δώσουν μια παροχή για να έχουμε
ρευστότητα».

«Φανταζόμουν ότι ο Τσίπρας που έχει χά-
ρισμα, είχε κάποιο όραμα, κάποιες ευαισθησίες.
Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσεις καμμία κοι-
νωνική πολιτική όταν δεν έχεις βάλει προϋπο-
θέσεις αλλαγής του κοινωνικού αισθητηρίου».

Ναυτεμπορική
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Π
ερί το 1080 π.X. οι Δωριείς από

την Μεσσηνία, Άργος και Κόρινθο,

έφτασαν μέχρι τα Μέγαρα με σκοπό

στην συνέχεια να κατακτήσουν την

Αθήνα.

Πριν ξεκινήσουν για την κατάληψη

της Αθήνας, ζήτησαν τον χρησμό από

το μαντείο των Δελφών. Η Πυθία τους

είπε ότι θα κέρδιζαν τον πόλεμο, υπό

την προϋπόθεση να μην σκοτώσουν τον

Βασιλιά της Αθήνας, τον Κόδρο.

Όταν ο Βασιλιάς της Αθήνας, ο Κό-

δρος, το πληροφορήθηκε από κατοίκους

των Δελφών, αποφάσισε να θυσιαστεί

για να σώσει την πατρίδα του. Επειδή

όμως οι Δωριείς γνωρίζοντας τον χρησμό

θα απέφευγαν να τον σκοτώσουν, απο-

φάσισε να προσποιηθεί τον ζητιάνο και

με ρούχα ζητιάνου πέρασε στο στρατό-

πεδο των Δωριέων, προσποιούμενος ότι

μαζεύει ξύλα. Όταν συνάντησε δύο Δω-

ριείς στρατιώτες, προκάλεσε ένα από

αυτούς, τον οποίον και σκότωσε, και

αφέθηκε να φονευθεί από τον άλλον

που δεν γνώριζε ότι ήταν ο Κόδρος, ο

Βασιλιάς της Αθήνας. Καθώς πληροφο-

ρήθηκαν οι Αθηναίοι τον θάνατο του

Βασιλιά τους, ζήτησαν από τους Δωριείς

το πτώμα του για τον θάψουν. Τότε οι

Δωριείς, έχοντας υπόψη τον χρησμό του

μαντείου των Δελφών, αποφάσισαν να

μην συνεχίσουν την εκστρατεία τους

κατά της Αθήνας, παραμένοντας στα

Μέγαρα τα οποία και κατέκτησαν. Έτσι

η Αθήνα σώθηκε, χάρη στη θυσία του 

Η γ έ τ η  της.

H Θυσία του Βασιλιά της Αθήνας

Κόδρου, ας αποτελέσει φωτεινό παρά-

δειγμα για τους τωρινούς μας ηγέτες.

Στην σύγχρονη ελληνική ιστορία, και

συγκεκριμένα μετά την επανάσταση του

1821, το Έθνος μας είχε την τύχη να

έχει ένα μεγάλο Κυβερνήτη/Ηγέτη, τον

Ιωάννη Καποδίστρια. Δυστυχώς τα ιδιο-

τελή, τοπικά και ξένα, συμφέροντα δεν

τον άφησαν να ολοκληρώσει το εθνικό

του έργο για την μεταμόρφωση της

χώρας σε κράτος δικαίου, ισχυρού και

οργανωμένου. Τον δολοφόνησαν στο

Ναύπλιο την 9η Οκτωβρίου 1831. 

Για να καταλάβουμε το μεγαλείο του

μεγάλου αυτού Ηγέτη, παρακάτω πα-

ραθέτω ένα απόσπασμα από την Δ΄

Εθνοσυνέλευση:

«Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών συμμετά-

σχουν εις την κυβέρνηση θέλουν γνωρίσει

μεθ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώ-

σεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουρ-

γήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν

μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του

υψηλού υπουργήματός των και με τας

εκδουλεύσεις των, αλλά ότι οι μισθοί

ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με

τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η κυ-

βέρνησις εις την εξουσία της…»

«…Εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά

μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμαι να

αγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια

χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσο

ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις

εσχάτην πενία».

Ιωάννης Καποδίστριας

Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος

Τώρα ας δούμε πως θα ήθελε ο ελ-

ληνικός λαός τους Ταγούς του αλλά και

όσους κατέχουν δημόσια αξιώματα: 

Ο πολιτικός ηγέτης πρέπει να έχει

βίο ακηλίδωτο, ώστε να τον έχουν όλοι

ως παράδειγμα.

Οι άρχοντες του κράτους θα πρέπει

να ξεπερνούν κατά πολύ τους άλλους,

να γίνονται καθημερινά ανώτεροι, να

έχουν αξία και αρετή ανάλογη με το

αξίωμά τους.

Οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να έχουν

υψηλή νοημοσύνη, να ομιλούν με παρ-

ρησία, να μισούν την πονηρία, να είναι

ήπιοι και φιλάνθρωποι, να παραβλέπουν

τα δικά τους συμφέροντα και να φροντί-

ζουν για τα προβλήματα του λαού τους.

Να φροντίζουν για την υστεροφημία

τους με τα έργα τους για τον λαό τους

και γενικότερα για το Έθνος και όχι για

τον παράνομο πλουτισμό τους (υπεξαί-

ρεση δημόσιας περιουσίας, μίζες, δω-

ροληψία κλπ).

Σύμφωνα με την ρήση του Ισοκράτη:

«Από την διαχείριση των κοινών να φεύ-

γεις όχι πιο πλούσιος αλλά πιο δοξασμέ-

νος».

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα: «Ο πραγ-

ματικός άρχοντας δεν είναι φτιαγμένος

από την φύση να αποβλέπει στο δικό του

συμφέρον, αλλά στο συμφέρον των πολι-

τών».

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη: «Να

είναι δίκαιοι γιατί η δικαιοσύνη είναι

αρετή της ψυχής και απονέμει στον καθένα

αυτό που του αξίζει, αυτό που δικαιούται». 

Τώρα, ο ελληνικός λαός ας κρίνει

με σωφροσύνη αυτούς που θα τον κυ-

βερνήσουν, με γνώμονα το εθνικό συμ-

φέρον.

Χρήστος Γιανταμίδης

Θρακομακεδόνες

Η θυσία του Ηγέτη για την Πατρίδα του



Το Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης κοντά στους 
μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης» από την
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αχαρνών σε συνεργασία με
την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ). 

Το Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης βρέθηκε στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου
Αχαρνών που γέμισε με τις παιδικές φωνές των 382 μαθητών της Δ’, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης
από 6 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αχαρνών, την Παρασκευή 15 Μαίου 2015. 

Στόχος της εκδήλωσης η ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών για την προστασία
του περιβάλλοντος και η εκπαίδευσή τους για το πώς να ανακυκλώνουν σωστά τις
χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Η εκπαίδευση περιλάμβανε μια σειρά από πρωτότυπα
παιχνίδια και δράσεις σχετικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση, που προσέλκυσαν
το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών που συμμετείχαν με ενθουσιασμό, ζητώντας να
μάθουν περισσότερα. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι: HELMEPA JUNIOR ( ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΩΚΕΑΝΟΥΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ), ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΣΩΜΑ ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ, ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ.

Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ πρόσφερε το σκίαστρο που κράτησε ίσκιο στα παιχνίδια
των μικρών μαθητών, εμφιαλωμένα νερά, και τα πούλμαν για τη μεταφορά των
μαθητών από τα σχολεία στο Δημαρχείο και την επιστροφή τους στα σχολεία τους.
Επίσης, η ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε - ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ προσέφερε εμφιαλωμένα
νερά στους μικρούς μαθητές. 
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Προγραμματισμένη επίσκεψη στο Δη-
μαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών πραγματοποίησε
ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης, την
Πέμπτη 21 Μαΐου 2015. Τον Υπουργό υπο-
δέχθηκαν ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός και ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου κ. Θανάσης Κατσιγιάννης και συζή-
τησαν εκτενώς την έλλειψη σύγχρονων

υποδομών στις Αχαρνές καθώς και τα
μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τη
βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών
και τη δημιουργία νέων. 

Την ατζέντα της συζήτησης μονοπώλησε
η επίσπευση και ολοκλήρωση της αν-
τιπλημμυρικής προστασίας των Αχαρ-
νών, η πρόοδος των έργων ασφαλτό-
στρωσης για τη βελτίωση του οδικού δι-
κτύου του Δήμου καθώς και το πολύ σο-
βαρό θέμα των σχολικών κτιριακών
εγκαταστάσεων, και συγκεκριμένα τη
δημιουργία νέων σχολικών μονάδων για
τη στέγαση των μαθητών του Δήμου Αχαρ-
νών και τις επισκευές στις ήδη υπάρχουσες.
Ειδικά για το θέμα των σχολικών μονάδων
είχε προηγηθεί σύσκεψη πριν λίγες ημέρες
στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων με εκπροσώπους του Δήμου ανα-
φορικά με το πρόβλημα στέγασης και
ασφαλούς λειτουργίας του 9ου Δημοτικού
Σχολείου Αχαρνών. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός ευ-
χαρίστησε τον Υπουργό κ Σπίρτζη για την
ευαισθησία του και την άμεση ανταπόκρισή
του στο πρόβλημα που προέκυψε με το
9ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, και δήλωσε: 

“Η ποιότητα των υποδομών και του
οδικού δικτύου στις Αχαρνές βρίσκεται σε
δραματικά χαμηλό επίπεδο και δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες
μιας σύγχρονης και μεγάλης πόλης. Πρό-
κειται για υποδομές με σοβαρές ελλεί-
ψεις, απαρχαιωμένες που δεν πληρούν
τις σύγχρονες υψηλές προδιαγραφές
ασφάλειας και λειτουργικότητας. Ειδικά
σε ότι αφορά τις σχολικές μονάδες του
Δήμου, επιβάλλεται η λήψη άμεσων μέτρων
που θα διασφαλίζουν ένα ασφαλές και λει-
τουργικό σχολείο για τα παιδιά μας. Προ-
σβλέπουμε στη βοήθεια του Υπουργού κ
Σπίρτζη για τη βελτίωση των κτιριακών
υποδομών του Δήμου μας, την αναβάθμιση
και τον εκσυγχρονισμό του οδικού μας δι-
κτύου“. 

Επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών

και Δικτύων στο Δημαρχείο Αχαρνών
Ιερός Ναός Αγ.Βλασίου Αχαρνών

Ευχαριστήριο
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης ευχαριστεί όλους και όλες εσάς που τιμήσατε

την εκδήλωσή μας την 11η Μαΐου 2015 στην αίθουσα δεξιώσεων Χρυσό
Ελάφι.

Τα χρήματα της εκδήλωσης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την
αγορά τροφίμων των άπορων οικογενειών της ενορίας μας.

Ευχαριστούμε επίσης:
Τους αδελφούς Γεώργιο, Τάσο, Αργύρη, Πέτρο και Γιώργο Καβαλάρη

για την αίθουσα και το τσάι που μας προσέφεραν για άλλη μια φορά δω-
ρεάν.

Τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και την πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ
κα Μαρία Ναυροζίδου, για την ορχήστρα και την μικροφωνική εγκατά-
σταση.

Την χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνίδων Αχαρνών, την πρό-
εδρο κα Νίτσα Βαρελά, τους χοροδιδασκάλους κ. Σπύρο Βαρελά και κα
Μαρία Λιβανού που πάντοτε λαμπρύνουν με την παρουσία τους την εκ-
δήλωσή μας.

Την ορχήστρα του Δήμου Αχαρνών που μας διασκέδασε αφιλοκερδώς.
Τα ζαχαροπλαστεία Παπασπύρου (Papaspirou), ιδιαιτέρως δε τον κ. Θα-

νάση Παπασπύρου για την έκπτωση της τάξεως του 50% στα εδέσματα
που προσφέραμε στην εκδήλωση.

Όσους και όσες μας προσέφεραν τα δώρα της λαχειοφόρου καθώς επί-
σης τα καταστήματα Barbara, Ladybird, Μελισσοκέρι, Έλα, Αλέκα και
το φαρμακείο της κας Ελένης Κόλια.

Τέλος, όλους εσάς που επώνυμα ή ανώνυμα στηρίζετε το έργο μας με
οιονδήποτε τρόπο, προσφέροντας τη δύσκολη αυτή περίοδο, τρόφιμα ή
χρήματα.
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Διαδικτυακές Συμπεριφορές Υψηλού Κινδύνου
Την Πέμπτη 14/5/2015 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της πόλης μας πραγ-

ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Ημερίδα με θέμα «Διαδικτυακές Συμπεριφορές Υψηλού
Κινδύνου».

Η Ημερίδα έγινε με συνεργασία του Δήμου Αχαρνών, της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
Αχαρνών, της Τράπεζας Αίματος «Δέντρο Ζωής», του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η ημερίδα απευθυνόταν σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, που επιθυμούσαν να
μάθουν περισσότερα για τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων του ψηφιακού

κόσμου και την προσαρ-
μογή στα νέα δεδομένα.

Κεντρικός Ομιλητής
της Εκδήλωσης ήταν ο
Υποστράτηγος Εμμανουήλ
Σφακιανάκης Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
που σε συνεργασία με

εξειδικευμένους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. ανέλυσαν τους κινδύνους που παραμονεύουν
όταν ένα παιδί χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς την επίβλεψη των
γονέων του, καθώς και τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι παιδόφιλοι για να προσεγγίσουν
τα θύματά τους. Αναφορά έγινε επίσης στις απάτες μέσω διαδικτύου με σκοπό να
αποσπάσουν χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς και τους τρόπους που επιλέγουν οι
χάκερς για να κλέψουν προσωπικά δεδομένα από τους υπολογιστές μας, ενώ συνέστησε
την προσοχή όλων όσοι ανεβάζουν προσωπικά τους στοιχεία στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, σημειώνοντας ενδεικτικά ότι το «φακέλωμα» διαρκεί για πάντα. Τέλος, ο Υπο-
στράτηγος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις μεγάλες επιτυχίες του Σώματος
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τις διεθνείς διακρίσεις από το FBI, ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλες, που κατατάσσουν την
Ελληνική Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ανάμεσα στις καλλίτερες του
κόσμου. 

Στόχος ήταν η προβολή της νέας καινοτόμου εφαρμογής CYBERKID, παράλληλα με τις
δραστηριότητες της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία περιλαμβάνει
την πρόληψη, έρευνα και καταστολή εγκλημάτων και αντικοινωνικών συμπεριφορών που
διαπράττονται, μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

ó÷ïëÞ

ïäçãþí 

Ã. ÊÅ×ÁÃÉÁÓ 
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ÁÍÁÈÅÙÑÇÓÅÉÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÙÍ  

ÔÇË.: 210-24.32.836

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ 125 6977 24.88.33

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ 6944 29.77.78
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Διέπρεψαν οι μαθητές στη Γιορτή Παραδοσιακών Χορών
Η ζωντάνια, το κέφι, η ευρηματικότητα και η ακρίβεια στα βήματα των παραδοσιακών

χορών, ήταν τα χαρακτηριστικά των ομάδων παραδοσιακών χορών από τα σχολεία
που συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε την Τετάρτη 29 Απριλίου στο Δημοτικό
Κλειστό  Γυμναστήριο “Μπάμπης Χολίδης” του Δήμου Αχαρνών.

Στη Μαθητική Γιορτή Παραδοσιακών Χορών συμμετείχε το Γυμνάσιο της Άνοιξης,
το 1ο, 2ο, 3ο και 11ο Γυμνάσιο Αχαρνών, το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αχαρνών, το
Γυμνάσιο Διονύσου “Φώτης Κόντογλου”, το Γυμνάσιο Δροσιάς, το Γυμνάσιο Καλάμου,
το Γυμνάσιο “Παιδαγωγική Πρωτοπορία”, το Γυμνάσιο “Ώθηση”, το ΕΠΑΛ Κρυονερίου,
καθώς και το 2ο και 7ο Λύκειο Αχαρνών.

Ο Δήμος Αχαρνών βράβευσε τις σχολικές ομάδες παραδοσιακών χορών δια των
εκπροσώπων του: τον κ. Στάθη Τοπαλίδη, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, τον κ. Κώστα Καρυδάκη, Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και την κ. Γεωργία Ευθυμιάδου Τουμανίδη,
Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών.

Κατά το κλείσιμο της εκδήλωσης, το κέφι των μαθητών “ένωσε” όλες τις ομάδες
παραδοσιακών χορών από τα σχολεία που συμμετείχαν, σε έναν μεγάλο κύκλο που
“ξεχείλιζε” από χαρά και νιάτα.
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Η ασθένεια δεν προκαλείται από ιούς και
βακτήρια, αλλά απ’ το αδύναμο ανοσοποιητικό
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Η ασθένεια δεν προκαλείται από ιούς

και βακτήρια, αλλά απο το εξασθενη-

μένο ανοσοποιητικό σύστημα. Αν μπο-

ρούσαμε να δούμε σε μία κινηματο-

γραφική ταινία την δράση του ανοσο-

ποιητικού μας συστήματος και την προ-

σπάθειά του  να μας κρατήσει υγιείς,

εκτός από την συγκίνηση που θα νιώ-

θαμε, θα τρέχαμε αμέσως να το βοη-

θήσουμε και θα προσέχαμε υπερβολικά

να μην του γίνουμε εμπόδιο σε αυτή

του την προσπάθεια. Ας το κάνουμε

λοιπόν. Ας το βοηθήσουμε και ας προ-

σέξουμε να μην του γίνουμε εμπόδιο.

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι από

τα σημαντικότερα συστήματα του ορ-

γανισμού. Αυτό είναι υπεύθυνο και

αυτό καθορίζει την κατάσταση του ορ-

γανισμού. Είναι ένα σύνθετο αμυντικό

και αποδοτικό σύστημα, είναι η ασπίδα

που έχει στηθεί μπροστά στους εισβο-

λείς. Ιοί, βακτήρια και ασθένειες, τίποτα

δεν μπορεί να προσπελάσει ένα ισχυρό

ανοσοποιητικό σύστημα.

Αλλά τότε γιατί πολλές φορές το

σώμα μας ασθενεί; Μα γιατί φίλοι μου

ανοίξαμε την πόρτα. Μα, θα πούμε,

δεν την ανοίξαμε. Αποκλείεται… κάποια

κερκόπορτα αφήσαμε ανοιχτή και από

κει τρύπωσε ο εχθρός. Λοιπόν τί εξα-

σθενεί και τί επηρεάζει αρνητικά ή

θετικά το ανοσοποιητικό μας σύστη-

μα;

Πρώτα από όλα η τροφή και η δια-

τροφή. Η σωστή λειτουργία του ανο-

σοποιητικού -όπως και των περισσοτέ-

ρων συστημάτων του ανθρωπίνου σώ-

ματος- εξαρτάται από την σωστή δια-

τροφή. Τόσο οι υποσιτισμένοι όσο και

οι υπερσιτισμένοι άνθρωποι διατρέχουν

μεγάλους και ίδιους κινδύνους εκδή-

λωσης ασθενειών και προσβολής από

μικρόβια και βακτήρια. Είναι ηλίου φα-

εινότερον λοιπόν ότι για να έχουμε ένα

ισχυρό και δυνατό ανοσοποιητικό σύ-

στημα απαιτείται σταθερή πρόσληψη

όλων των απαραίτητων βιταμινών, ιχνο-

στοιχείων και ανόργανων αλάτων. Και

αυτό μπορούμε να το πετύχουμε ΜΟΝΟ

με την κατανάλωση ισορροπημένης δί-

αιτας που θα περιλαμβάνει σε καθη-

μερινή βάση άφθονα νωπά και ωμά

φρούτα και λαχανικά με περαιτέρω αύ-

ξηση κάποιων από αυτών , όπως:

α) του λεμονιού,του οποίου ο χυμός

είναι από τους καλλίτερους ενισχυτές

του ανοσοποιητικού.

β) του ροδιού.

γ) του μπρόκολου.

δ) των πορτοκαλιών.

Αύξηση των βοτάνων εκείνων που

είναι γνωστά για τις ανοσοποιητικές

τους ιδιότητες όπως π.χ.: 

α) η τσουκνίδα.

β) το φασκόμηλο.

γ) το σκόρδο.

Περισσότερη χρήση αιθέριων ελαίων

για θεραπείες παθήσεων όπως: η ακμή,

το έκζεμα, ο έρπης ζωστήρ, η αρθρίτιδα,

η candida, που εκτός από την θεραπεία

επιτυγχάνουμε και την ενίσχυση του

ανοσοποιητικού. Ένας άλλος καταστρο-

φικός παράγοντας για το ανοσοποιητικό

σύστημα είναι το στρες.

Το στρες αποδυναμώνει το ανοσο-

ποιητικό σύστημα. Πολλοί ερευνητές

επισημαίνουν ότι οι γιατροί πρέπει να

κατανοήσουν τον ρόλο του στρες στην

παθογένεια των ασθενειών και να προ-

τρέψουν τους ασθενείς σε μια αλλαγή

συμπεριφοράς και αντιμετώπισης γε-

γονότων και καταστάσεων για να βελ-

τιωθεί η υγεία τους. Σε παλαιότερες

έρευνες, όσο και σε νέες, έχει αναφερθεί

ότι το ψυχολογικό στρες επηρεάζει κα-

ταστροφικά το ανοσοποιητικό, το απο-

δυναμώνει, το εξασθενεί και αποκόπτει

τα δίκτυα που το συνδέουν με τα άλλα

συστήματα του οργανισμού όπως το

νευρικό και το ενδοκρινικό.

Η μεγαλύτερη καταστολή του ανο-

σοποιητικού συστήματος παρουσιάζεται

όταν το στρες είναι χρόνιο και παρατε-

ταμένο. Τότε οι αρνητικές επιπτώσεις

στους μηχανισμούς και στα κύτταρα

του ανοσοποιητικού είναι καταστροφι-

κές. Ας θυμόμαστε λοιπόν να γελάμε,

γιατί το γέλιο μπορεί να μας βοηθήσει

σημαντικά να διαχειριστούμε με σωστό

και εποικοδομητικό τρόπο το ψυχολο-

γικό στρες και γιατί αυξάνει σημαντικά

την δραστηριότητα των Τ κυττάρων.

Ένας άλλος τώρα παράγοντας που επη-

ρεάζει θετικά και ενισχύει το ανοσο-

ποιητικό μας σύστημα είναι ο ήλιος.

Ναι ο ήλιος. Και αυτό γιατί η βιταμίνη

D η οποία παράγεται στο δέρμα μας

με την έκθεσή μας στον ήλιο παίζει κα-

θοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση των

Τ-κυττάρων του ανοσοποιητικού… τα

Τ-κύτταρα όταν ένας παθογόνος οργα-

νισμός εισέλθει στον οργανισμό μας

ενεργοποιούνται πάραυτα. Αν δεν υπάρ-

χει βιταμίνη D τα Τ-κύτταρα τα οποία

την αναζητούν μέσα στο αίμα δεν θα

αρχίσουν καν να κινητοποιούνται, ανα-

φέρουν Δανοί ερευνητές. Και ερχόμαστε

στην ζάχαρη!!!

Μελέτες και ερευνητές δεν σταματούν

να επισημαίνουν τις καταστροφικές συ-

νέπειες της κατανάλωσης απλών σακ-

χάρων για την σωστή λειτουργία του

ανοσοποιητικού συστήματος μας και

να μην ξεχάσω να επισημάνω την άκρως

θετική δράση στην άμυνα του οργανι-

σμού και τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο

τους στο ανοσοποιητικό μας σύστημα

του Σεληνίου και του ψευδαργύρου.

Αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία βρί-

σκονται, το μεν σελήνιο στα θαλασσινά,

στα αναποφλοίωτα δημητριακά, στο

κρέας και  στους ξηρούς καρπούς, ο δε

ψευδάργυρος στα καρύδια, στα φασό-

λια, στα οστρακοειδή και στο κόκκινο

κρέας, δεν πρέπει να λείπουν από καμία

ισορροπημένη διατροφή. Ας μην αμε-

λούμε λοιπόν να φροντίζουμε τον ορ-

γανισμό μας και να προσέχουμε -όσο

περνά από το χέρι μας- να μην του δη-

μιουργούμε ανοσολογική ανεπάρκεια.

http://botanologia.blogspot.gr

Δῆθεν οἰκονομική πολιτική 
...Δῆθεν ἐναλλακτικές ἀπόψεις τοῦ δῆθεν ἐναλλακτικοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονο-

μικῶν, οἱ ὁποῖες ἰσοπεδώθηκαν ἀπό ὅλους τούς ἄλλους Ὑπουργούς καί οἰκο-

νομολόγους στίς δῆθεν διαπραγματεύσεις, ὅπου τό μόνο πρᾶγμα πού κάναμε

ἦταν νά ἀρνούμαστε τόν διάλογο καί νά λέμε σέ ὅλα ὄχι. 

Τώρα περάσαμε στίς δῆθεν προτάσεις πρός τό Γιούρογκρουπ μέ στόχο νά

πᾶμε σέ μιά δῆθεν συμφωνία, πού θά περιλαμβάνει μόνον ἀνώδυνα μέτρα,

γιά νά πᾶμε μετά σέ μιά ἄλλη δῆθεν μεγάλη διαπραγμάτευση γιά τό Ἀσφαλι-

στικό, στό ὁποῖο θά ἀναζητήσουμε πάλι δῆθεν λύσεις, γιά νά ὑπογράψουμε

τελικά δῆθεν ἀναπτυξιακή συμφωνία, πού θά εἶναι ἕνα τρίτο μνημόνιο, τό

ὁποῖο φυσικά δέν θά ὀνομάζεται ἔτσι.... 
Γρηγόρης Νικολόπουλος 

Α΄ θέμα 



εναντίον του εαυτού του. Είμαι δά-
σκαλος και φιλοδοξώ να είμαι παν-
τοτεινά κοινόλεκτρος της αλήθειας
με συνειδητή επιλογή ζωής τη με-
τριοπάθεια και τη συνδιαλλαγή. Γί-
νομαι όμως διψώδης για μάχη και
γυμνοξιφήρης εναντίον του ανθρω-
πάκου, που σε πανστρατιά με τους
ομοίους του συστρατεύονται με
τους μικρούς και ανάξιους ενάντια
στους δημιουργούς, τους προφήτες,
τους δασκάλους, τους πρωτοπό-
ρους. Ιστορικά γίνεται εμφανής ο
ανθρωπάκος, όταν χαστουκίζει το
Χριστό στο Πραιτώριο και όταν τον
λοιδορεί πάνω στο σταυρό. Δεν τον
περιφρονώ τον ανθρωπάκο. Τον πε-
ριγράφω όμως με ακρίβεια για να
του απλώσω το χέρι και να τον τρα-
βήξω από το θέατρο του ανθρώπου
που εκφράζει. Ο ανθρωπάκος απορ-
ρίπτει την αλήθεια ως επιστημονικό
αίτημα και την δέχεται ανενδοίαστα,
όταν την γράφει ο πληρωμένος προ-
παγανδιστής δημοσιογράφος στις
εφημερίδες και την εκφωνεί στην
τηλεόραση ο ενσυνείδητος κατα-
δολιευτής των ονείρων του. Στραγ-
καλίζει καθημερινά και δολοφονεί
την πρωτοτυπία, εξυμνεί τη χυδαι-
ότητα, βανδαλίζει κάθε καθαρή επι-
φάνεια τοίχου με την πρόφαση ότι
διακινεί ιδέες, εκχυδαΐζει και βλα-
σφημεί στις αθλητικές συγκεντρώ-
σεις τα όσια και τα ιερά των συναν-
θρώπων του και επιβάλλει με χέρι
βίας τη μικρότητά του αντιπαλαί-
οντας την αγάπη, τη φιλοφροσύνη,
την γενναιοδωρία του σπουδαίου

ανθρώπου. Σ’ αυτή την προσπάθεια
καταπολέμησης του μικρού και υπε-
ράσπισης του ωραίου ο Αριστοτέλης
και οι εκπρόσωποί του επιστρα-
τεύουν τους αφανείς ήρωες της
καθημερινότητας για να ασπρίσουν
με απλό ασβέστη την ασχήμια και
τη βαρβαρότητα της αμάθειας. Τους
θαυμάζω, τους ευγνωμονώ και είμαι
ένοπλος παραστάτης στις γραμμές
τους. Ποτέ δεν απελπίζομαι. Έχω
πίστη στο σχέδιο του Θεού και η
ιστορία δικαιώνει πάντοτε εκείνους
που ονειρεύονται και ελπίζουν. Σας
ζητώ να γίνετε «ο πλησίον» του Αρι-
στοτέλη. Ο Κύριος κατωνόμασε ως
πλησίον «τον ποίησαντα το έλεος».
Παρακαλώ σας γίνετε ο πλησίον
στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας,
στο καφενείο, στο δρόμο, στις συγ-
κεντρώσεις μας και αγκαλιάστε τον
άνθρωπο, που πρέπει με όλη μας
την ψυχή να υπερασπιστούμε. Σας
τον περιγράφω: Διονυσιακός, ελι-
ξίβλαστος σε ιδεώδη, εύσημος με
αρετές, ενσπέρματος ήθους, έν-
σπονδος προς όλους, ενστιγματικός
της ευγένειας, βουκόλος της εν-
στόμισης όλων στην ευπρέπεια, εν-
τατήρας της προσπάθειας, με εν-
τερόνεια εσωτερικής ποιότητας. Ο
λόγος αυτού του πλησίον είναι εν-
τράτα εξακτίνωσης ήθους, εντρυφεί
σε πνευματικές ηδονές, νυγρός σε
αρετές, ασκεί ενωμοτία στα ήθη,
εξάγυνος για το κάλλος με ικανό-
τητες εξαμμάτισης των προστριβών
από φθόνο με στόχευση την εξανε-
μία. Τέτοιους πλησίον πρέπει να
στοχεύει η κοινωνική αγωγή και ο
Λαογραφικός Σύλλογος Αριστοτέ-

λης εργάζεται και γίνεται έξαρμα
πολιτιστικό, εξάστρα του τόπου μας
και εξάτοξη γέφυρα σύνδεσης με
την καλοσύνη, τον έρωτα, την αγά-
πη, την ηθική, τη φιλία την αναστύ-
λωση των αξιών. Ο Αριστοτέλης
παραστέκεται σε εκείνους που γί-
νονται εξκούβιτοι της διατήρησης
της ηθικής τάξεως και είναι ξένοι
προς κάθε έπαρμα και επέρειση.

Γνωστοί Θρακομακεδονίτες φίλοι
μου-εκτός από το Θύμιο Ράππο- ο
Γεράσιμος Φαράντος, ο Κώστας
Χαμηλοθώρης, ο καθηγητής Πανα-
γιώτης Πατσής και ο δάσκαλος Πά-
νος Αναστόπουλος μαζί με το Γιάννη
Ματθαίου-όλοι τους είναι ιερά τέ-
ρατα της καθημερινότητάς μου-
διαμαρτύρονται ότι χρησιμοποιώ
δυσνόητες και αρχαιοπρεπείς λέ-
ξεις. 

Το σύνολο των λέξεων αυτού
του κειμένου ανήκει στη δημοτική
γλώσσα και σας καλώ σε δοκιμασία
μαζί με εκείνους κι εσάς να στρω-
θείτε στο διάβασμα, να σκάψετε
στο κοίτασμα της κληρονομιάς μας
και να γίνετε ορθροβόες. Το τελευ-
ταίο αρχαιοπρεπές. Σας ζητώ να
θυμάστε πάντα: «Οδούς δικαίας
ζωής φυλάσσει παιδεία». Ας κάνουμε
κανόνα ζωής μας το ποίημα του
Χαλίλ Γκιμπράν, που τραγουδάει
«Σπείρε ένα σπόρο μες τη γης για
ν’ αποκτήσεις γνώση: / ό,τι σε λίγο
λούλουδο θα σου ανταποδώσει. /
Κανένας πόθος δυνατός ούτε έρω-
τας μεγάλος, / δε μένουν ανεκπλή-
ρωτοι, μηδ— ο ένας ουδ’ ο άλλος».

Κωνσταντίνος Καλογεράς
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Υιοθεσία με χορούς και τραγούδια…

Ο ΚΟΤΙΝΟΣ υιοθετήθηκε από το Παράρτημα Αχαρνών της

ΕΓΕ μέσα σε πανηγυρική εκδήλωση στις 19 Μαΐου 2015. Χο-

ρεύοντας, οι γυναίκες υποδέχθηκαν τον ΚΟΤΙΝΟ με την Πρόεδρο

του παραρτήματος, Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά να τονίζει πως θα

γίνει κάθε προσπάθεια για διάδοση των μηνυμάτων που μεταφέρει

το δένδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκπρόσωποι του Παραρτήματος πα-

ρέλαβαν φάρμακα που συγκεντρώθηκαν κατά την παραμονή του

ΚΟΤΙΝΟΥ στο κτίριο του Ορειβατικού Συλλόγου, παρουσία μελών

της Κίνησης Πολιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου

Αχαρνών ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ και του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου

Αχαρνών. Στη συνέχεια, τα φάρμακα παραδόθηκαν στο Κοινωνικό

Φαρμακείο των δομών του Ομίλου για την UNESCO Νομού

Πειραιώς και Νήσων και στον πρόεδρο Ιωάννη Μαρωνίτη. 

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Χ. Καζανάς δήλωσε πως είναι πολύ

συγκινητική τόσο η ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας όσο

και η ευχαρίστηση στα πρόσωπα των ανθρώπων που δέχονται

τις προσφορές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνέχεια από τη σελ. 8

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» παρ΄ημίν ενοικεί «ΛΥΚΕΙΟΝ» το γε νυν εξανέστη.
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Τα εκπαιδευτικά πρότυπα που ελευθέρωσαν το Γένος
Κωνσταντίνος Χολέβας- Πολιτικός Επιστήμων

Στις ημέρες μας βλέπουμε να γίνονται
πρότυπα των νέων διάφοροι τηλεοπτικοί
μαϊντανοί, ποδοσφαιρικοί αστέρες, νεαροί
που κατηγορούνται για ληστεία και τρομο-
κρατικές ενέργειες και άλλα τέτοια περίεργα.
Μέ αφορμή την Επέτειο της 25ης Μαρτίου
θεωρώ χρήσιμο να θυμηθούμε με ποιες παι-
δαγωγικές αρχές και με ποια εκπαιδευτικά
πρότυπα γαλουχήθηκαν οι πρωταγωνιστές
της Ελευθερίας μας. Τι δίδασκαν οι διδάσκα-
λοι του Γένους και τι μάθαιναν τα ελληνό-
πουλα είτε στα κρυφά σχολειά είτε στα φα-
νερά, ειδικά μετά το 1700, όταν οι Οθωμανοί
ανέχθηκαν τη λειτουργία σπουδαίων σχο-
λείων των ελληνικών και χριστιανικών γραμ-
μάτων.

Το θαυμάσιο περιοδικό ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑ στο τεύχος Μαρτίου 2015 παρου-
σιάζει ένα αφιέρωμα στους Διδασκάλους του
Γένους, από το οποίο σταχυολογώ ορισμένες
λίαν διαφωτιστικές επισημάνσεις.

Αρχίζουμε από τον Άγιο Κοσμά τον Αι-
τωλό, ο οποίος μαρτύρησε στη Βόρειο
Ήπειρο το 1779. ‘Ελεγε σχετικά με τον σκοπό
της παιδείας: «Να μαζευθήτε όλοι να κά-
μνετε ένα σχολείον καλόν, να βάλετε και επι-
τρόπους να το κυβερνούν, να βάνουν διδά-
σκαλον να μανθάνουν όλα τα παιδιά
γράμματα, πλούσια και φτωχά. Διότι από το
σχολείον μανθάνομεν τι είναι Θεός, τι είναι
Αγία Τριάς, τι είναι Άγγελοι, δαίμονες, πα-
ράδεισος, κόλασις, αρετή, κακία, τι είναι
ψυχή, σώμα, κλπ. Διότι χωρίς το σχολείον
περιπατούμεν εις το σκότος. Από το σχολείον
ανοίγει το μοναστήριον. Αν δεν ήτο το σχο-
λείον, πού ήθελον μάθει εγώ να σας διδά-
σκω;».

Ο φημισμένος ρήτωρ και λόγιος του 19ου
αιώνος, ο Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος
Οικονόμος ο εξ Οικονόμων (από γενιά Οικο-
νόμων, δηλαδή εγγάμων ιερέων που είχαν
λάβει το οφφίκιον του Οικονόμου), γεννή-
θηκε στην Τσαριτσάνη Θεσσαλίας και είναι
θαμμένος στην αυλή της Ιεράς Μονής Ασω-
μάτων Πετράκη, στην Αθήνα. Έγραφε σχε-
τικά με την αληθινή παιδεία:

«Ο αληθής πεπαιδευμένος ευσεβεί τα

προς τον Θεόν, ευσεβεί περί γονείς και οι-
κείους και φίλους και πατρίδα. Ιερώτατόν
του χρέος νομίζει να ωφελήση τους ομογενείς
του. Τιμά την αλήθειαν και μισεί από καρδίας
το ψεύδος. Είναι δίκαιος προς τους αλλους.
Είναι φιλάνθρωπος και ευεργετικός προς
πάντας. Είναι μ’ ένα λόγον οπαδός αχώριστος
του ορθού λόγου και της αρετής».

Η καθηγήτρια Μαρία Μαντουβάλου πα-
ρουσιάζει στο ίδιο τεύχος το βιβλίο «Χρη-
στοήθεια» του Αντωνίου του Βυζαντίου, το
οποίο από το 1720 χρησίμευσε ως κύριο δι-
δακτικό βοήθημα στα σχολεία των υποδού-
λων Ελλήνων. Η Χρηστοήθεια δίδασκε στους
νέους τις εξής αρχές, οι οποίες διαμόρφωσαν
τους μαχητές της Ελευθερίας:

1. Πρέπει να φέρονται με συστολή, αιδώ
και ευλάβεια στα θεία. 2. Να μάθουν να ντρέ-
πονται πολύ περισσότερο τον εαυτό τους
παρά τους άλλους. 3. Ποτέ να μην περιγελά-
σουν άνθρωπο για κάποιο φυσικό ελάττωμα
ή για άλλη έλλειψη των μελών του σώματος.
4. Η συναναστροφή να γίνεται με ανθρώπους
έντιμους και ενάρετους και να αποφεύγουν
με κάθε τρόπο τους διάγοντες αισχρή ζωή
και τους συκοφάντες. 5. Ο μαθητής να μην
είναι ατημέλητος, αλλά να αποφεύγει και τον
υπερβολικό καλλωπισμό. 6. Να μην είναι χαι-
ρέκακος με τη δυστυχία του άλλου. 7. Να μην
επιμένει επί ζητημάτων, για τα οποία δεν
έχει γνώση σαφή και βεβαία.

Η «Χρηστοήθεια» συμπληρωνόταν με την
«Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική» του ιερέως
Ιωάννου Πατούσα, η οποία εκδόθηκε το 1710
και περιλάμβανε επιλεγμένα κείμενα Αρ-
χαίων Ελλήνων συγγραφέων και Πατέρων
της Εκκλησίας.

Η σημερινή παιδεία, δυστυχώς, πόρρω
απέχει από τα κείμενα, τα πρότυπα και τα
διδάγματα, τα οποία διαμόρφωσαν το ελλη-
νορθόδοξο ήθος του 1821. Σημαντικό ρόλο
στη σημερινή πολυεπίπεδη κρίση διαδραμα-
τίζουν και τα λανθασμένα πρότυπα, τα οποία
καλλιεργήθηκαν στη νεολαία μας από μία
δήθεν προοδευτική παιδεία και από ορι-
σμένα ΜΜΕ. Αν αγαπούμε τα παιδιά μας, ας
μην τα αποκόπτουμε από τις ρίζες μας.

Ερώτημα σε ΟΗΕ για λάθρο: "Δυστυχισμένοι που έχουν να πληρώσουν 

3.000 ευρώ είναι τουλάχιστον παράδοξο" 

Έπρεπε να έρθει ένας γνήσιος Αφρικανός για

διαφωτίσει τους… κουτόφραγκους που φιλοδο-

ξούμε να τους μοιάσουμε και τους «προοδευτι-

κούς» Έλληνες, για την αλήθεια σχετικά με τους

εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους μετανάστες,

κυρίως Αφρικανούς και όχι μόνο, που τον τελευταίο

καιρό σαν τσουνάμι πλημυρίζουν την χώρα μας και

την ευρωπαϊκή ήπειρο. 

Ο Sergei Boret Bokwango, είναι μόνιμος αντι-

πρόσωπος του Κονγκό στην Open Networking User

Group του ΟΗΕ, που εδρεύει στην Γενεύη. Είναι

δηλαδή ένα αξιόπιστο πρόσωπο και το κυριότερο

προέρχεται από την Αφρική γι’ αυτό και ο λόγος

του έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Ο Sergei Boret Bokwango μιλώντας σε μια με-

γάλη και πολύ γνωστή γερμανική ειδησεογραφική

ιστοσελίδα, τόνισε κατ` αρχάς πως όλοι αυτοί που

έρχονται «κυνηγημένοι» στην Ευρώπη έχουν πλη-

ρώσει για τα ναύλα τους από 2.500 ευρώ και πάνω!

Δυστυχισμένοι που έχουν να πληρώσουν τέτοια

ναύλα, είναι τουλάχιστον παράδοξο! 

Και συνεχίζοντας δήλωσε ομολογώντας τα εξής

χαρακτηριστικά: «Οι Αφρικανοί που βλέπω εγώ

στην Ιταλία είναι αποβράσματα και αφρικανικά…

σκουπίδια. Αναρωτιέμαι γιατί η Ιταλία και οι άλλες

ευρωπαϊκές χώρες ανέχονται τέτοια άτομα να ει-

σέρχονται, (ανεξέλεγκτα), στην επικράτεια τους.

Έχω ένα πολύ έντονο συναίσθημα θυμού και ντρο-

πής απέναντι σε αυτούς τους Αφρικανούς λαθρο-

μετανάστες που είναι σαν αρουραίοι που θέλουν

να κατακυριεύσουν τις πόλεις της Ευρώπης». 

Κατά τα άλλα, εμείς με ανοιχτές τις «αγκάλες»

μας συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα να

ανεχόμαστε μια κατάσταση που μπορεί να εξελιχτεί

σαν η οριστική ταφόπετρα του ελληνορθόδοξου

ελληνισμού, προς δόξα της Νέας Τάξης του αφελ-

ληνισμού μας. 

Αν δεν αντιδράσουμε πριν είναι πολύ αργά… 

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ 
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας - Τουρκολόγος

Ο μύθος περί ’’Βυζαντινής αυτοκρατορίας’’ και ’’Βυζαντινών’’ 
Γράφει ο Φώτης Μιχαήλ, ιατρός

Σήμερα, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά,

δυστυχώς, ακόμα και μέσα στην πατρίδα

μας, οι περισσότεροι μιλάνε για ’’Βυζαν-

τινή αυτοκρατορία’’ και για ’’Βυζαντινούς’’.

Οι όροι Ρωμανία και Ρωμηός, σπάνια χρη-

σιμοποιούνται. 

Εμείς, όμως, οι Έλληνες, δεν δικαιολο-

γούμαστε να αγνοούμε την αλήθεια. Και

η αλήθεια είναι, ότι αυτοκρατορία με το

όνομα ‘’Βυζαντινή’’ δεν υπήρξε στην πραγ-

ματικότητα ποτέ. 

Οι Κωνσταντινουπολίτες, μέχρι και την

Άλωση, αναφέρονται σε όλες τις ιστορικές

πηγές ως Ρωμαίοι ή Ρωμηοί και η αυτο-

κρατορία ως Ρωμαϊκή. Ακόμα και η λαϊκή

μούσα, θρηνολογώντας την πτώση της Βα-

σιλεύουσας, αφοπλίζει κάθε δυτική ιστο-

ριογραφική ασέλγεια, λέγοντας: ’’Η Ρω-

μανία πάρθεν’’. 

Τους όρους ’’Βυζαντινός’’ και ’’Βυζαν-

τινή αυτοκρατορία’’ δεν τους συναντάμε

πουθενά. Τους επινόησε ο Γερμανός ιστο-

ρικός Ιερώνυμος Βόλφ, εκατό χρόνια μετά

την Άλωση, δηλαδή το 1562, για να εξυ-

πηρετήσει γεωπολιτικά συμφέροντα των

Φράγκων εις βάρος των Ρωμηών. Όπως

τότε, έτσι και στις μέρες μας, οι απόγονοι

του Βόλφ, δηλαδή οι σημερινοί μας ’’σύμ-

μαχοι’’ και ’’εταίροι’’, συνεχίζουν με τον

ίδιο φανατισμό, να επιβάλλουν διεθνώς

την χρήση των όρων ’’Βυζαντινή αυτοκρα-

τορία’’ και ’’Βυζαντινός’’, αρνούμενοι, εν-

τελώς ανιστόρητα, κάθε σχέση των Ελλή-

νων με την Ρωμανία και την Ρωμηοσύνη. 

Πολύτιμοι σύμμαχοί τους, σ’ αυτή την

ανθελληνική προπαγάνδα, αναδεικνύον-

ται, κάθε τόσο, οι λογής-λογής ιθαγενείς

συνεργάτες τους, οι οποίοι σοφίζονται το

παν, ώστε η Ελλάδα μας να φαίνεται εν-

τελώς ξεκομμένη από την Ρωμιοσύνη, να

μην συνδέεται με τους Έλληνες Αυτοκρά-

τορες της Ρωμανίας, να είναι αποξενω-

μένη από τους Έλληνες Πατέρες της καθ’

ημάς Ανατολής και να ψάχνει για προγό-

νους κατευθείαν στην Αρχαιότητα, λες και

προκύψαμε ως Έθνος, στα 1821, ξαφνικά

από παρθενογένεση. 

Για κάθε ιστορική απόδειξη, που βεβαι-

ώνει την αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια του

Γένους μας, οι δυτικοί τρέφουνε μίσος

άσβεστο. Έτσι ερμηνεύεται και το γεγονός,

ότι στο Μουσείο ιστορίας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης στις Βρυξέλλες, τα εκθέματα, ενώ

θα όφειλαν να αρχίζουν χρονολογικώς από

την πανάρχαια πολιτισμική παρουσία των

Ελλήνων στην γηραιά ήπειρο, αρχίζουν

από τον Καρλομάγνο, δηλαδή, μόλις από

το 800 μετά Χριστόν! 

Να, λοιπόν, γιατί ονομάζουνε την αυ-

τοκρατορία μας ’’Βυζαντινή’’, αποσιωπών-

τας ταυτόχρονα κάθε μας σχέση με την

Ρωμηοσύνη και την Ορθόδοξη Ανατολική

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Για να ξεχάσουμε

απαράγραπτα ιστορικά μας δικαιώματα

και να παραιτηθούμε από κάθε αυτονόητη

γεωπολιτική και πολιτισμική μας διεκδί-

κηση. 

Να, γιατί – ενώ καμώνονται οι εταίροι

μας το αντίθετο- μας κρατάνε με το ζόρι

δεμένους πίσω από το άρμα μιας Ευρώπης

του φιλιόκβε, του σχολαστικισμού, του

αλάθητου, του πρωτείου, της ουνίας, του

ορθολογισμού και της λεγόμενης πολιτικής

ορθότητας. 

Για να μην ξυπνήσουμε ποτέ από τον

λήθαργο της πολιτισμικής και πνευματικής

μας αφασίας και πάρουμε χαμπάρι ποιοι

ήμασταν, ποιοι είμαστε, τι δικαιούμαστε

και τι μας πρέπει. Εμείς δεν είμαστε ’’Βυ-

ζαντινοί’’ ούτε και την αυτοκρατορία μας

την λένε ‘’Βυζαντινή’’. Τις ενοχές του δυτι-

κού μαύρου μεσαίωνα, δεν θα τις φορτω-

θούμε με το ζόρι, μέσα από αλλαγές ονο-

μασιών. 

Εμείς είμαστε Ρωμηοί, απόγονοι Ρω-

μηών αυτοκρατόρων και, πολιτισμικώς, δι-

καιούχοι και συνεχιστές του πνεύματος

της Ρωμηοσύνης. 

Δηλαδή, του πνεύματος των ησυχαστών

Πατέρων της Εκκλησίας μας, των εραστών

του ουρανίου αθλήματος της κάθαρσης,

του φωτισμού και της θέωσης. 

Τελικά, οι αγεφύρωτες διαφορές μας

με τους δυτικούς, δεν έχουν βάση ούτε οι-

κονομική ούτε νοοτροπίας. Ξεκινάνε από

πολύ βαθιά και είναι τάξεως πνευματικής.

Άλλη η θεολογία των δυτικών και άλλη η

δική μας.

Αντίβαρο 26/5/2015 

Σημείωση του Αντίβαρου: στις αρχές

του 2003 είχαμε διοργανώσει στο Αντί-

βαρο έναν διαγωνισμό βιβλίου με αυτό το

θέμα.

Ξενάγηση στό Τατόι

Ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου «Φίλων Τατοΐου» θά
πραγματοποιηθεῖ ξενάγηση. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νά
δηλώσει συμμετοχή στήν ἐφημερίδα στό 210.7785.444 ἤ
στό 693.888.7040.
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10ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5x5 
Δημοτικών Σχολείων 2015

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 10ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5 των Δημοτικών
Σχολείων Αχαρνών 2015, που διοργάνωσε η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών στις αθλητικές
εγκαταστάσεις DANIEL BATISTA FOOTBALL CLUB, την Κυριακή 24 Μαΐου 2015.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών, οι οποίοι παρακολού-
θησαν «τους μικρούς ποδοσφαιριστές μας», που αγωνίστηκαν και έδωσαν τον καλύτερό
τους εαυτό. Στο τέλος της διοργάνωσης απονεμήθηκαν κύπελλα και μετάλλια σε όλες τις
ομάδες που έφτασαν στον τελικό.

Οι απονομή έγινε
από τον Δήμαρχο
Αχαρνών κ. Γιάννη
Κασσαβό, τον Πρό-
εδρο της ΔΗ.Φ.Α. κ.
Γεώργιο Δασκαλάκη,
τον Αντιπρόεδρο κ.
Κων/νο Σασαρίδη,
τους Αντιδημάρχους
κ.κ. Παναγιώτη Πολυ-
μενέα και Θεόδωρο

Συρινίδη, καθώς και τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.
Κων/νο Καρυδάκη και την εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων κ. Έλενα Μότσια.

Αποτελέσματα 10ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5x5 Δημοτικών Σχολείων 2015: 
Ο μικρός τελικός πραγματοποιήθηκε μεταξύ των σχολείων 28ο Αχαρνών - 3ο Αχαρνών

με σκορ 6-7.
Στον μεγάλο τελικό αντίπαλοι ήταν τα Δημοτικά σχολεία 15ο - 22ο με σκορ 2-3.
Πρώτος σκόρερ του τουρνουά αναδείχθηκε ο Ανέστης Βλαχίδης, μαθητής του 3ου

Δημοτικού σχολείου.
Η τελική κατάταξη των Δημοτικών Σχολείων είναι η εξής:
1η θέση 22ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.
2η θέση 15ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.
3η θέση 3ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.
4η θέση 28ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.
Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών

κ. Γεώργιος Δασκαλάκης έδωσαν συγχαρητήρια στις ομάδες των Δημοτικών Σχολείων
για την αγωνιστικότητά τους και τους ενθάρρυναν να συνεχίσουν να ασχολούνται με
τον αθλητισμό. Ευχαρίστησαν επίσης τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των δημοτικών
σχολείων, τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, τους Γυμναστές και Προπονητές των
Δημοτικών σχολείων για τη συμμετοχή τους στο τουρνουά.

Τσίπρας: Χρειαζόμαστε κυρίως ενίσχυση 
της εσωτερικής ζήτησης, όχι τόσο εξαγωγές 

Διάβασα τη χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του
ΣΕΒ και έπεσα πάνω σε μια αποστροφή του η οποία λίγο με σόκαρε. 

Ο κ. Τσίπρας τόνισε το εξής: Χρειαζόμαστε ανάπτυξη που θα στηρίζεται και στην ενίσχυση της
ενεργού εσωτερικής ζήτησης και όχι ανάπτυξη που θα στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ενίσχυση
της εξαγωγικής δραστηριότητας. Διότι με διαλυμένη την εσωτερική αγορά και οικονομία είναι αδύνατο
να βγούμε από την κρίση.  Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα το απόλυτο case-study μιας χώρας που δεν
κατάφερε σε καιρούς χρεωκοπίας να αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές της ώστε να αναπληρώσει τις
απώλειες από την εσωτερική αγορά. Οδηγήθηκε μάλιστα στη χρεωκοπία κυρίως λόγω του ξέφρενου
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της καθώς καταναλώναμε κυρίως εισαγόμενα προϊόντα χωρίς
να παράγουμε σχεδόν τίποτα.

Παρ' όλα αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί βάση στην εσωτερική ζήτηση την
οποία μάλιστα αντιπαραβάλει με την εξαγωγική δραστηριότητα, λες και ο πλούτος που παράγεται από
τις εξαγωγές δεν μένει στη χώρα και δεν κινεί την αγορά. Δεν θα τονώσει την εσωτερική ζήτηση μια
πετυχημένη εξαγωγική εταιρεία που πληρώνει φόρους και απασχολεί εργαζομένους στη χώρα; 

Θα την τονώσει το άνοιγμα της ΕΡΤ;
Parapolitika
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Μαΐου ἐπκράτησε μεγάλη ἔνταση.
Ὑψηλοί τόνοι καί προπηλακισμοί
ἀπό τόν κ. Γρηγοριάδη πρός τήν
Πρόεδρο κ. Χαριτίδου. Ἡ τελευταία
προκειμένου νά ἠρεμήσουν τά πνεύ-
ματα διέκοψε τήν συνεδρίαση γιά
10 λεπτά. 

• Ὁ Σπύρος Βρεττός ζήτησε νά
γίνουν ἐνέργειες γιά τήν ἐπαναλει-
τουργία τοῦ Σκοπευτηρίου.

• Ὁ Βασίλης Τοπαλιανίδης ση-
μείωσε ὅτι θά πρέπει νά γίνεται πλέ-
ον ἐπισταμένη ἀποκομιδή τῶν σκου-
πιδιῶν, ἐνῶ σέ κάποιες μεριές εἶναι
καί πλημμελής. 

• Ὁ Ὀδυσσέας Καμπόλης ἐπισή-
μανε προβλήματα στίς συγκοινωνίες
καί ὡς παράδειγμα ἔθεσε τίς γραμ-
μές 504 καί 740, λέγοντας ὅτι χρει-
άζονται πύκνωση δρομολογίων.

• Ὁ Παναγιώτης Ἀναγνωστόπου-
λος ἀναρωτήθηκε τί γίνεται μέ τήν
πορεία γιά ἔνταξη στό σχέδιο πόλεως
τῆς περιοχῆς Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

• Ὁ Θεόφιλος Ἀφουξενίδης κα-
τήγγειλε ὅτι ἡ μαύρη ἐπέτειος τῆς
γενοκτονίας τῶν Ποντίων καί τῶν
ἄλλων πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας, δέν διδάσκονται στά σχολεῖα,
ἀφήνοντας τά παιδιά μας στήν
ἄγνοια τῆς ἱστορίας μας.

• Ὁ Δήμαρχος κ. Κασσαβός πε-
ριέγραψε τήν τραγική κατάσταση
τοῦ τομέα τῆς ἀποκομιδῆς. Ὁ στόλος
εἶναι γερασμένος καί ἔχουμε δανει-
στεῖ ἕνα ἀπορριμματοφόρο ἀπό τόν
Δῆμο Ἀθηναίων καί ἕνα ἀπό τό Δῆμο
Φυλῆς. Ἐκτός ἀπό τήν ἐκρηκτική κα-
τάσταση στά ὀχήματα, μειώνεται
συνεχῶς καί τό προσωπικό. Ἔχει
προχωρήσει σέ διαγωνισμό γιά προ-
μήθεια κάδων καί ἀπορριμματοφό-
ρων, γιά νά ἀποφύγει νά καταφύγει
στήν ἀνάθεση τοῦ ἔργου σέ ἰδιωτική
ἐταιρία. Κατήγγειλε ἐπίσης τήν προ-
ηγούμενη Δημοτική Ἀρχή γιά τό ὅτι
τό Πνευματικό Κέντρο Θρακομακε-
δόνων ἦταν χωρίς ἰσολογισμό ὅλα
τά τελευταῖα χρόνια.  

Στίς 4 Ἰουνίου ἀποκλειστικό θέμα
στό ἔκτακτο Συμβούλιο ἦταν τό θέμα
ἀξιοποίησης τοῦ πρώην βασιλικοῦ
κτήματος. Παρόντες καί οἱ βουλευτές
κύριοι Δέδες, Μπούρας, Σκουρολιά-
κος καί Οἰκονόμου.

• Ὁ εἰδικός εἰσηγητής τοῦ Δήμου
Γ.Γ. κ. Κατσιγιάννης, ἀνέλυσε τό
ἱστορικό τῶν ἐνεργειῶν, καί τό διττό
χαρακτήρα τῆς περιοχῆς. Ἀπό τη
μία ἡ ἀνάδειξη τοῦ φυσικοῦ περι-
βάλλοντος, ἀπό τήν ἄλλη ἡ ἀνάδειξη
τῆς ἱστορικότητας τοῦ χώρου. Γιά
τόν δεύτερο λόγο πρέπει τό ὄνομα
νά εἶναι «πρώην βασιλικό κτῆμα»

καί ὄχι ὅπως τό ὀνομάτισε τό Ὑπουρ-
γεῖο «μητροπολιτικό πάρκο», τό
ὁποῖο δέν παραπέμπει οὔτε στήν πε-
ριοχή μας, οὔτε στήν μοναδικότητα
τοῦ χώρου. Τό Κτῆμα εἶναι 42.000
στρέμματα καί ἔχει 90 χιλιόμετρα
δασικοῦ δρόμου. Γιά τήν ἀξιοποίησή
του πρέπει νά συσταθεῖ μία ὁμάδα
ἐργασίας ἀπό τόν Δῆμο, ἡ ὁποῖα θά
ἐξελιχθεῖ σέ ἐπιτροπή παρακολού-
θησης τῶν ἔργων ὑποδομῆς, γιά τήν
ἐπισκεψιμότητά του.  

• Ὁ κ. Φυτᾶς ἔδωσε τίς προτάσεις
τίς ὁποῖες συνυπέγραψαν πέντε φο-
ρεῖς τῆς πόλεώς μας: Ἡ Ἱστορική
καί Λαογραφική Ἐταιρεία Ἀχαρνών
(Ι.Λ.Ε.Α.), ὁ Ἑλληνικός Ὁρειβατικός
Σύλλογος (Ε.Ο.Σ. Ἀχαρνών), τό ΕΠΙ-
ΣΚΗΝΙΟΝ - Κίνηση πολιτῶν γιά τήν
ἀνάδειξη τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου
Ἀχαρνῶν, ἡ  Φιλότεχνη Λέσχη
Ἀχαρνῶν καί ὁ Ὄμιλος φίλων Δη-
μοτικῆς Πινακοθήκης Ἀχαρνῶν –
«Χρῆστος Τσεβᾶς», μέ πρώτη τήν
θέση ὅλων νά παραμείνη ἡ ὀνομασία
«πρώην βασιλικό κτῆμα». Ἀναλυτικά
γράφουμε στό blog μας τῆς 5ης Ἰου-
νίου.

• Ὁ Δασάρχης εἶπε ὅτι ἡ μισή
ἔκταση (21.000 στρέμματα) εἶναι δα-
σική καί ἀνήκει στήν ὑπηρεσία του,
τό Τατόι εἶναι Δρυμός καί πρέπει
χαρακτηριστεῖ προστατευόμενη πε-
ριοχή μέ εἰδικό καθεστώς. Κατήγ-
γειλε δέ τό γεγονός ὅτι ἐνῶ εἶναι ὁ
κατά τό ἤμισυ ἰδιοκτήτης, ἡ κυβέρ-
νηση δέν τούς ἔχει συμβουλευτεῖ.

• Ὁ πρώην Δήμαρχος κ. Ντοῦρος
πρότεινε μέ ἔμφαση νά ὀνομάζεται
«Πρώην βασιλικό κτῆμα Δεκέλει-
ας» καί ὄχι Τατοΐου καί ἐμᾶς μᾶς
βρίσκει ἀπόλυτα σύμφωνους καί ἀπό
αὐτήν τήν στιγμή υἱοθετοῦμε αὐτόν
τόν ὅρο. Ἡ περιοχή ἀπό τήν ἀρχαία
ἐποχή ὀνομαζόταν Δεκέλεια μέχρι
τό 19ο αἰώνα. Ἡ τότε βασίλισσα δυ-
σκολευόταν νά προφέρει τήν λέξη
Δεκέλεια καί καθιέρωσε τό Τατόι.
Τατόης ἦταν ἕνας Σλαῦος κτηματίας
τῆς περιοχῆς καί τῆς ἐρχόταν εὐκο-
λότερη ἡ λέξη. Ἄλλωστε τό «Δεκέ-
λεια» παραπέμπει ἄμεσα στόν Δῆμο
Ἀχαρνῶν μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται.

• Τελικῶς ψηφίστηκε ἐμπλουτι-
σμένος συγκερασμός ἀπό τίς παρα-
πάνω εἰσηγήσεις ἀπό ὅλες τίς πα-
ρατάξεις, πλήν τῆς «Λαϊκῆς Συσπεί-
ρωσης» ἡ ὁποῖα κατέθεσε τήν δική
της πρόταση. Ἀναλυτικά μπορεῖτε
νά διαβάσετε στό blog.

Ὁ Παναγιώτης Γρηγοριάδης ἔχει
ἰδρύσει ἕναν «σύλλογο νεολαίας
Ἀχαρνῶν». Διαβάσαμε δηλώσεις ἀπό
τέσσερα κοριτσάκια προέδρους. Τά
δύο εἶναι 10 ἐτῶν, τό ἕνα 11 καί τό
ἄλλο 8!!! Ὄχι δέν κάνουμε πλάκα.
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Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν: "Αμερικανικό σχέδιο
πρόκλησης χάους στον ορθόδοξο άξονα Αθή-
νας-Βελιγραδίου-Μόσχας" 3/5

Η ΔΕΗ και εμείς οι ανίδεοι 5/5

Λοβέρδος: Ο Κατρούγκαλος άλλαξε το νόμο
μου και οι παιδεραστές παραμένουν στα σχο-
λεία 7/5

Κρυπτοχριστιανοί εγκαταλείπουν την Ελλάδα
υπό τον φόβο του... Ισλάμ! 7/5

Πώς μαθαίνουν οι Ιάπωνες μαθητές να σέβον-
ται το σχολείο τους. 9/5

Ο Χασάπης, ο Μπαλτάς καί τό σφάγιο η Παιδεία
9/5

NBC News: ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΘΑ ΕΜΦΥ-
ΤΕΥΣΟΥΝ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΕΩΣ ΤΟ 2017 (ΒΙΝ-
ΤΕΟ)!!!! 10 5

«Κόκκινες γραμμές» και άλλα κουραφέξαλα
12/5

Ο Μπαρόζο απειλεί με έξοδο από την Ε.Ε την
Ουγγαρία αν επαναφέρει τη θανατική ποινή
Τελικά πόσο ανεξάρτητοι είμαστε; 13/5

Οι κόκκινες, οι πράσινες, οι θαλασσιές γραμ-
μές 13/5

Απίστευτο πόσοι κάτοικοι της Τουρκίας δηλώ-
νουν...Τούρκοι 16/5

Έκτακτη είδηση! Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
η μούμια του Λένιν! 16/5

Όταν ένας πρωθυπουργός έπαιζε playstation,
ένας άλλος έγραφε κώδικα σε C++  16/5

Η αλήθεια για τη Βιαμάξ και το τέλος της ελ-
ληνικής αμαξοποιΐας 17/5

«Δριμύ κατηγορώ» από τον Σύλλογο «Βόρειος
Ήπειρος» κατά της Αλβανίας για παραβίαση
των δικαιωμάτων της Ελληνικής μειονότητας
18/5

Σε ρόλο δημοσιογράφου, οι μαθητές του 26ου
Δημοτικού Σχολείου Ολυμπιακού Χωριού 19/5

SOS για τα αντικολλητικά τηγάνια 19/5

Χρ. Γιανναράς: «Αυτά που κάνει ο κ. Μπαλτάς
στην Παιδεία, είναι χειρότερα από οποιοδή-
ποτε μνημόνιο» 19/5

Μήπως είσαι τοκογλύφος, σύντροφε; 19/5

Τσίπρας: Χρειαζόμαστε κυρίως ενίσχυση της
εσωτερικής ζήτησης, όχι τόσο εξαγωγές 19/5

Οι καθαρίστριες του κράτους 19/5

Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών Καπετάν Ευκλείδης:
Η Γενοκτονία συνεχίζεται…  20/5

Ζωή Γεωργαντά : «Φούσκα η ''Επιτροπή Λογι-
στικού Ελέγχου'' της Κωνσταντοπούλου...»
(VIDEO) 20/5

613 Ανεργοι την Ημέρα !!  22/5

Σοκ στο Ισραήλ: Σβήνουν τις γυναίκες υπουρ-
γούς από τη φωτογραφία 24/5

Τα παιγνίδια εναντίον της Ελλάδας, ο θυμω-
μένος κ. Λιού και η απαίτηση της Μέρκελ για
το “απαραίτητο” ΔΝΤ 24/5

Συγχαρητήρια στους υπουργούς που λύνουν
ένα σοβαρότατο θέμα των κτηνοτρόφων!!! 24/5

ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ (χωρίς να δουλέψεις): 491,40
ευρώ! 24/5

Παγκόσμια διαδήλωση κατά της Monsanto και
των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
25/5

1100 Αρχαίες Ελληνικές Λέξεις στις Γλώσσες
των Νησιών του Ειρηνικού! 27/5

Λαθρομετανάστες: Τώρα πια έρχονται με του-
ριστικές κρουαζιέρες στην Ελλάδα! 28/5

Ερώτημα σε ΟΗΕ για λάθρο: "Δυστυχισμένοι
που έχουν να πληρώσουν 3.000 ευρώ είναι
τουλάχιστον παράδοξο" 28/5

Κι απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των αγίων τα
ιερά... Γράφει ο Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος
29/5

Ο μύθος περί ’’Βυζαντινής αυτοκρατορίας’’ και
’’Βυζαντινών’’

Πόση ώρα χρειάστηκα για να στήσω μια επι-
χείρηση στην Αγγλία 30/5

Πρόεδρος της Τσεχίας: "Το Κόσοβο διοικούν
μαφιόζοι, ο Θάτσι είναι εγκληματίας πολέμου"
30/5

Μπράβο πρόεδρε. Π.Παυλόπουλος: "Το Κυ-
πριακό δεν θα λυθεί μέχρι να αποχωρίσει και
ο τελευταίος έποικος" 30/5

Paul Craig Roberts: "Aν η Ελλάδα αποχωρήσει
από την ευρωζώνη τότε θα διαλυθεί η αμερι-
κανική Αυτοκρατορία" (vid) 31/5

Ιδού η απόδειξη: Οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυ-
ψαν πρώτοι την Αμερική και όχι ο Κολόμβος 1/6

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

Το 21ο Παιδικό Φεστιβάλ Αχαρνών ανοίγει 
τις πύλες του και μας περιμένει

Ξεκίνησε το 21ο  Παιδικό Φεστιβάλ 2015 με τη συμμετοχή των Δημοτικών
Σχολείων και των Πολιτιστικών Συλλόγων της Πόλης μας, την Τετάρτη 3 Ιουνίου
2015. Το Παιδικό Φεστιβάλ θα διαρκέσει 12 ημέρες ξεκινώντας από την 3η
Ιουνίου έως τις 14 Ιουνίου 2015. Σκοπός του Παιδικού Φεστιβάλ είναι να αναπτύξει
την ευγενή άμιλλα ανάμεσα στους μικρούς μαθητές, να τονώσει τη δημιουργική
τους φαντασία και να τους δώσει την ευκαιρία να αναδείξουν τις καλλιτεχνικές
τους ικανότητες.

Το 21ο Παιδικό Φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του με την παράσταση "Μουσικά
χρώματα και ελπίδα για να αλλάξει η σελίδα" από το 12ο Δημοτικό Σχολείο
Αχαρνών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών την Τετάρτη 3 Ιουνίου,
ώρα 19:30. 

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Θεατράκι Μίκης Θεοδωράκης και στο
Θεατράκι Θρακομακεδόνων με τη συμμετοχή Δημοτικών Σχολείων των Αχαρνών
και των Θρακομακεδόνων, των Μοντεσσοριανών Σχολείων, του Παιδικού Σταθμού
"Ο Κόκκινος Μύλος", των χορευτικών και καλλιτεχνικών τμημάτων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Αχαρνών (Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα
Αχαρνών, Χορευτικό Πελοποννησίων, Σύλλογος Ποντίων "Ο Καπετάν Ευκλείδης",
Χορευτικό Ηπειρωτών, Εκπολιτιστικός Σύλλογος "Παραδοσιακή Αναβίωση", Σύλ-
λογος Κρητών, Λαογραφικός Σύλλογος "Ο Κόκκινος Μύλος"). Ενώ θα γίνει και
μαθητικός διαγωνισμός Ζωγραφικής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης με τη βοήθεια του υπεύθυνου των Καλλιτεχνικών των σχολείων. 

Κατά τη διάρκεια του 21ου Παιδικού Φεστιβάλ θα στρωθεί Τραπέζι Αλληλεγ-
γύης με σκοπό να συγκεντρώσουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και φάρμακα για
την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της πόλης μας. 


