
Στίς 22 Μαΐου 1963 ἡ δολο-
φονία τοῦ βουλευτῆ Γρη-
γόρη Λαμπράκη, ἀνάγ-

κασε τόν Κ. Καραμανλή νά ἀνα-
φωνήσει: «Μά, ποιός κυβερνᾶ
αὐτόν τόν τόπο;». Παραλλάσσον-
τας τήν φράση, ἀναρωτιόμαστε
τί συμβαίνει στόν κόσμο;

Μέχρι τό 1990 θαυμάζαμε ὅλοι
τό «ἰαπωνικό μοντέλο». ᾿Εξαιρε-
τικά ὑψηλοί ρυθμοί ἀνάπτυξης,
ἀπίστευτη παραγωγή, εἰσαγωγή
νέων τεχνολογιῶν τήν ἔκαναν
νά δείχνει ξεχωριστή περίπτωση
καί νά συνιστᾶ παράδειγμα χώ-
ρας, μέ οἰκονομία «βράχο». Δέν
καταλάβαμε πῶς κατέρρευσαν
τά χρηματιστήρια τῆς Ν.Α. ̓ Ασίας
καί ἐξαθλιώθηκαν ἑκατοντάδες
ἑκατομμυρίων λαοῦ, μέ παιχνίδια
πού γίνονται μέσα σέ κάποια
γραφεῖα.

Στίς μέρες μας διαπιστώσαμε
ὅτι δέν χρωστοῦμε μόνον ἐμεῖς.
῞Ολα τά κράτη ὀφείλουν ποσά
πού δέν μποροῦν νά ξεπληρώ-
σουν, ἀπό τά μικρότερα μέχρι τά
μεγαλύτερα. Οἱ ΗΠΑ ἔχουν κο-
λοσσιαῖες ὑποχρεώσεις καί ὅπως
πλέον εἶναι γνωστό τοῖς πᾶσι,
ὅποιος χρωστᾶ ἔχει μειωμένη κυ-
ριαρχία. Δηλαδή ὅλοι εἴμαστε
ὑποτελεῖς. ᾿Αλλά ποῦ; Ποιές εἶναι

αὐτές οἱ «ἀγορές» πού χειρίζονται
ὅλο τόν κόσμο σάν πιόνια σκα-
κιοῦ; Τά τελευταῖα χρόνια φούν-
τωσε ἕνα νέο «φροῦτο»: Οἱ οἴκοι
ἀξιολόγησης. ᾿Ελάχιστες χρη-
ματοπιστωτικές ἐταιρίες, ἀποφα-
σίζουν ἐν κρυπτῶ καί παραβύστω
καί πτωχεύουν καί διαλύουν ὁλό-
κληρα ἔθνη πολύ ἀποτελεσμα-
τικώτερα ἀπό πυρηνικές βόμβες.
Μέχρι καί ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ
Μπάρακ ᾿Ομπάμα ἐξεμάνη τό
2011 ἐναντίον αὐτῶν τῶν «οἴκων»
καί φάνηκε πόσο ἀνίσχυρος εἶναι
μπροστά τους. Πενῆντα οἰκογέ-
νειες σέ ὄλο τόν κόσμο, εἶναι
αὐτές πού στήν οὐσία κυβερνοῦν
καί ὄχι αὐτοί πού φαίνονται. Οἱ
πέντε περίπου ἐξ αὐτῶν εἶναι
στήν κορυφή.

«Ἄφησέ με ἐλεύθερο νά ἐκδίδω
καί νά ἐλέγχω τά χρήματα ἐνός
ἔθνους καί δέν μέ ἐνδιαφέρει ποι-
ός ψηφίζει τούς νόμους του», εἶχε
ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὁ M.A.
Rothschild, ἐπιφανές μέλος τῆς
ὁμώνυμης οἰκογένειας, ἡ ὁποία
ἵδρυσε στά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα
τά γνωστά τραπεζικά καί χρη-
ματοπιστωτικά ἱδρύματα.

Στήν ῾Ελλάδα οἱ Rothschild
ἦλθαν ἀπό τό 1824. Ἀπό αὐτούς
εἴχαμε πάρει τά πρῶτα δυό δά-

νεια, γιά τήν ἀπελευθέρωσή μας
ἀπό τούς Τούρκους. Τά δάνεια
αὐτά τά ἀποπληρώσαμε τό 2000.
῾Ως σύμβουλοι τοῦ ῎Οθωνα ἐπί
τῶν οἰκονομικῶν, κυβερνοῦσαν
οὐσιαστικά τό κράτος. Αὐτοί δέν
ἐπέτρεψαν νά πραγματοποιηθεῖ
καί τό ΤΑΜΑ τοῦ ἔθνους. Τό 1841
ἵδρυσαν τήν Ἐθνική Τράπεζα τῆς

Ἑλλάδος, λαμβάνοντας τήν ἀπό-
λυτη πλειοψηφία. Εἴχαμε δηλαδή
καθολική διοίκηση τοῦ κράτους
μας, ἀπό τή συγκεκριμένη οἰκο-
γένεια. Τό παράδοξο εἶναι ὅτι τό
καταστατικό της Τράπεζας ἔχει
ἕνα ὄρο στό ἄρθρο 48, πού λέει
ὅτι ποτέ, κανένας ἄλλος φορέας
ἤ κράτος δέν μπορεῖ νά ἐλέγξει
τήν Τράπεζα. Τό 1928 οἱ Rothschild
ἵδρυσαν τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλά-
δος, μέσω τῆς Ἐθνικῆς. μεταβι-
βάζοντας τό δικαίωμα στήν νέα
Τράπεζα, νά κόβει νόμισμα, ἔχον-
τας βεβαίως καί ἐκεῖ τήν ἴδια
πλειψηφία.

Μέ παρεμφερεῖς τρόπους τούς
ἀνήκουν σχεδόν ὅλες οἱ κεντρικές
τράπεζες. Τόν Μάιο τοῦ 2012 ἀνα-
κοινώθηκε ὅτι οἱ τεράστιες δυ-
ναστείες Rothschild καί Rockfeler
(κυρίαρχη στήν ᾿Αμερική) ἕνωσαν

τίς δυνάμεις τους. Τί θέλουν; Πε-
ριουσία; ῞Ολος ὁ κόσμος δικός
τους εἶναι. Τήν ΕΞΟΥΣΙΑ ἐπιθυ-
μοῦν. Βεβαίως τήν κατέχουν ἔμε-
σα μέσω τοῦ πλούτου, ἀλλά τήν
ἀξιώνουν ἄμεσα, ἐπίσημα, de jure.
Μέ μία παγκόσμια κυβέρνηση.
῾Ο David Rockfeler εἴχε δηλώσει:
«Εἴμαστε στό χεῖλος μιᾶς παγ-

κόσμιας μεταμόρφωσης. Τό μόνο
πού χρειαζόμαστε εἶναι ἡ σωστή
μεγάλη κρίση καί τά ἔθνη θά
δεχθοῦν τήν Νέα Παγκόσμια
Τάξη». Αὐτή εἶναι ἡ Νέα Τάξη
πραγμάτων πού ἀκοῦμε καί γι’
αὐτό στραγγαλίζονται ὅλα τά
κράτη. Γι’ αὐτό πολεμοῦνται τά
ἔθνη-κράτη. ῾Η ἐθνική συνείδη-
ση τῶν λαῶν εἶναι ἐμπόδιο στά
σχέδιά τους καί ὅσοι πολίτες,
κόμματα, ἰδεολογίες λαμβάνουν
τέτοιες ἀντεθνικές καί διεθνι-
στικές θέσεις, γίνονται ἐκούσια
ἤ ἀκούσια ὄργανά τους.

Πολύ κατατοπιστικά εἶναι δύο
ἄρθρα στήν 8η σελίδα: «Όλες οι
Κεντρικές Τράπεζες παγκοσμίως
ανήκουν στην οικογένεια Roth-
schild εκτός απο τρείς!» καί «ΓΙΑΤΙ
δολοφονήθηκαν οἱ Λίνκολν καί
Κέννεντυ».

Παρακολουθεῖτε 
καθημερινά τό blog

τῆς ἐφημερίδας
dekeleianews.blogspot.com

Τό  Ὑπουργεῖο  Ἐσωτερικών ζημιώνει 
τόν Δήμο μέ πολλά ἑκατομμύρια. Σελ. 13
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Γυρεοαλλεργία - Δελτίο Γύρεων
Σελ. 12

῾Ο Δήμαρχος ἀθετεῖ προεκλογική καί 
μετεκλογική του ὑπόσχεση καί ἀνοίγει 
μέτωπο μέ τό ᾿Ολυμπιακό Χωριό.

Σελ. 4

Μά, ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν πλανήτη;

Ἀπό τήν παρέλαση τῆς 25ης Μαρτίου



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗἈπρίλιος 20132

Γλωσσικά
Ὁ ζακχαρώδης διαβήτης εἶναι μία πά-

θηση, πού μέ ἁπλά λόγια, χαρακτηρίζεται
ἀπό τή συγκέντρωση ζακχάρου στό αἷμα.

Ὁ ἑλληνικός ὅρος “διαβήτης” εἶναι, πλέ-
ον, παγκόσμιος καί γιά πολλούς αἰῶνες
χρησιμοποιήθηκε αὐτόνομος δίχως τόν
προσδιορισμό “ζακχαρώδης” καί σαφέ-
στατα δέν ἔχει καμμία σχέση μέ γεωμε-
τρικά ὄργανα.

Ὁ ζακχαρώδης διαβήτης στήν ἀρχαι-
ότητα ὀνομαζόταν “Δίψα” ἤ “Διψάκο”,
γιατί οἱ ἀσθενεῖς ἔπασχαν ἀπό ἀκατά-
σχετη δίψα καί ἔπιναν συνεχῶς νερό. Τό
β’ αἰώνα μ.Χ. ὁ Ἕλληνας γιατρός Ἀρεταῖος
ἀπό τήν Καππαδοκία θά πρωτοχρησιμο-
ποιήσει τόν ὄρο “διαβήτη” ἀπό τό ρῆμα
“διαβαίνω”, γιατί, λόγω τῆς πολυουρίας,
τό νερό πού ἔπινε ὁ ἀσθενής “διάβαινε”,
ἀποβαλλόταν δηλαδή, ἀπό τό σῶμα σχε-
δόν ταυτόχρονα. Ἡ ὀνομασία “διαβήτης”
χρησιμοποιήθηκε καί καθιερώθηκε στή
Δύση ἀπό τούς Λατίνους ὡς Diabetes.

Μόλις τό 1675 ὁ Ἄγγλος ἰατρός Thomas
Willis (1621-1675) θά δοκιμάσει τή γεύση
τῶν οὔρων καί θά διαπιστώσει ὅτι ἡ γεύση
τους εἶναι “σέ ὑπέροχο βαθμό γλυκιά,
σάν νά εἶναι ποτισμένα μέ μέλι ἤ ζάχαρη”.
Ο Thomas Willis προσθέτει τό ὄνομα “Σακ-
χαρώδης” στόν Διαβήτη (Diabetes Mellitus
= μέλι, γλυκό) καί θά προτείνει τήν κατά-
ποση καί γευσιγνωσία τῶν οὔρων ὡς δια-
γνωστικό μέσο γιά τό ζακχαρώδη διαβή-
τη.

Ἔτσι πίνοντας καί ξαναπίνοντας τά
οὔρα θά διαπιστωθεῖ ὅτι τό σάκχαρο τῶν
οὔρων εἶναι γλυκόζη (ταυτόσημη μέ τήν
γλυκόζη τῶν σταφυλιῶν).

Γιῶργος Δαμιανός
24grammata Culture e-Magazine

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα
Γιά ἐμένα ἡ ᾿Ορθοδοξία εἶναι στοιχεῖο

ἀπόλυτα συνυφασμένο μέ τήν συνείδησή
μου ὡς ῞Ελληνα. ῾Η ἔννοια τοῦ «γένους»
λόγου χάριν, πού σφράγισε τόν ἑλληνισμό
στήν τουρκοκρατία, ἀναδύθηκε μέσα ἀπό
τήν ὑπόδουλη πατρίδα, τήν κοινή ᾿Ορθό-
δοξη πίστη καί τήν κοινή ἑλληνική γλώσσα.
Καί σήμερα ἀκόμα ἔννοιες ὅπως ὁμογενής
καί ὁμογένεια, δέν νοοῦνται ἔξω ἀπό τήν
᾿Ορθόδοξο ᾿Εκκλησία.

Καί καταλήγει: ῞Οποιος ὁμιλεῖ γιά ᾿Ορ-
θοδοξία ἐρήμην τοῦ ἑλληνισμοῦ, νομίζω
ὅτι ματαιοπονεῖ. ῞Οποιος ὁμιλεῖ γιά ἑλλη-
νισμό ἐρήμην τῆς ᾿Ορθοδοξίας, κάνει κάτι
χειρότερο, ἀσχημονεῖ.

(᾿Απόσπασμα ἀπό ἄρθρο τοῦ πρύτανη τοῦ
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Γεωργίου Μπαμ-
πινιώτη στό «ΒΗΜΑ» τό 1998)

Ἐγγραφεῖτε συνδρομητές στήν ἐφημερίδα μας.

Ἐνισχύετε μιά προσπάθεια γιά τό καλό τῆς περιοχῆς.

Ἀριθμός λογαριασμοῦ
Ἐμπορικῆς Τραπέζης: 62989220
Λογαριασμός Ἐθνικῆς Τραπέζης:

890/604937-00

ΦΥΛΛΟ 45ο

MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

 
 
 
 

 

 210 6754204 - 6977689804 
  
 www.cambiohellas.gr 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
                 ! 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

Ἀγαπητοί συμπολίτες
Ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε νά

κτίσει τζαμί στό κέντρο τῶν
Ἀθηνῶν γιά τίς λατρευτικές
ἀνάγκες τῶν μουσουλμάνων. Θά
πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ
τρόπος λατρείας αὐτῶν τῶν
ἀνθρώπων, μέ τῶν χριστιανῶν,
ἔχει μεγάλη διαφορά. Οἱ
χριστιανοί τελοῦν Μυστήρια μέ
ἐπικεφαλῆς ἱερέα. Οἱ
μουσουλμάνοι δέν ἔχουν τέτοιες
διαδικασίες. Οἱ χριστιανοί ἔχουν ὡς κέντρο ἀναφορᾶς
Ναό μέ Θυσιαστήριο (τήν Ἁγία Τράπεζα). Οἱ
μουσουλμάνοι ἀρκοῦνται σέ ἕνα ἁπλό χῶρο καί
στρεφόμενοι πρός τήν Μέκκα προσεύχονται μέ
ἐπικεφαλῆς ἔναν ὁποιοδήποτε πιστό, ὅπως ἐμεῖς
ἔχουμε τόν «ἀναγνώστη». 

῞Οταν ὑπάρχει τζαμί μέ μιναρέ, τό κάλεσμα τοῦ
κόσμου πού γίνεται πέντε φορές τήν ἡμέρα,
πραγματοποιεῖται ἀπό τόν «μουεζίνη», δηλαδή
κάποιον πού ἔχει προσληφθεῖ γι’ αὐτό τό ἐπάγγελμα,
μέ καλή καί δυνατή φωνή, ὅπως ἐμεῖς ἔχουμε τούς
«ψάλτες».

Ἀπό τά παραπάνω συμπεραίνουμε ὅτι τούς ἀρκοῦν
ἁπλές αἴθουσες, τίς ὁποῖες νοικιάζουν, τίς

διαμορφώνουν κατάλληλα,
στρώνουν χαλιά γιά νά γονατίζουν
καί τελοῦν ἐλεύθερα τά καθήκοντά
τους χωρίς νά ἐνοχλοῦν κανέναν.
Τέτοια τζαμιά διαβάζουμε ὅτι
στήν Ἀθήνα ὑπάρχουν περί τά
120. Δέν καταλαβαίνουμε γιατί
νά μήν ὑπάρχουν καί γιατί τά
ὀνομάζουν «παράνομα», ἄν δέν
πειράζουν κανένα καί δέν τελεῖται
καμμία ἀξιόποινη πράξη. Οἱ
μουσουλμάνοι στήν χώρα μας

εἶναι κατά βάσιν λαθρομετανάστες, ἀσχέτως ἄν με-
τέπειτα ἕνας μικρός ἀριθμός ἐξ αὐτῶν νομιμοποιήθηκε.
Στήν συντριπτική τους πλειονότητα χρησιμοποιοῦν
τήν χώρα σάν σκαλοπάτι γιά νά πᾶνε ἀλλοῦ. ̔́ Οταν
ἀπό τήν οἰκονομική ἀνέχεια τοῦ λαοῦ, ἀρχίζουν καί
ἀποχωροῦν ἀπό τήν Ἑλλάδα, αὐτά τά τζαμιά θά
κλείνουν. 

Τό νά κτιστεῖ ὅμως τό ἀναφερόμενο στό Βοτανικό,
εἶναι τελείως διαφορετικό. Ἐκεῖ δημιουργεῖται ἔνα
κέντρο πού θά μείνει γιά πάντα καί ἐπειδή ὑπάρχουν
διαφορετικές ὁμάδες μεταξύ τους, θά ὑποχρεωθοῦμε
νά κτίσουμε καί ἄλλα. Λένε ὅτι θά εἶναι χωρίς
μιναρέ καί μουεζίνη γιά νά μήν προκαλεῖ, γιατί ὁ
μιναρές θεωρεῖται ὡς σύμβολο ἰσχύος, ἀλλά ἄν

κάποια στιγμή σέ ἀνύποπτο χρόνο τόν κτίσουν
αὐθαίρετα, πιστεύει κανείς ὅτι τό ἀνύπαρκτο κράτος,
ἔχει τήν δύναμη νά ἐναντιωθεῖ στούς ἑκατοντάδες
χιλιάδες μαινόμενους μουσουλμάνους καί νά τό
γκρεμίσει; ῎Η μήπως ἄν γίνουν κυβέρνηση τίποτε
μπουταροκαμίνηδες, δέν θά κτιστεῖ ἐν ριπεῖ ὀφθαλμοῦ;

Λένε ὅτι θά χωράει μόνον 350 ἄτομα. Στόν
περιβάλλοντα ὅμως χῶρο θά χωροῦν πολλές δεκάδες
χιλιάδων πιστῶν καί μέ τήν ἀναμενόμενη ἐγκατάσταση
μεγαφώνων, θά νομίζουμε ὅτι βρισκόμαστε στήν
Σαουδική  Ἀραβία.

Θά διαφωνήσουμε μέ τόν κύριο Κικίλια, πού
προτείνει ὡς ἀντάλλαγμα τήν ἐπαναλειτουργία τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. ῎Εχουν ἀναγάγει
ἐδῶ καί χρόνια τήν Χάλκη, ὡς τό μεγαλύτερο
αἴτημα. Συγγνώμη, ἀλλά μᾶς εἶναι τελείως ἀδιάφορο.
Δέν μᾶς χρειάζεται. ῎Αν μᾶς ρωτοῦσαν ἄν θέλουμε
τήν ἐπαναλειτουργία χωρίς κανένα ἀντάλλαγμα, ἡ
θέση μας εἶναι ὄχι, διότι ὄχι μόνο δέν ἐξυπηρετεῖ σέ
τίποτα, ὄχι μόνο γιατί δέν ὑπάρχουν ῞Ελληνες στήν
Κωνσταντινούπολη γιά νά φοιτήσουν, ἕνας δέ
μικρός ἀριθμός  Ὀρθοδόξων ἀλλοφύλων δέν γνωρίζουν
ἑλληνικά, ἀλλά κυρίως γιατί θά ὑπάγεται στίς
τουρκικές ἀρχές στό τουρκικό πρόγραμμα σπουδῶν
καί ἔρμαιο στήν τουρκική προπαγάνδα.

Καλή Ἀνάσταση



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

η διαφορά... πίσω
από τη διαφάνεια

Σε έναν διάφανο κόσμο όλα τα τζάμια φαίνονται ίδια.

Και όμως, ΔΕΝ είναι!!!

Πόσο σίγουροι είστε ότι τα τζάμια που έχετε σπίτι σας είναι όντως ενεργειακά;

Όλα τα διπλά τζάμια δεν είναι ΚΑΙ ενεργειακά.

Οι Ενεργειακοί υαλοπίνακες τρίτης γενεάς σας παρέχουν έως και
450% βελτίωση θερμομόνωσης σε σχέση με τους μονούς υαλοπί-
νακες και έως 220% σε σχέση με τους κοινούς διπλούς υαλοπί-
νακες.

ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Αντικαθιστώντας  τους υπάρχοντες μονούς υαλοπίνακες ενός  τυ-
πικού διαμερίσματος 120m2 στην Αττική,  με σύγχρονους ενερ-
γειακούς υαλοπίνακες 3ης γενεάς, προκύπτει όφελος από την
μείωση της ετήσιας δαπάνης για θέρμανση και κλιματισμό κατά
450€ περίπου ή κατά 250€ περίπου στην περίπτωση που αντικατα-
στήσουμε υπάρχοντες κοινούς διπλούς υαλοπίνακες*.
(*) Για τον υπολογισμό ελήφθησαν υπ’ όψιν οι βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης
για την περιοχή των Αθηνών όπως αυτές αναφέρονται στην μελέτη των καθηγητών
του ΑΠΘ κκ Παπακώστα, Τσιλιγκιρίδη και Κυριάκη (Τεχν. Χρον. Επιστ.  Έκδ. ΤΕΕ, IV,
τεύχ. 1-2 2005)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 36 ΜΗΝΕΣ

Για περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και υπεύθυνη αντιμετώ-
πιση, απευθυνθείτε στην εταιρία ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΑΒΕΕ με την 101
χρόνων διαδρομή στον κλάδο του γυαλιού.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γιάννης Βλαβιανός, Οικονομολόγος και
Χρήστος Τσαγκάδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, στο τηλέφωνο
210 2406060 ή στο email  info@vlavianos.gr

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΟΝ ΔΩΡΕΑΝ…
επωφελούμενοι τώρα από το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθ-
μισης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ», το οποίο επιδοτεί έως και
70% το κόστος αντικατάστασης των υαλοπινάκων σας.

Αυθημερόν αντικατάσταση 

κρυστάλλων

www.vlavianos.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ SYSTEM AND G

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟἈπρίλιος 20134

“Μετανάστευση και Ανεργία: Μύθοι και Πραγματικότητα” 

Διεθνές Σεμινάριο για την Μετανάστευση και την Ανεργία των νέων

Η System and G υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
“Μετανάστευση και Ανεργία: Μύθοι και Πραγματικότητα”, το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, 2-9 Νοεμβρίου 2012.

Το πρόγραμμα συγκέντρωσε 30 συμμετέχοντες που εργάζονται με νέους(κυ-
ρίως νέους με λιγότερες ευκαιρίες),από 10 χώρες της ΕΕ και των γειτονικών σε
αυτήν χώρες της ανατολικής Ευρώπης και του Καυκάσου(Ελλάδα, Τουρκία,
Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λετονία, Ιταλία, Ισπανία, Λευκορωσία, Ουκρανία,

Μολδαβία) και του προσέ-
φερε εργαλεία για την αντι-
μετώπιση των προκλήσεων
και των ευκαιριών που σχε-
τίζονται με τη μετανά-
στευση και την κινητικό-
τητα των νέων στην Ευρώπη. 

Μέσα από μεθόδους μη
τυπικής εκπαίδευσης και την
συμμετοχή  4 εμπειρογνωμό-
νων, παρουσιάστηκαν και
συζητήθηκαν θέματα όπως η
μετανάστευση από Ανατολή
σε Δύση και Νότο σε Βορρά,

τα Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας καθώς και οι προκλήσεις της διεθνούς
μετανάστευσης και ο ρόλος των νέων ανθρώπων σ’ αυτήν. Μεγαλύτερη εστίαση
δόθηκε στην έκθεση των νέων ανθρώπων σε αυτές τις διαδικασίες και πώς μπο-
ρούν να προστατευθούν. 

Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες απέκτησαν γνώσεις και
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την σωστή ανάπτυξη δραστηριοτήτων
σχετικά με την μετανάστευση και την κινητικότητα (που σχετίζεται με Ευρω-
παϊκά προγράμματα), στις χώρες και τις κοινότητές τους.

Σ.Σ. Αυτό ήταν το τρίτο πρόγραμμα που υλοποίησε η System and G σε

πόλη εκτός των Αθηνών, πιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την Εθνική της

εμβέλεια.

Όπως αποδεικνύεται τό Κέντρο Νέων Ολυμπιακού Χωριού συνεχίζει δυ-

ναμικά τίς δραστηριότητές του, μολονότι εξώσθηκε καί πολεμήθηκε από

τόν Σύλλογο Κατοίκων.

«Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή
δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»

᾿Επιτέλους ἀνακοινώθηκαν τά
ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς τοῦ
2011. Σύμφωνα με αὐτά, στόν Δῆμο
Ἀχαρνῶν οἱ ἀπογραφέντες ἦταν
106.000 περίπου. ̔ Υπενθυμίζουμε ὅτι:
α) Δήμοι ἄνω τῶν 100.000 κατοίκων
ἔχουν δικαίωμα νά ὁρίσουν «Δημο-
τικές Κοινότητες», καί β) ῞Ολες οἱ
παρατάξεις ἔχουν ὑποσχεθεῖ νά γίνει
Δημοτική Κοινότητα τό ᾿Ολυμπιακό
Χωριό. Μέχρι νά ἀνακοινωθοῦν ἐπι-
σήμως τά ἀποτελέσματα, δέν εἶχαν
τό τυπικό δικαίωμα νά προβοῦν σ’
αὐτή τήν διαδικασία, ὅμως τώρα ὁ
δρόμος εἶναι ἀνοικτός καί πρέπει νά
γίνει ἀμέσως.

Παρεμπιμπτόντως ἡ ἁμαρτωλή
ΕΛ.ΣΤΑΤ «ἐνημέρωσε» τήν δημοτική
ἀρχή, ὅτι στό ᾿Ολυμπιακό Χωριό ὁ
ἀριθμός τῶν ἀπογραφέντων ἦταν
500-600 πολίτες. ̓ Εμεῖς (ὡς ἐφημερίδα)
διαβεβαιώσαμε τόν κ. Δήμαρχο σέ

κατ΄ ἰδίαν συζήτηση, ὅτι τόν κοροϊ-
δεύουν καί ὁ ἀληθινός ἀριθμός εἶναι
7.250 περίπου. 

Στό Δημοτικό Συμβούλιο τῆς 11ης
᾿Απριλίου, ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
Κατοίκων τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ
κ. Β. Νάνος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τήν
Δημοτική ᾿Αρχή γιά τήν ἀπόφασή
της νά δημιουργήσει ΚΕΠ στόν χῶρο
μας, ὑπενθύμισε τήν προεκλογική
καί μετεκλογική του ὑπόσχεση γιά
τόν καθορισμό Δημοτικῆς Κοινότη-
τος. ῾Ο κύριος Ντοῦρος ἐπετέθη
σκαιῶς στόν κύριο Νάνο, ἐπικαλού-
μενος τό κλέψιμο πού ἀποφάσισε τό
῾Υπουργεῖο ᾿Εσωτερικῶν εἰς βάρος
τοῦ Δήμου μας. Βεβαίως τό ἕνα θέμα
μέ τό ἄλλο δέν ἔχει καμμία σχέση
καί εἴμαστε σίγουροι ὅτι ὁ Δήμαρχος
θά ἀναθεωρήσει αὐτή τήν στάση καί
θά πράξει αὐτό πού σέ τελευταία
ἀνάλυση, δέν ἔχει κανένα κόστος.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
27ου και 30ου   Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών

(2ο Ολυμπιακού Χωριού) 

Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 27ου και 30ου Δημοτικών σχολείων Αχαρνών (2ο Δη-
μοτικό σχολείο Ολυμπιακού Χωριού) στις 09-03-2013, για πρώτη φορά διοργάνωσε απο-

κριατικη παρέλαση με θέμα “το πουλάκι τσίου’’ και γκρουπ που ακολουθούσε. Οι καρναβαλιστές
φανερά ενθουσιασμένοι καθόλη την πορεία σκορπούσαν στο Ολυμπιακό Χωριό μια νότα ανε-
μελιάς και διασκέδασης που είχαμε όλοι ανάγκη.

Κατόπιν σείρα είχε το ετήσιο αποκριάτικο παρτυ με πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς
μας φίλους όπως, δωρεάν τοστάκια και χυμούς, κλόουν που μας διασκέδασε και μάγο που
μας μάγεψε, σοκοφρέτες από την ΙΟΝ που γλυκαθήκαμε, φωτογράφο για να θυμόμαστε τις
αστείες φατσούλες και λαχειφόρο αγορά με πολλά δώρα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
Τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του 
Το Τμήμα πολιτιστικών του Δήμο Αχαρνών και ιδιαίτερα τον κο Τσουκλίδη
Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής μας, αλλά και τη δημοτική αστυνομια που ήταν παρον
Τον κο Σπύρο Μακρή που εθελοντικά πρόσφερε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του προκειμένου να κα-

ταφέρουμε να ενδύσουμε την παρέλασή μας με μουσική υπόκρουση.
Τον κ. Ζαμενόπουλο που εθελοντικά κάλυψε φωτογραφικά την όλη παρέλασή μας. 
Τους διευθυντές των σχολείων μας κα Βιργινία Λαζαρίδου και κο Χρήστο Πάλμο για την πα-

ροχή του χώρου του σχολείου μας καθώς και την ηθική συμπαράσταση σε κάθε δραστηριότητά
μας. 

Την εταιρεία Δελφινάκια και την σοκολατοποιΐα «ΙΟΝ»
Τα Super Market: «Σκλαβενίτης», «Βερόπουλος», «Προμηθευτική»
Τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών:  «Χρόνος», «Open Road», «Καφαντάρη», «Βλαχοπούλου

(θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους υπεύθυνους του φροντιστηρίου Βλαχοπούλου
που μας τίμησαν  με την παρουσία τους στην διάρκεια της γιορτής».

Το Κέντρο Υπολογιστών «Webwondrers”
Τα Αθλητικά σωματεία του Ολυμπιακού Χωριού «Αθηνά» & «Φοίβος».
Το Studios apartments Perivolos στην Σαντορίνη που για δεύτερη συνεχή χρονιά μας προ-

σέφερε το μεγάλο δώρο μας.
Τα καταστήματα Αχαρνών: Crocodilino, Joop, Stefano casual, Κανάλι, Must collection, The

last Angel, Me Gusta, Καμπόλη, Δήμητρα Αccessories, Happy Kids, Xpose Accessories, Muzuri
Shop, Ελαφίνα, Patron, Sandalo, Σκαρώνης Shoes, Λένα, Bonito, Gosill, Tresor Accessories,
Zώνη - Ζώνη, Πηγή, Αmandier, Beauty point, Aλέκα εσώρουχα, Νάσιος, Tocaster, Spice, Optron,
Eccentrico, Πεϊτση, Μαγκαφάς, Real Home, All about accessories, Φυτάς, Κομνηνάκη Βαϊα,
Agora by Mississipi, ΄Ελα, (Ψιλικά Τσιαπάρα), Βλαδίμηρος, Βιβλίανθος, Πηγή (υποδήματα),
Τοι-Μοι, Millenium Fashion, KayT. Apparel, ISO, Σπάθης, Μαρίνα, Kino, Magia, Bacaldi, NRG
sports, Young Shop, Bi&Di, Mabo Shop, Lila Woolnet, La Vista, Optolux, Xclusive, Δουλουγέρη
- Σακκά, Elegance Boutique, Glamour accessories, Χαρτόραμα, GAllerie de beaute, Φαρμακείο
Γκιόκας, Το ψητοπωλείο Κ18, Παγώνας, Μust, Ντίνα, Το μεζεδοπωλείο «ΛαΪκό», Το ζαχαρο-
πλαστείο «Dolcini»

(θα θέλαμε να ζητήσουμε συγνώμη εκ των προτέρων για τυχόν εκ παραδρομής παράλειψής
μας ή ορθογραφικού λάθους μας). 

Θα θέλαμε όμως να εκφράσουμε και ένα παράπονό μας το οποίο συναντήσαμε κατά την
διάρκεια περισυλλογής προσφορών για την λαχειοφόρο μας αγορά. Καταννοούμε ότι πολλά
από τα καταστήματα της περιοχής μας λόγω της κρισιμότητας της εποχής δεν μπορούσαν να
μας προσφέρουν κάποιο δώρο και τους ευχαριστούμε πολύ ακόμη και αν δεν μπόρεσαν για
διάφορους λόγους να μας το παρέχουν. Αυτό όμως που μας στενοχώρησε ιδιαίτερα όταν
ακούσαμε από καταστήματάρχες να μας λένε ότι τα σχολεία του Ολυμπιακού χωριού δεν ανή-
κουν στην Τοπική Κοινωνία. Εμείς απλά θα θέλαμε να τους απαντήσουμε πως οι κάτοικοι
καθώς και τα σχολεία του Ολυμπιακού χωριού ανήκουν στην Κοινωνία του Δήμου Αχαρνών, Εί-
μαστε εδώ, δίπλα σας, ψωνίζουμε από τα καταστήματά σας και  προσφέρουμε στην τοπική
κοινωνία.

Σας ευχαριστούμε 
Η Πρόεδρος Δ.Σ. Η Γραμματέας Δ.Σ. 

Χρ. Μυρισκλάβου Υφαντή Αικ. Σταματοπούλου Τόμπρα. 

Σ.Σ. Χρυσάνθη μήπως τούς ἀποκάλυψες ὅτι ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ  Ὀλυμ-
πιακοῦ Χωριοῦ, παίρνουμε τό ἀεροπλάνο καί κάνουμε τά ψώνια μας στό
Παρίσι;

Ἀπογραφή πληθυσμοῦ καί Δημοτική Κοινότητα



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Την Κυριακή 14 Απριλίου ο Ποδηλατικός Δρομικός Σύλλογος “Οδυσσέας” Πετρού-

πολης διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία αγώνα δρόμου στο Ποικίλο Όρος με την ονομα-
σία “Poikilo Rocky Mountain”. 

Η Ομάδας μας μετά από πρόσκληση τηςΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα όπου και πλαισίωσε την διοργά-
νωση με έξη πιστοποιημένα μέλη
στις πρώτες βοήθειες. 

Ο  αγώνας  εξελίχθηκε  ομαλά,
χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα
μέσα  στο  Ποικίλο  Όρος  σε  μία
όμορφη  διαδρομή  22  χλμ.  με
1052  μέτρα  θετική  υψομετρική,
όπου  το  100%  της  διαδρομής
ελεγχόταν  από  τους  εθελοντές
διασώστες.  Επιπλέον  την  ίδια
μέρα ένα δεύτερο τμήμα της ομά-
δας μας συμμετείχε στην δράση
του Δήμου Αχαρνών “Let’s do it
Greece” και στον καθαρισμό του
Αδριάνειου υδραγωγείου.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΤΗΔΕ

Τα βασικά επιχειρήματά μας παραμένουν όσα συζητήσαμε και
στην 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη:

Ότι κύριος, επικαρπωτής ή και νομέας των σπιτιών μας, παρα-
μένει ο ΟΕΚ, ο οποίος παρέδωσε σε εμάς την κατοχή ως χρήστες,
με προσωρινό παραχωρητήριο, το οποίο μόνο τις παραπάνω ιδιό-
τητες δεν εξασφαλίζει.

Ότι πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση μας είναι η ταχύτερη έκ-
δοση των οριστικών παραχωρητηρίων, με όρους φθηνής εργατικής
κατοικίας και ακριβώς γι’ αυτή την αυτονόητη απαίτησή μας, δη-
λώνουμε τη διαμαρτυρία μας και με αυτό τον τρόπο. 

Ότι δεν συμβιβάζονται  τα «δικαιώματα» της ομηρίας που δια-
μορφώνει με τις παραλείψεις του ο ΟΕΚ και η κυβέρνηση, ιδιαίτερα
μετά το κλείσιμο του Οργανισμού, με τις «υποχρεώσεις» του «οι-
ωνεί επικαρπωτή», που θέλουν να επικαλούνται.

Ότι τελικά  ακόμα κι αν ήμασταν κύριοι των σπιτιών με κατο-
χυρωμένους τίτλους ιδιοκτησίας, δεν θα πληρώναμε χαράτσια,
γιατί δεν μπορούμε και δεν θέλουμε, απαιτώντας να πληρώσουν
αυτοί που δημιούργησαν την κρίση και πλούτιζαν τόσα χρόνια εις
βάρος μας.

Με αυτό το σκεπτικό προτείνονται οι παρακάτω ενέργειες, που
για να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, θα πρέπει ενιαία
και αποφασιστικά, να οργανώσουμε αποτελεσματικά, σε πανελ-
λαδικό επίπεδο:

Καταθέτουμε υπεύθυνη δήλωση στην Δ.Ε.Η., ότι το όποιο ποσό
καταθέτουμε στο εξής, από την ημερομηνία έκδοσης του λογα-
ριασμού που περιέχει την πρώτη δόση για το ΕΕΤΗΔΕ 2012,
αφορά τον υπόλοιπο λογαριασμό και όχι το ΕΕΤΗΔΕ. 

Για το ΕΕΤΗΔΕ 2011 καταθέτουμε αίτηση – δήλωση στη Δ.Ο.Υ.
που ανήκουμε, με την οποία κάνουμε γνωστό ότι υπόχρεος κατα-
βολής του φόρου, είναι ο ΟΕΚ ο οποίος όμως κι αυτός απαλλάσ-
σεται διότι είναι ΝΠΔΔ.

Επειδή από τη στιγμή υποβολής της αίτησης και μετά, είμαστε
βεβαιωμένοι γνώστες της οφειλής μας, έχουμε τριάντα ημέρες
προθεσμία προκειμένου να την προσβάλλουμε με προσφυγή σε
διοικητικό δικαστήριο. Η προσφυγή κοστίζει ελάχιστα και για ποσά
κάτω των 480 ευρώ, δεν απαιτείται ούτε και δικηγόρος.

Συγκεντρώνοντας πανελλαδικά τα αντίγραφα των εκατοντάδων
προσφυγών που σκοπεύουμε να καταθέσουμε, θα προσφύγουμε
πανελλαδικά στο Συμβούλιο της Επικράτειας, με τη μορφή πιλοτι-
κής δίκης.

Αυτό που σε κάθε περίπτωση έχει σημασία, είναι η κατανόηση
από την πλευρά των δικαιούχων, ότι δεν είναι τα δικαστικά μέτρα
που ευελπιστούμε ότι θα φέρουν κάποιο αποτέλεσμα στην προ-
σπάθειά μας, αλλά η αποφασιστικότητά μας να μην υποκύψουμε
σε εκβιασμούς και απειλές και να δώσουμε μέχρι τέλος αγωνιστικά
αυτή την μάχη.

Εμείς σας στέλνουμε συννημένα τα εξής έγγραφα:
Υ.Δ. προς ΔΕΗ για το ΕΕΤΗΔΕ 2012
Δήλωση - γνωστοποίηση προς τη Δ.Ο.Υ. για το ΕΕΤΗΔΕ 2011

ΑΙΤΗΜΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ «ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για την αναγκαιό-
τητα συντήρησης – επισκευών στις παιδικές χαρές του Ολυμπιακού
Χωριού.Δεδομένο είναι πως οι περισσότερες έχουν πάψει από
καιρό να είναι λειτουργικές. Έχουν πάψει από καιρό να προσφέ-
ρουν την «παιδική χαρά» για την οποία και κατασκευάσθηκαν. Κά-
ποιες μάλιστα από αυτές αν όχι όλες εγκυμονούν κινδύνους και
αποτελούν παράγοντα πρόκλησης ατυχημάτων.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους επιβάλλεται η άμεση ανάληψη
των όποιων ενεργειών απαιτούνται ώστε να αποκατασταθούν
άμεσα και να καταστούν ΑΣΦΑΛΕΙΣ και διαθέσιμες.

Δεδομένου ότι το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ είναι:
1) Εργατικές κατοικίες στην κυριότητα του ΟΕΚ
2) Κατασκευάσθηκε από την ΟΧΑΕ 2004 Α.Ε. με ανάθεση έργου

σε εργολαβίες.
3) Διοικητικά εντάσσεται στο ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
4) Ότι ακόμα δεν έχει παραδοθεί η εργολαβία στην Ο.Χ.Α.Ε. Α.Ε.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, ποιου είναι πλέον η αρ-
μοδιότητα συντήρησης, ο οποίος και καλείται να πράξει τα δέ-
οντα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙOY

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

28/4  ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: H AκολουθIα τοY ΝυμφIου 07:30 Μ.Μ.

29/4  Μ. ∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΪ: Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΕ ΑΝΗΜΠΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ 07:30 Μ.Μ.

30/4  Μ. ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΪ: ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 08:30 π.Μ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ 07:30 Μ.Μ.

1/5   Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΪ: ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 08:30 π.Μ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΟ ΑΓ. ΕΥΧΕΛΑΙΟ 05:30 Μ.Μ. 

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Νιπτηροσ 07:30 Μ.Μ.

2/5   Μ. ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΪ: εσπερινοσ - Θεια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μ. βασιλειου 08:00 π.Μ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ 07:00 Μ.Μ.

3/5   Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΠΡΩΪ: Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ,
Ο Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -� Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ 08:30 π.Μ.

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΝΕΚΡΩΣΙΜΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 06:30 Μ.Μ.
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 07:30 Μ.Μ.

4/5   Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΪ: εσπερινοσ -� Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μ. βασιλειου 08:00 π.Μ.
ΒΡΑΔΥ: ΚΑΝΩΝ �- ΟΡΘΡΟΣ � Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 11:45 Μ.Μ.

5/5   κυριακη του πασχα ΑΠΟΓΕΥΜΑ: εσπερινοσ τησ αγαπησ  07:00 μ.Μ

6/5   δευτερα του πασχα ΠΡΩΪ: αγiου γεωργιου, ορθροσ - θεια λειτουργια
07:30 π.Μ.

῾Υπενθυμίζουμε τήν ἑορτή τῶν ῾Αγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου στίς 11

Μαΐου. Τήν Παρασκευή στίς 07:30 μ.μ. θά ἔχει Μέγα ῾Εσπερινό, τό Σάββατο

τό πρωί στίς 07:30 ῎Ορθρο - Θεία Λειτουργία καί τό ἀπόγευμα στίς 07:30 

Μεθέορτο ῾Εσπερινό, Παράκληση καί Λιτάνευση τῆς εἰκόνος.

᾿Εφέτος ἡ διαδρομή τοῦ ᾿Επιταφίου θά εἶναι ἡ ἑξῆς: 
Ναός -  Κων/νου Κεντέρη - Κάχι Καχιασβίλι - Νικολάου Κακλαμανάκη-

Παρασκευῆς Πατουλίδου - Ναός.
Παρακαλοῦνται οἱ κάτοικοι τῶν οἰκιῶν, ἀπό ὅπου θά περάσει ἡ πομπή,

νά ἔχουν τά φῶτα ἀναμμένα καί ὅσοι ἐπιθυμοῦν, νά καῖνε λιβάνι.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟἈπρίλιος 20136

• Σακχαρώδης διαβήτης • Οστεοπόρωση • Ψυχιατρικά
νοσήματα • Υπέρταση •Καρδιολογικά νοσήματα 
• Λοιμώξεις • Πνευμονοπάθειες • Δυσλιπιδαιμίες

ΠΡΟΛΗΨΗ • ΔΙΑΓΝΩΣΗ • ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Aναλαμβάνουμε διανομές εντύπων
σε Βαρυμπόπη, Θρακομακεδόνες, 
Διόνυσο, Ιπποκράτειο, Πολιτεία

και όμορες περιοχές.

Τηλ. 6946001173

Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού Χω-
ριού μετέφερε τα αιτήματα των
κατοίκων, αλλά ο Δήμαρχος του
μίλησε με τρόπο απαράδεκτο.
«Πλάκα κάνετε; Η τύχη του Δήμου
δεν είναι για παιγνίδι. Συνεννοη-
θήκαμε νομίζω. Δεν μπορεί ο κα-
θένας να λέει ό,τι θέλει». Με αυτές
τις, αν μη τι άλλο, προσβλητικές
φράσεις απάντησε ο Δήμαρχος Σω-
τήρης Ντούρος στο αίτημα του
Προέδρου του Συλλόγου Κατοίκων

του Ολυμπιακού Χωριού, Βασίλη
Νάνου για αναγόρευση του Ολυμ-
πιακού Χωριού σε Δημοτική Κοι-
νότητα του Δήμου Αχαρνών. Ο
Πρόεδρος, αλλά και ο Γραμματέας
του Συλλόγου Χρήστος Βασιλό-
πουλος του υπενθύμισαν ότι ήταν
κάτι που το είχε υποσχεθεί προ-
εκλογικά, αλλά το αυτί του Δη-
μάρχου δεν ίδρωσε. Μήπως είναι
η μόνη προεκλογική υπόσχεση που
αθέτησε;

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,
Πληροφορηθήκαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χω-

ριού, ότι στη συνεδρίαση της Πέμπτης 28/3/2013, ανακοινώσατε ότι ενημερωθήκατε από
την ΕΛΣΤΑΤ για τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 στο Δήμο μας.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Δήμο Αχαρνών, ξε-
περνά τους 105.000 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σύμφωνα με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
μπορεί πλέον ο Δήμος στα πλαίσια των ορίων του, να προχωρήσει στην αναγνώριση των
Δημοτικών Κοινοτήτων που επιθυμεί.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την δέσμευσή σας, για την αναγνώριση του Ολυμπιακού
Χωριού ως Δημοτικής Κοινότητας, που έχετε τώρα την ευκαιρία να υλοποιήσετε.

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, το Δ.Σ. του Σ.Κ.Ο.Χ. επιθυμεί συνάντηση μαζί
σας, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι
το αίτημα συζήτησης άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την  αναγνώριση του Ολυμπιακού
Χωριού ως Δημοτικής Κοινότητας, έχει διατυπωθεί και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου κ. Μπουζιάνη.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΛΑΚΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΕ...
ΑΛΛΑ Η ΠΛΑΚΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ...

Προσβλητικός προς τους κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού ο Ντούρος

῎Εντυπα ὑπευθύνων δηλώσεων πρός τήν ΔΕΗ γιά τό ΕΕΤΗΔΕ
2012 καί δήλωση – γνωστοποίηση πρός τήν Δ.Ο.Υ. γιά τό ΕΕ-
ΤΗΔΕ 2011, θά βρεῖτε στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου Λεων. Σαμ-
πάνη 6. ᾿Επίσης μπορεῖτε νά τίς κατεβάσετε ἀπό τήν ἰστοσελίδα
http://www.olympicvillage.gr/

ΑΙΤΗΜΑ – ΕΡΩΤΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΕΚ

Αγαπητοί κύριοι, 
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος,

για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε να τοποθετηθούν ηλιακοί θερμοσί-
φωνες στις κατοικίες του Ολυμπιακού Χωριού, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες μας σε ζεστό νερό.

Το αίτημά μας χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και είναι αρκετά σοβαρό για την
επιβίωσή μας, καθώς με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές κατασκευής των κατοι-
κιών μας, είμαστε «όμηροι» χρήσης φυσικού αερίου για την κάλυψη των αναγκών
μας σε θέρμανση και ζεστό νερό, πράγμα αδύνατο για τις παρούσες οικονομικές
μας δυνατότητες και την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΠΑ.

Παρακαλούμε όπως άμεσα απαντήσετε στο αίτημά μας εντός των 60 ημερών
που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την υποχρέωση απάντησης δη-
μόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, σε επείγοντα ερωτήματα – αιτήματα πολιτών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΕΠΑ
Αγαπητοί κύριοι, 
Έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων εκα-

τοντάδων κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού,
ότι για την επανασύνδεση παροχών που δια-
κόπηκαν, ζητάτε πιστοποίηση μηχανολόγου
για την καταλληλότητα και στεγανότητα του
εσωτερικού δικτύου των κατοικιών.

Επίσης ζητάτε βεβαίωση ότι η εν λόγω
καταλληλότητα θα πρέπει να ικανοποιεί τις
προϋποθέσεις και όρους της αρχικής μελέ-
της, αλλά και επιπλέον μελέτη από ειδικευ-
μένο μηχανολόγο που να πιστοποιεί ότι στην
εγκατάσταση του εσωτερικού δικτύου, έχουν
πραγματοποιηθεί οι μετατροπές που προ-
βλέπει η επικαιροποιημένη νομοθεσία.

Επειδή: 
Η ΔΕΠΑ διατηρεί το πλεονέκτημα του μο-

νοπωλιακού παρόχου ενέργειας για την κά-
λυψη των αναγκών των 2.500 οικογενειών
του Ολυμπιακού Χωριού σε ότι αφορά την κά-
λυψη των αναγκών τους, σε θέρμανση και
ζεστό νερό,

Κανένας χρήστης εργατικής κατοικίας του
Χωριού δεν έχει στα χέρια του την αρχική
μελέτη εγκατάστασης παροχής φυσικού αε-
ρίου, αφού η ΟΧΑΕ και ο ΟΕΚ δεν την παρέ-
δωσαν,

Σε παλαιότερη απάντησή σας προς αίτημα
του Συλλόγου μας, μας αναφέρατε ότι οι αρ-
χικές μελέτες υπάρχουν στα αρχεία σας σε
ψηφιακή μορφή,

Είναι για εμάς άγνωστες οι αλλαγές που
έχουν επέλθει στην κείμενη νομοθεσία,

Ζητούμε:
Την άμεση παράδοση στο Σύλλογό μας,

αλλά και σε όποιον δικαιούχο ΟΕΚ το αιτηθεί,
την παράδοση ακόμα και σε ψηφιακή μορφή
των αρχικών μελετών εγκατάστασης,

Την σύνταξη υπομνήματος από τις αρμό-
διες υπηρεσίες σας, το οποίο να μας ενημε-

ρώνει λεπτομερώς για τις απαραίτητες με-
τατροπές που απαιτούνται, έτσι ώστε να αν-
ταποκρίνονται τα δίκτυα εσωτερικής εγκα-
τάστασης στην ισχύουσα νομοθεσία,

Την παροχή περιόδου χάριτος για την
προσαρμογή των εγκαταστάσεων στις προ-
ϋποθέσεις που θέτετε, τουλάχιστον έως τις
31/10/2013, δεδομένου ότι αυτές απαιτούν
εκατοντάδες ευρώ για την ικανοποίησή τους,
πράγμα αδύνατο στις σημερινές δύσκολες
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες κρί-
σης,

Την άμεση επανασύνδεση για την πα-
ρούσα χρήση των διακεκομμένων παροχών,
χωρίς την άμεση απαίτηση μελέτης έως τις
31/10/2013 και με οικονομικό διακανονισμό
που να μπορεί να αποπληρωθεί.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επαναλά-
βουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, για τις
αφόρητα υψηλές τιμές χρέωσης, που υφι-
στάμεθα από την εταιρεία σας, αναλογικά
και με τις συνέπειες της κρίσης που πλήττουν
τις περισσότερες οικογένειες των κατοίκων
του Ολυμπιακού Χωριού.

Είναι επίσης απαράδεκτο να χρεώνονται
δυσβάστακτα τέλη επανασύνδεσης αλλά και
να επιβάλλονται διακανονισμοί που είναι αδύ-
νατο να αποπληρωθούν.   

Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται και
προς την ΠΕΔΕ του ΟΕΚ προκειμένου να
αναλάβει και τις δικές της ευθύνες, για την
ικανοποίηση των δικαιούχων τόσο στην πα-
ράδοση των αρχικών μελετών, όσο και στην
εξεύρεση λύσης για την χρήση άλλων μορ-
φών, πέραν του φυσικού αερίου, για την
κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του
Ολυμπιακού Χωριού σε θέρμανση και ζεστό
νερό ( π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες, εναλλα-
κτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τζά-
κια κ.τ.λ.).



Οριστική ταφόπλακα για τον Ο.Ε.Κ.
και τα προγράμματα του, βάζει το νέο
πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ερ-
γασίας. Τυπικά πλέον ο Ο.Ε.Κ. καταρ-
γείται και οι όποιες αρμοδιότητες του
είχαν παραμείνει περνούν στον
Ο.Α.Ε.Δ.

Στα πλαίσια του δημιουργείται ένας «ει-
δικός λογαριασμός κοινωνικής πολιτικής»
όπως τον αποκαλούν, περισσότερο για να
διαχειριστεί τα τεράστια αποθεματικά του
Ο.Ε.Κ. όπως επίσης και την ακίνητη περι-
ουσία του αξίας 10 και πλέον δις, και όχι
για να συνεχίσει την στεγαστική συνδρομή
για τις φτωχές οικογένειες εργαζομένων.

Η όποια αναφορά για συνέχιση του
κατασκευαστικού προγράμματος ή
των άλλων παροχών, είναι γενικόλογη
και χωρίς ουσιαστική δέσμευση. Προ-
φανώς θα ακολουθήσει την τακτική
των υπουργικών αποφάσεων για να
μην δεσμεύονται από κάποιο νόμο.

Σε μια πρώτη ανάγνωση το νομοσχέδιο
καταγράφει τις προθέσεις της κυβέρνησης
για το πώς θα «λύσει» τα εκατοντάδες
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί
του Ο.Ε.Κ.:
– Ο νέος φορέας (Ο.Α.Ε.Δ.) αποποιείται

των ευθυνών του για τιμή τετραγωνικού,
τέλη κτηματολογίου, πιστοποιητικά ενερ-
γειακής απόδοσης, κοινόχρηστους χώ-
ρους, κατασκευαστικές κακοτεχνίες κ.α.

– Απαλλάσσεται ο Ο.Α.Ε.Δ. από τα τέλη
κτηματολογίου, αλλά όχι όμως και οι δι-
καιούχοι

– Υπόχρεοι για τα πιστοποιητικά ενεργειακής
απόδοσης είμαστε εμείς, όταν πέρα του
χρηματικού κόστους που θα κληθούμε
να καταβάλουμε, γνωρίζουμε τι θα συ-
ναντήσουμε για την απόκτησή του, όταν
τα σπίτια μας είναι στο εσωτερικό τους

«Αιολικά πάρκα»!
– Καμία αναφορά δε γίνεται για την απο-

πληρωμή των κατοικιών μας ούτε και
για το ύψος της δόσης που θα κληθούμε
να πληρώσουμε! Αντίθετα μας προκαλεί
έκπληξη το άρθρο που αναφέρεται στις
καταλήψεις στα κτήρια του Ο.Ε.Κ. και
στην δυνατότητα που δίνεται στο διοικητή
του Ο.Α.Ε.Δ. με πράξη διοικητικής απο-
βολής και με την συνδρομή της αστυνο-
μίας να βγάλει έξω τους καταληψίες!
Γιατί τόση πρεμούρα άραγε, μήπως κι
εμείς εν δυνάμει χαρακτηριστούμε έτσι,
αφού η πλειοψηφία από μας αδυνατεί
να πληρώσει την όποια δόση;
Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα ακόμα

βήμα υλοποίησης των μνημονίων που
συνυπέγραψαν μαζί με την τρόικα και
στοχεύει στη διαχείριση της τεράστιας
περιουσίας του Ο.Ε.Κ. προς όφελός
τους, όπως επίσης και την μετακύλιση
ευθυνών του πρώην οργανισμού στις
πλάτες και στις τσέπες των δικαιού-
χων. Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι;

Ας μην έχουμε καμία αυταπάτη: όταν
πετσοκόβουν επιδόματα ανεργίας, πολυ-
τεκνικά επιδόματα, μειώνουν μισθούς και
συντάξεις, επιβάλλουν χαράτσια στα ακί-
νητα, καταργούν κάθε κοινωνική προστασία
και στεγαστική συνδρομή, τότε ας περιμέ-
νουμε να δούμε το τίμημα των κατοικιών
μας να εκτινάσσεται στα ύψη και τις τρά-
πεζες να αναλαμβάνουν την είσπραξή τους.

ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ;

– Ούτε βήμα πίσω από τη θέση: Δεν
πληρώνουμε για σπίτια που έχουν
πληρωθεί από τον ιδρώτα μας, ούτε
συναινούμε στην κατάργηση του
Ο.Ε.Κ.

– Θα επανεξετάσουμε τη θέση μας
κάτω από δύο προϋποθέσεις:

•  εάν δεσμευτούν με νόμο ότι θα συνεχί-
σουν την κατασκευή και παροχή εργα-
τικής κατοικίας. Άρα τα χρήματα που θα
πληρώσουμε θα αφορούν αποκλειστικά
αυτή την αναγκαία δράση.

•  όταν αυτή η πολιτική που μας έριξε
στον καιάδα της ανεργίας και της οικο-
νομικής ανέχειας, ανατραπεί και μπορέ-
σουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας μ’
έναν αξιοπρεπή μισθό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
1) Την ανασυγκρότηση του ΟΕΚ  κάτω

από διαφανή λαϊκό έλεγχο, διατηρώντας
τον βασικό του προσανατολισμό, στη κα-
τασκευή και παροχή εργατικής κατοικίας,
με την ενίσχυση του κατασκευαστικού έρ-
γου και των προγραμμάτων επιδότησης.

2) 5ετή τουλάχιστον αναστολή πληρω-
μών της δόσης, για όσους είναι άνεργοι ή
σε κατάσταση ειδικών αναγκών λόγω ασθέ-
νειας ή μη συνταξιοδότησης ή απορίας.

3) Τιμή αποπληρωμής ανά τ.μ., προ-
σαρμοσμένη στην αξία του κατώτατου μι-
σθού, με τιμή μηνιαίας δόσης, που να
μπορεί να πληρωθεί από το εισόδημα κάθε
εργατικής οικογένειας.

4) Να αφαιρεθεί από το τελικό τίμημα,
το κόστος των κακοτεχνιών και των παρα-
λείψεων ανά οικισμό.

5) Να σταματήσουν οι κοστολογήσεις
με εξωφρενικές τιμές αποπληρωμής, (στο
ύψος των 900 ευρώ το τ.μ., με μηνιαία
δόση στο ύψος των 3 ευρώ ανά τ.μ.) που
καταπατά κάθε έννοια παραχώρησης με
όρους φτηνής εργατικής κατοικίας και να
ακυρωθεί κάθε κοστολόγηση που έγινε
τον τελευταίο χρόνο, με τέτοιες απαιτήσεις
αποπληρωμής.

6) Επειδή ο ΟΕΚ, είναι ΝΠΔΔ και απαλ-
λάσσεται από φορολογικές επιβαρύνσεις
και χαράτσια, ζητάμε την απαλλαγή των

κατοικιών από κάθε είδους τέτοιες επιβα-
ρύνσεις (ΕΕΤΗΔΕ, ΤΑΠ, Ενιαίο Τέλος Ιδιο-
κτησίας κλπ), μέχρι να δοθούν τα οριστικά
παραχωρητήρια. 

7) Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες
και να λύσει όλες τις ουσιαστικές και
τυπικές (πολεοδομικές - περιβαλλοντολο-
γικές - κτηματολογικές - ενεργειακές κ.α.)
εκκρεμότητες των οικισμών και να δια-
σφαλίσει τους δικαιούχους από μελλοντικούς
κινδύνους, όταν πάρουν οριστικά παρα-
χωρητήρια. Να μην επιβαρυνθούν οι δι-
καιούχοι, με το κόστος έκδοσης πιστοποι-
ητικού ενεργειακής απόδοσης.

8) Ο Οργανισμός και η κυβέρνηση έχει
την υποχρέωση να διευκολύνει τους δι-
καιούχους στην απρόσκοπτη ενημέρωσή
τους. Να αποδοθούν στους εργατικούς οι-
κισμούς πλήρως ενημερωμένοι οι φάκελοι
των έργων, από το τεύχος δημοπράτησης
έως σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθούν
οι παραλείψεις και παρατυπίες. Να ελεγχ-
θούν τα περιουσιακά στοιχεία, όσων κα-
τείχαν υψηλή θέση ευθύνης στον Οργανι-
σμό διαχρονικά.

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ο.Ε.Κ.
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Αναγγελίες Γάμων

Ο Δημήτριος Ιγνατιάδης του Ηλία και της Σωτηρίας το γένος
Κυζιρίδη κάτοικος Αχαρνών καί η Σοφία Κρομλίδη του Γεωργίου και
της Αλεξάνδρας το γένος Τσιναρίδου κάτοικος Αχαρνών, θα τελέσουν
τον γάμο τους στα Άνω Λιόσια.

Ο Αλέξανδρος Γκίνος του Αντωνίου και της Μιράντας το γένος
Γκίνη, κάτοικος Αχαρνών και η Ξανθή Σώρρου του Κωνσταντίνου
και της Ελευθερίας τό γένος Ντάλλα κάτοικος Αχαρνών, θα τελέσουν
τον γάμο τους στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών Αττικής.

ó÷ïëÞ

ïäçãþí 

Ã. ÊÅ×ÁÃÉÁÓ 
ÄÉÐËÙÌÁÔÁ Á,Â,Ã,Ä,Å 

ÁÍÁÈÅÙÑÇÓÅÉÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÙÍ  

ÔÇË.: 210-24.32.836

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ 125 6977 24.88.33

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ 6944 29.77.78

L

Συνάντηση �Ἀντιδημάρχου μέ κατοίκους
Στίς 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση τοῦ ἀντιδημάρχου τεχνικῶν

ἔργων καί ἀρμοδίου συμβούλου γιά τό Ὀλυμπιακό Χωριό Παναγιώτη Γκίκα,
μέ κατοίκους, στά γραφεῖα τοῦ ΣΚΟΧ. Τό κυρίως ἀντικείμενο ἦταν τό περιμε-
τρικό συρματόπλεγμα, ἀλλά συζητήθηκαν καί ἀρκετά ἀκόμα θέματα. Ὁ Ἀντι-
δήμαρχος ἀπήντησε σέ πολλά ἐρωτήματα καί κράτησε σημειώσεις γιά τά ὑπό-
λοιπα, μέ ὑπόσχεση ὅτι θά τά ἐξετάσει. Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι τό τηλέφωνό
του εἶναι 6944387370 καί βρίσκεται πάντα στήν διάθεση τῶν κατοίκων.

Σ.Σ. ̔ Η θέση τῆς ἐφημερίδος ὅπως
τήν ἔχουμε διατυπώσει καί ἄλλες
φορές, εἶναι ὅτι τά σπίτια εἶναι
δικά μας καί ἄν ἀπεμπολοῦμε τήν
ἰδιοκτησία μας, πολύ πιθανόν νά
γυρίσει μπούμεραγκ ἐναντίον
μας. Τά δικαιώματά μας συν -
επάγονται καί ὑποχρεώσεις. Τό
νά ἔχει κάποιος ἀντικειμενική
ἀδυναμία νά πληρώσει, εἶναι τε-
λείως διαφορετικό, ἀπό τό «δέν
εἶναι δικό μου δέν πληρώνω».
Προσοχή λοιπόν!



Όλες οι Κεντρικές Τράπεζες παγκοσμίως ανήκουν στην
οικογένεια Rothschild εκτός απο τρείς!

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣἈπρίλιος 20138

Δήλωση του Αβραάμ Λίνκολν κατά την
διάρκεια του Αμερικανικού Εμφύλιου Πολέμου:
“Έχω δυο μεγάλους εχθρούς. Το στρατό
των Νοτίων μπροστά μου και το στρατό των
τραπεζιτών πίσω μου. Από τους δυο αυτούς
εχθρούς ο χειρότερος είναι ο πίσω μου.”

Πότε έκανε αυτή τη δήλωση ο Λίνκολν;
Όταν κατά τη διάρκεια του Εμφύλιου οι τρα-
πεζίτες που δάνειζαν το κράτος με 24% τόκο
προσπάθησαν να τον αναγκάσουν να τους
δίνει τόκο 36%!

Τι έκανε ο Λίνκολν; Απλά ενεργοποίησε
το δικαίωμα που έχει κάθε κράτος να εκδίδει
χρήμα. Έτσι ο Λίνκολν θαρραλέα άρχισε να
τυπώνει δολάρια για τη χρηματοδότηση του
πολέμου, σώζοντας τη χώρα του από τις
μελλοντικές πληρωμές των υπέρογκων τόκων
προς τις τράπεζες.

Και όλοι γνωρίζουμε τι απέγινε ο Λίνκολν
λίγο καιρό μετά. Δολοφονήθηκε. Μετά τη
δολοφονία του Προέδρου Λίνκολν το 1865
κανένας άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν τόλ-
μησε να αρνηθεί να δανειστεί η χώρα από
τους τραπεζίτες και να μη τους πληρώνει
τόκο.

Ή για να ακριβολογούμε, ένας ακόμα
Πρόεδρος των ΗΠΑ τόλμησε 100 χρόνια μετά
τον Λίνκολν να το ξανακάνει, δηλαδή να μη
δανειστεί η χώρα από τις τράπεζες αλλά να
εκδώσει χρήμα χωρίς τόκο, και ο οποίος και
αυτός είχε την ίδια κατάληξη με τον Λίνκολν.
Δολοφονήθηκε και αυτός λίγο καιρό μετά
την απόφασή του. Ήταν ο Τζον Κέννεντι.
Αλλά για να καταλάβουν οι αναγνώστες μας
πώς ακριβώς οι μεγαλοτραπεζίτες καταδυ-
ναστεύουν τις χώρες και τις οικονομίες
πρέπει να τους εξηγήσουμε τα παρακάτω
απίστευτα (ΝΑΙ - ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ) αλλά απόλυτα
αληθινά πράγματα. 

Ενώ το Σύνταγμα των ΗΠΑ δίνει το δικαίωμα
στο Κογκρέσο να εκδίδει χρήμα, η Αμερικανική
Κυβέρνηση έχει μεταφέρει το δικαίωμα της
έκδοσης του χρήματος και μάλιστα με επιτόκιο
στο "Federal Reserve" το οποίο δεν είναι κρα-
τικό αλλά ένα όργανο των μεγάλων τραπεζών
που είναι και οι μέτοχοί του. Έτσι λοιπόν το
Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τυπώνει
στα πιεστήριά του το χρήμα που χρειάζεται η
χώρα. Αμέσως μετά το δίνει στο ‘Federal Re-
serve’ δηλαδή στους τραπεζίτες, το οποίο
Federal Reserve το δανείζει πίσω στο Αμερι-
κανικό κράτος με τόκο!

Έτσι για να καταλάβετε: Μόνο ο τόκος
που πληρώνουν οι ΗΠΑ στις τράπεζες του
Federal Reserve για το Αμερικανικό χρέος

φθάνει το χρόνο τα 400 δισεκατομμύρια δο-
λάρια! Προσέξτε: Πληρώνουν οι Αμερικανοί
φορολογούμενοι 400 δισεκατομμύρια δολάρια
τόκο στους τραπεζίτες για χρήματα που έχει
τυπώσει το Αμερικανικό κράτος και τα έχει
δώσει δωρεάν στους τραπεζίτες (και οι οποίοι
τους τα δανείζουν πίσω με τόκο)! Βλέποντας
ο Πρόεδρος Κέννεντι αυτήν την εξόφθαλμη
αδικία για τον Αμερικανικό λαό, αποφασίζει
το 1963 με το νόμο Νο:11110 να πάρει πίσω
τις εξουσίες του "Federal Reserve" και να τυ-
πώσει και διανείμει χρήμα το ίδιο το κράτος
παρακάμπτοντας τους τραπεζίτες.

Τύπωσε δισεκατομμύρια δολάρια για τα
οποία το Αμερικανικό Δημόσιο δεν πλήρωνε
κανένα τόκο στο Federal Reserve. Μάλιστα
τα χαρτονομίσματα του Κέννεντι έγραφαν
επάνω UNITED STATES NOTE αντί του FE-
DERAL RESERVE NOTE που γράφεται πάντα.
Αυτά τα UNITED STATES NOTE χαρτονομίσματα
αποτέλεσαν θανάσιμη απειλή για το Federal
Reserve System και τους τραπεζίτες αφού
τους αφαιρούσαν δισεκατομμύρια δολάρια
τόκους. Πέντε (5) μήνες μετά το τύπωμα
των άτοκων δολαρίων ο Πρόεδρος Κένεντι
δολοφονήθηκε.

Μετά την δολοφονία του Κένεντι κανένας
άλλος Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν τόλμησε να
κάνει χρήση του νόμου Κένεντι παρ’ ότι ο
νόμος αυτός ισχύει μέχρι σήμερα! Δηλαδή
με το νόμο του Κέννεντι θα μπορούσαν οι
ΗΠΑ τα περίπου 3 τρισεκατομμύρια δολάρια
που τύπωσαν τα τελευταία 4 χρόνια να τα
τύπωναν και να τα χρησιμοποιούσαν χωρίς
καθόλου τόκο. Αντίθετα όμως τα τύπωσαν,
τα έδωσαν στο Federal Reserve (δηλαδή
στους τραπεζίτες), για να τα δανειστούν στη
συνέχεια με τόκο!

Και για όσους είναι ακόμα δύσπιστοι ας
μάθουν τι έλεγε ένας άλλος μεγάλος Αμερι-
κανός Πρόεδρος, ο Τόμας Τζέφερσον (από
τους δημιουργούς του Αμερικανικού θαύματος
- του τότε, του αληθινού): «Εάν ποτέ στο
μέλλον ο Αμερικανικός λαός επιτρέψει στους
τραπεζίτες να ελέγξουν την έκδοση του χρή-
ματος, οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί που θα
γιγαντωθούν, πρώτα με πληθωρισμό και μετά
με ύφεση, θα στερήσουν από τους ανθρώπους
την ιδιοκτησία τους έως ότου τα παιδιά τους
ξυπνήσουν άστεγα στη γη που οι πατεράδες
τους κατέκτησαν».

Και για την ιστορία: Οι δολοφόνοι και του
Λίνκολν (John Wilkes Booth) και του Κέννεντι
(Lee Harvey Oswald) δολοφονήθηκαν και οι
δυο πριν προλάβουν να δικαστούν.

Το έτος 2000 υπήρχαν 7 χώρες στις
οποίες η κεντρική τράπεζα δεν ελέγχοταν
απο τους Ρόθτσιλντ. Αυτές ήταν: Afghanistan
/ Iraq / Sudan / Libya / Cuba / North Korea
/ Iran.

Στην συνέχεια είχαμε το «τρομοκρατικό»
χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους και αμέ-
σως μετά τον πόλεμο στις χώρες αυτές.
Ο πόλεμος είχε σαν αποτέλεσμα οι κεν-
τρικές τράπεζες των χωρών αυτών να
ελέγχονται πλήρως απο την οικογένεια
Ρόθτσιλντ και το Παγκόσμιο Τραπεζικό
τους σύστημα... Το ίδιο έγινε και στην Γι-
ουγκοσλαβία όπου η Κεντρική Τράπεζα
της χώρας δεν ελέγχοταν απο τους Ρόθ-
τσιλντ και τους υπόλοιπους Εβραίους Διε-

θνείς Τραπεζίτες και έτσι εισέβαλλαν οι
«δημοκράτες» κατ’ εντολή των Ρόθτσιλντ.

Μετά τους δύο αυτούς πολέμους έμει-
ναν μόνο 5 χώρες που δεν ελέγχοταν απο
τους Ρόθτσιλντ: Sudan / Libya / Cuba /
North Korea / Iran.

Όσοι έχουν ασχοληθεί γνωρίζουν πόσο
γρήγορα στήθηκε η Κεντρική Τράπεζα της
Βενγκάζης. Επίσης κλάπηκε και ο τεράστιος
θησαυρός που υπήρχε στο θησαυροφυλάκιο
της τράπεζας από τους χρόνους του με-
γάλου Αλεξάνδρου ακόμη. Μόνο 3 τράπεζες
υπάρχουν πλέον που δεν ελέγχονται απο
τους Ρόθτσιλντ: Cuba / North Korea / Iran.

Όπως καταλαβαίνετε αυτές οι χώρες
αποτελούν και τον στόχο των Ρόθτσιλντ.

ΓΙΑΤΙ δολοφονήθηκαν οι Λίνκολν και Κέννεντυ

antipliroforisi 

ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 1.40 € ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΤΟΥ ΟΣΕ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΘΗΝΑ

Την καθιέρωση του ενιαίου εισιτηρίου 1.40€ στο τμήμα της γραμμής του ΟΣΕ που
συνδέει τον Άγιο Στέφανο με την Αθήνα, από 4,30€ που είναι σήμερα, ζητά με Ερώτησή
του ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Γιώργος Πάντζας. Το σοβαρό αυτό πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου, ανέδειξε με διαμαρτυρία της
η Τοπική Οργάνωση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του Βουλευτή, προς τον Υπουργό Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

«Το τρένο, με αφετηρία το σταθμό Αγίου Στεφάνου και σε συνδυασμό με το μετρό,
προσφέρει στους πολίτες του Δήμου Διονύσου γρήγορη και ποιοτική πρόσβαση στο
κέντρο της Αθήνας. Σε μια εποχή όμως γενικευμένης συρρίκνωσης των εισοδημάτων, το
κόστος των 4,30€ (2,90€ εισιτήριο Αγ. Στέφανος - Αθήνα + 1,40€ ενιαίο εισιτήριο για
τα αστικά ΜΜΜ) για μονή διαδρομή ή 7,10΄ με επιστροφή (4,30€+ 2,80€), που απαιτείται,
είναι δυσβάστακτο αν όχι απαγορευτικό ειδικά για τους χαμηλόμισθους και συνταξιούχους,
που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν το τρένο. 

Η πολιτική αυτή του ΟΣΕ είναι όχι μόνο κερδοσκοπική αλλά και άδικη για τους πολίτες
της περιοχής του Δήμου Διονύσου, μιας και ο εν λόγω δήμος ανήκει  στον ευρύτερο
ενιαίο αστικό ιστό της Αθήνας και έτσι αντιμετωπίζεται από τις αστικές συγκοινωνίες και
τον ΟΤΕ. Επίσης, ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές της Μαγούλας και του Κορωπίου,
για τις οποίες έχει καθιερωθεί ενιαίο εισιτήριο 1,40€, ενώ απέχουν περισσότερο από το
κέντρο της Αθήνας.

Δεδομένου ότι η μετακίνηση είναι ουσιαστική ανάγκη και όχι πολυτέλεια, για χιλιάδες
κατοίκους που καθημερινά μετακινούνται από και προς τον Δήμο Διονύσου,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται να καθιερώσει και για τους κατοίκους που εξυπηρετούνται από τη συγκε-

κριμένη γραμμή του ΟΣΕ, ενιαίο εισιτήριο 1,40€, αποκαθιστώντας έτσι την ισότιμη μετα-
χείρισή τους;»

Γιώργος Πάντζας
Βουλευτής Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ

Σ.Σ. Αὐτό εἶναι ἕνα πάγιο αἴτημά μας, νά ἰσχύει δηλαδή τό ἐνιαῖο εἰσιτήριο γιά
τούς σταθμούς Δεκέλειας καί Ἀχαρνῶν. Βεβαίως  πρέπει νά ὑπαχθεῖ καί ὁ
σταθμός τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, διότι καί οἱ τρεῖς ἀνήκουν στόν ἀστικό ἰστό καί
δέν εἶναι δίκαιο νά πληρώνουν ὑπεραστική χρέωση.

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου

᾿Τον Πανηγυρικό της Ημέρας στο Δήμο Αχαρνών
εκφώνησε ο Δρ Λαμπρινός Πλατυπόδης, Διευθυν-
τής του 9ου Γυμνασίου Αχαρνών και Πρόεδρος του
Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων (ΝΠΔΔ).
Ο κ. Λαμπρινός μίλησε, από στήθους, για τις τρεις
συνισταμένες, σύμβολα της Επανάστασης του ᾿21,
το Σταυρό, το Καράβι και την Πένα, και όπως ήταν

αναμενόμενο καταγοήτευσε το ακροατήριο.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Την Κυριακή 24-3-2012 στις 11:30 π.μ. στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέν-

τρου Θρακομακεδόνων μίλησε ο οικονομολόγος και συγγραφέας Ιωάννης Κορνιλάκης με

θέμα: Εθνική Ανεξαρτησία και Ιωάννης Καποδίστριας. Της ομιλίας του κ. Κορνιλάκη προ-

ηγήθηκε το καλωσόρισμα του οικοδεσπότη Δρος Λαμπρινού Πλατυπόδη και ο χαιρετισμός

του Δημάρχου κ. Σωτη-

ρίου Ντούρου.  Ο Σε-

βασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Ιλίου, Αχαρνών

και Πετρουπόλεως κ.κ.

Αθηναγόρας, ο οποίος

πάντα τιμά με την πα-

ρουσία του τις εκδηλώ-

σεις του ΠΚΘ μίλησε

για τη συμβολή της Εκ-

κλησίας στην Επανά-

σταση του 1821. Στο

τέλος της διάλεξης

ακολούθησε συναυλία

κλασικής μουσικής από μέλη της ορχήστρας «ΑΚΤΙΣ» με την Ευαγγελία Χλωρού στο πιάνο,

τον Ανδρέα Βαλιανάτο και τον Γιώργο Μπούμη στο βιολί. Την εκδήλωση τίμησαν με την

παρουσία τους ο π. Λάμπρος και ο π. Νικόλαος, η Αντιδήμαρχος Κική Σαββίδη, ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Δρ Νικόλαος Μπουζιάνης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δρ

Νικόλαος Κρημνανιώτης, οι   Πρόεδροι των ΝΠΔΔ, Ι.Κατσανδρής, Π. Κορνιλάκης, Κ. Χωρια-

νόπουλος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων κ. Σάββας Βασιλειάδης,

ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών κ. Γιάννης Νίκας και ο Δ/ντής του ΠΚΘ

Σπύρος Σταματιάδης, ο οποίος έκλεισε την εξαιρετική αυτή εκδήλωση.

Ε.ΣΥ.Ν (Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών)

Παράρτημα Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών

Παρουσιάστηκε σήμερα (27/3/2013) στο Πνευματικό Κέντρο Δ. Αθηναίων η «Χάρτα

Πρωτογενούς Πρόληψης της Ουσιοεξάρτησης» από το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών

(ΣΕΟ) και το Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ).

Σε μια περίοδο που η οικονομική - κοινωνική -πολιτισμική κρίση επιδεινώνει τους πα-

ράγοντες που έχουν υψηλή συνάφεια με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, οι δύο φορείς

καταθέτουν τη δική τους πρόταση για την Πρόληψη στη χώρα μας. 

Στην Ελλάδα, η ελάχιστη ηλικία εισόδου στην επώδυνη περιπέτεια της χρήσης εξαρ-

τησιογόνων ουσιών είναι από τις χαμηλότερες μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην πρωτογενή

πρόληψη, στις πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν ακόμα πειραματιστεί με τις ουσίες

με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών παραγόντων που ωθούν και αναπαράγουν

την εξάρτηση.

Φιλοδοξία και των δύο φορέων είναι η Χάρτα Πρόληψης να γίνει στόχος πάλης από

τους κοινωνικούς φορείς, για τη διαμόρφωση μιας πολιτικής που θα βοηθήσει χιλιάδες

παιδιά να κερδίσουν τη μάχη για τη ζωή ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις.

Η Κοζομπόλη Βούλα, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και ολυμ-

πιονίκης της υδατοσφαίρισης, στην εισηγητική ομιλία της τόνισε «ότι το φαινόμενο της

χρήσης ουσιών είναι φαινόμενο βαθιά κοινωνικό και όχι ιατρικό όπως γίνεται σήμερα

προσπάθεια να δοθεί στην κοινωνία, και ως Ολυμπιονίκες έχουμε χρέος από τη θέση μας

στην κοινωνία να συμβάλλουμε στην προβολή μιας υγιούς προσωπικότητας»   

Ο Μιχαλαρέας Ηλίας, δρ. ψυχολογίας και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Κατά

των Ναρκωτικών, τόνισε «ότι το κύρος των Ολυμπιονικών και η επιστημονική εμπειρία

και τεκμηρίωση του ΕΣΥΝ συναντώνται στην Χάρτα Πρόληψης ως μια σημαντική συνει-

σφορά στην Πρόληψη στη χώρα μας, αλλά και ως βασική παρακαταθήκη για την ενδυνά-

μωση του αντιναρκωτικού κινήματος, σε μια περίοδο που νομοθετείται ως «λύση» στο

φαινόμενο της εξάρτησης, η συντήρηση του φαινομένου με τη μέθοδο της υποκατάστα-

σης».

Την παρουσίαση της «Χάρτας Πρόληψης» συντόνισε ο Γεωργάκας Παναγιώτης, δρ

ψυχιατρικής και Διευθυντής του Προγράμματος Απεξάρτησης Ψυχοδραστικών Ουσιών

του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος τόνισε «η πρωτοβουλία του

ΕΣΥΝ και των Ολυμπιονικών είναι σημαντική όχι μόνο για την περίοδο στην οποία συντε-

λείται, περίοδο που οξύνεται η χρήση και η εξάρτηση, αλλά και γιατί στοχεύει στη μαζική

λαϊκή πάλη ως βασικό παράγοντα για να βρει η Χάρτα και η πρόληψη τη θέση της μέσα

στην κοινωνία».

Την «Χάρτα Πρόληψης» παρουσίασαν, η Τσίγκα Μαρίνα, εκπαιδευτικός και αντιπρό-

εδρος του ΕΣΥΝ, η Ναζεντιάδου Ιλιάνα, ψυχολόγος και μέλος της Γραμματείας του ΕΣΥΝ,

η Αναστασίου Σαβίνα, ολυμπιονίκης συγχρονισμένης κολύμβησης - ψυχολόγος και η

Μυλωνάκη Ανθή, ολυμπιονίκης υδατοσφαίρισης. 

Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από τους Συλλόγους Γονέων των Θε-

ραπευτικών Προγραμμάτων Ιθάκη, 18 Άνω, Παρέμβαση, και ο Γιαννόπουλος Χάρης

Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Κωφών.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

«Κατασκευή κτιρίου σύγχρονου πολιτισμού στους Θρακομακεδόνες»
Ο Δήμος Αχαρνών συνεχίζει να απορροφά κονδύλια από το ΕΣΠΑ και να είναι αυτήν

την στιγμή ο 7ος Δήμος σε απορρόφηση κονδυλίων.
Υπογράφηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η ένταξη στο ΕΣΠΑτης πράξης κατασκευής

κοινοτικού κτιρίου με αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού και
γραφεία φορέων κοινότητας Θρακομακεδόνων.

Τόσο το αμφιθέατρο όσο και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για πολιτιστικές εκδηλώσεις από τον Δήμο Αχαρνών και άλλους φορείς της πε-
ριοχής.

Το κτίριο είναι 700τμ στο ΟΤ.42 της δημοτικής κοινότητας Θρακομακεδόνων, ενώ συγ-
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ σε ποσοστό 50%, δηλαδή 950.000,00 ευρώ.

Την Κυριακή 10 Μαρτίου  υποδεχθήκαμε
στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων
όλα τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου
του «ΚΑΠΟΤΑ», που ήρθαν  στην πόλη
μας συνοδευόμενα από τη Διευθύντρια
του σχολείου κα Ελένη Καμπόλη, με τα
πούλμαν που διέθεσε, για άλλη μια φορά
αφιλοκερδώς, ο κ. Αρης Μουχτάρογλου.
Στην αποκριάτικα στολισμένη αίθουσα του
Π.Κ.Θ., τα παιδιά γεύτηκαν τα εκλεκτά
εδέσματα που είχαν ετοιμάσει γι’ αυτά οι
κυρίες του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», συν τα
καθιερωμένα πια σουβλάκια προσφορά
του ίδιου γνωστού συμπολίτη μας  και τα
φρεσκότατα ντόνατς προσφορά του

φούρνου «ΓΚΟΤΣΗ». Κι ακόμα είδαν
Καραγκιόζη, πέταξαν σερπαντίνες, χόρεψαν,
διασκέδασαν με την ψυχή τους κι επέ-
στρεψαν στα σπίτια τους χορτάτα κι ευ-
χαριστημένα, παίρνοντας μαζί τους τα  γλυ-
κίσματα και τα παιχνίδια που ο «ΑΡΙ-
ΣΤΟΤΕΛΗΣ» είχε φροντίσει να εξασφα-
λίσει για εκείνα. Ηταν  ένας πραγματικός
άθλος που ήλθε σε πέρας, χάρη στην
πρόθυμη συμπαράσταση των μελών
του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», καθώς μόνη της
η άξια Διευθύντρια του Σχολείου κ.
Ελένη Καμπόλη (οι υπόλοιποι  εκπαι-
δευτικοί του σχολείου δεν συμμετείχαν!),
δεν ήταν δυνατόν να τιθασεύσει 100
ζωηρά «θηριάκια» και η ευθύνη μας  ήταν
μεγάλη. Όμως μεγάλη είναι και η ηθική
ικανοποίηση όλων, όσοι συνέβαλαν  στην
πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης,

που έδωσε χαρά στην πιο δοκιμαζόμενη
σήμερα κατηγορία  συμπολιτών μας, τα
αθώα παιδιά που εξαρτώνται εξ ολοκλήρου
από όλους εμάς. Οι ενήλικες και ιδιαίτερα
οι Θρακομακεδονίτες- ευτυχώς -  δεν
έχουν ανάγκη από δωρεάν προσφορές. Η
Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμότατα
τους συμπολίτες μας κ.κ. Νώνη Παπαν-
τωνάτου, ́ Ελη Χίου, Κώστα Καλογερά,
Πηνελόπη Περράκη, Αθηνά Κάρλου,
Ελένη Ντζιαβίδα, Βαρβάρα Μπακάλη,
Καίτη Κούβαρη, Ρούλα Μήτσου , Νάσα
& Κατερίνα Γολεμάτη, Φρόσω Γιαν-
νακοπούλου, Αρετή Λιβανού, Δήμητρα

Γερόλυμπου, Βενετία Νίκα, Αγγελική
Παπαδοπούλου, Τζούλια Δασκαλάκη,
Αρη Μουχτάρογλου, Βασίλη Ταουξή,
Γιάννη Νίκα, Βιργινία Λαζαρίδου, Φα-
λίτσα Γεωργιάδου, Αφροδίτη Μπερσή,
Δημήτρη Μανούρα, Γιώργο Καλογε-
ράκη και την αρτοποιΐα «ΓΚΟΤΣΗ»,
όπως επίσης  και όσους και όσες θέλησαν
και πάλι να διατηρήσουν την ανωνυμία
τους για την μεγάλη ανιδιοτελή προσφορά
τους και τους κόπους τους. Τους διαβε-
βαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε και θα δι-
ευρύνουμε τις δράσεις αλληλεγγύης και
έμπρακτης συμπαράστασης προς όλους
εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη.
Και σ’ αυτήν την προσπάθεια σας θέλουμε
όλους στο πλευρό μας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
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«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Ποίησης, τρεις σημαντικοί Πνευ-

ματικοί Φορείς της πόλης μας, η  Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων  «ΑΡΙΣΤΟ-

ΤΕΛΗΣ», σε συνεργασία με την «Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία των Αχαρνών»

(Ι.Λ.Ε.Α.), και τον οικοδεσπότη «Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών», στην αίθουσα του

οποίου φιλοξενήθηκε η πνευματική σύναξη, το βραδάκι της Πέμπτης, 21 Μαρτίου

2013, πραγματοποίησαν  εκδήλωση αφιερωμένη στον αξιολογότατο, παρά το νεαρό

της ηλικίας του, συντοπίτη μας ποιητή Νίκο Λαδά. Ο συμμαθητής και φίλος του Κα-

θηγητής κ. Σπύρος Δαμάσκος, με φόντο το πορτραίτο του ποιητή, στην πολύ συγ-

κινητική αναφορά του στο πρόσωπο του φίλου του, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η

ζωή δεν ήταν όπως την ήθελε». Το ψυχολογικό  αδιέξοδο του ποιητή  αποτυπώθηκε

ανάγλυφα στο έργο του,  που το ανέδειξαν με γλαφυρότητα η υπεύθυνη του τμήματος

Λογοτεχνίας του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» κα. Βαρβάρα Ταβλαρίδου Μπακάλη και οι τρεις

εξαιρετικές αφηγήτριες που διάβασαν αποσπάσματα από το ημερολόγιό του κι απήγ-

γειλαν ποιήματά του: η κα Ινώ Μενεγάκη , Πρωθιέρεια της αφής της Ολυμπιακής

Φλόγας, η ηθοποιός και φίλη της οικογένειάς του κα. Ράνια Παπαδάκου κι η πολλά

υποσχόμενη και ταλαντούχα ηθοποιός Παρασκευή Δαμάσκου. Η αίθουσα γεμάτη

από συνομηλίκους του, που έκλιναν ευλαβικά το γόνυ μπροστά στην ψυχική φλόγα

που θέριεψε μετά την πτώση της χούντας κι έσβησε, απογοητευμένη, στα πρώτα χρό-

νια της μεταπολίτευσης. Ο τοίχος της αίθουσας διακοσμημένος με φωτογραφίες το-

πίων, που η Δικηγόρος και Πρόεδρος του «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ» κα Μαρία Μίχα

συνταίριαξε με στίχους του και πίσω από το πάνελ, το καλύτερο, ίσως πορτραίτο

του ποιητή, φιλοτεχνημένο από το λαϊκό μας ζωγράφο κ. Χρήστο Τσεβά, που, όπως

σε όλες τις σημαντικές στιγμές της πόλης, έβαλε και σ’ αυτήν τη δική του πινελιά. Η

μητέρα του κ. Ευγενία Λαδά, παρότι προσεκλήθη από τους διοργανωτές, λόγοι

υγείας δεν της επέτρεψαν να παρευρεθεί. Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης οι : Αργυρώ

Ζησίμου, Ρένα Λιόση, Ελένη Δίελα και Βασίλης  Νίκας συντόνισαν με απόλυτη επιτυ-

χία την παραπάνω εκδήλωση, το αποτέλεσμα της οποίας δικαίωσε την επιλογή τους

για συνεργασία και έγινε η απαρχή και για μελλοντικές εκδηλώσεις. Παρόντες στην

εκδήλωση ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σωτήρης Ντούρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος και

Αρχηγός παράταξης κ. Ιωάννης Κασσαβός, οι Πρόεδροι των συνεργαζόμενων φο-

ρέων Γεώργιος Λιβανός, Γεώργιος Φυτάς και Βασίλειος Νίκας, ο Ιερέας του Ι.Ν.

Αγίας Τριάδος Θρακομακεδόνων πατέρας Λάμπρος Καρίνος η Πρόεδρος του «ΕΠΙ-

ΣΚΗΝΕΙΟΥ» κ. Μαρία Μίχα, ο Πρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας παράρτημα

Αχαρνών κ. Παναγώτης Καζανάς και ο κ. Αυγερίκος εκπρόσωπος του ΡΟΤΑΡΙΑ-

ΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ύστερα από συστηματικές και αλλεπάλληλες προσπάθειες του Συλλόγου

Γυναικών, καταφέραμε να απομακρυνθούν τα μπάζα και τα σκουπίδια από

το νεοαναγειρόμενο Δημοτικό Κτίριο στην πλατεία Θρακομακεδόνων και

να μας διαθέσει ο Δήμαρχος κλιματιστικό μηχάνημα στο Πνευματικό Kέντρο

για το οποίο και τον ευχαριστούμε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Προς: 1) Δήμαρχο Δήμου Αχαρνών κ. Σωτήρη Ντούρο 2) Περιφερειάρχη

κ. Σγουρό 3) ΥΠΕΚΑ 4) Τροχαία Ν. Ιωνίας

Αξιότιμοι κύριοι, 
Με την παρούσα σας εκφράζουμε τη ανησυχία και την διαμαρτυρία, την

δική μας και των συμπολιτών μας καθώς και των κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής του Δήμου Αχαρνών, για την επικινδυνότητα της Λεωφόρου ΚΥΜΗΣ
η οποία μας συνδέει με την Εθνική Οδό.

Πιο συγκεκριμένα δεν υπάρχει φωτισμός στα 4/5 της λεωφόρου ούτε ευ-
κρινής διαγράμμιση στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί κινδύνους
για σοβαρά αυτοκινητιστικά ατυχήματα και απώλειες ανθρώπινων ζωών,
διότι είναι δρόμος μεγάλης και ταχείας κυκλοφορίας.

Για το λόγο αυτό ζητάμε από εσάς να δείξετε την ευαισθησία σας και να
επιλύσετε τα προαναφερθέντα προβλήματα.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.
Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Eυχαριστούμε θερμά, το “Δίκτυο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων του

Επαγγελματικού Οδηγού Αχαρνών”, το Ζαχαροπλαστείο “Αχαρναϊκό”, τις
ασφάλειες  “Ποθητού-Σεργιαννή”, τη σχολή χορού “Grease”, τα κομμωτήρια
“ Γιάννη Διαμαντάτου”, “την Πίτα του Παππού”, την εταιρεία “ Galerie de
Beaute”, Ανθοπωλείο “ Κήπος ”, το super market “Σκλαβενίτης” για την
πολύτιμη βοήθειά τους στη γιορτή της Τσικνοπέμπτης και στην εκδήλωσή
μας για να τιμήσουμε την Ημέρα της Γυναίκας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
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Με αφορμή την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού (24-2-13) υπήρξαν
διάφορα ανώνυμα σχόλια στον τοπικό τύπο Αχαρνών - Θρακομακεδόνων σχετικά με την
πρόταση που διατύπωσα.

Την αναφέρω ξανά:
Να γίνει σε 3 η 6 μήνες Έκτακτη Γενική Συνέλευση με Θέμα: «Ορισμός διευρυμένης επι-

τροπής μελών στην οποία θα συμμετέχουν απαραίτητα νομικοί η οποία θα εξετάσει όρους

μεταβίβασης-δωρεάς της περιουσίας του Συνεταιρισμού μαζί με όλες τις υποχρεώσεις του

στην Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών».

Θα μπορούσαν ενδεικτικά να αποτελέσουν για την εν λόγω επιτροπή θέματα εξέτασης δε-
σμευτικών όρων δωρεάς τα παρακάτω:
•Όλα τα έσοδα των ενοικίων του Συνεταιρισμού να τα διαχειρίζεται αποκλειστικά το Τοπικό

Συμβούλιο Θρακομακεδόνων για να καλύπτει, όχι θεσμοθετημένες δαπάνες που οφείλει να
καλύπτει ο προϋπολογισμός του Δήμου, αλλά άλλες ανάγκες κοινωνικών  δομών όπως: Κοι-
νωνικό Ιατρείο, μηνιαίες εισφορές στον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό των ασθενέστερων
οικονομικά συμπολιτών μας, Τοπική Συγκοινωνία , χώροι άθλησης, Σχολεία κ.λπ.

Το ίδιο να ισχύει και για τα έσοδα που θα προκύψουν από αξιοποίηση των οικοπέδων του (4
οικόπεδα εντός σχεδίου και το 1 αγροτεμάχιο).
• Όσον αφορά τις εδαφικές εκτάσεις ιδιοκτησίας (η εμπλοκής) του Οικοδομικού  Συνεται-

ρισμού μας, το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Θρακομακεδόνων, σε δημόσια ανοιχτή συνεδρίαση
στις 13 Σεπτεμβρίου 2010, ύστερα από διαβούλευση με διαφόρους φορείς της πόλης μας,
προκειμένου να προστατευτεί το πράσινο, αποφάσισε μεταξύ άλλων τις παρακάτω χρήσεις
γης για αυτές:

1) το Ο.Τ. 3 από χώρος «γυμναστηρίου» σε χώρο «πρασίνου και δημοτικών δραστηριοτήτων
ήπιας μορφής τοπικής μόνο χρήσης» (όχι μεγάλα κτιριακά έργα).

2) το Ο.Τ. 45 από χώρος «κοινοτικού εμπορικού κέντρου και πρασίνου» σε «χώρο πράσι-
νου».

3) τα Ο.Τ. 16-17 από χώροι «νηπιαγωγείου πρασίνου» σε χώρο «σχολείων & πρασίνου»
4) διατηρούνται σαν χώροι «πρασίνου» τα Ο.Τ. 67 και 84, 85
5) τα μη άρτια ρετάλια (τριγωνάκια, μικρές πλατείες) χαρακτηρίζονται «κοινόχρηστοι χώροι

πράσινου» και είναι μόνο και μόνο αυτές που περιγράφονται πιο πάνω και τίποτα περισσό-
τερο.

Για την μεταβίβαση αυτών των εκτάσεων απαράβατος όρος πρέπει να είναι η μη αλλαγή
της χρήσης γης, που αποφασίστηκε από το Δ.Σ. Θρακομακεδόνων.

Το σκεπτικό της πρότασης μου έχει αποκλειστικό σκοπό την συντεταγμένη διάλυση του

συνεταιρισμού, χωρίς περιπέτειες , πριν δημιουργηθούν χρέη και προκληθούν καταστάσεις
ασύνταχτης και αναγκαστικής διάλυσης του, με κίνδυνο να χαθούν εκτάσεις.

Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Συνεταιρισμού από τώρα και στο εξής θα επιβα-
ρύνεται με χαράτσια ,αμοιβές δικηγόρων κ.λπ.

Αν όλα τα προηγούμενα χρόνια τα έσοδα από ενοίκια, και τα τελευταία χρόνια τα έσοδα
από το ΥΠΕΧΩΔΕ κάλυπταν τα έξοδα λειτουργίας και τις αμοιβές δικηγόρων, στο εξής επειδή
αφ΄ενός δεν υπάρχουν πλέον έσοδα από το ΥΠΕΧΩΔΕ, η δε είσπραξη ενοικίων έχει καταστεί
προβληματική,  όπως μας ανακοίνωσε το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, δεν αποκλείεται σύντομα να
μας ζητηθεί να βάλουμε και το χέρι στην τσέπη.

Ήδη σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. το έτος 2012 υπήρξε ζημία 30.000€.
Η πρόταση που έκανε το μέλος του Δ.Σ. κος Ζήσιμος για εκποίηση ενός οικοπέδου, με

σκοπό κάποια  δωρεά για τις ανάγκες του νέου τοπικού  Βρεφονηπιακού Σταθμού, δίνει κάποια
λύση παράτασης ζωής του Συνεταιρισμού, αν υπονοεί ότι μέρος των χρημάτων ενδεχόμενα
θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ισχνού ταμείου του  Συνεταιρισμού.

Έτσι όμως θα συντηρήσουμε τον συνεταιρισμό;
Όσον αφορά την διεκδίκηση Νάστου - Μενιδιατών στα 2/3 των ιδιωτικών οικοπέδων της

κοινότητας μας, όπως έγινε γνωστό, οι διεκδικούντες έχουν κερδίσει πρωτόδικα την υπόθεση
και ο Συνεταιρισμός δεν έχει ελπίδες δικαίωσης, αφού έχασε την προθεσμία αναίρεσης
(αλήθεια γιατί χάθηκε;).

Για τις διεκδικούμενες εδαφικές εκτάσεις Βόρεια και Ανατολικά της πόλης μας (κυρίως
δασικές) ας μην τις συζητάμε, γιατί δεν νομίζω πως κάποιο μέλος περιμένει στα σοβαρά να
αποκτήσει ακίνητη περιουσία σε αυτές τις εκτάσεις.

Με τιμή 
Γιώργος Χρήστου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού
στη συνεδρίαση του της 06-04/2013 έλαβε
γνώση του κειμένου προς δημοσίευση του
κ. Γεωργίου Χρήστου και απεφάσισε ομόφωνα
να δημοσιευθούν τα κατωτέρω για να ενη-
μερωθούν τα μέλη του και οι συμπολίτες
μας που δεν ήταν παρόντες στην Τακτική
Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας
στις 24.02.2013, για τα αληθή στοιχεία.

Α) Επανέρχεται η κίνηση ενεργών πολιτών
Θρακομακεδονων, κίνηση η οποία δεν έχει
καμία νομική υπόσταση, στην πρόταση που
διατύπωσε στη συζήτηση του 6ου θέματος
στη συνεδρίαση της Γενικής Τακτικής Συ-
νέλευσης για διάλυση του Συνεταιρισμού
και μεταβίβαση της περιούσιας του Συνε-
ταιρισμού στον Δήμο Αχαρνών, η οποία
απορρίφθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία
των μελών της, γιατί προφανώς αγνοούν τα
μέλη της κίνησης ενεργών πολιτών Θρακο-
μακεδονων ότι η λειτουργία του Συνεταιρι-
σμού προβλέπεται από τον νόμο και το κα-
ταστατικό και ασκείται από τα θεσμοθετημένα
όργανα του, τη Γενική Συνέλευση, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο
και όχι από «επιτροπή μελών».

Β) Η σημερινή Διοίκηση του Συνεταιρισμού
σέβεται ότι είχε αποφασισθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο του πρώην Δήμου Θρακομακε-
δονων εφόσον αυτό έχει ολοκληρωθεί τυπικά
και διαδικαστικά. Έχει αρχίσει διάλογος με
τον Δήμο Αχαρνών για την αξιοποίηση της
περιούσιας του Συνεταιρισμού προς όφελος
των κατοίκων των Θρακομακεδονων. Το
αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης θα γνω-
στοποιηθεί στα μέλη μας και τους συντοπίτες
μας με τα έντυπα του τοπικού τύπου και θα
τεθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Γ) Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο έχει
περιορίσει τα δικαστικά έξοδα στο ελάχιστο.
Μια καλόπιστη ανάγνωση του ισολογισμού
του Συνεταιρισμού της 31/12/2012 δίνει
απάντηση στην για δημιουργία ψευδών εν-
τυπώσεων διατύπωση του κειμένου του κ.
Χρήστου, «δεν αποκλείεται σύντομα να μας
ζητηθεί να βάλουμε και το χέρι στην τσέ-
πη».

Δ) Με βάση τον οικονομικό απολογισμό
οι απαιτήσεις του Συνεταιρισμού είναι
101,538,52 ΄ και οι οφειλές του 45.660,31
΄. Ο Συνεταιρισμός είχε το 2012 ζημία προ
φόρων 6.967,40 ΄ και μετά από φόρους
23.933,87 ΄. Η καθαρή θέση του στις
31/12/2012 είναι 147.790 ΄ πλέον την αξία
της ακίνητης περιούσιας του.

Ε) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
κ. Ζησιμος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση
να πουληθεί ένα οικόπεδο του Συνεταιρισμού
και η αξία του να διατεθεί αποκλειστικά για
ίδρυση σχολείου. Τα αναγραφόμενα στο
κείμενο του κ. Χρήστου είναι εντελώς δια-
φορετικά όπως «η πρόταση που έκανε το
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ζησιμος
για εκποίηση ενός οικοπέδου με σκοπό κά-
ποια δωρεά για τις ανάγκες του νέου τοπικού
βρεφονηπιακού σταθμού δίνει κάποια πα-
ράταση ζωής του Συνεταιρισμού αν υπονοεί
ότι μέρος των χρημάτων ενδεχόμενα θα
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ισχνού
ταμείου του Συνεταιρισμού. Έτσι όμως θα
συντηρήσουμε τον Συνεταιρισμό;».

Το κείμενο αυτό είναι εξολοκλήρου ψευδές
και με επιείκεια χαρακτηρίζεται ως δημι-
ούργημα μη καλόπιστης φαντασίας.

Στ) Η υπόθεση της αγωγής Νάστου κατά
του Συνεταιρισμού η οποία αφορά 1981 οι-
κόπεδα των Θρακομακεδονων, όπως ενη-
μερώθηκαν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης
στη συνεδρίαση της στις 24/02/2013, εκ-
κρεμεί στο Γ τμήμα του Αρείου Πάγου.

Ο Συνεταιρισμός στηριζει την υπερασπι-
στικη του γραμμή στη γνωμοδότηση του κα-
θηγητή κ. Κ. Μπεη για τις παραλείψεις του
Συνεταιρισμου που εγιναν κατά τα ετη 1995
και 1996. οι παραλείψεις αφορούν ερημοδικία
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το
1995 και απώλεια προθεσμίας ανακοπής
το 1996 και όχι όπως ψευδώς αναγράφει
στο κείμενο του ο κ. Χρήστου «αφού έχασε
την προθεσμία αναίρεσης, αλήθεια γιατί
χάθηκε;». Διερωτωμεθα ως Συμβούλιο γιατί
διαστρεβλώνεται η αλήθεια σε τέτοιο βαθμό;
Ποιους σκοπούς επιδιώκουν ο κ. Χρήστου
και η κίνηση ενεργών πολιτών Θρακομακε-
δονων, μέλη της οποίας δεν είναι καν συ-
νεταίροι;

Ζ) Είναι ψευδές ότι οι διεκδικούμενες
εκτάσεις εκ μέρους του Συνεταιρισμού από
το Ελληνικό Δημόσιο στην Ανατολική πλευρά
της πόλης είναι κυρίως δασικές. Η αλήθεια
είναι ότι διεκδικούνται από το Ελληνικό Δη-
μόσιο τμήματα είκοσι δυο οικοπέδων για να
καταστούν αυτά άρτια και οικοδομήσιμα και
έξι εδαφικά τμήματα εκτός ρυμοτομικού
σχεδίου πόλης.

Η) Οι προηγούμενοι κοινοτικοί και δημοτικοί
άρχοντες της πόλης μας σε καμία περίπτωση
δεν έκαναν τα έργα για τα οποία ο Συνεται-
ρισμός τους δώρισε οικόπεδα υπό τρόπον.
Δυστυχώς κατά την πάροδο των χρόνων
αρκετά από αυτά άλλαξαν και χρήσεις γης
αλλοιώνοντας το αρχικό πολεοδομικό σχέδιο
της πόλης των Θρακομακεδονων το οποίο
θεωρείτο και το καλύτερο στην Ελλάδα.

Θ) Ενημερώνουμε τον κ. Χρηστου, ο
οποίος παρεμπιπτόντως είναι υπάλληλος
του Δήμου Αχαρνών, ότι ο Συνεταιρισμός
ανήκει στα μέλη του και όχι στην κίνηση
πολιτών εκ μέρους της οποίας όπως ανα-
φέρεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέ-
λευσης ζήτησε την διάλυση του Συνεταιρι-
σμού και τα έσοδα του να διαχειρίζεται η
κοινότητα Θρακομακεδονων και τα περιου-
σιακά του στοιχεία ο Δήμος Αχαρνών, ενώ
θα πρέπει να γνωρίζει ότι και τα έσοδα της
Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδονων και
όλα τα περιουσιακά στοιχεία του τέως Δήμου
μας τα χειρίζεται ο Δήμος Αχαρνών με το
Δημοτικό του Συμβούλιο εις το οποίο μόνο
τρία μέλη εκπροσωπούν την πόλη μας σε
σύνολο 45 μελών.

Γνωρίζει ο κ. Χρήστου ότι ο Δήμος Αχαρ-
νών είναι από τους πιο υπερχρεωμένους
Δήμους της χώρας μας;

Γνωρίζει ο κ. Χρήστου ότι υπάρχουν
πολλοί πιστωτές του Δήμου οι οποίοι μπορούν
ανά πάσα στιγμή να κατασχέσουν περιουσιακά
στοιχεία και τα οικόπεδα του Συνεταιρισμού
να αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης
τους;

Αυτή είναι η αλήθεια για τα θέματα του
Συνεταιρισμού, αυτήν υπηρετούμε, για αυτή
αγωνιζομεθα και θα σας ενημερώνουμε με
αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας

ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ



Της κ. ΑΙΚ. ΣΥΡΙΓΟΥ M.D., Ph.D.,
Αλλεργιολόγου
Συντ. Διευθύντριας 
Αλλεργιολογικού Τμήματος 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Η γύρη των ανεμόφιλων φυτών (επο-
χιακά αεροαλλεργιογόνα) είναι ικα-

νή να προκαλέσει συμπτώματα ρινίτιδας,
επιπεφυκίτιδας ή/και άσθματος στα
ευαισθητοποιημένα άτομα. Τα συμπτώ-
ματα αυτά, είναι γνωστά ως “γυρεοαλ-
λεργία”. Είναι εμφανές ότι τα τελευταία
χρόνια η επίπτωση αυτών των νοσημά-
των, που οφείλονται σε έκθεση στη
γύρη, έχει αυξηθεί. Μείζων παράγων,
για την εκδήλωση των συμπτωμάτων
αυτών στο ευαισθητοποιημένο-αλλερ-
γικό άτομο, είναι η ποσότητα της γύρης
η οποία κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα,
καθώς και ο βαθμός ευαισθησίας του
κάθε ατόμου.

Η ετήσια παραγωγή γύρης παρου-
σιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, η συγ-
κέντρωση της οποίας είναι δυνατόν να
κυμαίνεται στο εκατονταπλάσιο της
προσδιοριζόμενης τιμής από έτος σε
έτος. Αυτό έχει ως αντίκτυπο στην κλι-
νική πράξη τα συμπτώματα των ευαι-
σθητοποιημένων  ατόμων να παρου-
σιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, οι οποίες
είναι ανάλογες με την συγκέντρωση
των γυρεοκόκκων στην ατμόσφαιρα της
περιοχής. Από την παρατήρηση αυτή
πηγάζει η αναγκαιότητα μέτρησης και
καταγραφής της ατμοσφαιρικής συγ-
κέντρωσης των γύρεων ώστε να βοη-
θηθεί ο ασθενής και ο θεράπων ιατρός.
Έτσι εξηγούνται όχι μόνο οι αυξομει-
ώσεις των συμπτωμάτων από έτος σε
έτος και από μέρα σε μέρα μέσα στην
ίδια εποχή του ίδιου έτους, αλλά προ-
βλέπεται και η πιθανή τροποποίηση της
απαιτούμενης θεραπείας.

Η κλιματολογική ζώνη της Μεσογείου
είναι εντελώς διαφορετική από αυτές
της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης.
Το κλίμα της Μεσογείου χαρακτηρίζεται
από βροχές τους χειμερινούς μήνες
και από υψηλές θερμοκρασίες τους κα-
λοκαιρινούς μήνες. Κατά την διάρκεια
της καλοκαιρινής περιόδου υπάρχει έν-
τονη ξηρασία, ενώ η μέση θερινή θερ-

μοκρασία είναι πάνω από 20οC και διαρ-
κεί τουλάχιστον 3 μήνες. Οι θερμοκρα-

σίες που παρατηρούνται σε συνδυασμό
με τις βροχοπτώσεις είναι καθοριστικοί
παράγοντες στην βλάστηση της κάθε
περιοχής. Έτσι λοιπόν στα παράλια
της Μεσογείου όπου έχουμε μεγάλες
περιόδους χωρίς βροχή επικρατούν
τα Αγρωστώδη, τα Ελαιώδη (ελιά, φρά-
ξος), τα Κνιδώδη (παριετάρια, τσου-
κνίδα), τα Πευκοειδή (πεύκο) και τα
Κυπαρισσοειδή (κυπαρίσσι).

Τα διάφορα φυτά δεν έχουν την
ίδια ικανότητα ευαισθητοποίησης των
ατόμων παρά τον μεγάλο αριθμό γυ-
ρεοκόκκων που απελευθερώνουν στην
ατμόσφαιρα. Τα πεύκα για παραδείγ-
ματι παρά το ότι κατακλύζουν την
ατμόσφαιρα με γυρεοκόκκους κατά
την περίοδο της ανθοφορίας, δεν είναι

σημαντικά αλλεργιογόνα. Κατά συνέπεια
ιδιαίτερο αλλεργιογονικό ενδιαφέρον
παρουσιάζουν τα φυτά που προκαλούν
υψηλές συγκεντρώσεις γύρεων στην
ατμόσφαιρα και ταυτόχρονα νοσηρό-
τητα σε άτομα με “γυρεοαλλεργία”.
Έτσι λοιπόν οι γύρεις με ιδιαίτερο αλ-
λεργιογονικό ενδιαφέρον είναι αυτές
που έχουν υψηλές συγκεντρώσεις στην
ατμόσφαιρα καθώς και αξιόλογες επι-
πτώσεις σε ασθενείς με “γυρεοαλλερ-
γία”. Στην Ελλάδα οι πιο σημαντικές
γύρεις που σχετίζονται με πρόκληση
συμπτωμάτων είναι οι γύρεις των Αγρω-
στωδών, της Ελιάς και της Παριετάριας
όπως έχει δειχθεί σε κλινικές μελέτες
σε παιδιά και ενήλικες καθώς επίσης
και το Κυπαρίσσι στους ενήλικες, ενώ
δεν υπάρχει μελέτή που να ελέγχει την
ευαισθητοποίηση των παιδιών στο Κυ-
παρίσσι.

Η δυνατότητα καταγραφής της συγ-
κέντρωσης των γύρεων της ατμόσφαι-
ρας λόγω της προγνωστικής της ση-
μασίας, έχει οδηγήσει στην δημιουργία
ημερολογιακού χάρτη, ημερήσιας ή
εβδομαδιαίας διακύμανσης των γύρεων
από περιοχή σε περιοχή εδώ και αρκετά
χρόνια, καθώς και την ανακοίνωση της
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σαν
“δελτίο γύρεων”. Η ενημέρωση του
κοινού, μέσο των “δελτίων γύρεων”
κατά την περίοδο της αιχμής των γύ-
ρεων, έχει καθιερωθεί σε πολλές χώρες
και εφαρμόζεται σε όλο και περισσότε-
ρες. Και τούτο επειδή έχει τεκμηριωθεί
η χρησιμότητα του στην κατευθυνόμενη
αντιμετώπιση των ασθενών με εποχιακή
αλλεργία. Η σημασία του “δελτίου γύ-
ρεων” έγκειται στο ότι η καταγραφείσα
τιμή της συγκεκριμένης γύρης είναι δυ-
νατόν να προβλέψει με σημαντική ακρί-
βεια την αναμενόμενη συγκέντρωση τις
ερχόμενες εβδομάδες. Ως εκ τούτου,
είναι δυνατόν να προβλεφθεί η έξαρση
των συμπτωμάτων των ευαισθητοποι-
ημένων ατόμων, η οποία παρατηρείται
1 έως 6 ημέρες μετά την έκθεση τους
στην υψηλή συγκέντρωση της γύρεως.
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ΓΥΡΕΟΑΛΛΕΡΓΙΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΓΥΡΕΩΝ
Αποτελέσματα κυκλοφορίας γύρεων στην ΑΤΤΙΚΗ

από το κέντρο αεροβιολογιας και περιβαλλοντικού ελέγχου

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚO TMHMA
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.Θ. ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Οι μέσες ημερήσιες τιμές κυκλοφορίας γύρεων στην ατμόσφαιρα 
για την εβδομάδα 12/3/2013 έως 19/3/2013 είναι οι ακόλουθες:

ΜΕΤΡΙΑ 10 γύρεις/ m3

ΜΗΔΕΝΙΚΗ 0 γύρεις/ m3

ΜΕΤΡΙΑ 20 γύρεις/ m3

ΦΥΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Αριθμός γύρεων/m3

ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ

ΕΛΙΑ

ΠΑΡΙΕΤΑΡΙΑ

ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ 

0 Μηδενική/ Απούσα
1 - 4 Χαμηλή
5 - 19 Μέτρια
20 - 199 Υψηλή
>200 Πολύ υψηλή

ΕΛΙΑ

0 Μηδενική/ Απούσα
1 - 14 Χαμηλή
15 - 89 Μέτρια
90 - 1499 Υψηλή
>1500 Πολύ υψηλή

ΠΑΡΙΕΤΑΡΙΑ

0 Μηδενική/ Απούσα
1 - 9 Χαμηλή
10 - 49 Μέτρια
50 - 499 Υψηλή
>500 Πολύ υψηλή

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ  19/3/2013
Η καταμέτρηση των γύρεων έδειξε ότι τις τελευταίες ημέρες ανιχνεύεται στην

ατμόσφαιρα μέτριος αριθμός γύρεων αγρωστωδών (10 γυρεόκοκκοι/m3)και μέ-
τριος αριθμός γύρεων παριετάριας-περδικάκι (20 κόκκοι/m3) δείχνοντας ότι έχει
ξεκινήσει η εποχή ανθοφορίας για τα συγκεκριμένα φυτά.

Όσον αφορά την ελιά δεν ανιχνεύονται γυρεόκοκκοι ελιάς στην ατμόσφαιρα,
δείχνοντας ότι δεν ξεκίνησε η εποχή ανθοφορίας της ελιάς.



Με κατεπείγουσα εγκύκλιο την Πέμπτη
04/04/2013 και με περιθώριο 3 ωρών για απάν-
τηση (!!!), το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε αιφ-
νιδιαστικά από τους Περιφερειακούς Διευθυντές
Εκπαίδευσης να αποστείλουν ΜΕΙΩΜΕΝΗ λίστα
με τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών σε
κάθε σχολική μονάδα της χώρας. Στην πράξη
ζήτησε ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Στην Ανατολική Αττική στην οποία ανήκει ο
Δήμος Αχαρνών, χάνονται, με βάση τα στοιχεία
που έδωσε ο αιρετός του κλάδου Μπράτηθ
εδώ:  http://ow.ly/jQOCh, πάνω από 200 τμήματα
σε δημοτικά σχολεία. Στο Δήμο Αχαρνών πάνω
από τα μισά σχολεία υφίστανται περικοπή με
βάση τον αλγόριθμο του Υπουργείου, που με-
τατρέπει ουσιαστικά το μέγιστο όριο μαθητών
ανά τμήμα (25) σε ελάχιστο, συνυπολογίζοντας
συνολικά τον αριθμό παιδιών στο σχολείο,
άσχετα από το τι γίνεται σε κάθε τάξη! Με λίγα
λόγια μπορεί σε σχολεία του χρόνου να έχουμε
και παιδιά από άλλες τάξεις στο ίδιο τμήμα!
Συγκεκριμένα:
1ο ΔΣ Αχαρνών από   8 ΄ 7 δάσκαλοι, 
3 ο ΔΣ Αχαρνών       από 12 ΄ 11 δάσκαλοι, 
6 ο ΔΣ Αχαρνών       από 12 ΄ 9 δάσκαλοι,  
11 ο ΔΣ Αχαρνών  από 10 ΄ 8 δάσκαλοι, 
14 ο ΔΣ Αχαρνών  από 12 ΄ 11 δάσκαλοι, 
16 ο ΔΣ Αχαρνών  από 12 ΄ 8 δάσκαλοι, 
18 ο ΔΣ Αχαρνών  από 12 ΄ 10 δάσκαλοι, 
19 ο ΔΣ Αχαρνών  από   6 ΄ 5 δάσκαλοι, 
20 ο ΔΣ Αχαρνών  από 12 ΄ 10 δάσκαλοι,
22 ο ΔΣ Αχαρνών  από 12 ΄ 11 δάσκαλοι, 
23 ο ΔΣ Αχαρνών  από 12 ΄ 5 δάσκαλοι,

(δε λειτουργεί κανονικά)
24 ο ΔΣ Αχαρνών  από 12 ΄ 10 δάσκαλοι,
25 ο ΔΣ Αχαρνών  από   9 ΄ 8 δάσκαλοι,
26 ο ΔΣ Αχαρνών  από 12 ΄ 8 δάσκαλοι,
27 ο ΔΣ Αχαρνών  από 12 ΄ 9 δάσκαλοι, 

28 ο ΔΣ Αχαρνών  από   7 ΄ 5 δάσκαλοι,
29 ο ΔΣ Αχαρνών  από   6 ΄ 5 δάσκαλοι, 
2 ο ΔΣ Θρακ/δόνων από 10 ΄ 9 δάσκαλοι,
Σύνολο: ΜΕΙΟΝ  39 δάσκαλοι για τα παιδιά
των Αχαρνών!
Στα νηπιαγωγεία χάνονται 8 θέσεις στα εξής :
3ο, 17ο, 31ο (Ολ.Χωρ.), 32ο(Ολ.Χωρ.), 35ο, 37ο,
38ο, Βαρυπόμπης.

Τα νούμερα στα δημοτικά αναφέρονται σε
τμήματα, άρα μιλάμε και για μείωση των άλλων
ειδικοτήτων (αγγλικά, γυμναστική, πληροφορική,
κτλ). Φυσικά, δεν αποκλείεται και η περικοπή
των θέσεων των εκπαιδευτικών στα ολοήμερα
νηπιαγωγεία και δημοτικά!

Μάλιστα, με βάση την ανακοίνωση του αιρετού
της Ανατολικής Αττικής Κ. Τουλγαρίδη
(http://ow.ly/jQKU2 ) υπολογίζεται ότι το Υπουρ-
γείο θέλει ουσιαστικά να περικόψει το 1/3 των
εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία.

Όλο αυτό πρακτικά σημαίνουν:
• Τεράστια τμήματα στα κεντρικά σχολεία με

πάνω από 25 ή και 30 μαθητές ανά τμήμα.
• Κατάργηση του «σχολείου της γειτονιάς».
• Συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων.
• Λιγότεροι δάσκαλοι για τα παιδιά μας άρα

και χειρότερη παιδεία.
• Απολύσεις για πολλούς εκπαιδευτικούς (ήδη

το Υπουργείο σχεδιάζει να απολύσει 10.000
αναπληρωτές το καλοκαίρι) οι οποίοι θα προ-
στεθούν στο μακρύ κατάλογο των ανέργων
της πόλης μας με ό,τι αυτό σημαίνει για όλη
την πόλη μας.

Αλήθεια, ο Δήμος Αχαρνών, οι συλλογικοί φο-
ρείς, οι Αχαρνείς και οι γονείς των μικρών
Μενιδιατόπουλων σκοπεύουν να μείνουν με
σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στην υποβάθμιση
των σχολείων μας και της εκπαίδευσης των
παιδιών μας;
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Δημοτικό Συμβούλιο 28/03/2013
E Θά κατεδαφιστοῦν τά γύφτικα στή Κύπρου; ῎Εχουν ὁλοκληρωθεῖ
οἱ τυπικές διαδικασίες ἀπό τήν ᾿Αποκεντρωμένη Διοίκηση γιά τίς
ὁδούς Κύπρου καί Καλαντζῆ. Νά τό δοῦμε καί νά μήν τό πιστέψουμε.

E Τό μόνιμο πρόβλημα πού ταλανίζει τόν Δήμο εἶναι τά ὄμβρια
ὕδατα. Γιά τίς ὁδούς Καραμανλῆ, Σάμου καί τό Κέντρο, ἔχει ἐνταχθεῖ
στό ΕΣΠΑ. 

E ῾Υπεγράφει ἀπό τόν ῾Υπουργό Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης, ἡ ἀπό-
φαση γιά τήν Δημιουργία Κέντρου ᾿Εξυπηρέτησης Πολιτῶν, στήν πε-
ριοχή Λυκότρυπα τοῦ Κόκκινου Μύλου.

E Τό ᾿Εφετεῖο ἀπέρριψε τήν αἴτηση τοῦ δήμου γιά πτώχευση τῆς
ΚΕΔΑ. ῎Ετσι τώρα πρέπει νά πάρει πάλι ἀπόφαση τό Δημοτικό Συμ-
βούλιο καί νά γινουν ἐκ νέου οἱ διαδικασίες.

Δημοτικό Συμβούλιο 11/04/2013
E ᾿Εγκρίθηκε ἡ δημιουργία Κέντρου ᾿Εξυπηρέτησης Πολιτῶν στό
᾿Ολυμπιακό Χωριό καί στίς ἐργατικές κατοικίες τῆς ῾Αγίας ῎Αννης.

E Προγραμματίστηκε ἡ διαμόρφωση τοῦ κόμβου Τατοΐου-᾿Ερυθραίας

E Τά ἔργα ἀποχέτευσης τῶν Θρακομακεδόνων ἐντάχθηκαν στό ΕΣΠΑ
καί ἀρχίζουν ὁσονούπω.

E ῾Υπάρχει σοβαρό ἐνδεχόμενο τά ἔργα τοῦ ΕΣΠΑ νά τά ἀναλάβουν
οἱ Γερμανοί, μέ ἀποτέλεσμα νά τά δίνουν σέ δικές τους ἐταιρίες.

E Κατά τήν ἔγκριση τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 2013 τοῦ Ν.Π.Ι.Δ. «Δη-
μοτική Κοινωφελής ᾿Επιχείρηση ᾿Αχαρνῶν», ὁ Πρόεδρος κύριος Κο-
παλᾶς, προανήγγειλε σχέδιο γιά δημιουργία δημοτικῆς συγκοινωνίας.
᾿Εμεῖς τό θεωροῦμε πολύ δύσκολο ἔως ἀπίθανο νά πραγματοποιηθεῖ.

Τό  Ὑπουργεῖο  Ἐσωτερικών ζημιώνει τόν Δήμο 
μέ πολλά ἑκατομμύρια.

Τά ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ, ὄφειλε ἡ ΕΛΣΤΑΤ
νά τά ἔχει δημοσιοποιήσει τό ἀργότερο μέχρι τόν Μάιο τού 2012. Πολύ
ὕποπτα καθυστέρησε καί τά ἔβγαλε τόν Μάρτιο τοῦ 2013. Αὐτομάτως
ἔπρεπε οἱ Δήμοι νά λαμβάνουν τούς Κεντρικούς Αὐτοτελεῖς Πόρους
(ΚΑΠ) σύμφωνα μέ τά νέα στοιχεῖα. Αἰφνιδιαστικά ὅμως τό ῾Υπουργεῖο
᾿Εσωτερικῶν κατέθεσε τροποποίηση τοῦ νόμου, ἡ ὁποῖα καί ψηφίστηκε
καί μέ βάση αὐτήν, ἡ νέα κατανομή θά ἐφαρμοστεῖ ἀπό 01/01/2014.
Γιά τό διάστημα αὐτό ἡ ζημιά γιά τόν Δήμο μας ἀνέρχεται στά
6.500.000 €. Οἱ ζημιωμένοι Δήμοι εἶναι 110 καί οἱ ὀφελημένοι 192,
μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ ᾿Αθήνα, ὁ Πειραιᾶς, τό Περιστέρι, ἡ Καλλιθέα,
κ.ἄ. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί καθυστέρησαν νά ἀνακοινωθοῦν
τόσο πολύ.

Τό πρᾶγμα ὅμως δέν πρέπει νά μείνει ἔτσι. ῎Εχουμε ὑποχρέωση νά
διεκδικήσουμε τήν διαφορά ὄχι μόνον τῶν ἐννέα μηνῶν, ἀλλά ἀπό
τόν Μάιο τοῦ 2012.

Συναγερμός: Διώχνουν δασκάλους - νηπιαγωγούς!
Ανοίγουν το δρόμο για κλείσιμο σχολείων στο Μενίδι!

Του Πάνου Ντούλα

Ανακοίνωση ἐμβολιασμῶν
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, σε συνεργασία με τη

Μ.Κ.Ο. Αποστολή Άνθρωπος, θα πραγματοποιήσει εμβολιασμούς στα  ανασφά-
λιστα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων του Δήμου μας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εμβολιάζουμε παιδιά ανασφάλιστα, όχι απρο-
στάτευτα», θα εμβολιαστούν παιδιά των οποίων οι γονείς δεν είναι ασφαλισμένοι
σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προστασίας και
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας στο τηλέφωνο: 2132072328 κα Φανή Κουμ-
πούρη.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΒΒΙΔΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος που αφορά την ιστορία του
σχολείου μας και έχει τίτλο: «1ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών - 100 και πλέον χρόνια λειτουρ-

γίας»,  διοργανώνεται έκθεση που αφορά στην προβολή  σχετικού φωτογραφικού υλικού και
στην παρουσίαση αντικειμένων που σχετίζονται με  τη σχολική ζωή (π.χ., τετράδια, ποδιές, κα-
σετίνες, απολυτήρια κ.α.) .

Παρακαλούνται όσοι μπορούν να διαθέσουν κάποια από αυτά τα είδη, για όσο χρόνο διαρκεί
η έκθεση, που θα υλοποιηθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς, να επικοινωνήσουν μέχρι τις
15-5-2013 και σε ώρες λειτουργίας του σχολείου, με τη διευθύντρια κ. Κιαχοπούλου Όλγα στο
τηλέφωνο 210 - 2469987  ή στο e-mail : dim1acha@sch.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΩΝ - ΓΑΤΩΝ»
Μετά το υπ. αριθ. 890/15-3-2013 έγγραφο του «ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ» ενημερώνουμε

όλους τους δημότες μας που είναι κάτοχοι σκύλων - γατών ότι:
Υποχρεούνται για τον άμεσο αντιλυσσικό εμβολιασμό των ζώων τους.
Πρέπει να τηρούν ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας κάθε ζώου.
Πρέπει να διευκολύνουν τους υπαλλήλους της δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας σε

περίπτωση διενέργειας ελέγχου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 περί δεσποζό-
μενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
2000 τ.μ. γωνιακό, επί της λεωφόρου Ξενοδοχοϋπαλλήλων,

υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως.

Τιμή ευκαιρίας   Τηλ. 6974389030
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Η πρώτη Μαθητική Γιορτή Παραδοσιακών
Χορών στο Δήμο μας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη  Μαθητική Γιορτή Παραδοσια-

κών Χορών την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 στο δημοτικό γυμναστήριο Αχαρ-

νών «ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΟΛΙΔΗΣ»

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης και αγκαλιάστηκε από τον Δήμο Αχαρνών και τον Αντιδήμαρχο

Παιδείας και Πολιτισμού κ. Μιχάλη Βρεττό .

Συμμετείχαν σχολεία από όλη την Αττική. Από τον Δήμο μας συμμετείχαν:

10 Γυμνάσιο Αχαρνών, 2ο Γυμνάσιο Αχαρνων, 4ο Γυμνάσιο, 11ο Γυμνάσιο

καθώς και το Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών.

Όλοι οι συμμετέχοντες παρέλαβαν από τον Αντιδήμαρχο κ. Βρεττό Μιχάλη

αναμνηστικά δώρα με το Αρχαίο Θέατρο του Δήμου μας και εξέφρασαν τις

ευχαριστίες του για την άψογη διοργάνωση από πλευράς Δήμου.

Γ ια άλλη μία φορά το παράρτημα Αχαρ-
νών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-

ρείας ήταν παρόν για τους κατοίκους της
πόλης. Οι δημότες είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν από τον γαστρεντερολόγο,
επιμελητή Γαστρεντερολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και Τμη-
ματάρχη Υγειονομικού της Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών του Ναυτικού, Μιλτιάδη
Ροδιά, για τις κακοήθεις νόσους του γα-
στρεντερικού, να ακούσουν τους εκκλη-
σιαστικούς ύμνους της «Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστής» από Βυζαντινή Χορωδία και να
απολαύσουν με υπέροχη έκθεση από μαρ-
μαροθετήματα, μια βυζαντινή τέχνη που
αντέχει στο χρόνο…

Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία
τους ο Δήμαρχος Αχαρνών, εκπρόσωποι
φορέων & συλλόγων και πλήθος κόσμου.
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του παραρ-
τήματος, Παναγιώτης Καζανάς αναφέρ-
θηκε στην ενημέρωση που πραγματοποι-
είται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης και
στην τράπεζα αίματος για τα παιδιά του
νοσοκομείου Παίδων που πάσχουν από
καρκίνο. Δε ξέχασε να τονίσει τη συνερ-
γασία με 15 εθελοντικές ομάδες αλλά και
τα δωρεάν test-pap που παρέχονται στις
κατοίκους των Αχαρνών στην Πολυκλινική
του Ολυμπιακού Χωριού.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Παναγιώ-
της Καζανάς ράγισε καρδιές αφιερώνοντας
την εκδήλωση στον Νεκτάριο σε έναν νέο
άνθρωπο, καρκινοπαθή με πολλά προβλή-
ματα, που ζούσε στο εγκαταλελειμμένο
στρατόπεδο του υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας στην Πάρνηθα και μετά από κάποιο
ατύχημα έχασε το ένα του πόδι, στη Λίλα
που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και
στο Μιχάλη που έπαιζε κανονάκι στην
προηγούμενη εκδήλωσή του παραρτήμα-
τος και δεν είναι πια στη ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Κυριακή 21
Απριλίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα
εκδηλώσεων του 14ου Δημοτικού Σχολείου
Αχαρνών σε συνεργασία με τον Λαογρα-
φικό Χορευτικό Σύλλογο «Κόκκινος Μύλος»
και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
των 4ου και 14ου Δημοτικών Σχολείων,
θα γίνει εκδήλωση με θέμα : «Πρώτες
βοήθειες σε παιδικά ατυχήματα στο σπίτι,
το σχολείο και έξω από αυτά» ενώ 12
Μαΐου η θεατρική ομάδα «Ονειροβάτες»
παρουσιάζει στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Δήμου Αχαρνών το έργο του Φεντερίκο
Γκαρθία Λόρκα «Οι Φασουλήδες του Κα-
τσιπόρα» με δωρεάν είσοδο.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν ο κ.Λε-
λεδάκης και η εταιρεία η PRO-PARTY αλλά
και το τμήμα αισθητικής του Medi Esteti-
ca.

Ράγισε καρδιές ο Παναγιώτης Καζανάς...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της 
παραβατικότητας στον Δήμο Αχαρνών.»

Καλείστε όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, όπως παραβρε-
θείτε στην ενημερωτική εκδήλωση που θα γίνει στον Δήμο μας την Τε-
τάρτη 24 Απριλίου 2013, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Αχαρνών και ώρα 18:00, με θέμα την αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας και της παραβατικότητας  στο Δήμο Αχαρνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙ-
ΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΞΗΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ»

«Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου
και σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 4/2012 ( ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β’ )
Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πό-
λεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα
όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και
στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλε-
λειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, προς απο-
τροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.26 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 € το τετραγωνικό μέτρο.
Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρ-
πωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέ-
δων τους και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433 του Ποι-
νικού κώδικα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να κα-
θαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην υποστούν τις παραπάνω
κυρώσεις.

Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει
ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας
των πολιτών».

E.Γ.Ε.  Αχαρνών

Γυναίκες και άνδρες στην κατάμεστη αί-
θουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών

έζησαν πραγματικά καταπληκτικές εμπειρίες
όταν η Εθελοντική Ομάδα Πολιτιστικής Δράσης
Αρτέμιδος «Μέλισσες» παρουσίασαν θεατρική
παράσταση με τίτλο «Τελικά πόσους ρόλους
έχει μια γυναίκα;» στην εκδήλωση που πραγ-
ματοποίησε το Παράρτημα Αχαρνών της ΄Ενω-
σης Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.).

Η εκδήλωση, που ήταν αφιερωμένη στη «Γυ-
ναίκα της Προσφοράς», έγινε την Κυριακή 10-
3-2013 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας και αυτό το θεατρικό δρώμενο ήταν
μια υπέροχη αποτύπωση γυναικείων προτύπων
από το ελληνικό και παγκόσμιο θέατρο.

΄Ηταν μια εξαιρετική καταγραφή της γυναι-
κείας παρουσίας διαχρο-
νικά πάνω στη γη. Και κα-
θώς «ξεδιπλώνονταν»
πάνω στη σκηνή από τις
εθελοντές ηθοποιούς οι
ρόλοι αξεπέραστων έρ-
γων, όπως η «Αντιγόνη»
ή η «Φόνισσα» κ.ά. ξεπη-
δούσαν με αυθεντικότητα
όλες οι γυναικείες μορ-
φές που «ζωγράφισαν»
στα έργα τους ο Σοφο-
κλής, ο Παλαμάς, ο Πα-
παδιαμάντης, ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο
Ουϊλλιαμ Σαίξπηρ κ.ά.

Κείμενα επιτήδεια, έτσι όπως διασκευάστη-
καν από την υπέροχη Μαρία Κολοβού και εν-
σαρκώθηκαν από γυναίκες με πείσμα, με αξιο-
σύνη και μεγαλοπρέπεια για να μαρτυρήσουν
σε όλους πως ...εκ γυναικός ερρύει τα κρείττω.

Η Πρόεδρος Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά, στο
πρόσωπο της ζωγράφου Εύας Δημώντα τίμησε
την προσφορά της γυναίκας στην Τέχνη και τον
Πολιτισμό, διακρίνοντας, όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε «πως η συντοπίτισσα Εύα Δημόντα,
χρόνια τώρα, δραστηριοποιείται μεγαλόπρεπα
στον Πολιτισμό και την Τέχνη ζωγραφίζοντας
διάφορα θέματα που ανακαλύπτει η ευαίσθητη
ψυχή της και αποτυπώνει το έμπειρο χέρι της,
όπως και στα έργα που πρόσφερε στην εκδή-

λωση για να συνταιριάξουν με το βαθύ νόημα
της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας».

Η χορωδία της Ε.Γ.Ε. Αχαρνών, την οποία
διεύθυνε ο μουσικοδιδάσκαλος Κωνσταντίνος
Κατσικογιώργος, γέμισε την αίθουσα με άσματα
-σε μια υπέροχη θεματική και μουσική επιλογή,
τους στίχους των οποίων επεξηγηματικά απάγ-
γειλαν η πρόεδρος Λίτσα Αλεξάνδρου Πανά
και η Γεν. Γραμματέας Αθανασία Αυγέρη- προσ-
δίνοντας έτσι μια ποιοτική διαφορετικότητα στα
τραγούδια για τη Γυναίκα!

Τέλος, η δημοσιογράφος Ματίνα Λέτσα, ομι-
λήτρια της εκδήλωσης με θέμα «Η γυναίκα σε
καιρούς κρίσης» αναφέρθηκε στο πρόβλημα
της παρούσας οικονομικής κρίσης, τονίζοντας
πως δεν είναι αριθμολογικό αλλά αξιακό, καυ-

τηριάζοντας συγχρόνως την παρασιτική συνή-
θεια των νεοελλήνων που καταναλώνουν ξένα
προϊόντα κι όχι εγχώρια, υποκύπτοντας στην
ασυνείδητη πρακτική των πολιτικών που μας
εθίζουν στον ωχαδερφισμό και απομακρυνόμα-
στε από το να σχηματιστεί ένα ισχυρό δίκτυο
Κοινωνίας Πολιτών ώστε να αποκτήσουμε βαθύ
αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης.

Οι γυναίκες, είπε, που γεννούν και διαπαι-
δαγωγούν τις νέες γενιές, πρέπει να αναδεί-
ξουν πρώτες την ατομική τους υπέρβαση μέσα
και από τις οικογένειές τους με το δικό τους
παράδειγμα, όπως ακριβώς πράττει το Παράρ-
τημα Αχαρνών της Ε.Γ.Ε. που επιδιώκει τη λει-
τουργία ειδικών προγραμμάτων για την απα-
σχόλησης γυναικών και τον περιορισμό της
ανεργίας.
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ΑΣΟΧ «ΑΘΗΝΑ»

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ

Α.Σ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΑ

Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση της Αναστασίας Μαρ-
τίνη στο φιλικό αγώνα που διοργάνωσε η Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.

και πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα στις 13 - 14 Απριλίου οπου
κατάφερε να κατακτήσει τρία μετάλλια (δυο χρυσά και ενα χάλκινο). Την
πρώτη θέση πήρε στο στεφάνι και στις κορίνες, την τρίτη θέση στο
σύνθετο ατομικό, την τέταρτη θέση στη μπάλα και την έβδομη θέση στην
κορδέλα.

Πολλά υποσχόμενη ήταν η παρουσία της Χριστιάνας Μάντζαρη η
οποία εμφανίστηκε αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο
αγώνα και  κατέκτησε την έκτη θέση στην μπάλα. Αξίζει να σημειωθεί οτι
η ένταξη της στο δυναμικό του αγωνιστικού μας έγινε μόλις πριν απο
δυο μήνες.

Ο αγώνας αυτός ήταν μια καλή ευκαιρία για την προετοιμασία των
αθλητριών ενόψει του τελικού που θα γίνει στις 11 - 12 Μαίου στη Λάρι-
σα.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
πραγματοποιήθηκε στο Μενίδι, στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδια-
σμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Αττικής, για την πρόληψη και
καταστολή της εγκληματικότητας. Στην
επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 80
αστυνομικοί από τις Διευθύνσεις Αστυ-
νομίας Δυτικής Αττικής, Ασφάλειας,
Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τρο-
χαίας Αττικής, με τα ανάλογα μέσα
και εξοπλισμό. Φυσικά στην επιχείρηση
συμμετείχαν και άντρες του Τμήματος
Ασφαλείας Αχαρνών αλλά και του το-
πικού αστυνομικού τμήματος. Αξιο-
ποιώντας πληροφορίες οι άνδρες της
Ασφάλειας του Μενιδίου εντόπισαν
μεγαλέμπορο με περίπου 2 κιλά  ηρωί-
νη αλλά και πιστόλι, μετά από έρευνα
που έγινε στην οικία του στην περιοχή
Αυλίζας Αχαρνών...

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής
επιχείρησης ελέγχθηκαν 355 άτομα
και 152 οχήματα, όμως εντύπωση προ-
κάλεσε, σύμφωνα με την επίσημη ανα-
κοίνωση της αστυνομίας, η σύλληψη
ενός ατόμου για ναρκωτικά που είχε

στην κατοχή του πάνω από 2 κιλά
ναρκωτικών ουσιών!

Συγκεκριμένα: Προσήχθησαν 103
άτομα. Συνελήφθησαν 9 άτομα εκ των
οποίων ένα άτομο για ναρκωτικά, ένα
άτομο γιατί εκκρεμούσε σε βάρος
τους δικαστική απόφαση, δύο άτομα
για παράβαση του Ν. περί όπλων,
πέντε άτομα για παράβαση του Γ.Ο.Κ.

Βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις, εκ
των οποίων μία περί ναρκωτικών, δύο
περί όπλων, δεκαεπτά περί Κ.Ο.Κ.,
πέντε (5) περί Γ.Ο.Κ.

Κατασχέθηκαν: 
• ποσότητα ηρωίνης βάρους 1.535,8

γραμμαρίων
• ποσότητα κοκαΐνης βάρους 169,1

γραμμαρίων 
• ποσότητα κάνναβης βάρους

23γραμμαρίων, ένα πιστόλι, δύο
μαχαίρια, έξι ζυγαριές ακριβείας.
Από τους τροχονομικούς ελέγχους

βεβαιώθηκαν δεκαεπτά παραβάσεις
του Κ.Ο.Κ. και αφαιρέθηκαν πέντε
άδειες κυκλοφορίας και δύο άδειες
οδήγησης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Αστυνομικό δελτίο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Πριν δέκα μήνες υπήρξε πρωτοβουλία πολι-

τών, από διάφορες περιοχές του Δήμου μας οι
οποίες στενάζουν κάτω από το βάρος της πα-
ραβατικότητας και της εμπορίας  των ναρκωτι-
κών, να οργανωθούν και να στρατευθούν ενάντια
στο φαινόμενο της ανεξέλεγκτης και  επικίνδυνης
εγκληματικότητας, η οποία κατέλαβε τα σχολεία,
τα λεωφορεία, τις πλατείες,  τους δρόμους,
τις πόρτες και τα πεζούλια των σπιτιών μας,
την ίδια μας την ζωή.

Είμαστε κάτοικοι και Δημότες Αχαρνών, Έλ-
ληνες φορολογούμενοι, καταδικασμένοι εμείς
και τα παιδιά μας να ζούμε σε συνθήκες ακραίας
υποβάθμισης και επικινδυνότητας.

Ζούμε σε καθεστώς τρόμου, έντονης ψυχο-
λογικής βίας, αδέσποτων πυροβολισμών, κλοπών,
κακοποίησης ενήλικων γυναικών, σεξουαλικών
παρενοχλήσεων κυρίως σε νεαρά κορίτσια,
ηχορύπανσης ή από κόντρες μοτοσυκλετών
και αυτοκινήτων, ή από γλέντια ως τα ξημερώ-
ματα  και άλλα πολλά που συνθέτουν το πάζλ
της παραβατικότητας.

Αυτοί ήταν οι κύριοι λόγοι που ιδρύσαμε ένα
σύλλογο με την επωνυμία «Σύλλογος Κατά της
Εγκληματικότητας και των Ναρκωτικών Δήμου
Αχαρνών». Ο Σύλλογος είναι ακομμάτιστος, μη
ρατσιστικός και ειρηνικός, μέσα στα πλαίσια
των νόμων, με προσωρινό ΔΣ και Πρόεδρο τον
Δημοτικό Σύμβουλο τον  Π. Γρηγοριάδη. 

Σκοπός μας είναι να διατρανώσουμε την
πλήρη αντίθεση μας σε αυτόν το ακήρυχτο πό-
λεμο, των εμπόρων ναρκωτικών και της εν
γένει παραβατικότητας στο Δήμο μας. 

Να οργανωθούμε και να συνειδητοποιήσουμε,
αφού πρώτα πιστέψουμε ως πολίτες, τη λύση
του προβλήματος. Πάντα σε συνεργασία με τις
αρχές του Δήμου και προσωπικά με τον ίδιο
τον Δήμαρχο. 

Βασικό συλλογικό μας όραμα είναι η αφύπνιση
της κεντρικής εξουσίας για να παρθεί επιτέλους
η πολιτική βούληση της εξυγίανσης της περιοχής. 

Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορφή
βίας από όπου και αν προέρχεται. 

Πεποίθηση μας είναι, ότι οι διαφορές μεταξύ
των πολιτών δεν πρέπει να λύνονται με τη βία,
παίρνοντας ο καθένας το νόμο στα χέρια του. 

Καθήκον και υποχρέωση της πολιτείας είναι
να παρεμβαίνει και να επιβάλλει την τάξη και
το νόμο, διαφορετικά όταν ανέχεται την παρα-
βατικότητα ή αδιαφορεί, λειτουργεί εκ του πο-
νηρού. 

Δεν μας ενδιαφέρουν τα αξιώματα και οι
πολιτικοί θώκοι, απλά απαιτούμε το αυτονόητο,
το ανθρώπινο, και όχι την «γκετοποίηση» των

χώρων που καθημερινά ζούμε εμείς και τα
παιδιά μας.

«Δεν πάει άλλο»
Απευθυνόμαστε και απλώνουμε χέρι συνεν-

νόησης και ανθρωπιάς στους χρήστες και στους
εμπόρους ναρκωτικών που συνδιαλέγονται με
τον θάνατο, ώστε να σκεφτούν ότι οι δρόμοι
που  επιλέγουν, δεν έχουν επιστροφή αρκεί να
το αντιληφτούν έγκαιρα και να αλλάξουν ρότα.

Ιδιαίτερα, απευθυνόμαστε στους Έλληνες
νοικοκύρηδες Αθίγγανους του Δήμου, σε κάθε
νόμιμο ή παράνομο μετανάστη που βρήκε κα-
ταφύγιο ζωής ανθρωπιάς και πολιτισμού στην
χώρα μας και τους λέμε ότι σεβόμαστε τις
ρίζες τους, τις παραδόσεις τους, τα ήθη και τα
έθιμα τους και προσβλέπουμε στην ανθρωπιά
τους, στον αμοιβαίο σεβασμό, στην καλή γειτονία
και στην από κοινού πάταξη της παραβατικότητας
και ιδιαίτερα στις  περιοχές που ο θάνατος
κάνει πάρτι.

Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά
πρωτίστως πνευματική, θέλει εγρήγορση από
όλους και σε όλα.  

Απευθύνουμε έκκληση στην κεντρική εξουσία
να επιληφθεί και να δώσει λύσεις, διότι η κα-
τάσταση τείνει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο,
ζούμε σε κατάσταση απόγνωσης.

Η ιστορική συνέχεια και συνέπεια του Δήμου
μας είναι υποχρέωση όλων των πολιτών του
Λεκανοπεδίου. Δεν μπορεί ένας τέτοιος ιστο-
ρικός Δήμος να θεωρείται η χωματερή της πα-
ραβατικότητας της Αθήνας και οι πολίτες όλων
των συνοικιών του Λεκανοπεδίου, καλά βολεμένοι
στα σπίτια τους, να αδιαφορούν για τα δρώμενα
της εγκληματικότητας που απειλούν τους
πολίτες στο παρακείμενο Δήμο. Υποχρέωση
κυρίως έχουν οι ίδιοι οι Δημότες της πόλης
μας, να αλλάξουν την μοίρα του τόπου τους,
κάνοντας παρέμβαση στα κοινά ως ενεργοί
πολίτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατά
της εγκληματικότητας και των Ναρκωτικών
Δήμου Αχαρνών.

Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε
μαζί μας για οτιδήποτε χρειάζεστε από εμάς,
χρησιμοποιώντας τα παρακάτω τηλέφωνα και
emails επικοινωνίας.

Στη διάθεση σας. 
Γεώργιος Κουλόγιαννης

Κάστορος 4 - 136 71 Αχαρναί
e-mails: koulogiannisgeo@yahoo.gr

koulogiannis.g@nbg.gr
geokoulo@gmail.com
Τηλ.: 210 2402 308
Κιν.: 6936108 139
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