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Τί ἀναφέρει τό διεθνές δίκαιο γιά τούς πρόσφυγες; Σελ. 6

Mετά ἀπό 7,5 χρόνια ἡ ἐφημερίδα
«Δεκέλεια» ἐξελίσσεται σέ ἠλεκτρο-

νική. Θά ἀποστέλλεται στό e-mail σας
ἑβδομαδιαίως, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπικοι-
νωνοῦμε 52 φορές τόν χρόνο, ἀντί γιά 10
πού κυκλοφοροῦσε ἡ ἔντυπη. Βεβαίως
μπορεῖτε νά παρακολουθεῖτε καθημερινῶς
τό ἀνανεωμένο site μας: dekeleianews.gr
ὡς ἐπίσης καί στό facebook: Εφημερίδα
«Δεκέλεια» μέ τοπικά ἀλλά καί γενικοῦ
ἐνδιαφέροντος θέματα. Ἄν τό e-mail σας
δέν βρίσκεται στά 2.000 περίπου, στά ὁποῖα
ταχυδρομοῦμε ἠλεκτρονικά τήν ἐφημερίδα,
μπορεῖτε νά μᾶς τό στείλετε στό
dekeleianews@gmail.com ὥστε ἡ ἐπαφή
μας νά εἶναι τακτική. Προαιρετικά γράψτε
τήν περιοχή σας.

Γυρίζουμε
σελίδα

Ναί ἤ ὄχι στό Δάνειο;

Ἡ Ἀνθοκομική Ἔκθεση Ἀχαρνῶν 2016 ἄνοιξε
τίς «πύλες» της τήν Παρασκευή 27 Μαΐου, ἐνῷ τήν
ἑπόμενη ἡμέρα 28 Μαΐου, πραγματοποιήθηκαν τά
ἐπίσημα ἐγκαίνια τῆς ἔκθεσης ἀπό τόν Δήμαρχο
Ἀχαρνῶν κ. Γιάννη Κασσαβό, τόν Μητροπολίτη
Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρα,
τόν ὑπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Τσιρώνη,
ἐκπροσώπων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, τῆς Το-
πικῆς Αὐτοδιοίκησης καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας,
τοῦ Πρεσβευτή τῆς Δημοκρατίας τοῦ Καζακστάν
κ. Ἀλεξέι Βολκόφ καί πλῆθος κόσμου.

Ἡ Ἀνθοκομική Ἔκθεση Ἀχαρνῶν ἦταν φέτος
λαμπρότερη, ὄμορφότερη καί πιό… εὐδόκιμη. Αὐτά
τά χαρακτηριστικά ἀποτελοῦν ἐχέγγυο ὅτι ἡ Ἀνθο-
κομική Ἔκθεση Ἀχαρνῶν θά καθιερωθεῖ ὡς θεσμός
γιά τόν Δῆμο Ἀχαρνῶν. Εἰδικά φέτος ἡ Ἀνθοκομική

Ἔκθεση τῶν Ἀχαρνῶν ἦταν ἀφιερωμένη στά παιδιά,
περιλαμβάνοντας πλῆθος ἐκδηλώσεων καί δρα-
στηριοτήτων γι’ αὐτά. Ἡ Ἀνθοκομική Ἔκθεση
Ἀχαρνῶν παρέμεινε ἀνοιχτή μέχρι τήν Παγκόσμια
Ἡμέρα Περιβάλλοντος στίς 5 Ἰουνίου 2016.

Παράλληλα στό θεατράκι τῆς πλατείας Θρακο-
μακεδόνων πραγματοποιήθηκαν θεατρικές παρα-
στάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικοχορευτικές
παραστάσεις, ἀθλητικές ἐκδηλώσεις, δημιουργική
ἀπασχόληση παιδιῶν, ἔκθεση βιβλίου καί πολλά
ἄλλα.

Στή λαμπερή τελετή τῶν ἐγκαινίων, παραβρέ-
θηκαν:

Ὁ ὑπουργός Περιβάλλοντος & Ἐνέργειας κ.
Γιάννης Τσιρώνης. Οἱ βουλευτές: κ. Ἰωάννης Δέδες,

Συνέχεια στη σελ. 15

Σύλλογος κατά της Εγκληματικότητας
και των Ναρκωτικών Αχαρνών

Σας καλούμε
την Τετάρτη 29/06/2016 και ώρα 19.30 μ.μ.,

στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων

του Δήμου Αχαρνών

στο Δημαρχείο με θέμα: 

«Εγκλήματα χωρίς Τιμωρία»

Σοβαρή διχογνωμία ἔχει ξεσπάσει στόν Δῆμο, γιά τό
ἄν πρέπει νά ζητήσουμε τό δάνειο τῶν 10 ἑκατομμυρίων

εὐρώ ἤ ὄχι. Σέ ἕνα μεγάλο βαθμό, εἶναι ὅτι οἱ γνώμες δια-
μορφώνονται μέ βάση, ὄχι μόνον τήν οἰκονομική ἐκτίμηση,
ἀλλά κυρίως τό πολιτικό ὄφελος. Ἀπό τή μία ὁ Δήμαρχος
θέλει νά ἀποφύγει νά «σκάσει ἡ βόμβα» στά χέρια του καί
νά μποῦμε ὑπό τόν ἔλεγχο τοῦ Παρατηρητηρίου, ἀπό τήν
ἄλλη οἱ ὑπόλοιποι, οἱ ὁποῖοι βρίσκουν τήν χρυσή εὐκαιρία
νά πλήξουν τήν Δημοτική Ἀρχή, προσβλέποντας στό 2019,
ἀνεξάρτητα ἄν ἔχουν δίκιο καί πόσο. Βεβαίως ὅ,τι καί νά
συμβεῖ τό μάρμαρο τό πληρώνει πάντα ὁ δημότης.

Εἶναι σίγουρο ὅ,τι ἄν ὑπαχθοῦμε στό Παρατηρητήριο,
θά εἶναι σάν μία ἄλλη τρόικα καί ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νά
ζημιωθοῦμε πολύ περισσότερο. Κάποιοι λένε: «Καί λοιπόν
τί ἔγινε; Θά μᾶς βάλουν σέ τάξη. Τί παραπάνω θά πάθου-
με;» Θεωροῦμε ὅ,τι δέν εἶναι τόσο ἁπλά τά πράγματα.

Δέν εἶναι μόνον ὅτι θά τούς παραδώσουμε τά κλειδιά,
ἀλλά θά μᾶς διοικεῖ ἕνας ἀπρόσωπος ὀργανισμός, στόν
ὁποῖο δέν μπορεῖς οὔτε νά ζητήσεις τίποτα, οὔτε νά δια-
μαρτυρηθεῖς. 

Ὁ Δήμαρχος ἐπιχειρηματολογεῖ ὅτι τό δάνειο εἶναι
ἀναγκαῖο γιά νά μαζέψει ἐκκρεμότητες παλαιοτέρων δι-
οικήσεων, ἐνῶ ἡ ἄλλη πλευρά τόν κατηγορεῖ γιά ἀνεπάρ-
κεια, γιά τά δύο χρόνια παρά κάτι.

Ἡ θέση ἡ δική μας εἶναι ὅτι θά πρέπει νά ἀκολουθηθεῖ
λιτή πολιτική καί νά ἐφαρμόσουμε αὐτά, τά ὁποῖα θά μᾶς
ἐπέβαλε τό Παρατηρητήριο, τουλάχιστον κατά τό ἤμισυ.
Μέ αὐτήν τήν προϋπόθεση νά χρεωθοῦμε δάνειο, εἰδάλλως
νά μήν τό πάρουμε. (Κάτι παρεμφερές ὑποστηρίζει καί ἡ
κυρία Μπράχου - 3η σελίδα).

Κυρίως ὅμως, ὅλοι νά προτάξουν τό συμφέρον τῶν κα-
τοίκων καί νά παραμερίσουν τό προσωπικό τους.

Καί φέτος ἔλαμψε
ἡ Ἀνθοκομική Ἔκθεση Ἀχαρνῶν



Γλωσσικά
Πεῖτε μου. Ἀλλάζουν οἱ συνήθειες καί ἡ συμπεριφορά τῶν Νεοελλήνων. Κάποτε εἴτε πίσω

ἀπό ἕνα γραφεῖο ἤ σέ ἕνα κατάστημα ἤ ἄλλοῦ ἀκούγαμε: Παρακαλῶ! ἤ μπορῶ νά σᾶς ἐξυπη-
ρετήσω; ἤ θά θέλατε κάτι; ἤ κάτι παρεμφερές. Τά τελευταῖα λίγα χρόνια ἔχει ἔξαπλωθεῖ σάν
νά ἔχει δωθεῖ μήνυμα, τό ξερό, ἄχρωμο καί προστακτικό: Πεῖτε μου. Σιγά-σιγά ἐξαλείφεται ἡ
εὐγένεια καί τό τάκτ. Φαινόμενα τῆς ἐποχῆς μας.
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Οἱ εἰσβολεῖς

Ἀγαπητοί συμπολίτες

Τό μεταναστευτικό ἔχει δύο
σκέλη: α) Τήν ἀνθρωπιστική
πλευρά καί β) τά προβλήματα
τά ὁποῖα δημιουργοῦνται στήν
χώρα μας μετά τήν ἔλευσή τους.
Οἱ πολιτικοί καί τά ΜΜΕ σκαν-
δαλωδῶς καί μέ γκεμπελική προ-
παγάνδα στέκονται μόνον στό
πρῶτο. Τώρα οἱ νησιῶτες μέ μεί-
ωση μέχρι 60% στόν τουρισμό
καί μέ ἀγανάκτηση καί ἀπό-
γνωση ἀπό τή ἐγκληματική συμπεριφορά τῶν
«δυστυχισμένων», ζοῦν τήν ἀρχή μόνον τῶν ἐπι-
πτώσεων.   

Ἡ μαζική εἰσβολή ἀφροασιατῶν μουσουλμά-
νων πρός τήν Δύση, εἶναι μία πυρηνική βόμβα
στά θεμέλιά της. Ἄς πάρουμε ὅμως τήν χώρα
μας γιατί ὅ,τι ἰσχύει γιά τήν Εὐρώπη, ἰσχύει
πολύ περισσότερο γιά τήν Ἑλλάδα, ἀφοῦ ἔχουμε
καταστεῖ χώρα ὑποδοχῆς καί ἀποθήκης ψυχῶν.
Ὁ ἀνεξέλεγκτος ἀριθμός εἰσροῆς, δέν εἶναι οὔτε
τυχαῖος οὔτε ἐκ συνθηκῶν ἀνάγκης. Εἶναι βάσει
προκαθορισμένου καί πολύ ὀργανωμένου σχε-
δίου. Πρέπει νά χτυπηθοῦν τά ἔθνη-κράτη, θέλουν
τήν Ἑλλάδα πολυεθνική, πολυπολιτισμική καί
πολυθρησκευτική. Πρέπει νά ἀποδομηθεῖ ἡ Ὀρθο-
δοξία, νά ἀλλοιωθεῖ ἡ ἐθνική ὑπόσταση, νά
ἀλλάξει ἡ ἱστορία, νά διαρραγοῦν οἱ δεσμοί μέ
τά ἤθη καί τίς ἀξιακές ἀρχές. Αὐτά ἐπιτυγχά-
νονται μέ τήν ἀλλαγή τῆς πληθυσμιακῆς σύν-
θεσης, γι’ αὐτό καί μετατρεπόμαστε σέ ἀποικία
μουσουλμάνων εἰσβολέων. Ἔτσι θά ἐπιτευχθεῖ
ὁ σκοπός τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, ὁ ὁποῖος
εἶναι μία παγκόσμια κυβέρνηση ἀφοῦ οἱ λαοί
θά ἔχουν μετατραπεῖ σέ ἕνα πολτό μηχανικά
ἐργαζομένων-καταναλωτῶν. Στά χέρια τους

εἶναι τό παγκόσμιο χρῆμα, μέ
τό ὁποῖο καταχρεώνουν τούς
λαούς καί ἔτσι οἱ τελευταῖοι,
ἐξουθενωμένοι καί ἀπελπι-
σμένοι νά δεχτοῦν τήν σωτή-
ρια ὑποταγή. 

Τρεῖς εἶναι οἱ παράγοντες
ἐφαρμογῆς τοῦ μεταναστευ-
τικοῦ σχεδίου. α) Ὁ Σόρος καί
οἱ ὅμοιοί του β) ἡ Τουρκία καί
γ) ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση. Οἱ
πρώτοι χρηματοδοτώντας μέ
ἀπίστευτα ποσά τό σκοπό
τους. Ἄλλωστε τί πρόβλημα

ἔχουν, ἀφοῦ κατέχουν ὅλο τόν πλοῦτο. Διαβά-
ζουμε ὅτι οἱ ΜΚΟ πληρώνονται 25.000 τό κεφάλι
(εἶναι πολλά τά λεφτά Ἄρη). Γι’ αὐτό σκοτώνονται
ποιός θά πρωτοσώσει τούς «ἀπελπισμένους».
Δέν εἶναι καί τόσο αὐθόρμητοι ἀλληλέγγυοι.
Χρηματοδοτοῦνται δέ, ἀπό τό ξεκίνημά τους οἱ
μετανάστες, οἱ ὁποῖοι πληρώνουν τούς διακινητές
μέ ποσά πού δέν ἦταν ποτέ δυνατόν νά συγκεν-
τρωθοῦν ἀπό αὐτούς.

Ἡ Τουρκία μέ εὐχαρίστηση γίνεται ὄργανό
τους, προσβλέποντας ἐκτός ἀπό τό οἰκονομικό
ὄφελος, στό ὄνειρό της, νά κατακτήσει τήν Ἑλλά-
δα δίχως νά πέσει οὔτε τουφεκιά.
Ὅπως εἶχε δηλώσει ὁ Ὀζάλ, στέλ-
νοντας κάποια ἑκατομμύρια Τούρ-
κους, μετατρέπεται ἡ Ἑλλάδα σέ
τουρκική ἐπαρχία.

Ἐμεῖς ὡς χρήσιμοι ἠλίθιοι ἀνοί-
ξαμε τά σύνορα, διαφημίσαμε ὅτι
εἴμαστε ξέφραγο ἀμπέλι καί προ-
σκαλέσαμε ὅλη τήν Ἀσία καί τήν
Ἀφρική νά τούς φιλοξενήσουμε γιά
νά «λιάζονται». Μάλιστα γιά νά
ὡραιοποιήσουμε τό ἔγκλημά μας
τούς ὀνοματίσαμε ψευδῶς «πρόσφυ-

γες», ἐνῶ ὅπως θά διαβάσετε σέ ἄλλη στήλη,
πρόσφυγες νοοῦνται διωκώμενοι μόνον ἀπό γει-
τονικό κράτος. Δηλαδή στήν περίπτωσή μας,
Τούρκοι κυνηγημένοι ἀπό τό καθεστώς (Κούρδοι,
Ἀλεβίτες, κ.ἄ.). Μέ βάση λοιπόν ἐπίσημη ἀπόφαση
τοῦ ΟΗΕ, λέγονται παράνομοι μετανάστες, δη-
λαδή λαθρομετανάστες. Πρέπει νά εὐγνωμονοῦμε
δέ, τά Σκόπια καί τά ἄλλα κράτη τά ὁποῖα κλεί-
νουν τά σύνορά τους. Κυττῶντας ὑπεύθυνα τό
συμφέρον τῆς χώρας τους, συγχρόνως ὠφελοῦν
ἐμᾶς, γιατί στέλνουν τό μήνυμα ὅτι ἡ Ἑλλάδα
παύει πλέον νά εἶναι ἑλκυστικό κέντρο διερχο-
μένων. 

Ἔχουμε ὑποχρέωση ἀπέναντι τῆς ἱστορίας
νά ἀκολουθήσουμε διαμετρικά ἀντίθετη πορεία.
Ἐπιβάλλεται ἡ ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας
τῆς Ἑλλάδος ὡς κράτους καί ἡ ἀντιμετώπιση
τοῦ προβλήματος στήν ρίζα του. Ἀνεξαρτήτως
συμφωνιῶν κι ἀποφάσεων – εὐχολογίων – τῆς
Εὐρ. Ἐπιτροπῆς καί τοῦ ἄλλου ὀργάνου τῶν
παγκοσμιοποιητῶν ΟΗΕ, νά σφραγίσουμε τά
χερσαῖα καί θαλάσσια σύνορά μας καί νά προ-
τρέψουμε τούς ἐδῶ λαθρομετανάστες νά ἐπι-
στρέψουν στήν πατρίδα τους, ἤ νά καταφύγουν
σέ ὁμόδοξες χώρες. Σέ διαφορετική περίπτωση,
ὁ Θεός νά μᾶς φυλάει.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

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

Ἰούνιος 2016

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα

Ὀμόφωνο πόρισμα τῆς Βουλῆς τό 1993 ἀπό ὅλα
τά κόμματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ,
ΚΚΕ), σχετικά μέ τό Δημογραφικό:

«Στή χώρα μας στήν ὁποῖα σήμερα ἡ γεννητι-
κότητα εἶναι μία ἀπό τίς χαμηλότερες στήν
Εὐρώπη, τό δημογραφικό πρόβλημα παίρνει τε-
ράστιες ἐθνικές διαστάσεις, πού μπορεῖ νά ἀπει-
λήσουν τήν ἐθνική μας ἀνεξαρτησία καί ἐδα-
φική ἀκεραιότητα... Μέ τήν ἀθρόα εἴσοδο
λαθρομεταναστῶν - ἀλλοδαπῶν, κυρίως μου-
σουλμάνων ἀπό ἀφρικανοασιατικές χῶρες, ἡ
Ἑλλάς μεταβάλλεται σέ τόπο ὑποδοχῆς μετα-
ναστῶν πού δημιουργοῦν σοβαρά κοινωνικοοι-
κονομικά προβλήματα (προστριβές στήν ἀγορά
ἐργασίας, αὔξηση τῆς εἰσφοροδιαφυγῆς μέ με-
γάλες συνέπειες στούς ἀσφαλιστικούς ὀργανι-
σμούς, αὔξηση ἐγκληματικότητας, διακίνηση
ναρκωτικῶν, κ.ἄ. καί δέν μποροῦν νά προσαρ-
μοστοῦν στήν ἑλληνική κοινωνία, λόγω τοῦ τε-

λείως διαφορετικοῦ πολιτισμοῦ τοῦ Ἰσλάμ, πού
δέν εἶναι μόνον θρησκεία, ἀλλά καί τρόπος
ζωῆς...»

Ἄς δοῦμε τί ἔλεγε ὁ Μάρξ γιά τή μετανάστευση

«Ἡ μετανάστευση εἶναι τό μέσο γιά τή διαιώ-
νιση τῆς σκλαβιᾶς… Ὁ Σοσιαλισμός ἀντιπαθεῖ
τήν ἐλεημοσύνη γιά τήν ταπείνωση στήν ὁποία
ὑποβάλλουν τά ἄτομα πού ἔχουν ἀνάγκη καί
γιατί ἐνσταλάζουν μέσα τους τό μῖσος. Καί ἐπι-
πλέον, γιατί σέ μία χώρα ὅπου ὑπάρχει κοινω-
νική δικαιοσύνη οἱ ἐλεημοσύνες εἶναι περιττές.
Καί ὅσοι ἀρέσκονται στό ρόλο τοῦ καλοῦ Σα-
μαρείτη, ἀς μήν ξεχνοῦν ὅτι δέν θά ὑπῆρχαν
καλοί Σαμαρεῖτες, ἄν δέν ὑπῆρχαν λῃστές. Οἱ
σωτῆρες καί οἱ ἐλευθερωτές ἴσως εἶναι λαμπροί
γιά μυθιστορήματα καί ἁγιογραφίες, μιά ὅμως
πού δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουνε χωρίς
ἁμαρτωλούς καί θύματα, εἶναι κακά κοινωνικά
συμπτώματα…»
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ΣΤΡΟΦΗ 180 ΜΟΙΡΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αχαρνές 4-5-2016

Είναι γνωστή σε όλους μας η οικονομική δυσπραγία και στενότητα καθώς
και η κατάσταση υπερχρέωσης στην οποία βρίσκεται ο Δήμος Αχαρνών.
Στην συνεδρίαση της 27ης Απριλίου συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο
το ενδεχόμενο λήψεως δανείου 10 εκατ. για να καλυφθούν αφ' ενός λογι-
στικές υποχρεώσεις απαραίτητες για την επικύρωση και ενεργοποίηση του
προϋπολογισμού του 2016 και αφ'ετέρου για να εξασφαλιστεί κάποια ρευ-
στότητα στα πενόμενα ταμεία του Δήμου.

Είναι αλήθεια ότι τα σχετικά προβλήματα του Δήμου Αχαρνών έχουν
μακρά ιστορία, όταν η διασπάθιση και η ύποπτη γενναιοδωρία ήταν τα κύ-
ρια χαρακτηριστικά του Δήμου στα οποία προστέθηκε  στην συνέχεια και
η συγκάλυψη, διότι πως αλλιώς να εξηγηθεί  το γεγονός ότι δέκα  περίπου
χρόνια μετά την απώλεια από τα ταμεία του Δήμου  του ποσού που τώρα
καλείται να καλύψει το δάνειο, δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για τις
ενέργειες του Δήμου προκειμένου  να επανακτήσει τα απολεσθέντα.

Δυστυχώς ο Δήμος εισήλθε στην εποχή της οικονομικής κρίσεως  αφενός
με τεράστιο δανειακό φορτίο και άφθονες ανελαστικές υποχρεώσεις και
αφ' ετέρου με συνεχώς μειούμενα έσοδα. Διαδοχικές  Δημοτικές αρχές δεν
έκαναν τίποτε άλλο παρά να εφαρμόζουν την αρχή της στρουθοκαμήλου
ελπίζοντας  ότι το σκάφος  θα αντέξει όσο εκείνοι θα ευρίσκοντο στη εξου-
σία. Αυτό αφορά ιδίως την απελθούσα Διοίκηση η οποία ουδέποτε έδειξε
ότι είχε έστω και την παραμικρή ιδέα και επαφή με τις οικονομικές πραγ-
ματικότητες.

Θεωρούμε ότι η συνέχιση της ίδιας  τακτικής έχει πλέον ξεπεράσει  τα
όρια της. Η συσσώρευση υποχρεώσεων  υπό μορφή τόκων, χρεολυσίων, δό-
σεων και ρυθμίσεων έχει καταστήσει τον Δήμο παράλυτο και ένα επιπλέον
δάνειο δεν θα προσέφερε παρά μια σύντομη και ψευδή ανακούφιση. Αντι-
θέτως θα επιβαρύνει με ένα περίπου εκατ. ετησίως και για δύο περίπου δε-
καετίες τα ταμεία του Δήμου.

Η Δημοτική Αρχή πρέπει με ειλικρίνεια να εκθέσει την πραγματική κα-
τάσταση του Δήμου με αξιόπιστα στοιχεία χωρίς μισόλογα και δημιουργική
λογιστική. Να παύσει να καλύπτει τις απελθούσες διοικήσεις και με τον
νόμο της σιωπής να καλύπτει τους υπαίτιους από το παρελθόν, πολλοί
από τούς οποίους έχουν βρει φιλόξενο καταφύγιο στην διοικούσα παρά-
ταξη.

Στην συνέχεια πρέπει  να παρουσιάσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο ανασυγ-
κρότησης του Δήμου. Έναν Δήμο του οποίου οι υπηρεσίες θα ανταποδίδουν
τις δαπάνες που απαιτούν, ενδεχομένως έναν μικρότερο Δήμο, ευέλικτο,
αποτελεσματικό και προσανατολισμένο στις ανάγκες των δημοτών, με ένα
νέο απλοποιημένο οργανόγραμμα, με περιορισμό της χαλάρωσης  και με
προϋπολογισμό μηδενικής βάσης. Ούτως ή άλλως  το κόστος του αιτούμενου
δανεισμού και το βουνό των συσσωρευμένων υποχρεώσεων αργά ή γρήγορα
θα αναγκάσει τον Δήμο να προβεί σε περικοπές δαπανών ή αύξηση της
επιβαρύνσεως των δημοτών.

Ανεξάρτητα από το εάν ο Δήμος τεθεί υπό επιτήρηση και τον έλεγχο
του Παρατηρητηρίου η εκλεγμένη διοίκηση υπό το βάρος των οφειλών,
βαθμιαία χάνει και τα τελευταία υπολείμματα πολιτικής αυτονομίας, χωρίς
δυνατότητες αναλήψεως πρωτοβουλιών ή σχεδιασμού, καταλήγει στην ου-
σία να είναι άβουλος εντολοδόχος και διακοσμητικό στοιχείο στις τελετές
και στις λιτανείες.

Η παράταξη μας θεωρεί ότι η λήψη ενός επιπλέον δανείου χωρίς προ-
σπάθεια εσωτερικής αναδιάρθρωσης και αλλαγή πλεύσης δεν θα προσφέρει
παρά ένα σύντομο περιθώριο ενώ θα εκμηδενίσει κάθε ελπίδα για μελλον-
τική αναβίωση του Δήμου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αναστασία  Μπράχου
Υποψ. Δήμαρχος Αχαρνών
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Εξαιρετικές οι εκθέσεις με θέμα
"Ιεροί ναοί

και θρησκευτικές
πανηγύρεις στις Αχαρνές"

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις για
τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής εί-
χαμε τη λειτουργία δυο εξαιρετικών εκ-
θέσεων με το ίδιο θέμα αλλά διαφορε-
τικό αφιέρωμα.

Το θέμα των εκθέσεων είναι  "Ιεροί
ναοί και θρησκευτικές πανηγύρεις στις
Αχαρνές: Πορεία μέσα στο χρόνο".

Το πρώτο αφιέρωμα αφορά τον Ιερό
Ναό Αγίου Βλασίου. Η έκθεση οργανώ-
θηκε από την Ιστορική και Λαογραφική
Εταιρεία Αχαρνών (ΙΛΕΑ) και λειτουρ-
γεί στο χώρο του μουσείου της ΙΛΕΑ
στην κεντρική πλατεία Αχαρνών.

Το δεύτερο αφιέρωμα αφορά τον
Ιερό Ναό  Κοίμησης της Θεοτόκου. Η
έκθεση οργανώθηκε από τον Όμιλο Φί-
λων της Δημοτικής Πινακοθήκης "Χρή-
στος Τσεβάς" και λειτουργεί στο χώρο
της Δημοτικής Πινακοθήκης (Λιοσίων
18).

Τα εγκαίνια της έκθεσης "Ιεροί ναοί
και θρησκευτικές πανηγύρεις στις
Αχαρνές: Πορεία μέσα στο χρόνο" με
αφιέρωμα στον Ιερό Ναό Αγίου Βλα-
σίου, που λειτουργεί στο μουσείο της
ΙΛΕΑ, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της
Παρασκευής 6/5 από τον Δήμαρχο
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, τον πρό-
εδρο της ΙΛΕΑ κ. Γιώργο Φυτά και τις
ευλογίες του Σεβασμιώτατου Μητροπο-
λίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως
κ. Αθηναγόρα.  

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκαν
τα εγκαίνια στην έκθεση "Ιεροί ναοί και
θρησκευτικές πανηγύρεις στις Αχαρ-

νές: Πορεία μέσα στο χρόνο" με αφιέ-
ρωμα στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θε-
οτόκου, που λειτουργεί στη Δημοτική
Πινακοθήκη, από τον Δήμαρχο Αχαρ-
νών κ. Γιάννη Κασσαβό τον πρόεδρο
του Ομίλου Φίλων της Δημοτικής Πινα-
κοθήκης "Χρήστος Τσεβάς" κ. Κώστα
Νιώρα και τις ευλογίες του Σεβασμιώ-
τατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα.

Στα εγκαίνια των εξαιρετικών εκθέ-
σεων με θέμα "Ιεροί ναοί και θρησκευ-
τικές πανηγύρεις στις Αχαρνές" παρα-
βρέθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Γιάννης Δέδες, οι βουλευτές της ΝΔ κ.
Μάκης Βορίδης και Γιώργος Βλάχος, ο
Δήμαρχος Φυλής κ. Χρήστος Παππούς,
οι πρώην Δήμαρχοι Αχαρνών κ.κ. Δη-
μήτρης Παπανίκας και Σωτήρης Ντού-
ρος, οι Αντιδήμαρχοι Αχαρνών: Τεχνι-
κών έργων κ. Παναγιώτης Πολυμενέας,
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νέας Γενιάς κ. Ευστάθιος Τοπαλίδης,
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θο-
δωρής Συρινίδης o Αντιδήμαρχος Φυλής
κ. Καμπόλης, η πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ
κα Μαρία Ναυροζίδου και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι Αχαρνών κ.κ. Δημήτρης
Γιαννακόπουλος, Μιχάλης Βρεττός,
Στέργιος Πεδιαδίτης και Κώστας Ρούσ-
σας, επίσης η επιλαχούσα βουλευτής
ΝΔ κα Ευρώπη Κοσμίδη.



ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ4 Ἰούνιος 2016

Πιάνοντας το μο-
λύβι στο χέρι μου για
να κοινωνήσω μαζί
σας με  «κοσμία δια-
γωγή» μια υψηρεφής
γραφή με ενοπλίζει
και διαβάζω σε
ρυθμό εμβατηρίου: «
Μοιάζω με τα ζώα, εί-
μαι ζωή, όποιος ηλί-
θιος κυνηγός βγει για
κυνήγι μπορεί να με
σκοτώσει. Είμαι
αθώος, είμαι ο κόσμος, είμαι κομμάτι του κόσμου,
είμαι η ζωή, είμαι δημιουργός ζωής και δεν κρα-
τάω όπλο». Σαν φανανάπτης που είμαι –είναι το
μόνο επάγγελμα που ασκώ-  στηρίζω τη διακή-
ρυξη. Ένα εκ των πιθηκοειδών έχει όμοιο  DNA
με του ανθρώπου κατά 99,8 %.  Ακούοντας σαν
ηχώ την αντίρρηση την εκθέτω. Το υπόλοιπο
όμως, αν και ελάχιστο σαν ποσόστωση, με κριτή-
ριο την ποιότητα δεν είναι απλώς μεγάλος αριθ-
μός, αλλά προσλαμβάνει διαστάσεις απείρου. Το
πιθηκοειδές ποσοστό επιτρέπει σε ένα μεγάλο μέ-
ρος ανθρώπων να εξοπλίζεται με το χαροδρέπανο
των ασήμαντων  και αρχίζει να κλαδεύει αμείλικτα
όλους εκείνους, οι οποίοι είναι εξκούβιτοι της αξιο-
πρέπειας ως αιτήματος του προσώπου. Συστρα-
τεύομαι λοιπόν με εκείνους, που αγωνίζονται να
φέρουν φανειά στις αξίες, όλες τις αξίες και να
τις κάνουν αιτήματα ζωής. Τους βρίσκω συνήθως
στο στρατόπεδο εκείνων που αντιμάχονται τους
φιλάδικους και κυρίως αντιμάχονται εκείνους, που
έφιπποι του φθόνου ακοντίζουν τους άξιους και
τους καρπερούς της ζωής. Κυρίως οι παρασήμα-
δοι με μόνη πάγα το μίσος και με σακκοπήρα κενή
αξιών, δεν θέλουν την διάκριση του άξιου και απο-
βλέπουν στην εξουθένωσή του.

Διάλεξα λοιπόν να σας παρουσιάσω σήμερα
άνδρα, άνθρωπο και πολίτη, που τον ενοχλεί να
σκέφτεται το συμφέρον του, δεν θέλει το συμφέ-
ρον του, αδιαφορεί για το συμφέρον του και με
όπλα τη λογική και τη γνώση, την επιστήμη στη
μέση της αγοράς, ολόφεγγος, ολολαμπής και κυ-
ρίως ολοφραστικός πολεμάει την αμάθεια, την νη-
πιακή συμπεριφορά των ενηλίκων, την οπισθοδρό-
μηση και κυρίως την επίπλευση των ασήμαντων.
Ναυπάκτιος ο ίδιος – η Ναύπακτος είναι απ’ τις
φτωχότερες περιοχές της χώρας μας – και πολε-
μώντας τη φτώχια επιδόθηκε σε σοβαρές σπουδές
για να συγκροτήσει προσωπικότητα πνευματική
και ντύθηκε το μανδύα του αγωνιστή ανθρώπου.
Σπούδασε οικονομικά, είναι απόφοιτος και μέλος
τοι Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάπτυξης της Παγ-
κόσμιας Τράπεζας, διετέλεσε διευθυντής διοίκη-
σης στην Ε.Τ.Ε, είναι κάτοχος τριών πτυχίων Ελ-
ληνικών Πανεπιστημίων και έχει μετεκπαιδευθεί
με υποτροφίες στις Η.Π.Α στην Αυστρία και τη
Γερμανία. Εξοπλισμένος με στέρεα παιδεία, οτρη-
ρός στις επιλογές του και οροφουργός της πνευ-
ματικής ανάπτυξης μπήκε και έγινε στύλος στο
κέντρο του αλωνιού του τόπου του. Είδε τον κό-
σμο γύρω του να οειδίζει με κόλαση και ήταν κό-
λαση. Τα πολιτισμικά περιττώματα ήταν τρόπος
ζωής, η πνευματική πήρωση πνευματική εποπτεία
και η κενή αξιών σακκοπήρα των δήθεν προεστών
εξέφραζε και επέβαλε καταδίκη στην τοπική κοι-
νωνία αλλά και στην πατρίδα γενικότερα.

Με το βιβλίο του «παραδοθήκαμε στην παρά-
δοση» την ταυτίζει με την καθυστέρηση και ην πε-
ριγράφει με πρωτοφανή τόλμη: την καταγγέλλει
ότι συνδέεται συναισθηματικά με το παρελθόν,
εκφράζει το παρελθόν, εμποδίζει το μέλλον και
ότι τα μόνα καλούδια της είναι η σύνδεση της οι-
κογένειας, της φυλής, του λαού, του κράτους και
του έθνους με την καθυστέρηση, την απόλυτη οπι-
σθοδρόμηση που εκφράζεται στην θηριοπρεπή
συμπεριφορά του πατέρα-αφέντη – γέροντα σα-
ράντα ετών – προς τις γυναίκες και τα παιδιά και
εκαλείτο από αμφοτέρους αφέντης. Για να λέμε
καυτερές αλήθειες ταυτίζει τον παλιό καλό καιρό
με την μπομπότα, το ξεροτύρι, το λυχνάρι, το λα-
δοτύρι, τις ψείρες και τους κοριούς, τα γουρου-
νοτσάρουχα, την μπουγάδα στα ποτάμια, το πλύ-
σιμο και το λούσιμο με την αλυσίβα, τις στάνες,
τα κοτέτσια, τις βουνιές, τις βεντούζες και τις
βδέλλες σαν θεραπευτική αγωγή των ανθρώπων
και σε ποιητική έξαρση ο αμείλικτος Ναυπάκτιος
γράφει: 

Άντρας αφέντης, αρχηγός
και στραβογερασμένος 
με σκούφια, γκλίτσα και τουπέ 
λισβός και γερασμένος. 
Γυναίκα υποζύγιο 
δούλα στο παιδοκόμι
στα πρόβατα και στα σπαρτά
ξύλο και γεροκόμι .
Αφού περιέγραψε με χίλιους τρόπους και διε-

ξετραγώδησε την κατάσταση της τοπικής κοινω-
νίας της Ναυπάκτου, αποφάσισε να στρατευθεί
υπέρ της προόδου του τόπου του και ανέλαβε
εκτεταμένη εκστρατεία εναντίον της οπισθοδρό-
μησης, του συντηρητισμού, του φανατισμού και
της παρακμής. Άρχισε να στολίζει τον τόπο του
με έργα τέχνης. Δημιούργησε στο Αντίρριο το
πρώτο υπαίθριο καλλιτεχνικό πάρκο με εικοσιέξι
έργα υπαίθριας γλυπτικής. Ένδεκα υπέροχα καλ-
λιτεχνήματα τοποθετήθηκαν στη Ναύπακτο και
επτά στη ορεινή Ναυπακτία με δυναμική τοποθέ-
τησης και άλλων στο σύνολο του Ελλαδικού χώ-
ρου. Το όλο έργο του έχει αναδειχθεί ποικιλό-
τροπα και η εκ μέρους μου επιπρόσθετη προβολή
του δεν θα αποτελούσε καταύγαση της όλης προ-
σφοράς του αφού ήδη κατέχει τη θέση ενός εθνι-
κού ευεργέτη.

Επιστράτευσε τις όλες ικανότητές του για να
καταδικάσει  την οπισθοδρόμηση, την παράνοια ,
την εχθρότητα όλων εκείνων που σε κάθε επίπεδο
δημοσιογραφικό και ενημέρωσης γενικά επιδιώ-
κουν και επιβάλλουν πρακτικές παρακμής και ηθι-
κής εξαθλίωσης. Σε όλες του τις εκδηλώσεις επι-
δεικνύει τρυφερότητα για την πατρίδα και για τους
Έλληνες και αφοσίωση σε αγώνες προόδου και
πολιτισμικής ανάπτυξης. Μόνο αν διακριβώσει κα-
νείς την τεράστια σε ποικιλία δημοσιογραφική του
παρουσία και την καταδίκη της κάθε κακοδαιμο-
νίας του τόπου μας με ταυτόχρονη ανάδειξη των
αληθινών πρωταγωνιστών της προόδου θα συνει-
δητοποιήσει ότι θεοδρομεί ως Έλληνας στην αλη-
θινή ιστορία της πατρίδος μας. Η γνώση του έγινε
θερμοσποδιά αρετών, ανήγειρε πνευματικές θυ-
μωνιές, μαστίγωσε την κακόνοια και την θηριο-
πρεπή συμπεριφορά και έγινε καμπανάρος του
καινούργιου, της γνώσης, της επιστήμης, των ορα-
μάτων καινοτομίας θηκιάζοντας αξίες για οπλο-

στάσιο αντιμετώπισης των θεοτούμπηδων και των
θεοκάπηλων, που επιπλέουν ακίνδυνα στη χώρα
μας. Θα έλεγα ότι με όλα του τα πνευματικά όπλα
πολεμάει τον κάργα, τον νταή, τα καπόνια και κάθε
άνθρωπο, που, ενώ αντιπροσωπεύει μια πνευμα-
τική καλαμοβύζω, διεκδικεί πρωτοπορία στην
πνευματική ζωή του τόπου μας. Με ένα λόγο οι
επιλογές του είναι ίσως ετερόσημες, αλλά στοι-
χειοθετούν το εφίππιο για να ιππεύσουν οι Έλλη-
νες στην πρόοδο, στην φωτοειδή συμπεριφορά
και την εθνική φωτοφορία αντί να τραχηλιάζουν
στους ξένους, τους οποίους πάντοτε λαμπαδη-
φόρησαν.

Η παρουσία του όλου έργου του ως ευεργέτου
εθνικής κλίμακας, ως μαχομένου δημοσιογράφου,
ως επιστήμονος των Οικονομικών και ως πολεμίου
της καθυστέρησης, είναι αδύνατο να αγαδευτεί
στα όρια αυτού του άρθρου. Απαιτείται ολόκληρος
τόμος, όπου με τάξη άγναφος ερευνητής θα πα-
ρουσιάσει το δυσάλωτο έργο του και θα θραύσει
την εγκύστωση περιχαράκωσης της όλης πνευ-
ματικής του παρουσίας, για να μπορεί ο επιστή-
μονας και  άνθρωπος να αντιμετωπίσει τους νυ-
κτολάλους και φωνασκούντες εναντίον του.
Γνωρίζοντας το έργο του υποστηρίζω με πάθος
ότι δεν έχει ανάγκη αναγνώρισης και επαίνων. Η
όλη του παρουσία είναι σε δυναμική πορεία μέλ-
λοντος. Καταφθάνουν στο γραφείο μου πολλών
δημιουργών έργα, για να τους παρουσιάσω.
Σκύβω πάνω τους με αγάπη και χτυπάω το σή-
μαντρο για να προκαλέσω την προσοχή σας. Το
όλο έργο του τράβηξε την προσοχή μου από την
συστράτευση εχθρών, που στόχευαν αναίτια στη
μείωση της προσφοράς του. Δεν χρειάζεται την
αναγνώριση κανενός. Δεν ερωτεύεται την επιεί-
κεια. Ήδη η πνευματική του παρουσία και η συ-
νεισφορά του χωρίς να το απαιτεί ο ίδιος καθ’
εαυτό έχει προσελκύουσα δυναμική. Δεν επεζή-
τησε ο ίδιος να υποστηρίξει το πνευματικό του
μέγεθος με τίτλους αρχισυντάκτου, ακαδημαϊκού,
κριτικού, με ανάλογες πολιτικές σχέσεις. Το έργο
του αφρούρητο επιβάλλεται και αναγνωρίζεται
από τις συνειδήσεις ελεύθερων ανθρώπων. Δεν
αδιαφορεί για τους αντιπάλους του, αλλά και δεν
πρόκειται να υποστείλει τη σημαία του αγώνα
εναντίον κάθε παντοπώλη του πνεύματος. Είναι
νυμφευμένος με μια υπέροχη γυναίκα που δεν ρυ-
τιδώνεται από τους αγώνες του συζύγου της. Και
οι δύο σπουδαίοι αυτοί άνθρωποι έχουν σαν πε-
ριχαράκωση ένα υπέροχο αίσθημα τιμής, καθή-
κοντος και αξιοπρέπειας. Φίλες και φίλοι αναγνώ-
στες μου σας παρουσίασα με ευθύνη, θάρρος και
εντιμότητα τον συντοπίτη μας Γρηγόρη Βαρελά.
Πιστεύω ότι ο Γρηγόρης Βαρελάς είναι και θα πα-
ραμείνει ένας κορυδαλλός, που κανείς δεν μπορεί
να τον υποχρεώσει ή να τον εμποδίσει να τραγου-
δάει. Τον λογίζω οροφουργό στην πνευματική πυ-
ραμίδα του τόπου του και του τόπου μας γενικά
σιγοψιθυρίζοντας στους ανέμους ένα μήνυμα: 

Ο κόσμος πάντα εχθρεύεται 
Όποιον στα όνειρα ματώνει
Αυτόν που ο ήλιος του τυφλώνει 

ΚωνσταντίνοςΚαλογεράς
Καθηγητής-Συγγραφέας

Υπέρτιμος ανδρών Ναυπακτίων, έξαρχος ευεργετών, επίκουρος επιστημών,
διακριτός εις την ξένην παρ’ ημίν ενδημεί
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Συνέλευση στους
Θρακομακεδόνες

Οι Ανάγκες του Δήμου Αχαρ-
νών είναι πολλές και σημαντικές.
Όμως δεν παύουν και τα τοπικά
προβλήματα του Δημοτικού Δια-
μερίσματος Θρακομακεδόνων,
που συζητούν αναζητώντας λύ-
σεις οι πολίτες του, όπου βρεθούν.
Βλέπετε είχαμε συνηθίσει να γί-
νονται απολογιστικές συνελεύ-
σεις κάθε χρόνο, σύμφωνα με το
νόμο, να ενημερωνόμαστε επισή-
μως και να συζητάμε. Εκτιμούμε
ότι είναι καιρός αυτή η πρακτική
των συνελεύσεων να αναβιώσει
στους Θρακομακεδόνες, γιατί η
κρίση και η άγνοια επιδεινώνουν
τα προβλήματα. Οι πολίτες γνω-
ρίζουν, συζητούν, κρίνουν, προτεί-
νουν επιλύοντας τα τοπικά ζήτη-
ματα.

Αναστασία Παμουκτσόγλου

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΑΪΟ - ΙΟΥΝΙΟ
Ο Κλάδος Οδηγών στις 7-8/5/2016,  συμμε-

τείχε με τις Ομάδες του Λουτρακίου, των Σπάτων
και την 11η Αθήνας, σε προκατασκηνωτικό διήμερο
στον κατασκηνωτικό χώρο του Σ.Ε.Ο. στην Αγία

Μαρίνα. Εκεί τα παιδιά ζήσανε σε κατασκηνωτικές συνθήκες, στήνοντας και
διάφορες κατασκευές και τώρα είναι έτοιμοι για την κατασκήνωση που θα

πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι. Πέρα-
σαν υπέροχα! 

Ενώ είναι σε εξέλιξη οι Κατασκηνώ-
σεις μας, και τα μεγαλύτερα παιδιά
βιώνουν την εμπειρία των εξετάσεων,
εμείς συνεχίζουμε να προετοιμαζόμα-
στε για τις δράσεις μας, για το αποκο-

ρύφωμα της Οδηγικής Χρονιάς και από 25 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2016 Θα
πραγματοποιηθεί στην Περδικόβρυση Παρνασσού η Τεχνική Κατασκηνωτική
Εκπαίδευση του Κλάδου Αστεριών 2016, όπου θα Συμμετέχουμε κι εμείς τα
Στελέχη, έτσι ώστε σε εμάς τους Εκπαιδευόμενους να μας δοθούν νεότερες
ιδέες και εφόδια για την επιτυχή ανάληψη του ρόλου του Αρχηγού Κατα-
σκήνωσης.

Ευχόμαστε σε όλες και όλους σας, να περάσετε ένα όμορφο, ήρεμο Κα-
λοκαίρι και τα παιδιά που συμμετέχουν στις Δράσεις και στις Κατασκηνώσεις
μας να επιστρέψουν χαρούμενα και πιο ώριμα.

Με Οδηγικούς Χαιρετισμούς!
Το Τοπικό Τμήμα Σ.Ε.Ο. Θρακομακεδόνων

Πρόεδρος Νίκη Καρσαλιάκου
Έφορος Έφη Γκίκα Τηλ.6978816276

Μακεδονίας 12 & Ξάνθης, 136 76 Θρακομακεδόνες
http://seottthrakomakedonon.blogspot.gr/

https://www.facebook.com/seottthrakomakedonon
E-mail: ttthrakomakedonon@seo.gr

Στην... «καθυστερημένη»
Βουλγαρία θα επιβάλλουν στους
δικαστές να δηλώνουν αν είναι

Μασόνοι γιατί θεωρούν
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ το λειτούργημα

του Δικαστή με τον Τεκτονισμό…

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ το λειτούργημα
του Δικαστή με τον Τεκτονισμό όπου
δίνονται κάτι περίεργοι όρκοι κατά
τη διάρκεια αστείων τελετών με τα
φώτα χαμηλωμένα . Στην Ελλάδα όχι
μόνο δεν υπάρχει ασυμβίβαστο αλλά
είναι απαραίτητο προσόν για να εξε-
λιχθεί κάποιος. Στο τιμόνι της Ελλη-
νικής Μασονίας ένας περιούσιος
πάντα.

Στην Ελλάδα διαπιστώσαμε ότι
ακόμα και για να μπει κάποιος στα
ψηφοδέλτια των κομμάτων εξουσίας
πρέπει να έχει την έγκριση του Σιω-
νιστικού Λόμπι της Νέας Υόρκης
όπως στην περίπτωση του Καρυπίδη
στο ψηφοδέλτιο της Κοζάνης. Ενώ
μπορεί να φύγει κανείς από την κυ-
βέρνηση με τις κλωτσιές αν το απο-
φασίσει το… ίδιο σιωνιστικό Λόμπι
όπως συνέβη με τον ξάδερφο του Κα-
μένου. Φανταστείτε τι θα μας έκαναν
…αν είχαν στα χέρια τους και Ελλη-
νικά Ομόλογα. Εκεί να δείτε τσάμικα
που θα χόρευαν οι κυβερνήσεις των
ανδρείκελων. 

echedoros-a
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Ζητείται ράφτης
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Δέν εἶναι ἁπλῶς ἐπικίνδυνοι αὐτοί οἱ
53 πού ἐκτιμοῦν αὐθαιρέτως, ὅτι η «επανα-
προώθηση» μεταναστῶν καί προσφύγων
στή Τουρκία προσβάλλει τήν συνταγματική
τάξη της Ελλάδας. Εἶναι ὑπαρκτός κίνδυνος
καί δή ἐντός τῶν τειχῶν. Ἀπόδειξη; Διαβάστε
-ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ κύριοι 53 καί κύριοι δημο-
σιογράφοι - τί προβλέπει ἡ Διεθνής Σύμβαση
τοῦ 1951 γιά τους πρόσφυγες:

Μόνο ἡ χώρα στήν ὁποία ἔφθασαν
ΑΜΕΣΩΣ ἀπό τήν χώρα ἀπό ὅπου προέρ-
χονται ἔχει ὑποχρέωση νά τούς φροντίσῃ,
νά τούς στεγάσῃ κλπ. Δηλαδή, ἄν ἦλθαν μέ
τά πόδια ἀπό τήν Συρία, ἡ ΤΟΥΡΚΙΑ. Ἄν
ἦλθαν μέ τό ἀεροπλάνο ἀπό τό Μαρόκο
κλπ. ὡς πρόσφυγες στήν Τουρκία καί ἀπό
ἐκεῖ στήν Ἑλλάδα, πάλι ἡ Τουρκία. Ἄν πᾶνε
μέ τό ἀεροπλάνο ἀπό τήν Συρία στήν Γερ-
μανία, καί ζητήσουν ἄσυλο ἐκεῖ, ὑπεύθυνη
γιά χορήγηση ἀσύλου εἶναι ἡ Γερμανία. 

ΚΑΙ ΑΝ ΦΥΓΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΑΕ-
ΡΟΠΛΑΝΑ ΑΠΟ αὐριανό ΝΑΤΟΪΚΟ ἤ
ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΘΥΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΡΙΑ,
ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ἤ ΣΤΗΝ ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΑ καί ζητήσουν ἄσυλο, ἡ Γαλλία καί
ἡ Γεμανία εἶναι ὑποχρεωμένες νά τούς δώ-
σουν ἄσυλο.

ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΗΚΑΝ ὅμως ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ
ΟΙ 53 καί ἡ κα Σία καί ὁ κ. Τσίπρας, ὅτι
εἶναι ὑποχρεωμένες νά τούς δεχθοῦν τούς
πρόσφυγες οἱ χῶρες Σένκγκεν πού οἱ ἴδιοι
οἱ πρόσφυγες ἐπιλέγουν στήν Εὐρώπη;
Αὐτό εἶναι ἕνα ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΟ ἰδεολογικό
κατασκεύασμα. ΚΑΜΜΙΑ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥ-
ΡΩΠΗΣ, ΟΥΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΧΘΗ. Μόνο
ὑποχρεώση γιά προσωρινότατη περίθαλψη
καί φιλοξενία τους ὑπάρχει, ὥστε νά ἐπι-
στρέψουν στήν ΠΡΩΤΗ χώρα ὅπου ἔφθασαν
ἀπό τήν χώρα ὅπου διώκονται καί κινδυ-
νεύουν.

Μόνη της ἡ Ἑλλάδα, ὑπό μία ἡγεσία τοῦ
22% τῶν ψηφοφόρων, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝ-
ΤΑΣ ΤΗΝ ΣΕΝΓΚΕΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ
ΚΑΙ νομικῶς ἀλλοπρόσαλλη ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΗΣ, δημιούργησε τό πρόβλημα, βοηθώντας
ἐν ψυχρῶ τήν ΤΟΥΡΚΙΑ πού καί εἶχε ΟΛΟ
τό πρόβλημα, ἀφοῦ μάλιστα τό προκάλεσε
ἐνισχύοντας τήν ἐγκληματική ὀργάνωση
ΙΣΙΣ. Καί τώρα, πάνω στόν Ἑλληνικό λαό
ΠΟΥ ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙΤΑΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΑΠΟ
ΤΑ ΜΜΕ κινδυνεύει νά ξεσπάσῃ ὅλη αὐτή
ἡ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ. Γιατί ἐθνική προ-
δοσία; Διότι, εἶναι πρόδηλο ὅτι τήν Σένγκεν

τήν ἐκμεταλλεύθηκε ἡ Τουρκία - διά τῆς μή
καταγραφῆς τῶν προσφύγων ἐκεῖ, καί διά
τῆς προωθήσεως στήν Ἑλλάδα τόσο προ-
σφύγων ὅσο καί, τῶν made in Turkey ἐπι-
πρόσθετων «προσφύγων» δηλαδή μετα-
ναστῶν - γιά νά ἀπαλλαγῆ ἐκείνη ἀπό τό
προσφυγικό πρόβλημα, καί νά τό φορτωθῆ
ἡ Ἑλλάδα, καί μάλιστα διογκωμένο μέ με-
τανάστες.

Πρόθυμα δέ, ἡ κα Σία καί ὁ Τσίπρας,
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΜΗΝ
ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΙ ΜΗ ΜΟ-
ΝΟΝ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ (π.χ., ἰδίως, τούς
ἐκ Συρίας ὁμοδόξούς μας πού ἐδιώκοντο
καί κατεσφάζοντο πρῶτοι ἀπό τό ΤΟΥΡΚΟ-
ΚΙΝΗΤΟ ΙΣΙΣ), ὄχι μόνο δέν προστάτευσαν
ὡς πραγματικούς πρόσφυγες, κατά τό δυ-
νατόν, μέ βοήθεια τῆς Συρίας (καί παρά τίς
ὅποιες ἀντιρρήσεις τῶν λεγομένων συμμά-
χων μας), τούς πολυπληθεῖς διωκόμενους
καί κινδυνεύοντες ὁμοεθνεῖς μας ἐκεῖ (ἑλλη-
νόφωνους καί ἀραβόφωνους), ἀλλά: Ἀπο-
δέχθηκαν καί ἔθεσαν σέ ἐφαρμογή τό ΣΧΕ-
ΔΙΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ, νά περάσουν τούς
πρόσφυγες πού τούς ἀναλογοῦσαν ΝΟΜΙ-
ΜΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣ, στήν Ἑλλάδα. ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΥ-
ΧΙΑΣ σύμφωνα μέ τό διεθνές δίκαιο. Καί
ἐπί πλέον, ὑποβοήθησαν καί ἐπεξέτειναν
τό τουρκικό σχέδιο, περιλαμβάνοντας τούς
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ στούς πρόσφυγες ἀλλά καί
ἐμπλέκοντας τίς χῶρες τῆς λοιπῆς Εὐρώπης!
Τοῦτο δέ, παρά τό ὅτι γνώριζαν ὅτι ἡ
Τουρκία διαμετακομίζει συστηματικά μετα-
νάστες ἀπό διάφορες χῶρες γιά νά τούς
φορτώσῃ στήν Ἑλλάδα, καί εἰ δυνατόν στήν
Εὐρώπη.

Ἀκόμη δέ, καί παρά τό ὅτι γνώριζαν ὅτι
οἱ χῶρες Σένγκεν κατοχυρώνονται νομικῶς
σέ περίπτωση εἰσόδου ἀλλοδαπῶν στήν
Ε.Ε. διά τῆς Ἑλλάδος καί ἔχουν κάθε δι-
καίωμα νά τούς ἐπιστρέφουν στήν Ἑλλάδα.
Ἀνεξάρτητα τοῦ ποῦ οἱ ἴδιοι θέλουν νά
ἐγκατασταθοῦν.

Χωρίς λοιπόν ἡ κα Σία καί ὁ κ Τσίπρας,
νά ἔχουν ἐξασφαλίσει ἀλλαγές στίς συνθῆκες
εἰσδοχῆς ἀλλοδαπῶν στόν χῶρο Σένγκεν,
ἐν γνώσει τους ὅτι μέ βάση τήν διεθνῆ
σύμβαση περί προσφύγων τοῦ 1951 μόνη
χώρα πού εἶχε ἀνθρωπιστικό πρόβλημα
προσφύγων προερχομένων ἐκ τῆς Βορείας
Συρίας καί τοῦ Ἰράκ εἶναι ἡ Τουρκία, πρό-
βλημα μάλιστα πού ἡ ἴδια σέ σοβαρό βαθμό
δημιούργησε, λειτούργησαν εἴτε ΩΣΑΝ
ὄργανα τοῦ τουρκικοῦ κράτους καί δή στό
πλαίσιο ἐπεκτατικῆς, παράνομης κατά τό
διεθνές δίκαιο, σέ βάρος τῆς Ἑλλάδας καί
τῆς Εὐρώπης, πολιτικῆς του, εἴτε ΩΣΑΝ
ὄργανα ἑνός σχεδίου ὁρισμένων ἐκ τῶν
δυνάμεων τῆς παγκοσμιοποιήσεως-ἀμερι-
κανοποιήσεως, περί ἐξαφανίσεως τῆς Ἑλλά-
δος διά τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ πληθυσμικῆς
της συνθέσεως.

Σέ ὕπαρξη τέτοιου σχεδίου, ἀναφέρθηκε
δημοσίως ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν, ἀλλά ἔχουμε τήν γνώμη ὅτι σήμερα
ἀποτελεῖ προεχόντως σχέδιο τῆς Τουρκίας,
ἀκόμη καί ἄν υἱοθετήθηκε τυχόν ἀπό ἄλλα
κέντρα ἐξουσίας.

Καί στήν μία καί στήν ἄλλη περίπτωση,
πάντως, πρόκειται κατά τήν γνώμη μας
ἀναμφίβολα γιά ἐθνική προδοσία.

Ἄν λυποῦνταν τούς πρόσφυγες πράγματι,
θά μποροῦσαν νά τούς βοηθήσουν παρεμ-
βαίνοντας μέ σχέδια καί προτάσεις στά
ὄργανα τῆς Ε.Ε. καί ἐνισχύοντας τήν Εὐρω-
παϊκή παρουσία καί βοήθεια, στήν νότια
Μικρά Ἀσία. Ἐν ἀνάγκη δέ καί φέρνοντας
στήν Ἑλλάδα συγκεκριμένο ἀριθμό ὁρι-
σμένων χιλιάδων ἐξ αὐτῶν τῆς Συρίας, μέ
πρόγραμμα γιά προσωρινή στέγασή τους
καί περίθαλψή τους. Ὄχι προξενώντας τήν
ἄφιξη στήν Ἑλλάδα ἑκατοντάδων χιλιάδων
προσφύγων καί μεταναστῶν, μέ τελικό
ἀλλά ἀβέβαιο προορισμό τους, σέ ἄλλες
χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐν ὅσῳ
ἰσχύει δικαίωμα τῶν χωρῶν αὐτῶν νά μᾶς
τούς ἐπιστρέψουν ὅλους ἤ σχεδόν ὅλους.

Ἐπί πλέον ἔχει ἐνορχηστρωθῆ, ὅπως
ὅλα δείχνουν, ἀπό δημοσιογράφους στά
Ἑλληνικά ΜΜΕ, μία ἐκστρατεία ἀβάσιμων
κατά τό διεθνές δίκαιο κατηγοριῶν σέ
βάρος χωρῶν τῆς Εὐρώπης πού ἁπλῶς
ἀσκοῦν τά νόμιμα δικαιώματά τους. Τοῦτο,
μέ παράλληλη ἐκστρατεία στά ΜΜΕ αὐτά,
τῆς πολιτικῆς καπηλείας τῆς ἀλληλεγγύης
πρός τούς πρόσφυγες που ἐπιδεικνύει πραγ-
ματικά καί φιλότιμα, ἀλλά προσωρινά, ὁ
χειμαζόμενος Ἑλληνικός λαός ἀπό τό ὑστέ-
ρημά του.

Ἡ ἐκστρατεία αὐτή ἀποτελεῖ αἰσχίστη
χειραγώγηση καί ψευδολογία ὅσον ἀφορᾶ

τό ὅτι στήν πραγματικότητα δέν πρόκειται
μόνο γιά πρόσφυγες ἀλλά καί γιά μετανάστες
- πιθανότατα δέ καί τζιχαντιστές, ἀφοῦ μέ
τούς βομβαρδισμούς τῆς Ρωσίας στήν Βόρεια
Συρία, πιθανότατα αὐτοί διαφεύγουν στήν
Τουρκία πού τούς προωθεῖ περαιτέρω στήν
Εὐρώπη.

Οἱ περαιτέρω αὐτονόητες καί ἐθνικῶς
ἐπιβεβλημένες θέσεις στό μεταναστευτικό,
περνοῦν ἀπό τήν ἐπαναπροώθηση τῶν με-
ταναστῶν στήν Τουρκία πού μᾶς τούς κου-
βάλησε, ἀλλιῶς στίς χῶρες προελεύσεώς
τους, καί ἀπό τήν ἄμεση ἐπιστροφή τῶν
προσφύγων στήν χώρα τους ἐφ’ὅσον δέν
κινδυνεύουν, ὅπως ἄν σταλοῦν σέ ἄλλο
σημεῖο τῆς χώρας τους. Ἡ παρέμβαση τῶν
«53» στόχο ἔχει νά ἐμφανισθῆ ὡς «κεντρική»
καί ὄχι ἀκραία ἡ ἀκολουθούμενη σήμερα
πολιτική. Μέ πρῶτο στόχο, τούς δημοσιο-
γράφους τῶν μεγάλων ΜΜΕ ἀφοῦ δεν
εἶναι δυνατόν νά ἔχουν χάσει ὅλοι κάθε
ἐπαφή μέ τήν κοινωνική πραγματικότητα
καί τήν πατρίδα μας. Οὕτως ὥστε, νά κατα-
πωθῆ ἀπό τόν Ἐλληνικό λαό κάθε τί τό
ἐθνοπροδοτικό, πού προδήλως ἐπίκειται
καί πρόκειται νά ἀκολουθήσῃ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥ ἤ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ
γιά ἐμᾶς ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΣΕΝΓΚΕΝ. Δηλαδή ἡ εἰσδοχή στήν Ἐλλάδα
ἀπό τήν Τουρκία ἄνω τοῦ ἑκατομμυρίου
μεταναστῶν καί προσφύγων, καί ἡ ἐπα-
νεισδοχή στήν Ἐλλάδα ἀπό τίς χῶρες Σένγ-
κεν τῆς Ε.Ε. ἑκατοντάδων χιλιάδων μετα-
ναστῶν καί προσφύγων.

Ὁ κίνδυνος εἶναι λοιπόν ἄμεσα ὁρατός,
τό τουρκικό σχέδιο νά γεμίσῃ ἡ Ἑλλάδα μέ
πρόσφυγες, ἀλλά καί μουσουλμάνους με-
τανάστες, εἰ δυνατόν δέ καί ἡ Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση, νά συνεχισθῆ ἀκώλυτα, μέ ὀλέθριες
συνέπειες γιά τήν ἴδια τήν ἐθνική μας ἐπι-
βίωση.

Ἀλλά, ὁ κίνδυνος εἶναι ἄμεσα ὁρατός
τό τουρκικό σχέδιο νά συνεχισθῆ μέ ὀλέ-
θριες συνέπειες ἐν τέλει καί γιά τήν Εὐρω-
παϊκή Ἕνωση, τῆς ὁποίας ἡ μουσουλμανο-
ποίηση σημαίνει προλεταριοποίηση, ἐγκα-
τάλειψη τῶν Ἑλληνικῶν, Ρωμαϊκῶν καί
Χριστιανικῶν πολιτισμικῶν ἀξιῶν της καί
οὐσιαστική τουρκοποίηση. Πρόκειται λοιπόν
καί γιά πολιτισμική ἐθνική προδοσία.

Κομματικοποίηση ἤ κομματική ἰδεολο-
γικοποίηση τῆς Εἰσαγγελικῆς ἀρχῆς δέν
νοεῖται σέ μία δημοκρατική καί ἀνεξάρτητη
Ἑλλάδα. Οὔτε διακομματική συναίνεση στήν
τύφλα.

infognomonpolitics 

Ο Ν. Νικηφορίδης κάνει μάθημα υπευθυνότητας και Διεθνούς Δικαίου στου "53 του ΣΥΡΙΖΑ"
που αντιδρούν στο διαχωρισμό και την επαναπροώθηση μεταταναστών στην Τουρκία 
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«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ»!
Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΕΝΟΣ ΣΥΡΟΥ! "

Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη
«Merkel, schicke Deine Söhne wieder

nach Hause»! -Μέρκελ στείλε τα αγαπη-
μένα παιδιά σου, (ισλαμιστές εγκλημα-
τίες), πίσω αλλιώς…

«Δεν φταίνε οι Ευρωπαίοι για το κα-
τάντημα στις χώρες τους αλλά οι δια-
φθαρμένες κυβερνήσεις τους.»  

Το 2009 η Ε.Ε. αποφάσισε την λεγό-
μενη «ανανέωση της Ευρώπης μετά με-
τεγκατάστασης». Η μαζική μετανά-
στευση γίνεται υπό την καθοδήγηση των
Βρυξελλών. 

Στην πραγματικότητα κανένας Σύρος
δεν χρειάζεται πλέον να μεταναστεύσει.
Μια ομάδα Ιταλών ερευνητών πήγε στην
βομβαρδισμένη Συρία μέσα στις πόλεις
και τράβηξαν σκηνές και μίλησαν με τον
κόσμο που ζει και αγωνίζεται εκεί να ξα-
νακτίσει την περιοχή και πάλι. 

Την πόλη που τράβηξαν την ελέγχει
ο Άσαντ και την ξανακτίζουν εκ θεμε-
λίων. «Οι αληθινοί πατριώτες και οι έξυ-
πνοι μείνανε στην πατρίδα τους και τώρα
αγωνίζονται για την γη τους. Αυτοί που
έρχονται στην Ευρώπη και στην Γερμα-
νία δεν είμαστε εμείς, αλλά οι εγκλημα-
τίες τρομοκράτες του ΙΣΙΣ και της Αλ
Νούσρα». 

Το ιταλικό team γνώρισε εκεί έναν άν-
τρα ο οποίος πήρε τους Ιταλούς στο
σπίτι του και τους είπε κάποιες αλήθειες
που σίγουρα θα σας συγκλονίσουν. Η
πρώτη του χαρακτηριστική και ειρωνική
φράση ήταν, «Κυρία Μέρκελ μπορείτε
να στείλετε τους αγαπημένους γιους
σας πάλι πίσω!». Οι «αγαπημένοι γιοι»
της Μέρκελ είναι όλοι οι εγκληματίες
του συριακού εμφυλίου. 

Ο κύριος λέει στο βίντεο ότι “εσείς
οι Ευρωπαίοι θα πληρώσετε για αυτό,
και αν όχι εσείς τα παιδιά σας σίγουρα.»
Ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει και λέει ότι
δεν θέλω να σας προσβάλω, αλλά εσείς
οι Ευρωπαίοι ήσαστε πραγματικά βλά-
κες. Δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε το καλό
από το κακό, όπως δεν μπορεί και αυτό
το… «γουρούνι» ο Γάλλος Holland! Εκτέ-
λεσαν στο Παρίσι 160 άτομα εν ψυχρώ,
και τώρα ανυπομονούν να πάνε στην Ιτα-
λία να πράξουν ακριβώς τα ιδία. 

«Οι τρομοκράτες ήρθαν μέσα στα
σπίτια μας και πήραν με το έτσι θέλω
τις γυναίκες μας για να τις βιάσουν και
εσείς τα κορόϊδα τους αφήσατε να έρ-
θουν στην Ευρώπη. Είναι από την ISIS
και την Al Nusra. Εδώ αγωνίζονται εναν-
τίον τους οι Χριστιανοί, οι Δρούζοι και
οι Αλαουΐτες.

Για αυτά τα λάθη σας θα πληρώσετε
εσείς και τα παιδιά σας γιατί αυτά που
φορτωθήκατε εσείς ήταν τα δικά μας
σκουπίδια! Θα δείτε πολύ γρήγορα και
θα μετανιώσετε πικρά. Στις χώρες σας
όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία
και Σερβία θα υπάρξουν βομβιστικές επι-
θέσεις. Γι’ αυτό ήρθαν στην Ευρώπη, για
να σας… κόψουν όλους τα κεφάλια!». 

Σκεφτείτε, με όλα αυτά τι μπορεί να
κάνουν αύριο και στην ανυπεράσπιστη
Ελλάδα. 

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr 
pentapostagma.gr 

Περισσότερες από 53 περιοχές στη
Σουηδία ελέγχονται πλέον πλήρως από
μουσουλμάνους εξτρεμιστές και εγ-
κληματικές συμμορίες ή από έναν συν-
δυασμό των δύο και σε ορισμένες εξ
αυτών γίνεται πλέον ανοιχτή στρατο-
λόγηση τζιχαντιστών.

Τα στοιχεία προέρχονται από μια
αναφορά της σουηδικής Αστυνομίας
και δόθηκε στη δημοσιότητα από τον
Επιθεωρητή της Αστυνομίας της Στοκ-
χόλμης Λαρς Αλβάρστζο (Lars Al-
varsjo), ο οποίος προειδοποιεί: «Το νο-
μικό μας σύστημα, που είναι ο
ακρογωνιαίος λίθος μιας δημοκρατικής
κοινωνίας, είναι έτοιμο να καταρρεύσει
στη Σουηδία».

Η Αστυνομία δεν μπορεί να πλησιά-
σει σε αυτές τις περιοχές. Εάν το τολ-
μήσει, τότε οι αστυνομικές δυνάμεις
δέχονται επιθέσεις από πέτρες και βόμ-
βες μολότοφ. Ούτε τα ασθενοφόρα
δεν εισέρχονται σε αυτές τις συνοικίες
εάν πρώτα οι τραυματιοφορείς δεν φο-
ρέσουν αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Ο Μάγκνους Ράνστορπ (Magnus
Ranstorp), ερευνητής σε θέματα τρο-
μοκρατίας και εξτρεμισμού, είπε: «Στις
χειρότερες περιοχές κάνουν κουμάντο
οι εξτρεμιστές, ενώ οι Σουηδοί παρα-
κολουθούν απαθείς. Η αίσθηση της Δι-
καιοσύνης και της Ασφάλειας απει-
λούνται καθώς η Αστυνομία είναι
έτοιμη να υποκύψει… και το μόνο που
φαίνεται είναι ότι τα πράγματα θα χει-
ροτερέψουν».

Ο Ράνστορπ θεωρεί ότι αυτή η κα-
τάσταση είναι σύμπτωμα ενός μεγαλύ-
τερου κοινωνικού προβλήματος. «Οι
μέσοι Σουηδοί ζούνε στα κέντρα των
μεγάλων πόλεων και αρνούνται να
δουν τι συμβαίνει παραέξω», λέει. «Εί-
μαστε σε μια καταστροφική κατάσταση
με τις αποστάσεις μεταξύ των προ-
αστίων, που ζουν οι μετανάστες, και
της σουηδικής κοινωνίας που ζει στα
κέντρα των πόλεων να μεγαλώνει. Όλο
αυτό τροφοδοτεί τόσο την εξτρεμι-
στική ακροδεξιά όσο και το εξτρεμι-
στικό Ισλάμ».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε ορι-
σμένες περιοχές της Σουηδίας, από
αυτές που ελέγχονται από τις συμμο-
ρίες, έχει πλέον επιβληθεί ο ισλαμικός
νόμος της Σαρία και «κουμάντο» κά-
νουν μουσουλμάνοι «θρησκευτικοί
αστυνόμοι».Οι μουσουλμάνοι πρόσφυ-
γες όχι μόνο δεν εντάχθηκαν στην προ-
νομιούχα σουηδική κοινωνία, αντιθέ-
τως γκετοποιήθηκαν και τώρα
διεκδικούν και την αυτονομία τους. Αύ-
ριο ίσως διεκδικήσουν και ολόκληρη
τη Σουηδία…

Μουσουλμάνοι εξτρεμιστές ελέγχουν πλήρως 53 περιοχές στη Σουηδία.
Γκετοποιήθηκαν και διεκδικούν την αυτονομία τους   "
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Δημολάλητος ποι-
ητής στοχοποι-

ώντας συνειδήσεις
ετόξευσε στην ανθρω-
πότητα την παραπάνω
αγωνιώδη αντιθετική
διάζευξη, ώστε κηρύσ-
σοντας πόλεμο στα
δύο σκέλη της να προ-
τείνει εναλλακτικά
στους υπέρκορους
και υπνάζοντες σημε-
ρινούς υπερκατανα-
λωτές λύση, που είναι η μόνη νήφουσα οδός για τον
υψωμό των συνειδήσεων. Ας συνδέσουμε το πρώτο
σκέλος της διάζευξης με κράζουσα πραγματικότητα
του καιρού μας και λογικά προσφέρομαι φανανάπτης
σ’ ένα γεγονός εντυπωσιακής παρακμιακής συμπε-
ριφοράς. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν βλέπει
καλά, όποιος στέκεται στον υδροκρίτη του τόπου
του και θέλει να παρατηρήσει την ψαθυρότητα του
σημερινού ηθικού τοπίου.

Έμπαινα με το καροτσάκι μου σε υπεραγορά της
γειτονιάς μας και έγινα μάρτυρας – συνένοχος πρω-
τομαρτύρητου περιστατικού. Μια μητέρα, όχι πάνω
από εικοσιπέντε ετών – δεν τη συνδέω με συγκεκρι-
μένη μειονότητα – έφερε τα δυο κοριτσάκια της – το
ένα περίπου οχτώ ετών, το άλλο γύρω στα έξη-  και
τους έδωσε τη διαταγή : μείνετε αριστερά και δεξιά
της εισόδου για να κερδίσετε το ψωμί σας κι εγώ θα
πάω να πιώ τον καφέ μου. Γέμισαν τα μάτια μου δά-
κρυα. Συνειδητοποίησα ότι ήμουν θεατής της μεγα-
λύτερης ηθικής ρύπανσης του τόπου μας. Τα παιδιά
του αύριο, το σπίτι του αύριο, η ζωή του αύριο, ο
πολιτισμός του αύριο, τα όνειρα του αύριο, τα χέρια
του αύριο στην αισχρότερη ταπείνωσή τους.

Διέκρινα ζώντας ως τώρα υπερνέφελος τη ρύ-
πανση και ατίμωση του προσώπου και διεπίστωσα
την εκ μέρους αυτής της μάνας κήρυξη ατομικού
πολέμου ενάντια στο αξιακό μας σύστημα ως ολό-
τητας πολιτισμικής. Άρχισα ασθμαίνοντας να ωρύομαι
εσωτερικά: σε ποια χώρα κατοικώ; Γιατί τα δύο αυτά
υπέρτιμα πλάσματα δεν είναι στο σχολείο; Ποιός
έχει το δικαίωμα να τα συνοδεύει κάθε μέρα στην
κόλαση της ταπείνωσης; Πού είναι ο παιδονόμος να
εφαρμόσει το νόμο και επιχαϊδεύοντας αυτές τις
δύο υπάρξεις με το προνόμιο της τρυφερότητας να
τα πάρει στην αγκαλιά του και να τους πει: μια φορά
και έναν καιρό… Γιατί ο επίσκοπος, οι ιερείς του, ο
δήμαρχός μας και το δημοτικό συμβούλιο, εγώ κι
εσείς, αντί να αρκούμαστε στον οίκτο δεν πάμε να
κατοικήσουμε ανάμεσά τους και να βρούμε τρόπο
να γίνουμε φίλεμα και φτύκα στην καθημερινότητά
τους; Γατί η ωνιομανία μας δεν επιτρέπει μια συγ-
κλονιστική ωρυγή, που θα την πάρουν οι καμπάνες
και θα την κάνουν φωτίκια για μια νέα ζωή γι αυτά
τα παιδιά «ενός κατώτερο θεού»; Γιατί επιτρέπουμε
σε ανθρώπους-χαμοσέρματα να παντρεύουν κορι-
τσάκια δώδεκα ετών, που στα είκοσί τους έχουν
κιόλας τέσσερα παιδιά και ο μόνος δρόμος προσα-
νατολισμού τους είναι η χαμαιζηλεία ; Ποιος αποφα-
σίζει τα δικά μου και τα δικά σας παιδιά και εγγόνια
να έχουν ζωή ονείρου με νηπιαγωγεία, σχολεία, πα-
νεπιστήμια και να ετοιμάζονται να γίνουν πολίτες
του κόσμου και αυτά τα παιδιά να μην έχουν στοι-
χειώδη ασφάλεια και να μην έχουν ούτε ένα φελί
ψωμί; Αλήθεια γιατί όλοι εμείς δεν μπορούμε να γί-
νουμε χαρμοσύνη και οδοποιός αγάπη για το αύριο
αυτών των παιδιών και τα ταυτοποιούμε ως χωριο-
γύρηδες του παρόντος και του μέλλοντος; 

Ονειρεύομαι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να
κάθονται στο ίδιο θρανίο με αυτά, να φοράνε ρούχα
γιορτινά και να γίνει η αυτοπεποίθησή τους και η
ασφάλειά τους η φωτοδότις μάνα του αύριο. Να
κλάψω λοιπόν; Φθάνει; Ακόμα και αν ουρλιάξω, θα
συνεισφέρω το παραμικρό στο μέλλον αυτών των
παιδιών; Αν και είναι σκισμένα τα σωθικά μου θα
μπω στο χορό με τη δεύτερη διάζευξη. Αυτή η διά-
ζευξη με αποτρέπει σαν επιλογή, αλλά θα τη μετα-
ποιήσω σε θυμό και οργή, γιατί μου είναι αδύνατο
να πάρω μέρος στην παράταξη-παρεμβολή του βλά-
στημου «εναντίον κυρίου». Θα τη συνδέσω όμως με
τη διαχρονική πραγματικότητα αυτής της χώρας,
όπου η βαρβαρότητα επικαλύπτεται δήθεν με τις
παραδόσεις ενώ εγώ σκοπεύω να φεγγρίζω τις
πτυχές της κοινωνικής και εθνικής μας ζωής , γιατί
μόνο ένας φεγγερός για όλους μας δρόμος μπορεί
να εκφράσει το μέλλον μας. 

Ήμουν καλεσμένος τη μέρα των Χριστουγέννων
στο επίσημο γεύμα του μεσημεριού από τον θείο
μου, πρωτεξάδελφο του πατέρα μου και άρχοντα
του χωριού. Ήταν ιδιοκτήτης νερόμυλου, παντοπω-
λείου και καφενείου με σεβαστή κτηματική περιουσία.
Είχε τελειώσει και το σχολαρχείο. Οι παλιοί γνωρίζουν
ότι οι απόφοιτοι σχολαρχείου διορίζονταν και δημο-
διδάσκαλοι στα χωριά και η επάρκειά τους ήταν
αναμφισβήτητη. Καθίσαμε στο τραπέζι. Στην κορυφή
του τραπεζιού ο θείος μου, δίπλα του η θεία μου,
στη συνέχεια οι δύο κόρες του, εγώ , στα δεξιά μου
τα δυο αγόρια της οικογένειας με κενή θέση για τη
νύφη- ο ένας ήταν νυμφευμένος. Η νύφη φόρεσε
στο θείο μου μια πετσέτα στο λαιμό και από την
κουζίνα έφερε έναν τεράστιο κόκορα ψητό και τον
τοποθέτησε μπροστά του. Σε εμάς όλους από μια
γαβάθα μοίρασε χοντροκομμένα κρεμμύδια με ξύδι
και ψωμί. Δεν έκανα ακόμη την προσευχή, γιατί πε-
ρίμενα τη συνέχιση του σερβιρίσματος. Όταν ο θείος
μου άρχισε να τρώει, ρώτησα: θεία τί θα φάμε εμείς
οι άλλοι; Μου απάντησε: αυτό είναι το φαΐ μας.
Μόνο ο αφέντης τρώει διαφορετικά. Πήρα το πιάτο
μου, το έριξα στα μούτρα του οικοδεσπότη και πήγα
στο σπίτι μου για το Χριστουγεννιάτικο γεύμα. Ταυ-
τιζόμενος με τον ποιητή ρωτάω; Να βλαστημήσω ;
Γύρισα το βλέμμα μου στον ουρανό κι έκανα σπα-
ρακτικές ερωτήσεις στον Κύριο. Δεν μου απάντησε,
γιατί συνήθως δεν απαντάει αμέσως.

Όταν σε λίγο θα διαβάζετε στο βιβλίο μου «Η Αυ-
τοκρατορία των Σιδήρων»  για τα υπαγκώνια, που
καθόριζαν τη ζωή μας στο τότε δεν θα νιώσετε έκ-
πληκτοι. Θα συνειδητοποιήσετε όμως ότι η παιδεία
δεν διαμόρφωσε εσωτερικά τον οικογενειάρχη θείο
μου. Η οικογένειά του καταστράφηκε. Από τα αγόρια
του το ένα ήταν ηλίθιο, το άλλο ημίτρελο. Οι κόρες
του με όχι καλύτερη τύχη, η θεία μου εκμηδενισμένη
σύζυγος. Ο παππάς αδερφός του γνωστός σαν
Παπα-Τυρής – μεγάλη ιστορία- ήταν της δευτέρας
δημοτικού. Δεν μπορούσε και δεν ήταν υπόδειγμα
ζωής. Χειροτονήθηκε παπάς πληρώνοντας επαμφίτιο
στον Ναυπακτίας και Ευρυτανίας τριάντα χιλιάδες
προπολεμικές δραχμές, που τις δανείστηκε από την
οικογένειά μου και τις επέστρεψε με το πληθωριστικό
χρήμα τις κατοχής και αγοράσαμε με αυτά έξι πήλινα
πιάτα. Γνωρίζετε γι’ αυτά. 

Εξομολογούμαι: ένα νεφέλωμα σκοτεινών ενστί-
κτων και ανεξερεύνητων παρορμήσεων ανεπηρέαστων
από το λόγο του Χριστού κρύβεται πίσω από την
πρωτάκουστη συμπεριφορά του θηριώδους αυτού
ανθρώπου και θείου μου. Ειδικότερα μια μορφοποι-
ημένη σε αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα εξαχρείωση
σταθερά προσκολλημένη σε ορισμένα αρχέτυπα,

παγανιστικά και αντιανθρωπιστικά,  προσδιορίζουν
κοινωνικό τύπο τέρατος που αθροίζει στη δομή του
χαρακτηριστικά προσδιοριστικά ενός υποφώσκοντος
στις παραδοσιακές κοινωνίες φασισμού, που θεμε-
λιώνει και την πολιτική του έκφραση. Μη ξεχνάτε ότι
το πρώτο χαρακτηριστικό του αιώνιου φασισμού,
υποστηρίζει ο Uberto Eco είναι η λατρεία της παρά-
δοσης. Ο τραντισιοναλισμός απορρίπτει το καινούργιο
σε κοινωνικό επίπεδο και υποβάλλει στην αποδοχή
του ανορθολογισμού. Είναι εντυπωσιακές οι απόψεις
του συντοπίτη μας συγγραφέα και γνωστού επιστή-
μονα Γρηγόρη Βαρελά για την παράδοση και αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών. Στον εικοστό
αιώνα υποστηρίχθηκε από τραντισιοναλιστές ότι η
σκέψη είναι μια μορφή ευνουχισμού και η παιδεία
είναι ύποπτη για κριτική αντιμετώπιση της ζωής. Θυ-
μηθείτε τον Γκέμπελς: Όταν ακούω για παιδεία, τρα-
βάω πιστόλι.

E θα βλαστημήσω. Με ψύχραιμο βλέμμα θα πρέπει
να επιμετρήσουμε τις συνθήκες που μας οδηγούν
στη συνεχή παραφροσύνη και μετατρέπουν την πα-
τρίδα σε περίγελω  των εθνών. Αν δε γίνουμε μια σι-
δερένια γροθιά, πολιτικοί και λαός, πολιτική, πνευ-
ματική και εκκλησιαστική ηγεσία για να προγραμμα-
τίσουμε μέσω της παιδείας τον Έλληνα, που θέλουμε
για το αύριο θα απολέσουμε την ταυτότητά μας και
την ιστορική μας παρουσία . Πρέπει επομένως να
ακούσουμε την έμμεση προτροπή του ποιητού: Να
αγαπάς . Ούτε το κλάμα, ούτε η οργή μπροστά σε
αυτές τις καταστάσεις, που περιγράψαμε προσφέ-
ρονται ως λύση. Ούτε καν η κριτική δεν είναι λύσιτε-
λής, διότι δεν μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο παι-
δαγωγού, όπως η εικόνα ή γλυπτό του θεού στην
αρχαιότητα, που είναι θεολογία- παιδαγωγία πεπαι-
δευμένου προς απαίδευτους. Ο παθεμπειρισμός μας
σήμερα μας επιτρέπει να συμφωνήσουμε ασφαλώς
με τον ποιητή : Ν’ αγαπάς. Η αγάπη ορίζεται από
τον απόστολο Παύλο στην A’ προς Κορινθίους με
ανεπανάληπτο στην παγκόσμια φιλολογία ορισμό.
Συμπληρωματικά όμως  σας παρουσιάζω μια παν-
δότειρα περιγραφή της αγάπης για να προκαλέσω
την απαιτούμενη παραζενίθεια συναισθηματική σας
διέγερση. 

«Όταν η αγάπη σε καλεί, ακολούθησέ την… Κι
όταν τα φτερά  της σε αγκαλιάσουν, παραδώσου,
μόλο που το σπαθί, που είναι κρυμμένο ανάμεσα
στις φτερούγες της, μπορεί να σε πληγώσει . Κι
όταν σου μιλήσει, πίστεψέ την μόλο που η φωνή της
μπορεί να διασκορπίσει τα όνειρα σου σαν το βοριά,
που ερημώνει τον κήπο. Γιατί όπως η αγάπη σε στε-
φανώνει, έτσι και θα σε σταυρώσει. Σε αλωνίζει, για
να σε ξεσταχυάσει. Σε κοσκινίζει για να σε ελευθε-
ρώσει, σε ζυμώνει και μετά σε παραδίνει στην ιερή
φωτιά για να γίνεις ιερό ψωμί για του θεού το
δείπνο» διαλαλεί  ο Χαλίλ Γκιμπράντ. Ας γίνει η α -
 γάπη τρόπος ζωής όλων μας. Αγαπήστε τον άλλον ή
την άλλη, αγκαλιάστε τους με την απεραντοσύνη
του βλέμματος και θεωρήστε τον οποιοδήποτε άλλον
σημαντικότερο από εσάς. Όταν αγαπάς δεν είσαι
μόνος, γίνεσαι ανθρωπότητα 

Κωνσταντίνος Καλογεράς

Αφιερώνω το σημερινό μου άρθρο στον φίλο μου
Κωνσταντίνο Μηχιώτη βοηθό-νεωκόρο του πατέρα
Λάμπρου στην Αγία Τριάδα, υπηρέτη όλων των
πιστών της εκκλησίας μας και υπόδειγμα για όλους
μας αρετής και ταπεινοσύνης.

Να κλάψω ή να βλαστημήσω; Και η ηχώ απάντησε: Ν’ αγαπάς.



Τ ο Σάββατο, 28 Μαϊου 2016, πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδήλωση-ομιλία

της Λαογραφικής Εταιρείας Θρακομακε-
δόνων ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στο Πνευμα-
τικό Κέντρο Θρακομακεδόνων με θέμα
«ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤ’ ΑΡΜΑΤΑ, ΣΤΑ
ΓΡΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» και κύριο
ομιλητή τον φιλόλογο καθηγητή κ. Κώ-
στα Ζήσιμο. Η εκδήλωση συνδιοργανώ-
θηκε με απόλυτη επιτυχία και συνεργα-
σία δύο ακόμη παραδοσιακών και πλέον
αντιπροσωπευτικών βλάχικων συλλόγων
στην Αθήνα και συγκεκριμένα της ΣΑΜΑ-
ΡΙΝΑΣ και της ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ. Εξαι-
ρετική και απόλυτα θεμελιωμένη σε ιστο-
ρικά τεκμήρια χαρακτηρίστηκε από
όλους η ομιλία του κ. Ζήσιμου, ο οποίος
τεκμηρίωσε με στοιχεία τον τίτλο. Ο ομι-
λητής αναφέρθηκε στο τι είναι οι ΒΛΑΧΟΙ
και από πού προήλθαν. Ποια σημάδια
της παρουσίας τους άφησαν στην εθνική,
πνευματική και οικονομική ζωή του τό-
που. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην εθνική
προσφορά των Βλάχων στον απελευθε-
ρωτικό αγώνα ενάντια στην τουρκοκρα-
τία. Περιώνυμοι Βλάχοι αρματολοί υπήρ-
ξαν οι Λαζαίοι (Μηλιά), Νικοτσάρας
(Όλυμπος), Νικόλαος Στουρνάρης (Κα-
λαμπάκα), Γιάννης Πρίφτης (Σαμαρίνα-
Γιαννιτσά), Θεόδωρος Γρίβας (Βάλτος),
Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ρήγας Φεραίος,
Γεωργάκης Ολύμπιος, Φαρμάκης, Γρι-
βαίοι και πολλοί άλλοι, τους οποίους επί-
σης ανέφερε ονομαστικά. Ειδική ανα-
φορά έγινε στην προσφορά τους στον
Μακεδονικό αγώνα, του οποίου υπήρξε
η εμπροσθοφυλακή, καθώς επίσης στις
ηρωίδες Βλάχες της Πίνδου και στο
«ολοκαύτωμα» των Κουτσουφλιανητών
με την ηρωική «έξοδο» τους το 1898, η
οποία, όπως ανέφερε ο ομιλητής θα
έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, αφού
την εποχή εκείνη, που γεωγραφικά εν-
τάχθηκαν στην τουρκοκρατούμενη πε-
ριοχή, ομόφωνα 147 οικογένειες, 700 πε-
ρίπου κάτοικοι, μικροί και μεγάλοι
αποφάσισαν να πάρουν όσα πράγματα
μπορούσαν για να μεταφερθούν 8 χιλιό-
μετρα παρακάτω σε ελληνικό έδαφος και
να κάψουν το χωριό τους. Πράγματι το
έκαψαν και μεταφέρθηκαν στην νέα Κου-
τσούφλιανη, η οποία το 1957 ονομάστηκε
ΠΑΝΑΓΙΑ. Την περίοδο της Γερμανικής
κατοχής 50 Βλαχοχώρια κάηκαν εξ αιτίας
της αντίστασης, που προέβαλαν και στην
Κλεισούρα στις 5 Απριλίου 1944 εκτελέ-
στηκαν 258 γυναικόπαιδα, ως αντίποινα
για τον θάνατο 3 Γερμανών. Ο πρώτος
πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης
του «Βουνού» ήταν ο Βλάχος Αλέξαν-
δρος Σβώλος. Στα γράμματα ανέδειξαν
μεγάλους λογίους, ιεράρχες και μεγά-
λους διδασκάλους του Γένους, μεταξύ
των οποίων ο Ιωάννης Κωττούνιος, ο Νε-
κτάριος Τέρπος, Γεώργιος Ζαβίρας,
Ιωάννης Πέζαρος, Δημήτριος Δάρβαρης,
Θεόδωρος Καβαλιώτης, Δανιήλ Μοσχο-
πολίτης, Νεόφυτος Δούκας, Διονύσιος
Πύρρος και πολλοί άλλοι. Πρώτοι και στα
γρόσια. Είναι απίστευτο, ανέφερε ο ομι-
λητής, πόσοι είναι οι Έλληνες Βλάχοι με-
γάλοι ευεργέτες και δωρητές. Ειδική
αναφορά έκαμε στους Γεώργιο και Σί-
μωνα Σίνα, οι οποίοι ίδρυσαν την Ακαδη-
μία Αθηνών, τον Μητροπολιτικό Ναό Αθη-
νών και το Αστεροσκοπείο Αθηνών, τον
Γεώργιο Αβέρωφ, Μιχαήλ Τοσίτσα, τον
Νικόλαο Στουρνάρη (Μετσόβιο Πολυτε-

χνείο), τους Ευάγγελο & Κων/νο Ζάππα
(Ζάππειο Μέγαρο & Ζάππειο Παρθενα-
γωγείο), τον Απόστολο Αρσάκη (Αρσά-
κειο-σημερινό Συμβούλιο της Επικρα-
τείας), τον Κων/νο Μπέλλιο (Νοσοκομείο
ΕΛΠΙΣ), τον Ιωάννη Μπάγκα (Ομόνοια :
Ξενοδοχεία Μπάγκειο & Μέγας Αλέξαν-
δρος), το πρότυπο της ανιδιοτέλειας και
του φρονηματισμού, ο οποίος όντας στη
ζωή παραχώρησε με συμβολαιογραφική
πράξη ολόκληρη την περιουσία του , κι-
νητή και ακίνητη στο κράτος, τον Γεώρ-
γιο Σταύρου (Εθνική Τράπεζα της Ελλά-
δος), τον Χρηστάκη Ζωγράφο, τον
Νικόλαο Δούμπα, αναμορφωτή της Βιέν-
νης, τον Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν και
πολλούς άλλους. 

Συμπέρασμα: Σύμφωνα με τον Κερα-
μόπουλο, οι Βλάχοι είναι οι πιο γνήσιοι
Έλληνες. Οι Βλάχοι ποτέ δεν θέλησαν
από μόνοι τους να διαφοροποιηθούν από
τους υπόλοιπους Έλληνες, γιατί πάντα
είχαν Ελληνική συνείδηση. Ανέκαθεν
ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, εκκλησιάζον-
ταν και μορφώνονταν Ελληνικά. Υπήρξαν
οι στυλοβάτες του Γένους, γι αυτό και ο
Έλληνας πρόξενος του Μοναστηρίου το
1906 έγραψε: «Οι άνδρες ούτοι εκτή-
σαντο δικαιώματα επί της αιωνίου ευγνω-
μοσύνης του Έθνους». 

Ακολούθησε μικρή αναφορά από τον
πρόεδρο των ΣΑΜΑΡΙΝΑΙΩΝ κ. Γεώργιο
Στέφα, στην ιστορική προέλευση του
γνωστού δημοτικού τραγουδιού «ΤΑ ΠΑΙ-

ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ», το οποίο μάλιστα
χόρεψαν στην συνέχεια μέλη του συλλό-
γου τους. Επίσης από τον δάσκαλο χο-
ρού κ. Τάσο Πλίτση, αναλύθηκαν οι μου-
σικές και χορευτικές ιδιαιτερότητες
μεταξύ Σαμαρίνας και Κουτσούφλιανης,
γεγονός που απεδείχθη από τους χο-
ρούς που χόρεψαν οι χορευτές του πο-
λιτιστικού συλλόγου ΚΟΥΤΣΟΦΛΙΑΝΙΤΩΝ
Αθήνας, συμπληρώνοντας με τον τρόπο
αυτό από λαογραφικής απόψεως τις ιδι-
αιτερότητες των Βλαχόφωνων Ελλήνων.
Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε, αφίσα –
αντίγραφο μνημείου, προσφορά του κ.
Γρηγόρη Βαρελά στην οποία, παρουσιά-
ζεται ανάγλυφα η πορεία μιας Βλάχικης
οικογένειας προς το χωριό. 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 9Ἰούνιος 2016

ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤ’ ΑΡΜΑΤΑ, ΣΤΑ ΓΡΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Οι σκύλοι στην γειτονιά μου
είναι αμέτρητοι και δεν μιλάω για
αυτούς που ζουν στα διαμερί-
σματα ή στα μπαλκόνια των γει-
τόνων μου είναι και αυτοί πολλοί,
αλλά για τους άλλους που βρί-
σκονται στον δρόμο. Και βλέπον-
τάς τους στο δρόμο αναρωτιέμαι
πώς μπορεί να αντιδράσει ένας
οδηγός όταν  ενώ  κινείται, τα
αδέσποτα σκυλιά τρέχουν και γα-
βγίζουν δίπλα του χωρίς να συ-
νειδητοποιούν ότι το παιχνίδι τους
μπορεί να είναι μοιραίο. Και δεν
το συζητώ για την περίπτωση που
περνάει μηχανάκι και ο οδηγός
μπορεί να τρομάξει τόσο που να
πέσει και να χτυπήσει τόσο ο ίδιος
όσο και κάποιο από τα σκυλιά.
Και εδώ έρχεται το δεύτερο ερώ-
τημά μου, πώς βρέθηκαν στον
δρόμο τόσα σκυλιά; Υποθέτω πως
δεν φύτρωσαν! Άρα κάποιος ή
κάποιοι αποφάσισαν πως δεν επι-

θυμούν πια τη συντροφιά, τις ευ-
θύνες και τις υποχρεώσεις του
τετράποδου «πρώην» φίλου τους
και θεώρησαν πως το πιο σωστό
είναι να το αφήσουν «ελεύθερο»
στην μοίρα του. Απλά αναρωτιέμαι
πώς ένα σκυλί που ως μια ηλικία
ζούσε σε ένα συγκεκριμένο προ-
στατευμένο περιβάλλον μπορεί
να ζήσει ξαφνικά από την μια
μέρα στην άλλη στους δρόμους
μια πόλης. Αυτό λοιπόν που συμ-
βαίνει στην γειτονιά μου είναι
απαράδεκτο και ξεκινάει από λαν-
θασμένη ανθρώπινη συμπεριφορά
απέναντι στα ζώα. Αλήθεια, πόσο
ειρωνικό είναι αυτό! Ο λογικός
άνθρωπος φέρεται απαίσια στα
«χωρίς λογική» ζώα.

Το χρονογράφημα γράφτηκε
στο πλαίσιο του μαθήματος της
Ν. Λογοτεχνίας με αφορμή το κεί-
μενο του Εμ. Ροϊδη, «Τα υαλοπω-
λεία». 

Χρονογράφημα από τον Γρηγόρη Ζαπαντιώτη,  μαθητή του Γ3
του 12ου Γυμνασίου Αχαρνών στο Ολυμπιακό Χωριό.

«πρώην φίλοι μας»

Tο παρακάτω κείμενο απευθύνε-
ται σε όλους τους αθώους και ανυ-
ποψίαστους ανθρώπους που σκέ-
φτονται να κάνουν ένα περίπατο στο
περίφημο Ολυμπιακό Χωριό, 

Το Ολυμπιακό Χωριό μοιάζει με
μια πολύ φιλήσυχη περιοχή. Η ησυ-
χία που επικρατεί στους δρόμους γί-
νεται ανατριχιαστική και παρόλο που
κανείς δεν φαίνεται σε απόσταση χι-
λιομέτρων μπορείς να νιώσεις δεκά-
δες ζευγάρια μάτια καρφωμένα
πάνω σου. Την σπαρακτική ησυχία
θα διαπεράσει το απειλητικό γάβγι-
σμα ενός ή και παραπάνω σκύλων,
οι οποίοι σε πλησιάζουν με άγριες
διαθέσεις, νομίζοντας ότι έχεις έρθει
με σκοπό να κατακτήσεις το τετρά-
γωνο στο οποίο ζουν. Αν και εφόσον
καταφέρεις να ξεφύγεις από την
αγέλη, θα χρειαστεί να κάνεις έναν
αγώνα μετ΄εμποδίων ανάμεσα σε
σκουπίδια, σπασμένα γυαλιά και
πλακάκια αλλά και περιτώματα δια-
φόρων μεγεθών και σχημάτων. 

Ύστερα θα έχετε την ευκαιρία να
μπείτε σε μια ταινία του Ιντιάνα Τζό-
ουνς και να περιπλανηθείτε μέσα στα
ψηλά αγριόχορτα και τους αγκαθω-
τούς θάμνους που αποτελούν την
ζώνη πρασίνου. 

Αν πάλι είστε από τους ριψοκίν-
δυνους ανθρώπους που ψάχνουν μια
ευκαιρία να ανεβάσουν την αδρενα-
λίνη , τι καλύτερο από μια βραδινή

βόλτα στην αγαπημένη πόλη φάντα-
σμα. Θα έχετε την μοναδική ευκαιρία
να γνωρίσετε όλων των ειδών τους
κακοποιούς και να παίξετε κυνηγητό
με ένα σωρό μεθυσμένους και ναρ-
κομανείς ανθρώπους. 

Ακόμα θα διαβάσετε την συγκινη-
τική ιστορία του Κώστα τον οποίο η
άκαρδη Μαρία άφησε στα κρύα του
λουτρού , η οποία είναι γραμμένη σε
κάθε οικοδόμημα. Μπορείτε επίσης
να διαβάσετε μια ποικιλία συνθημά-
των και να εμπλουτίσετε το λεξιλόγιό
σας. Διατυπωμένες σε τοίχους είναι
οι πολιτικές απόψεις ατίθασων νέων,
οι οποίοι δεν είναι απολύτως σίγου-
ροι για το τι ακριβώς γράφουν και
γιατί το υποστηρίζουν, 

Ένα ακόμη κτίριο για αυτούς που
αγαπούν την περιπέτεια είναι το
Υπουργείο . Μπορείτε να το επισκε-
φθείτε όποτε νιώθετε εκνευρισμένοι
και να ξεσπάσετε καταστρέφοντας
ό,τι βρεθεί μπροστά σας, μια και
αυτό είναι παράδοση πλέον σε αυτά
τα μέρη. 

Λογικά θα έχετε μετανιώσει την
ώρα και την στιγμή που ξεκινήσατε
τον αμέριμνο αυτόν περίπατο και θα
έχετε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
ο Κώστας ήταν τελικά αυτός που
πλήγωσε την Μαρία, και καλά κάνει
εκείνη που δεν τον θέλει πίσω!

Δανάη Μπαλατσούρα, Γ2. (2016)

Χρονογράφημα από την μαθήτρια του Γ2 Δανάη Μπαλα-
τσούρα στο πλαίσιο του μαθήματος της Ν. Λογοτεχνίας και με

αφορμή το χρονογράφημα του Ροίδη «Στα υαλοπωλεία». 

Στίς 17 Ἀπριλίου στά γραφεῖα
τῆς Ἀλληλεγγύης καί τῆς βιβλιοθή-
κης ἄγνωστοι πέταξαν γκαζάκια
καί προξένησαν ζημιές. Εἶναι προ-
φανές ὅτι οἱ δράστες εἶναι ἀκροδε-
ξιά στοιχεῖα καί χτύπησαν ἕνα
χῶρο ὅπου μαζεύονται παιδιά,
ἀνταλλάσσουν ἰδέες, βιβλία, παί-
ζουν μουσική, προβάλλουν ταινίες
καί γενικῶς ἔχουν δημιουργήσει τό
πολιτιστικό τους στέκι.

Ἔχουμε ξαναγράψει ὅτι μπορεῖ
ὁ καθένας νά ἔχει ὅποιες ἰδέες θέ-
λει. Τό πρόβλημα δημιουργεῖται
ὅταν δέν ἀνέχεται τίς ἰδέες τοῦ

ἄλλου. Αὐτό λέγεται φασισμός. Ὁ
φασισμός ἐπεκτείνεται ὅταν κά-
ποιοι προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν
τίς ἀπόψεις τους καί ὅταν χρησιμο-
ποιοῦν βία ἤ ἀπειλή βίας. Σύμφωνα
μέ τά παραπάνω, ὁ φασισμός δέν
εἶναι προνόμιο μόνο τῆς ἀκροδε-
ξιᾶς, ἀλλά ἐξ ἴσου καί τῆς ἀκροαρι-
στερᾶς. Ἔτσι δημιουργοῦνται διχα-
σμοί καί ἐμφυλιοπολεμικό κλῖμα,
τήν στιγμή κατά τήν ὁποῖα στήν
χώρα μας εἶναι ἀναγκαῖα ἡ ὁμό-
νοια, προκειμένου νά ἀντιμετωπί-
σουμε ἐξωτερικούς κινδύνους καί
πολλούς ἐχθρούς. 

Σε απίστευτη και πραξικοπηματική
πράξη προέβει η κυβέρνηση ζητώντας
το 2%, χωρίς προσόντα, να προσλαμ-
βάνεται με ένα μόνο κριτήριο αυτό της
θρησκευτικής πεποίθησης. Γιατί οφεί-
λει η Ελληνική Πολιτεία να αναγνωρί-
σει τον Έλληνα Μουσουλμάνο και να
του προσφέρει μια θέση εργασίας με
κύριο κριτήριο μόνο την θρησκεία; Και
μάλιστα να το θέτει και σαν πλεονέ-
κτημα; Ενώ οι υπόλοιποι Έλληνες υπο-
φέρουν από την ανεργία;

Βανδαλισμοί στήν «Ἀλληλεγγύη»

Προσλαμβάνουν υποχρεωτικά Μουσουλμάνους!
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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

Αγγελίες Γάμων

Ο Βασίλειος Κοκοτσάκης του Στυ-
λιανού και της Σωτηρίας το γένος Πο-
λυχρονοπούλου, ο οποίος γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στο Αιγάλεω
Αττικής και η Άρτεμις Μαρίνου του
Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας το
γένος Καφετζή, η οποία γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στο Ολυμ-
πιακό Χωριό Αχαρνών Αττικής, θα τε-
λέσουν τον γάμο τους στη Βαρυμ-
πόπη Αττικής.

Ο Παναγιώτης Μαρκόπουλος του
Γεωργίου και της Ειρήνης το γένος
Καζακοπούλου, ο οποίος γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στο Ίλιον Ατ-
τικής και η Ροζαλία Ασημάκη του Δη-
μητρίου και της Ειρήνης το γένος Το-
λιάκη, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα
και κατοικεί στο Ολυμπιακό Χωριό
Αχαρνών Αττικής, θα τελέσουν τον
γάμο τους στο Ολυμπιακό Χωριό
Αχαρνών Αττικής.

210.2476210

Ο Νικόλαος Βεντούρης του Γεωρ-
γίου και της Ευαγγελίας το γένος Αν-
τωνοπούλου, ο οποίος γεννήθηκε στο
Μαρούσι και κατοικεί στη Βάρη Αττι-
κής και η Αντιγόνη Φλούδα του Κων-
σταντίνου και της Αναστασίας το γέ-
νος Σταύρου, η οποία γεννήθηκε στο
Χολαργό και κατοικεί στους Θρακο-
μακεδόνες Αττικής, θα τελέσουν τον
γάμο τους στους Θρακομακεδόνες
Αττικής. 

6972465649 – 210.2431145

Λαχειοφόρος

Οἱ τυχεροί τῆς κληρώσεως εἶναι καί
οἱ τρεῖς ἀπό τό Ὀλυμπιακό Χωριό:

Ἡ κυρία Μαρία Σπυροπούλου (Νο λα-
χνοῦ 1227) κέρδισε τήν τηλεόραση.

Ἡ κυρία Κατερίνα Κορωναίου (Νο λα-
χνοῦ 2349) κέρδισε τό πολυμηχάνημα.

Ἡ κυρία Εὐθαλία Ζαράνη (Νο λαχνοῦ
0261) κέρδισε τό τάμπλετ.

Πληρώνουμε σήμερα τις συνέπειες
της άφρονος υπονόμευσης των

ηθικών αξιών και κανόνων που οι αν-
θρώπινες κοινωνίες από καταβολής κό-
σμου διαμόρφωσαν και χρησιμοποιούν
ως θεμέλια στήριξης και κυματοθραύ-
στες κατά των υπονομευτών της συνο-
χής και ασφαλούς λειτουργίας τους.

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύ-
θηκε στον Οικονομικό Ταχυδρόμο την
Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 1995. Είναι δε εν-
δεικτικό της ακινησίας μιας κοινωνίας
που χλευάζει ακόμη και τα σωσίβια που
τής ρίχνουν οι ναυαγοσώστες της.
Κατά συνέπεια, το μέλλον της είναι
προδιαγεγραμμένο. Έτσι απλά. 

του Γιάννη Μαρίνου

Από την αρχαία μυθολογία ακόμα,
ο άνθρωπος προειδοποιείται για τις κα-
ταστροφικές συνέπειες που έχει η απε-
λευθέρωση των δυνάμεων του κακού. 

Όμως η απληστία, η ιδιοτέλεια, το
πάθος για εξουσία και το μίσος εξου-
δετερώνουν συχνά την διδακτική αξία
της μη απελευθέρωσης των ασκών του
Αιόλου και φυσικά όποιος σπέρνει ανέ-
μους θερίζει θύελλες. 

Η σημερινή Κυβέρνηση (και το
κόμμα από το οποίο προέρχεται) πλη-
ρώνουν τις συνέπειες των πολιτικών,
που τόσο άσκεπτα εφάρμοσαν πριν
από χρόνια και που τώρα ως μπούμε-
ρανγκ επιστρέφουν με οργή και τους
χτυπούν ανελέητα, χωρίς να μπορούν
να αμυνθούν. 

Και μάταια ζητεί από τους κριτές της
επιείκεια ως ο πατροκτόνος επειδή
σκοτώνοντας τον πατέρα του έμεινε
ορφανός. Η λαϊκή σοφία υποστηρίζει
ότι όλα εδώ πληρώνονται. 

Και μολονότι η ρήση δεν επαληθεύε-
ται πάντα, φαίνεται ότι σήμερα ζούμε
μια τέτοια εκδήλωση της θείας δίκης. 

Στην στήλη αυτή επανειλημμένα
έχομε επισημάνει εδώ και χρόνια τις
βλαβερές συνέπειες της, από το 1974
και μετά, άφρονος υπονόμευσης των
ηθικών αξιών και κανόνων που οι αν-
θρώπινες κοινωνίες από το ξεκίνημά
τους άρχισαν να διαμορφώνουν και να
χρησιμοποιούν ως θεμέλια στήριξης και
ως κυματοθραύστες κατά των υπονο-
μευτών της συνοχής και ομαλής λει-
τουργίας τους.

Όμως, η ραγδαία τεχνολογική πρό-
οδος που βάζει συνεχώς τον άνθρωπο
στον πειρασμό να δοκιμάζει τον ρόλο
του μαθητευόμενου μάγου και οι ανα-
ζητήσεις περισσότερης δικαιοσύνης και
ισότητας από οραματιστές, οι οποίοι
όμως κατά κανόνα υποκύπτουν στην
γοητεία της ιησουϊτικής ανοχής υπέρ
του σκοπού που αγιάζει τα μέσα, γκρέ-

μισαν βαθμιαία το παλιό δοκιμασμένο
σύστημα αξιών, που έστω κι αν ακόμα
στηρίζεται σε μύθους και παραμύθια,
διαμορφώνει συνειδήσεις ανοχής, αλ-
ληλεγγύης, πειθαρχίας και σεβασμού,
έτσι ώστε να διατηρείται και ενισχύεται
ο κοινωνικός ιστός και να λειτουργεί το
κοινωνικό σύστημα σε ισορροπία και
χωρίς σοβαρές τριβές και συγκρούσεις
που οδηγούν σε διάλυση. 

Και στην θέση του γκρεμισμένου δεν
έβαλαν τίποτα εκτός από ξεδιάντροπες
μαϊμούδες.

Δυστυχώς, κατά την μεταπολιτευ-
τική περίοδο, εν ονόματι της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της αποκατάστασης
προηγούμενων αδικιών, πραγματικών
ή φανταστικών, η ήδη διαβρωμένη ελ-
ληνική κοινωνία από την αντιδημοκρα-
τική, αμαθή και απολίτιστη χούντα δέχ-
θηκε την θεραπευτική αγωγή της
ασυδοσίας εν ονόματι της ελευθερίας
και της ασέβειας ή της αχρήστευσης
κάθε ηθικού και νομικού κανόνα, που
υποτίθεται ότι φαλκιδεύουν την δημο-
κρατία και τα ατομικά δικαιώματα. 

Παλιές μαρξιστικές συνταγές (η δη-
μοκρατία είναι αστική προκατάληψη, η
θρησκεία είναι το όπιον των λαών, κα-
τάστρεψε την γλώσσα σου αν θέλεις
να αλώσεις έναν λαό, νόμος είναι το δί-
καιο του εργάτη, κ.ο.κ.) υιοθετήθηκαν
ενθουσιωδώς από το ΠΑΣΟΚ με την
ανοχή της συντηρητικής παράταξης,
που δεν τολμούσε να διαφωνήσει, και
αποστέρησαν μεν το ΚΚΕ και τις παρα-
φυάδες του από την ευρύτερη λαϊκή
βάση, από την οποία αντλούσαν την δύ-
ναμή τους, εξαχρείωσαν όμως την ελ-
ληνική κοινωνία, που έτσι σήμερα, χω-
ρίς έρμα, χωρίς γνώσεις, χωρίς ηγεσία
με κύρος, χωρίς τον φόβο της τιμω-
ρίας, χωρίς την κοινωνική απομόνωση
των ηθικά ασεβούντων, χωρίς αναστο-
λές στην απληστία για πλουτισμό ή
(και) για νομή της όποιας εξουσίας σε
οποιονδήποτε χώρο, βρίσκεται σ’ έναν
θυελλώδη ωκεανό, βαλλόμενη από παν-
τού και χωρίς να ξέρει πού βαδίζει, χω-
ρίς να έχει το κουράγιο να αμυνθεί και
να παλαίψει, χωρίς να είναι πια σε θέση
να πιστέψει κάτι (έστω και έναν μύθο),
για να βρει την δύναμη να κολυμπήσει
και να μην βουλιάξει.

Επίλεκτο στέλεχος του σημερινού
κυβερνώντος κόμματος σε συζήτηση
που είχαμε πέρσι παρουσία και 2-3 ση-
μερινών υπουργών, βρήκε το κουράγιο
να αναγνωρίσει ότι το κόμμα του ευθύ-
νεται για δύο σοβαρά εγκλήματα σε
βάρος του ελληνικού λαού: 

Πρώτον, τού δίδαξε το δικαίωμα της
ελάσσονος προσπάθειας και της λού-
φας και παραλλαγής, αχρηστεύοντας
έτσι την παραγωγικότητά του και την

έφεση για ανανέωση και επαύξηση του
εθνικού πλούτου, που είναι η μόνη
ασφαλής πηγή από την οποία μπο-
ρούμε δικαιολογημένα να διεκδική-
σουμε βελτίωση του ατομικού μας ει-
σοδήματος. 

Δεύτερον, κατάργησε την αξιοκρα-
τία και την άμιλλα από το δημοτικό σχο-
λείο μέχρι την σύνθεση της Κυβερνή-
σεως. 

Μετέχοντας στην συζήτηση είχα
προσθέσει μίαν άλλη αρνητική «συμ-
βολή» της κυβερνητικής παράταξης
(που ενθουσιωδώς και ευλόγως στηρί-
ζουν οι λεγόμενες «δημοκρατικές» και
«προοδευτικές» αριστερές δυνάμεις),
την ανάδειξη της παραβίασης της νο-
μιμότητας σε δημοκρατική κατάκτηση. 

Αυτό το έγκλημα κατά της κοινωνι-
κής συνοχής, που σημαίνει κατάλυση
της δημοκρατίας, είναι η πιο δηλητη-
ριώδης κληρονομιά που μάς άφησε η
επταετής δικτατορία, μια που κατά την
περίοδο κατά την οποία κυβέρνησαν οι
συνταγματάρχες η παρανομία αναδείχ-
θηκε σε μία μορφή αντίστασης των δη-
μοκρατικών δυνάμεων, η οποία μετά
την αποκατάσταση της δημοκρατίας
απερίσκεπτα κατοχυρώθηκε ως δημο-
κρατική κατάκτηση. 

Φυσικά, όλοι αυτοί οι οποίοι αυτο-
προβάλλονται ως δημοκρατικές δυνά-
μεις αγνοούν ή αποκρύπτουν το ότι δη-
μοκρατία δεν νοείται χωρίς σεβασμό
των συνταγματικών νόμων και θεσμών
που ψηφίζει η πλειοψηφία για των νό-
μιμα εκλεγμένων αντιπροσώπων της και
που μόνον με μεταβολή της βούλησης
της πλειοψηφίας επιτρέπεται να ανα-
τραπούν και όχι με βίαιη αντίσταση ή
παραβίασή τους.

Αν η σημερινή Ελλάς βρίσκεται μόνη
και αμήχανη σε μία διεθνή κοινότητα

Πώς φθάσαμε σε αυτό το κατάντημα

Συνέχεια στη σελ. 13
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Mε σκοπό την απόκτηση κέρδους
από διάφορες αρρώστιες η φαρμα-
κευτική βιομηχανία έχει αποσιωπήσει
αιτίες καρκίνου.Έχετε ποτέ αναρω-
τηθεί πώς έχουν ανκαλυφθεί όλα και
έχουν βρεθεί πολλές ιάσεις για ασθέ-
νειες αλλά για τον καρκίνο;

Ακολουθούν 10 κύριες αιτίες καρ-
κίνου που καταναλώνουμε σε καθη-
μερινή βάση και θα έπρεπε να τις
αποφεύγουμε:

Ορμόνες στο κρέας και στο γάλα
- τα περισσότερα από τα οικόσιτα
ζώα τρέφονται με τεχνητές ορμόνες
για να αυξηθεί η παραγωγή γάλα-
κτος και κρέατος.Αυτές οι ορμόνες
επιφέρουν φλεγμονές,καρκίνο και
άλλες παθήσεις.

Μαστογραφία,οδοντικές ακτονο-
γραφίες,ανιχνευτές(σκάνερ) στα
αεροδρόμια -  Αυτές οι ακτίνες προ-
καλούν καρκίνο αλλά έγιναν για να
εμποδίσουν την αρρώστια ή να δρά-
σουν εγκαίρως.

Αποσμητικά που περιέχουν
αλουμίνιο - Οι περισσότερες αιτίες
καρκίνου του μαστού δημιουργούν-
ται στην αμασχάλη στο σημείο όπου
απλώνονται αποσμητικά με αλουμί-
νιο. Γι’αυτό το λόγο χρησιμοποιείτε
οργανικά αποσμητικά.

Τοξικά καλλυντικά - μεταχειριζό-
μαστε το μεγαλύτερο μας όργανο,το
δέρμα, με προπαρασκευαστικά και
διακοσμητικά καλλυντικά γεμάτα με
πετρέλαιο και ανθρακόπισσα. Οι ου-
σίες αυτές που είναι τοξικές,ταξι-
δεύουν από το δέρμα στη ροή του
αίματος δημιουργώντας γόνιμο έδα-
φος για καρκινικά κύτταρα.Για να
αποτρέψετε τον κίνδυνο,αρχίστε να
χρησιμοποιείτε οργανικά και σπιτικά
καλλυντικά.

Η γενετικά τροποποιημένη(με-
ταλλαγμένη) σόγια και το καλαμ-
πόκι - Η σόγια της Αμερικής είναι
πολύ μεταλλαγμένη επομένως,αν κα-
ταναλώνετε γάλα σόγιας,πρέπει αμέ-
σως να την αντικαταστήσετε με κάτι
άλλο καθώς έχει υψηλή περιεκτικό-
τητα σε αιμαγλουτινίνη. Αυτή είναι
ένα συστατικό που μετατρέπει τα
ερυθρά αιμοσφαίρια σε θρόμβους.Η
σόγια επίσης αυξάνει τα οιστρο-
γόνα.Να αγοράζετε οργανικό γάλα.

Τεχνητά γλυκαντικά - Η κατεργα-
σμένη ζάχαρη είναι ένα μεταλλαγ-
μένο προϊόν και γρήγορα κάνει αιχμή
στα επίπεδα της ινσουλίνης.Το είδος
της ζάχαρης που βρίσκεται στη
σόδα,στη φρουκτόζη είναι κύριος
ένοχος για καρκίνο.Έχει ένα καρα-
μελέ χρώμα.Η σόδα επιπροσθέτως
κάνει όξινο το ΡΗ του σώματος και
μετά με τη σειρά της προκαλεί πολ-
λαπλασιασμό των καρκινικών κυττά-
ρων. Γιάυτό το λόγο,παραλείψτε τις
σόδες και περιορίστε τη λήψη κατερ-
γασμένης ζάχαρης.

Φθοριομένο νερό - Αυτό δεν είναι
μέταλλο από τη φύση, ούτε κεκαθαρ-
μένο νερό το οποίο ρέει στους σω-
λήνες,είναι κάπως μολυσματικό και
καθαρίζει τα μέταλλα από το
σώμα,αδυνατίζοντας το ανοσοποι-
ητικό σύστημα.Πίνετε μόνο νερό από
πηγές.

Φάρμακα και εμβόλια - απέχετε
από φάρμακα της Big Pharma γιατί
θέλει μόνο να αυξήσει τα κέρδη της
και προσπαθήστε να βρείτε ένα για-
τρό εμπιστοσύνης να σας δώσει συμ-
βουλές για ένα τρόπο ζωής και δια-
τροφής ως μέσα πρόληψης του
καρκίνου.

Κονσέρβες από τρόφιμα - Περιέ-
χουν μπισφενόλη-Α η οποία γενετικά
μεταλλάσσει τα εγκεφαλικά κύτταρα
στους αρουραίους και πολλά πλα-
στικά πράγματα,θερμικό χαρτί και
άλλα οδοντικά σύνθετα περιέχουν
μπισφενολή επίσης.

Σαπούνια,σαμπουάν,οδοντόκρε-
μες,κρέμες εμπορίου - ό,τι εφαρμό-
ζουμε στο δέρμα εισχωρεί κατευ-
θείαν στη ροή του αίματος και έτσι
αρώματα,χρώματα,ζωικά υποπρο-
ϊόντα και άλλες ύποπτες ουσίες μπο-
ρούν να προκαλέσουν καρκίνο.Αγο-
ράζετε μόνο οργανικά και φυσικά
καλλυντικά.

Πρέπει να είμαστε προμηθείς και
όχι επιμηθείς σε  Εθνικά Θέματα.
Έχοντας  πάντα υπόψη μας την ρήση
του περίφημου Κινέζου της στρατη-
γικής Sun Tzu: «κάθε μάχη κερδίζεται
προτού δοθεί στην πράξη».

Χρήστος Δ. Γιανταμίδης
Θρακομακεδόνες

Οι 10 κύριες αιτίες καρκίνου που κρύβονται από τον κόσμο
και χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Οι περισσότεροι από εμάς όταν
αισθανόμαστε κουρασμένοι και όταν
νιώθουμε μειωμένα επίπεδα ενέργειας,
η πρώτη μας κίνηση είναι να πιούμε
μία κούπα καφέ. Η άλλη «λύση» για
ορισμένους είναι τα ενεργειακά ποτά.

Ένα από τα πλέον δημοφιλή ενερ-
γειακά ποτά, το Red Bull, δημιούργησε
ένα ισχυρό διαφημιστικό προφίλ– (δίνει
φτερά) και χρηματοδοτεί αρκετές εκ-
δηλώσεις extreme αθλημάτων – ενώ
οι διαφημιστικές καμπάνιες της Red
Bull στηρίζονται στην υποστήριξη των
τολμηρών ανθρώπων και των καινο-
τόμων ιδεών. Βέβαια, δεν αναφέρουν
τους κινδύνους που ελλοχεύουν για
την υγεία από το ενεργειακό αυτό
ποτό.

Το δημοφιλές red bull ενοχοποιείται
πλέον για καρδιαγγειακά προβλήματα,
για την αύξηση του κινδύνου καρδιακής
προσβολής και εμφράγματος. Έχει
ήδη απαγορευθεί στη Νορβηγία, τη
Δανία, την Ουρουγουάη ενώ η Γαλλία
διέκοψε την πώληση του μεταξύ των
ετών 1996 και 2008.

Το red bull πήζει το αίμα και παρέχει
στον οργανισμό ένα μη-φυσιολογικό
επίπεδο διέγερσης. Ο Scott Willoughby,
ο κύριος ερευνητής του Ερευνητικού
Κέντρου για την Καρδιαγγειακή Υγεία
του Βασιλικού Νοσοκομείου της Αδε-
λαϊδας στην Αυστραλία (σ.σ. Cardio-
vascular Research Center at the Royal
Adelaide Hospital in Australia), προει-
δοποιεί ότι μόλις μία ώρα αφότου κα-
ταναλώθηκε μόλις ένα κουτάκι Red
Bull, η συνοχή του αίματος των συμ-
μετασχόντων στην έρευνα μετατράπηκε
σε μη-ομαλή και προσομοίαζε αυτήν
ενός καρδιοπαθή…

Ο Willoughby προειδοποιεί ότι αν
συνδυαστεί με το stress και την υψηλή
αρτηριακή πίεση, το Red Bull μπορεί
να προκαλέσει βλάβες στα αιμοφόρα
αγγεία και να αυξήσει τον κίνδυνο
δημιουργίας θρόμβων στο αίμα. Αυτό
είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο για όσους
εμφανίζουν προδιάθεση για ανάπτυξη
καρδιαγγειακών παθήσεων. Τα κύρια
συστατικά του Red Bull είναι η καφεϊνη
και η ζάχαρη.

Στην πραγματικότητα έχουμε να
κάνουμε με γλυκαντικές ουσίες δη-
λαδή την γλυκουρολακτόνη, τη σακ-
χαρόζη και τη γλυκόζη. Περιέχει επί-
σης Ασπαρταμη, την τεχνητή γλυκαν-
τική ουσία που έχει συνδεθεί με νευ-
ροτοξικές, μεταβολικές, εμβρυικές,
αλλεργιογόνες και καρκινογενείς επι-
δράσεις.

Όπως κάθε καφεϊνούχο ρόφημα,
το Red Bull σας δίδει μία γρήγορη
και άμεση ενέργεια. Όμως, αυτή διαρ-
κεί πολύ λίγο και μετατρέπεται σε κό-
πωση, και έτσι πολύ σύντομα χρει-
άζεστε ακόμη μία ενεργειακή «ώθηση».
Και ακόμη ένα κουτάκι.. Και, έτσι, ει-
σέρχεστε στον φαύλο κύκλο του εθι-
σμού στο Red Bull ή άλλων ενεργει-
ακών ποτών.

Το ιδιαιτέρως ανησυχητικό γεγονός
είναι ότι το Red Bull και άλλα ενεργει-
ακά ποτά, προωθούνται διαφημιστικά
με κοινό-στόχο (target-group) τους
νέους ανθρώπους και τους μαθητές,
δημιουργώντας μία ολόκληρη γενιά
ανθρώπων που δεν μπορούν να επα-
νακτήσουν με φυσικό τρόπο τα επι-
θυμητά επίπεδα ενέργειας τους, και
εθίζονται στα ενεργειακά και καφεϊ-
νούχα ποτά. 

Σταματήστε να πίνετε αυτό το ποτό πριν είναι αργά!
Έχει απαγορευτεί σε Νορβηγία, Δανία, Γαλλία 
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Βοήθεια ἀπό τήν Λαϊκή
Ἐπιτροπή Μενιδίου πρός

τούς μετανάστες

Μέ ἐπιτυχία στέφθηκε ἡ ἐκδήλωση
ἀλληλεγγύης σέ πρόσφυγες καί με-
τανάστες πού διοργάνωσε τήν Κυ-
ριακή 3 Ἀπριλίου, ἡ Λαϊκή Ἐπιτροπή
Μενιδίου στό Ὀλυμπιακό Χωριό. Πολ-
λοί συνάνθρωποί μας πρόσφεραν
εἴδη πρώτης ἀνάγκης ἀπό τό ὑστέ-
ρημά τους. Κατά τήν διάρκεια τῆς
ἐκδήλωσης ἔγινε ὁμιλία τήν ὁποῖα
ἀκολούθησαν τραγούδια.

Τήν Δευτέρα 2 Ἀπριλίου μέλη τῆς
Λαϊκῆς Ἐπιτροπῆς παρέδωσαν ὅλα τά
συναχθέντα στό λιμάνι τοῦ Πειραιά μέ
δύο βανάκια, ἄμεσα στούς πρόσφυ-
γες καί μετανάστες, δηλαδή χωρίς τήν
μεσολάβηση κρατικῆς ὀργάνωσης ἤ
ΜΚΟ.
Ἡλίας Βρύσης Ὀδοντοτεχνίτης

Μέλος τῆς Λαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Μενιδίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

(ΚΕΔΡΩΝ 11)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
21:00 ΜΜ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ορ-
γανώνεται από τον Σύλλογό μας
βραδιά με φαγητό, μουσική και πολύ
χορό στην ωραία μας πίστα. Σας πε-
ριμένουμε μαζί με την παρέα  σας
για να περάσουμε καλά .

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
20.6.2016 ΚΑΛΕΣΤΕ:

Κα. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
210 8169567 - 6933 348742

Κατά  την διάρκεια της γιορτής θα
υπάρχει έκθεση από  τα μέλη της
ομάδας   Ζωγραφικής  με έργα τους
της φετινής χρονιάς καθώς και πα-
ρουσίαση με ανοιχτό μάθημα από
την ομάδα ORFF Μουσικής Προπαι-
δείας 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

που την αντιμετωπίζει ως μαύρο πρό-
βατο και ανυπόληπτο εταίρο, όταν δεν
την χλευάζει και περιφρονεί, αν δεν ει-
σακουόμαστε για τα δίκαιά μας και δεν
πείθουν τα επιχειρήματά μας, αν οι Έλ-
ληνες πολίτες έχουν χάσει το αίσθημα
της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας
και συμπεριφέρονται με ασυγκράτητο
εγωισμό και χωρίς όριο ιδιοτέλειας,
χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτό και αθέ-
μιτο μέσο για να επιτύχουν τις επιδιώ-
ξεις τους, αν το εκπαιδευτικό μας σύ-
στημα παράγει απόφοιτους λυκείου
που κατά 80% είναι λειτουργικά αναλ-
φάβητοι, αν τα πτυχία των ΑΕΙ μας δεν
αντιπροσωπεύουν συχνά ούτε την αξία
του χαρτιού στο οποίο τυπώνονται, αν
κάθε χρόνο σκοτώνονται 2.000-3.000
άνθρωποι κυρίως νέοι και αχρηστεύον-
ται από τροχαία άλλοι 200.000, αν τα
δάση μας αφανίζονται από τις πυρκα-
γιές κάθε καλοκαίρι και το φυσικό πε-
ριβάλλον βιάζεται βάναυσα από τους
πάντες, με επικεφαλής τις δημόσιες αρ-
χές και την τοπική αυτοδιοίκηση, αν τα
αυθαίρετα φυτρώνουν αναιδώς, ακόμα
και στην Πεντέλη που όλοι θρηνήσαμε
πριν λίγους μήνες όταν την βλέπαμε να
καίγεται από τις παράνομες χωματερές
των αυθαιρετούντων, αν οι κερδοσκό-
ποι, οι μεσάζοντες, οι φοροφυγάδες,
οι εκβιαστές και οι μιζαδόροι έχουν
αναδειχθεί σε κυρίαρχη τάξη στην
χώρα μας, αν καθημερινά στα γήπεδα
η χυδαιότητα, ο αισχρός λόγος και η
αντικοινωνική συμπεριφορά έχουν πνί-
ξει με την μπόχα τους κάθε ίχνος από
την έννοια του αθλητισμού, αν τα ηλε-
κτρονικά μέσα ενημέρωσης και ο έντυ-
πος λόγος στην πλειοψηφία τους έχουν
εξελιχθεί σε ασύδοτη εξουσία που ανα-
δεικνύει ανάξια είδωλα, σκοτώνει υπο-
λήψεις, εξευτελίζει αξίες και θεοποιεί
πόρνες και καραγκιόζηδες, αν αυτά
που από του βήματος της Βουλής χα-
ρακτηρίζονταν πρότυπα δημοσιογρα-
φικής δεοντολογίας επειδή λασπολο-
γούσαν κατά πολιτικών αντιπάλων και
σήμερα ανταποδίδουν με μπουγέλα
βούρκου τους γενήτορες και θαυμα-
στές τους – ας μην υπάρχει η παραμι-
κρή αμφιβολία, ότι όλα αυτά είναι το
αναπόφευκτο αποτέλεσμα των όσων
προηγήθηκαν και που πολύ συνοπτικά
προσπαθήσαμε να περιγράψουμε.Και
επειδή όλα αυτά δεν έγιναν από την
μια μέρα στην άλλη, αλλά υπήρξαν
προϊόν μιας μακροχρόνιας μεθοδικής
διάβρωσης κανόνων και αξιών, τον
έλεγχο της οποίας προ πολλού έχασαν
εκείνοι που τόσο αφρόνως προσπάθη-
σαν να αλλάξουν στην κοινωνία μας,
χωρίς να σκεφθούν ότι μία αλλαγή είναι
επιθυμητή μόνον αν οδηγεί προς το κα-
λύτερο (θύματα της παρακμιακής συν-
ταγής: η τέχνη για την τέχνη), είναι φυ-
σικό και οι επιθυμούντες και ελπίζοντες
στην έξοδο από το σημερινό αδιέξοδο

να μην μπορούν να το επιτύχουν.
Το ιλαροτραγικό δεν είναι ότι οι σή-

μερα κυβερνώντες αγωνίζονται με πά-
θος και με αρκετή συνέπεια για να διορ-
θώσουν τις καταστροφές, που οι ίδιοι
προκάλεσαν στην οικονομία. 

Εκπλήσσει κυρίως το ότι απορούν
που οι λαϊκές μάζες και οι κακομαθη-
μένες στρατιές εκείνων που χρησιμο-
ποίησαν για να γκρεμίσουν τις αξίες
που υπήρχαν και να εξευτελίσουν και
αχρηστεύσουν την νομιμότητα, δεν
τους υπακούουν σήμερα και δεν δέχον-
ται να σεβασθούν αυτό που διδάχθηκαν
να χλευάζουν και να γκρεμίζουν. 

Και είναι αυτό φυσικό, αφού δεν
μπορεί να έχεις την παραμικρή αξιοπι-
στία όταν υποστηρίζεις και προσπαθείς
να εφαρμόσεις αυτό που πριν δύο-τρία
χρόνια ακόμα εσύ ο ίδιος αμφισβητού-
σες, κατήγγελλες και πολεμούσες χω-
ρίς έλεος και χωρίς σύνεση.

Το δε θλιβερότερο όλων είναι ότι
αυτή η νοσηρή συμπεριφορά, αυτό το
ανήθικο ήθος, διέβρωσε όλη την κοι-
νωνία, όλες τις τάξεις και όλα τα κόμ-
ματα.

Έτσι δεν είναι καθόλου περίεργο
γιατί ενώ το κυβερνών κόμμα τελεί σε
διάλυση, ταυτόχρονα και η αντιπολί-
τευση, ακόμα και η αξιωματική, δοκι-
μάζεται από τα ίδια διαλυτικά φαινό-
μενα, ενώ ταυτόχρονα λαϊκίζει εμμετικά
και υπόσχεται εις πάντα αιτούντα δισε-
κατομμύρια με το τσουβάλι από άδεια
ταμεία, με αποτέλεσμα το εκλογικό
σώμα ν’ αντιμετωπίζει με απογοήτευση
έως απέχθεια τους πολιτικούς και την
πολιτική.

Έτσι όμως τίθεται, υποσυνείδητα
προς το παρόν, σε αμφισβήτηση και η
αξία της δημοκρατίας, την οποία εκ
πλάνης πιστεύομε ότι έχομε και μάλι-
στα σε πλεόνασμα. 

Γιατί δεν θα κουρασθούμε να τονί-
ζουμε ότι δημοκρατία χωρίς σεβασμό
της νομιμότητας δεν νοείται. Και στην
Ελλάδα σχεδόν κανείς (και ιδίως οι
ισχυροί) δεν σέβεται τους νόμους, σε
σημείο ώστε να γίνεται πια εμφανές ότι
ακόμα και στον χώρο της δικαιοσύνης
η νομιμότητα δεν χαίρει άκρας υγείας.

Πώς θα βγούμε από το σημερινό
αδιέξοδο; Εμείς δεν γνωρίζομε την
απάντηση. Πολύ περισσότερο που για
να υπάρξει αναζήτηση της απαντή-
σεως, πρέπει να προηγηθεί η αναγνώ-
ριση της αλήθειας των καταγγελιών
μας –θα πρέπει δηλαδή οι κάθε είδους
στρουθοκάμηλοι να βγάλουν το κεφάλι
τους από την άμμο. 

Αυτό πάντως που με βαθειά λύπη
μας διαπιστώνουμε είναι ότι το πολιτικό
και κοινωνικό μας σύστημα έχει φθάσει
σ’ αυτό το αδιέξοδο σε μία στιγμή που
η οικονομία είχε αρχίσει να σταθερο-
ποιείται και να έχει προοπτικές ανακάμ-
ψεως και ενώ διανύομε την περίοδο
που, χάρις στο πακέτο Ντελόρ και τις
δραματικές αλλαγές στα Βαλκάνια, πα-

ρείχετο μία σπάνια ευκαιρία να εκσυγ-
χρονισθούμε, να εξυγιάνουμε την οικο-
νομία μας, να την εντάξομε με μικρό
σχετικά κόστος στο διεθνές οικονομικά
ανταγωνιστικό σύστημα και να επωφε-
ληθούμε των ευκαιριών που μπορεί να
δώσει η Βαλκανική ενδοχώρα.

Και ας μην λησμονείται ποτέ ότι η
συνεχιζόμενη γενναία χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποδει-
κνύεται ότι δεν είμαστε σε θέση να
απορροφήσουμε και να αξιοποιήσουμε,
είναι η τελευταία –επαναλαμβάνουμε–
η τελευταία ευκαιρία που μάς παρέ-
χουν γενναιόδωρα οι Ευρωπαίοι εταίροι
μας. Αν προλάβουμε, θα παραμείνουμε
στο ευρωπαϊκό τραίνο. 

Αλλιώς, θα ξεμείνουμε μόνοι στον
σταθμό, καθώς θα απομακρύνεται η
αμαξοστοιχία. Και είναι γνωστό από την
λαϊκή σοφία ότι το ξεμοναχιασμένο
πρόβατο το κατασπαράσσουν οι λύκοι.

Και δεν είναι λίγοι αυτοί που μάς τρι-
γυρίζουν και που ετοιμάζονται ήδη γι
αυτό.

europeanbusiness.gr

Συνέχεια από τη σελ. 11

Παρέλαση μέ μαντήλα; 

Δύο απλά επιχειρήματα:
α) Τό νά κρατάς τήν σημαία, τό νά

είσαι παραστάτης, ή νά παρελαύνεις,
δέν είναι μαθητικός έπαινος. Τιμάς
τούς ήρωες οι οποίοι θυσιάστηκαν γιά
τήν Πατρίδα καί απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι έχεις εθνικό φρόνημα.
Άλλη στιγμή, βραβείο μαθητικών επι-
δόσεων, μπορεί νά δοθεί σέ όποιον
αξίζει χωρίς περιορισμό.

β) Οι αγωνιστές τού 1821, έπιασαν
τά όπλα πρώτα γιά τού Χριστού τήν
Πίστη τήν Αγία καί γιά τής Πατρίδος
τήν Ελευθερία. Τό κοριτσάκι παρή-
λασε υπέρ τού Χριστού; Τού τό είπε
κανένας;
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ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Τό Σαββατοκύριακο 14 & 15 Μαΐου πανη-

γύρισε ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Κυρίλλου
καί Μεθοδίου στό Ὀλυμπιακό Χωριό. Ἐκτός
ἀπό τήν κοσμοσυρροή τῶν πιστῶν στόν Ναό,
μεγάλη ἐπιτυχία εἶχε καί τό παράλληλο πρό-
γραμμα. Τό πλῆθος μικροπωλητῶν καί κυ-
ρίως μουσικό καί τό χορευτικό πρόγραμμα,
ἔδωσε τήν εὐκαιρία στούς κατοίκους νά ἀφή-
σουν γιά λίγο τήν κρίση καί νά ξεσκάσουν. 

Τό Σάββατο, χόρεψαν τό Λύκειο Ἑλληνί-
δων Ἀχαρνῶν καί τό χορευτικό τμῆμα τοῦ
πολιτιστικοῦ συλλόγου «Κόκκινος Μύλος».
Ἀκολούθησε τό μουσικό πρόγραμμα μέ κλα-
ρίνο, βιολί κ.τ.λ. μέ ἐνθουσιώδη συμμετοχή
τοῦ κοινοῦ. Τήν Κυριακή εἴχαμε τό χορευτικό
τμῆμα τού συλλόγου γονέων  τοῦ 27ου &
30ου Δημοτικοῦ Σχολείου μέ τόν σύλλογο
γυναικῶν «Καλλιπάτειρα». Μετά ἦταν ἡ
Εὔξεινος Λέσχη Ἀχαρνῶν & Ἀττικῆς «Ὁ Κα-
πετάν Εὐκλείδης», οἱ Tὁποῖοι μᾶς τιμοῦ ἀνελ-
λιπῶς από τό 2006, καί στήν συνέχεια τό ίδιο
μουσικό συγκρότημα. Θά πρέπει νά επιση-
μάνουμε ὅτι ἡ ἀρωγή τοῦ Δήμου ἦταν ὑπο-
δειγματική καί τούς εὐχαριστοῦμε. 

Τήν ἑορτή τίμησαν μέ τήν παρουσία τους:
Ὁ φίλος τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ Πρεσβευ-
τής Σλοβακίας Peter Michalko, οἱ βουλευτές
Βασίλειος Οἰκονόμου καί Ἀθανάσιος Μπού-
ρας, ὁ διοικητής τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος
Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ Ἀστυνομικός Ὑποδιευ-
θυντής Ἀθανάσιος Φραγκιουδάκης, ὁ Γενικός
Γραμματέας τοῦ Δήμου Ἀθανάσιος Κατσι-
γιάννης, οἱ ἀντιδήμαρχοι Θεόδωρος Συρινί-
δης, Ἀντώνιος Παλιούρας καί Ἀναστάσιος
Χίος, ἡ Περιφεριακή Σύμβουλος Ἰωάννα
Τσούπρα, οἱ Δημοτικοί Σύμβουλοι Παναγιώ-
της Ἀναγνωστόπουλος καί Μαρίνος Μουκά-
νης καί ὁ Λυκειάρχης Θρακομακεδόνων
Λαμπρινός Πλατυπόδης.

Η κάτοικος  του Ολυμπιακού
Χωριού Ιωάννα Μαρκεσίνη έχει
πάρει πλήρη αθλητική υποτροφία
και συνδυάζει τις σπουδές με τον
αθλητισμό στο EAST TENNESSEE
STATE UNIVERSITY στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες Αμερικής

Η Ιωάννα μας, πέτυχε μια
ακόμα πολύ σημαντική νίκη και
βοήθησε το East Tennessee State
University να παραμείνει αήττητο,
στις πρώτες 8 αναμετρήσεις του
στη φετινή σεζόν. Μοναδικές στιγ-
μές για την ομάδα της Ελληνίδας
τενίστριας, που για πρώτη φορά
από το 2010 πήρε θέση στην κα-
τάταξη.

Μια πολύ μεγάλη και δύσκολη
νίκη πέτυχε η Μαρκεσίνη, η οποία
επικράτησε της Christine Kharke-
vitch με 4-6, 6-2, 7-5 και βοήθηκσε
το East Tennessee State University
να πάρει την εκτός έδρας νίκη με
4-1 επί του University of North Car-
olina Wilmington.

Αυτή ήταν η 8η διαδοχική νίκη
για το East Tennessee State Univer-
sity, που βελτίωσε το ρεκόρ του
στη σεζόν σε 8-0. Η Μαρκεσίνη
έχει προσωπικό ρεκόρ 6-0 στα
μονά.

Λίγες μέρες πριν, η ομάδα του
πανεπιστημίου μπήκε και για
πρώτη φορά στην κατάταξη του
κολεγιακού πρωταθλήματος των
ΗΠΑ, μετά από 6 χρόνια, δηλαδή
από το 2010!

Νέα νίκη για τη
Μαρκεσίνη
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Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον Δήμο Αχαρνών 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του
Δήμου Αχαρνών με την Ελληνική Επι-
τροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)
του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και μέσω του Εθνικού Πα-
ρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών
Πεδίων, είναι δυνατή η ενημέρωση
των κατοίκων για τις τιμές ηλεκτρο-
μαγνητικής ακτινοβολίας από 4 σταθ-
μούς μέτρησης εντός των ορίων του
Δήμου Αχαρνών.

Οι 4 σταθμοί μέτρησης μετρούν
την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολίας
από σταθμούς κεραιών όλων των ει-
δών και έχουν τοποθετηθεί στις πε-
ριοχές: Νεάπολη, Κόκκινος Μύλος,

Κεντρικό Μενίδι και Θρακομακεδό-
νες.

Βάσει του σχεδιασμού οι σταθμοί
μέτρησης είναι δυνατό να εγκατα-
σταθούν και σε άλλες περιοχές του
Δήμου, με στόχο τον διαρκή έλεγχο
της τήρησης των θεσμοθετημένων
ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού
στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Οι κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών
μπορούν να ενημερώνονται για τις
μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας από τους ανωτέρω στα-
θερούς σταθμούς μέτρησης, στην ιστο-
σελίδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
www.paratiritirioemf.eeae.gr (μετρήσεις
ακτινοβολίας - επιλογή από χάρτη) ή
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών
(www.acharnes.gr) κάνοντας κλικ στη
σχετική εικόνα (banner).

κ. Γεώργιος Βλάχος, κ. Ἀθανάσιος Μπού-
ρας. Ἐκ μέρους τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς
ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Ἀνατολικῆς
Ἀττικῆς κ. Πέτρος Φιλίππου καί ἡ Πε-
ριφερειακή Σύμβουλος κα Ἰωάννα Τσού-
πρα. Ὁ πρόεδρος τῆς Περιφερειακῆς
Ἕνωσης Δήμων Ἀττικῆς (ΠΕΔΑ) καί
Δήμαρχος Νέας Ἰωνίας κ. Ἡρακλῆς Γκό-
τσης. Οἱ Δήμαρχοι: Ἁγίων Ἀναργύρων-
Καματεροῦ κ. Νικόλαος Σαράντης, Διο-
νύσου κ. Διονύσιος Ζαμάνης, Κηφισιᾶς
κ. Γιῶργος Θωμάκος, Πεντέλης κ. Δη-
μήτρης Στεργίου, Φυλῆς κ. Χρῆστος
Παππούς.  Ὁ Ἐπιτελάρχης ΔΑΕ – Ὑπο-
πτέραρχος Μαρίνος Λούκος.

Τιμώμενο πρόσωπο στή φετινή Ἀνθο-
κομική Ἔκθεση Ἀχαρνῶν ἦταν ὁ πρε-
σβευτής τῆς Δημοκρατίας τοῦ Καζακ-
στάν κ. Ἀλεξέι Βολκόφ, ὁ ὁποῖος κατέ-
φθασε στήν Ἀνθοκομική Ἔκθεση συνο-
δεία πολυπληθοῦς ἀντιπροσωπείας.

Ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ Δήμου κ.
Ἀθανάσιος Κατσιγιάννης, ὁ πρώην
Ὑπουργός καί πρώην Δήμαρχος
Ἀχαρνῶν κ. Ντίνος Βρεττός, ὁ πρώην
Δήμαρχος Ἀχαρνῶν κ. Παναγιώτης Φω-
τιάδης. Οἱ Ἀντιδήμαρχοι Ἀχαρνῶν: Παι-
δείας, Πολιτισμοῦ, Ἀθλητισμοῦ καί Νέας
Γενιᾶς κ. Εὐστάθιος Τοπαλίδης, Οἰκο-
νομικῶν κ. Θεόφιλος Ἀφουξενίδης, Δι-
οικητικῶν Ὑπηρεσιῶν & Ἀνθρώπινου
Δυναμικοῦ καί Θρακ/νων κ, Ἀναστάσιος
Χῖος, Καθαριότητας καί Ἀνακύκλωσης
κ. Θεόδωρος Συρινίδης, Κοινωνικῆς Πο-
λιτικῆς κ. Ἑλένη Σαχσανίδη, Τοπικῆς
Ἀνάπτυξης καί Ἐξυπηρέτησης τοῦ Πο-

λίτη & Ἀχαρνῶν κ. Ἀντώνης Παλιούρας.
Ἐπίσης ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΝ.ΠΑ καί
Ἀντιδήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτρης Καμ-
πόλης, ὁ πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Φρον-
τίδας Ἀχαρνῶν κ. Γιῶργος Δασκαλάκης,
ἡ πρόεδρος τῆς ΔΗΚΕΑ κα Μαρία Ναυ-
ροζίδου, ὁ πρόεδρος τοῦ Κέντρου ἈμΕΑ
ΑΡΩΓΗ κ. Νίκος Γκασούκας, ὁ πρόεδρος
τῆς Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀ' βάθμιας
Ἐκπαίδευσης κ. Κώστας Καρυδάκης, ἡ
πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς Β'
βάθμιας Ἐκπαίδευσης κα Γεωργία Εὐθυ-
μιάδου, οἱ Δημοτικοί Σύμβουλοι Πανα-
γιώτης Γρηγοριάδης, Δημήτρης Γιαννα-
κόπουλος καί Ἠλίας Ζητούνης, ὁ Διευ-
θύνων Σύμβουλος τῆς Ἐπενδυτικῆς
Ἀχαρνῶν κ. Χαράλαμπος Ζάχαρης, ἡ
πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Ἑνότητας
Ἀχαρνῶν κα Χρύσα Δουρίδα, Τοπικοί
Σύμβουλοι Ἀχαρνῶν καί Θρακ/νων κα-
θώς καί ἡ Πρόεδρος τῆς Τ.Ο. ΝΔ
Ἀχαρνῶν – Θρακ/νων Γεωργία Βλάχου.

Ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων πραγματο-
ποιήθηκε ὑπό τούς ἤχους τῆς Φιλαρμο-
νικῆς Ὀρχήστρας Ἀχαρνῶν, ἐνῷ μετά
τό πέρας τῶν ἐγκαινίων ἀκολούθησε
συναυλία τῆς Δημοτικῆς Ὀρχήστρας
Ἀχαρνῶν. 

Ο ιστορικός Δήμος Αχαρνών
συμμετέχει στην Αμφικτυονία Αρ-
χαίων Ελληνικών Πόλεων μαζί με
πλήθος δήμων από όλη την Ελ-
λάδα, ύστερα και από την υπο-
γραφή της ιδρυτικής πράξης της
αμφικτυονίας από τον Δήμαρχο
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό.

Δικαίωμα συμμέτοχης στην Αμ-
φικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πό-
λεων έχουν οι Δήμοι όλης της χώ-
ρας που διαθέτουν επισκέψιμους
μουσειακούς ή αρχαιολογικούς χώ-
ρους και σκοπός της σύμπραξης αυ-
τής είναι η προστασία, η ανάδειξη
και η διάδοση της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.

Η συνεργασία των Δήμων που
συμμετέχουν στην Αμφικτυονία

Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων ανα-
μένεται να έχει ευεργετικά αποτε-
λέσματα στον τουρισμό, την ανά-
πτυξη και την επιχειρηματικότητα
στην χώρα αλλά και σε κάθε τοπική
κοινωνία ξεχωριστά.

Η εκδήλωση για την υπογραφή
της ιδρυτικής πράξης της Αμφι-
κτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πό-
λεων από τους Δημάρχους των δή-
μων μελών, πραγματοποιήθηκε
στο Μουσείο της Ακρόπολης πα-
ρουσία του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Παναγιώτη Κουρουμπλή. Στην εκ-
δήλωση παραβρέθηκε, η Πρόεδρος
της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής
της Ουνέσκο κυρία Αικατερίνη Τζι-
τζικώστα και ο πρέσβης της Κίνας
στην Ελλάδα κ. Τζόου Σιαολί.

Ο Δήμος Αχαρνών μέλος της Αμφικτυονίας
Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων 

Την Τετάρτη 8/6/2016, εκπρόσωποι
του Συλλόγου κατά της Εγκληματικό-
τητας και τον Ναρκωτικών στο Δήμο
Αχαρνών μαζί με τον βουλευτή Αττι-
κής κ. Νάσο Αθανασίου συναντήθη-
καν με τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, κ. Νίκο Τόσκα. Τα προβλήματα
του Δήμου Αχαρνών γνωστά σε όλους.
Η εμπορία και η διακίνηση ναρκωτι-
κών, η ηχορύπανση και η ενίσχυση
της αστυνόμευσης ήταν κυρίως τα θέ-
ματα συζήτησης.

Ο βουλευτής, καθώς γνωρίζει αρκετά
τις συνθήκες που επικρατούν στην πε-
ριοχή της Δυτικής Αττικής, ζήτησε από
τον υπουργό αύξηση της αστυνόμευ-
σης και μέτρα για την βελτίωση της κα-
θημερινότητας των πολιτών.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι είναι διατε-
θειμένος να στείλει μήνυμα στα παρα-
βατικά στοιχεία που λυμαίνονται και

γκετοποιούν τις γειτονιές των Αχαρνών,
προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια
και η αξιοπιστία των θεσμών στα μάτια
των πολιτών. 

Στη συνάντηση τέθηκαν θέματα όπως,
η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού επι-
χειρησιακού σχεδιασμού για την όσο
δυνατόν εξάλειψη της εμπορίας ναρ-
κωτικών, η προώθηση επιτέλους της
τροποποίησης της διάταξης περί ηχο-
ρύπανσης σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης και η τήρηση των υπο-
γεγραμμένων δεσμεύσεων του Συμφώ-
νου Συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών
και της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ
των οποίων είναι και η εγκατάσταση
των αστυνομικών υπηρεσιών στο σχολείο
της Αυλίζας.

Εμείς απλά συνεχίζουμε έναν αγώνα
μέχρι την τελική δικαίωση σε πείσμα
των καιρών και των ανθρώπων.

Ο Σύλλογος κατά της Εγκληματικότητας και
των Ναρκωτικών στον Υπουργό Προ.Πο

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Μερικά ἀπό τά θέματα πού ἔχουν αναρτηθεῖ στό blog μας καί δέν χωροῦν στήν εφημερίδα
Συγκλονιστικές φωτογραφίες
από την διαμαρτυρία των ελ-
ληνορθόδοξων του Λιβάνου
εναντίον της τούρκικης ταινίας
«1453»! 22/01

N.Koτζιάς: "Με τα χρήματα
που ξοδεύουμε σε πρόσφυγες-
λάθρο δεν θα χρειάζονταν να
κάνουμε περικοπές στις συν-
τάξεις"!  23/01

22.000 νοσοκόμες στις ΗΠΑ αρ-
νούνται τα υποχρεωτικά εμβό-
λια… Γιατί αραγε; 01/02

Πώς η Ρουμανία πλήρωσε το
ΔΝΤ 05/02

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΦΟ-
ΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ;  05/02

Πανούσης για προσφυγικό: Ο
Θεός να βάλει το χέρι του αλλά
πάμε σε εθνική καταστροφή
16/02

Αυστριακή μυστική υπηρεσία:
«Εταιρείες από τις ΗΠΑ χρη-
ματοδοτούν τα κυκλώματα λα-
θρομετανάστευσης προς την
Ευρώπη»  16/02

Στα πρόθυρα χρεοκοπίας η Εκ-
κλησία της Ελλάδος 16/02

Πετάξτε το ποπ-κορν από τα
σπίτια σας! Προκαλεί...  18/02

Νεολαία Φιλελεύθερων Σουη-
δίας: Νομιμοποίηση της νεκρο-
φιλίας και της αιμομιξίας 22/02

Αδιανόητο: "Μην ανησυχείτε
που έκλεισαν τα Σκόπια τα σύ-
νορα - Θα τους φιλοξενήσουμε
όλους εμείς" "ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΑΛΛΑ ΘΑ
ΤΟ ΣΥΝΗΘΙΣΟΥΜΕ"  23/02

Τραγικό: Βρέθηκαν δολοφονη-
μένοι οι γιατροί που ανακάλυ-
ψαν στα παιδικά εμβόλια έν-
ζυμα που προκαλούν αυτισμό
(ΒΙΝΤΕΟ) 24/02

ΕΝΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΝΕΤΑΙ:
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥ-
ΝΗΣ ΚΑΝΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΚΕΪ,
ΛΕΣΒΙΩΝ, ΜΠΑΪ, ΤΡΑΝΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ!!!
28/02

Ιμάμης σε τζαμί των Μεγάρων
καλεί τους μουσουλμάνους της
Ελλάδας σε εξέγερση: "Σηκώ-
στε το σπαθί εναντίον των απί-
στων" [βίντεο] 01/03

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ: ΤΑ «ΑΥ-
ΤΟΝΟΗΤΑ», Η «ΜΙΖΕΡΙΑ» ΚΑΙ
«Η ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ»
01/03

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ: Απεχθά-
νομαι τους πολύτεκνους, τους
γράφω στα παλιά μου τα πα-
πούτσια 03/03

Ο Ιλίου Αθηναγόρας με τα παι-
διά των Ρομά στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας (ΦΩΤΟ)  03/03

Εβραίος επιχειρηματίας εξηγεί
πως έστησαν οι Εβραίοι τους
δυο Παγκοσμιους Πολεμους
και πως κυβερνούν τον κόσμο,
κατέχoντας το χρήμα 05/03

FT: Η κυπριακή απόδραση από
το μνημόνιο - Να το διαβάσουν
οι... αγανακτισμένοι και οι αν-
τιμνημονιακοί υποκριτές...
05/03

Η αύξηση της φορολογίας δεν
γίνεται εξ ανάγκης, επειδή δή-
θεν δεν μπορούν να κάνουν
αλλιώς. Είναι πολιτική επιλο-
γή...  08/03

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Αντικαθιστούν
τους Έλληνες εργαζόμενους
με μετανάστες! (ΦΕΚ) 09/03

Κρυφή κάμερα κατέγραψε Ιμά-
μη στη Δανία: "Στόχος μας είναι
η κατάκτηση της Ευρώπης
μέσω των λαθρομεταναστών"
[βίντεο]  11/03

Βουλγαρία: Τιμωρία σε όσους
φορούν μπλουζάκι με το σφυ-
ροδρέπανο; Το κήρυγμα της
κομμουνιστικής ιδεολογίας εί-
ναι ισοδύναμο με τη φασιστική
ιδεολογία 15/03

Η ΑΓΚΥΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΘΕ-
ΛΟΥΝ ΤΑ ΔΕΚΑΕΞΙ ΝΗΣΙΑ
Τουρκικά κυβερνητικά ΜΜΕ:
"Ευχαριστούμε για την βίζα
αλλά θα καταλάβουμε τα νη-
σιά που μας ανήκουν" (φωτό)
15/03

ΣΟΥΗΔΙΑ: Επιστολή μαθητών
δημοτικού: «Φοβόμαστε, δεν
θέλουμε να ξαναπάμε σχο-
λείο». Τρόμος σε σχολείο που
γέμισε παιδιά προσφύγων. Χτυ-
πάνε και στραγγαλίζουν τους
Σουηδούς μαθητές. Η διευθύν-
τρια συμβουλεύει τους γονείς
να.. «δείξουν κατανόηση». 18/03

Εχετε τζάκι στο σπίτι; Τότε πρέ-
πει να το διαβάσετε 18/03

Έλεος. Τί άλλο θά ακούσουμε:
Σαουδάραβες επιστήμονες υπο-
στηρίζουν: "Οι γυναίκες είναι
θηλαστικά και έχουν ίσα δι-
καιώματα με τα ... ζώα"  18/03

Οι ειδικοί προειδοποιούν τους
ηλικιωμένους: Θανατηφόρα η
"μίξη" φαρμάκων 23/03

Εμείς ισλαμική μαντίλα και οι
Άραβες με Σταυρό και παιάνι-
σμα του "Μακεδονία ξακουστή"
στην παρέλαση της 25ης Μαρ-
τίου (vid)  25/03

Πόσο παίρνουν οι πιλότοι μας
και πόσο οι... Καρανίκες 26/03

Τούρκοι φτιάχνουν παπούτσια
με τον Σταυρό στην σόλα για
να τον πατάνε 26/03

Σταμάτης Σπανουδάκης: Ουαι
και αλίμονο στον άνθρωπο του
πολιτισμού που δηλώνει ότι
αγαπά τη χώρα του και τον
Χριστό  29/03

ΣΚΑΝΔΑΛΟ! Ο λαός πεινάει
και η κυβέρνηση δίνει 1.380.000
για την αποκατάσταση τζαμί!
30/03

Η λύση για το ελληνικό ποδό-
σφαιρο σε 2 απλά (...που λέει ο
λόγος) βήματα 01/04

«Δήλωση ΣΟΚ : "οι αρχές μας
λένε ΨΕΜΜΑΤΑ για τους πρό-
σφυγες"» (βίντεο) 07/04

Ξυπνάτε - Όλα τα κινήματα
των "αγανακτισμένων" είναι
χρηματοδοτούμενες "έγχρωμες
επαναστάσεις" 07/04

Με ένα κλέφτικο τραγούδι Ελ-
ληνόπουλα συγκλονίζουν την
Αυστραλία (βίντεο-φωτο) 07/04

Ολυμπιακό Χωριό: μύθοι και
πραγματικότητα 10/04

Ι.Σαββίδης σε ΣΥΡΙΖΑ: «Αν δεν
θέλετε τις επενδύσεις στραφεί-
τε στον Μαρξ»  12/04

Συγκλονιστικό βίντεο: Κρήτες
και Πόντιοι χορεύουν αντικρι-
στά  12/04

«Όλοι ασχολούνται με τον
Τράμπ και ουδείς με την άνοδο
του… κτήνους» 13/04

Τρίγωνο Λάμπρου - ύποπτων
ΜΚΟ - διακινητών.... Δύο βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ αγκαλιά
με μασκοφόρους  18/04

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ (1931-
2016): ΕΝΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΡΑΤΙΣΤΗΣ 21/04

Αριστερές προθέσεις και άλλα
μέρη του λόγου  25/04

Οι Σύγχρονοι Διώκτες του Ελ-
ληνισμού: Στα Χέρια Αλβανών
Δολοφόνων οι Περιουσίες Ελ-
λήνων στη Β. Ήπειρο 26/04

«Η Ε.Ε. είναι δημιούργημα της
CIA»  03/05

Πανεπιστήμιο κατηγορεί το εμ-
βόλιο MMR για την επιδημία
παρωτίτιδας  03/05

Οι τρεις στόχοι των αποδομη-
τών 06/05

Η Ελλάδα Πρέπει να Εγκατα-
λείψει την Ευρωζώνη για να
Ανακτήσει την Εθνική Κυριαρ-
χία της 07/05

Αποκαλυπτικό βίντεο: Πρόσφυ-
γες στην Ειδομένη διαδηλώ-
νουν υπέρ των ισλαμιστών στο

Χαλέπι - Επιτέθηκαν στις αστυ-
νομικές δυνάμεις  09/05

Κοροϊδία τα δήθεν αφορολό-
γητα των παιδιών!  13/05

Έξω από τα δόντια τα λέει ο τ.
πρέσβης Ι. Κοραντής - Ενδοτικές
οι κυβερνήσεις της τελευταίας
20ετίας στις τουρκικές προκλή-
σεις - Χρειάζεται μια πανεθνική
συσπείρωση για να αποφύγου-
με τον εθνικό ακρωτηριασμό
13/05

ΜΗΝ… ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝ-
ΤΕΛΟΝΙΑ ΚΑΤΩ ΓΙΑΤΙ ΑΛ-
ΛΙΩΣ….  15/05

Τρομερές αποκαλύψεις ανώνυ-
μου μέλους του Κογκρέσου σε
βιβλίο: «Είναι πολύ πιο εύκολο
απ’ όσο νομίζετε να χειραγω-
γήσετε ένα έθνος αφελών, εγω-
κεντρικών προβάτων που πο-
θούν την στιγμιαία ικανοποί-
ηση»  15/05

Πρώην αρχηγός MI6: "Η βίζα
για τους Τούρκους είναι διε-
στραμμένη ιδέα - Είναι σαν να
βάζεις βενζίνη στη φωτιά"
16/05

Οι κόκκινοι φασίστες "αριστε-
ροί" με τις βαριοπούλες και φα-
σιστερή τρομοκρατία στα ελ-
ληνικά πανεπιστήμια  20/05

ΕΙΚΟΣΙ ΝΗΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ! Ιταλικοί
χάρτες-φωτιά! 20/05

Απαγορεύεται με νόμο κάθε
αναφορά στον κομμουνισμό σε
δημόσιους χώρους  21/05

Πούτιν: Οι πνευματικές δυνά-
μεις, η πίστη, ο πατριωτισμός
βοηθούσαν τους λαούς μας να
ξεπεράσουν τις δύσκολες δο-
κιμασίες  26/05

Συνεδρίαση του Τοπικού Συν-
τονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας Δήμου Αχαρνών
25/05

Βενιζέλος-Μπακογιάννη: Να
σταματήσει να εφαρμόζεται η
Σαρία στους μουσουλμάνους
της Θράκης  27/05

Αναζητούνται ανόητοι ταξικοί
εχθροί - επενδυτές  29/05

Εθνικό σχολείο και όχι αριστερό
τουβλοποιείο  30/05

Πτώση 40% Στα Έσοδα Από Τα
Εισιτήρια Στις Αστικές Συγκοι-
νωνίες. Μαντέψτε ποιός θα κα-
λύψει τα ελλείμματα...  30/05

Χειροτονήθηκε ο Αρχιδιάκονος
της Μητροπόλεως Ιλίου
(ΦΩΤΟ)  31/05

Σε ένα ατέλειωτο παιχνίδι μετα-
τράπηκε το Παιδικό Φεστιβάλ Ανα-
κύκλωσης που πραγματοποιήθηκε
στον προαύλιο χώρο του Δημαρ-
χείου Αχαρνών την Παρασκευή 27
και το Σάββατο 28 Μαΐου, σε συνερ-
γασία του Δήμου Αχαρνών και της
εταιρείας ανακύκλωσης ΦΑΙΔΡΑ. 

Η εξαιρετική οργάνωση και λει-
τουργία της παιχνιδούπολης από
την "Happy Time" περιελάμβανε ψυ-
χαγωγικά και εκπαιδευτικά παιχνί-
δια, παραστάσεις με μάγους, το φου-
σκωτό της ανακύκλωσης,
μουσικοχορευτικές παραστάσεις και
δημιουργική απασχόληση παιδιών. 

Κοινή συνισταμένη όλων αυτών
ήταν η ευαισθητοποίηση των μι-
κρών επισκεπτών του Παιδικού Φε-
στιβάλ Ανακύκλωσης σε θέματα
ανακύκλωσης και προστασίας του
Περιβάλλοντος. 

Στο κλείσιμο του φεστιβάλ το
Σάββατο 28 Μαΐου συμμετείχαν
ομάδες ελεύθερης γυμναστικής της
"Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων". Τα
κορίτσια της "Ολυμπιάδα" εντυπω-
σίασαν για ακόμη μια φορά και απέ-
δειξαν ότι διατηρούν υψηλό επίπεδο
και ότι μόνο τυχαίο δεν είναι το γε-
γονός ότι καταλαμβάνουν τόσες και
τόσες διακρίσεις σε Ελλάδα και εξω-
τερικό. 

Καθ' όλη τη διάρκεια του Παιδι-
κού Φεστιβάλ Ανακύκλωσης, η εται-
ρεία ΦΑΙΔΡΑ που συνδιοργάνωσε με
τον Δήμο Αχαρνών το φεστιβάλ,
είχε στήσει κάδους για την ανακύ-
κλωση ηλεκτρικών συσκευών, αλλά
και ένα κοντέινερ για μεγαλύτερες
συσκευές. 

Κάθε μικρός επισκέπτης του Παι-
δικού Φεστιβάλ Ανακύκλωσης εκτός
από σακούλες ανακύκλωσης
έπαιρνε και δώρο ένα μικρό λου-
λούδι στο γλαστράκι του, προσφορά
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φυ-
τωριούχων Αχαρνών Αττικής. Τα
νερά που προσφέρονταν δωρεάν,
ήταν μια προσφορά της εταιρείας ΒΙ-
ΚΟΣ, ενώ τα δώρα των κληρώσεων
ήταν προσφορά του παιδικού σταθ-
μού ΑΣΤΕΡΑΚΙ και του Paradise
Park. Σημαντική ήταν επίσης και η
συνεισφορά της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ στην κάλυψη των εξό-
δων μεταφοράς των μαθητών.

Κέφι, παιχνίδι και…
ανακύκλωση στο Παιδικό
Φεστιβάλ Ανακύκλωσης

στον Δήμο Αχαρνών


