
O
ἱ προσεχεῖς ἐκλογές στό
Δῆμο μας θά καθορί-
σουν ὁριστικά πλέον τό

μέλλον τῆς πόλης μας. Δύο
εἶναι οἱ παράμετροι: α) Ἡ συμ-
μετοχή ὅλων καί β) ἡ προσε-
κτική, ὑπεύθυνη ἐπιλογή ὑπο-
ψηφίων. Εἶναι ἰδιαίτερα κρίσιμο
ὁ αὐριανός δήμαρχος νά πλαι-
σιωθεῖ ἀπό τούς ἀξιότερους
συμβούλους καί συνεργάτες. Οἱ
κακές ἤ τυχαῖες ἐπιλογές, μπο-
ροῦν νά ἀκυρώσουν στήν πράξη
τούς καλλίτερους Δημάρχους
καί τά πιό φιλόδοξα προγράμ-
ματα. 

Τό λευκό, τό ἄκυρο καί ἡ ἀπο-
χή δέν εἶναι ἡ καλλίτερη θέση.
Ἡ ἀποχή καί ἡ ἀποστασιοποί-
ηση δέν μπορεῖ νά ἀποτελέσει
ποτέ ἐπιλογή γιατί εἶναι ἀπαρ-

χή νέας καταστροφῆς.  Ὁ Πλά-
των ὑποστήριζε ὅτι: «μιά ἀπό
τίς τιμωρίες μας, ὅταν δέν ἀσχο-
λούμαστε μέ τήν πολιτική, εἶναι
νά μᾶς κυβερνοῦν κατώτεροί
μας».

Τά Εὐρωπαϊκά προγράμματα
2014-2020 εἶναι μοναδική εὐκαι-
ρία γιά τόν Δῆμο. Συνεπῶς σέ
αὐτήν τήν πενταετή δημαρχια-
κή θητεία ἤ θά καταφέρουμε
νά γίνουμε μία πόλη πρότυπο,
γιατί πράγματι ἔχουμε τερά-
στιες ἀνεκμετάλευτες δυνατό-
τητες, ἤ θά μείνουμε γιά πάντα
στήν μιζέρια μας. Μποροῦμε
ἀνεπιφύλακτα νά ὑποστηρίξου-
με ὅτι ὁ μόνος ὁ ὁποῖος μπορεῖ
νά φέρει εἰς πέρας αὐτόν τόν
ἄθλο εἶναι ὁ Θανάσης Κατσι-
γιάννης, γιατί αὐτά τά θέματα

τά παίζει στά δάκτυλα, ἐνῶ οἱ
ἄλλοι ὑποψήφιοι Δήμαρχοι μπο-
ρεῖ νά εἶναι καλοί καί χρυσοί,
ἀλλά φαίνεται νά μήν «κατέ-
χουν τό ἄθλημα».

Μέ ἕνα ψηφοδέλτιο ἀκομ-
μάτιστο καί πραγματικά ἀνε-
ξάρτητο, μέ πρόγραμμα συμ-
μετοχῆς καί ἑνότητος ὅλων τῶν
κατοίκων. Τέρμα πιά οἱ διαχω-
ρισμοί (Μενιδιάτες, Πόντιοι καί
λοιποί Ἑλλαδίτες), προτεραι-

ότητα στούς συμπολίτες μας
πού ἔχουν ἀνάγκη στίς ἐπιχει-
ρήσεις, πού ὑποφέρουν καί ἀφή-
νουν συνεχῶς ἀνέργους, στήν
ἀσφάλεια, στήν ἀντιμετώπιση
τῆς ἐγκληματικότητας καί τῆς
παραβατικότητας καί στά κα-
θημερινά προβλήματα τῶν δη-
μοτῶν.

Δικαιούμαστε ἕνα καλλίτερο
αὔριο καί εἶναι στό χέρι μας νά
τό ἀποκτήσουμε.

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com

Μεγάλη ἐπιτυχία ἡ  Ἡμερίδα γιά τούς 
Ἁγίους Κύριλλο καί Μεθόδιο Σελ.  6
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Πέντε δράσεις ἀλλάζουν τόν Δήμο μας Σελ.  16

Tήν ψῆφο καί τά μάτια μας
Θά συνεχιστεῖ ἡ κατρακύλα τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν ἤ θά ἀνακάμψει καί θά δοῦμε ἄσπρη μέρα;

Χάρης Δημοῦτσος
Ὑποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

μέ Δήμαρχο τόν 
Θανάση Κατσιγιάννη

Ἀγαπητοί συμπολίτες 
Μέχρι πρίν λίγους μῆνες ἤμουν ἀποφασισμένος νά μή συμμετάσχω

σέ αὐτές τίς ἐκλογές, γιατί πραγματικά δέν μέ γέμιζε καμμία ὑποψη-
φιότητα, παρ’ ὅλο πού τούς ἐκτιμῶ,  τούς ἀγαπῶ ὅλους καί τούς
αἰσθάνομαι φίλους. Αὐτά μέχρι νά γνωρίσω τόν Ἀθανάσιο Κατσιγιάννη.
Εἶχα ἀκούσει ἀπό τούς «ἀνταγωνιστές» τά καλλίτερα λόγια γιά τό ἦθος
του, τίς γνώσεις του καί τήν βοήθεια πού προσφέρει ἐπί 20 χρόνια στήν
πόλη μας, χωρίς νά εἶναι μέλος τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, ἀλλά δέν
εἶχα ἰδία ἀντίληψη. Ὅταν τόν γνώρισα καλά, πείσθηκα ὅτι ὑπάρχει
ἐλπίδα γιά τίς Ἀχαρνές καί θεώρησα ὑποχρέωσή μου νά βάλω ἕνα πε-
τραδάκι σ΄ αὐτήν τήν προσπάθεια. 

Συνάντησα ἕναν φίλο, μεγάλο παράγοντα στήν πόλη καί ἀναμφι-
σβήτητο γνώστη τῶν τοπικῶν θεμάτων ὅσο λίγοι. Ὑπερθεμάτισε στήν
ἀπόφασή μου λέγοντας ὅτι ἄν θέλουμε νά ξεφύγει τό Μενίδι ἀπό τήν
μιζέρια καί νά ἀλλάξει πρόσωπο, μόνον ὁ Θανάσης μπορεῖ. Καί τό λέω
ἐγώ, συνέχισε, πού εἶμαι ἐνταγμένος κομματικά καί θά ἔπρεπε νά προ-
τείνω τόν δικό μου ὑποψήφιο. Ἀλλά ἡ ἀλήθεια εἶναι αὐτή πού σοῦ εἶπα
καί ἔκανες ἄριστη ἐπιλογή.

Μία ἄλλη φίλη, ἡ ὁποῖα συμμετέχει σέ ἄλλο συνδυασμό καί ἐπίσης
χαίρει γενικῆς ἐκτιμήσεως, μοῦ εἶπε ὅτι ἄν περνοῦσε τό νομοσχέδιο γιά
τίς ἐκλογές τό ὁποῖο προέβλεπε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο γιά τούς ὑποψη-
φίους Δημάρχους καί ἄλλο γιά ὅλους τούς ὑποψηφίους Συμβούλους,
τότε ὁ Κατσιγιάννης θά ἔπερνε 75%, γιατί ὅλοι γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὁ
καλλίτερος. 

Εἰλικρινά φίλοι μου λίγο μέ νοιάζει ἄν θά ἐκλεγῶ ἐγώ. Πρέπει ὁπωσ-
δήποτε νά ψηφιστεῖ ὁ Θανάσης Κατσιγιάννης, γιατί εἶναι ἴσως ἡ μόνη
ἐλπίδα γιά τήν πόλη μας.

Χαράλαμπος Δημοῦτσος
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Ἀγαπητοί συμπολίτες 
Κάποια πρόσφατα γεγονότα

μᾶς βυθίζουν περισσότερο σέ θλίψη
καί ἀγανάκτηση. 

Ἀκούσαμε πολλές πομφόλυγες
περί πρωτογενοῦς πλεονάσματος.
Θά αναφέρουμε μία μόνον πλευρά
τῆς δῆθεν ἀνακάμψεως. Τά δισε-
κετομμύρια εὐρώ τά ὁποῖα δόθηκαν
τό 2013 ἀπό τόν Μηχανισμό Στή-
ριξης γιά νά ἐξοφληθεῖ ἕνα μέρος
τῶν ληξιπρόθεσμων ὀφειλῶν τοῦ
Δημοσίου, ἰδιαίτερα στόν τομέα τῆς κοινωνικῆς ἀσφά-
λισης καί τῆς Ὑγείας, μετατράπηκαν σέ «πλεόνασμα».
Δηλαδή χρεωκοπημένα ἀσφαλιστικά ταμεῖα, ἐμφα-
νίστηκαν στόν προϋπολογισμό τοῦ 2013 νά ἔχουν τε-
ράστιο πλεόνασμα ἐξ αἰτίας τῶν χρημάτων ἀπό τόν
Μηχανισμό Στήριξης. Συγκεκριμένα ἀντί γιά 2,2
δίς ἔλλειμμα, τό ὁποῖο εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἐμφάνισαν
5,9 δίς πλεόνασμα, δηλαδή μιά διαφορά 8,1 δίς.
Συνεπῶς ὁ κρατικός προϋπολογισμός στήν πραγμα-
τικότητα εἶχε ἔλλειμμα 5 δίς € περίπου καί ὄχι πλε-

όνασμα ὅπως πανηγυρικά διεκή-
ρυξαν. Καί αὐτό ἐξετάζοντας μόνον
τόν παράγοντα «Ἀσφαλιστικά Τα-
μεῖα». Δηλαδή λέγοντας «δημι-
ουργική λογιστική», ἐννοοῦμε
κοινῶς ἀπάτη.

Ὁ Ἀντώνης Σαμαράς ἐξακο-
λουθεῖ νά ὑποστηρίζει πώς ἡ Ἑλλά-
δα ἔχει ἀνακτήσει τήν ἀνεξαρτησία
της. Τόν διαψεύδουν ὅμως οἱ Γερ-
μανοί φίλοι του. Ὁ Γερμανός πρό-
εδρος τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐπιμε-

λητηρίων, Ρίχαρτ Βέμπερ, ἀποκάλυψε σέ συνέντευξη
τύπου πού ἔδωσε στήν Ἀθήνα, πώς ὁ πρωθυπουργός
τόν παρακάλεσε νά διαμεσολαβήσει στήν Ἄνγκελα
Μέρκελ ὥστε ἡ καγκελάριος τῆς Γερμανίας νά ἐπιτρέψει
νά ἀλλάξει ἡ νομοθεσία γιά τίς συνδρομές στά Ἐπι-
μελητήρια, ἡ ὁποία καταργεῖται ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου
2015. Ὁ κ. Βέμπερ, μάλιστα, ἀνέφερε πώς ὁ κ.
Σαμαράς τοῦ διεμήνυσε πώς τά χέρια του εἶναι δεμένα.
Ὁ πρόεδρος τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐπιμελητηρίων τόνισε
πώς ὁ ἴδιος δέν ἐπιτρέπει ὁ πρωθυπουργός μιᾶς χώρας

νά παρακαλεῖ ἕναν ξένο ἀξιωματοῦχο νά μεσολαβεῖ
στόν ἡγέτη ἑνός ἄλλου κράτους. Ἡ ἀνωτέρω ὁμολογία
τῆς «κατοχῆς» τῆς Ἑλλάδας ἀπό ξένες δυνάμεις εἶναι
καταγεγραμμένη στά πρακτικά του Δ.Σ. τῆς Κεντρικῆς
Ἕνωσης Ἐπιμελητηρίων Ἑλλάδας, ἀκούστηκε ἀπό
σχεδόν ὅλους τους παριστάμενους καί φυσικά εἶναι
ἀποτυπωμένη στήν κάμερα πού ὑπῆρχε στόν χῶρο.
Αὐτή εἶναι ἡ κορύφωση τῆς ὑποτέλειας. 

Ἀπό τήν ἄλλη ὄχθη, ἡ περίπτωση τῆς Σαμπιχᾶ,
μᾶς ἔδειξε γιά ἄλλη μία φορά τή γύμνια τῆς ἑτέρας
ἐναλλακτικῆς λύσεως. Θά παραθέσουμε μόνον τήν
φράση πολύ σημαντικοῦ ἀριστεροῦ δημοσιογράφου, ὁ
ὁποῖος ἀναφερόμενος στό θέμα εἶπε: «Μά καλά, ἐδῶ
ὁ Τσίπρας δέν εἶναι σέ θέση νά διαπραγματευτεῖ καί
νά περάσει τίς θέσεις του στό Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς,
θά διαπραγματευτεῖ μέ τή Μέρκελ;» 

Ἐπιτέλους δέν θά ἐμφανιστεῖ ἕνας σοβαρός πολιτικός
μέ κότσια; (χρησιμοποιοῦμε ἠθελημένα ξένη λέξη,
γιατί δέν ἐπιτρέπεται νά γράψουμε τήν μετάφρασή
της).

Θά θέλαμε πολύ νά δώσουμε μήνυμα αἰσιοδοξὶας,
ἀλλά δέν φαίνεται τίποτα στόν ὁρίζοντα. 

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα
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Ἡ «Δεκέλεια»
στό e-mail σας
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ
νά λαμβάνει τήν ἐφημε-
ρίδα μας στό ἡλεκτρο-
νικό του ταχυδρομεῖο,
στέλνοντάς μας τό e-mail
του χωρίς κανένα ἄλλο
στοιχεῖο, στήν διεύ-
θυνση: 
dekeleianews@gmail.com.
Προαιρετικά μπορεῖ νά
μᾶς ἀναφέρει καί τήν πε-
ριοχή πού κατοικεῖ.
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Ἐλεύθερο Βῆμα Ἀχαρνῶν

Τό site «Ἐλεύθερο Βῆμα Ἀχαρνῶν»
eleftherovima.wordpress.com τοῦ κυρίου 
Κώστα Ζίγκηρη, ἐκτός τοῦ ὅτι μᾶς προσφέρει
ἔγκυρη ἐνημέρωση, δέν παραλείπει νά προ-
βάλλει πάντα τήν ἐφημερίδα μας.

Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453

Α) Ἡ ἰδέα τῆς ἀπώλειας τῆς ἐθνικῆς κυριαρ-
χίας φοβίζει καί ἐνοχλεῖ. Κατά καιρούς ἀκού-
σθηκαν ὑπερβολές γιά κατάργηση τῶν
ἐθνικῶν ὕμνων καί σημαιῶν στό ὄνομα μιᾶς
κοινῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητας. Μέ τήν
ἰσχύουσα σήμερα Συνθήκη τῆς Λισσαβόνας,
ἄρχισε νά ἐπιστρέφει ὁ σεβασμός πρός τήν
ἐθνική ταυτότητα καί κυριαρχία τῶν κρατῶν.
Ναί, βεβαίως, ἡ συμμετοχή μας στήν Ἕνωση
προϋποθέτει τήν ἑκούσια παραχώρηση ἑνός
μέρους τῆς κυριαρχίας μας. Ὅμως ἡ λεγόμενη
ἐμβάθυνση τῆς Ἕνωσης δέν πρέπει νά ἀπειλή-
σει περισσότερο τά ἐθνικά κράτη. Μεταξύ
ὑπερκράτους πού τρομάζει καί διαλύσεως τῆς
Ε.Ε., πού θά εἶναι βλαπτική γιά τά ἐθνικά μας
συμφέροντα, προτείνω τή λύση πού πρότεινε
καί ὁ Ζάκ Ντελόρ. Ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Εὐρ.
Ἐπιτροπῆς ζήτησε μία χαλαρή Ὁμοσπονδία
ἐθνικῶν κρατῶν. Ἄν δέν ξεκαθαρισθεῖ αὐτό, ὁ

ἀκραῖος εὐρωσκεπτικισμός θά αὐξάνεται.
Β) Ἡ Εὐρώπη δέν μπόρεσε νά ἐξελιχθεῖ σέ

ἕναν ἰσχυρό πόλο τεχνολογικῆς, δημογραφικῆς
καί στρατιωτικῆς ἰσχύος, πού θά σταθεῖ μέ
ἀξιώσεις ἀπέναντι στίς παλιές καί νέες ὑπερ-
δυνάμεις. Δημογραφικά γηράσκει, πολιτιστικά
ἀποχριστιανοποιεῖται, ἀμυντικά ἀναζητεῖ τόν
ρόλο της ἤ βομβαρδίζει τήν Μεγάλη Παρα-
σκευή τούς Σέρβους, τεχνολογικά μένει πίσω
συγκριτικά μέ τίς ἀνερχόμενες δυνάμεις.

Γ) Ἡ Εὐρώπη ὑπῆρξε ὁ χῶρος καλλιέργειας
πνευματικῶν ἀναζητήσεων καί τῆς δημιουρ-
γικῆς συνάντησης ἑλληνικοῦ πνεύματος καί
χριστιανικῆς διδασκαλίας. Σήμερα τά περισ-
σότερα κόμματα συζητοῦν μόνο γιά οἰκονο-
μικᾶ ζητήματα καί δέν προβάλλουν ἰδέες
καί ἀξίες. Αὐτή θά μποροῦσε νά εἶναι ἡ συμ-
βολή τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Εὐρώπη!

Κωνσταντίνος Χολέβας

Γλωσσικά
«Μέ γειά!»: Εὐχή. Δυό λέξεις. Μέ ὑγεία καί ὄχι μεγιά (πού δέν ξέρω τί θά πεῖ).
«Ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων»: Τό χρησιμοποιοῦμε λανθασμένα ὅταν θέλουμε νά ποῦμε ὅτι κάτι
ἔγινε ἤ τό γνωρίζουμε πολύ ἐπιδερμικά, ξώφαλτσα. Ὅμως σημαίνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο! 
Σημαίνει «ἀπό τότε πού ἤμουν μωρό καί τά νύχια μου ἦταν μαλακά, ἁπαλά» δηλαδή ἀπό
πάντα καί δείχνει τήν ἐξοικείωση μέ κάτι. Εἶναι συνώνυμό του “παιδιόθεν“ (ἀπό παιδί). 



Συνάντηση με κατοίκους του Ολυμ-

πιακού Χωριού είχε ο υποψήφιος δή-

μαρχος Αχαρνών και επικεφαλής του

συνδυασμού Νέα Πόλη/Νέα Πνοή Θανά-

σης Κατσιγιάννης. 

Τον Θανάση Κατσιγιάννη συνόδευαν

οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Νάσος

Βαλαβάνης, Χάρης Δημούτσος, Ανδρέας

Πετράκης και η Ευτέρπη Τσούτη. 

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στο

Ολυμπιακό Χωριό ο Θανάσης Κατσιγιάν-

νης δήλωσε τα ακόλουθα: 

Το Ολυμπιακό Χωριό είναι ένα διαμάντι

για το δήμο Αχαρνών. Κι όμως, αυτό το

διαμάντι η απερχόμενη δημοτική αρχή

το έχει αφήσει θαμμένο, να βουλιάζει

μέσα σε δεκάδες προβλήματα που «κλέ-

βουν» από τους κατοίκους την ποιότητα

ζωής που δικαιούνται.» 

Αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώσει

αμέσως. 

»Από την επόμενη μέρα των εκλογών

βάζουμε μπροστά ένα ολοκληρωμένο

σχέδιο για την ανάδειξη του Ολυμπιακού

Χωριού, για να γεμίσουμε και πάλι αυτόν

τον όμορφο τόπο με κόσμο και ζωή. 

»Στο σχέδιό μας αυτό, το βασικό λόγο

έχει ο αθλητισμός. Γι’ αυτό διεκδικούμε

την παραλαβή όλων των αθλητικών εγ-

καταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού,

ώστε να τις παραδώσουμε στους κατοί-

κους και να τις αξιοποιήσουμε. 

»Θέλουμε οι Αχαρνές να γίνουν Κέντρο

Αθλητισμού για ολόκληρη την Αττική. Κι

αυτό είναι ένα σχέδιο που το ξεκινάμε

από εδώ, από το Ολυμπιακό Χωριό. 

»Επίσης δίνουμε έμφαση σε θέματα

καθημερινότητας και ποιότητας ζωής των

κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού. 

»Η πύκνωση των δρομολογίων των

αστικών συγκοινωνιών, η φροντίδα των

ανοιχτών, ελεύθερων χώρων, η συντή-

ρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, η

ένταξη της περιοχής σε πρόγραμμα πρά-

σινης ανάπτυξης, είναι για την Νέα

Πόλη/Νέα Πνοή προτεραιότητα. 

»Για το Ολυμπιακό Χωριό έγραψαν το

2004 όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέ-

ρωσης. Όλη η υδρόγειος θαύμασε αυτό

το κόσμημα. 

»Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν να γίνει

το Ολυμπιακό Χωριό γκέτο. Στεκόμαστε

δίπλα στους κατοίκους και τα προβλή-

ματα, κι όλοι μαζί, κάτοικοι και τοπικοί

φορείς, δουλεύουμε για ένα Ολυμπιακό

Χωριό, με ασφάλεια, περηφάνεια, και με

μεγάλη προστιθέμενη αξία για τη ζωή

των κατοίκων και την πόλη μας. 

Η συνάντηση του Θανάση Κατσιγιάννη

με τους κατοίκους του Ολυμπιακού Χω-

ριού έγινε στα γραφεία του Αθλητικού

Σωματείου «Φοίβος».
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Η Νέα Πόλη/Νέα Πνοή κάνει πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Στη Νέα Πόλη/Νέα Πνοή πιστεύουμε στην
ενεργό συμμετοχή των δημοτών στη διοί-
κηση του Δήμου. Για το λόγο αυτό στο πρό-
γραμμά μας προβλέπουμε ανοιχτές
συμμετοχικές διαδικασίες στις αποφάσεις που
λαμβάνονται για την πόλη μας, αλλά και στην
επίβλεψη των εκτελούμενων έργων. 

Ως μια προσπάθεια καθημερινής εμπλοκής
των δημοτών μας στις υποθέσεις του δήμου
και δη σε θέματα που αφορούν στην καθη-
μερινότητα μέσα στις γειτονιές, δημιουργή-
σαμε λογισμικό πρόγραμμα (εφαρμογή
«Άμεση Παρέμβαση») το οποίο δίνει την
δυνατότητα για:

Φωτογράφιση προβληματικών σημείων
(π.χ. λακκούβες σε γειτονιές, κακοτεχνίες,
προβλήματα με πλημμύρες κ.λπ.). Οι φωτο-

γραφίες θα λαμβάνονται από τον διαχειριστή
του δήμου άμεσα. Επίσης άμεση θα είναι και
η ενημέρωση, τόσο του ίδιου του Δημάρχου,
όσο και των υπεύθυνων για την επίλυση των
προβλημάτων των δημοτικών υπηρεσιών.

Αποστολή κειμένου. Ο δημότης θα μπορεί
παράλληλα να στέλνει μικρό κείμενο με την
περιγραφή του προβλήματος ή των προβλη-
μάτων που εντοπίζει μέσα στην πόλη.

Διαδραστική επικοινωνία Δήμου και δη-
μοτών αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

Σελίδα (ταμπλέτα) ενημέρωσης για τις
δράσεις του Δήμου.

Η εφαρμογή θα μπορεί να «κατεβεί» (down-
load) σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart-

phones). Ας σημειωθεί επίσης πως ο χρήστης
δεν θα χρειάζεται να εισάγει στο σύστημα
«στοιχεία τοποθεσίας», καθώς αυτά θα λαμ-
βάνονται αυτόματα με το άνοιγμα της εφαρ-
μογής μέσω GPS.

Όλα τα τεχνικά θέματα (άδειες λειτουργίας
για χρήση με τα λειτουργικά συστήματα an-
droid και iOS) θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα
στους επόμενους μερικούς μήνες, οπότε και
η εφαρμογή «Άμεση Παρέμβαση» θα είναι
έτοιμη για να «κατεβεί» και να λειτουργήσει. 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση λοιπόν και
για τον Δήμο Αχαρνών. Γιατί η καινούργια
πόλη, πρέπει να είναι μια σύγχρονη πόλη. Το
δικαιούμαστε. Το αξίζουμε. Το μπο-
ρούμε.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
“Κατεβαίνουμε με ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάδειξη και

αξιοποίηση του Ολυμπιακού Χωριού” 
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Αναγγελία Γάμων
♥ Ο Ευάγγελος Τζώρτζης του Αντωνίου και της Χρυσούλας το γένος

Δημητρίου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Νίκαια

Αττικής και η Ναταλία Ζιώγα του Ιωάννου και της Αναστασίας τό γένος

Εγγλέζου, η οποία γεννήθηκε στο Αγρίνιο και κατοικεί στο Ολυμπιακό

Χωριό Αχαρνών Αττικής, θα τελέσουν τό γάμο τους στό Ολυμπιακό

Χωριό Αχαρνών Αττικής.

♥ Ο Αθανάσιος Μυλωνάς του Αναστασίου και της Φωτεινής το

γένος Τσώτσιου, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία και κατοικεί στήν

Καβάλα καί η Λαμπρινή Λογοθέτη του Παναγιώτου και της Βασιλικής

το γένος Ντουντούμη, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο

Μαρούσι Αττικής, θα τελέσουν τό γάμο τους στο Ιερό Ναό Αγίου Ελευ-

θερίου Αμαρουσίου Αττικής στίς 10 Οκτωβρίου 2014.

Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 3 Μαΐου 2014, στο Ολυμ-

πιακό Χωριό, η Επιστημονική Ημερίδα με
τίτλο: «Η συμβολή των Αγίων Κυρίλλου
και Μεθοδίου στη θρησκευτική και πολιτι-
σμική διαμόρφωση της Ευρώπης, ως πα-
ράγοντας ενότητας και συνεργασίας των
λαών της», που οργανώθηκε από την Ιερά
Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο
αμφιθέατρο των εγκαταστάσεων του Ιν-
στιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) και την
παρακολούθησαν 200 σύνεδροι, επί το
πλείστον μέλη της επιστημονικής κοινότη-
τος, ενώ ήταν ανοικτή προς κάθε ενδιαφε-
ρόμενο. 

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας οι συμ-
μετέχοντες, αλλά και οι ακροατές του ρα-
διοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδια-
φέρουσες εισηγήσεις από τους εξής (κατά
σειράν) ομιλητές:
1. Κο Δημήτριο Γόνη, ομότιμο καθηγητή

του Πανεπιστημίου Αθηνών,
2. Κο Pavol Demes, π. υπουργό Διεθνών

Σχέσεων της Σλοβακίας,
3. Κο Ιωάννη Μαρκότση, Θεολόγο - Λυ-

κειάρχη, Mr Θεολογίας,
4. Κο Μιχαήλ Τρίτο, Κοσμήτορα της Θεο-

λογικής Σχολής του Α.Π.Θ.,
5. Κα Ειρήνη Κασάπη, υπ. Δρ Θεολογίας,
6. Κο Ιωάννη Σίσιου, Δρ Ιστορικό Τέχνης,

7. την ανακοίνωση του απόντος καθηγητού
του Α.Π.Θ. κου Αντ. - Αιμ. Ταχιάου ανέ-
γνωσε το μέλος της Οργανωτικής Επι-
τροπής κ. Παύλος Γεωργίου,

8. Κο Κωνσταντίνο Νιχωρίτη, Σλαβολόγο,
καθηγητή ΠΑ.ΜΑΚ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους οι Πρέσβεις της Σλοβακίας κος Peter
Michalko και της Βουλγαρίας κα Emilia
Kraleva, οι οποίοι και απηύθυναν σύντομο
χαιρετισμό. Στην έναρξη η Βυζαντινή Χο-
ρωδία του Πρωτοψάλτη κ. Γεωργ. Κακου-
λίδη έψαλε τα απολυτίκια των Αγίων και
αναστάσιμους ύμνους.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τονί-
στηκαν ιδιαίτερα τα εξής: Η διαχρονικότητα
της κληρονομιάς των Αγίων Κυρίλλου και
Μεθοδίου και η σημασία της για τις νεοπα-
γείς χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η με-
θοδολογία και ο τρόπος διείσδυσης του
Βυζαντίου στις Σλαβικές χώρες μέσω της
ιεραποστολής, όπως αυτή εξελίχθηκε κατά
τον 9ο και 10 αιώνα, η συμβολή της προ-
σωπικότητας του Μεγάλου Φωτίου στη
διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και
διπλωματίας της Μέσης Βυζαντινής εποχής,
η τιμή των Αγίων και των μαθητών τους
στα όρια της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος και
άλλα.

Την έναρξη της Ημερίδας χαιρέτησε ο
Πρόεδρος της Επιστημονικής της Επιτροπής,
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρ-
νών και Πετρουπόλεως, κος Αθηναγόρας.

Ο Σεβασμιώτατος πραγματοποίησε, επίσης,
τα αποκαλυπτήρια μιας νέας εικόνας, -
έργο του αγιογράφου κ. Γεωργίου Τσα-

τσαρώνη- που απεικονίζει τον Πατριάρχη
Φώτιο ανάμεσα στους δύο αυταδέλφους
Θεσσαλονικείς Αγίους, αναγνωρίζοντας έτσι
την συμβολή του πρώτου στο έργο των
δευτέρων.

Η Ημερίδα αναμεταδόθηκε από τον
ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκ-
κλησίας και επίσης μαγνητοσκοπήθηκε για
τους ενδιαφερόμενους στο Διαδίκτυο
(www.intv.gr).

Μελλοντικά η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως πρόκειται να
εκδόσει και τα Πρακτικά της Ημερίδας σε
έναν τόμο. Η εκδήλωση εντάσσεται στον
επίσημο εορτασμό των Αγίων, με αποκο-
ρύφωμα το πανηγύρι του Ιερού Ναού
Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στο Ολυμ-
πιακό Χωριό, το Σάββατο 10 και την κυ-
ριώνυμη ημέρα Κυριακή 11 Μαΐου.

Eπιστημονική Hμερίδα

Λεωφορείο 504
Τη Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε να λειτουργεί η τροποποιημένη

διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 504 περνώντας από το Σ.Σ.
«Δεκέλεια». Αυτό ήταν πάγιο αίτημα κατοίκων και Συλλόγων του
Ολυμπιακού Χωριού και των Θρακομακεδόνων, γιατί με την ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ είναι ο ευκολότερος και συντομότερος τρόπος να πάει κά-
ποιος στο κέντρο της Αθήνας. Άλλωστε οι συγκοινωνιολόγοι συμ-
φωνούν ότι η λύση του συγκοινωνιακού είναι μικρές γραμμές πρός
τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς. 

Το πρόβλημα είναι ότι η μέχρι τώρα δημοτική αρχή απαξιώνει
το Ολυμπιακό Χωριό αδιαφορώντας μόνιμα γι’ αυτό. Οι οδηγοί
των λεωφορείων διαμαρτύρονται δικαίως γιά τρία προβλήματα:
Δεν χαμήλωσαν το σαμαράκι στην έξοδο από το Ολ. Χωριό, δεν
έρριξαν καθόλου άσφαλτο στήν οδό Αδριανού που είναι γεμάτη
λακκούβες καί δεν διάνοιξαν το κομμάτι μετά το γεφυράκι που
σχηματίζει ένα S.

Σημαντικό ζήτημα είναι να ισχύσει το ενιαίο εισιτήριο από και
προς τη Δεκέλεια, με τα άλλα συγκοινωνιακά μέσα. Απ΄ ότι γνω-
ρίζω το αίτημα αυτό τό προσπαθεί ο συνδυσμός του κυρίου Κατσι-
γιάννη και ελπίζω να συμβεί το ίδιο και με τους υπόλοιπους συν-
δυασμούς.

Το τραίνο από το σταθμό περνάει κάθε παρά 25. Δηλαδή 6:35,
7:35, 8:35 κ.ο.κ. Χρονομέτρησα τη διαδρομή από τη στιγμή που
βγαίνει από το Ολ. Χωριό μέχρι που ξαναβρίσκει την Κύμης και
είναι 4,5 λεπτά. Όσο δηλαδή ακριβώς έκανε όταν έβγαινε από τον
Βερόπουλο. Με τις παρεμβάσεις που ανέφερα, θα γίνει ακόμα τα-
χύτερη.

Το έργο αυτό ήταν μια μεγάλη προσπάθεια του εκδότη της Δε-
κέλειας και του υπογράφοντος με την παρέμβασή τους στήν επι-
τροπή συγκοινωνιών τού Δήμου. Αλήθεια η τωρινή διοίκηση του
Συλλόγου ενδιαφέρθηκε καθόλου γι΄ αυτό στους επτά μήνες της
θητείας της;

Βασίλης Νάνος
Πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού

Λύκειο Ολυμπιακού Χωριού
Στην εφημερίδα «Αχαρναϊκή» της 30ης Μαρτίου, στη 15η σελίδα,

στα υποτιθέμενα έργα του Δημάρχου Σωτήρη Ντούρου, διαβάσαμε:
«Ολοκληρώσαμε το Λύκειο Ολυμπιακού Χωριού». Έλεος κύριε Δή-
μαρχε με τις εξαπατήσεις σας. Από ό,τι γνωρίζω ως απερχόμενος
πρόεδρος του Συλλόγου, το επίτευγμα αυτό το οφείλουμε στήν
επίμονη προσπάθεια του κυρίου Δημούτσου, ώστε νά χρηματοδο-
τηθεί το έργο από το ΕΣΠΑ, όταν όλοι οι άλλοι είχαν κουραστεί
και απογοητευτεί. Ο Δήμος το μόνο πού έκανε, μετά μυρίων βα-
σάνων, ήταν νά διαθέσει δύο καθαρίστριες για το έτοιμο κτίριο
και ένα μικρό φορτηγάκι για τη μεταφορά λίγων πραγμάτων, γιατί
τά περισσότερα τα μετέφεραν οι άνθρωποι του Σχολείου, αφού
απηύδησαν να περιμένουν τη βοήθεια του Δήμου. 

Αλλά η απαλλαγὴ κοντεύει.
Βασίλης Νάνος

Πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο οδοντίατρος κ. Σιδηρόπουλος σε συνεργασία με την κινητή μο-
νάδα της ΑΙΜ επισκέφθηκαν τα σχολεία μας. Πραγματοποιήθηκε προ-
ληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος σε όλους τους μαθητές μας.

Τον ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική προσφορά του.

Οι Διευθυντές, Ο Σύλλογος Διδασκόντων 
των 27ουκαι 30ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών 

(Ολυμπιακό Χωριό)
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Πετράκης Ανδρέας
Ιδιωτικός υπάλληλος 

Πρόεδρος αθλητικού σωματείου
Ολυμπιακού Χωριού “Αθηνά “

Υποψήφιος Σύμβουλος
Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών 

με τον Θανάση Κατσιγιάννη

Δασκάλα πιάνου αριστούχος Εθνικού Ωδείου 
παραδίδει μαθήματα στο σπίτι της με 5 € την ώρα. 

Βασιλική Κούτση
Οδός Ανθούλας Μυλωνάκη 2 Ολυμπιακό Χωριό

Τηλ. 210.6002759 - 6942691852

Επιστολή κατά του “αντιρατσιστικού’’
νομοσχεδίου από την Ένωση Ποντίων

Για ακόμη μια φορά η Παμποντιακή Ομοσπονδία τιμά τον ίδιο της τον εαυτό και το
Ελληνικό Έθνος, αποστέλλοντας επιστολή με την οποία επικρίνει το ΠΑΣΟΚ, τον
ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ που απορρίπτουν την ποντιακή γενοκτονία και δεν την περιλαμβάνουν
στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το οποίο αναγνωρίζει μόνο την εβραϊκή γενοκτονία. Η
επιστολή έχει ως εξής:

Θεσσαλονίκη, 30-4-2014, Αρ.Πρ.: 6694
Προς: Αξιότιμο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.
Χαράλαμπο Αθανασίου
Κοινοποίηση: Όλους τους Βουλευτές, ΜΜΕ
Τα 431 Σωματεία Μέλη Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Υπόμνημα 

Σε συνέχεια του από 24 Νοεμβρίου 2013 Ψηφίσματος της Γενικής Συνελεύσεως
της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, του από 28 Νοεμβρίου 2013, με αριθμό
πρωτοκόλλου 8, Δελτίου τύπου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων, του
από 2 Δεκεμβρίου 2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 6386 υπομνήματος μας, του από 15
Απριλίου 2014, με αριθμό πρωτοκόλλου 24 Δελτίου τύπου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας
Ποντίων Ελλήνων και δεδομένου του γεγονότος ότι η Βουλή των Ελλήνων με το
ομόφωνο ψήφισμα της 24ης Φεβρουαρίου 1994, ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως «Ημέρα
Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο», η Παμποντιακή

Ομοσπονδία Ελλάδος
επανέρχεται και κα-
ταδικάζει με τον πλέ-
ον έντονο τρόπο την
παράλειψη της Γενο-
κτονίας του Ποντια-
κού Ελληνισμού αλλά
και των υπολοίπων
χριστιανικών λαών
της πάλαι ποτέ Οθω-
μανικής Αυτοκρατο-

ρίας από τις πρόνοιες του «αντιρατσιστικού νομοσχεδίου», που πρόκειται να επανέλθει
εντός των ημερών προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.

Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός, καθώς παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις που λάβαμε,
επανέρχεστε με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, στο οποίο διαχωρίζετε τα θύματα των Γε-
νοκτονιών, καθώς άλλα τυγχάνουν προστασίας και άλλα όχι.

Με τον τρόπο αυτόν ουσιαστικά αναιρείτε την αναγνώριση της Γενοκτονίας από την
Βουλή των Ελλήνων, καθώς ως κριτήριο για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου και
ιδιαίτερα στο άρθρο 3 αυτού τίθεται η αναγνώρισή τους από Ελληνικό ή Διεθνές δικα-
στήριο και ως εκ τούτου υποβαθμίζετε το κύρος και την εγκυρότητα της ίδιας της
Βουλής των Ελλήνων.

Η παράλειψη αυτή στερεί από την φαρέτρα μας, στον αγώνα που δίνεται για την
διεθνή αναγνώριση του εγκλήματος της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ένα
σημαντικό όπλο και χρήσιμο εργαλείο και τελικά εμφανίζει την συντεταγμένη Πολιτεία
ανακόλουθη, καθώς αφήνει σαφέστατα ερωτηματικά σχετικά με το ποία είναι η στάση
της στο ζήτημα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, αναγνωρίζοντας αφενός
την Γενοκτονία, αρνούμενη αφετέρου να συμπεριλάβει την άρνησή της στις πρόνοιες
του εν λόγω νομοθετήματος.

Ως Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος αλλά κυρίως ως μέλη της Ανθρωπότητας
σας επιστήσουμε την προσοχή, καθώς οι βουλευτές που θα ψηφίσουν το επίμαχο νο-
μοσχέδιο, με την μορφή που έχει σήμερα, θα είναι οι πρώτοι που «εγκωμιάζουν,
αρνούνται και εκμηδενίζουν τα εγκλήματα της γενοκτονίας», κατά τους ορισμούς του
άρθρου 3, όπως αυτό διατυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση, που υπέστησαν οι
Έλληνες και οι Αρμένιοι στις αρχές του 20ου αιώνα από το Κεμαλικό καθεστώς. Σας
καλούμε, έστω και την ύστατη στιγμή, να διορθώσετε την παράλειψη σας.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαμεινώνδας Φαχαντίδης Χρήστος-Δημήτριος Τοπαλίδης

Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ Δικηγόρος

Ξεριζώνουν τα πάντα, να μη μείνει τίποτε ελληνικό...

Διαγράφουν τη διδασκαλία του «Επιταφίου του 

Περικλέους» από την τρίτη τάξη του Νέου Λυκείου!

Το μάθημα της Ιστορίας στα Γυμνάσια θα διδάσκεται από
θεολόγους και καθηγητές ξένων γλωσσών! 

Όλα τα σφάζει η συμμαχική κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Δεν αφήνει τίποτε όρθιο που να
θυμίζει τις ρίζες μας, την Ιστορία μας, τον πολιτισμό μας. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι
ξένοι που έχουν περισσότερες ευαισθησίες από τους δικούς μας, οι οποίοι έχουν πάρει
τον κασμά και ξηλώνουν τα πάντα.   

Καινούργιο κατόρθωμά τους, η διαγραφή της διδασκαλίας του «Επιταφίου του Περικλέ-
ους» από το Λύκειο, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί Ευαγγέλιο της Δημοκρατίας, όπως επι-
σημαίνει σε ανακοίνωσή της η πολιτιστική εταιρεία «Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά», πρό-
εδρος της οποίας είναι ο καθηγητής Βασίλης Φίλιας. 

Δεν μένει, όμως, μόνο εκεί το υπουργείο Παιδείας. Από δω και πέρα, το μάθημα της
Ιστορίας στο Γυμνάσιο θα το διδάσκουν καθηγητές ξένων γλωσσών, θεολόγοι ή κοινωνιο-
λόγοι. 

Η «Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά», σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Νομοσχέδια και...
Παιδαγωγική», την οποία υπογράφουν εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος,
καθηγητής κ. Βασίλης Φίλιας, και η γενική γραμματέας, καθηγήτρια κ. Α. Σιδέρη - Τόλια,
επισημαίνει τα εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς
(ΕΓΚ) εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την διαγραφή της διδασκαλίας του «Επιταφίου
του Περικλέους» από το ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Τάξεως του Νέου
Λυκείου. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εκπλήσσει, διότι είναι αυτονόητη και
επιτακτική η ανάγκη όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως του γνωστικού πεδίου επιλογής των, να
σπουδάζουν και να εγκολπώνονται τις κοινωνικο-πολιτικές και ηθικές αξίες αυτού του κει-
μένου και να ενστερνίζονται την έννοια της δημοκρατίας. Οι αξίες αυτές διατυπώνονται με
καθαρότητα και σαφήνεια λόγου στο κείμενο αυτό της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, που
έχει εύστοχα χαρακτηρισθεί ως ευαγγέλιον της δημοκρατίας. Παρά ταύτα, η Ελληνική Πο-
λιτεία αβασάνιστα, όπως αποδεικνύεται, αφαιρεί την γνώση του έως τώρα διδασκομένου
αυτού κειμένου από τους Νέους της Πατρίδας μας. Και αυτό ατυχώς συμβαίνει σήμερα που
η ελληνική κοινωνία βιώνει επώδυνα μια οικονομική κρίση, απότοκο μιας βαθειάς κρίσεως
ηθικών αξιών και πολιτισμού. Επίσης κρίνεται αντιεκπαιδευτική η απόφαση του Υπουργείου
να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο από καθηγητές Ξένων Γλωσσών, Θεο-
λόγους ή Κοινωνιολόγους, δηλαδή εκπαιδευτικούς χωρίς πανεπιστημιακές σπουδές στην
Ιστορία, εν όλω ή εν μέρει, και χωρίς να εξετάζονται στο μάθημα αυτό οι υποψήφιοι για διο-
ρισμό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Το γεγονός αυτό,
σε συνδυασμό με την άστοχη μείωση των ωρών διδασκαλίας της Ιστορίας στην Γ΄ Γυμνασίου
από τρεις ώρες σε δύο και με τα ακατάλληλα και αντιπαιδαγωγικά σχολικά εγχειρίδια διδα-
σκαλίας, οδηγεί στην απαξίωση του μαθήματος και την ελλιπή γνώση της ιστορικής διαδρομής
του Έθνους μας. Λογικό επακόλουθο της προηγούμενης καταστάσεως είναι ότι ωθούνται
τελικώς οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου να μην επιλέγουν και φυσικά να μην εξετάζονται στις
πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα της Ιστορίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την στέρεη
ιστορική γνώση και την βαθύτερη μόρφωσή τους. Το παρατηρούμενο άλλωστε έλλειμμα
γνώσεως της Ελληνικής και της Παγκόσμιας Ιστορίας από τους μαθητές και σπουδαστές
των ΑΕΙ θα έπρεπε να καταστήσει προσεκτικούς τους αρμοδίους του Υπουργείου, αφού
είναι κοινώς γνωστόν ότι η Ιστορία και η Γλώσσα αποτελούν τους βασικούς άξονες του πο-
λιτισμού μας».

paron.gr
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Φίλοι συμπολίτες,
Είναι σε όλους σας γνωστό το οξύτατο κυ-

κλοφοριακό πρόβλημα της οδού Αρχελάου που
μας ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και
το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει
ΑΛΥΤΟ.

Επειδή κατοικώ στους Θρακομακεδόνες μό-
νιμα από το 1963 και είχα την τιμή να έχω τη
συμπαράσταση όλων σας στο μακροχρόνιο
αγώνα μας για την αντιμετώπιση της αφόρητης
κατάστασης που μας καταδυναστεύει, θεωρώ
επιβεβλημένο να απευθυνθώ δημόσια προς
όλους τους κατοίκους της πολύπαθης οδού
Αρχελάου και γενικότερα στους συμπολίτες
μας, για να υπενθυμίσω στους παλιούς αλλά
και να γνωστοποιήσω στους νεότερους το θλι-
βερό ιστορικό της. Κι αυτό γιατί, εν όψει των
προσεχών Δημοτικών εκλογών στις οποίες
καλούμαστε να αποφασίσουμε σε ποιον θα
εμπιστευθούμε τις τύχες του τόπου μας για
την προσεχή 5ετία, προκειμένου να επιλέξουμε
τους καταλληλότερους, οφείλουμε  να γνωρί-
ζουμε επακριβώς γεγονότα, πρόσωπα και συμ-
περιφορές.

Συνοπτικά λοιπόν η ιστορία της οδού Αρχε-
λάου έχει ως εξής:

-Η οδός Αρχελάου χαράχτηκε στο αρχικό
πολεοδομικό σχέδιο της πόλης μας όπως όλοι
οι άλλοι δρόμοι των Θρακομακεδόνων και ΔΕΝ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟ. Το ρόλο
αυτό προβλεπόταν να έχει η -με δυο διαζώμα-
τα- οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιλέχτηκε
ως προσωρινή λύση λόγω των δυσκολιών που
υπήρξαν με τις απαλλοτριώσεις κατά τη διάνοιξη
της οδού σύνδεσης των Θρακομακεδόνων με
το Μενίδι κατά τη δεκαετία του 1950. Και
βέβαια, ως συνήθως στη χώρα μας, ίσχυσε και
εδώ το «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού».

-Το αρχικό πλάτος της ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΤΗ
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, γι’ αυτό
και διαπλατύνθηκε ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ.

-Με την οικιστική ανάπτυξη και πληθυσμιακή
έκρηξη των Θρακομακεδόνων, η κίνηση διογ-
κώθηκε υπέρμετρα, φτάνοντας και τα 4000
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ (χώρια τα μηχανάκια)
μεταξύ των οποίων και ποικίλα βαρέα οχήματα.
ΟΛΗ η μεταφορά υλικών για την οικοδόμηση
της πόλης εξυπηρετήθηκε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από
την οδό Αρχελάου.

-ΔΕΝ έχει ληφθεί ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕ-
ΤΡΟ για τη μείωση των αναπτυσσομένων υπερ-
βολικών ταχυτήτων, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΩΔΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ, με συνέπεια τα συνεχή
και σοβαρότατα  αυτοκινητιστικά ατυχήματα
στις επικίνδυνες διασταυρώσεις της.

-Όλα τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει μια
άκρως επικίνδυνη για όλους μας κατάσταση,
ειδικά δε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
λόγω και του θορύβου από τα μεγάφωνα
κάποιων ανεγκέφαλων οδηγών, η ζωή των κα-
τοίκων της Αρχελάου καθίσταται κυριολεκτικά
ΑΦΟΡΗΤΗ.

Εξ αιτίας όλων αυτών, απευθυνθήκαμε επα-
νειλημμένα στην αρμόδια Τροχαία και με συνεχή
δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο και φωτογραφίες
από τα συντελούμενα ατυχήματα επισημαίναμε
διαρκώς τους κινδύνους που καθημερινά δια-
τρέχαμε. Ήδη δε από το 2007 υποβάλαμε
υπόμνημα στον αλήστου μνήμης Δήμαρχο Θρα-
κομακεδόνων κ. Θέμη Οικονόμου, ο οποίος
ως γνωστόν μας έγραψε στα παλαιότερα των
υποδημάτων του. Το ίδιο και η τότε αντιπολί-
τευση.

Με τη δημιουργία του νέου Καλλικρατικού
Δήμου Αχαρνών - Θρακομακεδόνων και διαβά-
ζοντας το καλοκαίρι του 2011 στον τοπικό
τύπο ότι ο τότε αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Πα-
ναγιώτης Αναγνωστόπουλος προτίθετο να
ενεργοποιήσει την υπάρχουσα για τους Θρα-

κομακεδόνες συγκοινωνιακή μελέτη του Κα-
θηγητού του Πολυτεχνείου κ. Βλαστού, επι-
κοινωνήσαμε μαζί του και του εκφράσαμε προ-
φορικώς αλλά και μέσω του τοπικού τύπου το
πρόβλημά μας. Ο κ. Αναγνωστόπουλος, ανα-
γνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματός μας, πρό-
τεινε στο Δημοτικό συμβούλιο Αχαρνών, όπως
μας δήλωσε, τη μονοδρόμηση της Αρχελάου
ως καθόδου, όπως προβλέπει η προαναφερ-
θείσα επιστημονική μελέτη. Μάλιστα η πρόταση
αυτή αναρτήθηκε για διαβούλευση στην οικεία
ιστοσελίδα του Δήμου και πλήθος κατοίκων
διατύπωσαν εμπεριστατωμένα τις απόψεις
τους.

Πλην όμως αντέδρασε ο τέως Κοινοτάρχης
και νυν Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Θρακομακεδόνων κ. Σάββας Βασιλειάδης -συ-
νεπικουρούμενος και από τον κ. Θέμη Οικονό-
μου- με τη δικαιολογία ότι δεν είχαν επισήμως
ενημερωθεί!!!

Τον Ιούλιο του 2012 παρέστημεν ομαδικά
στο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών, επιδώσαμε
σχετικό υπόμνημα και εκφράσαμε και προφορικά
ενώπιον όλων το πρόβλημα της Αρχελάου, το-
νίζοντας ότι δεν ζητάμε κανενός είδους ρουσφέτι
αλλά την εφαρμογή της επιστημονικής μελέτης
του κ. Βλαστού, η οποία καίτοι εκπονήθηκε
για λογαριασμό του Δήμου και άρα πληρώθηκε
από τα χρήματα όλων των δημοτών, αράχνιαζε
καταχωνιασμένη στο συρτάρι του …οραματιστή
κ. Οικονόμου. Ο παρευρισκόμενος κ. Βασιλει-
άδης δήλωσε ότι υπήρχαν κάποιοι ενδοιασμοί
στο Τοπικό Συμβούλιο για το αν έπρεπε η Αρ-
χελάου να γίνει κάθοδος ή άνοδος –ποιος κα-
θηγητής Βλαστός δηλαδή, άλλοι ήσαν οι …με-
γάλοι συγκοινωνιολόγοι– και ότι θα συνεδρίαζαν
σύντομα για ν’ αποφασίσουν. 

Πράγματι έγινε μια συνάντηση του Τ.Σ. και
κατοίκων της Αρχελάου παρουσία του κ. Ανα-
γνωστόπουλου και του τότε Αντιδημάρχου Θρα-
κομακεδόνων κ. Χρ. Κόνταρη, η οποία όμως
δεν κατέληξε πουθενά. Μάλιστα ο τοπικός
σύμβουλος της παράταξης του κ. Κασσαβού κ.
Ν. Μαρής τάχθηκε εναντίον της προτεινόμενης
μονοδρόμησης, διότι λέει «δεν πρέπει να επι-
βαρυνθούν έστω κατ’ ελάχιστον οι άλλοι δρόμοι»
-εμείς της Αρχελάου προφανώς είμαστε παιδιά
ενός κατώτερου Θεού- διατύπωσε δε το ...
εμπνευσμένο επιχείρημα ότι «ειδικά εμείς της
Αρχελάου δεν νομιμοποιούμαστε να διαμαρ-
τυρόμαστε γιατί δεν κλεινόμαστε από τα χιόνια
όπως οι κάτοικοι των απάνω δρόμων»!!!! Άπαν-
τες οι παρευρισκόμενοι αξιότιμοι κύριοι και
κυρίες σύμβουλοι τήρησαν «αιδήμονα σιγήν»,
εκτός από τη νεαρά τοπική σύμβουλο κυρία
Δέσποινα Καΐλα, η οποία με παρρησία δημο-
σιοποίησε στον τοπικό τύπο τη στήριξή της
στο αίτημα μας.

Το 2013 συνήλθε και πάλι το Τ.Σ.Θ. για να
συζητήσει το θέμα. Στη συνεδρίαση αυτή ΔΕΝ
ΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΕΛΑΟΥ,
ούτε καν, κατά δήλωσή του, ο αρμόδιος ειση-
γητής κ. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος! Πα-
ρέστη συμπτωματικά μόνον ο συμπολίτης μας
κ. Αντώνης Χατζηβαγιάννης (Αρχελάου 40 τηλ.
2433743)ο οποίος λοιδορήθηκε απρεπέστατα.
Τουναντίον παραβρέθηκαν …όλως τυχαίως (!)
κάτοικοι άσχετων δρόμων καθώς επίσης και η
ομάδα των αυτοαποκαλούμενων ενεργών πο-
λιτών Θρακομακεδόνων –λέγε με ΣΥΡΙΖΑ- με
την τέως δημοτική σύμβουλο της αντιπολίτευσης
κα Α. Φαραζή, η οποία αντιτάχθηκε στη λήψη
οιουδήποτε μέτρου για την Αρχελάου με το
επιχείρημα ότι η μελέτη Βλαστού ή πρέπει να
εφαρμοστεί συνολικά ή καθόλου! Στην εν λόγω
συνάντηση εκστομίστηκαν μάλιστα με αγοραίες
εκφράσεις απαράδεκτες απόψεις με αποκο-
ρύφωμα το … ατράνταχτο επιχείρημα που δια-
τύπωσε μία συμπολίτισσά μας «δεν δικαιούστε
να διαμαρτύρεσθε εσείς της Αρχελάου γιατί

πήρατε …φτηνά τα οικόπεδά σας»!!! Και βέβαια
πάλι δεν λήφθηκε ΚΑΜΜΙΑ απολύτως απόφαση
για το φλέγον αυτό θέμα. 

Από τότε μέχρι σήμερα και παρά τις συνε-
χιζόμενες αναφορές μας στον τοπικό τύπο,
ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ. Ο μεν κ. Παναγιώτης
Αναγνωστόπουλος άλλαξε πόστο, ο κ. Χρ. Κόν-
ταρης έπαψε να είναι Αντιδήμαρχος Θρακομα-
κεδόνων και ανεξαρτητοποιήθηκε και ΚΑΝΕΙΣ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ, ούτε ο νέος Αντιδήμαρχος Θρα-
κομακεδόνων κ. Μιχ. Βρεττός αλλά ούτε και
κάποιος άλλος είτε από τη συμπολίτευση είτε
από την αντιπολίτευση του Δήμου δεν επικοι-
νώνησε με κανέναν από  μας για να μας ενη-
μερώσει για την τύχη της Αρχελάου. Απλά και
μόνο ο νυν Δήμαρχος Αχαρνών-Θρακομακε-
δόνων κ. Σωτήρης Ντούρος, όπως με πληρο-
φόρησαν, φέρεται ειπών ότι «δεν έγινε τίποτε
γιατί αντέδρασαν οι κάτοικοι». Προφανώς υπο-
λόγισε τις ψήφους των «διαμαρτυρηθέντων»
και έκρινε ότι είναι περισσότερες εκείνων της

Αρχελάου, το οποίον σημαίνει: «Επιστημονική
κυκλοφοριακή μελέτη  καθηγητού Βλαστού» -
«Ψήφοι», σημειώσατε... 2 !!!

Σημειωτέον ότι, ο μεν κ. Θέμης Οικονόμου
είναι υποψήφιος με την παράταξη του κυρίου
Σωτήρη Ντούρου «Για την πόλη μας», ο δε
συμπολίτης μας κ. Φρέντυ Στάμου, εκ των πα-
ρευρεθέντων στο προαναφερθέν τοπικό συμ-
βούλιο, είναι υποψήφιος με την παράταξη του
κ. Οδυσσέα Καμπόλη «Αχαρνείς Αυτόνομη Ρι-
ζοσπαστική Κίνηση».

Αγαπητοί συμπολίτες, αυτή είναι η απόλυτη
αλήθεια για το χρονίζον πρόβλημα της οδού
Αρχελάου, την οποία με αίσθημα ευθύνης αλλά
και για λόγους αξιοπρέπειας θεώρησα υπο-
χρέωσή μου να δημοσιοποιήσω.

Τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις δικές
σας.

Βαρβάρα Ταβλαρίδου Μπακάλη
Αρχελάου 54, Θρακομακεδόνες

Τηλ. 2102431092

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΧΕΛΑΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

(Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα…)

Πανελλήνια Κατασκηνωτική Συνάντηση 
Στελεχών 4 Κλάδων 25-27/4/2014

Περδικόβρυση Παρνασσού

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25-27 Απριλίου 2014 η Πανελλήνια Κατασκη-

νωτική Συνάντηση Στελεχών στην Περδικόβρυση Παρνασσού, στην οποία συμμετείχαν

280 Στελέχη, Συνεργάτες Κλάδων, Κατασκηνωτές και φυσικά οι Έφοροι των

Κλάδων με τους βοηθούς τους.

Είμασταν κι εμείς εκεί!!

Σε Ένα Λαμπερό Αστρικό Σκηνικό, στελέχη του Κλάδου Αστεριών για 3 μέρες

έκαναν σκηνή, γεμίζοντας ένα βουνό Αστέρια, ανακαλύπτοντας ένα-ένα τα συστατικά

ώστε να συνθέσουν το δικό τους κατασκηνωτικό σκηνικό. Κάτω από τον Έναστρο

Ουρανό του Παρνασσού Αστρονόμοι, Ερευνητές, Κοσμογράφοι, Αστροφυσικοί, Ακτι-

νομέτρες από το Βορρά και το Νότο μαζεύτηκαν για τη μεγαλύτερη αναζήτηση της

Γης. Την «Αναζήτηση του Πολικού Σ.Ε.Λ.Α.Σ». Έστησαν το δικό τους σκηνικό με τις

σκηνές και τις κατασκευές τους, δημιούργησαν και πήραν ιδέες στο «Γκαλά της Δημι-

ουργίας», περπάτησαν μέσα στα μονοπάτια του βουνού εξερευνώντας το φυσικό πε-

ριβάλλον, έπαιξαν, τραγούδησαν και τέλος ανακάλυψαν όλα τα απαραίτητα

συστατικά για να υλοποιήσουν το δικό τους ανυπέρβλητο οδηγικό βίωμα, την

κατασκήνωση, το καλοκαίρι μαζί με τα Αστέρια τους.

Ένα σκηνικό γεμάτο γνώση και ανακάλυψη. Μια σκηνή που θυμίζει Χαρούμενο

Δάσος, αυτό έζησαν τα Στελέχη του Κλάδου Πουλιών 3 μέρες στον Παρνασσό. Μία

συνάντηση στο βουνό, όπου ταξιδευτές και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων εκ-

πλήρωσαν παράξενες αποστολές και συμπλήρωσαν το μεγάλο ημερολόγιο του

ταξιδευτή Thor Heyerdahl. Όλοι μαζί ανακάλυψαν μυστικά καλά κρυμμένα. Νέα

τους αποστολή να φτιάξουν τη δική τους σχεδία και αυτό το καλοκαίρι να ταξι-

δέψουν μαζί με τα Σμήνη σε κόσμους γεμάτους περιπέτεια και φαντασία.

Χαμόγελα, προσδοκίες, συγκίνηση... είμαστε πολύ περήφανοι!

Στον Κλάδο Οδηγών, τα 70 Στελέχη που συμμετείχαν απ’ όλη την Ελλάδα, είχαν

την ευκαιρία να βιώσουν το Eνωμοτιακό σύστημα στην κατασκήνωση. Κατασκεύασαν

ενωμοτιακές τραπεζαρίες, μαγείρεψαν ενωμοτιακά και πραγματοποίησαν πορεία στο

βουνό. Ο Κλάδος Οδηγών κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσίασε το

ανανεωμένο πρόγραμμά του. Όλα τα Στελέχη παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες

απέδειξαν για άλλη μια φορά πως είναι ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ!

Στον Κλάδο Μεγάλων Οδηγών, πάνω από 60 Στελέχη έκαναν πορεία για να

χαρούν το βουνό και όταν άνοιξαν οι ουρανοί συνέχιζαν να παίζουν κυνηγητό μέχρι να

λήξει το παιχνίδι, όπως θα έκαναν και στην Κατασκήνωση. Κατέβηκαν πεζοπορώντας

ως την Αμφίκλεια, το γειτονικό χωριό, και μέσα σε λιγότερο από 3 ώρες άλλαξαν όψη

στο χώρο άθλησης του Λυκείου Αμφίκλειας ξύνοντας, βάφοντας, αποψιλώνοντας.

Ακριβώς όπως θα έκαναν και στην Κατασκήνωση. Για 3 ώρες εκπαιδεύτηκαν

βιωματικά στη δημιουργία Ομάδων Ενδιαφέροντος της ΚΚΑ και στο ρόλο τους

ως Στελέχη σε αυτές. Η εκπαιδευτική δράση έγινε μέσα στο χωριό, όπου συνομιλούσαν

με πληθώρα κατοίκων αναζητώντας πληροφορίες για την Αμφίκλεια και προβάλλοντας

τη σημασία της Κοινοτικής Ανάπτυξης σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Το ιδεώδες αυτό

πρότυπο της προσφοράς που τόσο ρεαλιστικά είχε μόλις συμβεί στον τόπο τους, τους

φάνταζε περίεργο. Περίεργο το έργο μας και ξεχωριστό.   

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς

Το Τοπικό Τμήμα Σ.Ε.Ο. Θρακομακεδόνων

Πρόεδρος Νίκη Καρσαλιάκου



Το Ε.ΣΥ.Ν (παράρτημα Θρακ/νων του Δήμου

Αχαρνών), στην προσπάθειά του να ενημερώ-

σει και να ευαισθητοποιήσει γονείς, εκπαιδευ-

τικούς, μαθητές, αθλητές, γύρω από το πρό-

βλημα των ναρκωτικών, που παίρνει επιδημικές

διαστάσεις λόγω της οικονομικής κρίσης (από-

τοκο του εκμεταλλευτικού συστήματος), προ-

βαίνει σε ποικιλόμορφες εκδηλώσεις:

Ενημερωτικές συζητήσεις με το διδακτικό

προσωπικό πραγματοποιήθηκαν σε Δημοτικά

Σχολεία των Αχαρνών (18ο, 22ο, 26ο, 27ο, 29ο,

30ο). Συνδυασμός ενημέρωσης των διδασκόν-

των (με υλικό μας και συζήτηση) αλλά και των

μαθητών, έγινε από τη θεατρική μας ομάδα,

που παρουσίασε το παραμύθι της Δέσποινας

Σαρρή «Πώς νικήθηκε ο Αχυράνθρωπος» στα

εξής Δημοτικά Σχολεία: 2ο, 8ο, 10ο, 14ο, 15ο, 23ο.

Μέσα από την παράσταση οι μικροί μας φίλοι

κατάλαβαν ότι με τη συλλογικότητα, την αλλη-

λεγγύη, τη διεκδίκηση, τη συμμετοχή, τη φαν-

τασία, βρίσκουμε διέξοδο στα δύσκολα.

Βαρύτητα δόθηκε στην ενημέρωση των

συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, και με αυτό

το σκοπό διοργανώθηκαν συζητήσεις με τον

γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου του

Ε.ΣΥ.Ν, κοινωνιολόγο (18ο Δημοτικό, 11ο &7ο Γυ-

μνάσιο).

Η τέχνη είναι εργαλείο πρόληψης, γιατί μας

φέρνει σε επαφή με την πραγματικότητα, την

αισθητική, το συναίσθημα, μας κάνει να σκε-

πτόμαστε, να ψάχνουμε, να συνειδητοποιούμε.

Αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας την κοινω-

νική λειτουργία της τέχνης, συζητήσαμε τα κοι-

νωνικά αίτια του ζητήματος των ναρκωτικών

και προβάλαμε ταινία με ανάλογο περιεχόμενο

στους μαθητές του 7ου Γυμνασίου και του 1ου

ΕΠΑΛ. Δόθηκε για το Ε.ΣΥ.Ν από τη Θεατρική

Ομάδα του 4ου ΓΕ.Λ Αχαρνών η πρεμιέρα της

παράστασης «Ο έμπορος της Βενετίας», του

Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στην αίθουσα του Π.Κ., με το

μήνυμα πως, όπου η ζωντάνια και το μεράκι

των νέων ανθρώπων γίνεται αντίβαρο στα αγο-

ραία πρότυπα, μπαίνουν τα θεμέλια για προ-

σωπικότητες με σκέψη, πρωτοβουλία, μοίρα-

σμα, ομαδικότητα, που θα αντισταθούν στην

προσφορά. Η εκδήλωση που έγινε από το φο-

ρέα μας στο Π.Κ με την παράσταση του καραγ-

κιοζοπαίχτη Γ. Ταρουνά, «Ο Καραγκιόζης και

τα 80 εντάλματα», και το θεατρικό μας διασκέ-

δασε και βοήθησε τους μικρούς και μεγάλους

φίλους μας να σκεφθούν βαθύτερα.

Όλη αυτή η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο

της πρωτογενούς πρόληψης (πριν εμφανιστεί

το πρόβλημα), που συνοψίζεται σε έναν τρόπο

ζωής δημιουργικό, με αξίες, στόχους και αξιο-

πρέπεια μέσα από τη συλλογικότητα...

Το πρόβλημα της χρήσης και διακίνησης

ναρκωτικών, μόνο μερικώς αντιμετωπίζεται με

κατασταλτικά μέτρα: Η αύξηση της αστυνομι-

κής δύναμης σε κάποιες περιοχές μεταθέτει το

πρόβλημα στη διπλανή περιοχή. Οι συλλήψεις

χρηστών για παραβατική συμπεριφορά δεν αν-

τιμετωπίζονται με φυλακή, αλλά με ένταξή τους

στα στεγνά προγράμματα απεξάρτησης. Η υιο-

θέτηση από την κυβέρνηση ( σύμφωνα με την

οδηγία της Ε.Ε), της παροχής υποκατάστατων

ως επίσημης αντιναρκωτικής πολιτικής του κρά-

τους και η συρρίκνωση των δομών πρόληψης

–απεξάρτησης- επανένταξης, δίνει νόμιμα τη

δυνατότητα σε ιδιώτες (κλινικές, ΜΚΟ, κ.λπ.)

να συνταγογραφούν την «κρατική πρέζα», δι-

αιωνίζοντας το πρόβλημα. Οι «πιάτσες» θα με-

ταφέρονται ανάλογα με τα κέντρα χορήγησης

υποκατάστατων , τα οποία νόμιμα θα ξεφυ-

τρώνουν οπουδήποτε. Χρειάζεται η συνεργα-

σία των μαζικών φορέων, για να διεκδικήσουμε

τη χάραξη αντιναρκωτικής πολιτικής, μέσα από

δημόσιες δωρεάν δομές πρόληψης – απεξάρ-

τησης - επανένταξης, και δράση για να αντιπα-

λέψουμε τις αιτίες (ανεργία, φτώχια οικονομική

και πολιτιστική, σχολική διαρροή) που δημι-

ουργούν τις εξαρτήσεις.

Το Ε.ΣΥ.Ν λέει ΟΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά, ΟΧΙ

στην πριμοδότηση υποκατάστατων, ΟΧΙ στην

ιδιωτικοποίηση της πρόληψης, απεξάρτησης,

επανένταξης, ΟΧΙ στην αποποινικοποίηση της

χρήσης (νομικό πλαίσιο με εξοντωτικές ποινές

για τους εμπόρους και βοήθεια στους χρήστες),

ΝΑΙ στην πρωτογενή πρόληψη, στην οποία πε-

ριλαμβάνεται ο αθλητισμός, η ερασιτεχνική δη-

μιουργία (αντίδοτα στην απομόνωση και την

αδράνεια που δημιουργούν ευάλωτους ανθρώ-

πους) και τα ειδικά προγράμματα πρόληψης

στα σχολεία. Κοινό αίτημα των φορέων της πό-

λης μας πρέπει να είναι η δημιουργία και η

αξιοποίηση από τον Δήμο υποδομών για μαζικό

αθλητισμό, για ερασιτεχνική καλλιτεχνική δη-

μιουργία, με δωρεάν διδασκαλία και χρήση

από όλους τους δημότες, και η ενημέρωση των

μαθητών από το εξειδικευμένο προσωπικό του

Κέντρου Πρόληψης.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ

ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕ

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στην Αγία Άννα το Παράρτημα Αχαρνών…

Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελλη-
νικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συ-
νεργασία με τον Οικιστικό Σύλλογο
«Αλέξανδρος Παναγούλης», πραγμα-
τοποίησε την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014,
ΔΩΡΕΑΝ test-pap σε 21 γυναίκες στην
περιοχή της Αγίας Άννας. Πρόκειται
για δωρεάν εξετάσεις στο πλαίσιο της
εκστρατείας του Παραρτήματος για
πρόληψη στην πόλη των Αχαρνών. 

Το Παράρτημα και ο Πρόεδρος Πα-
ναγιώτης Καζανάς ευχαριστούν την Ια-
τρό Κυτταρολόγο Κλειώ Βρεττού για
την αφιλοκερδή προσφορά της τόσο
για τη λήψη των δειγμάτων όσο και
για την κυτταρολογική τους εξέταση. Η κ. Κλειώ Βρεττού είναι μέλος του Παραρτήματος
από την ίδρυσή του και στηρίζει όλες τις δράσεις του εθελοντικά.

Τα μέλη του Δ. Σ. του Παραρτήματος υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν με τον ίδιο
ζήλο το έργο τους προς όφελος των συμπολιτών μας

Εκ του Γραφείου Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς τους Συλλόγους Γονέων του 1ου και 2ου

Δημοτικού Σχολείου Θρακομακεδόνων
Θρακομακεδόνες 4/5/2014

Αγαπητοί διδάσκαλοι, γονείς και μαθητές του 1ου & 2ου Δημοτικού Σχολείου Θρακο-
μακεδόνων, σε κάθε μεγάλη χριστιανική γιορτή του χρόνου, προσπαθούμε ως Χριστιανι-
κός Κύκλος Προνοίας του Ι. Ν. Αγ. Τριάδας Θρακομακεδόνων να μη λησμονούμε να
υποστηρίζουμε τους λιγότερο προνομιούχους συνανθρώπους μας.

Αυτό επιτύχαμε και φέτος επί τη ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, χάρη σε εσάς όλους,
με την προσφορά αναλώσιμων ειδών πρώτης ανάγκης και γι’ αυτό σας ευχαριστούμε θερμά.

Είθε ο Αναστάς Κύριος να ποιμένει και να ευλογεί τις οικογένειές σας.

Οι Κυρίες του Χριστιανικού Κύκλου Πρόνοιας 
Ι. Ν. Αγ. Τριάδας Θρακομακεδόνων



Σ υνάντηση με συλλόγους και φορείς
από τη Βαρυμπόμπη είχε ο επικεφα-

λής του συνδυασμού Νέα Πόλη/Νέα Πνοή
και υποψήφιος δήμαρχος Αχαρνών Θα-
νάσης Κατσιγιάννης. 

Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Κατσιγιάν-
νης είδε εκπροσώπους των συλλόγων:
Οικιστών Βαρυμπόμπης, Γυναικών, Γο-
νέων & Κηδεμόνων, «Ομόνοια – Φλόγα»,
Φίλων Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου και
του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου
της περιοχής. Συζήτησε μαζί τους για τα
προβλήματα της Βαρυμπόμπης και εξέ-
θεσε τις λύσεις που προβλέπονται στο
πρόγραμμα του συνδυασμού του.  

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στη
Βαρυμπόμπη ο Θανάσης Κατσιγιάννης
δήλωσε τα ακόλουθα: 

«Όπου και να πάει κανείς στην πόλη
μας «φωνάζουν» τα προβλήματα και η
απαξίωση που μας έχει επιφυλάξει το
παλιό σύστημα διοίκησης. 

»Όταν μιλάμε για τη Βαρυμπόμπη
μιλάμε για Πάρνηθα. Μιλάμε λοιπόν
για την ασφάλεια του οικισμού μέσα
από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προ-
στασίας του (καθώς και της Πάρνηθας
συνολικά) από τις πυρκαγιές, που θα

προβλέπει τη στενή συνεργασία του
Δήμου, του Δασαρχείου, της Πυροσβε-
στικής και της Υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας. 

»Επίσης, το θέμα των εντάξεων στο
σχέδιο, όπως π.χ. του οικισμού Φλόγα,
καθώς και της εκτός σχεδίου δόμησης:
Όλα αυτά τα θέματα μπορούν να λυθούν
με τρόπο βιώσιμο που να διασφαλίζει
τον χαρακτήρα της περιοχής - όπως
τον θέλουν οι κάτοικοι – φροντίζοντας
παράλληλα το περιβάλλον. Βιώσιμη Ανά-
πτυξη λοιπόν!!! Ένας όρος που μέσα
στην κρίση κοντεύουμε να τον ξεχά-
σουμε, που όμως για την Βαρυμπόμπη
- και γενικά για τις Αχαρνές - ανοίγει
δρόμους για να λύσουμε προβλήματα
και να εξασφαλίσουμε ευκαιρίες και
καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοί-
κους. Πρώτο βήμα προς αυτήν την πο-
ρεία: η τροποποίηση του Γενικού Πο-
λεοδομικού Σχεδίου.

»Για την πλατεία της Βαρυμπόμπης.
Οι κάτοικοι ζητούν ανάπλαση. Και είναι
κάτι που μπορούμε να το πετύχουμε
αξιοποιώντας τις ευρωπαϊκές χρημα-
τοδοτήσεις. Το καινούργιο ΕΣΠΑ, άλ-
λωστε, που ονομάζεται ΣΕΣ (Σύμφωνο

Εταιρικής Σχέσης), προβλέπει πως το
5% των συνολικών πόρων θα διατεθούν
για αναπλάσεις σε δήμους. Αρκεί να
υπάρχει ωριμότητα προτάσεων και έρ-
γων, κάτι για το οποίο ο δικός μας συν-
δυασμός δουλεύει ακατάπαυστα, από
την πρώτη στιγμή που ανακοινώσαμε
την υποψηφιότητά μας.

»Σε ό,τι αφορά στο πρόβλημα των
απορριμμάτων για το οποίο μας μίλησαν
οι κάτοικοι της Βαρυμπόμπης: Έχουμε
καταρτίσει στο συνδυασμό μας το πρό-
γραμμα «Πράσινη Αποκομιδή» που προ-
βλέπει την λειτουργία και επέκταση της
ανακύκλωσης σε κάθε σημείο και γει-
τονιά της πόλη, καθώς και την περι-
βαλλοντική διαχείριση των απορριμμά-
των μας. Επίσης προβλέπει  ένα νέο

σύστημα αποκομιδής, τον «Στεγανό
Καφέ Κάδο», ώστε να μπει επιτέλους
τέλος στις άσχημες μυρωδιές στους
δρόμους της πόλης μας». 

Ο Θανάσης Κατσιγιάννης συζήτησε
με τους εκπροσώπους των συλλόγων
Βαρυμπόμπης για όλα τα προβλήματα
της περιοχής, όπως αυτά των έργων
υποδομής (αποχέτευση, φυσικό αέριο),
της οδοποιίας, του καθαρισμού των ρε-
μάτων και των μονοπατιών, των συγκοι-
νωνιακών συνδέσεων του οικισμού κ.λπ. 

Τον Θανάση Κατσιγιάννη συνόδευαν
οι υποψήφιοι σύμβουλοι του συνδυασμού,
Αυγερίκος Λουκάς, Γιαμαρέλος Γιώργος,
Γκίκα Αργυρώ, Δημούτσος Χάρης, Λεον-
τακιανάκος Γιάννης, Τσούτη Ευτέρπη και
Χατζής Θωμάς.
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Υποψήφιοι Δήμαρχοι στους Θρακομακεδόνες

Πρόσφατα στους Θρακομακεδόνες έγινε ένα είδος «debate» με-

ταξύ όλων των υποψηφίων Δημάρχων οι οποίοι εκλήθησαν να απαν-

τήσουν σε κοινές ερωτήσεις τα θέματα των οποίων είχαν προκαθο-

ριστεί από τους διοργανωτές της εκδήλωσης. Πρωτόγνωρη η

προσπάθεια και επαινετέα, πλην όμως απουσίασαν δυο παρά πολύ

σημαντικά θέματα των Θρακομακεδόνων όπως το κυκλοφοριακό

και η έλλειψη νεκροταφείου, ενώ αντίθετα δόθηκε δυσανάλογη

έμφαση σε θέματα ήσσονος σημασίας.

Και κάτι ακόμη. Περιελήφθη στις ερωτήσεις το θέμα του ΚΑΠΗ

Θρακομακεδόνων ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι είχε προ πολλού δρομο-

λογηθεί και βρισκόταν στο στάδιο των εγκαινίων, γεγονός που όπως

φάνηκε αγνοούσαν όλοι οι υποψήφιοι πλην του νυν Δημάρχου κ.

Ντούρου! “ANFAIR” κύριοι...

Βαρβάρα Ταβλαρίδου-Μπακάλη

Συνάντηση Θανάση Κατσιγιάννη με Συλλόγους της Βαρυμπόπης

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

υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως.

Τιμή ευκαιρίας   Τηλ. 6974389030





Μια φορά και έναν καιρό όλες οι οικογένειες
διατηρούσαν τις δικές τους “οργανικές”

αγελάδες, που έβοσκαν οργανικό χορταράκι
και οι ιδιοκτήτες τους χρησιμοποιούσαν τα
“δώρα” τους στην καθημερινή διατροφή τους.
Έπιναν το γάλα τους, έβγαζαν την κρέμα και
έφτιαχναν βούτυρο. Πέρα από την εξαιρετική
θρεπτική αξία τους, οι τροφές αυτές είχαν και
απίστευτη γεύση. Γεύση που πιθανόν πολύ
λίγοι από εμάς έχουμε δοκιμάσει στη ζωή μας.

Τη σημερινή εποχή είναι κομματάκι δύσκολο,
αν όχι αδύνατον, να ακολουθήσει κάποιος τον
τρόπο ζωής και διατροφής των παλαιών, εκτός
και αν διαμένει σε αγρόκτημα και διατηρεί
ζώα. Η έννοια “πάω να αρμέξω την αγελάδα
για να πάρω το γάλα της” έχει αντικατασταθεί
από το “πάω στο super market για ψώνια”. Σί-
γουρα πιο εύκολη πρακτική, αλλά όπως όλα,
έχει και αυτή το τίμημα της. 

Αμέτρητες οι επιλογές· βούτυρα, μαργαρίνες,
spreads, σκληρά, μαλακά, με γεύσεις, με χρώ-
ματα, με αρωματικά, με ελαιόλαδο, χωρίς λι-
παρά, ενάντια στη χοληστερίνη… Χωρίς καμιά
διατροφική αξία θα πω εγώ. Και με πολλούς
κινδύνους για την ίδια μας την υγεία.

Η ιστορία της διαμάχης
Για αιώνες το βούτυρο έχαιρε της απεριό-

ριστης εκτίμησης των ανθρώπων λόγω της
θρεπτικότητας και της ασυναγώνιστης γεύσης
του. Το 1930 ένας οδοντίατρος που τα βρόντηξε
και έγινε ερευνητής στο διατροφικό τομέα,
ονόματι Weston A. Price, μελέτησε τις δια-
τροφικές συνήθειες των ανθρώπων και δη
των ιθαγενών διαφόρων περιοχών. Ανακάλυψε
πως το βούτυρο ήταν βασικό συστατικό της
διατροφής πολλών ομάδων υγιέστατων αν-
θρώπων.

Όταν μιλάω για βούτυρο, εννοώ το αυθεντικό
βούτυρο με όλα του τα λιπαρά, από αγελάδες
που βόσκουν φυσικά, χωρίς φυράματα και αν-
τιβιοτικά. Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, η
βιομηχανία τροφίμων ανακάλυψε πώς να με-
τατρέπει τα υγρά φυτικά έλαια σε λίπη στερεής
μορφής, με μια διαδικασία που λέγεται υδρο-
γόνωση (hydrogenation). Η υδρογόνωση με-
τατρέπει τα υγρά φυτικά έλαια σε μαργαρίνες,
γεγονός που έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη
της βιομηχανίας επεξεργασμένων τροφίμων
και των αλυσίδων fast food. Οι μαργαρίνες
μπαίνουν παντού, είναι πιο σταθερές και έχουν
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από το βούτυρο.
Είναι και πιο φθηνές, άρα αποτελούν τη συνταγή
της επιτυχίας για τον βιομήχανο που σέβεται
τον εαυτό του. 

Για δεκαετίες ολόκληρες αυτά τα ψεύτικα
λίπη προωθήθηκαν σαν υγιεινή εναλλακτική
του βουτύρου. Πιθανόν ακόμα και σήμερα να
έχετε τη ίδια εντύπωση. Τα πράγματα όμως
δεν είναι καθόλου έτσι. Για την ακρίβεια είναι
ακριβώς αντίθετα. Τα επεξεργασμένα λίπη,
ιδίως η μαργαρίνη, είναι το πιο γρήγορο εισι-
τήριο προς την ασθένεια και τον πρόωρο θά-
νατο. 

Λίγα λόγια για τη μαργαρίνη
Η μαργαρίνη είναι ένα τεχνητό προϊόν που

παρασκευάζεται από υδρογονωμένα φυτικά

έλαια και λίπη. Δεν περιέχει καθόλου διαιτητική
χοληστερόλη και περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα
ακόρεστων λιπαρών, πολυακόρεστα και μο-
νοακόρεστα, από το βούτυρο γιατί δεν έχει
ζωική προέλευση. Η προέλευση όμως των
φυτικών ελαίων για τη παρασκευή μαργαρίνης
χωρά πολλή συζήτηση. Ως πρώτη ύλη χρησι-
μοποιούνται λάδια (που πιθανόν δε θέλετε να
βάλετε στο στόμα σας) όπως το canola, το
ηλιέλαιο, το σογιέλαιο και το καλαμποκέλαιο.

Η περίφημη υδρογόνωση
Τα φυτικά έλαια αποκτούν στερεή σύσταση

με την προσθήκη ατόμων υδρογόνου, καταλυτών
(που είναι τοξικά στοιχεία) όπως το οξείδιο
του νικελίου και διάφορους γαλακτωματοποι-
ητές. Κατόπιν εκτίθενται σε υψηλές θερμο-
κρασίες, φτάνουν και τους 260°C, ώστε να
εξαλειφθεί η οσμή, και έπειτα προστίθενται
τεχνητά βελτιωτικά γεύσης και αρώματα, ώστε
το προϊόν να μοιάζει με αληθινό βούτυρο.

Ένα bonus στην όλη ιστορία της υδρογό-
νωσης είναι πως η διαδικασία αυτή παράγει
μόρια με ακανόνιστο σχήμα, τα λεγόμενα trans-
λιπαρά. Αυτά τα τεχνητά μόρια είναι απείρως
τοξικά για τον οργανισμό αλλά δυστυχώς το
πεπτικό σύστημα δε μπορεί να τα αναγνωρίσει
και να τα αποβάλει. Έτσι καταλήγουν να εν-
σωματώνονται στις κυτταρικές μεμβράνες των
ιστών, όπως τα κανονικά λιπαρά, υδρογονώ-
νοντας τα ίδια τα κύτταρα του σώματος.

10 λόγοι για να αποφεύγετε τη μαρ-
γαρίνη

Υπάρχουν μυριάδες βλαπτικά συστατικά
μέσα στη μαργαρίνη και στα υπόλοιπα υδρο-
γονωμένα λίπη και έλαια, που πρέπει να απο-
φεύγετε με κάθε κόστος.

1. Trans-λιπαρά. Αυτά τα “αφύσικα” λιπαρά
που περιέχονται μέσα στη μαργαρίνη, σχημα-

τίζονται κατά τη διαδικασία της υδρογόνωσης.
Συμβάλλουν στην εκδήλωση στεφανιαίας νόσου,
καρκίνου, παθήσεις των οστών, ορμονικής
ανισορροπίας, αύξηση της χοληστερίνης του
αίματος, δερματοπάθειες, υπογονιμότητα και
προβλήματα στη κύηση, χαμηλό βάρος γέννη-
σης, μειωμένη ανάπτυξη και μαθησιακές δυ-
σκολίες στα παιδιά. Οι επιστήμονες στις ΗΠΑ
δήλωσαν πως η κατανάλωση trans-λιπαρών
είναι βλαπτική σε οποιαδήποτε δοσολογία,
ακόμα και σε πολύ μικρές ποσότητες. Όσο
πιο σταθερή είναι σε θερμοκρασία δωματίου
μια μαργαρίνη, τόσο περισσότερα trans-λιπαρά
περιέχει. Μια κουταλιά της σούπας σκληρή
μαργαρίνη περιέχει 3 gr trans-λιπαρά και 2 gr
κορεσμένα λιπαρά, ενώ η μαλακή μαργαρίνη
περιέχει περίπου 1-2 gr trans-λιπαρά.

2. Ελεύθερες ρίζες. Η επεξεργασία των
φυτικών ελαίων σε υψηλές θερμοκρασίες πα-
ράγει ελεύθερες ρίζες και άλλα τοξικά παρα-
προϊόντα. Συμβάλλουν σε πληθώρα προβλη-
μάτων στην υγεία του ανθρώπου με κυριότερα
τις νόσους του καρδιαγγειακού συστήματος
και την εμφάνιση καρκίνου.

3. Συνθετικές βιταμίνες. Η μαργαρίνη εμ-
πλουτίζεται με συνθετικές βιταμίνες Α και D,
σε μορφή που τις κάνει να απέχουν έτη φωτός
από αυτές του πραγματικού βουτύρου. Ο λόγος
που γίνεται αυτός ο εμπλουτισμός είναι γιατί
κατά την υδρογόνωση καταστρέφονται όλα τα
θρεπτικά συστατικά ανεξαιρέτως.

4. Γαλακτωματοποιητές και συντηρητικά.
Στη μαργαρίνη προστίθενται μεγάλες ποσότητες
συντηρητικών αμφιβόλου ασφαλείας και άλλα
χημικά, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή υφή
και σύσταση. Το βασικό συντηρητικό που χρη-
σιμοποιείται είναι το Butylated hydroxytoluene
(BHT) που είναι, με μία λέξη, επικίνδυνο. Οι
αγγλομαθείς ας ρίξουν μια ματιά εδώ.
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Mαργαρίνη: 10 λόγοι που αξίζει να την αποφύγετε

YΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ
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Παιδικός σταθμός Θρακομακεδόνων: Ταλαιπωρία για γονείς και παιδιά!

Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία των γονέων και των παιδιών τους, στους Θρακομακεδόνες, που

εδώ και καιρό περίμεναν να λειτουργήσει ο μοναδικός δημοτικός παιδικός σταθμός της περιοχής. 

Μέχρι σήμερα οι γονείς στους Θρακομακεδόνες αναγκάζονται να πληρώνουν αδρά ώστε να

πηγαίνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, καθώς η περιοχή δεν διέθετε Δημοτικό

παιδικό σταθμό. 

Κι ενώ οι γονείς άκουσαν με χαρά την είδηση της έναρξης της λειτουργίας του 1ου παιδικού

σταθμού Θρακομακεδόνων και υπέβαλαν τις αιτήσεις τους για την εγγραφή των παιδιών τους,

τον Φεβρουάριο του 2014, ακόμη και σήμερα, ο 1ος παιδικός σταθμός δεν έχει τεθεί σε πλήρη λει-

τουργία. 

Όπως καταγγέλλεται από τους γονείς, για διάστημα περίπου τριών εβδομάδων ο παιδικός

σταθμός λειτούργησε καθημερινά για δύο ώρες, κάτι που οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι διοικητικοί

υπεύθυνοι του Δήμου, ονόμασαν περίοδο προσαρμογής. Στη συνέχεια ο παιδικός σταθμός άρχισε

δειλά – δειλά, να λειτουργεί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι. 

Όσο κι αν οι γονείς, κυρίως οι μητέρες, εξέφρασαν τα παράπονά τους για τη συνεχιζόμενη τα-

λαιπωρία τους αλλά και για τις ώρες εργασίας που χάθηκαν εξαιτίας της μη πλήρους λειτουργίας

του παιδικού σταθμού, δεν ελήφθησαν υπόψιν των εκπαιδευτικών ούτε της Δημοτικής αρχής,

που έριχναν την ευθύνη ο ένας στον άλλο για την κατάσταση.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, που κλήθηκαν άρον -άρον να φύγουν από άλ-

λους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αχαρνών για να εργαστούν στον 1Ο Παιδικό Σταθμό των

Θρακομακεδόνων, δεν έχαναν την ευκαιρία να δηλώνουν στους ταλαίπωρους γονείς τη δυσαρέσκειά

τους για τις ελλείψεις στις υποδομές του παιδικού σταθμού, γεμίζοντάς τους με ανασφάλεια που

άφηναν τα παιδιά τους έστω και για δύο ώρες στα χέρια δυσαρεστημένων και μονίμως παραπο-

νούμενων εργαζομένων. 

Το «κερασάκι στην τούρτα» της αδιαφορίας, με τελικό αποδέκτη τα 40 μικρά αγγελούδια,

ήταν η ανακοίνωση από τις βρεφονηπιοκόμους ότι όταν ο σταθμός λειτουργήσει κανονικά, τα

παιδάκια που θα μένουν μετά τις 13.30 έως τις 16.00 θα πρέπει να κοιμούνται ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ, κα-

θώς δεν προβλέπεται καμία απασχόληση για τα παιδιά που δεν κοιμούνται το μεσημέρι. 

Άραγε δικαίως ή αδίκως διερωτώνται οι γονείς, «τελικά για ποιον λειτουργεί ο συγκεκριμένος

παιδικός σταθμός, αν όχι για την εξυπηρέτηση των γονέων των Θρακομακεδόνων που θέλουν να

εργάζονται σε πλήρες ωράριο και όχι part time και να νιώθουν ότι τα παιδιά τους είναι σε ένα

ασφαλές περιβάλλον που τα θέλουν και τα αγαπούν, κοντά στο σπίτι τους;»

Ας ελπίσουμε πως οι υπεύθυνοι του Παιδικού σταθμού και της Δημοτικής Αρχής των Αχαρνών,

θα βρουν μια πειστική απάντηση να τους δώσουν... αν βρουν και λύση, ακόμη καλύτερα!!!

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Ιωάννα Αλεξίου, Δημοσιογράφος – Μέλος ΕΣΗΕΑ – 6932 747441

5. Εξάνιο και άλλοι διαλύτες. Έχουν τοξική
επίδραση και χρησιμοποιούνται στην επεξερ-
γασία της μαργαρίνης.

6. Χλώριο και άλλα λευκαντικά. Το φυσικό
χρώμα των μερικώς υδρογονωμένων φυτικών
ελαίων είναι γκρι. Έτσι οι βιομηχανίες αναγ-
κάζονται να το λευκαίνουν, χρησιμοποιώντας
διάφορα χημικά, για να βελτιώσουν την αισθητική
του προϊόντος τους. Το κίτρινο χρώμα της
μαργαρίνης προστίθεται τεχνητά μετά τη λεύ-
κανση.

7. Βελτιωτικά γεύσης. Βοηθούν να καλύπτεται
η απαίσια γεύση των μερικώς υδρογονωμένων
φυτικών λιπών και δίνουν στη μαργαρίνη γεύση
παραπλήσια με αυτή του βουτύρου.

8. Μονό- και δι-γλυκερίδια (E471). Είναι
εστέρες συνθετικών λιπών, παρασκευάζονται
από γλυκερόλη και λιπαρά οξέα φυτικής κυρίως
προέλευσης. Γενικά είναι μίγμα διαφόρων συ-
στατικών με σύνθεση παρόμοια με αυτή του
μερικώς αποικοδομημένου φυσικού λίπους.
Χρησιμοποιούνται ως γαλακτωματοποιητές και
σταθεροποιητές. Περιέχουν trans-λιπαρά και
οι βιομηχανίες συνήθως δε τα αναγράφουν
στις ετικέτες των προϊόντων τους. Αν δείτε
ετικέτα προϊόντος που να λέει “χαμηλό σε
trans λιπαρά” ή “δεν περιέχει trans-λιπαρά”,
να είστε σίγουροι πως θα περιέχει τις παρα-
πάνω ουσίες.

9. Πρωτεΐνη σόγιας. Προστίθεται στη μαρ-
γαρίνη σε μορφή σκόνης και δίνει συμπαγή
σύσταση στο προϊόν. Συμβάλλει και αυτή στη
δυσλειτουργία του θυρεοειδούς, σε πεπτικές
διαταραχές και σε άλλα προβλήματα στον ορ-
γανισμό.

10. Στερόλες. Προστίθενται στις μαλακές
μαργαρίνες για να τους προσδώσουν ιδιότητες
κατά της υπερχοληστεριναιμίας. Είναι χημικές
ενώσεις οιστρογόνων που προκαλούν ορμονικές
διαταραχές και έχουν προκαλέσει εκφυλισμό
των γεννητικών οργάνων και των σεξουαλικών

προτιμήσεων σε αρουραίους.
Ωραία όλα αυτά. Τι τρώμε τώρα;
Μέτρον άριστον έλεγαν οι αρχαίοι μας πρό-

γονοι και δεν είχαν καθόλου άδικο. Αν μπορέ-
σετε να ελέγξετε την κατανάλωση βουτύρου
σε φυσιολογικές ποσότητες, δεν έχετε να
φοβάστε τίποτα. Χίλιες φορές λίγο αγνό,
φυσικό, βιολογικό βούτυρο, παρά μια κουταλιά
μαργαρίνη. Περιορίστε τις τροφές που περιέ-
χουν επεξεργασμένα λίπη και μαργαρίνες στη
σύνθεσή τους και μάθετε επιτέλους να δια-
βάζετε τις ετικέτες. Θα γίνουμε όλοι πιο υγιείς
αν υιοθετήσουμε μερικές απλές πρακτικές
και αν αποβάλουμε βλαπτικές συνήθειες.

Η φωτογραφία στην αρχή του άρθρου μιλάει
από μόνη της: Τα μυρμήγκια δεν ακουμπούν
τη μαργαρίνη και τρώνε μόνο το βούτυρο…

http://enallaktikidrasi.com

Β
11-18 Αυγούστου

Για κορίτσια που τελείωσαν 

Γ΄ ∆ηµοτικού µέχρι Α΄ Γυµνασίου

 ΚΟΒΩ ∆ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΦΘΑΣΩ!!!
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ!!!

 ΕΧΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝΚΙ ΟΛΑ ΓΥΡΩ ΜΑΣ  ΑΣ ΤΡΕΧΟΥΝ!!!

ΤΑΞΙ∆Ι ΟΥΡΑΝΙΟ

 ΕΓΩ ΠΑΩ ΠΕΤΩΝΤΑΣ. ΜΑΜΑ 

ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ.

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΥΛΩΝΟΣ
∆ΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ SEIRIOS 

42ο ΧΛΜ. 
ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ

ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ
& ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

18-25 Αυγούστου
Για αγόρια που τελείωσαν 

Α΄ Γυµνασίου µέχρι Γ΄ Λυκείου 

25 Αυγούστου - 
1 Σεπτεµβρίου
Για αγόρια που τελείωσαν 

Γ΄ ∆ηµοτικού µέχρι Α΄ Γυµνασίου 

∆
Α

4-11 Αυγούστου
Για κορίτσια που τελείωσαν 

Α΄ Γυµνασίου µέχρι Γ΄ Λυκείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΣΟΥ!Γ

∆ΕΝ ΠΑΙΖΕΤΑΙ 

Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ!

ΟΝΕΙΡΟ ΖΩ ΜΗΝ 

ΜΕ ΞΥΠΝΑΤΕ! 
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& ΠΕΤΡΟΥΠΟΛ
ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝ

ΟΠΡΗΤΜ
ΑΙΕΡΡΑ

ΤΑΤΚΚΑ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Ω

Σ

Σ
 ΝΩΝ

ΣΙΟΛΠ

ΗΣΣΗ ΛΕΩΣ

ΩΩΣ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

    
 Ε    
 ΕΧ    
 Χ    
 Υ    

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Γ   ΓΙ   ΙΑ   Ν   ΝΑ   Φ  ΦΘ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  ΘΑ  ΘΑ  ΑΣΩ  ΣΩ  Ω!  !!  !!

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ΑΚΚΑ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ΝΗΗΝΚΚΗΣΑΤΤΑΑΤΚΑ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ΗΣΣΗΩΩΣΝΝΩ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Κ       
ΚΙ      

 ΟΛ      
 ΟΛ      

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

          

          

 Ε    
 ΕΧ    
 ΧΟ    
    
 Μ          

 Μ          

  Ο         

  Ο,         

  ,Τ         

  ΤΙ        

   ∆        

   ∆Ε        

   ΕΝ       
      
      
 ΛΑ     
 ΛΑ     
  Γ     
  ΓΥ     
  ΥΡ     
  ΡΩ    
   ΜΑ    
   ΜΑ    
   ΑΣ   
     Α  
     ΑΣ 

   ∆  
    
 ΟΥΜ    
 ΥΜ    
 ΜΕ   
  Ο   
  Ο,   
  ,Τ   
  ΤΙ  
   ∆  
   ∆Ε  
   ΕΝ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

   Ν 
   Ν 
    Ε
    ΕΧ
    ΧΟ
    ΟΥ
    ΥΝ      

      
      
     Σ 
      Τ
      ΤΡ
      ΡΕ
      ΕΧ
      ΧΟ
      ΟΥ
      ΥΝ
      Ν!
      !!
      !!

   Ν 
    Ε
    ΕΧ
    ΧΟ
    ΟΥ
    ΥΝ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Α  ΑΞ  ΞΙ  Ι∆  ∆Ι  Ο ΟΥΡ ΥΡΤΤΑ  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 ΡΑΑΝΝΙΙΟ Ρ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 ΣΤΟ ∆    ΣΤ   ΣΤΟ  ΤΟ   ∆  

∆Ε    ∆    ∆Ε    ΕΞ    

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  ∆ΗΜΟ Λ ΝΛΩΝ Ο  ΜΟ 

   
 ∆   ∆ΗΜ   ΗΜΟ  ΜΟ ΑΥΛΩΝΑ ΩΑΑΥΛΥΛΩΛΩΩΝΝ

Α ΑΠΟ ΤΟΝ SEIRIOSΞ    ΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ SEIRIOSΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ SEIRIOS ΑΠΟ ΤΟΝ SEIRIOS ΑΠΟ ΤΟΝ SEIRIOS ΠΟ    ΤΟΝ SEIRIOS  ΤΟΝ SEIRIOS  ΟΝ    S   SE   EI   IR   RI   IO   OS

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  ΝΟΣΝΟΝΟΣΟΣ Ο   ΟΝ   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

  
 

Ν   
 

ΝΕ   
 

Ε   
 

  
 

  
 

 Ζ   ΖΩ   Μ  ΜΗ  ΗΝ

Ε     Μ  ΜΕ  Ξ ΞΥ ΥΠ ΠΝ ΝΑΤ ΑΤ ΤΕ Ε!
Ρ   ΜΝ   ΝΕ   ΕΙΡ   ΙΡ   ΡΟ  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

∆  ∆Ε  ΕΝ  Π ΠΑ ΑΙ ΙΖ ΖΕΤ ΕΤΑ Τ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ΑΑΙ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

             Ε    ΕΓ    ΓΩ    Π  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  Α  ΕΤ

42  Χ  
 
ΑΜ

            

Α

  Π    ΠΑ    ΑΩ    Π   ΠΕΤ   ΕΤ   ΤΩ   ΩΝΤΑ  
      ΝΤ   Τ   ΤΑ  

42  42  2ο  ΧΛ ΧΛΜ ΛΜ Μ.
Σ ∆Ε  ΕΘ  ΘΝ  ΝΙ  ΙΚ  ΚΗ  ΗΣ  Ο∆ΟΥ Ο∆ΟΥ ∆ΟΥ ΟΥ

Α Ν ΛΑΜ ΣΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ--ΛΛΑΜΙΑΣΑΜΜΙΑΙΑΑΣ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 ΜΑΜΑ    Σ     Α  ΑΣ  Σ.  Μ ΜΑ ΑΜ ΜΑ

   Ε   ΕΣ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Β
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

∆  ∆Ε  ΕΝ  Π ΠΑ ΑΙ ΙΖ ΖΕ

  Η  Κ ΚΑΤ ΑΤΑΑΣΣΚΚΗΗΝΝΩΩ Π ΠΑ ΑΙ ΙΖ ΖΕ

  Τ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ΩΩΣΣΗΗ!

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

               
          Ε    ΕΓ    ΓΩ    Π  
   ΣΤ    ΣΤ    ΤΕ    ΕΙ    ΙΛ                

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

         
      
                  
              Π  
     ΠΑ  
     ΑΩ 
      Π
      ΠΕΤ
      Τ   ΤΩ   Ω
                        Λ    ΛΕ    Μ    ΜΟ    ΟΥ    Τ    ΤΙΣ   ΙΣ    Β

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                     Β   ΒΑ   ΑΛ   ΛΙΤ   ΙΤ   ΤΣ   ΣΕ   ΕΣ   Σ.

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Β
Γ΄ ∆ηµ    

ια κ   ΓΓι    
11-  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

υµν οτικού µέχρι Α΄ Γ    Γυ
 κορίτσια που τελείω

γούστγ
   λ ί
-18 Αυ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

νασίου
   ωσαν

του
   σαν 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ΑΑ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 µ    
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1  

υµν    Α΄ Γ Γυ    
ια κο   

4-1  
ΓΓι    
4  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

γο18 25 Αυ

νασίου µέχρι Γ΄ Λυκ
 ορίτσια που τελείωσ
11 Αυγούστογ

   λ ίωσ   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ούστου

   είου
   σαν

ου
   σαν

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1 Σε
25 Α

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 επτεµβρίου
γούστου -γ  

 β ί
 Αυ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

∆ - ∆∆

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Α  

1  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

υµνασίου µέχρι Γ  Α΄ Γ Γυ    
ια αγόρια που τελ

γο
ΓΓι    

γ
   λ

18-25 Αυ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Γ  Γ΄ Λυκείου
   λείωσαν

ούστου
   λ ί σαν

Γ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ΓΓ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΣΟΥ!

Γ΄ ∆ηµοτικ    
ια αγό   
1 Σε
ΓΓι    

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΣΟΥ!

υµνασ
 όρια που τελείωσαν

 κού µέχρι Α΄ Γ    Γυ

 επτεµβρίου µβρ
   λ ί αν

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  ΡΙΑ ΣΟΥ!

σίου
   ν



ΔΗΜΟΤΙΚΑΜάϊος 201414

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Την 26/4/14 έγινε αγιασμός από τον
φίλο του ομίλου παπαηλία (& θιασώτη

του Καραϊσκάκη), με τις ευχές και ευλο-
γίες του να συνεχίσει ο Όμιλος να απο-
τελεί στολίδι-κόσμημα των Αχαρνών, στον
οποίο επιτελείται ένα τεράστιο έργο, όχι
μόνο αθλητικό. 

Τις απονομές των αθλητών έκαναν ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής κ. Καπράλος, ο Πρόεδρος
της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος
κ. Κανελλάκης, που είχαν προσκληθεί,
καθώς και άλλοι καλεσμένοι. Και οι δύο
παράγοντες του αθλητισμού έμειναν εν-
θουσιασμένοι από το υψηλό επίπεδο του
συγκεκριμένου αθλητικού χώρου, με αξιο-
σημείωτο το γεγονός ότι η Πολιτεία δεν
έχει δαπανήσει καμία πίστωση για το
συγκεκριμένο χώρο. Ιδιαίτερα ο Πρό-
εδρος της ΕΟΕ εξέφρασε τα συγχαρη-
τήριά του, με ανάλογη εγγραφή στο
βιβλίο εντυπώσεων του Ομίλου.

Επιπλέον, οι δύο παράγοντες του
αθλητισμού δεσμεύθηκαν να συμβάλουν
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει ο πολύπαθος σκοπευ-
τικός Όμιλος Αχαρνών, αναφορικά με τη
λειτουργία του Δημοτικού Σκοπευτηρίου
Αχαρνών, καθώς και ως προς τον τομέα
της υλοποίησης του οράματος του Ομίλου
για δημιουργία στον Δήμο Αχαρνών πρό-
τυπου αθλητικού κέντρου σκοποβολής,
ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Ακολουθεί απόσπασμα από την ομιλία
του προέδρου του Σκοπευτικού Ομίλου
Αχαρνών κ. Κατσιφή:

Να ευχαριστήσω θερμά όλους τους
αγωνιζόμενους, ανεξαρτήτως επιδόσεων,
για την αγωνιστικότητα που επέδειξαν
αλλά και για το ήθος τους. Άλλωστε δεν
περιμέναμε κάτι υποδεέστερο. Μας στε-
ναχωρεί το γεγονός ότι σε αυτόν τον φι-
λικό αγώνα, δεν είχαμε καμία συμμετοχή
εφήβων και νεανίδων, παρά το γεγονός
ότι Πανελληνίως είμαστε ο Όμιλος με
τους πολυπληθέστερα εγγεγραμμένους,
πέραν της ανακοίνωσης για δωρεάν συμ-
μετοχή όλων των εφήβων και νεανίδων
της χώρας, που είναι πάγια και διαρκής
επιδίωξη και πολιτική του Ομίλου μας.

Τέλος να ευχαριστήσω θερμά τους
επίσημους προσκεκλημένους μας, οι οποί-
οι μας τιμούν με την παρουσία τους. Και
αναφέρομαι: στον πρόεδρο της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής κύριο Καπράλο
και τον πρόεδρο της ΣΚΟΕ κ. Κανελλάκη.
Στους παράγοντες του Δήμου που συνέ-
βαλαν στο στόχο του Ομίλου για το προ-
σωρινό άνοιγμα του Δημοτικού Σκοπευ-
τηρίου Αχαρνών με σκοπό τους αγώνες
Ζωοδόχια 2014. Ο προσκληθείς Γεν.
Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Αγγε-
λάκας με ενημέρωσε πριν λίγο ότι δεν
θα μπορέσει να παρευρεθεί, λόγω σο-

βαρών υποχρεώσεων.
Όπως βλέπετε όλοι σας, όχι μόνο δεν

μικρύναμε, αλλά μεγαλώσαμε, έστω λίγο,
χωρίς τη βοήθεια της πολιτείας. Στήσαμε
3ο γήπεδο για Skeet, έχοντας πλέον την
ευχέρεια για ανάληψη αγώνων Α΄ κατη-
γορίας.

Γνωρίζετε το όραμά μας για να δημι-
ουργηθεί στον Δήμο Αχαρνών ένα πρό-
τυπο αθλητικό κέντρο σκοποβολής, (με
όλα τα αθλήματα μέσα, εννοείται και για
300-άρι !!!).

Φίλοι και φίλες, η αρχική θέση της Δι-
οίκησης του Ομίλου να χρησιμοποιηθεί
ως πρότυπο το σκοπευτήριο του Μονάχου
έχει ξεπεραστεί, όχι μόνο από τις εξελί-
ξεις, αλλά από την ίδια τη ζωή και το πεί-
σμα κάποιων μελών μας... 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
είναι πολλά, χωρίς σε καμία περίπτωση
να αναφερόμαστε υποχρεωτικά στα οι-
κονομικά, που επίσης υφίστανται. Μεγάλη
προσπάθεια καταβάλλει ο Όμιλος για
την ανάδειξη της σκοποβολής του πήλινου
στόχου και για την προσέλκυση νέων
αθλητών στο άθλημα, όπως για παρά-
δειγμα με το να βραβεύσουμε τους αρι-
στούχους μαθητές των Λυκείων των Αχαρ-
νών (σε ΑΕΙ και ΑΣΕΙ) για 2η συνεχή
χρονιά φέτος. Αγωνιζόμαστε για να βελ-
τιώσουμε το υπάρχον σκοπευτήριο, του-
λάχιστον σε τομείς που δεν θέλουν άνω-
θεν βοήθεια. Για παράδειγμα να σας πω
ότι για τη δημιουργία αίθουσας εκπαί-
δευσης (μόνο για έφηβους-νεάνιδες) και
τον εξοπλισμό της με σύγχρονο simulator,
αρμόδιο μέλος του Ομίλου μας βρέθηκε
στην πρόσφατη έκθεση στην Νυρεμβέργη
(IWA 2014), για άντληση στοιχείων, πλη-
ροφοριακού υλικού, διερεύνηση δεδο-
μένων, κ.λπ. Οι επαφές που έχουμε με
την Περιφέρεια συνεχίζονται σε ανάλογο
επίπεδο, στο πλαίσιο κάλυψης τυχόν ελ-
λείψεων, στοχεύοντας στην υλοποίηση
του οράματος του Ομίλου για το πρότυπο
αθλητικό κέντρο σκοποβολής του Δήμου
Αχαρνών.

Για τον Ιαβέρη του Σκοπευτηρίου: Η
μάχη έχει συνήθως απώλειες και από τις
δύο πλευρές. Μέχρι τώρα αιμορραγούσε
η μία. Σας κάνω γνωστό ότι το Συμβούλιο
της Επικρατείας γνωμοδότησε με την
απόφαση 4934/ΔΕΚ 13 ότι «κακώς μας
έκλεισαν». Περιμένουμε να καθαρογραφεί. 

Ο Σκοπευτικός Όμιλος Αχαρνών «Ο
ΠΑΡΝΗΣ», το μόνο που ΔΕΝ ζητάει ως
πρώτη απαίτηση από την Ελληνική Πολι-
τεία (για να υλοποιήσει το όραμά του)
είναι τα χρήματα. Στηριζόμαστε στους
φίλους μας. 

Τα μέλη του Σκοπευτικού Ομίλου
Αχαρνών τα συνδέει η υπηρέτηση ΑΡΧΩΝ,
ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ. Όσοι πιστοί προ-
σέλθετε. 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΤΙΤΑΝΕΣ
Σε μία δύσκολη στιγμή για την πόλη

μας, ο Αθλητικός σύλλογος «Τιτάνες» απο-
στασιοποιήθηκε από τις επερχόμενες Δη-
μοτικές εκλογές. Παρόλα αυτά δε φοβάται
και δηλώνει παρών, εκφράζοντας την άπο-
ψή του για τον νυν Δήμαρχο Αχαρνών, κ.
Σωτήρη Ντούρο. Με τον χειρότερο και
πιο άνανδρο τρόπο ο κ. Ντούρος προ-
σπάθησε να διαλύσει τα προηγούμενα 3
χρόνια ένα σύλλογο ο οποίος έχει αναδείξει
8 παγκόσμιους πρωταθλητές και
ολυμπιονίκες. Εκφράζοντας απειλές
προς τους εκπροσώπους και αθλητές του
συλλόγου, οδήγησε έναν ιστορικό σύλλογο
στα δικαστήρια, όπου και αθωώθηκε πα-
νηγυρικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δημο-
τικός αθλητικός εξοπλισμός που χρησιμο-
ποιούσε ο σύλλογός μας, τώρα εξυπηρετεί
τους Δημότες των Άνω Λιοσίων, χωρίς να
αντιλαμβάνεται ο Δήμαρχος Σωτήρης Ντού-
ρος και ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός,
ότι πρόκειται για περιουσία των Αχαρνών.
Οι Τιτάνες νιώθουν την ανάγκη να εκ-
φράσουν τη λύπη τους για τον κ. Ντούρο
που βρίσκεται στη θέση του Δημάρχου
όλα αυτά τα χρόνια και να ζητήσουν από
τους απλούς φίλους του αθλητισμού να
καταψηφίσουν το συνδυασμό του στις
επερχόμενες εκλογές. Προλαβαίνοντας
κάθε κακοπροαίρετη κριτική του νυν και
σύντομα πρώην Δημάρχου, ότι οι Τιτάνες
στηρίζουν κάποιον άλλο συνδυασμό, μετά
από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του συλλόγου, ζητούμε από τον κόσμο
των Αχαρνών να εμπιστευτεί οποι-
ονδήποτε άλλο συνδυασμό, στηρίζον-

τας ανθρώπους που είτε έχουν σταθεί
κοντά στο σύλλογο μας, είτε έχουν δείξει
με τη στάση τους όλα αυτά τα χρόνια ότι
αξίζουν να διοικήσουν την πόλη μας. Εν-
δεικτικά σας αναφέρουμε:

Αχαρναί Ενεργοί Πολίτες - 
Γ. Κασσαβός
Πολυμενέας Παναγιώτης, Σιδηρόπουλος
Γεώργιος, Αφουξενίδης Θεόφιλος, Χαριτίδη
Μαρία, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Φω-
τόπουλος Ιωάννης, Λαγκώνης Γιάννης.

ΑχαρΝΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ - Σ. Βρεττός
Αλιφιεράκης Εμμανουήλ, Μίχας Ιωάννης,
Αθανασιάδου Μαρία, Αλιφιεράκη-Ροπόδη
Αικατερίνη, Ελευθεριάδης Λάζαρος, Κα-
ράμπελα Βασιλική, Χολίδη Νάντια.

Νέα Δύναμη - Π. Γρηγοριάδης
Μακρίδης Βλαδίμηρος, Κοσμίδης Πανα-
γιώτης, Αθανασιάδου Βαλεντίνα, Μίντζιας
Θανάσης.

Νέα πόλη, Νέα πνοή - 
Θ. Κατσιγιάννης
Αβραμίδου Ελένη, Μήλιου-Κιούση Φωτει-
νή.

Ριζοσπαστική κίνηση ΑΧΑΡΝΕΙΣ - 
Ο. Καμπόλης
Σωτηρόπουλος Δημήτρης, Στάμου Αικα-
τερίνη, Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, Βρέτ-
τας Φώτης, Καλαϊτσίδης Κωνσταντίνος.

Μετά τιμής,  
Γιάννης Αθανασιάδης
Πρόεδρος Δ.Σ Τιτάνες

(4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής)

ΘΕΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ

Πριν από ακριβώς σαράντα μέρες, δηλαδή στις 7 Μαρτίου 2014, ο Δημοτικός Σύμβουλος
και πρώην Δήμαρχος Θρακομακεδόνων, Θέμης Οικονόμου διαπίστωνε ότι επί θητείας
Ντούρου οι Θρακομακεδόνες γνώρισαν την εγκατάλειψη. Είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων:

«Στον τόπο μας οι «νέο-υποβαθμισμένες» πλέον συνοικίες των Θρακομακεδόνων γνώ-
ρισαν την αδιαφορία της νέας Καλλικρατικής Αρχής τα τελευταία τρία χρόνια. Μια εγκα-
τάλειψη που αν συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια, οι κόποι μιας ζωής και οι περιουσίες
μας θα πάνε χαμένες. Έργα υποδομής στον τόπο μας, στους Θρακομακεδόνες έχουν να
γίνουν από την τελευταία τετραετία 2006 – 2010 της αυτόνομης Δημοτικής Αρχής, στην
οποία είχα την τιμή να διοικώ ως Δήμαρχος Θρακομακεδόνων».

Κι ενώ όλοι ανέμεναν τι θα κάνει ο Θέμης Οικονόμου για να γίνουν στους Θρακομακε-
δόνες τα έργα που δεν εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία, εκείνος, με νέα επιστολή
του, επισημαίνει ότι θεωρεί καλύτερη επιλογή τον Σωτήρη Ντούρο, «για να συνεχιστούν
τα έργα που έχουν ξεκινήσει στην πόλη». Να τι ακριβώς έγραψε στη νέα επιστολή του ο
Θέμης:

Αγαπητές και Αγαπητοί Συμπολίτες,
Επικοινωνώ μαζί σας, για δεύτερη φορά, μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, με μο-

ναδικό γνώμονα και στόχο να κρατήσουμε «ζωντανό» το όραμα για τον Δήμο μας στις επι-
κείμενες δημοτικές εκλογές του Μαΐου.

Οι εκλογές αυτές είναι οι κρισιμότερες για το μέλλον του Δήμου μας. Η επιλογή όλων
μας πρέπει να αποτελέσει πεδίο άσκησης τοπικής υπευθυνότητας και όχι κομματικής
επιβίωσης. Πρέπει να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε. Οφείλουμε να παρέμβουμε δυναμικά
και να κερδίσουμε την εξέχουσα θέση που μας αξίζει.

Σ’ αυτές τις εκλογές, το αίτημα ανάπτυξης του Δήμου μας οδηγεί όλους μας στην
ανάγκη για μια ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία, στην επιλογή του νέου Δημάρχου και των
νέων Δημοτικών Συμβούλων. Με αίσθημα ευθύνης, σας καλώ όλους να στηρίξουμε τον
αγώνα που συνεχίζει στο Δήμο μας ο Δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος.

Ο σημερινός Δήμαρχος και υποψήφιος Δήμαρχος για τη νέα δημοτική περίοδο 2014-
2019 είναι η καλύτερη επιλογή για να συνεχίσουν να υλοποιούνται τα έργα που έχουν ξε-
κινήσει στην πόλη μας.

Είναι η καλύτερη επιλογή γιατί έχει αποδείξει ότι μάχεται, διεκδικεί, παρεμβαίνει, με
γνώση, εμπειρία, ήθος και ισχυρή θέληση. Είναι η μόνη επιλογή που εγγυάται περισσότερο
από όλες τις άλλες, ότι ο Δήμος μας στα επόμενα χρόνια θα πάρει τη θέση που του
αξίζει. Την Πρώτη!

Σ’ αυτόν τον αγώνα, θα δώσω με όλες μου τις δυνάμεις το Παρών! Υπόσχομαι να
δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, για τον τόπο που αγαπάμε. Να κρατήσουμε ψηλά το Δήμο
μας. Να ξαναγεννηθεί η ελπίδα για το Όραμά μας!

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι πότε είπε την αλήθεια ο Θέμης. Πριν από σαράντα
μέρες ή πριν από δύο; 

http://menidiatis.blogspot.gr/ 17/04/2014
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Τ ο Παράρτημα Αχαρνών της Ένωσης
Γυναικών Ελλάδας, όπως είναι σε

όλους γνωστό από τις δραστηριότητές της
και με γνώμονα την αγωνία για το αύριο
των παιδιών μας, επιδιώκει να βοηθήσει
με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε
θέματα που έχουν σχέση με το παιδί, τους
εφήβους, την οικογένεια αλλά και το σχο-
λείο.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε στη
διεξαγωγή μιας έρευνας στην πόλη μας,
που τα συμπεράσματά της παρουσιάσαμε
την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014, στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, με τίτλο:
«Οι νέοι και τα παιδιά των Αχαρνών μι-
λούν για το Σχολείο και την Πόλη τους» 

Την έρευνα πραγματοποίησαν και πα-
ρουσίασαν: η Αναστασία Παμουκτσό-
γλου, Δρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης,
π. Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
και η Ματίνα Λέτσα, Δημοσιογράφος.

Η όλη έρευνα που στηρίχτηκε σε μια
διάθεση κοινωνικού προβληματισμού και
με επιστημονική εγκυρότητα, προσπάθησε
να αποτυπώσει τη δύναμη αλλά και τα
λόγια των παιδιών και των νέων της πόλης
μας για πραγματική Παιδεία σε μια αν-
θρώπινη πόλη. Την πόλη που ανήμερα
της Εθνικής μας εορτής κάποιοι λιγοστοί
επιχείρησαν να δυσφημήσουν, με τα εγ-
καίνια γραφείων της παράταξής τους.

Με αφορμή την έρευνα όμως, φαίνεται
ξεκάθαρα, πως οι νέοι των Αχαρνών που
ωρίμασαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης,

επιχειρούν να αμυνθούν όταν κακολογείται
η πόλη τους με φαινόμενα όπως η έλλειψη
δημοκρατικής συνείδησης, τα ναρκωτικά,
η σχολική κακοποίηση κ.λπ.

Ο στόχος των ερευνητών ήταν να κα-
ταγραφούν /αποτυπωθούν οι αυθεντικές
απόψεις των μαθητών της περιοχής μας
σχετικά με το βαθμό ανοχής ή αποδοχής
τους, ως προς τη διαμόρφωση της κοινω-
νικής/ σχολικής τους ζωής και την επικοι-
νωνία τους, το ρόλο και την αποτελεσμα-
τικότητα του σύγχρονου σχολείου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου,
ο Δήμαρχος Αχαρνών Σ. Ντούρος, ο πρό-
εδρος του Πνευμ. Κέντρου Θρακομακεδό-
νων Λαμπρινός Πλατυπόδης, ο δημοσιο-
γράφος Αντώνης Λιάρος, η Χριστίνα Αν-
τωνοπούλου, επίκουρος καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο πρόεδρος της
Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαίδευσης Κώστας
Ανδριανόπουλος, ο δημ. σύμβουλος Γ. Νί-
κας, ο Πρόεδρος Παν. Καζανάς και τα
μέλη του ΔΣ του Παραρτήματος Αχαρνών
της Ελλην. Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο
Πρόεδρος του «Αριστοφάνη» Μιχ. Παντα-
λαίος, η πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρω-
τών Μέλπω Καράλη, ο πρόεδρος της Ένω-
σης Γονέων Αχαρνών Σωτήρης Κουφο-
γιώργος, οι υποψήφιοι για την Ευρωβουλή
Αφροδίτη Άλ Σάλεχ και Σπύρος Βρεττός,
ο υποψ. Περιφερ. Σύμβουλος κύριος Σμέρος
και πολλοί υποψήφιοι δημοτικών παρα-
τάξεων.
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ME TON ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ



Δημότες και δημότισσες,
Οι Αχαρνές είναι ένας γίγαντας ευκαιριών
που κοιμάται. Ήρθε λοιπόν η ώρα να τον
ξυπνήσουμε. 
Τι χρειάζεται
Ρήξη με το Παρελθόν: Βγαίνουμε μπρο-
στά στον αγώνα κατά κατεστημένων νοο-
τροπιών που βολεύονται με τη φτώχια και
την ανασφάλεια της πόλης μας. Φέρνουμε
στο δήμο Νέο Ήθος Διοίκησης. Αντιμε-
τωπίζουμε όλους ισότιμα. 
Στόχος και Όραμα: Αξιοποιούμε τα τερά-
στια, όμως ανεκμετάλλευτα ως σήμερα συγ-
κριτικά πλεονεκτήματα της πόλης μας. Ο
Πολιτισμός, ο Αθλητισμός, η Βιομηχανία, η
Τοπική Αγορά, το Περιβάλλον, γίνονται πυ-
λώνες ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου
ανασυγκρότησης των Αχαρνών.
Γνώση: Τα λεφτά στο κράτος έχουν λιγο-
στέψει. Λεφτά υπάρχουν μέσα από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, στο καινούργιο ΕΣΠΑ που
λέγεται ΣΕΣ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέ-
σης) και που απαιτεί την ενεργό συμμετοχή
της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασμό και
στην επίβλεψη των έργων. Γι’ αυτό και
δουλεύουμε από τώρα πάνω στα έργα που
χρειαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε στους
δημότες μας τις ευκαιρίες που τους έλει-
ψαν.
Θέλουμε οι Αχαρνές να γίνουν όχι απλά μια
καλή πόλη, αλλά η καλύτερη πόλη. Δεν
συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο. Μπο-
ρούμε!!!. Δουλεύοντας Όλοι Μαζί. Αφή-
νοντας πίσω μας το παλιό σύστημα διοί-
κησης: Μπορούμε να τα καταφέρου-
με!!!

Θανάσης Κατσιγιάννης
Υπ. Δήμαρχος

1. Ασφάλεια σε όλες τις γειτονιές
της πόλης
Μερικές από τις δράσεις μας για πραγματική
ασφάλεια στην πόλη:
• Δημιουργούμε 5ψήφιο αριθμό άμεσης
ανάγκης 24 ώρες το 24ωρο για επείγοντα
περιστατικά που αφορούν στην ασφάλεια
και στην υγεία των δημοτών μας.
• «Πρόγραμμα Φως». Αποκτάμε δημοτικό
φωτισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
φωτίζοντας όλες τις συνοικίες και τις γει-
τονιές της πόλης. 
• Χαρτογραφούμε τα «δύσκολα» σημεία
της πόλης και συνεργαζόμαστε με την Αστυ-
νομία (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη)
σε καθημερινή βάση, στο πλαίσιο ενός ολο-
κληρωμένου σχεδίου δράσης. Στόχος: η
πρόληψη του εγκλήματος και η έγκαιρη
παρέμβαση, όχι η αντιμετώπιση «κατόπιν
εορτής».
• Δουλεύουμε σοβαρά πάνω στο πρόβλημα
της γκετοποίησης. Αξιοποιούμε κάθε διαθέ-
σιμο μέσο για το «σπάσιμο» των γκέτο.
Γιατί δεν θέλουμε σύνορα μες στην πόλη.
Θέλουμε πόλη ανοιχτή και ενιαία.
• Τέλος η ανασφάλεια στο στρ. Καποτά.
Τέλος η παραβατικότητα και η εκμε-
τάλλευση. Προχωράμε σε λύση του προ-
βλήματος, αντιμετωπίζοντας τους κατοίκους
που πραγματικά έχουν ανάγκη με ευαισθησία
και κοινωνική ευθύνη.
• Εφαρμογή του ευρωπαϊκού θεσμού
«Αστυνομικός της Γειτονιάς». Διεκδι-
κούμε την παραμονή στην πόλη μας του

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που
θα ενταχθεί στην ΕΛ.ΑΣ.

2. Η Νεανική Επιχειρηματικότητα
στην Πρώτη Γραμμή
Με πολύ χαμηλό κόστος διαμορφώνουμε
υπάρχον δημοτικό κτίριο στις εργατικές κα-
τοικίες του Προφήτη Ηλία σε «Κέντρο
Νεανικής Επιχειρηματικότητας». Φέρ-
νουμε ζωντάνια και νέα πνοή στην περιοχή,
ενώ παράλληλα προσφέρουμε στους νέους
μας δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για
τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα.
Ακόμα στον ίδιο χώρο δημιουργούμε «Πα-
ρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας».
Ενημερώνουμε εμείς από το Δήμο τους επι-
χειρηματίες της πόλης μας για τα επενδυτικά
εργαλεία που υπάρχουν για την εξυγίανση
ή επέκταση της επιχείρησής τους. 
Οι δράσεις μας για την τόνωση της τοπικής
μας οικονομίας και δη της νεανικής επιχει-
ρηματικότητας έχουν σχέδιο και διάρκεια:
• Οργανώνουμε επιμορφωτικά σεμινάρια
και σεμινάρια δεξιοτήτων και νέων τεχνο-
λογιών για νέους και ανέργους. Αξιοποιούμε
υπάρχουσες δομές του Δήμου για την κα-
θιέρωση προγράμματος εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (distance learning) σε
νέες δεξιότητες. 
• Διευκολύνουμε τους νέους και τους ανέρ-
γους συνδημότες μας στη διεκδίκηση επι-
δοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• Οργανώνουμε σε τακτική βάση συνέδρια
για όλους τους κλάδους που δραστηριοποι-
ούνται επιχειρηματικά στην πόλη μας. Στό-
χος: οι συμπολίτες μας να είναι ένα βήμα
πιο μπροστά από τις εξελίξεις.
• Δημιουργούμε υπηρεσία «Μιας Στάσης»
μέσα στο Δήμο για την έκδοση αδειών λει-
τουργίας επιχειρήσεων. Δεν απλώνουμε
δίχτυ ομηρίας. Τους ανθρώπους που θέλουν
να δώσουν δουλειά κι ελπίδα στους συμπο-
λίτες μας, τους βοηθάμε. 
• Επιδότηση επιχειρηματικότητας. Κάνουμε
τη πόλη συμφέρουσα στους νέους επιχει-
ρηματίες μέσα από πρωτοβουλίες όπως, ο
μηδενισμός δημοτικών τελών για τα
πρώτα χρόνια λειτουργίας μιας επιχείρη-
σης.

3. Το Ιστορικό μας Κέντρο αποκτά
Ταυτότητα και Αξία 
Αξιοποιούμε ευρωπαϊκά προγράμματα για
την ανάδειξη του ιστορικού μας κέντρου.
Από το Αρχαίο Θέατρο έως και την Κεντρική
Πλατεία, κι από την οδό Παγκάλου ως την
Αθηνών, δημιουργούμε ένα χώρο φιλικό
για τους πολίτες, με καλύτερο φωτισμό, με
περισσότερο πράσινο, με έργα αντιπλημ-
μυρικής προστασίας, καθώς και έργα ανά-
πλασης που θα κάνουν το ιστορικό μας
κέντρο ελκυστικότερο στους δημότες και
τους επισκέπτες. 
Προχωράμε άμεσα. Συνενώνουμε το αρχαίο
θέατρο στην οδό Σαλαμίνος με την Κεν-
τρική Πλατεία και άλλα μνημεία της πό-
λης μέσα από ένα δίκτυο βιοκλιματικών
πεζοδρόμων. «Πολιτιστικές Διαδρομές»
λοιπόν και για τον Δήμο Αχαρνών. Γιατί στην
πόλη μας θέλουμε να «ζούμε» τον πολιτισμό.
Θέλουμε να τον κάνουμε τμήμα της καθημε-
ρινότητάς μας, μέσα από έργα ενσωμάτωσης
των μνημείων μας στη ζωή της πόλης.

4. Η πόλη μας μεγαλώνει άναρχα!
Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
τώρα
Η πόλη μας μεγαλώνει χωρίς να αναπτύσ-
σεται γύρω από άξονες και στόχους. Για το
σκοπό αυτό καταθέτουμε νέο γενικό πο-
λεοδομικό σχέδιο που δίνει βιώσιμη διέ-
ξοδο στα οικιστικά προβλήματα των δημο-
τών. Καταθέτουμε γενικό πολεοδομικό σχέδιο
που σκοπεύει στην ανάπτυξη της πόλης
μας με σεβασμό στο περιβάλλον και την
ποιότητα ζωής μας. 
• Συντομεύουμε τις διαδικασίες για ένταξη
στο σχέδιο πόλης περιοχών όπως, Αγ. Ιωάν-
νης Ρώσος, Πλάτωνας, Μεγάλα Σχοίνα Β’,
Μονομάτι, Ξενοδοχοϋπάλληλοι κ.λπ. 
• Προχωράμε σε νέες χρήσεις γης για με-
γάλες, ανεκμετάλλευτες δημοτικές εκτάσεις
όπως π.χ. οι Λεκάνες και το Κτήμα Αμυγδα-
λέζας. Σκοπός μας: η μετεξέλιξή τους σε
οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων
υψηλής προστιθέμενης αξίας και εντά-
σεως εργασίας, στους τομείς της Έρευνας
και της Εκπαίδευσης, των Νέων Τεχνο-
λογιών, του Περιβάλλοντος, του Πολι-
τισμού, της Ψυχαγωγίας και του Αθλη-
τισμού.
• Δίνουμε προτεραιότητα σε έργα ανάπλασης
περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις
υποβάθμισης. Αξιοποιούμε σύγχρονα εργα-
λεία αστικού σχεδιασμού όπως, τα «Σχέδια
Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσε-
ων – ΣΟΑΠ», ώστε οι αναπλάσεις να
γίνουν γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατικά
εμπόδια.
• Προχωράμε με ολοκληρωμένο σχέδιο για
την αποσυμφόρηση κεντρικών οδικών αξό-
νων όπως η Λ. Καραμανλή και η Φιλα-
δελφείας.

5. Νέα Πόλη με Κοινωνική Συνοχή 
Σε κάθε γωνία της πόλης υψώνουμε ψηλά
τη σημαία της αλληλεγγύης. Ξεκινώντας
από τους ανθρώπους του Δήμου και τις
υπηρεσίες του, στήνουμε ένα δίκτυο συ-
νεργασιών που επεκτείνεται στις επιχειρήσεις,
τους συλλόγους, τους τοπικούς φορείς,
αλλά και σε κάθε πολίτη που θέλει να προ-
σφέρει. Ενωνόμαστε κάτω από κοινές δρά-
σεις που εξασφαλίζουν στήριξη και βοήθεια
στους δημότες που έχουν ανάγκη.
Μερικές από τις δράσεις μας για την Κοινω-
νική Συνοχή:
• Δημοτικά Ιατρεία για τον πρωτοβάθμιο
ιατρικό έλεγχο των συμπολιτών μας.
• Πρωτοβουλία για δωρεάν ιατρική εξέ-
ταση των ανασφάλιστων δημοτών σε συ-
νεργασία με τον ιατρικό κόσμο της πόλης. 
• Δημιουργία «Μητρώου Επιχειρήσεων
και Κενών Θέσεων Εργασίας». Ανάρτηση
του μητρώου στον επίσημο ιστοχώρο του
Δήμου, ώστε κάθε πολίτης να ενημερώνεται
για το που θα βρει δουλειά στην πόλη μας.
• «Λαϊκή Αγορά Παραγωγών». Πρωτο-
βουλία για διανομή φτηνών τροφίμων χωρίς
μεσάζοντες. Πρωτοβουλία ουσίας και με
διάρκεια στο χρόνο. Όχι μια φορά στο τόσο
και για λόγους εντυπωσιασμού.
• Ουσιαστική στήριξη του έργου του Κοι-
νωνικού Φαρμακείου και του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου. 
• Πιστοποίηση κοινωνικής προσφοράς. Ο
Δήμος θεσμοθετεί το «Σήμα Κοινωνικής

Ευθύνης» για τις επιχειρήσεις και τους
φορείς που στηρίζουν τον αγώνα του για
κοινωνική συνοχή.

Λίγα λόγια για τον Θανάση 
Κατσιγιάννη (αντί Βιογραφικού)

Ο Θανάσης Κατσιγιάννης σπούδασε στη
Γερμανία, στο πανεπιστήμιο του Ανόβερου,
Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περι-
βάλλοντος.
Υπήρξε ο ιδρυτής της Επιτροπής Περιβάλ-
λοντος της Ελληνικής Βουλής και ο πρώτος
της πρόεδρος.
Έκανε γνωστό στο πανελλήνιο το πρόβλημα
του Ασωπού ποταμού και πίεσε το Υπουρ-
γείο να δρομολογήσει λύσεις. 
Εξασφάλισε αντισταθμιστικά οφέλη για
το Δήμο Αχαρνών από τη λειτουργία του
Καζίνου της Πάρνηθας.
Συνεργάστηκε και συνεργάζεται με δημάρ-
χους -ανεξαρτήτως κομματικής ταυτό-
τητας- προσφέροντας δωρεάν τεχνικές
συμβουλές πάνω σε θέματα αντιπλημμυρικής
προστασίας. Τι κρίμα που στον δήμο Αχαρ-
νών δεν τον άκουσαν!
Προσέφερε και προσφέρει δωρεάν τις τε-
χνικές του γνώσεις πάνω σε θέματα πολε-
οδομικού σχεδιασμού σε πόλεις της Ατ-
τικής. Τι κρίμα που ο Δήμος Αχαρνών
προτιμά μια πόλη χωρίς υποδομές και δίχως
ποιότητα ζωής για τους δημότες!
Γύρισε την πλάτη στη Βουλευτική του έδρα,
αρνούμενος να αποδεχθεί κυβερνητικές απο-
φάσεις που έθιγαν τα συμφέροντα των
Αχαρνών!
Λένε κάποιοι για τον Θανάση Κατσιγιάννη
ως ελαττώματα:
Πως είναι περισσότερο τίμιος από ό,τι
πρέπει. 
Πως ως Βουλευτής δεν κοίταξε «να πιάσει
την καλή». 
Πως είναι τεχνοκράτης και ενοχλεί τους
«αρμοδίους» για το πώς θα γίνουν οι
Αχαρνές μια πόλη με ταυτότητα και χα-
ρακτήρα.
Πως δεν σκορπά χαμόγελα και αγκαλιές,
χαλώντας το πρότυπο του πολιτικού Κα-
λοχαιρέτα.
Με αυτά τα ελαττώματα κατεβαίνει ως υπο-
ψήφιος δήμαρχος στις προσεχείς δημο-
τικές εκλογές.
Ο ίδιος ο Θανάσης Κατσιγιάννης θεωρεί
εχθρούς του:
Όσους δεν αγαπούν και βλάπτουν με τη
συμπεριφορά τους την πόλη μας.
Όσους στήνουν στις Αχαρνές δίκτυα πο-
λιτικής ομηρίας εκμεταλλευόμενοι την
ανεργία και την ανασφάλεια που αισθάνονται
οι δημότες μας μέσα στην κρίση.
Στις Εκλογές της 18ης Μαΐου δίνουμε
δυνατά το παρών. 
Όλοι όσοι αγαπάμε αυτήν την πόλη …
Αγωνιζόμαστε Μαζί!!! 
Παίρνουμε την απόφαση.  
Αλλάζουμε τον τόπο μας οριστικά.
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5 Δράσεις αλλάζουν το Δήμο μας!
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 
«ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ»

Στό προηγούμενο φύλλο τίς φωτογρα-
φίες τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἐκλογικοῦ Κέντρου
τοῦ Θανάση Κατσιγιάννη, τίς τράβηξε καί
τίς ἐπεξεργάστηκε ὁ Λάμπης Καλογεράκης.
Ἡ δουλειά του εἶναι πραγματικά πολύ
ἐπαγγελματική καί τόν εὐχαριστοῦμε.


