
Ἡ αἰτία τῶν δεινῶν

Δ έκα χρόνια κατοικοῦσαν οἱ δι-
καιούχοι στό Ὀλυμπιακό Χω-

ριό καί πλήρωναν προσωρινή δόση,
χωρίς νά γνωρίζουν πόσο στοιχίζει
τό σπίτι τους καί ἐνῶ πληρώνουν
ΕΝΦΙΑ δέν μποροῦσαν νά προβοῦν
σέ δικαιοπραξίες, ὅπως π.χ. κλη-
ρονομιές κ.λ.π.

Στό διάστημα αὐτό, ἀφοῦ εἶχαν
ἀκουστεῖ ἐξωφρενικά ποσά γιά τήν
τιμή χρέωσης ἀνά τετραγωνικό μέ-
τρο, φαινόταν νά εἶχαν καταλήξει
οἱ ἰθύνοντες στά 850 €, ποσό τό
ὁποῖο εἶχε δηλώσει ὁ πρώην Ὑπουρ-
γός κύριος Παναγιωτόπουλος. Πολ-
λές καί διάφορες ὑπῆρξαν μέχρι
τήν τελευταία στιγμή οἱ εἰσηγήσεις

ὑπηρεσιακών παραγόντων,  ὥσπου
νά ἐπικρατήσει ἡ ἄποψη τοῦ κ. Πέ-
τρου Ἀντωνάκου, ὁ ὀποῖος ἐπέμεινε
στήν ἐφαρμογή τοῦ ἄρθρου 65 τοῦ
νόμου 3518/2006, ὁ ὁποῖος καθορίζει
τόν τρόπο κοστολόγησης. Τεκμη-
ρίωσε καί εἰσηγήθηκε τήν Ὑπουρ-
γική ἀπόφαση, κατά τήν ὁποία ἡ
τιμή δέν θά ἔπρεπε νά υπερβαίνει
τά 500 €.

Παράλληλα, ἀπό τόν Φεβρουά-
ριο τοῦ 2015, συγκροτήθηκε ἐπι-
τροπή κατοίκων, ἡ «Ἀγωνιστική
Ἐπιτροπή Κατοίκων Ὀλυμπιακού
Χωριοῦ», ἡ ὁποία τόν Ἀπρίλιο ἀπέ-
στειλε πρός τό Ὑπουργεῖο γραπτό
αἴτημα καί στίς 9 Ἰουλίου τό ἐπα-
νέλαβε στήν Διοίκηση τοῦ ΟΑΕΔ

(τήν ἐπιστολή αὐτή δημοσιεύουμε
στη σελ. 4). Ἐπίσης συναντήθηκε
μέ υπηρεσιακούς παράγοντες του
ΟΑΕΔ, τόν σύμβουλο τοῦ Ὑπουρ-
γοῦ κ. Μάριο Μουζάλα καί τόν
Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου
κ. Ἀνδρέα Νεφελούδη, μέ τούς
ὁποίους καί συνεργάστηκε. 

Ὁ ἴδιος νόμος (3518/2006) δίνει
τήν δυνατότητα στόν ὑπουργό νά
μειώσει ἔτι περαιτέρω τήν τιμή.
Ἔτσι μετά ἀπό πρόταση τοῦ Γενι-
κοῦ Γραμματέα κυρίου Ἀνδρέα Νε-
φελούδη καί τοῦ Συμβούλου κυρίου
Μάριου Μουζάλα, ὁ Ὑπουργός ἐξέ-
δωσε Ἀπόφαση, ἡ ὁποία δημοσι-
εύθηκε στό Φ.Ε.Κ. 37 Β 18/01/2016.

Αὐτή προσδιορί-
ζει τόν τρόπο μέ
τόν ὁποῖο ὁ
ΟΑΕΔ θά βγάλει
τήν τελική τιμή
καί αὐτή δέν θά
ὑπερβαίνει τά
400 €, ὅπως εἶχε
ὑποσχεθεῖ ὁ κύ-
ριος Νεφελόυ-

δης στούς κατοίκους, στήν ἐπίσκε-
ψή του τόν Σεπτέμβριο. 

Μέ βάση αὐτόν τόν «τύπο», ὁ
ΟΑΕΔ τίς προσεχεῖς ἡμέρες θά
ἐκδόσει ἐγκύκλιο στήν ὁποία θά
καθορίζονται ὅλες οἱ λεπτομέρειες
τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου. Σέ
αὐτήν, ὅπως μᾶς πληροφόρησε ὁ
κύριος Μουζάλας, θά ὁρίζεται ὅτι
παύουμε νά πληρώνουμε τίς δό-
σεις μέχρι νά λάβουμε τά ὁριστικά
παραχωρητήρια, διότι θά ὑπάρχει
εἰδική δόση ἀνά οἰκία, σύμφωνα
μέ τό πόσο κοστίζει καί πόσο ἔχει
πληρώσει ὁ καθένας. Ὁ ἀριθμός
τῶν δόσεων ἔχει ἀκουστεῖ ὅτι θά
εἶναι ἀπό τότε καί μετά 300, σύν-
πλήν 60.

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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Αὐτά δέν εἶναι κτήνη, γιατί τά
ζῶα δέν εἶναι ἀνώμαλα καί
διεστραμμένα. 

400 χιλιάδες εὐρώ γιά τό ὁδικό δίκτυο 
στίς Ἀχαρνές Σελ.11

Σελ. 2

Στήν τελική εὐθεία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσίας Βλαντιμίρ

Πούτιν ἐπισημαίνει συνοπτικά στήν ἀπο-

μαγνητοφωνημένη ὁμιλία του, τόν λόγο

τῆς κατρακύλας στόν Δυτικό κόσμο καί

παράλληλα δηλώνει ἀντίσταση σέ αὐτή

τήν δικτατορική λαίλαπα:

Ἕνας κίνδυνος γιά τήν ρωσική ταυ-

τότητα συνδέεται μέ τίς διαδικασίες τίς

ὁποίες παρατηροῦμε νά συμβαίνουν

ἐκτός Ρωσίας. Αὐτές περιλαμβάνουν θέ-

ματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἠθικῆς καί

ἄλλης ὑφῆς. Βλέπουμε σέ πολλά κράτη

τῆς Δυτικῆς Συμμαχίας νά ἔχουν πάρει

ἕναν δρόμο ἄρνησης ἤ ἀπόρριψης τῶν

καταβολῶν τους, μαζί καί τῶν χριστια-

νικῶν καταβολῶν τους, πού σχηματίζουν

τήν βάση τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Σέ

αὐτά τά κράτη ἀπαρνοῦνται τίς ἠθικές

βάσεις καί ὁποιαδήποτε παραδοσιακή

ταυτότητα. Ἀμφισβητοῦν τήν ἐθνική,

θρησκευτική, πολιτιστική, ἀκόμα καί τήν

φυλετική ταυτότητα ἤ τήν ἀπαρνοῦνται.

Ἐκεῖ οἱ πολιτικές ἐξισώνουν μιά οἰκο-

γένεια μέ πολλά παιδιά, μέ ἕνα ὁμοφυ-

λικό ζευγάρι. Ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι

ἴση μέ τήν πίστη στόν σατανᾶ. Οἱ ὑπερ-

βολές καί οἱ ἀκρότητες τῆς «πολιτικῆς

ὀρθότητας» σέ αὐτές τίς χώρες, πράγματι

ὁδηγοῦν σέ σοβαρές σκέψεις, γιά τήν

νομιμοποίηση κομμάτων τά ὁποῖα προ-

ωθοῦν τήν προπαγάνδα τῆς παιδοφιλίας. 

Ὁ κόσμος σέ πολλά εὐρωπαϊκά κράτη,

ντρέπεται γιά τίς θρησκευτικές του πε-

ποιθήσεις καί στήν πραγματικότητα

φοβᾶται νά μιλήσει γι’ αὐτές. Οἱ χρι-

στιανικές ἑορτές καί ἀργίες καταργοῦνται

ἤ μετονομάζονται «οὐδέτερα», σάν κά-

ποιος νά ντρέπεται γιά τίς χριστιανικές

ἀργίες. Μέ τήν μέθοδο αὐτή κρύβονται

οἱ βαθύτερες ἠθικές ἀξίες αὐτῶν τῶν

ἑορτῶν. Καί αὐτές οἱ χώρες προσπαθοῦν

νά ἐπιβάλλουν αὐτό τό μοντέλο σέ ἄλλες

χώρες παγκόσμια. Εἶμαι βαθιά πεπει-

σμένος ὅτι αὐτός εἶναι ἕνας ἄμεσος τρό-

πος ὑποβιβασμοῦ καί ὀπισθοδρόμησης

τοῦ πολιτισμοῦ. Αὐτό ὁδηγεῖ σέ βαθύτερη

δημογραφική καί ἠθική κρίση στήν

Δύση. Τί θά μποροῦσε νά ἀποτελεῖ με-

γαλύτερη ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς ἠθικῆς

κρίσης στήν ἀνθρώπινη (δυτική) κοι-

νωνία, παρά ἡ μείωση τῆς ἀναπαραγω-

γικῆς λειτουργίας της; Καί σήμερα σχεδόν

ὅλες οἱ ἀνεπτυγμένες δυτικές χῶρες δέν

μποροῦν νά ἐπιβιώσουν ἀναπαραγωγικά,

ἀκόμα καί μέ τήν βοήθεια τῶν μετα-

ναστῶν. 

Χωρίς τίς ἠθικές ἀξίες οἱ ὁποῖες ρι-

ζώνουν στόν Χριστιανισμό καί ἄλλες

θρησκείες τοῦ κόσμου, χωρίς κανόνες

καί ἠθικές ἀξίες, πού ἔχουν σχηματιστεῖ

καί ἀναπτυχθεῖ μέσα σέ χιλιετίες, οἱ

ἄνθρωποι ἀναπόφεφκτα θά χάσουν τήν

ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπειά τους (θά γίνουν

βίαιοι). Πιστεύουμε ὅτι εἶναι σωστό καί

δίκαιο νά ὑπερασπιστοῦμε καί νά δια-

τηρήσουμε αὐτές τίς ἠθικές (χριστιανικές)

ἀξίες. Κάποιος πρέπει νά σέβεται τό δι-

καίωμα τῆς κάθε μειονότητας στόν αὐτο-

προσδιορισμό, ἀλλά τήν ἴδια στιγμή δέν

μποροῦν, οὔτε πρέπει νά ὑπάρχουν

ἀμφιβολίες γιά τά δικαιώματα τῆς πλει-

ονότητας. 

Τήν ἴδια στιγμή , κατά τήν ὁποῖα

αὐτή ἡ διαδικασία συμβαίνει σέ ἐθνικό

ἐπίπεδο στήν Δύση, παρατηροῦμε σέ

παγκόσμιο ἐπίπεδο τίς προσπάθειες νά

δημιουργηθεῖ ἕνα μονοπολικό, ἑνοποι-

ημένο μοντέλο τοῦ κόσμου, γιά νά σχε-

τικοποιήσει καί νά ἀπομακρύνει τούς

θεσμούς τῶν διεθνῶν δικαιωμάτων καί

τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας. Σέ ἕνα μονο-

πολικό καί ἑνοποιημένο κόσμο δέν

ὑπάρχει χῶρος γιά κυρίαρχα κράτη.

Ἕνας τέτοιος κόσμος ἁπλώς χρειάζεται

ὑποτέλεια. Ἀπό ἱστορική ἄποψη ἕνας

τέτοιος μονοπολικός κόσμος θά σήμαινε

τήν παράδοση τῆς ἀτομικῆς ταυτότητας

καί τῆς ποικιλίας πού σημιούργησε ὁ

Θεός. Ἡ Ρωσία θά σταθεῖ στό πλευρό

αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ὑπερασπίζονται τήν

ἄποψη ὅτι πρέπει νά παρθοῦν σημαντικές

παγκόσμιες ἀποφάσεις σέ συλλογική

βάση καί ὄχι γιά τά συμφέροντα ἑνός

μόνο κράτους ἤ μιᾶς ὁμάδας κρατῶν.
http://dekeleianews.blogspot.gr/2016/

01/blog-post_69.html



Γλωσσικά
Ἀφοῦ ζητήσουμε συγγνώμη ἀπό τούς φίλους ἀναγνώστες, θά ἀναφέρουμε δικό μας λάθος.

Στό προηγούμενο φύλλο τῆς ἐφημερίδος «ὁ δαίμων τοῦ τυπογραφείου» ἔγραψε: «Ἀνοίξετε τίς
πόρτες ἐπιπόλαιοι ἰδεοληψίες». Βεβαίως ἡ λέξη εἶναι «Ἀνοίξατε», δηλαδή διαπιστωτική ὅτι
ἐτελέσθη αὐτό τό μέγα ἔγκλημα, τό ὁποῖο θά πληρώσει ὁ λαός πολύ ἀκριβά.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ2

Ὁμοφυλοφιλία

Ἀγαπητοί συμπολίτες

Εἶναι ἐξοργιστική καί

ἀηδιαστική ἡ εἰκόνα στήν

πρώτησελίδα, γι’ αὐτό καί δώ-

σαμε τόν προσήκοντα χαρα-

κτηρισμό. Ὑποτίθεται ὅτι

αὐτά τά ὄντα διακηρύττουν

τήν ἐλεύθερη ἔκφραση. Ὅπως

φαίνεται καί στήν φωτογρα-

φία ὅμως, δέν ἐπιτρέπουν στήν Ἐκκλησία

νά ἔχει διαφορετική ἄποψη ἀπό τήν δική

τους, τήν λοιδωροῦν καί τήν προσβάλουν

βαναύσως. 

Τό ὀξύμορο εἶναι ὅτι οἱ «προοδευτικοί»,

οἱ ἐθνομηδενιστές, «κουλτουριάρηδες» καί

οἱ «λοιποί συγγενεῖς», εἶναι ὑπέρ αὐτῶν τῶν

ἀνωμάλων, τῶν μουσουλμάνων, τῶν περι-

θωριακῶν καί κάθε εἴδους μειονοτήτων.

Ὅταν ὅμως πληθυνθοῦν οἱ μουσουλμάνοι,

θά πετοῦν τούς ὁμοφυλόφιλους ἀπό τό ἕκτο

πάτωμα στόν δρόμο. 

Ἡ δική μας θέση εἶναι ἡ

ἀκόλουθη: Ἐκλαμβάνουμε

τό πρόσωπο μέ αὐτήν τήν

ἀδυναμία ὡς ἀσθενῆ. Τόν

περιβάλλουμε μέ ἀγάπη

καί προσπαθοῦμε νά τόν

βοηθήσουμε νά ξεπεράσει

τό πρόβλημά του. Εἶναι τε-

λείως διαφορετικό ὅμως

κάποιος μέσα στό σπίτι του

νά βρίσκεται σέ πτώση καί

ἄλλο νά θέλει νά ἐπιβάλλεται ἡ διαστροφή

του σάν ἀπόλυτα φυσιολογική. 

Αὐτοί βέβαια εἶναι ἀκούσια τοπικά ὄργα-

να, ἑνός παγκοσμίου δικτατορικοῦ σχεδίου

ἐπιβολῆς τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τό ὁποῖο ξεκινᾶ

ἀπό τίς ΗΠΑ καί ἀπλώνεται σάν πανδημία.

Εἶναι τέτοιο τό μένος τους, ὥστε ἀπειλοῦν

μέ διαφόρους τρόπους, ἀκόμα καί μέ πόλεμο

ὅποια χώρα δέν ὑπακούει. Ἡ προπαγάνδα

τους δέν ἔχει ὅρια. Στίς κινηματογραφικές

ταινίες, σέ τηλεοπτικές σειρές καί σέ ὅλα τά

προγράμματα, παρουσιάζεται σάν πραγμα-

τικότητα ἡ διαστροφή. Προβάλλονται ἀσύ-

στολα τά ἐκτρώματα τῆς φύσεως. Στίς ΗΠΑ

καί ἀλλοῦ, ἄν κάποιος π.χ. ζαχαροπλάστης

ἀρνηθεῖ νά ἐξυπηρετήσει ὁμοφυλόφιλους

ὁδηγεῖται στήν φυλακή. Δέν λέμε πατέρας

καί μητέρα ἀλλά γονέας 1 καί 2. Ὄχι ἀγόρια

καί κορίτσια ἀλλά παιδιά. Ὄχι υἱοθεσία

ἀλλά τεκνοθεσία. Καί πολλά ἄλλα μέ σκοπό

νά εἰσχωρήσει στήν συνείδηση τῆς κοινωνίας

τό οὐδέτερο. Ἡ φοβερή αὐτή προπαγάνδα,

ξεκινᾶ ἀπό τήν βρεφική ἠλικία καί ἐντείνεται

σέ ὅλες τίς ἐκπαιδευτικές βαθμίδες, μέσα

ἀπό τά βιβλία. 

Δυστυχῶς οἱ «χρήσιμοι ἠλίθιοι» σέ ὅλες

τίς χώρες ἀριθμοῦν πολύ μεγάλα ποσοστά

καί γίνονται ἀκούσιοι ἀρωγοί τῶν σοδομικῶν

κατευθύνσεων.

Ἐπαναλαμβάνουμε τήν ρῆσι τοῦ γέροντος

Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας, ὅτι «θά πάθουμε πολ-

λά γιατί γυρίσαμε τήν πλάτη στόν Θεό».

Στήν προκειμένη περίπτωση ἡ ἴδια ἡ Φύση

θά μᾶς ἐμέσει γιατί δέν ἀνέχεται τήν ἠθική

μόλυνση.
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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

Δεκέμβριος 2015

Ἡ «Δεκέλεια» στό e-mail σας

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νά λαμβάνει τήν
ἐφημερίδα μας στό ἡλεκτρονικό του ταχυ-
δρομεῖο, στέλνοντάς μας τό e-mail του χωρίς
κανένα ἄλλο στοιχεῖο, στήν διεύθυνση:
dekeleianews@gmail.com.

Προαιρετικά μπορεῖ νά μᾶς ἀναφέρει καί
τήν περιοχή πού κατοικεῖ.

Πωλούνται λικέρ σπιτικά 

και ρακόμελο Κρήτης

Τηλ. 6934696122

Ζητείται άμισθος συνεργάτης 

για την εφημερίδα

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα ΣΥΡΙΖΑ

• Τσίπρας: «Δέν δεχόμαστε καμμία συμφωνία
πού κρατᾶ σέ ἰσχύ τό μνημόνιο»  (6.2.2015) 

• Στρατούλης: «Τό Πρόγραμμα τῆς Θεσσαλο-
νίκης θά ἐφαρμοστεῖ κατά τήν διάρκεια τῆς θη-
τείας μας». Δέν ὑπάρχει δρόμος ἐπιστροφῆς, δή-
λωσε.  (8.2.2015) 

• Γλέζος: «Ὅπως σπάσαμε τά μοῦτρα τοῦ φα-
σισμοῦ τό 1940, τό ἴδιο θά γίνει καί τώρα!»
(9.2.2015) 

• Λαφαζάνης: «Μνημόνια καί τρόικα τέλος -
Ἡ κυβέρνησή μας δέν ἐκβιάζεται!»

«Θά ἐφαρμόσουμε πλήρως τό ριζοσπαστικό
προοδευτικό πρόγραμμά μας» δεσμεύεται ὁ
Ὑπουργός.  (10.2.2015) 

• Χουντῆς: «Ἄν μας ποῦν «ὄχι» θά πᾶμε κατ’
εὐθείαν σέ Ρωσία καί Κίνα!»

Ὁ ὑπουργός ὑποστηρίζει ὅτι εἴχαμε ἤδη «προ-
σφορές».  (10.2.2015) 

• Τσίπρας: «Τό μνημόνιο καί ἡ ἔννοια τῆς τρόι-
κας δέν ὑπάρχουν!»

«Συζητᾶμε κοινωνικό συμβόλαιο τό ὁποῖο
ἔπειτα ἀπό ἕνα ἑξάμηνο θά μᾶς ὁδηγήσει στήν
ἔξοδο ἀπό τήν κρίση.»  (13.2.2015) 

• Σακελλαρίδης: «Δέν ὑπάρχει περίπτωση νά
συνεχίσουμε τήν πολιτική τοῦ μνημονίου!»

Δέν θά παρθοῦν μέτρα τοῦ στύλ mail Χαρδού-
βελη.  (13.2.2015) 

• Τσίπρας: «Ἡ Ἑλλάδα σέ ἕξι μῆνες θά εἶναι
μία ἄλλη χώρα!»

«Δέν θέλουμε νέα δάνεια διάσωσης» τονίζει ὁ
Ἀλέξης Τσίπρας στό Stern καί ἐξηγεῖ πώς ὅλα
θά ἔχουν ἀλλάξει σέ ἕνα ἑξάμηνο.  (15.2.2015)
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Αδέσποτα σκυλιά
Νιώθω υποχρέωση να ενημερώσω: Στις

4.12.2015 περπατούσα ανηφορίζοντας την οδό

Μαραθώνιας Διαδρομής. Στον αριθμό 17 μου

επιτεθήκαν σκυλιά. Δεν τα είχα δει, όρμησαν

γαβγίζοντας από πίσω και το ένα με δάγκωσε

στο αριστερό πόδι στη γάμπα, πίσω από το γό-

νατο. Ήταν τρία μαύρα-γκρι. Δεν πρόλαβα να

δω καλά ούτε να αντιδράσω. Φορούσα παντελόνι τζιν, αμέσως το πόδι μου μάτωσε,

σοκαρίστηκα, πήγα στην αστυνομία και αμέσως μετά στην πολυκλινική. Μετά στο

φαρμακείο όπου μου έκαναν αντιτετανική ένεση και για τέσσερις ημέρες έπρεπε να

παίρνω αντιβίωση vibramycin. Από την αστυνομία πήγα στον ιατροδικαστή. Ήρθαν

και από το ΔΙΚΕΠΑΖ (διαδημοτικό κέντρο περίθαλψης αδέσποτων ζώων). 

Πρέπει να βρεθεί σύντομα λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, δεν επιτρέπεται

να παίζουμε με την υγεία, υπάρχουν παρά πολλά αδέσποτα σκυλιά, με τις επιθέσεις

και  ακαθαρσίες τους στο Ολυμπιακό Χωριό και όχι μόνο, και παρά πολύς κόσμος

που δε βγαίνει βόλτα για αυτό το λόγο. 

Τα ζώα τα αγαπώ και πιστεύω ότι ΑΝ υπάρχει σωστή συμπεριφορά και υπευθυ-

νότητα ΟΛΩΝ δεν θα υπάρχουν προβλήματα.

Καλές γιορτές, υγεία και αγάπη σε όλους 

Όλγα Σιόλα

κάτοικος Ολυμπιακού Χωριού

Σ.Σ.: Ὅπως γράψαμε καί στό προηγούμενο φύλλο, δεχόμαστε πολλές δια-
μαρτυρίες ἀπό παρόμοια περιστατικά καί ἡ κατάσταση ἔχει φθάσει στό
ἀπροχώρητο. 

Ὁ Δῆμος δέν εἶναι ἀδιάφορος. Πληροφοροῦμε ὅτι ἔχει προχωρήσει διαδι-
κασίες γιά κατασκευή ἰατρείου ζώων, ὥστε νά βοηθοῦνται καί τά ἀδέσποτα
καί νά εἶναι ἀσφαλέστεροι οἱ πολίτες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, στό Ὀλυμπιακό Χωριό,
ψάλλεται αὐθεντικά ἡ παραδοσιακή μας Βυζαντινή Μουσική ἀπό μέλη τῆς Βυ-
ζαντινῆς χορωδίας τοῦ Γεωργίου Κακουλίδη, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ ἰδίου
(προσφορά πρός τόν Ἱερό Ναό καί τήν μουσική μας παράδοση).

Ὁ Γεώργιος Κακουλίδης εἶναι ἀπό τούς σημαντικώτερους δασκάλους τῆς
Βυζαντινῆς μουσικῆς, μέ πάνω ἀπό 50 χρόνια προσφορά στήν ἐκκλησιαστική
καί δημοτική μουσική μας παράδοση. Εἶναι ἐπίσης συγγραφέας δεκάδων βι-
βλίων, τά ὁποία περιέχουν τίς ἱερές ἀκολουθίες ὅλου τοῦ ἔτους. Ἀπό τό 1960
δημιουργεῖ βυζαντινές χορωδίες καί συνεχίζει νά προσφέρει τίς γνώσεις καί
τήν ἐμπειρία του, γιά τήν διατήρηση καί διάδοση τῆς παραδοσιακῆς μας μου-
σικῆς. 

Σᾶς προτείνουμε νά συμμετέχετε στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας
Λειτουργίας κάθε Κυριακή.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Η περιφεριάρχης Αττικής στό Ολυμπιακό Χωριό
Την  Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου το 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών παρουσίασε

την χριστουγεννιάτικη γιορτή στην μαθητική κοινότητα με τραγούδια,
κάλαντα των τριών ξένων γλωσσών που διδάσκονται στο σχολείο και με-
ταφράσεις χριστουγεννιάτικων ύμνων. Το τιμώμενο πρόσωπο  στη φετινή
μας γιορτή ήταν ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο ποιητής των Χριστουγέννων
που καταγόταν από την καταστραμμένη στην εποχή μας πόλη της Συρίας,
Χόμς. Την γιορτή μας παρακολούθησε και η Περιφερειάρχης κ. Ρ. Δούρου
μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη  κ. Αθανασιάδη και τον Δήμαρχο Αχαρνών
κ. Κασσαβό. 

Η κα Δούρου έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις ελλείψεις του σχολικού
συγκροτήματος, κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή κ. Αναστάσιου Κουμπή
και έκανε ενέργειες για να καλύψει ανάγκες υλικοτεχνικής υποδομής και
υποσχέθηκε ότι στο μέλλον θα είναι αρωγός κάθε προσπάθειας για τη
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Ο Σύλλογος διδασκόντων την ευχαρίστησε για την ανταπόκρισή της
και για τις άμεσες ενέργειές της.

Επίσης στις
18 και 19 Δεκεμ-
βρίου πραγμα-
τοποιήθηκε το
φετινό χριστου-
γεννιάτικο πα-
ζάρι του 12ου
Γ υ μ ν α σ ί ο υ
Αχαρνών. Η δη-
μιουργικότητα
των μαθητών
και μαθητριών
μας ενώθηκε με
την καλλιτεχνικότητα των καθηγητών μας, εν ενεργεία και μη και χρι-
στουγεννιάτικη ατμόσφαιρα γέμισε την αίθουσα εκδηλώσεων του σχο-
λείου μας. Μπορεί η συμμετοχή των γονέων και των κατοίκων να ήταν
πολύ περιορισμένη αλλά η μαθητική κοινότητα ωφελήθηκε από την δη-
μιουργική και καλλιτεχνική ενασχόληση με έργα που με την πώλησή
τους ενισχύθηκε το έργο της Κιβωτού αλλά και οι ανάγκες της κοινότητας
του Ολυμπιακού Χωριού.

Λειτουργούμε υπό νέα διεύθυνση

Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε

Σκότωσαν σκυλί στό Ὀλυμπιακό Χωριό
Μέ πολαπλές μαχαιριές θανάτωσαν ἕνα ἀδέσποτο, τό ὁποῖο βρέθηκε

στήν ὁδό Μπακογιάννη 7. Τό φρικτό αὐτό ἔγκλημα προκάλεσε τήν ὀργή
τοῦ κόσμου, ἐνῶ ἔχει γίνει καταγγελία καί στήν ἀστυνομία.
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Ολυμπιακό Χωριό, 9 Ιουλίου 2015

Προς: τη Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ.

κ. Μαρία Καραμεσίνη

Θέμα: Καθορισμός τιμήματος ανά τ.μ. κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού

Αξιότιμη κ. Καραμεσίνη,

Σας κοινοποιούμε την επιστολή με το αίτημα που απευθύναμε στην Αναπληρωτή

Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ρ. Αντωνοπούλου. [...] Με την ευκαιρία,

όμως, ότι πλέον απευθυνόμαστε στην κατεξοχήν αρμόδια οφείλουμε να εξειδικεύσουμε

το αίτημά μας.

Όπως είναι γνωστό, ο καθορισμός του τιμήματος ανά τ.μ., για τις Εργατικές Κατοικίες

του Ολυμπιακού Χωριού, γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και διευκρινίσεις του Ν.

3518/2006 άρθρο 65. Ειδικότερα στην παράγραφο (3) αναφέρεται ότι το τίμημα που

προκύπτει από την κοστολόγηση «είναι δυνατόν να μειωθεί με αιτιολογημένη απόφαση

του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας, αφού ληφθούν υπόψη: α) οι οικονομικές δυνατότητες των

δικαιούχων, στο σύνολό τους, β) το όφελος ή το αναμενόμενο όφελος από την

εκμετάλλευση της Διεθνούς ζώνης ή και των λοιπών ελεύθερων χώρων του Ολυμπιακού

Χωριού, γ) η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στην κατασκευή των κατοικιών του

Ολυμπιακού Χωριού, μέσω της ένταξής του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δ) η

δαπάνη αποκατάστασης φθορών και ζημιών των κατοικιών εκ της χρήσεως του Ολυμπιακού

Χωριού κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, η δαπάνη

συντήρησης και λειτουργίας αυτών, καθώς και οι αξιώσεις του Ο.Ε.Κ. για την αποκατάσταση

των δαπανών αυτών και ε) η υπερβάλλουσα δαπάνη για την κατασκευή των κατοικιών του

Ολυμπιακού Χωριού σε συνδυασμό και με τη βελτιωμένη ποιότητα κατασκευής τους σε

σχέση με άλλες κατοικίες του Ο.Ε.Κ.»

Από τους πέντε παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση του τιμήματος,

πιστεύουμε πως ο (α) είναι ο κύριος και καθοριστικός, σε βαθμό που κανονικά περιττεύει

η αναφορά στους υπόλοιπους. Στη σημερινή συγκυρία της κοινωνικής και ανθρωπιστικής

κρίσεως, κατά πρώτο λόγο, και της οικονομικής, κατά δεύτερο, δεν μπορούμε να

συζητούμε για «οικονομικές δυνατότητες» κυρίως ανέργων, συνταξιούχων και ελάχιστων

απασχολούμενων με κάποιας μορφής εργασία. Αυτό βεβαίως αφορά όλους τους Έλληνες,

αλλά οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ως ασυνήθιστο γεγονός ότι εδώ ο νόμος προνοεί

για τον αδύναμο, κάτι που ασφαλώς δεν είναι ο κανόνας. Μάλιστα το κάνει σε χρόνο

ανύποπτο, το 2006, πριν εμφανισθούν οι σημερινές ασύμμετρες απειλές και κίνδυνοι.

Για τον (β) παράγοντα, το αναμενόμενο όφελος από τη μελλοντική αξιοποίηση –δε

μας αρέσει η λέξη εκμετάλλευση– της Διεθνούς Ζώνης είναι ιδιαίτερα μεγάλο και

σημαντικό. Βεβαίως σε καμία περίπτωση ως κάτοικοι δεν πρόκειται να δεχθούμε ένα

εμπορικό κέντρο τύπου The Mall. Μία ήπια όμως και λελογισμένη κατασκευή, που θα

σέβεται το περιβάλλον, είναι επιθυμητή για την κάλυψη των αναγκών της ευρύτερης

περιοχής και απαραίτητο συμπλήρωμα των ελλειπών υποδομών του Ολυμπιακού Χωριού.

Στη σημερινή συγκυρία δεν μπορούμε, επίσης, όπως στην περίπτωση (α), να συζητάμε

για άμεσο όφελος. Η διαφορά είναι ότι η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση των κατοίκων

είναι χρονικά ανελαστική και οι ελαφρύνσεις και πρόνοιες που πρέπει να ληφθούν

άμεσες. Αντιθέτως η αξιοποίηση της Δ.Ζ. είναι χρονικά ελαστική, αλλά όχι αμελητέα. Πα-

ρακαλούμε λοιπόν να ληφθεί υπόψη και αυτό το μελλοντικό όφελος.

Για τους παράγοντες (γ), (δ) και ιδίως τον (ε) επισημαίνουμε ότι «η υπερβάλλουσα

δαπάνη για την κατασκευή των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού» δεν αποσκοπούσε

στην ωφέλεια των μελλοντικών κατοίκων του, ούτε στην τιμητική διάκρισή τους από τους

υπόλοιπους δικαιούχους του ΟΕΚ, αλλά εξυπηρετούσε ανειλημμένες υποχρεώσεις του

«Αθήνα 2004» και επεκτάθηκε σε πλήθος δαπανών, άσχετων με τις κατοικίες και τις

μελλοντικά αξιοποιήσιμες υποδομές. Τμήμα αυτών των δαπανών δικαιολογήθηκαν στην

κατασκευή και διασκευή των οικιών καθώς και σε διάφορες «επισκευές» και «συντηρήσεις».

Και η ευθύνη γι’ αυτές τις «υπερβάσεις» δεν είναι ασφαλώς μόνο των εργολάβων...

΄Επίσης η «βελτιωμένη ποιότητα κατασκευής τους σε σχέση με άλλες κατοικίες του

Ο.Ε.Κ», αφορά μόνο τον σκελετό, απαραίτητη προϋπόθεση για την ικανοποίηση των

στατικών μελετών. Κατά τα λοιπά η ποιότητα παραχώρησε τη θέση της στην ταχύτητα

αποπεράτωσης για να προλάβουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η έκπτωση της ποιότητας

συνεπάγεται βέβαια και έκπτωση του πραγματικού κόστους, σε αντίθεση ασφαλώς με το

επίσημα εμφανιζόμενο.

Εκτός από το Δημόσιο και τον ΟΕΚ, υπολογίζουμε πρόχειρα ότι μεσοσταθμικά κάθε

δικαιούχος έπρεπε να ξοδέψει περί τις 8.000-10.000 –όσοι είχαν τη δυνατότητα, βέβαια–

για αποκατάσταση ζημιών και πραγματική όσο και αναγκαία βελτίωση της ποιότητας.

Όσον αφορά την παράγραφο (2) του άρθρου 65, παρά τη ρητή διαβεβαίωση, έχουμε

την υπόνοια ότι τμήμα του κόστους των έργων υποδομής και της κατασκευής δικτύων

ίσως έχει μετακυλισθεί σκόπιμα και συμφωνημένα στον οικιστικό τομέα για να αμβλυνθεί

η μεταξύ τους οικονομική διαφορά. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά το τεράστιο χάσμα

στην αντικειμενική κοστολόγηση των εργατικών κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού με αν-

τίστοιχες εργατικές κατοικίες της επικράτειας που κατασκευάστηκαν εκείνη την εποχή.

Ειδικά για τις ευθύνες των κατασκευαστριών εταιρειών, την ποιότητα του έργου τους

και τον τρόπο που αυτό παραδόθηκε στην «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε. 2004» και τον Ο.Ε.Κ.,

προς ενημέρωσή σας επιφυλασσόμαστε να παραδώσουμε στα χέρια σας την από 5-8-

2010 καταγγελία μας, ως κατοίκων, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και το εν

συνεχεία (26-2- 2011) Υπόμνημα Παροχής Στοιχείων, που μας ζητήθηκε. Πρόκειται για

μια υπόθεση που σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να κουκουλωθεί και να

ξεχαστεί. Πολύ περισσότερο όταν άνεργοι, συνταξιούχοι και άνθρωποι του καθημερινού

μόχθου και της επιβίωσης καλούνται να πληρώσουν το λογαριασμό του πάρτυ κάποιων

άλλων.

Κυρία Καραμεσίνη, προσδοκούμε από την υπεύθυνη και νευραλγική θέση της

Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, αλλά και με την ευαισθησία και υπευθυνότητα που γνωρίζουμε ότι

σας διακρίνει, να εισηγηθείτε τα δέοντα στην κ. Αναπλ. Υπουργό, σύμφωνα και με τον

νόμο αλλά και με τον υπέρτατο νόμο της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.

Σας ευχαριστούμε θερμά

Για την Αγωνιστική Επιτροπή Κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού

Παύλος Γεωργίου, Κώστας Παντούλας, Γιώργος Τόκας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIK/KΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων  Τμήμα Α’

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας: 101 10 Πληροφορίες: Χ.Χατζηφωτη Τηλέφωνο: 2131516481

Ε-mail:doikepoptia @ypakp.gr  Αθήνα, 13- 1 -2016  Αριθ. Πρωτ.: 59734/2362

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)  Κοιν: ΟΑΕΔ

ΘΕΜΑ:  «Καθορισμός ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων 

κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού».

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Κοινοποίηση: ΟΑΕΔ, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Εθν. Αντίστασης 8 –Τράχωνες, Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Υπουργού, 2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού, 3. Γραφείο Γεν.Γραμματέα, 4. Γραφείο Γ.Δ.Ο.Υ., 5. Κ.Φ.

Το αίτημα της «Αγωνιστικής Επιτροπής Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού» στον ΟΑΕΔ

Τώρα που η Υπουργική Απόφαση για ευνοϊκή κοστολόγηση των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.

37 Β 18/01/2016, μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε την επιστολή που έστειλε η «Αγωνιστική Επιτροπή Κατοίκων Ολυμπιακού

Χωριού» στην Διοικήτρια του ΟΑΕΔ κ. Καραμεσίνη (9-7-2015). Είχε προηγηθεί ανάλογη επιστολή στην Αναπλ. Υπουργό κ. Αν-

τωνοπούλου (Απρίλιος 2015), ενώ η σχετική προετοιμασία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2015.

Επειδή ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά για την ταυτότητα και τα κίνητρα αυτής της προσπάθειας, τα στοιχεία του αποστολέα

ξεκαθαρίζουν ότι ούτε σε κάποια κομματική δράση εντασσόταν (εξάλλου ο υποφαινόμενος παραμένει κομματικά ανένταχτος),

ούτε για μεμονωμένη προσωπική προσπάθεια πρόκειται, αν και κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν κι έτσι. Κανείς δεν το απαγο-

ρεύει.

Πολύ θα ήθελα το Ολυμπιακό Χωριό και ο ΣΚΟΧ να εμφάνιζαν σήμερα μια εικόνα τελείως διαφορετική, μια εικόνα ενωτική…

Δυστυχώς κάποιοι επιμένουν να προκαλούν και να διχάζουν. Υπενθυμίζω ότι πριν την Ανακοίνωση της 5/1/2015 του ΣΚΟΧ καμία

ανακοίνωση άλλου φορέα ή μεμονωμένου προσώπου δεν τάραζε τα νερά και δεν έθετε ζητήματα αμφισβητήσεων ή επιβεβαι-

ώσεων.

Όμως μετά την Ανακοίνωση του ΣΚΟΧ, ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής κρίναμε αναγκαία τη δημοσιοποίηση της πρωτοβου-

λίας μας, για να μην εκτίθεται περισσότερο λόγω άγνοιας και εσφαλμένων υποθέσεων το ΔΣ του ΣΚΟΧ και να μην παραπληρο-

φορείται κανείς κάτοικος. Μακάρι να μας είχαν ακούσει έγκαιρα και αντί ανακοινώσεων να είχαμε αλληλοενημέρωση και

συνεργασία.

Επειδή όμως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή επιλύσεως των πολλαπλών μας προβλημάτων, ελπίζουμε σε μια γόνιμη μελ-

λοντική συνεργασία όλων των δυνάμεων του Ολυμπιακού Χωριού. Αποδεικνύεται πως κανείς δεν περισσεύει.

Παύλος Γεωργίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ;άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 (Α,88)

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 3518/2006 (Α,272)

3. Τις διατάξεις του ν.2956/2001 (Α, 258)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4270/2014 (Α,143)

5. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α,98) «Κωδικοποίηση της

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»

6. Του άρθρου 21 τoυ Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α) και του

άρθρου 5 του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,

μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ

20/Α)

7. Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α,21)

8. Την υπ’ αριθμ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου»

(Β2281).

9. Το υπ’ αριθμ. 9824/4-9-2015 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 964/10-12-2015 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το

οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 2991/68/8-12-2015 απόφαση του ΔΣ

του Οργανισμού

11. Το υπ’ αριθμ.58680/2127/16-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προ-

μηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου και τα αναφε-

ρόμενα σε αυτό έγγραφα με αριθμ. πρωτ. ΟΑΕΔ 76554/7-10-15,

70023/15-9-2015, Β1/254/5-5-2014, Β1/294/2-6-2014 και Β1/311/4-

6-2014

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προ-

καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προ-

ϋπολογισμού του ΟΑΕΔ

13. Την υπ’ αριθμ. 58747/2278/21-12-2015 εισήγηση της προϊσταμένης

της Γ.Δ.Ο.Υ.

Αποφασίζουμε

1.Η χρεούμενη αξία των μετά από γενική και ειδική κλήρωση παρα-

χωρούμενων κατοικιών του οικισμού «Ολυμπιακό Χωριό» στους δικαιούχους

οικιστές, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στο άρθρο 65 του ν.

3518/2006, καθορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, από την εφαρμογή των

παρακάτω ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου

υπολογισμού, ως εξής:

Α). Από το άθροισμα των παρακάτω τιμών:

α) Του κόστους κατασκευής του συνόλου των κτιρίων κατοικιών του

οικισμού «Ολυμπιακό Χωριό», που προκύπτει από τον τελευταίο

λογαριασμό του έργου κατασκευής, μη περιλαμβανομένου του κόστους

κατασκευής των έργων υποδομής και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος

χώρου του οικισμού απομειουμένου με το ύψος του ποσού της επιβλη-

θείσας, μετά από απόφαση των Εκκαθαριστών της εταιρείας «Ολυμπιακό

Χωριό 2004» Α.Ε περικοπής από το εργολαβικό αντάλλαγμα για τα

κτήρια κατοικιών, μετά την οριστική παραλαβή τους.

β) Της αξίας της οικοπεδικής έκτασης των οικοδομικών τετραγώνων

εντός των οποίων κατασκευάστηκαν τα κτίρια κατοικιών, η οποία υπο-

λογίζεται ως γινόμενο της επιφανείας αυτών, επί την τιμή μονάδος του

ανά τετραγωνικό μέτρο γης κόστους της απαλλοτρίωσης, η οποία

προκύπτει από τον πίνακα των δικαστικών αποφάσεων καθορισμού

αποζημίωσης, μη συμπεριλαμβανομένης όμως της δαπάνης των επικει-

μένων και των νομικών εργασιών. Κατά το χρόνο της αναγκαστικής

απαλλοτρίωσης, η περιοχή δεν είχε ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού

προσδιορισμού.

2. Το προκύπτον από το ως άνω άθροισμα κόστος, απομειούται με:

α) Το ποσό του οφέλους που προέκυψε από το εισπραχθέν λόγω

πώλησης των εκτάσεων Ο.Τ. 1,2 και Ο.Τ. 5α ποσό, αφαιρουμένου του

κόστους αγοράς αυτών. Το κόστος αγοράς προσδιορίζεται, ως γινόμενο

της περιγραφόμενης στην παρ. 1Αβ της παρούσας, τιμής μονάδος του

ανα τετραγωνικό μέτρο γής κόστους της απαλλοτρίωσης, προσαυξημένης

με τη δαπάνη νομικών εργασιών και επικειμένων, επί την επιφάνεια της

εκτάσεως των εκποιημένων ως άνω Ο.Τ..

β) Το ποσό του κατ’ ελάχιστο αναμενόμενου οφέλους, από την προ-

κύπτουσα λόγω υπεραξίας μετά την πολεοδόμησή της εκμετάλλευση

της έκτασης της Διεθνούς Ζώνης, το οποίο υπολογίζεται ως γινόμενο

της επιφανείας της έκτασης της Διεθνούς Ζώνης, επί την ανά τετραγωνικό

μέτρο τιμή μονάδος επιφανείας. Η ανά τετραγωνικό μέτρο τιμή μονάδος

επιφανείας, προκύπτει ως αποτέλεσμα της διαφοράς της ανά τετραγωνικό

μέτρο τιμής μονάδος επιφανείας που προσδιορίστηκε από την Δ.Ο.Υ.

Αχαρνών, με το υπ’ αριθ. 9824/4-9-2015 έγγραφό της και της τιμής

μονάδος κόστους απαλλοτρίωσης της περιγραφόμενης στην παράγραφο

1Αβ προσαυξημένης με τη δαπάνη νομικών εργασιών και επικειμένων.

γ) Τη δαπάνη αποκατάστασης φθορών και ζημιών από τη χρήση των

κατοικιών κατά την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών

Αγώνων 2004, προσαυξημένη με τη δαπάνη συντήρησης και λειτουρ-

γίας

δ) Την υπερβάλλουσα λόγω βελτιωμένης ποιότητας δαπάνη κατασκευής

των κατοικιών και

ε) Το ποσό που διέθεσε το Ελληνικό Δημόσιο για την κατασκευή των

κατοικιών μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

3. Το προκύπτον μετά την εφαρμογή των αναφερομένων στις παρ. 1

και 2 της παρούσας απόφασης ποσό, αποτελεί το συνολικό κόστος των

κτιρίων κατοικιών του οικισμού «Ολυμπιακό Χωριό».

4. Η ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας χρεούμενη αξία εκάστης

κατοικίας στους δικαιούχους οικιστές, προσδιορίζεται από την τιμή του

κλάσματος, με αριθμητή το ανωτέρω προκύπτον συνολικό κόστος των

κτιρίων κατοικιών και παρανομαστή το σύνολο της επιφανείας των

κυρίων χώρων των κατοικιών αυτών, προσαυξημένης με το 20% της

επιφανείας των παραχωρουμένων αποθηκών και στεγασμένων χώρων

στάθμευσης. Το πηλίκο του ως άνω κλάσματος, αποτελεί την τελικά

χρεούμενη αξία ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατοικίας.

5. Η απόφαση αυτή, ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά την έναρξη ισχύος και

εφαρμογής της από τον ΟΑΕΔ, άρχεται και η διαδικασία έκδοσης και

παράδοσης στους δικαιούχους των οριστικών παραχωρητηρίων κυριότητας

των εν λόγω κατοικιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Ολυμπιακό Χωριό, 7/12/2015

ΠΡΟΣ: ΟΑΕΔ (Υπόψη: Κας Προέδρου  - ΚΟΙΝ: Ο.Χ.ΑΕ (Υπόψη : Κων Εκκαθαριστών)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υπόψη: Κου Υπουργού)  -  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΜΜΑΤΑ (Υπόψη : των Προέδρων) - ΜΜΜΕ

ΘΕΜΑ:  «ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»
Κυρία Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη μας, τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα και τα πρόσφατα δημοσιεύματα στο

τύπο και έχοντας υπόψη μας τα παρακάτω:
• Τις ατελείς κατασκευαστικά Κατοικίες (έλλειψη υγρομόνωσης και θερμομόνωσης σε στέγες και τοιχοποιία, έλλειψη

στεγάστρων στα μπαλκόνια, έλλειψη ηλιακών θερμοσιφώνων κ.α.).
• Τις κατασκευαστικές κακοτεχνίες στα σπίτια (ρωγμές, αποκόλληση τοιχοποιίας από το σκελετό του κτηρίου, πολλά

προβλήματα στις αποχετεύσεις, εάν οι επιστολές με τις κακοτεχνίες των Κατοίκων, έχουν συμπεριληφθεί στα
Πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής, οι επιστολές των ανεξάρτητων αρχών που έμειναν αναπάντητες, κ.λπ.).
• Την τροποποίηση του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας (κατάργηση του Υπεύθυνου οικοδομικού τετραγώνου

κ.α.).
• Τις Μελέτες των σπιτιών και έκδοση ή απαλλαγή έκδοσης πιστοποιητικών (ενεργειακά πιστοποιητικά, μελέτη

φυσικού αερίου, εγγραφή στο κτηματολόγιο, βεβαίωση μηχανικού περί μη αυθαιρεσίας στις κατοικίες κ.λπ.).
• Την έλλειψη υποδομών στην πόλη μας (πλήρη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων με ευθύνη της ΓΓΑ,

εικοσιτετράωρη λειτουργία της Πολυκλινικής, λειτουργία καταστημάτων και γενικά ότι προβλέπονταν στον αρχικό
σχεδιασμό του Ολυμπιακού Χωριού).

Για όλα τα παραπάνω προτείνουμε:
Της σύστασης μιας Τεχνικής Επιτροπής, η οποία σε συνεργασία μαζί μας, θα εξετάσει όλα τα προβλήματα και θα

προτείνει, συγκεκριμένες λύσεις σε όλα τα παραπάνω, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
Την επανασύσταση του ΟΕΚ, με κατασκευαστικό έργο.
Παράλληλα με το έργο της επιτροπής θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας, ότι οποιαδήποτε τιμή αποφασίστε, θα πρέπει

να είναι σε συνάρτηση με την οικονομική κατάσταση των Κατοίκων (άνεργοι, χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι), όπως
επίσης η συρρίκνωση των εισοδημάτων των εργαζομένων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ           Ο Γραμματέας, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 05/01/2016
Συγκάτοικοι,
Το τελευταίο καιρό παρατηρείται το φαινόμενοι «διάφοροι», εκτός διοίκησης του Συλλόγου,

συνομιλούν με εκπροσώπους της πολιτείας για ζητήματα και προβλήματα του Ολυμπιακού Χω-
ριού.

Για το Σύλλογο κατοίκων είναι προφανή δύο στοιχεία. Ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να
απευθύνεται στη πολιτεία και τη διοίκηση για ζητήματα που τον απασχολούν. Ο μόνος μαζικός
φορέας που εκπροσωπεί τους κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού είναι ο ΣΚΟΧ.

Εκεί ακριβώς αναδεικνύονται και τα προβλήματα δημοκρατίας και σεβασμού των μαζικών
λαϊκών φορέων και οργανώσεων. Είναι αντιδημοκρατικό και καταδικαστέο τόσο για τους εκ-
προσώπους της πολιτείας να συζητούν προβλήματα του Ολυμπιακού Χωριού με οποιονδήποτε
πριν ζητήσουν ή ακούσουν τη γνώμη και τις απόψεις του ΣΚΟΧ. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί να
δέχονται επιλεκτικά τους συνομιλητές τους χωρίς καν να δέχονται τον ΣΚΟΧ. Αποτελεί ευτε-
λισμό των μαζικών οργανώσεων του λαού μας να παρουσιάζονται «παραγοντίσκοι», «περιφε-
ρόμενοι πολιτευτές» και να συνομιλούν μαζί τους, όταν δεν εκπροσωπούν στην καλύτερη
περίπτωση κανέναν άλλον πέραν του εαυτού τους. Άσχετα με την γνώμη που έχει ο καθένας
για τον ΣΚΟΧ και τη δράση του, είναι ο μόνος μαζικός φορέας του Ολυμπιακού Χωριού που
μας εκπροσωπεί και οφείλουμε να τον πλαισιώσουμε και να ενισχύσουμε τη δράση του για
την υπεράσπιση των κατοίκων και των λαϊκών συμφερόντων.

Συγκάτοικοι, o μόνος φορέας που επίσημα, με σοβαρότητα και εντιμότητα σας ενημε-
ρώνει είναι ο ΣΚΟΧ.

Εμπιστευτείτε, πλαισιώστε, ας αγωνιστούμε μαζί για τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων
που είναι αναπόσπαστο κομμάτι των εργαζομένων της χώρας μας που βάναυσα πλήττονται
τα τελευταία χρόνια από αντιλαϊκές πολιτικές. 

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σ.Σ.: Θεωροῦμε ὑποχρέωσή μας νά ἀπαντήσουμε, διότι αὐτό τό κείμενο μᾶς
στοχοποιεῖ ἐμφανῶς. Μολονότι κάποια μέλη τοῦ ΣΚΟΧ τά ἐκτιμοῦμε ἰδιαιτέρως,
μᾶς ἐκπλήσσει γιατί τό ἄρθρο ἀποπνέει ὁλοκληρωτισμό. Δυστυχῶς παρεμφερῆ
ἀνακοίνωση ἔχει ἐκδόσει ὁ ΣΚΟΧ καί πρίν κάποια χρόνια καί ὀνόμαζαν τόν
σύλλογο «θεσμό». Ἔχουν παντελῆ ἄγνοια τί σημαίνει θεσμός. Εἶναι γνωστά ποιά
πρόσωπα ἦταν καί τότε καί τώρα.

Δύο εἶναι τά λάθη τους. Πρῶτον δέν ἔχουν καταλάβει ὅτι ὁ κάθε σύλλογος
εἶναι ὁμαδική διακονία καί ὄχι Ἀρχή ἤ ἐξουσία. Δεύτερον νομίζουν ὅτι εἶναι ἕνας
τύπος τριτοβάθμιου συνδικαλιστικοῦ ὀργάνου, μέ πρῶτο τούς πολίτες καί δεύτερο
τούς ἄλλους συλλόγους. Ἔχουν παρεξηγήσει τραγικά τά πράγματα. Τό ὅ,τι
ψήφισαν 300-350 κάτοικοι, δέν σημαίνει ὅτι ἔχουν ἀποκλειστική ἐκπροσώπηση
οὔτε ἀπό τούς ἴδιους καί πολύ περισσότερο ἀπό τούς ὑπόλοιπους 10.000. Γιά παρά-
δειγμα, στούς Θρακομακεδόνες λειτουργοῦν πάνω ἀπό 30 σύλλογοι. Σέ ποιόν
πρέπει νά δίνουν «ἀναφορά» ὅλοι; Ἀστεῖα πράγματα. Ὄχι μόνον ὅταν ὑπάρχει
σύλλογος, ἀλλά καί σέ ἕναν Δῆμο ὅπου ὑπάρχει ἐπίσημη Ἀρχή, ἔχει δικαίωμα καί
ἐπιβάλεται ὁ ὁποισδήποτε δημότης, κάπου ὅπου ἔχει πρόσβαση, νά ἐνεργεῖ γιά τό
καλό τοῦ Δήμου του, ἀσχέτως ἄν δέν ἔχει τήν βαρύτητα τῆς Ἀρχῆς.

Ἔχουν ὑπάρξει διοικήσεις πού ἦταν κοινοί ἀπατεώνες. Ἐπίσης κάποιες ἐποχές,
σημαίνοντα πρόσωπα, χαρακτήριζαν τόν σύλλογο «παιδική χαρά». Πολύ πρόσφατα
ἀρμόδιοι ἀπό τό Ὑπουργεῖο καί ἀπό τούς ἐκκαθαριστές, δέχτηκαν ἀπό ἄτομα τοῦ
συλλόγου σκαιότατη ἐπίθεση. Δέν εἶναι φυσικό ἑπόμενο λοιπόν, νά μήν τούς
δέχονται μέ ἐγκαρδιότητα καί νά προτιμοῦν νά συζητοῦν μέ ἄλλους;

Αὐτοί οἱ «παραγοντίσκοι» ὅπως τούς ὀνομάζετε, ἔχουν καταφέρει πάρα πολλά,
εἶναι ἀνιδιοτελεῖς, δέν ζητοῦν «καρέκλες» καί θά ἔπρεπε νά τούς ζητᾶτε νά σᾶς
βοηθοῦν, καί ὄχι νά τούς ἀπαξιώνετε. Ἤ μήπως κάποιους τούς ἐνοχλεῖ τό ὄτι ἐνῶ
δέν καταφέρνουν κάτι, οἱ ἄλλοι τό ἐπιτυγχάνουν;
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Ολυμπιακό Χωριό, 15/1/2016
Σε Ανακοίνωσή του της 5/1/2016 ο Σύλλογος Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού

(ΣΚΟΧ) καταφέρεται εναντίον «παραγοντίσκων» και «περιφερόμενων πολιτευτών»
που «συνομιλούν με εκπροσώπους της πολιτείας για ζητήματα και προβλήματα του
Ολυμπιακού Χωριού», ισχυριζόμενος πως «ο μόνος μαζικός φορέας που εκπροσω-
πεί τους κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού είναι ο ΣΚΟΧ». Θεωρούν μάλιστα
«καταδικαστέο για τους εκπροσώπους της πολιτείας να συζητούν προβλήματα του
Ολυμπιακού Χωριού με οποιονδήποτε πριν ζητήσουν ή ακούσουν τη γνώμη και τις
απόψεις του ΣΚΟΧ».

Θα ήθελα πολύ να αγνοήσω την ανακοίνωση αυτή, θεωρώντας και ελπίζοντας
πως δε με αφορά, αλλά συνοδεύτηκε με σφοδρές επικρίσεις προς το πρόσωπό μου
σε δημόσιες συζητήσεις και προσωπικές λεκτικές επιθέσεις, οπότε οφείλω να το-
ποθετηθώ.

Καταρχάς γενικά: Απηχεί φασιστική νοοτροπία ο ισχυρισμός πως «ο μόνος μα-
ζικός φορέας που εκπροσωπεί τους κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού είναι ο
ΣΚΟΧ». Ο Σύλλογος Κατοίκων, οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι Σύλλογοι Γονέων & Κη-
δεμόνων και αρκετοί άλλοι Σύλλογοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας με εξει-
δικευμένο αντικείμενο ο καθένας, αλλά και με επικάλυψη του σκοπού τους σε
πολλές περιπτώσεις. Είμαι ιδρυτικό μέλος όλων αυτών των Συλλόγων, διετέλεσα
Πρόεδρος του ΣΚΟΧ και μέλος των Δ.Σ. των περισσοτέρων εκ των υπολοίπων.
Γνωρίζω πολύ καλά, επομένως, ότι κανείς από τους συγκεκριμένους Συλλόγους δεν
αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο των υπολοίπων. Αν κάποιος Σύλλογος διαφωνεί
μπορεί να προσφύγει νομικά και να μην παρακωλύει τη λειτουργία των υπολοίπων,
γιατί και αυτοί δικαιούνται να πράξουν το ίδιο. Επίσης, καμιά νοσηρή φασιστική
αντίληψη δεν μπορεί να εμποδίσει οποιονδήποτε πολίτη να συνομιλεί όχι μόνο για
τα προσωπικά του ζητήματα, αλλά και αυτά που εκείνος θεωρεί κοινά δημόσια
αγαθά με εκπροσώπους της πολιτείας. Πολύ περισσότερο όταν ο πολίτης έχει έν-
νομο συμφέρον γι’ αυτά που συζητά.

Σχετικά με τις προσωπικές επιθέσεις: Έχω επιλέξει, εδώ και επτά χρόνια, να προ-
σφέρω αυτό που μπορώ, όπου και όταν μου ζητείται, αποφεύγοντας να συμμετέχω
σε ψηφοδέλτια συλλόγων ή δημοτικών παρατάξεων. Όχι γιατί τους απαξιώνω -απε-
ναντίας σέβομαι απεριόριστα τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τα κοινά- αλλά
γιατί η προσφορά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από συγκεκριμένες θέσεις, αλλά κυ-
ρίως από τη γνώση και τη δουλειά. Κατηγορήθηκα για παρεμβάσεις στον ΟΑΕΔ
(υπηρεσίες του πρώην ΟΕΚ) και στο αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και στον φορέα
των Συγκοινωνιών. Παρότι, όπως προανέφερα, είναι αναφαίρετο δικαίωμά μου,
ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση ήταν δική μου η πρωτοβουλία, ούτε πήγα
μόνος. Ειδικά στην περίπτωση των Συγκοινωνιών μου ζητήθηκε να συνοδεύσω τον
νέο πρόεδρο και τον νέο αντιπρόεδρο του ΣΚΟΧ, λόγω της οκταετούς γνωριμίας
μου με τον υπεύθυνο, συνδέοντας τις παλιές και πάγιες διεκδικήσεις του ΣΚΟΧ ως
συνέχεια με τη σημερινή του διοίκηση. Δεν έθεσα καν προτάσεις. Αυτό το έκανε ο
νέος πρόεδρος και απλώς διαπιστώθηκε ότι κάποιες συνέπιπταν με παλαιότερα αι-
τήματά μας.

Παρομοίως μου ζητήθηκε από μαζικό φορέα που δραστηριοποιείται στον Δήμο
μας -δεν τον αναφέρω γιατί δεν συμμετέχω σε αυτόν, αλλά θεωρώ καίριας και απο-
φασιστικής σημασίας την πρωτοβουλία του για το Ολυμπιακό Χωριό- να συμβάλλω
στην παρέμβασή του στον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο. Το έκανα προτείνοντας και επι-
καλούμενος συγκεκριμένα πράγματα που προβλέπονται στο άρθρο 65 του Ν.
3518/2006 και αφορούν τον καθορισμό του τιμήματος ανά τ.μ. των κατοικιών μας,
με επιστολή της 9/7/2015 και σειρά συναντήσεων στο Υπουργείο και τον ΟΑΕΔ.
Αν κάποιοι θεωρούν ότι «καπελώθηκε» η δική τους «προσπάθεια» εδώ είμαστε
εμείς, εκείνοι και οι αρμόδιοι να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς
μας, φυσικά με στοιχεία.

Θεωρώ ότι, όπως και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας, δεν συνεισέφερα τίποτα πε-
ρισσότερο από ένα απλό λιθαράκι. Το πολύ που περίμενα ήταν κάποτε να μου το
γυρίσουν πίσω. Δεν περίμενα όμως ότι τόσο σύντομα θα εισέπραττα και τόκο!

Παύλος Γεωργίου
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Οι Δράσεις του Τοπικού Τμήματος Θρακομακεδόνων
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού,
από τον Σεπτέμβριο του 2015  μέχρι και τον 
Ιανουάριο του 2016

Στις 26 - 27 Σεπτεμβρίου ως Στελέχη συμμετείχαμε στο 3ο Συνέδριο Πουλιών και
Πανελλήνια Συνάντηση Στελεχών, που έγινε σε Δημοτικό σχολείο των Αθηνών και
στο νέο Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου Μπενάκη, με θέμα «Ένα Δέντρο ΘΕΛΩ»,
όπου συμμετείχαν 104 παιδιά από 75 διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας, που είχαν
εκλεγεί να εκπροσωπήσουν την ομάδα τους, καθώς και 150 ενήλικες εθελοντές,
ως αποκορύφωμα του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κλάδου Πουλιών (παιδιά
7-11 ετών) για το έτος 2015 «Ένα Δέντρο Μυστικά», το οποίο τελούσε υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και 250 εκπαιδευ-
μένοι εθελοντές, σχεδίασαν & οργάνωσαν 22 κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα
που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2015. Σε αυτές 700 παιδιά 7-11 ετών
από 75 διαφορετικές πόλεις.

Στις 11 Οκτωβρίου, και ώρα 11:00 π.μ. στην Πλατεία Θρακομακεδόνων, δράσαμε
και αλληλοεπιδράσαμε με τους Κλάδους μας, των Αστεριών και των Πουλιών, ηλι-
κίας 5 έως 12 ετών μαζί με πολλά παιδιά από τα σχολεία της περιοχής μας, παίξαμε,
τραγουδήσαμε.

Τον Οκτώβριο ξεκινήσαμε το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού για τους Κλάδους μας, τα Αστέρια μας (4-7 ετών), τα Πουλιά μας (7-11
ετών), τους Οδηγούς μας (11-14 ετών) και τους Μεγάλους Οδηγούς μας (14-17
ετών), το οποίο και συνεχίζουμε.

Οι εθελοντές του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού βρίσκονται καθημερινά στο κέν-
τρο φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα. «Φροντίδα που φοριέται» και «Όπου
παιδί παιχνίδι» είναι οι σκέψεις που καθοδηγούν τα Στελέχη και τα παιδιά των ομά-
δων για να συνεισφέρουν στην οργάνωση, τη συντήρηση και την ανανέωση της
ιματιοθήκης και επιπλέον στη διαμόρφωση ενός χώρου κατάλληλου για ασφαλές
παιχνίδι για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά.
Στις 21 Οκτωβρίου 2015, ως Τοπικό Τμήμα Θρακομακεδόνων, τα Στελέχη πήγαμε
στον ελαιώνα στον χώρο προσφύγων και συμμετείχαμε στη διαλογή ρούχων.

Συμμετείχαμε σύσσωμοι με τιμή στην Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, που έγινε
στους Θρακομακεδόνες.

Τα Σμήνη από Νέο Ηράκλειο, Θρακομακεδόνες, Χαλκίδα, συμμετείχαν στις Απο-
Δράσεις που έγιναν στο Νέο Ηράκλειο!!! Tο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοέμ-
βρη οι Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες του Ν.Ηρακλείου, των Θρακομακεδόνων
και της Χαλκίδας είχαν κάτι περισσότερο από 24 ώρες για να αποδράσουν. 
Στις 6/12/2015 είμασταν στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων από τις 10 το
πρωί της Κυριακής, στην Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά μας, όπου σας είπαμε Χρό-
νια Πολλά και Καλές Γιορτές από κοντά, γευτήκαμε μία δόση από τα Χριστούγεννα,
μέσα από τις δημιουργίες των Παιδιών μας, των Στελεχών μας, των Μελών μας,
της Ομάδας Συνεργασίας.

Τα κάλαντα είπαμε Αστέρια-Πουλιά και Οδηγοί στο εμπορικό, στο ταχυδρομείο,
στην κοινότητα και σε σπίτια της περιοχής μας!

Να θυμίσουμε ότι, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (έτος ιδρύσεως 1932), πρώην
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη ασκούν επι-
χείρηση, υπαγόμενο στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με το Καταστα-
τικό του, αποτελεί Σωματείο μη κερδοσκοπικό με παιδαγωγικό κοινωφελή και
πολιτιστικό χαρακτήρα. Έχει ως στόχο την εξωσχολική διαπαιδαγώγηση παιδιών
και εφήβων. Με δυναμικά προγράμματα δράσης και προσφοράς, μέσα σε αυτοδι-
οικούμενες Ομάδες, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν πρωτοβουλίες
και ικανότητες και να εξελιχθούν σε δημιουργικά μέλη της κοινωνίας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα
www.seo.gr για το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και για το δικό μας Τοπικό Τμήμα
στο ιστολόγιό μας http://seottthrakomakedonon.blogspot.gr και στη σελίδα που
έχουμε στο facebook: https://www.facebook.com/seottthrakomakedonon .

Σας περιμένουμε πάντα στις Ομάδες μας, στους Κλάδους μας!
Με Οδηγικούς Χαιρετισμούς!

Το Τοπικό Τμήμα Σ.Ε.Ο. Θρακομακεδόνων
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Είμαι διάκονος χωρίς οράριον. Διακονώ όμως,

επειδή είναι αγχιφανές, το μέλλον. Δεν οα-

ρίζω με το παρελθόν ούτε το προσεγγίζω με

περιφρόνηση, γιατί με λύθρο και με μαχαίρι η

ανθρωπότητα βάδισε με βαρύ τίμημα μέχρις

εδώ. Αυτό το σήμερα αναντίλεκτα προσφέρει

στον άνθρωπο φτερούγες εκπληκτικής δυναμικής

και βελτίωση του βίου του. Όμως μια επιρρέπεια

προς υπερτίμηση του παρελθόντος δεν είναι

απλώς συντηρητισμός, αλλά αποτελεί και σο-

βαρά αδόκιμη αντιμετώπισή του. Η υπερεκτί-

μηση του παρελθόντος αφαιρεί κατ’ ανάγκην

την σοβαρή θέαση εκείνων των στοιχείων του

παρόντος, που μετάρσια τροχιοδρομούν προς

το μέλλον. Στοχεύω να αφαιρέσω απ’ το πρελθόν

τον υπέρτιμο θαυμασμό,  που εκφράζεται

πολλές φορές σαν ουτοπική έξοδος από τον

πνιγμό του αισυλοεργού παρόντος. Από το

2.000 π.Χ ως σήμερα, ο κόσμος είχε 227 χρόνια

ειρήνης και 3.773 χρόνια πολέμου, γεγονός

που αποτρέπει την υπερθεώρηση του παρελ-

θόντος ως συνολικής ιστορικής και πολιτισμικής

διαδικασίας. 

Τί όμως δημιουργεί τον πνιγμό του παρόντος,

πρωτοπορεί ως πετροτόρος εκθεμελίωση του

ιστορικού μας τώρα και μολύνει τα ιερά μας

είτε σαν παρακαταθήκες είτε σαν προοπτικές

βίου; Μπορεί να είναι άγνωστος ο επιστημονικός

όρος, αλλά προσδιορίζει ακριβώς την απάντηση:

Εξαντικειμενικοποίηση. Καθίστε στο θρανίο και

ας αρχίσουμε το μάθημα: Κύριο γνώρισμα ενός

μακρινού παρελθόντος ήταν η ταύτιση παρα-

γωγού και καταναλωτή. Παρήγαγε κάποιος για

τον εαυτό του, κατανάλωνε για τον εαυτό του.

Ό,τι περίσσευε από την παραγωγή του, το αν-

τήλλασσε με άλλα αγαθά για την ικανοποίηση

των αναγκών του. Σε κάποιο κρίσιμο ιστορικό

χρόνο διαχωρίστηκε ο παραγωγός από τον κα-

ταναλωτή και κάποιος μεσάζων – έμπορος αγό-

ραζε την παραγωγή και την πουλούσε στην κα-

τανάλωση και ο παράγων κέρδος απέκτησε

κεντρομόλο ρόλο στη διαδικασία και εξελίχθηκε

σε αυτοσκοπό. Έτσι παραγωγή, μέσα μεταφοράς,

αλλά και λιανική πώληση περιήλθαν στα χέρια

ενός ατόμου – φορέα, ο οποίος  μέσω της προ-

βολής των αγαθών οδήγησε στην κοινωνία της

κατανάλωσης, που χαρακτηρίζει την εποχή μας

κυρίαρχα. 

«Οι άνθρωποι αρνήθηκαν τους θεούς, αλλά

νέους θεούς πάλι ελατρέψαν , ό,τι παραγωγή

ή κατανάλωση ή κέρδος ονομάζομε» κραυγάζει

ο Έλιοτ. Στο πλαίσιο του ατομοκεντρικού Δυτικού

Πολιτισμού, που έγινε παγκόσμιος, το άτομο

προσδιορίζεται στην κοινωνική του ιεράρχηση

από τα αγαθά, που μπορεί να αγοράσει. Δεν

προσδιορίζεται πλέον ο άνθρωπος – κατανα-

λωτής από σύστημα αξιών, αλλά από τα αγαθά

– μέσα που μπορεί να διαθέτει : Το ακριβό αυ-

τοκίνητο, το αρχοντικό σπίτι, το διακριτό ντύσιμο

είναι η ταυτότητα του ανθρώπου σήμερα.

Αξίζεις επομένως με μοναδικό κριτήριο από το

πόσα αγαθά μπορείς να αγοράσεις. Ο ακάμπιος

δρόμος της κατανάλωσης είναι ο καρκίνος της

εποχής μας και ορίζεται επιστημονικά ως εξαν-

τικειμενικοποίηση. Η κοινωνία της κατανάλωσης

όμως, ενώ προσφέρει αφθονία αγαθών, απο-

γυμνώνεται συνεχώς και γαλουχείται με ένδεια

σκοπών, γεγονός που συνεπάγεται δημιουργία

προβλημάτων με αίτιο την αφθονία των αγαθών.

Ο άνθρωπος διαφέρει από τα άλλα έμβια όντα

«κατά το ότι θέτει σκοπούς, που οδοποιούν

στην υπέρβαση της εκάστοτε προβληματικής

κατάστασης. Για την πραγματοποίηση των σκο-

πών του χρησιμοποιεί μέσα και στην προσπάθειά

του να βρει τα μέσα απορροφάται τελείως από

αυτά και λησμονεί τους σκοπούς του. Το επόμενο

βήμα της προηγμένης δήθεν εποχής μας ήταν

η μετατροπή των μέσων σε σκοπούς, με απο-

τέλεσμα να απαξιώνονται οι σκοποί και να θε-

οποιούνται τα μέσα. Η παρακμιακή αυτή εναλ-

λαγή απαξιώνοντας τους σκοπούς απαξίωσε

και τα μέσα και οδήγησε την ανθρωπότητα κα-

ταμεσής του μηδενός. Σαν λύση προκρίθηκε

ως σκοπός, η πυρετώδης ανανέωση των μέσων

και ο δυναμισμός ανανέωσης των μέσων συν-

ταράσσει την κοινωνία, γιατί ξεχνάει ότι είναι

αρρώστια η έλλειψη σκοπών. Ευελπιστεί στην

λύτρωσή της η κοινωνία από και με τα μέσα,

τα οποία μόλις κατακτηθούν, την απογοητεύουν,

τα αχρηστεύει αμέσως και ρίχνει στην αγορά

νέα και τελειότερα μέσα. Τα προϊόντα αυτού

του Διονυσιακού παραγωγικού δυναμισμού πε-

τιώνται την επομένη στα σκουπίδια» διαπιστώνει

ο Χρήστος Μαλεβίτσης. Συνειδητοποιούμε όμως

ότι τα μέσα υπερέχουν κατά πολύ των σκοπών

για τους οποίους κατασκευάστηκαν και το χει-

ρότερο με τα μέσα αυτά, που είναι τα λαμπρό-

τερα, που επινόησε ο άνθρωπος, διαδίδουμε

στην όλη ανθρωπότητα την σαπρία ενός πολι-

τισμού, που ελησμόνησε τους σκοπούς – εκ-

φραστές ενός πολύμορφου και πολυδύναμου

αξιακού συστήματος.

Το γεγονός αυτό είχε δύο τεράστιες και

προφανώς καταστρεπτικές συνέπειες: Η πρώτη,

οδυνηρή και τερατώδης συνέπεια, εκφράζεται

από το γεγονός ότι τα τέλεια αυτά μέσα καταρ-

γούν την ατομική ζωή, επεμβαίνουν στα άδυτα

της ατομικότητας, καταπιέζουν, βασανίζουν και

υποδουλώνουν την θεϊκή ιδιαιτερότητα του

ανθρώπου και τελικά οδηγούν στην πλήρη

ηθική του έκπτωση.  Η δεύτερη εξίσου οδυνηρή

συνέπεια είναι ο ριζοσπαστισμός και στην πιο

επικίνδυνη εκδοχή του ο ριζοσπαστισμός της

νεολαίας. Για τη δεύτερη αυτή παμμίαρη συ-

νέπεια φωνάζω εκλαρυγκιζόμενος: Ηχήστε σάλ-

πιγγες. Σε κάθε κοινωνία το αξιακό σύστημα

κατευθύνει σαν παναγιάριο τις πράξεις και τις

ενέργειες των ανθρώπων και  σαν φωταυγαστής

οδοποιεί τις συμπεριφορές των νομοταγών πο-

λιτών και κυρίως των νέων. Σήμερα όμως οι

ηγεσίες, εκκλησιαστικές, πολιτικές και πνευμα-

τικές αμφισβητούνται γιατί έπαψαν να είναι

λαμπαδηφόρες και η αμφισβήτησή τους είναι

παντάπασι εμφανής, γιατί με λόγους προβάλ-

λουν τις αξίες, στην πράξη όμως τις περιφρονούν

ως αιτήματα ζωής. Οι ανώτερες κυρίως αξίες

σε συμπόρπηση με τα υψηλά ιδανικά όπως η

αγάπη, η δικαιοσύνη, η αλήθεια, η αρετή, ο

ομορφιά, το κοινό καλό επισκιάζονται από την

θεοποίηση της καταναλωτικής μανίας και θε-

ωρείται κανείς αφελής, αν θέλει με αυτές σαν

κριτήρια να τροχιοδρομήσει τις επιλογές του.

Έτσι ο άλλοτε πρωτοστάτης άγγελος της εύτονης

εναρέτου συμπεριφοράς περιφρονείται και

προβάλλεται ο αντιήρωας. Ο εκφραστής του

παράλογου, ο οψίπλουτος, ο παλάβρας, ο άχρη-

στος, το παλιοζαγάρι, ο εγωιστής, ο γελοίος, ο

τεμπέλης, ο ελεμές, ο συμπλεγματικός, ο πορ-

νοβοσκός, ο ναρκομανής, ο παρασήμαδος, ο

παροίνιος, ο πιμελής κακιών προβάλλεται από

τους ομοίους του και προμαχεί υπέρ της διά-

λυσης της κοινωνίας με καταστροφική μανία

πρωτοφανέρωτη στη χώρα μας.

Τα διεστραμμένα αυτά πρότυπα, η πανούκλα

της κατανάλωσης, που θεοποιεί την ύλη, σε

συνδυασμό με τη βία, το έγκλημα και την

έκλυτη ζωή οδηγούν τους νέους σε απόλυτο

και καταστροφικό ριζοσπαστισμό, τους μετα-

τρέπει σε μάζα και αγέλη, που καταστρέφει

σαν παροίνιος συμπεριφορά τα πάντα. Ο Mar-

cuse στον «Μονοδιάστατο άνθρωπο» υποστη-

ρίζει πως η καλοζωία και η άφρονη κατανάλωση

είναι αποβλακωτική με αποτέλεσμα το έγκλημα,

η αγριότητα, η βία, τα ναρκωτικά, η χυδαιότητα,

ο πανσεξουαλισμός , η αντιπνευματικότητα, ο

αγνωστικισμός και τελικά ο μηδενισμός που

είναι ομοείδειος αδελφός του ριζοσπαστισμού,

εμπνέουν την θηριώδη αναρχική και κυνική

συμπεριφορά των νέων της πατρίδας μας σε

κλίμακα πρωτοφανή. Η νεολαία και επομένως

η πατρίδα κινδυνεύουν. Ας σύρουμε από σήμερα

ένα χορό, αν όχι καταδίκης, τουλάχιστον απα-

ξίωσης της υπερκατανάλωσης. Η καταναλωτική

μανία δυναμώνει τις επιθυμίες και τα ένστικτα

σε βαθμό επικίνδυνο για τους κοινωνικούς και

δημοκρατικούς θεσμούς. Η επιθυμία που υπερ-

θερμαίνεται από την έντεχνη διαφήμιση, ανάβει

τον πόθο της ικανοποίησης της με κάθε αντίτιμο.

Η απόλυτη επιβολή του ενστίκτου και η κυ-

ριαρχία των επιθυμιών μεταμορφώνει τους νέ-

ους σε χοίρους χωρίς «ήθεα» γεγονός που

γίνεται περισσότερο επικίνδυνο με τη συνηγορία

του Φρόϋδ και του Marcuse. Αμφότεροι θεωρούν

την απελευθέρωση του ενστίκτου πανέμνοστη

πρωτοπορία και συνεισφορά στην επιστροφή

του ανθρώπου στην προθεσμική παραδεισιακή

κατάσταση.

Η νέα γενιά είναι πλέον εκτεθειμένη στους

μηδενιστικούς ανέμους και τις ιδεολογίες της

ουτοπίας και βρίσκει διέξοδο στα παραισθη-

σιογόνα , στα ναρκωτικά, στις αντικοινωνικές

εκδηλώσεις και εξεγέρσεις και το κατάντημα

της σημερινής κοινωνίας δικαιολογεί ως ένα

βαθμό τις επιλογές της. Γονείς, δάσκαλοι και

κληρικοί , μπροστά στη δυσεπίσχετη παρακμή,

που την αποδεχθήκαμε ως αμάργαροι ηθικά

ας αντιδράσουμε. Είμαστε οι Έλληνες όμιλος,

ομιλών, ομιλίαν. Ας γίνει ο λόγος μας οδός σε

υπεύθυνες επιλογές, οι ψυχές μας ισόαλες και

ας στήσουμε μια πνευματική θημωνιά και γύρω

της θεοδύναμοι καμπανάροι ας σταματήσουμε

τη θηριοπρεπή συμπεριφορά των νέων μας.

Ό,τι και αν αντιπροσωπεύουν σήμερα, είναι η

λαχτάρα και τα όνειρά μας. Ας επικαλύψουμε

τον ογκηθμό της σαπρίας και της καταναλωτικής

μανίας ,γιατί γνωρίζουμε ότι οκνεύει τις συνει-

δήσεις. Με το αλέτρι μας ας ανοίξουμε ογμόν

και ας καλέσουμε τους νέους μας να ρίξουν

μέσα του το σπόρο του αύριο. Ας αρχίσομε

από τα φετινά Χριστούγεννα να καταπολεμούμε

την οργιαστική κατανάλωση, ας βγάλουμε την

οικοστολή στη σχέση μας με τους δήθεν προ-

οδευμένους Ευρωπαίους, ας πολεμήσουμε με

νύχια και με δόντια την πολιτιστική, ηθική και

πνευματική ολιγαιμία και ολολαμπείς, ολόφεγγοι

και χιονοφεγκόφωτοι Έλληνες να εγείρουμε

τείχος στην ονειρωδυνία,  που μας μαστίζει.

Δεν είμαστε μόνον ένδεκα εκατομμύρια. Ας

επιστρατεύσουμε και τους νεκρούς μας, που

είναι περισσότεροι και δικαιωμένοι απ’ τις πρά-

ξεις τους και σε μια πανεθνική ομήγυρη από

μόνοι τους οι νεκροί μας θα λάβουν το λόγο

και θα μας δείξουν το καθήκον. Το πρώτο μας

βήμα είναι να καταπολεμήσουμε την κατανα-

λωτική μανία. Τώρα που ο Ταπεινός της φάτνης

είναι οδηγός μας αντί για τα συνηθισμένα μας

ψώνια ας ακούσουμε τη φωνή του Χαλίλ Γκιμ-

πράντ : «Αν έρθουν στην αγορά οι τραγουδιστές,

οι χορευτές και οι οργανοπαίχτες- αγοράστε

από τα δώρα τους. Γιατί κι αυτοί είναι συλλέκτες

καρπών και θυμιαμάτων κι αυτό που κουβαλούν

μόλο, που είναι φτιαγμένο από όνειρα, θα είναι

ρούχο και τροφή για την ψυχή σας». 

Κωνσταντίνος Καλογεράς 

Αφιερώνω το σημερινό μου άρθρο 

στον πατέρα Βασίλειο Αθανασόπουλο, αββά,

που εμπνέει και δείχνει σε εμένα  

και σε όλους τους πιστούς τον ακάμπιο

δρόμο της ταπεινοσύνης και της αρετής.

Εξαντικειμενικοποίηση και ριζοσπαστισμός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
της Eπιτροπής Πολιτιστικού Προγράμματος
του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων

«Έδοξε τη επιτροπή αφυπνίσαι τον ατέρμονα των Αχαρνών Δήμον

πνευματικοίς αγώσι και επάθλοις».

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό διηγήματος με στόχο την ανάδειξη και βρά-

βευση των τριών (3) καλύτερων διηγημάτων μεταξύ συγγραφέων του Δήμου

Αχαρνών. 

Η υποβολή των διηγημάτων αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσης

προκήρυξης έως και την 31 Μαρτίου 2016. Τα υποβαλλόμενα διηγήματα πρέ-

πει να είναι πρωτότυπα, αδημοσίευτα και αποστέλλονται ενυπόγραφα στο

Π.Κ.Θ..  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμ-

μετοχής και τους σχετικούς όρους του διαγωνισμού, από έντυπο φυλλάδιο

που διατίθεται στα Γραφεία του Π.Κ.Θ. - Πλατεία Αριστοτέλους, Θρακομακε-

δόνες.

Η “Επιτροπή Πολιτιστικού Προγράμματος’’ του Π.Κ.Θ.
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Υπάρχει μόνιμη λύση

Η Πρότασή μου είναι, αντί οι πολίτες να πληρώνουν ει-
σφορές στα ασφαλιστικά τους ταμεία, βάσει των αμοιβών
τους, να πληρώνουν  ένα μικρό ποσοστό  για εισφορά στις
αγορές τους. Έτσι θα καταργηθούν τα μέχρι σήμερα συντα-
ξιοδοτικά ταμεία,  ως μη έχοντας λόγω ύπαρξης. Το δε προ-
σωπικό τους να μετατεθεί σε άλλες πιο παραγωγικές υπηρε-
σίες

Στην θέση τους  θα δημιουργηθεί ένας μόνο οργανισμός,
με ένα κατάστημα σ’ όλη την χώρα  στον οποίο θα μεταφερ-
θούν τα αποθεματικά των ταμείων  και η ακίνητη περιουσία

τους. Η αρμοδιότητα του εν λόγω οργανισμού, θα είναι να εισπράττει την ασφαλιστική
εισφορά από τις αγορές των πολιτών και επιχειρήσεων. Με αυτά τα χρήματα θα πληρώνει
τους συνταξιούχους και γιατί όχι και τις δαπάνες υγείας όλων των πολιτών. Σημειωτέον
ότι το μικρό αυτό ποσοστό θα μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με την ανάπτυξη της χώ-
ρας

Επίσης ο εν λόγω οργανισμός θα καταγράφει ετησίως τις αγορές των πολιτών, όπως
θα δηλώνονται στην φορολογική τους δήλωση, βάσει των οποίων όταν συμπληρώσουν
το όριο ηλικίας θα υπολογίζεται η σύνταξή τους κλιμακωτά και θα τίθεται ανώτατο και
κατώτατο όριο. Θα υπάρχει δε ενιαίος τρόπος υπολογισμού της συντάξεως, για όλους
τους πολίτες, ισόνομα.

Με αυτό τον τρόπο τα λειτουργικά έξοδα θα είναι ασήμαντα, αφού θα απαιτείται ελά-
χιστο προσωπικό, μία έδρα αφού δεν θα απαιτείται να το επισκέπτονται οι πολίτες και
φυσικά μία Διοίκηση. Δεν θα υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες ακόμη και το ποιος
είναι ασφαλισμένος και ποιος όχι, θα είναι όλοι.

Σημειωτέον ότι το ποσοστό της  ασφαλιστικής εισφοράς στις αγορές θα το πληρώνουν
ακόμα και οι συνταξιούχοι, για να μην υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά θα  έχουν δωρεά
ιατρική περίθαλψη, που για την ηλικία τους η εν λόγω δαπάνη είναι αυξημένη.

Επίσης  θα μειωθούν  τα έξοδα των επιχειρήσεων  για τον  υπολογισμό και υποβολή
των ασφαλιστικών εισφορών, αφού δεν θα γίνεται παρακράτηση για τα ασφαλιστικά τα-
μεία.

Το σπουδαιότερο είναι όταν φθάσει το όριο ηλικίας, η σύνταξή του θα βγαίνει αμέσως.
Παρ όλα αυτά  υπάρχουν και μερικά αρνητικά σημεία, όπως οι μαύρες αγορές και ιδίως
στην οικοδομή, όπως άλλωστε  υπάρχουν και σήμερα.

Προτείνω λοιπόν, σε όσους υπαλλήλους το  επιθυμούν,   να τους ανατεθεί ο έλεγχος
των πολιτών στο αν παίρνουν αποδείξεις, αμειβόμενοι με ένα ποσοστό επί του προστίμου.
Επίσης οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών, όπως π.χ. οι τράπεζες, επειδή οι αγορές τους
θα είναι ασήμαντες να πληρώνουν ένα ποσοστό ετησίως ανάλογο του τζίρου τους.

Με το ξεκίνημα του εν λόγω συστήματος για τους παλαιά ασφαλισμένους θα προ-
σμετρούνται και τα μέχρι εκείνη την στιγμή  ένσημά τους.

Με υπολογισμούς από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζεται ότι ο συντελεστής θα είναι
γύρο στο 6% στις αγορές, δηλαδή πολύ μικρότερος από το ποσοστό που του κρατάνε
σήμερα από τον μισθό του για τα  ασφαλιστικά Ταμεία

Ένα σύστημα είναι επιτυχημένο, αν είναι απλό, κατανοητό για όλους τους πολίτες,
να μην έχει εξαιρέσεις και να μην τροποποιείται κάθε λίγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΕΡΗΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

AΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε.
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Προς όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, κατά την συνεδρίασή του, την 22η Δεκεμ-
βρίου 2015 , αποφάσισε και καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα
πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων του
Δήμου Αχαρνών πλατεία Αριστοτέλους για να συζητηθούν και αποφασισθούν τα πα-
ρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέ-
λευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα την 14η Φεβρουαρίου 2016 χωρίς
νέα πρόσκληση. Σε περίπτωση έλλειψης και πάλι απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επα-
ναληφθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα την 21η Φεβρουαρίου 2016 με οσαδήποτε πα-
ρόντα μέλη χωρίς νέα πρόσκληση (αρθ. 5 παρ. 3 ν. 1667/1986 και άρθρο 21 του
καταστατικού).
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
2. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου ( διοικητικός, οικονομικός απολογισμός από
01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2015 ). 
3. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων (έλεγχος διοικητικός, οικονο-
μικός, από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2015). 
4.Έγκριση Απολογισμού (διοικητικός, οικονομικός) πεπραγμένων από 01 Ιανουαρίου
έως 31 Δεκεμβρίου  2015. Απαλλαγή  των μελών του Διοικητικού  και Εποπτικού Συμ-
βουλίου από κάθε ευθύνη.
5. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Διοικήσεως για το οικονομικό έτος 2016
6. Η μεταβίβαση της κατά το άρθρο 24 παρ.5 του καταστατικού αρμοδιότητας της Γ.Σ.
(η αγορά, πώληση και διάθεση οικοπέδων ή έκτασης γης) στο Διοικητικό Συμβούλιο
(άρθρο 24.παρ.9) σχετικά με τα μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα (ρετάλια).
7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή επτά (7) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών
μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών
μελών Εποπτικού Συμβουλίου
Όσοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα ως μέλη Διοικητικού η Εποπτικού Συμβουλίου,
πρέπει να υποβάλουν  τις σχετικές αιτήσεις τους στο γραφείο του Συνεταιρισμού μέχρι
την 12ην μεσημβρινή της προηγούμενης ημέρας πριν από τη σύγκλιση  της Γενικής Συ-
νέλευσης ,δηλαδή μέχρι την 6η Φεβρουαρίου 2016 όπως ορίζει το καταστατικό (άρθρο
28).
Προϋπόθεση για την ανακήρυξη υποψηφίων είναι η εκπλήρωση των πάσης φύσεως οι-
κονομικών τους υποχρεώσεων προς τον Συνεταιρισμό και η μη ύπαρξη στο πρόσωπό
τους των κωλυμάτων εκλογής που προβλέπονται από το Καταστατικό ( άρθρο 27 ).
Σε περίπτωση συνιδιοκτητών επί ενός οικοπέδου, δύναται να συμμετέχει στις διαδικα-
σίες της Γενικής Συνέλευσης ένας μόνο από αυτούς προσκομίζοντας εξουσιοδότηση
από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους σύμ-
φωνα με την οικεία αμετάκλητη δικαστική απόφαση
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι υποχρεούστε να καταβάλετε τις καθυστερούμενες συν-
δρομές σας, ή οποιαδήποτε  άλλη εισφορά προς τον Συνεταιρισμό .

Η οφειλή σας σήμερα ανέρχεται σε ΕΥΡΩ .......... και αφορά τα έτη ...............…….., την
οποία παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε πριν την Γενική Συνέλευση, προς αποφυγή συ-
νωστισμού.
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  9:00 - 14:00.

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

ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                          ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Λέτσας Σταύρος                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαχαίρας Κων/νος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τζιούβελης Νικήτας Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπαθεοδώρου Βασιλική              ΤΑΜΙΑΣ
Βλαβιανός Γεώργιος                      ΜΕΛΟΣ ΔΣ
Μπαλτάς Κων/νος ΜΕΛΟΣ ΔΣ
Τσιουλάκης Αθανάσιος                  ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΠΑΡΝΗΘΑ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

Πωλείται οικόπεδο από ιδιοκτήτη, στη θέση
«Μπίλιζα» κοντά στην πλατεία και σε συγκοι-

νωνίες, 1003 τ.μ. με μεγάλη πρόσοψη.

Τηλέφωνο 6976819286

Με επιτυχία το 3ο Athens Rally στους Θρακομακεδόνες
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διοργάνωση του 3ου Athens Rally Sprint, από το αθλητικό σωματείο της Ελ-

ληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.) υπό την αιγίδα του Δήμου Αχαρνών στους Θρα-
κομακεδόνες, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου. Σημείο εκκίνησης και τερματισμού ορίστηκε η πλατεία
Θρακομακεδόνων, που πλημμύρισε από τα πληρώματα των αγωνιστικών αυτοκινήτων και τους λάτρεις του
μηχανοκίνητου αθλητισμού. 

Ο Δήμος Αχαρνών από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε τη διοργάνωση της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου
Δυτικής Αττικής (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), στηρίζοντας έμπρακτα τη διοργάνωση της εκδήλωσης. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός στο μήνυμά του ανέφερε ότι «Ο Δήμος Αχαρνών τιμά και
στηρίζει ενεργά την προσπάθεια του Σωματείου Ε.Λ.Λ.Α.Δ.Α. για την ομαλή και επιτυχή διοργά-
νωση του 3ου Athens Rally Sprint. Ο Μηχανοκίνητος Αθλητισμός έχει πολλούς πιστούς φίλους
και μεγάλη ιστορική παράδοση στον Δήμο Αχαρνών. Η ελευθερία του ανοικτού δρόμου, η φυσική
ομορφιά του τοπίου, η αγάπη για την ταχύτητα και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα αποτελούν, κάθε

χρόνο, πόλο έλξης
τόσο για έμπειρους και
μυημένους οδηγούς
αγωνιστικών αυτοκι-
νήτων, όσο και για
ερασιτέχνες οδηγούς
και απλούς θεατές,
που, αν και αμύητοι
στα μυστικά του μηχα-
νοκίνητου αθλητι-
σμού, τρέφουν μεγάλη
αγάπη, θαυμασμό και
δέος για τον κόσμο του
Αυτοκινήτου». 

Η φετινή διοργάνωση
ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Ραπτόπουλου, ενός παθιασμένου λάτρη του μηχανοκίνητου αθλη-
τισμού και ενός ειλικρινούς φίλου του Δήμου Αχαρνών. Ο Γιώργος Ραφτόπουλος ήταν ιστορικό μέλος του
Σωματείου Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων (ΦΙΛ.ΠΑ) και του Συνδέσμου Βετεράνων Οδηγών Αγώνων (ΣΒΟΑ),
ο οποίος, παρά την προχωρημένη ηλικία του - ο γηραιότερος οδηγός αγώνων, συμμετείχε ενεργά σε όλες τις
διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού που πραγματοποιούνταν στον Δήμο Αχαρνών. 

BINTEO ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ: https://youtu.be/1ZygVMCsM_o
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Ο συμπολίτης μας κύριος Ιωάννης 
Λεοντακιανάκος, Υποναύαρχος (ε.α) του
Πολεμικού Ναυτικού, ανέλαβε, από τις 28 Δε-
κεμβρίου 2015, τα καθήκοντα του Προέδρου
του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πολε-
μικού Μουσείου. 

Το Πολεμικό Μουσείο, ευρισκόμενο στη
συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας
και της οδού Ριζάρη και έχοντας σχεδιασθεί
από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων με
επικεφαλής τον αρχιτέκτονα και καθηγητή
του Ε.Μ.Π. Θουκιδίδη Βαλέντη, αποτελεί το
χώρο συγκέντρωσης, διαφύλαξης και έκθεσης

σημαντικών ιστορικών πολεμικών κειμηλίων και στοχεύει στη προβολή των
Αγώνων του Ελληνικού Έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με
σκοπό την τόνωση της εθνικής μνήμης και την προβολή της ιστορικής συ-
νέχειας και ενότητας του Ελληνισμού.

Ευχόμαστε στον αγαπητό συντοπίτη μας κάθε επιτυχία στο έργο του.

Τα ελαττώματα της φυλής μας
Ο λαός

μας διακατέ-
χεται από
πολλές αρε-
τές, αλλά εδώ
δεν θα ασχο-
ληθώ με τις
αυτές,  αλλά
με τα ελαττώ-
ματά του τα
οποία ενίοτε

μας οδήγησαν σε εθνικές ήττες – συμφορές
–καταστροφές - συρρίκνωση του ελληνι-
σμού - οικονομική κατάρρευση…  Και
μέσω αυτών των ελαττωμάτων μας να
κάνουμε την αυτοκριτική μας, για να
βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, έτσι
ώστε να διδαχθούμε από αυτά  για το
καλό και την ακεραιότητα της χώρας
μας.

Τα διαχρονικά κύρια ελαττώματα που
χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο Έλληνα εί-
ναι: Ο ατομικισμός, ο μεγάλος πολιτικός
φανατισμός που πολλές φορές έσυρε την
πατρίδα μας σε αιματηρούς εθνικούς δι-
χασμούς - αιματηρούς εμφύλιους πολέ-
μους, η ιδιοτέλεια, η φιλαρχία, ο φθόνος,
η πλεονεξία, η ρουσφετολογία, η συκο-
φαντία, η διαβολή, η υπεξαίρεση Δημόσιου
χρήματος/περιουσίας, η φοροδιαφυγή, η
κατάχρηση της Δημοκρατίας, η ανυπακοή
στους Νόμους και στις Αρχές του Κράτους.
Όλα αυτά μαζί, μας οδηγούν στο συμπέ-
ρασμα ότι ο σύγχρονος Έλληνας δεν
αγαπά την Πατρίδα του, αδιαφορεί γι’
αυτήν και το μόνο που τον ενδιαφέρει
είναι ο «εαυτός του και μόνο ο εαυτός
του».

Όταν καίγεται η Αθήνα, όταν καίνε
την ελληνική σημαία λέμε ότι έχουμε
«Δημοκρατία – Ελευθερία», όταν την
κλοπή δημοσίου χρήματος, την φοροδια-
φυγή την θεωρούμε « μαγκιά-εξυπνάδα»,
όταν την έλλειψη ενδιαφέροντος και αγά-
πης για την πατρίδα μας την εκφράζουμε
με τον «ωχαδερφισμό μας» , όταν φιλι-
ούνται - ασχημονούν στους δρόμους, στις
πλατείες δύο αρσενικοί, λέμε « πρόοδο
έχουμε», και μάλιστα σύμφωνα και με το
γράμμα του Νόμου που πρόσφατα ψήφισε
η παρούσα Κυβέρνηση (όλα τα είχαμε
αυτό μας έλλειπε), όταν …  όταν…  Δυ-
στυχώς αυτοί είμαστε, όπως καταντήσαμε,
τέτοια Ελλάδα θέλουμε! Τέτοια Ελλάδα
θα παραδώσουμε στα παιδιά-εγγόνια
μας!

Δεν είναι τυχαίο που πτωχεύσαμε,
πρωτίστως πτωχεύσαμε από ηθικές αξίες
και από έλλειψη αγάπης στα ιδανικά της
πατρίδας μας.  Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι
έλεγαν «Υπεράνω όλων η Πατρίς» και
το τηρούσαν ευλαβικά για το καλό της
πατρίδας τους.  Ο σύγχρονος Έλληνας
λέει υπεράνω όλων «ε γ ώ».

Μπορούμε να απαλλαγούμε από τα
ανωτέρω ελαττώματά μας αρκεί να το
θέλουμε, να το πιστέψουμε, να απαρνη-
θούμε το «ε γ ώ» και να συμμορφωθούμε
με την αρχαία ρήση «Εις οιωνός άριστος
αμύνεσθαι περί πάτρης - Ένας είναι  ο
πιο καλός οιωνός, να υπερασπίζει κανένας
την πατρίδα του». Αρκεί να συνειδητο-
ποιήσουμε  τα ελαττώματά μας και να
γνωρίσουμε ως λαός τις αδυναμίες μας. 

Τέλος, θα πρέπει να κατανοήσουμε

ότι τίποτε δεν θα μπορέσουμε να στερε-
ώσουμε  στην χώρα μας, αν δεν καταπο-
λεμήσουμε τα ελαττώματά μας.  Χωρίς
αυτήν την επιδίωξη τίποτε το σταθερό
και άξιο δεν θα μπορέσουμε να δημι-
ουργήσουμε.  Έτσι θα παραδέρνουμε
μέσα σε μια ατμόσφαιρα πολιτείας που
θα μένει πάντα πεδίο μάχης αντιμαχό-
μενων ατομικών συμφερόντων.  Σε μια
πολιτεία που θα κυριαρχούν τα αναφε-
ρόμενα ελαττώματα της φυλής μας, εις
βάρος του συνόλου, εις βάρος της κρατικής
μας οντότητας.  Αν λάβουμε υπόψη μας
ότι οι λαοί δεν χάνονται όταν απωλέσουν
την κρατική τους οντότητα, αλλά όταν
απωλέσουν τα ήθη, έθιμα, παραδόσεις,
θρησκεία, την αληθινή ιστορία τους,  τις
ηθικές τους αξίες, την φιλοπατρία τους,
δηλαδή την ψυχή τους, τότε ο χαρακτήρας
του λαού αυτού αλλοιώνεται και εύκολα
αλώνεται από τα όμορα κράτη, που δια-
τηρούν στα ύψη τις ηθικές τους αξίες,
την  φιλοπατρία τους, και τον  εθνισμό
τους.

Τα όσα γράφω είναι γνωστά σε όλους
μας, δεν είναι πρωτόγνωρα, τα βλέπουμε,
τα ζούμε στην καθημερινή μας ζωή, αλλά
δεν κάνουμε τίποτε για να τα διορθώ-
σουμε.  Είναι αδήριτη η ανάγκη να απαλ-
λαγούμε από τα αναφερόμενα ελαττώματά
μας για το καλό όλων μας και κυρίως για
την εθνική μας υπόσταση.

Ο εθνικός μας ποιητής και ποιητής
της ελευθερίας Ρήγας Φεραίος,  παρό-
τρυνε  τον ελληνικό λαό στα χρόνια της
σκλαβιάς με τον εξής στοίχο του «Σε
ανατολή σε δύση, στο νότο στον βοριά,
όλοι για την πατρίδα να έχουμε μια καρ-
διά» Σήμερα η πατρίδα μας η ΕΛΛΑΔΑ
διέρχεται μια οικονομική κατοχή- σκλαβιά
και λόγω των αναφερομένων ελαττωμάτων
μας. Εάν ενστερνιστούμε τον στοίχο του
ποιητή, και σύσσωμα όλοι μας  δείξουμε
μια καρδιά για την πατρίδα μας, τότε
είναι βέβαιο ότι  θα απαλλαγούμε από
τα ελαττώματά μας  που τόσο στοίχισαν
στο Έθνος μας . 

Τώρα ας δούμε πως μας χαρακτηρίζει
ο διάσημος Αμερικανός δικαστής Κέλι:
«Ο Έλληνας είναι ευφυέστατος αλλά και
αλαζόνας.
Δραστήριος αλλά και αμέθοδος.
Φιλότιμος αλλά και γεμάτος προλήψεις.
Ανυπόμονος αλλά και πολεμιστής.
Έκτισε τον Παρθενώνα και τον άφησε
αργότερα να μεταβληθεί σε ερείπια.
Ανέδειξε τον Σωκράτη για να τον κατα-
δικάσει να πιεί το κώνειο.
Θαύμασε τον Θεμιστοκλή και τον εξόρισε.
Ανακήρυξε δίκαιο τον Αριστείδη για να
τον εξοστρακίσει.
Δημιούργησε το Βυζάντιο και το άφησε
να πέσει στους Τούρκους.
Κάλεσε τον Καποδίστρια για να τον δο-
λοφονήσει.
Δημιούργησε το 1909 και το λησμόνησε.
Διπλασίασε την Ελλάδα και την εξέθεσε
σε κίνδυνο να την χάσει.
Κόπτεται την μια στιγμή για την αλήθεια
και την άλλην στιγμή μισεί αυτόν που αρ-
νείται να υπηρετήσει το ψέμα.
Αν θέλετε θαυμάστε τον! Αν προτιμάτε
λυπηθείτε τον! Αν μπορείτε ταξινομείστε
τον». 

Χρήστος Δ. Γιανταμίδης

Το ΝΑΤΟ τελειώνει την Ελλάδα! Απίστευτη δήλωση
Απίστευτες δηλώσεις, έγιναν στο τηλεοπτικό σταθμό CNN με το

Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ να απαντάει σε
ερώτηση δημοσιογράφου πως η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να καταρρίψει
τα τουρκικά μαχητικά γιατί δεν είναι κυρίαρχο κράτος. 

Όλα ξεκίνησαν από τη λογική απορία του δημοσιογράφου του αμερι-
κάνικου καναλιού, ο οποίος ρώτησε τον κ. Στόλτενμπεργκ, πως αφού το
ΝΑΤΟ υποστήριξε την ενέργεια της Τουρκίας να καταρρίψει το ρωσικό
μαχητικό, τότε έχει το ίδιο δικαίωμα και η Ελλάδα να καταρρίψει τα
τουρκικά μαχητικά που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της. 

Όμως ο Γενς Στόλτενμπεργκ σε μία πραγματικά απίστευτη δήλωση
έφτασε στο σημείο να πει πως η Ελλάδα είναι μία χρεωκοπημένη χώρα
υπό κηδεμονία και πως δικαίωμα για κατάρριψη έχει μόνο η Γερμανία. 

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Από την στιγμή που η Γερμανία δεν ενο-
χλείται που η Τουρκία παραβιάζει τον εναέριο χώρο της περιουσίας της
στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα θέμα» και συνέχισε λέγοντας «αν οι
Γερμανοί ενοχληθούν από τις παραβιάσεις των Τούρκων στο οικόπεδό
τους, θα καταρρίψουν τα τουρκικά μαχητικά».

intos.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΗΣ
Η Εφορεία  Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ

– Κίνηση πολιτών για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών προκηρύσσουν
Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών», ο οποίος απευθύνεται
στους μαθητές των Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων και στους μαθητές
όλων των τάξεων των Γυμνασίων του Δήμου Αχαρνών.

Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει μέσω της τέχνης τους μαθητές
στην κατανόηση της σπουδαιότητας του μνημείου και της επιτακτικής ανάγκης πλή-
ρους αποκάλυψής του. 

Αντίγραφα των έργων που θα επιλεγούν θα τοποθετηθούν στην πρόσοψη της
περίφραξης του χώρου που εκτείνεται το αρχαίο θέατρο Αχαρνών.

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν έργα με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες
από 297 x 420 χιλιοστά (Α3) χρησιμοποιώντας ξυλομπογιές, τέμπερες, λαδοπαστέλ,
μολύβι, κλπ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα σχολεία από 7-1-2016 έως 30-3-2016. Στο χρο-
νικό αυτό διάστημα οι μαθητές θα δημιουργήσουν τα έργα τους είτε κατά τον ελεύ-
θερο χρόνο τους είτε στη διάρκεια του μαθήματος των Καλλιτεχνικών. 

Ο υπεύθυνος για τη διενέργεια του διαγωνισμού εκπαιδευτικός οφείλει να φω-
τογραφήσει και να παραδώσει τα έργα στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών (οδός
Φιλαδελφείας αρ. 76) το αργότερο μέχρι 31-3-2016, με συνοδευτικό κείμενο που να
αναφέρεται το ονοματεπώνυμα των μαθητών που έχουν δημιουργήσει το έργο, η
τάξη τους, τα στοιχεία του σχολείου στο οποίο φοιτούν (τίτλος σχολείου - πλήρης
ταχυδρομική διεύθυνση - τηλέφωνο, e-mail) καθώς και το ονοματεπώνυμο και τηλέ-
φωνο του υπεύθυνου για τη διενέργεια του διαγωνισμού στο σχολείο εκπαιδευτικού. 

Στις 18 Απριλίου 2016 (Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων), η κριτική επιτροπή που θα
έχει οριστεί από τους δύο φορείς της διοργάνωσης θα επιλέξει τα έργα που θα το-
ποθετηθούν στην πρόσοψη του χώρου του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών. Επίσης,
όλα τα έργα θα εκτεθούν στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών έως τον 31 Αυγού-
στου 2016. Στη συνέχεια θα εκτεθούν σε επιλεγμένους εκθεσιακούς χώρους εντός
και εκτός των Αχαρνών (π.χ. στη Δημοτική Πινακοθήκη Αχαρνών, στο Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων
κ.τ.λ.). Σε όλους τους συμμετασχήσοντες θα δοθεί τιμητικός έπαινος.

Τα έργα δεν θα επιστραφούν. Θα παραμείνουν στο αρχείο του Επισκηνίου που
θα δύναται να τα χρησιμοποιεί επιλεκτικά σε εκδηλώσεις του.
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Απαλλαγή δημοτικών τελών
Υιοθετήθηκε η πρόταση του Δημάρχου Αχαρνών κ Γιάννη Κασσαβού για μείωση

κατά 10% των δημοτικών τελών για επιχειρήσεις και βιοτεχνίες κάτω των
100τμ. Ενώ, αποφασίστηκε στοχευμένη αύξηση των δημοτικών τελών για μεγάλες επι-
χειρήσεις, όπως Καζίνο, Τράπεζες, και μεγάλα Σούπερ Μάρκετ. 

Όπως τόνισε ο κ. Κασσαβός, στόχος της πρωτοβουλίας, που ψηφίστηκε κατά τη
συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 2015, είναι η υποστήριξη της τοπικής μικρομε-
σαίας επιχείρησης, που παλεύει, υπό αντίξοες συνθήκες, για την επιβίωσή της. 

Με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής και με στόχο την υπεράσπιση των οικονομικά
αδύναμων, απαλλαγή ή σημαντική μείωση δημοτικών τελών ισχύει και για ευ-
παθείς ομάδες πληθυσμού. 

Πιο συγκεκριμένα, πλήρη απαλλαγή από δημοτικά τέλη έχουν: οι άπορες οικο-
γένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6.000 €, οι ανάπηροι με μόνιμη αναπηρία άνω του
67% και ετήσιο εισόδημα έως 10.000 €, οι πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως
20.000 € και με κύρια κατοικία έως 100τμ., οι οικογένειες που και οι δύο σύζυγοι είναι
μακροχρόνια άνεργοι με κάρτα ανεργίας σε ισχύ και οι τρίτεκνοι με οικογενειακό
εισόδημα έως 10.000 €, ενώ μείωση κατά 50% στα δημοτικά τέλη ισχύει για όλες τις
τρίτεκνες οικογένειες.

Πολιτιστική Εκπαίδευση
Ανακοινώθηκε από το Τμήμα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, της  Διεύθυνσης Παιδείας,

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Αχαρνών, το Πρόγραμμα δραστη-
ριοτήτων για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2016:  

1. Λέσχη Ανάγνωσης
Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016, 10:00-12:00 το πρωί
Διαβάζουμε το βιβλίο "Το κοριτσάκι… και το ποντικάκι", των Κριστίν Νομάν-Βιλμέν &

Μαριάν Μπαρσιλόν, εκδ. Διάπλαση
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016, 10:00-12:00 το πρωί
Διαβάζουμε το βιβλίο "Αντίο Καλτσούλη", του Benjamin Chaud, εκδ. Κόκκινο.
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016, 10:00-12:00 το πρωί
Διαβάζουμε "Το μαγικό ραβδάκι" από το βιβλίο «Τα παραμύθια που αγαπώ», της Γε-

ωργίας Ταρσούλη, εκδ. Ατλαντίς.
Στη Δημοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς», Λιοσίων 18
Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ, με προεγγραφή στο τηλ.: 2132072538
2. Εβδομάδες Ανταλλαγής Βιβλίων
● Δευτέρα 8 έως και Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016
Καθημερινά: 9:00-14:00 και Σάββατο: 16:00-20:00
Στη Δημοτική Πινακοθήκη "Χρήστος Τσεβάς", Λιοσίων 18.
Υπενθυμίζουμε ότι καθημερινά από 8:00 έως 15:00 λειτουργεί δανειστικό τμήμα

στο Γραφείο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης (Δημαρχείο, 2ος όροφος).
Για τις εκδηλώσεις του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών Προσώπων μπορείτε ενη-

μερώνεστε το ενιαίο Ημερολόγιο Εκδηλώσεων στο παρακάτω σύνδεσμο:
http://tinyurl.com/zxhhcpc

ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Με την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών της Λέσχης την Κυ-

ριακή 13 Δεκεμβρίου 2015, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό αναδείχθηκε,

κατά τη διάρκεια της πρώτης σύγκλησης του σε Σώμα είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Τοπαλίδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σοφία Κοσμίδου

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ειρήνη Πουμπουρίδη

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δέσποινα Παπαδοπούλου

ΤΑΜΙΑΣ Ελπίδα Τορτοπίδη

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ Ιωάννης Ταπαξίδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Χρήστος Νυφαδόπουλος

ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ιωάννης Σιδηρόπουλος

ΕΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Χρήστος Σαχσανίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α’ Χαράλαμπος Σεμερτζίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Β’ Μανώλης Παπαδόπουλος

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε, να ευχαριστήσουμε από καρδιάς, όλα τα μέλη της Λέσχης

που μας εμπιστεύθηκαν και να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προ-

σπάθεια, να φέρουμε σε πέρας το έργο που μας ανατέθηκε. Έχουμε απόλυτη συναίσθηση της

ευθύνης που αναλαμβάνουμε και σκοπός μας είναι η διάσωση και η διάδοση της πολιτιστικής

κληρονομιάς μας.

Με εκτίμηση, 

Εκ του Δ.Σ.

Kότινος με άρωμα Κρήτης… στον Ευκλείδη!
Ο Κότινος συνεχίζει ακάθεκτος το ταξίδι του, με ένα σημαντικό σκοπό, τη συγ-

κέντρωση φαρμάκων και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην προσφορά. 
Αυτή τη φορά, σταθμός του Κότινου για το μήνα Νοέμβριο, ήταν ο Σύλλογος

Κρητών Αχαρνών. Τα φάρμακα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν  στο Κοινωνικό
Φαρμακείο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως παρουσία
του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου κ.κ. Αθηναγόρα,  αλλά και στο Νοσοκομείο
Άγιοι Ανάργυροι. 

Επόμενος σταθμός η Εύξεινη Λέσχη Ποντίων «Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», όπου
και παρέμεινε τον μήνα Δεκέμβριο.

Ο πρόεδρος του Παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας, κ.Παναγιώτης Καζανάς, εξέφρασε τη συγκίνησή του για την ανταπόκριση
του κόσμου και υποσχέθηκε ότι οι δραστηριότητες του Παραρτήματος θα συνεχι-
στούν με αμείωτους ρυθμούς.

Συνεχίζεται η δράση ανακύκλωσης "Μαζεύουμε καπάκια" 
Ο Δήμος Αχαρνών με τη βοήθεια των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων

και Λυκείων της πόλης συνεχίζει τη δράση  "Μαζεύουμε καπάκια". 

Σε ειδικά διαμορφωμένα κιβώτια, τόσο στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όσο και στις σχολικές μο-

νάδες,  μαθητές αλλά και πολίτες μπορούν να πετάξουν πλαστικά καπάκια από συσκευασίες

τροφίμων. 

Στόχος της δράσης "Μαζεύουμε καπάκια" είναι η συμπλήρωση ικανής ποσότητας καπακιών

που θα επιτρέψουν την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου ή άλλων ιατρικών βοηθημάτων. 

Με την είσοδο του 2016, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης συσκεύασε και απέ-

στειλε τον πρώτο τόνο με πλαστικά καπάκια προς την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης. 

Ο Δήμος Αχαρνών μέσω περιβαλλοντικών ενημερώσεων, ενθαρρύνει τους μαθητές των

σχολείων να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις ανακύκλωσης με σκοπό τη δημιουργία περιβαλ-

λοντικής συνείδησης. 

Συνάντηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 

με τον Δήμαρχο Αχαρνών
Η ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου του ιστορικού Δήμου Αχαρνών και η μελλοντική αξιοποίηση,

της επίσης πολύ μεγάλης σημασίας αρχαιολογικής συλλογής, η οποία στεγάζεται σε κτήριο του

Δήμου, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αρι-

στείδη Μπαλτά με τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό.

Κοινός στόχος είναι ο εμπλουτισμός και η μέγιστη δυνατή προβολή του αρχαιολογικού πλού-

του της περιοχής, στο πλαίσιο των πολιτιστικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Αχαρνών. Ο Υπουργός

κ. Αριστείδης Μπαλτάς δεσμεύτηκε να επισκεφθεί σύντομα τους πολύ σημαντικούς αρχαιολογι-

κούς χώρους όπως και το μουσείο του Δήμου Αχαρνών. 

Παρόντες στη συνάντηση, που έγινε τη  Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και διεξήχθη σε θερμό

κλίμα, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης, η Διευθύντρια

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής κ. Αναστασία Λαζαρίδη, η Πρόεδρος του «Επισκήνιον

- Κίνηση Πολιτών Για Την Ανάδειξη Του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών» κ. Μαρία Μίχα, οι βουλευτές

του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πάνος Σκουρολιάκος και κ. Γιάννης Δέδες και ο συντονιστής Ανατολικής Αττικής

του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Ροδάκης.

Συνάντηση του Δημάρχου με τον Υπουργό Εσωτερικών

Συνάντηση εφ' όλης της ύλης είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών  κ. Γιάννης Κασσαβός με
τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή
την Τρίτη 12 Ιανουαρίου.

Μεταξύ των θεμάτων που
συζητήθηκαν ήταν, η κατα-
βολή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τον Δήμο
Αχαρνών που αγγίζουν τα 5,4
εκατομμύρια ευρώ και θα
δώσουν μια σημαντική οικο-
νομική "ανάσα" στον Δήμο.
Σύμφωνα με τον κ. Υπουργό
το θέμα των ληξιπρόθεσμων
οφειλών βρίσκεται σε πρώτη
προτεραιότητα για το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης.

Στη συζήτηση με τον κ. Υπουργό, ο Δήμαρχος Αχαρνών έθεσε το θέμα της προκή-
ρυξης μέσω ΑΣΕΠ εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αχαρνών που εκκρεμεί από
το 2007. Παρ' ολο που τα τελικά αποτελέσματα της προκήρυξης έχουν εκδοθεί, εντού-
τοις  μόνο 37 από τα 108 άτομα της προκήρυξης έχουν προσληφθεί.  

η παρέμβαση του Υπουργού για το θέμα της αποπεράτωσης του υπό ανέγερση Κοι-
νοτικού   Κτηρίου στους Θρακομακεδόνες.
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Ρωμανιάς: Όσο ήμουν στο υπουργείο Εργασίας,
κάτι παιδάκια έκαναν δήθεν διαπραγμάτευση 

Για το ασφαλιστικό και τις προτάσεις της κυβέρνησης μίλησε σε ραδιοφωνική
του συνέντευξη ο πρώην γενικός γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Ρω-
μανιάς. 

«Κατ’ αρχάς, όλη αυτή η περίοδος των πέντε μηνών που έμεινα εγώ στο
Υπουργείο και που γινόταν τότε διαπραγμάτευση με έναν αριθμό στελεχών - κάτι
παιδάκια δηλαδή μεταξύ μας, που πήγαιναν εκεί και έκαναν δήθεν διαπραγμάτευση
και οι οποίοι δεν είχαν ιδέα τι σημαίνει κοινωνική ασφάλιση - το Υπουργείο Εργα-
σίας, και εγώ και ο τότε Υπουργός, ο Δημήτρης Στρατούλης, είχαμε περίπου
αγνοηθεί. Γίνονταν προτάσεις απ’ αυτούς χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα», επισήμανε
μιλώντας στον «ΒΗΜΑ FM». 

Και συμπλήρωσε: «Θέλω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, το 10%, η αυξη-
μένη μείωση στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, δεν υπεβλήθη από τους δανειστές.
Εξυπνάδες του Μεγάρου Μαξίμου ήταν, αυτοί έκαναν την πρόταση. Στην αφέλεια
και την άγνοια τους νόμιζαν ότι κάνοντας αυτό το πράγμα, θα κέρδιζαν άλλα. Τε-
λικά, και τα άλλα χάσανε και πρόσθετη μείωση μπήκε. Το 6% στις επικουρικές,
που θα πήγαιναν δήθεν στον ΕΟΠΥΥ και το 2% επιπλέον μειώσεις σε αυτές στις
κύριες, που κι αυτό θα πήγαινε δήθεν στον ΕΟΠΥΥ – και δεν έχει πάει ούτε ένα
ευρώ από τότε. Και οι κύριες επιβαρύνθηκαν με 2% μείωση και οι επικουρικές,
που ήταν μέχρι τότε 0%, έγινε 6 %, δεν πήγε ούτε ένα ευρώ από τότε στον
ΕΟΠΥΥ. Δεν υπάρχει τίποτα, ήταν η κουβέντα. Αλλά και οι δύο αυτές, πολύ δυ-
σμενείς ρυθμίσεις, το 10% στις πρόωρες το επιπλέον 10% της μείωσης και επι-
πλέον το 6% στις επικουρικές και το 2% στις κύριες, όλα αυτά ήταν εξυπνάδες
των παιδιών του Μεγάρου Μαξίμου».

ΙΛΕΑ: Βασιλόπιττα, Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες
Το Δ.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών σας καλεί την Κυ-

ριακή 07/02/2016 και ώρα 18:00, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιττας,
που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, οδός
Φιλαδελφείας 126.

Για  το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Φυτάς                                   Φωτεινή Ράπτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αμέσως μετά την κοπή της βασιλόπιτας θα ακολουθήσει η Γενική Συ-
νέλευση και οι αρχαιρεσίες για τα μέλη της Ι.Λ.Ε.Α.

400 χιλιάδες ευρώ για το οδικό δίκτυο στις Αχαρνές
Υπογράφηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Χρήστο Καραμάνο η σύμβαση

ανάθεσης για την συντήρηση ή ανακατασκευή τμημάτων κύριων οδικών αξόνων του
Δήμου Αχαρνών προϋπολογισμού 400.000€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Με τη σύμβαση αυτή προβλέπεται η συντήρηση ή ανακατασκευή (ανάλογα με τον
βαθμό βλάβης) δρόμων σε εντός σχεδίου περιοχές του Δήμου Αχαρνών. Συγκεκριμένα,
θα γίνει η απαιτούμενη εκσκαφή, θα κατασκευαστούν στρώσεις βάσης, υπόβασης και
ασφαλτικού που προβλέπει η τυπική διατομή.

Το συνολικό μήκος των δρόμων προς ανακατασκευή είναι 1425μ., ενώ η συνολική
επιφάνεια που πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί είναι 12677 τ.μ.

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου θα μεταβούν στον χώρο η επιβλέπουσα του έργου από
τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής, εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας
και ο Δ/ντης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών, προκειμένου να γίνει η εγ-
κατάσταση των αναδόχων στο έργο.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν άμεσα όλες οι
απαραίτητες προεργασίες (συνεννόηση με ΟΑΣΑ κτλ.) για να μπορέσει να γίνει η υλο-
ποίηση του έργου.

Το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του έργου είναι έξι (6) μήνες και η χρηματο-
δότησή του γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ημέρα των πολυτέκνων την εποχή της δύσεως της Ελλάδος
Του ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Επιτίμου Δικηγόρου - Προέδρου της Ανωτάτης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Η ημέρα των πολυτέκνων (1η Νοεμβρίου 2015)

ηχεί πλέον παράδοξα, αφού η Ελλάς βρίσκεται

στην εποχή της δύσης της. Πνέει τα λοίσθια και

δεν διαφαίνεται ελπίς ότι μπορεί να ανατραπεί

αυτός ο κατήφορος. Χαρακτηριστικό του καταντή-

ματος της Ελλάδος αποτελεί και το γεγονός ότι τα

έτη 2013, 2014 και 2015 (έως 19.10) οι θάνατοι

υπερέχουν των γεννήσεων κατά 62.164, πράγμα

που δεν έχει προηγούμενο. 

Δεν είναι η οικονομική κρίση που αποτρέπει

πλέον τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν τέκνα. Είναι

πολύ περισσότερο η εγκατάλειψη των αξιών και

των παραδόσεών μας και αυτό το αποδεικνύει το

γεγονός ότι στην Ελλάδα, μετά την πτώχευση του

Απριλίου του 1932, την επόμενη οκταετία (1933 -

1940) γεννήθηκαν 1.511.105 παιδιά και οι θάνατοι

ήταν μόλις 812.248 και είχαμε υπεροχή των γεν-

νήσεων κατά 699.857! Δηλαδή οι Έλληνες την

οκταετία εκείνη δημιουργούσαν κάθε χρόνο και

μια πόλη 90.000 περίπου κατοίκων! Τότε όμως οι

Έλληνες, και μάλιστα οι νέοι, είχαν πίστη προς

την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, πίστευαν στην οικο-

γένεια και διαπνέονταν από την αγάπη προς την

πατρίδα. Αντίθετα, σήμερα όλα αυτά τα έχουμε

απεμπολήσει και αναμένουμε το τέλος. Το σημερινό

κατάντημα δείχνει ότι μόνο την τελευταία τριετία

(1-1-2013 έως 19-10-2015) καταστράφηκε ολο-

σχερώς μια ολόκληρη πόλη 62.164 κατοίκων!

Η πολιτική ηγεσία, ενώ βλέπει ότι η Ελλάς

οδεύει προς τη δύση της, όχι μόνον αδιαφορεί

πλήρως, αλλά, αντιθέτως, μεταχειρίζεται τους πο-

λυτέκνους πολύ χειρότερα από τους άγαμους. 

Έτσι οι πολύτεκνοι, παρά τη διάταξη του άρθρου

21 παρ. 2 του Συντάγματος, που επιτάσσει ότι:

«Πολύτεκνες οικογένειες... έχουν δικαίωμα ειδικής

φροντίδας από το κράτος»:

1) Πληρώνουν τον ίδιο φόρο εισοδήματος -όσα

προστατευόμενα τέκνα και εάν έχουν (4, 5, 7, 10

κ.λπ.)- με τους αγάμους για το ίδιο ποσό, αφού

δεν υπάρχει αφορολόγητο για τα παιδιά!

2) Πληρώνουν φόρο πολυτελείας, γιατί εξ

ανάγκης αγόρασαν ένα επταθέσιο ή εννιαθέσιο ή

12θέσιο ΙΧΕ αυτοκίνητο για να μεταφέρουν την οι-

κογένειά τους, αφού τα αυτοκίνητα αυτά είναι άνω

των 1928 κ.ε. και θεωρούνται ότι διάγουν βίο πο-

λυτελώς και πρέπει να πληρώνουν και επιπλέον

φόρο από τον φόρο εισοδήματος! 

3) Πληρώνουν το ίδιο ποσό με τον άγαμο για

την εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύ-

ματος (οι ελεύθεροι επαγγελματίες), όσα προ-

στατευόμενα τέκνα και εάν έχουν.

4) Πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και για την πρώτη κατοικία

τους, αφού για να τύχει απαλλαγής ο πολύτεκνος

με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα πρέπει να έχει

μέχρι 17.000 ευρώ εισόδημα (δηλαδή κάτω από

τα όρια της φτώχειας κατά 20%!) και το σύνολο

των κτισμάτων να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ.!

5) Κατάργησαν ακόμη και τον νόμο για τον διο-

ρισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών και αρνούνται

να καθιερώσουν για τους πολυτέκνους και τα

τέκνα τους ποσοστό 20% στους διορισμούς των

εκπαιδευτικών, όπως ισχύει για όλα τα υπουργεία

(πράγμα που δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού

θα γίνουν διορισμοί). 

6) Κατάργησαν την ισόβια σύνταξη της πολύτε-

κνης μητέρας που ελάμβαναν 175.000 μητέρες,

το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας για 50.000,

που έχουν ένα ή δύο προστατευόμενα τέκνα (το

ίδιο έπραξαν και ισχύει και για τις τρίτεκνες οικο-

γένειες) και την εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ

για κάθε μητέρα που αποκτούσε το τρίτο και επι-

πλέον τέκνο της.

7) Αρνούνται να επαναφέρουν τις ελεύθερες με-

τεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων τους,

όπως ίσχυαν για 32 χρόνια (μέτρο χωρίς δημοσιονομικό

κόστος και αυτό), και να συμπεριλάβουν τους πολυ-

τεκνικούς συλλόγους, όπως γινόταν για 30 χρόνια,

στους φορείς διανομής των φρούτων, λαχανικών,

κ.λπ. (παρέμβασης ΕΕ), αφού τους έθεσε εκτός η

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1701Β14-8-2015), με

αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι να τα στερούνται.

Μπροστά σε όλα αυτά και σήμερα ακόμη υπάρ-

χουν νέα ζευγάρια που έχουν την τόλμη και το

θάρρος και με πίστη προχωρούν στην απόκτηση

και τέταρτου παιδιού, δείχνοντας σε όλους τον

δρόμο των πολυτέκνων. 



ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ12 Δεκέμβριος 2015

Ξεχάστε τους πόνους στην πλάτη, τα πόδια 
και τις αρθρώσεις, σε μόλις 7 ημέρες

Αν έχετε έντονους πόνους

σε αρθρώσεις, μέση, πόδια

και αυχένα, τότε η παρα-

κάτω συνταγή είναι φτιαγ-

μένη για εσάς...

Η συνταγή είναι η εξής:

Αγοράστε από οποιοδή-

ποτε κατάστημα 150 γρ.

βρώσιμη ζελατίνη (150 γρ.

για θεραπεία ενός μήνα). Το

βράδυ, ρίξτε 5 γρ ζελατίνη (σε δύο επίπεδα κουταλάκια του γλυκού) σε ¼ φλιτζάνι

κρύο (από το ψυγείο) νερό. Ανακινείστε και αφήστε το έξω μέχρι το πρωί (εκτός ψυ-

γείου).

Η ζελατίνη θα διογκωθεί και θα μετατραπεί σε ζελέ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το πρωί, πιείτε το μείγμα με άδειο στομάχι. Μπορείτε να προσθέσετε χυμό, νερό ή

να το αναμείξετε με ένα γιαούρτι ή ξινόγαλα, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο της αρε-

σκείας σας.

Η διάρκεια της θεραπείας είναι ένας μήνας. Επαναλάβ

ετε ξανά σε 6 μήνες. Αυτός είναι ένας τρόπος για την αποκατάσταση της «λίπανσης»

των αρθρώσεων. Η φυσιολογική λειτουργία πολλών οργάνων εξαρτάται από τις υγιείς

αρθρώσεις εφόσον τα πάντα στο σώμα μας συνδέονται.

Γιατί είναι η ζελατίνη τόσο ευεργετική για τις αρθρώσεις; H ζελατίνη είναι ένα

προϊόν ζωικής προέλευσης, που βελτιώνει την κατάσταση των εσωτερικών ινών και

μικρών σκαφών. Περιλαμβάνει δύο αμινοξέα: προλίνη και υδροξυπρολίνη, τα οποία

έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάκαμψη του συνδετικού ιστού.

Η Ζελατίνη δύναται να αυξήσει την ανάπτυξη και την έκταση του συνδετικού

ιστού, η οποία είναι πολύ σημαντική σε νοσούσες αρθρώσεις.

Η ζελατίνη βοηθά στη βελτίωση της υγείας:

– Ενισχύει τις αρθρώσεις και τον καρδιακό μυ

– Βελτιώνει το μεταβολισμό

– Αυξάνει την πνευματική ικανότητα

– Διατηρεί το δέρμα υγιές

– Δίνει ελαστικότητα και δύναμη σε τένοντες και συνδέσμους

– Εμποδίζει την ανάπτυξη της οστεοπόρωσης και της οστεοαρθρίτιδας

– Βελτιώνει την ανάπτυξη και τη δομή των μαλλιών και των νυχιών

http://www.pronews.gr

Τα αναψυκτικά σκοτώνουν 184.000 άτομα ετησίως
Τα σακχαρούχα αναψυκτικά και

άλλα ποτά μπορεί να προκαλούν
184.000 θανάτους ενηλίκων παγ-
κοσμίως κάθε χρόνο, εκτιμά μια
νέα αμερικανική επιστημονική έρευ-
να.

Οι θάνατοι αυτοί αφορούν κυρίως
το διαβήτη, τις καρδιοπάθειες και
τους καρκίνους που σχετίζονται
άμεσα με τη συχνή κατανάλωση
τέτοιων ροφημάτων με ζάχαρη (κοι-
νών αναψυκτικών, ενεργειακών-
αθλητικών ποτών, παγωμένου τσα-
γιού, φρουτοχυμών κ.α.). 

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
δρ. Νταρίους Μοζαφαριάν του Πα-
νεπιστημίου Ταφτς της Μασαχου-
σέτης, που έκαναν τη δημοσίευση
στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό
«Circulation», μελέτησαν στοιχεία
για συνολικά 612.000 άτομα σε 51
χώρες. 

Οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι τα
ροφήματα με ζάχαρη μπορούν να
προκαλέσουν περίπου όσους θα-
νάτους προκαλεί και η γρίπη μέσα
σε ένα έτος. Από τους 184.000 θα-

νάτους, οι περισσότεροι (133.000)
αποδίδονται στον διαβήτη τύπου 2
και οι υπόλοιποι σε καρδιαγγειακά
προβλήματα (45.000) και σε καρ-
κίνους (6.000). 

«Θα έπρεπε να αποτελεί παγκό-
σμια προτεραιότητα η μεί-
ωση ή εξαφάνιση των πο-
τών με ζάχαρη από τη
διατροφή μας» δήλωσε
ο Μοζαφαριάν. Όπως
είπε, αυτά τα ροφήματα
οδηγούν σε παχυσαρκία
και αυτή, με τη σειρά
της, ευθύνεται για τα σο-
βαρά και εν δυνάμει θα-
νατηφόρα χρόνια προ-
βλήματα υγείας, όπως ο
διαβήτης, η καρδιοπάθεια
και ο καρκίνος. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν
δείξει ότι οι ασθένειες που σχετί-
ζονται με την παχυσαρκία, προκα-
λούν πάνω από 17 εκατομμύρια
θανάτους ετησίως. Ένα μέρος από
αυτούς σχετίζεται με τα ποτά που
περιέχουν ζάχαρη. Το Μεξικό φαί-
νεται να είναι η χώρα με τους πε-
ρισσότερους θανάτους εξαιτίας τέ-
τοιων γλυκών ροφημάτων, ενώ η
Ιαπωνία η χώρα με τους λιγότερους. 

Πάντως, εκ των πραγμάτων, μια
μελέτη όπως αυτή, δεν μπορεί να
αποδείξει ότι υπάρχει σχέση αιτί-
ου-αποτελέσματος ανάμεσα στα
ποτά με ζάχαρη και στην πρόκληση
θανάτων. Μπορεί μόνο να διαπι-
στώσει μια στατιστική συσχέτιση,
κάτι που φροντίζει να αναδεικνύει
η βιομηχανία ποτών-αναψυκτικών.

defencenet.gr

2 εκατ. Έλληνες εμβολιάστηκαν με εμβόλιο που προκαλεί όγκους;...

Σε μια αποκάλυψη που συγκλονίζει προχώρησε το CDS όταν παραδέχτηκε

πως 2 εκατομμύρια Έλληνες εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της πολιομυελί-

τιδας σε διάρκεια οκτώ ετών, ενώ ένα μέρος του ήταν μολυσμένο με καρκίνο

προκαλώντας τον αποκαλούμενο poly-

omavirus SV40.

Πρόκειται για έναν ιό πολυώματος

που βρίσκεται στους πιθήκους και προ-

καλεί όγκους αλλά και καρκίνο.

Οι επιστήμονες θεωρούν πως ο

SV40 καταστέλλει τις μεταγραφικές

ιδιότητες των καρκινικών γονιδίων

στον άνθρωπο μέσω του Μεγάλου

SV40 Τ-αντιγόνου και του SV40 Μικρού Τ-αντιγόνου.

Τα μεταλλαγμένα αυτά γονίδια συμβάλουν στον ανεξέλεγκτο κυτταρικό

πολλαπλασιασμό, που οδηγεί σε καρκίνο.
voicenews.gr
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Πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ: "Η Αριστερά πρέπει να απελευθερώ-
σει την κοινωνία από τον κρατισμό" 

Την ανάγκη η Αριστερά να απελευθερώσει την κοινωνία από τον κρατισμό, για τον
οποίο λέει ότι «κατατρώει κάθε δημιουργική πρωτοβουλία στην Ελλάδα» τονίζει σε
συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας.  

Το κράτος δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να είναι παραγωγός προϊόντων, ούτε μπορεί
και ούτε πρέπει να εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους εργασίας για τους ημετέρους,
σχολίαζει ο κ. Πιτσιόρλας μιλώντας σε εφημείδα. 

Παράλληλα εκφράζει τη διαφωνία του με όσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν «ξε-
πούλημα των ασημικών» τις αποκρατικοποιήσεις εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο
που σαρώνει τον πλανήτη και δεν εμφανίζεται μόνο σε χώρες που βρίσκονται σε Μνημόνια. 

Καλεί, τέλος, σε επανασυσπείρωση «όλον αυτόν τον κόσμο της Αριστεράς που σήμερα
δεν βρίσκεται στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς έχει επιφυλάξεις και κριτική διάθεση» κάνοντας άνοιγμα
στην Κεντροαριστερά.

Δωρεάν νερό και ρύθμιση οφειλών για χρέη στην ΕΥΔΑΠ
Δωρεάν νερό σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και ρυθμίσεις για απλήρω-

τους λογαριασμούς με την δυνατότητα πλήρους απαλλαγής από προσαυξήσεις,
τόκους και πρόστιμα, προβλέπουν οι δύο αποφάσεις της ΕΥΔΑΠ που αναμένεται
να τεθούν σε ισχύ εντός των επόμενων ημερών. 

Για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες προβλέπεται η παροχή δωρεάν συνολικά 6
κυβικών μέτρων νερού ανά τρίμηνο σε κάθε νοικοκυριό με δύο μέλη. Για κάθε επι-
πλέον μέλος θα παρέχεται δωρεάν επιπλέον 3 κυβικά μέτρα νερού. 

Με τον τρόπο αυτό επωφελούνται οι τετραμελείς οικογένειες στις οποίες θα
παρέχονται δωρεάν συνολικά 12 κ.μ. το τρίμηνο και θα κερδίζουν πάνω απο 4,5
ευρώ σε κάθε λογαριασμό. Οι παροχές αφορούν τους δικαιούχους του προγράμ-
ματος αντιμετώπισης της ανθρώπιστικής κρίσης και καλύπτουν τις κύριες κατοικίες
τους, είτε είναι ιδιόκτητες, είτε μισθωμένες. 

Οι δικαιούχοι του προγράμματος που υδροδοτούνται απο την ΕΥΔΑΠ υπολογί-
ζονται σε 111.616 άτομα ή 58.000 νοικοκυριά, ενώ για να ενταχθούν στο πρόγραμμα
θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω ΚΕΠ. 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επό-
μενων ημερών. Η εφαρμογή του έκτατου ειδικού τιμολογίου θα αφορά λογαρια-
σμούς που θα εκδοθούν απο 1/2/2016 και θα περιλαμβάνει καταναλώσεις που θα
γίνουν απο την ημερομηνία αυτή και έπειτα. 
Ρύθμιση οφειλών χωρίς πρόστιμα 

Τη δυνατότητα να απαλλαχθούν απο όλες τις προαυξήσεις, τους τόκους και τα
πρόστιμα όσοι χρωστούν στην ΕΥΔΑΠ και προχωρήσουν σε ρύθμιση της οφειλής
τους μέχρι τέλους Μαΐου δίνει η δεύτερη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
της εταιρείας. 

Ο διακανονισμός σε δόσεις αφορά οφειλές από 60 ευρώ και άνω, ενώ η διαδι-
κασία ρύθμισης θα ξεκινήσει την 1/2/2016 και θα λήξει στις 31/5/2016. 

Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ, ενώ ο αριθμός
των δόσεων θα καθορίστει κατά περίπτωση. Για τους δικαιούχους του κοινωνικού
τιμολογίου της ΕΥΔΑΠ προβλέπεται απαλλαγή απο προσαυξήσεις εφόσον αυτές
ρυθμιστούν κατά ανώτατο μέχρι 36 άτοκες μηνιαιές δόσεις. 

Το ίδιο ισχύει και για όσους οφειλέτες εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους.
Τέλος όσοι προχωρήσουν σε διακανονισμό μέχρι έξι δόσεις θα απαλλάσονται απο
το 50% των προσαυξήσεων αλλά οι δόσεις θα είναι έντοκες. 

Στη ρύθμιση θα ενταχθούν και όσοι βρίσκονται ήδη σε διακανονισμό. 
Διακοπές νερού θα έχουμε στην περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση καταβο-

λής τριών δόσεων μετά τη ρύθμιση ενώ σε περίπτωση τετράμηνης καθυστέρησης
θα επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις τόκοι και πρόστιμα που αρ-
χικώς είχαν αφαιρεθεί.

Ο ύπατος αρμοστής της αγοράς
Λιγότερες από 5 άδειες θα δοθούν για κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας, δήλωσε

ο ύπατος αρμοστής της αγοράς κ. Παππάς. Ο λόγος είναι για να μπορούν να είναι

κερδοφόρα επειδή η διαφημιστική πίτα που τα συντηρεί έχει μειωθεί πολύ. Ταυτό-

χρονα, προβλέπει σε κάθε κανάλι να εργάζονται τουλάχιστον 400 άτομα ώστε να

έχει πολλά έξοδα και να μην μπορεί να είναι κερδοφόρο. Μόνο τις ηλικίες και το

ύψος των εργαζομένων δεν έχει προβλέψει ο ύπατος αρμοστής, αλλά βελτιώνονται

αυτοί μέρα με τη μέρα, θα συμπληρωθούν και τα κενά. 

Η συλλογιστική του κ. Παππά πήγε ακόμα πιο κάτω. Αν δεν είναι, λέει, βιώσιμα

τα κανάλια, πιέζουν τους πολιτικούς να πιέσουν τις τράπεζες να τους δώσουν δά-

νεια που τα πληρώνει ο λαός. Άρα κρίνουμε ότι μόνο 4 κανάλια μπορούν να είναι

βιώσιμα και σ΄ αυτά θα δώσουμε άδειες. 

Και γιατί δεν κρίνετε και πόσα σουβλατζίδικα είναι βιώσιμα για να δώσετε τις

αντίστοιχες άδειες; Και πόσα μπακάλικα, πόσα καθαριστήρια... Κι όταν μεγαλώσει

η διαφημιστική πίτα θα δώσετε κι άλλες άδειες; Κι αν μικρύνει θα κλείσετε κανα-

δυό κανάλια, για να επιβιώσουν τα υπόλοιπα; 

Ο παραλογισμός του κομμουνιστικού "κεντρικού σχεδιασμού" της αγοράς δεν

έχει όρια. Το κράτος θα έπρεπε να δημοπρατήσει ΟΛΕΣ τις διαθέσιμες συχνότητες

τις οποίες θα νοίκιαζαν όσοι έδιναν το ανάλογο αντίτιμο. Το αν χρειάζονται 400,

40, ή 4 υπαλλήλους για να βγάλουν πρόγραμμα είναι δική τους δουλειά. Το άν

έχουν ή δεν έχουν κέρδος είναι δικό τους θέμα. Αν δεν έχουν θα κλείσουν και θα

χάσουν λεφτά. Αυτοί θα χάσουν. Ο Παππάς τι ζόρι τραβάει; 

Κι αν φοβάσαι ότι θα πιέσουν τους πολιτικούς να πιέσουν τις τράπεζες, θωράκισε

τις τράπεζες, καθιστώντας τες θεσμικά και οικονομικά ανεξάρτητες από το Δημό-

σιο. Άλλωστε το αλισβερίσι πολιτικών και καναλιών είναι διαχρονικό και δεν οφεί-

λεται στα οικονομικά προβλήματα των ΜΜΕ. Όλα αυτά όμως θα τα λύσει η επανά-

σταση της WEB TV και των προγραμμάτων on demand. Ήδη η Netflix, η πρώτη

παγκόσμια τηλεοπτική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη και στη χώρα μας με 8 ευρώ

τον μήνα. 

Σε μερικά χρόνια θα παρακαλάει το κράτος να δώσει άδειες και κανένας δεν

θα τις παίρνει. Θα έγραφα κι άλλα αλλά μόλις διάβασα ότι ο κ. Παππάς αποφάσισε

κάθε σχόλιο στο FB να μην ξεπερνάει τις 368 λέξεις. 
Θ. Τζήμερος - Facebook

Ο Γερμανός στρατηγός Όθων Λίμαν Φον Σάντερς 
με τον Μουσταφά Κεμάλ

«Αδειάστε την Μικρά Ασία από τα ιθα-
γενή στοιχεία που σας στέκονται εμπόδιο,
έλεγε εκείνο τον καιρό η Πρωσσική κυ-
βέρνηση στους Ταλαάτ και Εμβέρ. Είσα-
στε δάσκαλοι στην τέχνη της εκκένωσης.
Και εμείς θα αντικαταστήσουμε τους σκύ-
λους τους Έλληνες, τους ταραχοποιούς
και άχρηστους με καλούς και τίμιους Γερ-
μανούς, υποταγμένους και υπάκουους,
οι οποίοι θα σας αποδώσουν στο εκατον-

ταπλάσιο αυτό που η εξαφάνιση των Ελλήνων θα σας έχει στερήσει. Και τα οφέλη
από την επιχείρηση θα είναι για σας σημαντικότερα απ΄ ότι όλοι οι θησαυροί του
χαλίφη».

Από το βιβλίο «Berlin  Bagdad» του Gerhard Albert Ritter (1929 – 2015) όπως
αποδίδεται στο βιβλίο «Τουρκία και Ανατολικά ζητήματα» του Θεόδωρου Μπατρα-
κούλη, εκδόσεις Ινφογνώμων, σελίδα 321.

Στ. Μάνος για Ασφαλιστικό:

“170 σελίδες για τα σκουπίδια’’
Σύσσωμη η αντιπολίτευση αλλά και όσοι

πλήττοντα από τους νέους φόρους εκτοξεύουν
τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης. Και σε
αυτό το μέτωπο προστίθεται και ο πρώην
υπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος
«Δράση», ο οποίος σχολίασε με ιδιαίτερα καυ-

στικό τρόπο τα όσα προτείνει η κυβέρνηση στους Θεσμούς. 
«Κατρουγκάλειο Ασφαλιστικό: 170 σελίδες φλύαρες ανοησίες που

προορίζονται για το καλάθι των αχρήστων» είναι το σχόλιο του κ.
Μάνου στο προσωπικό του προφίλ στο Twitter.
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Ράβουμε κατά παραγγελία στα μέτρα σας!!!
• Κουστούμια • Ταγιέρ • Φούστες • Παντελόνια

• Yπερμεγέθη XXXL

• Κουρτίνες • Καλύμματα • Παπλωματοθήκες

Κ. Κεντέρη 29 - Ολυμπιακό Χωριό
Τηλ.: 210 2476223  Κιν.: 6944 901816

H "ρετσινιά" του Νεοφιλελευθερισμού
Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Δεν βούλιαξε μόνο του το Ασφαλιστικό

«Μάταια το άρθρο 4 του Συντάγματος θεσπίζει για όλους τους Έλληνες ''ίσα δικαιώματα και

υποχρεώσεις'' και ότι ''συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις

δυνάμεις τους''. 

Όμως πολύ πριν από το οργουελικό εύρημα είχε προβλεφθεί ακόμη και στο ίδιο το Σύνταγμά

μας, κάποιοι Έλληνες να είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Και αφού το ίδιο το Σύνταγμά μας είναι

διάτρητο από αντιδημοκρατικές παρεκκλίσεις, γιατί και οι προστάτες και εφαρμοστές του

δικαστικοί να μην έχουν ευνοηθεί με πρόωρη συνταξιοδότηση, ακόμη και έπειτα από μόλις 12

χρόνια υπηρεσίας, όπως συνέβη με νόμο του 2008... 

Όπως και οι συνδικαλιστές, που με 12 χρόνια θητεία και αυτοί έπαιρναν συνδικαλιστική

σύνταξη που πληρώναμε εμείς, οι δευτέρας κατηγορίας πολίτες».

«Το γενναιόδωρο (με τις εισφορές μας) φαύλο κράτος μας φόρτωσε τα ασφαλιστικά ταμεία

με πολυάριθμες κατηγορίες ευνοουμένων, που ελάχιστα επιβαρύνθηκαν με ασφάλιστρα, όπως

ηθοποιοί, ποδοσφαιριστές, ναυτικοί της ξηράς (με ελάχιστο χρόνο εργασίας στη θάλασσα), επα-

ναπατρισθέντες από ανατολικές χώρες αριστεροί, πρόσφυγες από Αίγυπτο, Τουρκία, Κύπρο,

αντιστασιακοί συχνά ψευδεπίγραφοι, δηλαδή απατεώνες, αγρότες που μέχρι πριν από λίγα

χρόνια δεν επιβαρύνονταν με εισφορές (αλλά και αν επιβαρύνονταν σπανίως τις πληρώνουν),

που μάλιστα λαμβάνουν και διπλή σύνταξη (τα ανδρόγυνα).

Προσθέστε σε όλους αυτούς και εκείνους που επιδίδονται στο ευρύτατα διαδεδομένο σπορ

της απάτης - τυφλοί που οδηγούν ταξί, ανάπηροι που παίζουν ποδόσφαιρο, βαριά ασθενείς που

χαίρουν άκρας υγείας, εργαζόμενοι σε (ψευδο)-βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, 7.500 που

συνταξιοδοτούνταν αν και νεκροί. Επίσης, τεράστιες είναι οι απώλειες των Ταμείων από

επιστροφές ασφαλίστρων σε επιχειρήσεις για αναπτυξιακούς ή εξαγωγικούς λόγους, ή στον

βωμό του ψηφοθηρικού λαϊκισμού (όπως υπέρ των ποδοσφαιρικών εταιρειών), ή για εξυπηρέτηση

διαπλεκομένων, όπως στον χώρο του δυσώδους πετρελαϊκού κυκλώματος. Με αυτά και με αυτά

φθάσαμε στο σημερινό κατάντημα». 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Δίχως χρονοτριβή η κυβερνητική παράταξη

αναζήτησε στον νεοφιλελευθερισμό την

ρετσινιά που τόσο αποζητούσε για να ξεθε-

μελιώσει την επιτυχία του Κυρ. Μητσοτάκη

στην ηγεσία της ΝΔ. 

Γιατί όμως ο νεοφιλελευθερισμός αποτελεί

ρετσινιά στην ελληνική πολιτική ζωή; Η Ελ-

λάδα είναι η μοναδική χώρα στην υφήλιο

που μπήκε στην οικονομική κρίση επειδή

χρεωκόπησε το δημόσιο και όχι οι Τράπεζες.

Εφόσον ήταν το κράτος (μεγάλες παροχές,

τεράστιος δημόσιος τομέας, θεόρατα έξοδα

και κρατικές δαπάνες) αυτό που οδήγησε

την χώρα στην οικονομική κατάρρευση, δεν

μπορεί βέβαια να ήταν αποτέλεσμα νεοφι-

λελεύθερων επιλογών. Ο κρατισμός οδήγησε

την χώρα στα σημερινά τραγικά αδιέξοδα.

Και όλες οι μετα-μνημονιακές κυβερνήσεις

(ΠΑΣΟΚ, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) επιχειρούν,

ανεπιτυχώς, και πάλι με κρατισμό να την

βγάλουν από αυτά. Γιατί λοιπόν υπάρχει

τέτοια απέχθεια για τον νεοφιλελευθερισμό;

Προφανώς, διότι οι ηγήτορες της ελληνικής

δημόσιας ζωής δεν επιθυμούν να συνειδη-

τοποιήσει ο κόσμος την ουσία της σχετικής

πολιτικής επιλογής... 

Εφόσον κάποιος καταδικάζει την φορο-

λογία για την συντήρηση ενός μεγάλου κι

αναποτελεσματικού κράτους, τότε είναι νε-

οφιλελεύθερος. Εφόσον αντιστρατεύεται

την δημόσια γραφειοκρατία που πνίγει την

προσπάθεια των νέων ανθρώπων να δημι-

ουργήσουν ένα καινούργιο δυναμικό μέλλον,

είναι νεοφιλελεύθερος. Εφόσον δεν θέλει

το κράτος να ανακατεύεται στις οικονομικές

δραστηριότητες και οι δημόσιες επιχειρη-

ματικές πρωτοβουλίες να καταργηθούν και

να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα της οικο-

νομίας, είναι βέβαια νεοφιλελεύθερος. 

Όταν ενοχλείται με την αύξηση της ανερ-

γίας στον ιδιωτικό τομέα ώστε όλοι να υπο-

φέρουμε για να κρατηθούν ανέπαφες όλες

οι θέσεις εργασίας στο δημόσιο, και βέβαια

είναι νεοφιλελεύθερος. Όταν δεν θέλει

ρουσφέτια και δημόσιες παροχές αλλά υγιή

ανταγωνισμό για την διεκδίκηση αξιοκρατικά

της θέσης του σε μιά δυναμική μελλοντικά

οικονομία, χωρίς αμφιβολία είναι νεοφιλε-

λεύθερος. Και πιστεύει στο αύριο της ελ-

ληνικής κοινωνίας. 

Δυστυχώς αυτές οι απόψεις όμως κατα-

δικάζονται από την πλειονότητα του ελλη-

νικού μιντιο-πολιτικού κατεστημένου. Κι

επηρεάζουν την κοινή γνώμη, που άβουλα

ποδηγετείται ώστε να στηρίζει επιλογές που

ουσιαστικά αντιστρατεύονται τα καλώς εν-

νοούμενα συμφέροντά της. 

Αυτοί που αντιπαθούν τον νεοφιλελευ-

θερισμό είναι οι συνεχιστές της φαυλοκρα-

τίας, της εξάρτησης από κάποια κομματικά

αφεντικά κι εκείνοι που προσβλέπουν στην

προσοδοθηρία για να εξασφαλίσουν ένα

μέλλον παρασιτισμού και προσκόλλησης

σε κρατικές παροχές. Καιρός δεν είναι να

απαλλαγούμε από την μούχλα αυτών των

πρακτικών;

Θα εκπλαγείτε... Γιατί δεν έχουμε Αιθίοπες μετανάστες 
σε Ελλάδα και Ευρώπη;

Η Αιθιοπία, κατατάσσεται σήμερα μεταξύ των δέκα φτωχότερων κρατών του κόσμου,

με πιο ενδεικτικό στοιχείο τον μέσο όρο ζωής των κατοίκων της, που είναι τα 44 χρόνια,

43 για τους άνδρες και 45 για τις γυναίκες (όταν στην Ευρώπη είναι σχεδόν ο διπλάσιος). 

Το ποσοστό ανεργίας στην χώρα είναι επισήμως το 62,9%. Ο πληθυσμός της χώρας

είναι 67.673.031 κάτοικοι (σύμφωνα με την τελευταία απογραφή), γεγονός που καθιστά

την Αιθιοπία την 3η σε πληθυσμό χώρα της Αφρικής μετά τη Νιγηρία και την Αίγυπτο.

Επιπλέον, η χώρα αυτή έχει περάσει πολέμους, εμφύλιες συγκρούσεις και μεγάλες πε-

ριόδους λιμού – εξ’ ου και το «είναι σαν παιδί της Αιθιοπίας» για κάποιον πολύ αδύνατο

άνθρωπο…). 

Σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι διάφοροι «ανθρωπιστές- αντιρατσιστές», η μετα-

νάστευση από τις χώρες της Αφρικής στην Ευρώπη οφείλεται στην ακραία φτώχεια και

τη δυστυχία. Αν, όμως, ήταν έτσι, τότε η Ευρώπη θα έπρεπε να κατακλύζεται από Αι-

θίοπες. Αλλά, οι εξ’ Αιθιοπίας προερχόμενοι λαθρομετανάστες είναι ελάχιστοι. Και

στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη… 

Γιατί άραγε; Μήπως επειδή είναι η μόνη χώρα της Αφρικής που κατοικείται από χρι-

στιανούς(κόπτες), ενώ τα γνωστά κυκλώματα που προωθούν λαθρομετανάστες στην

Ευρώπη, στέλνουν επίτηδες μόνο μουσουλμάνους, γιατί το σχέδιο της Νέας Τάξης

Πραγμάτων προβλέπει την ισλαμοποίηση της Ευρώπης; ΛΕΜΕ. ΜΗΠΩΣ;

tilegrafima.gr    Αντίοχος

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
κατά της ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ στις 7 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00

στα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ και ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώθηκε επίσημα από την Πανελλήνια Κληρικολαϊκή επιτροπή (που αποτελείται

από φορείς και συλλόγους) η πρόσκληση σύσσωμου του Ελληνικού λαού στην μεγάλη
συγκέντρωση που διοργανώνεται στις 7 Φεβρουαρίου 2016 με ώρα έναρξης στις 15:00

στα Προπύλαια και μετά το πέρας των
ομιλιών θα εξελιχθεί πορεία στην Βουλή
των Ελλήνων (πλατεία Συντάγματος) στην
Αθήνα.
ΟΧΙ στη νέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
με ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ (ΠΛΙΝΘΙΟ) τύπου RFID
(αναγνώριση με ραδιοσυχνότητα) – ΙΡΙ-
ΔΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΔΑΧΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩ-
ΜΑΤΑ με το ΔΥΣΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟ 666.
ΟΧΙ στο ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ της ΑΧΡΗ-
ΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΟΧΙ στην ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ τύπου ΑΜΚΑ
ΟΧΙ στην ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ των ΑΓΟΡΩΝ που με όργανο τους την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΚΛΑΒΙΑ) απειλούν την ΖΩΗ – την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και την ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
του ΠΟΛΙΤΗ.

ΟΧΙ στην ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ και την ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ των ΛΑΩΝ. Φταίνε οι ΚΥΒΕΡΝΟΝΤΕΣ
και όχι οι ΛΑΟΙ.

ΟΧΙ στην ΑΝΕΓΕΡΣΗ του ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ στο ΒΟΤΑΝΙΚΟ.
ΟΧΙ στην ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ της ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΟΧΙ στην ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ της ΕΛΛΑΔΟΣ, είναι ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ για την ΑΛΛΟΙΩΣΗ

του ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ με την ΕΙΣΒΟΛΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.



Τ α αρχαία μαρτυρολόγια της Εκ-
κλησίας της Ρώμης σημειώνουν

τη 14η Φεβρουαρίου ως ημέρα μνήμης
του «μάρτυρος Βαλεντίνου, πρεσβυτέ-
ρου Ρώμης» (Valentinus = σθεναρός στα
λατινικά). Δυστυχώς τα ιστορικά στοι-
χεία που έχουμε για τον άγιο είναι ελ-
λιπή.

Το μαρτύριο του αγίου στη Ρώμη

Ο άγιος Βαλεντίνος έζησε στη Ρώμη
τον 3ο αιώνα και ήταν ιερέας ο οποίος
βοηθούσε τους μάρτυρες κατά τη διάρ-
κεια των διωγμών από τον αυτοκρά-
τορα Κλαύδιο Β’ το Γότθο. Η μεγάλη
αρετή και η κατηχητική δράση του αγί-
ου είχαν γίνει γνωστές· έτσι συνελή-
φθηκε και παρουσιάστηκε ενώπιον του
αυτοκρατορικού δικαστηρίου... «Γιατί,
Βαλεντίνε, θέλεις να είσαι ο φίλος των
εχθρών μας και απορρίπτεις τη φιλία
μας;» ρώτησε ο αυτοκράτορας, τότε ο
άγιος απάντησε, «Άρχοντα μου, αν
ήξερες το δώρο του Θεού, θα ήσουν
ευτυχής και μαζί σου η αυτοκρατορία
σου, θα απορρίπτατε τη λατρεία των
ειδώλων και θα λατρεύατε τον αληθινό
Θεό και τον Υιό του Ιησού Χριστό».
Ένας από τους παρόντες δικαστές διέ-
κοψε τον άγιο ρωτώντας τον τι πιστεύει
για το Δία και τον Ερμή, τότε ο άγιος
Βαλεντίνος θαρραλέα απάντησε «Είναι
άθλιοι, και πέρασαν τη ζωή τους μέσα
στη διαφθορά και το έγκλημα!» Ο δι-
καστής, εξαγριωμένος, φώναξε, «βλα-
σφήμησε ενάντια στους Θεούς και
ενάντια στην αυτοκρατορία!» Ο αυτο-
κράτορας εν τούτοις συνέχισε τις ερω-
τήσεις του με περιέργεια, ικανοποι-
ημένος μιας και βρήκε την ευκαιρία
να μάθει ποια ήταν επιτέλους η πίστη
των Χριστιανών. Ο Βαλεντίνος βρήκε
λοιπόν το θάρρος να τον προτρέψει
να μετανοήσει για το αίμα των Χρι-
στιανών που είχε χύσει. «Πίστεψε στον
Ιησού Χριστό, βαφτίσου και θα σωθείς,
και ήδη από αυτή τη στιγμή θα δια-
σφαλίσεις τη δόξα της αυτοκρατορίας
σου και το θρίαμβο των όπλων σου» Ο
Κλαύδιος άρχισε να πείθεται, και να
λέει σε εκείνους που ήταν παρόντες:
«ακούστε τι όμορφη διδασκαλία που
μας κηρύττει αυτός ο άνθρωπος». Αλλά
ο έπαρχος της Ρώμης, δυσαρεστημένος,
άρχισε να φωνάζει «Δείτε πώς αυτός
ο Χριστιανός παραπλανεί τον Πρίγκιπά
μας». Τότε ο Κλαύδιος, παρέπεμψε τον
άγιο σε άλλο δικαστή. Αυτός ονομά-
ζονταν Αστέριος, είχε ένα μικρό κορίτσι
που ήταν τυφλό δύο χρόνια. Ακούγον-
τας για τον Ιησού Χριστό, πως είναι το
Φως του κόσμου, ρώτησε το Βαλεντίνο
εάν θα μπορούσε να δώσει εκείνο το
φως στο παιδί του. Ο άγιος Βαλεντίνος
λοιπόν, έβαλε το χέρι του στα μάτια
της και προσευχήθηκε: «Κύριε Ιησού
Χριστέ, αληθινό Φως, φώτισε αυτό το
τυφλό παιδί» Ω θαύμα μέγα! Το παιδί
είδε! Έτσι ο δικαστής με όλη την οικο-
γένειά του ομολόγησε Χριστό. Νήστε-
ψαν για τρεις ημέρες, κατέστρεψαν τα
είδωλα που είχαν στο σπίτι τους και

τέλος έλαβαν το άγιο βάπτισμα. Μόλις
ο αυτοκράτορας έμαθε για όλα αυτά
τα γεγονότα, σκέφτηκε αρχικά να μην
τους τιμωρήσει, όμως η σκέψη πως
στα μάτια των υπηκόων του θα φανεί
αδύναμος τον ανάγκασε να προδώσει
το αίσθημα δικαίου που είχε. Έτσι λοι-
πόν ο άγιος Βαλεντίνος μαζί με άλλους
Χριστιανούς αφού πρώτα τους βασά-
νισαν τους αποκεφάλισαν στις 14 Φε-
βρουαρίου του έτους 268 (ή 269).

Τα λείψανα του αγίου στην Αθήνα

Μετά το μαρτύριο κάποιοι χριστιανοί
περιμάζεψαν το σώμα του αγίου και
λίγο από το αίμα του σε κάποιο φιαλί-
διο. Το σώμα του Μάρτυρα μεταφέρ-
θηκε και θάφτηκε στις Κατακόμβες
της αγίας Πρίσκιλλας, τόπο κατεξοχήν
ενταφιασμού των μαρτύρων. Με την
πάροδο του χρόνου, κατά κάποιο τρόπο
«λησμονήθηκε» δεδομένου ότι σχεδόν
καθημερινά ενταφιάζονταν σε αυτές
τις κατακόμβες νέοι μάρτυρες για αρ-
κετούς αιώνες. Η ανάμνηση όμως του
μαρτυρίου του αγίου Βαλεντίνου πα-
ρέμεινε ζωηρή, ιδιαίτερα στην τοπική
Εκκλησία της Ρώμης. Επίσημα η μνήμη
του αγίου Βαλεντίνου θεσπίστηκε το
496 από τον Πάπα άγιο Γελάσιο.

Έτσι περνούν 15 αιώνες και φθά-
νουμε στα 1815 οπότε η θεία βούληση
έμελλε να «ταράξει» την αιώνια ανά-
παυση του αγίου. Τότε τα λείψανα δω-
ρήθηκαν από τον Πάπα σε κάποιον
ευγενή Ιταλό ιερέα (κατά την συνήθεια
της εποχής). Ύστερα τα λείψανα «χά-
νονται» πάλι μέχρι το 1907 οπότε τα
ξαναβρίσκουμε στη Μυτιλήνη! στο ρω-
μαιοκαθολικό ναό της Παναγίας. Φαί-
νεται πως μετά το θάνατο του κληρικού
αυτού κάποιος απόγονος του ο οποίος
είχε κληρονομήσει τα λείψανα πρέπει
να μετανάστευσε στη Μυτιλήνη, στην
οποία τότε υπήρχε ακμάζουσα κοινό-
τητα δυτικό-ευρωπαίων ρωμαιοκαθο-
λικών Χριστιανών. Εκεί λοιπόν παρα-
μένουν μέχρι και το 1990 οπότε και
μεταφέρονται στην Αθήνα στο ναό
των αγίων Φραγκίσκου και Κλάρας
της Ιταλικής παροικίας, όπου και βρί-
σκονται μέχρι σήμερα. 

Άγιος Βαλεντίνος ο Έλληνας

Αρχικά θα πρέπει να πούμε πως
επαρκή στοιχεία για την εθνική κατα-
γωγή του αγίου δεν υπάρχουν εκτός
κάποιες (αποχρώσες) ενδείξεις πως ο
άγιος ήταν ελληνικής καταγωγής. Εν-
δεικτικά θα αναφέρουμε πως η αρχαι-
ότερη απεικόνιση του αγίου που φέρει
την επιγραφή «O ΑΓΙΟC BAΛΕΝΤΙ -
ΝΟC» στα ελληνικά, βρίσκεται στην
εκκλησία της Παναγίας της
Αρχαίας (Santa Maria Anti-
qua) του 6ου αιώνα η οποία
ήταν η ενορία των Ελλήνων
της Ρώμης. Στο ναό αυτό τι-
μούσαν ιδιαίτερα τους Έλ-
ληνες αγίους και γενικά τους
εξ’ Ανατολής. Την αγιογρά-
φηση και την ανακαίνιση του

ναού είχε παραγγείλει ο Έλληνας Πά-
πας Ιωάννης ο Ζ’ (705-707) και την τε-
λείωσαν οι διάδοχοί του, μεταξύ των
οποίων ο τελευταίος Έλληνας Πάπας
Ρώμης Ζαχαρίας (741-752). Ίσως όμως
δεν είναι τυχαίο ότι μετά από 17 αιώνες
τα λείψανα ήρθαν στην Ελλάδα. Το
θέμα όμως εδώ χωρά ακόμη πολύ έρευ-
να.

Άγιος Βαλεντίνος προστάτης των
ερωτευμένων

Εκτός από τα ιστορικά στοιχεία που
έχουμε για τον άγιο Βαλεντίνο, η ζωή
του συνοδεύεται από διάφορους θρύ-
λους, όπως αυτή που τον θέλει προ-
στάτη των ερωτευμένων...

Ο άγιος που είχε τη φήμη του ειρη-
νοποιού, κάποια μέρα ενώ καλλιερ-
γούσε στον κήπο του τριαντάφυλλα,
άκουσε ένα ζευγάρι να μαλώνει πολύ
έντονα. Αυτό συγκλόνισε τον άγιο, ο
οποίος αφού έκοψε ένα τριαντάφυλλο,
βγήκε στο δρόμο πλησίασε το ζευγάρι
και τους παρακάλεσε να τον ακούσουν.
Αυτοί έστω και ανόρεκτα υπάκουσαν,
ο άγιος αφού τους πρόσφερε το τριαν-
τάφυλλο τους ευλόγησε. Αμέσως η
αγάπη επανήλθε ανάμεσα τους, λίγο
αργότερα αυτοί επέστρεψαν και ζήτη-
σαν στον άγιο να ευλογήσει το γάμο
τους. Άλλη παράδοση αναφέρει πως
μια από τις κατηγορίες εναντίον του
αγίου ήταν πως είχε απειθαρχήσει
στην εντολή του αυτοκράτορα να μην
συνάπτουν γάμο άνδρες που δεν είχαν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο-
χρεώσεις, ενώ ο άγιος είχε ευλογήσει
το γάμο νεαρών Χριστιανών στρατιω-
τών με τις αγαπημένες τους.

Περά από όλα αυτά πιθανότατα η
επιλογή του ως «αγίου των ερωτευμέ-
νων» να σχετίζεται και με την ειδωλο-
λατρική γιορτή των Λουπερκαλίων,
γιορτή της γονιμότητας, που εορτά-
ζονταν από τους Ρωμαίους στις 15 Φε-
βρουαρίου• άλλοι συνδέουν τη γιορτή
με την εποχή του ζευγαρώματος των
πουλιών κατά την περίοδο αυτή. Σί-
γουρο πάντως είναι πως ο άγιος δεν
έχει καμία σχέση με το εμπόριο (mar-
keting) των λουλουδιών, των δώρων
και των κοσμικών κέντρων που ευτε-
λίζουν τον Έρωτα, το μεγάλο αυτό
δώρο του Θεού.

Άγιος Βαλεντίνος και Ορθοδοξία

Πολλοί είναι όμως αυτοί που προ-
βάλλουν την ένσταση πως ο άγιος Βα-
λεντίνος δεν αναφέρεται πουθενά στο
εορτολόγιο της Ορθόδοξής Εκκλησίας.
Πράγματι στις 14 Φεβρουαρίου στο
εορτολόγιο της Εκκλησίας μας ανα-

φέρονται οι όσιοι Αυξέντιος, Μάρωνας
και οι νεομάρτυρες Νικόλαος και Δα-
μιανός. Η εξήγηση είναι απλή: την αρ-
χαία εποχή που συντάσσονταν οι αγιο-
λογικοί κατάλογοι, τα συναξάρια και
τα μαρτυρολόγια είχαν καθαρά τοπικό
χαρακτήρα και η φήμη ενός αγίου δεν
σήμαινε πως εκτεινόταν σε όλη την
Εκκλησία. Έτσι υπάρχουν άγιοι που
τιμώνταν σε μία περιοχή πολύ ενώ σε
άλλη ήταν εντελώς άγνωστοι, π.χ ο
άγιος Δημήτριος που είναι πασίγνω-
στος σε όλη την Ανατολική Εκκλησία,
στη Δύση δεν τιμάται καθόλου, είναι
σχεδόν άγνωστος, αυτό όμως δε ση-
μαίνει πως δεν είναι άγιος. Άλλο πα-
ράδειγμα από τη σύγχρονη Εκκλησία:
ο άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης (†1922)
ενώ στην Ελλάδα είναι γνωστός, στη
Ρωσία είναι παντελώς άγνωστος, αυτό
δε σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι άγιος.

Ο άγιος Βαλεντίνος είναι άγιος της
Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστο-
λικής Εκκλησίας και δεν τίθεται θέμα
επειδή τιμάται στη Δύση σήμερα, το
Σχίσμα –η μεγάλη αυτή τραγωδία και
μέγα σκάνδαλο της διαίρεσης των Χρι-
στιανών- ήρθε πολύ αργότερα. Όσοι
λοιπόν τιμούν τον άγιο Βαλεντίνο έργο
θεάρεστο επιτελούν γιατί «Θαυμαστός
ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ… καί ὁ
Θεός ἡμῶν ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύεται».

Τιμή μάρτυρος-Μίμησις μάρτυρος

Τιμούμε τους αγίους μας και τον
άγιο Βαλεντίνο όταν μιμούμαστε το
θάρρος τους να διακηρύττουν την πίστη
τους στο Σωτήρα Χριστό ακόμη και με
κόστος την ίδια τους τη ζωή. Τους τι-
μούμε όταν τους επικαλούμαστε να
πρεσβεύσουν στον Θεό να μας ελεήσει
και να συγχωρέσει τις πολλές μας
αμαρτίες. Τους τιμούμε όταν μας είναι
υποδείγματα κατά Χριστόν ζωής. Δεν
τιμούμε τους αγίους όταν εξαντλούμε
την «τιμή» τους σε κοσμικές διασκε-
δάσεις και γλέντια στην καλύτερη πε-
ρίπτωση… Τιμή μάρτυρος – Μίμησις
μάρτυρος!

Πηγές:
1. Εγκυκλοπαίδεια New Advent
(www.newadvent.org)
2. Patron Saints Index (www.catholic-
forum.com/saints/indexsnt.htm)
3. Oxford Dictionary of Saints
4. Ελληνισμός & Ορθοδοξία, Εκδόσεις
PSL Λιβάνη
5. Ο άγιος Βαλεντίνος της Αθήνας, Εκ-
δόσεις Καλός Τύπος
Αναδημοσίευση: Ιστότοπος Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου Κερατέας 
http://istologio.org/?p=1408
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Ο Ορθόδοξος Άγιος Βαλεντίνος
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Πρώην πράκτορας CIA: "Πλη-
ρώσαμε εκατ. σε πολιτικούς,
ΜΚΟ, δημοσιογράφους για να
διαλύσουμε τη Γιουγκοσλαβία"
29/11

Γιαννίτσης: Στο ασφαλιστικό
δεν με στήριξαν ούτε οι υπουρ-
γοί του ΠΑΣΟΚ  30/11

Ένας αμόρφωτος υπουργός
Παιδείας και ένας παρανόμως
διορισθείς και ανύπαρκτος επι-
στημονικά "καθηγητής", θα
αναμορφώσουν την Παιδεία
στην Ελλάδα!  1/12

Ο κ. Ζουράρις αποδεικνύει την
συνέχεια της ελληνικής γλώσ-
σας με... μάθημα "σολφέζ" [βίν-
τεο]  2/12

Μόσχα προς Αθήνα: "Επιτρέ-
πετε σε ισλαμιστική οργάνωση
που βομβαρδίσαμε στην Συρία
να δρα ανεξέλεγκτα στην Ελ-
λάδα" (vid)  4/12

Ζωή για Λαζόπουλο: «Αυλικός,
σαλτιμπάγκος και γελωτοποιός
της εξουσίας»  16/12

Αποκάλυψη ΣΟΚ: Ποια η σχέση
των antifa και των Εβραίων;;;
Απίστευτες φώτο και βίντεο!!!
17/12

Η «καραμέλα» της Νέας Τάξης
και στην Ελλάδα: Όποιος δεν
Δέχεται την Ανωμαλία Είναι
Ομοφοβικός!!! Άντε Καλή Πρό-
οδο…  18/12

Διαμαρτυρία της Ελληνικής
Γλωσσικής Κληρονομιάς για
την υποβάθμιση της Ανθρω-
πιστικής Παιδείας στην Γ΄ Λυ-
κείου 20/12

Ράμα και Μπερίσα παραδέχον-
ται την πληθυσμιακή αλλοίωση
της Χιμάρας και των Αγίων Σα-
ράντα  20/12

Η νομοθεσία Σόλωνα για την
Ομοφυλοφιλία στην αρχαία Ελ-
λάδα.  21/12

Κτηνωδία! Η κυβέρνηση κα-
ταργεί τον νόμο για τους παι-
δεραστές… 22/12

Ισλαμιστές... ξήλωσαν και πέ-
ταξαν όλα τα Χριστουγεννιά-
τικα δέντρα από το κέντρο των
Σερρών...!!!  22/12

Κυβέρνηση Αυστρίας: ή προ-
σαρμόζεστε, ή δρόμο!  22/12

«Η Ελλάδα έχει κοιτάσματα
ορυκτού ουρανίου που καλύ-
πτουν τις ενεργειακές ανάγκες

για 3.000 χρόνια!» 24/12

Μία ενδιαφέρουσα άποψη γιά
τίς γαλλικές εκλογές από έναν
Αλγερινό  24/12

Τσεχία: Η προσφυγική κρίση
είναι μια οργανωμένη εισβολή
26/12

Παιδί γκέϊ γονιών προειδοποιεί
27/12

POUTIN!!! The Illuminati Killer’
in Moscow!!!  Ο Πούτιν ορκίζε-
ται να καταστρέψει τους Illu-
minati μέσα στο 2016!!!  28/12

Αλβανοί ολιγάρχες κλέβουν
την περιουσία των Χειμαρριω-
τών και η Ελλάδα κοιμάται -
Οι απανταχού Χειμαρριώτες
σε συναγερμό 31/12

Διάσημη FEMEN αποκαλύπτει:
Ακτιβισμός και πράσινα άλογα.
Αμφιφυλοφιλία, παιδεραστία
και εξυπηρέτηση συμφερόντων.
06/01

Ασφαλιστικό: Για να γνωρίζουν
οι νεώτεροι και να ντρέπονται
οι παλαιότεροι  10/01

Ο γενετιστής Κ. Τριανταφυλ-
λίδης στο pontos-news.gr: «Ελά-

χιστες οι προσμίξεις στο DNA

των Ελλήνων εδώ και δεκάδες

χιλιάδες χρόνια»  11/01

Αμερικανός γερουσιαστής:

"ΗΠΑ, Τουρκία και Σαουδική

Αραβία εξοπλίζουν και διακι-

νούν τους τζιχαντιστές για επι-

θέσεις στο εξωτερικό" (vid)

14/01

Μπαμπινιώτης: «Οι νέοι θα

πληρώσουν ακριβά τα greek-

lish» 15/01

Η Γενιά του Πολυτεχνείου συ-

νεχίζει το πλιάτσικο  15/01

Τσέχος πρόεδρος: "Η ενσωμά-

τωση των μουσουλμάνων στην

Ευρώπη είναι αδύνατη και επι-

κίνδυνη"  17/01

Άρθρο για τον πατέρα του αναι-

δέστατου και κυνικού προέδρου

της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ

19/01

Εκπαιδευτική συνεργασία του

Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκ-

παίδευσης Αχαρνών με την

Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία

19/01

«Μα, πρέπει να 
βολέψουμε έναν

σύντροφο...»!
Μια από τις μεγάλες θυγατρικές κρα-

τικά ελεγχόμενης τράπεζας έχει τα τε-

λευταία χρόνια πολύ καλή οικονομική

πορεία, με δραστηριότητες που έχουν

φέρει κέρδη. Και αυτό οφείλεται στην

πετυχημένη διοίκησή της, επικεφαλής

της οποίας είναι στέλεχος με διεθνή

εμπειρία στον κλάδο στον οποίο δρα-

στηριοποιείται η θυγατρική.

Ξαφνικά, εδώ και λίγες μέρες κυβερ-

νητικός παράγοντας, που είναι κοντά

στον πρωθυπουργό, απαιτεί να υπάρξει

αντικατάσταση. «Μα, πάει μια χαρά την

εταιρεία, είναι από τις ελάχιστες με

κέρδη, γιατί να τον αλλάξουμε;» ήταν η

απορία στο… αίτημα-εντολή του κυ-

βερνητικού παράγοντα.

Και η απάντηση τους άφησε όλους...

σύξυλους: Μα, πρέπει να βολέψουμε

έναν σύντροφο!

Σχόλια δεν χρειάζονται... Ο λόγος

ανήκει στον πρωθυπουργό. 

ΠΑΡΟΝ 6/12/15


