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Διαφημιστεῖτε στήν ἐφημερίδα μας.
Σᾶς συμφέρει διότι:

Κυκλοφορεῖ σέ 7.000 φύλλα.
Διανέμεται σέ ἐπιλεγμένα σημεῖα 

τῶν Ἀχαρνῶν καί σέ ΟΛΑ τά
σπίτια τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ,

τῶν Θρακομακεδόνων, τῆς
Βαρυμπόπης, Φλόγας,
Πανοράματος, Ἀδαμῶν 
& Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Προφύλαξη τῆς Πάρνηθας
Σελ. 10

Χημειοθεραπεία ἤ ὑγιεινή ζωή; Σελ. 12

Ἐν ὄψει τῆς κάλπης
Πῶς θά ψηφίσουμε

τήν Κυριακή; ῾Η ψῆφος
διαμαρτυρίας εἶναι δι-
καιολογημένη, ἀκόμη
καί ἡ ψῆφος ἀγανά-
κτησης. ῞Ομως καλλί-
τερος ὁδηγός εἶναι ἡ
φρόνησις. Δέν ἀρκεῖ ἡ
ἄρνησις, χρειάζεται

ἀπαραιτήτως καί ἡ θέσις.
Τί σημαίνει ἀποχή, λευκό ἤ ἄκυρο; Ἄς

φέρουμε στό μυαλό μας ἀνθρώπους φα-
νατικά κομματικοποιημένους, μέ παρω-
πίδες πού τούς ἀκοῦμε καί δέν δίνουμε
καμμία ἀξία στήν κρίση τους. Ἄς φαντα-
σθοῦμε λοιπόν ὅτι παραχωροῦμε τό δι-
καίωμά μας νά ἀποφασίσουν αὐτοί ἀντί
γιά ἐμᾶς. Κατά δεύτερον λόγο αὐτός πού
ἐπιλέγει ἀποχή, λευκό ἤ ἄκυρο, δέν ἔχει
δικαίωμα μετά νά διαμαρτύρεται γιά τί-
ποτα.

Ἄς μήν ἀπουσιάσουμε λοιπόν, μήν

αδιαφορήσουμε. Μετά θά γκρινιάζουμε
λέγοντας: Ποιοί εἶναι αὐτοί πού μᾶς κυ-
βερνοῦν; ᾿Αλλά θά μᾶς ἀπαντήσουν οἱ
ἄλλοι: ᾿Αφοῦ εἴχατε τήν εὐκαιρία νά συν-
διαμορφώσετε τό ἀποτέλεσμα καί τήν
ἀπεμπολήσατε, τώρα γιατί φωνάζετε;
Δημοκρατία σημαίνει συμμετοχή, εὐθύνη,
προσωπική ἐπιλογή, σκέψη ὥριμη, ἐνδια-
φέρον γιά τά κοινά. Στήν ἀρχαῖα ᾿Αθήνα
ὅποιος ἀδιαφοροῦσε γιά τά πολιτικά πράγ-
ματα εἴτε ἐθεωρεῖτο ἀχρεῖος-ἄχρηστος
κατά τόν ᾿Επιτάφιο τοῦ Περικλέους εἴτε
ἐτιμωρεῖτο ὅπως προέβλεπαν οἱ νόμοι
τοῦ Σόλωνος. ̓ Αποχή σημαίνει ἀδιαφορία
γιά τό κοινό συμφέρον. Σημαίνει κλείσιμο
στό καβούκι τοῦ ἀτομικισμοῦ. ῞Ολοι λοι-
πόν στίς 6 Μαΐου νά εἴμαστε στίς κάλπες.
Καί νά ψηφίσουμε γιά νά ὑπάρξουν
ἄνθρωποι πού θά μᾶς κυβερνήσουν. ῎Οχι
ἀπλῶς γιά νά διαμαρτυρηθοῦμε.

Ψῆφος διαμαρτυρίας σημαίνει ὅτι δέν
σέ νοιάζει ποιός θά κυβερνήσει.

Ὅ Βουλευτής τοῦ Λαός Χρῆστος Καλαποθαράκος προσῆλθε στό

Δημοτικό Συμβούλιο τῆς 26ης Ἀπριλίου καί ἀποκάλυψε τίς πλάγιες

ὁδούς τοῦ Μιχάλη Χρυσοχοΐδη γιά τήν Ἀμυγδαλέζα. 

Σημαντικές ἀθλητικές ἐκδηλώσεις στό ᾿Ολυμπιακό Χωριό
Σελ. 16

Σύσσωμες ὅλες οἱ παρατάξεις καί οἱ δημότες ἐνάντια στά σχέδια 
τοῦ ὑπουργοῦ ΠΡΟ.ΠΟ. Σέ νομικό ἐπίπεδο πλέον ὁ ἀγώνας. Σελ. 15

Σελ. 5, 15
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Δόσεις και λάθη ΟΕΚ
Μᾶς ρωτοῦν πολλοί συμπολίτες μας σχετικά μέ

τίς καταβαλλόμενες δόσεις τῶν σπιτιῶν μας, γιατί
ἀπό παραπληροφόρηση ἔχει δημιουργηθεῖ μεγάλη
σύγχυση. Τά πράγματα λοιπόν ἔχουν ὡς ἐξῆς: Θά δη-
μιουργηθεῖ ἕνας φορέας πού θά περιλαμβάνει τόν
᾿Οργανισμό ᾿Εργατικῆς Κατοικίας καί τόν ̓ Οργανισμό
᾿Εργατικῆς ᾿Εστίας. Αὐτός θά ὑπάγεται ἤ στόν ΟΑΕΔ
ἤ στό ῾Υπουργεῖο ᾿Εργασίας, πάντως ὁπωσδήποτε
στό ΚΡΑΤΟΣ. Στήν οὐσία δηλαδή δέν ἀλλάζουν καί
πολλά πράγματα. Τά περί ἰδιωτικῶν τραπεζῶν, ἀπώ-
λεια σπιτιῶν, κ.λ.π. εἶναι ἀστεῖες κινδυνολογίες ἤ
ἴσως δικαιολογία γιά νά βγαίνουν κάποιοι ἐπικεφαλῆς
σέ «ἀγῶνες». Οἱ ἀριθμοί λογαριασμῶν πού καταθέ-
τουμε στίς τράπεζες ἰσχύουν κανονικά. Προσοχή ὅμως:
῎Εχουν διαπιστωθεῖ λάθη κατά τήν καταγραφή τους
ἀπό τόν ΟΕΚ. Γι΄ αὐτό νά φυλᾶττε ἀπαραιτήτως τίς
ἀποδείξεις ἀπό τίς τράπεζες.

Γιά νά δωθοῦν ὁριστικά παραχωρητήρια θά πρέπει
πρῶτα νά καθοριστεῖ τό τελικό τίμημα χρέωσης. ̓ Εκεῖ
πρέπει νά ἐπικεντρωθεῖ ὁ ἀγώνας τῶν συλλόγων καί
ὅλων καί ὄχι σέ ἤσσονος ἤ μηδενικῆς σημασίας θέματα,
ὅπως συνηθίζεται τελευταία. Αὐτό δέν εἶναι ἁπλό,
γιατί θά πρέπει πρῶτα νά ξεκαθαρίσουν οἱ οἰκονομικές
ἐκκρεμότητες μέ τούς ἐργολάβους καί ἐκεῖ μπλέκει ἡ
ὑπόθεση. ῎Αλλωστε ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή καί μετά
δέν θά ὑπάρχει ἡ σημερινή χαλαρότητα στήν πληρωμή.
Τότε οἱ δόσεις θά εἶναι αὐστηρότερες, γι᾽ αὐτό καλλί-
τερα μήν βιαζόσαστε.



Ἀγαπητοί συμπολίτες
Ὅπως ἤδη ἔχουμε ἐπισημάνει, θε-

ωροῦμε ὅτι ἡ κρίση πού μαστίζει τήν
χώρα μας, εἶναι πρωτίστως ἠθική.
Ἐπακόλουθα τῆς ἠθικῆς κρίσεως, εἶναι
ἡ οἰκονομική, ἡ ἐθνική, ἡ πολιτική
καί ἡ κοινωνική κρίσις. Δυστυχῶς ὁ
περισσότερος κόσμος ἐπικεντρώνεται
μόνον στήν οἰκονομική, γιατί αὐτήν
νιώθει νά τόν ἀγγίζει περισσότερο. Τά
κόμματα καθησυχάζουν τόν κόσμο καί
προβάλλουν αἰσιοδοξία, ἀποκρύπτωντας
τήν ἀλήθεια. Ἡ πραγματικότητα εἶναι
πολύ χειρότερη ἀπό αὐτή πού φαίνεται,
ἀλλά τό πλέον ἀπαισιόδοξο εἶναι ὅτι
δέν ἀλλάζει ἡ νοοτροπία. Πολλοί προ-
τείνουν γιά λύσεις τίς αἰτίες πού μᾶς ἔφεραν σέ αὐτή τήν
κατάσταση, σάν νά μήν συμβαίνει τίποτα.

Ἀπό τίς ἐκλογές διαφαίνεται ὅτι δέν θά ὑπάρξει αὐτο-
δυναμία. Αὐτό δέν εἶναι ἄσχημο. ῎Εχουμε διαπιστώσει
35 χρόνια ὅτι ἡ αὐτοδυναμία ὁδηγεῖ στήν ἀλλαζονία,
τόν αὐταρχισμό, τήν αὐθαιρεσία, μέ ἀποτελέσματα τήν
διαφθορά, τό κομματικό κράτος καί τήν ἀπαξίωση τοῦ
πολίτη. Στήν Βουλή θά εἰσέλθουν περίπου ὀκτώ κόμματα
ἀλλά καί πάλι τό κλίμα δέν πρόκειται νά ἀλλάξει
σημαντικά. 

Σήμερα βλέπουμε, ἀπό τή μία, κάποια τεχνητή ἐπίταση
ἀντιαριστερῆς προπαγάνδας, καί ἕνα τμήμα τοῦ πολιτικοῦ
κόσμου νά προσπαθεῖ νά κερδίσει μερικές ποσοστιαῖες

μονάδες στίς δημοσκοπήσεις μέ κίνδυνο
νά ἀναζωπυρωθοῦν ὑπό δριμύτατη
μορφή οἱ διχασμοί τοὑ Ἐμφυλίου Πο-
λέμου. Ἀπό τή ἄλλη, σοβαρό μερίδιο
εὐθύνης γιά μία βαθύτερη ἐθνική δι-
χόνοια ἀνήκει στήν ἴδια τήν Ἀριστερά,
ἐφόσον, ἀντί νά ἐπιζητεῖ καί αὐτή τήν
συμφιλίωση ἤ τόν ἐκσυγχρονισμό τῶν
ἰδεῶν της, ἐνθαρρύνει τήν πολιτική
σύγκρουση, παρουσιάζοντας προγράμ-
ματα πού, τόσο ὡς πρός τό περιεχόμενο,
ὄσο καί ὡς πρός τήν διατύπωσή τους,
παραμένουν προσκολλημένα σέ μιά
ἐντελῶς παρωχημένη ἀριστερή ρητορική.
Ἀκόμη καί ἡ Ἐκκλησία, πραγματικός
στυλοβάτης τῆς κοινωνίας μας, ἀπει-

λείται καθημερινά ἀπό μέλη τού ἀριστερού κόσμου (ἀλλά
ὄχι μόνο), ἀντί νά ἀντιμετωπίζεται ἀπό κοινοῦ μέ τήν
ἱστορία καί τόν πολιτισμό μας, ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς γιά
τό τί ἤμασταν, τί εἴμαστε, καί τί θά μπορούσαμε κάποτε
νά γίνουμε.

Γιά νά δοῦμε φῶς θά πρέπει ὅπως ἀναφέρει καί ὁ
κύριος Βασίλειος Μαρκεζίνης, πού δανείζομαι κάποιες
σκέψεις του,νά ὑπάρξει μία Κοινωνική Συμφιλίωση.
Αὐτή εἶναι ἡ ὑποχρέωση ὅλων τῶν πολιτικῶν καί κοι-
νωνικῶν ὁμάδων.

Ἀπαιτείται ἄμεση καί πλήρης ἀλλαγή τῆς ὑφισταμένης
νοοτροπίας, καθ΄ ὅτι χρειαζόμαστε ἐπειγόντως κοινωνική
εἰρήνη καί συμφιλίωση καί ὄχι μία «εὐκαιριακή

κομματική» ἀνακωχή. Ἡ Δεξιά καί ἡ Ἀριστερά πάντα
τρέφονται ἀπό τίς πολιτικές συγκρούσεις.

Δηλαδή, βασιλεῖς καί στρατιῶτες, πλούσιοι ἤ πένητες,
ἐργοδότες ἤ ἐργαζόμενοι, συνδικαλιστές ἤ ἁπλά μέλη
συνδικάτων, ἀστυνόμοι καί διαδηλωτές, ὅλοι πρέπει νά
συνειδητοποιήσουν ὅτι ἔχουν συμφέρον νά ἐπιτύχει αὐτή
ἤ προσπάθεια. Σέ αὐτή τήν ὑπαρξιακή μάχη, πρέπει νά
ἐρωτηθοῦν οἱ πάντες, ἀκόμη καί οἱ νομοταγεῖς ἀναρχικοί,
καί εἰ δυνατόν νά συμφωνήσουν!

῎Ετσι, ἡ ἄμεση λήψη τῶν μέτρων πρέπει νά συνδυαστεῖ
μέ: (α) τήν συνειδητή ἀπόφαση ὅλων τῶν Ἑλλήνων
πολιτῶν νά μήν προβαίνουν σέ ἀπεργιακές κινητοποιήσεις
καί διαμαρτυρίες ἐπί ἕνα ὁρισμένο διάστημα, ὥστε νά
μπορέσουν τά νέα μέτρα νά τελεσφορήσουν, (β) τήν
προθυμία τῶν πιό εὐκατάστατων πολιτῶν, νά προστατεύσουν
ἀπό οἰκονομικό πόνο τούς λιγότερο τυχερούς, καί (γ)
τήν ἀπόφαση τῶν ἐργαζομένων καί τῶν συνδικάτων
τους πού ὀφείλουν νά ἀπελευθερωθοῦν ἀπό τίς κομματικές
κηδεμονίες νά ἐπιτρέψουν τήν ἀναδόμηση τοῦ κράτους,
νά δουλέψουν συνειδητά γιά τήν συλλογή τῶν φόρων,
νά συμπράξουν μέ κάθε τρόπο στήν μείωση τῆς γραφει-
οκρατίας προκειμένου ἡ χώρα νά προσελκύσει νέες ἐπεν-
δύσεις. 

Μόνον ὅλοι ἐνωμένοι μποροῦμε νά τά καταφέρουμε
καί μήν ξεχνᾶμε ὅτι τελοῦμε ὑπό τριῶν εἰδῶν κατοχή:
Οἰκονομική ἀπό τήν Γερμανία, κοινωνική ἀπό τούς με-
τανάστες καί ἐθνική ἀπό τήν Τουρκία.

Καλή λευτεριά ἀδέλφια

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗἈπρίλιος 20122

Γλωσσικά

Πρίν ἀλέκτωρ φωνῆσαι

῾Η φράση στόν Εὐαγγελιστή εἶναι:
πρίν ἀλέκτωρα φωνῆσαι τρὶς
ἀπαρνήση με. Σέ πολλούς λανθασμένα
ἔχει ἐπικρατήσει ἡ ἀντίληψη, ὅτι ὁ
ἀλέκτωρ (κόκορας) ἔπρεπε νά λαλήσει
τρεῖς φορές. Τό σωστό ὅμως εἶναι ὅτι
τό «τρίς» πηγαίνει στήν ἀπάρνηση.
Δηλαδή: Πρίν λαλήσει ὁ κόκορας, θά
μέ ἔχεις ἀπαρνηθεῖ τρεῖς φορές.

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα

Να τι γράφει ο Μακρυγιάννης:

«Και είπαν οι άθρησκοι που εβάλαμεν εις τον

σβέρκο μας, να μη μανθάνουν τα παιδιά μας
Χριστόν και Παναγίαν, διότι θα μας παρεξη-
γήσουν οι ισχυροί. Και βγήκαν ακόμη να ᾿πο-

τάξουν την Εκκλησίαν, διότι έχει πολλήν

δύναμη και την φοβούνται. Και είπαν λόγια
άπρεπα δια τους παπάδες. 

Εμείς, με σκιάν μας τον Τίμιον Σταυρόν, επο-
λεμήσαμεν ολούθε, σε κάστρα, σε ντερβένια,
σε μπογάζια και σε ταμπούργια. Και αυτός ο
Σταυρός μας έσωσε. Μας έδωσε την νίκη και

έχασε τον άπιστον Τούρκον. 

Τόση μικρότητα στον Σταυρό, τον σωτήρα
μας! Και βρίζουν οι πουλημένοι εις τους ξέ-
νους και τους παπάδες μας, τους ζυγίζουν
άναντρους και απόλεμους. Εμείς τους παπά-
δες τους είχαμε μαζί εις κάθε μετερίζι, εις
κάθε πόνον και δυστυχίαν. Όχι μόνον δια να
βλογάνε τα όπλα τα ιερά, αλλά και αυτοί με
ντουφέκι και γιαταγάνι, πολεμώντας σαν λε-
οντάρια. Ντροπή Έλληνες!»

Ἐγγραφεῖτε συνδρομητές στήν ἐφημερίδα μας.

Ἐνισχύετε μιά προσπάθεια 

γιά τό καλό τῆς περιοχῆς.

Ἀριθμός λογαριασμοῦ
Ἐμπορικῆς Τραπέζης: 62989220
Λογαριασμός Ἐθνικῆς Τραπέζης:

890/604937-00
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ: 

Γιατί είμαι υποψήφιος βουλευτής 
Περιφέρειας Αττικής με τους 
ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. 

Με ρωτούν πολλές φορές γιατί είμαι υποψήφιος βουλευτής
στην εκλογική Περιφέρεια Αττικής (το λεγόμενο Υπόλοιπο
Αττικής) με τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. Και πραγ-
ματικά κάθε φορά που συζητώ με τους ανθρώπους δεν
ξέρω τι να τους προαναφέρω. Ιδού, λοιπόν 15 λόγοι που
είμαι υποψήφιος με τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ.
Είναι η ουσιαστική ποιοτική διαφορά που έχουν με τα

άλλα κόμματα.  Είμαι, λοιπόν υποψήφιος : 

1. γιατί είναι ένα κόμμα που δεν αποτελείται από επαγγελματίες πολιτικούς αλλά
ενεργούς πολίτες

2. γιατί έχει οριζόντια, μη αρχηγική δομή και δημοκρατική λήψη αποφάσεων
3. γιατί είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει αρχηγό αλλά διοικεί μία « έξυπνη ομάδα» 
4. γιατί η επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα Ιωάννα Κοντούλη θέλει ψήφο για να

εκλεγεί και δεν μπαίνει στη Βουλή όπως οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων
5. γιατί συνδυάζει τα προτάγματα της οικολογίας, της ελευθερίας και της αυτοδιαχεί-

ρισης
6. γιατί η προστασία των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων είναι εξίσου σημαντική

με την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
7. γιατί έχει ξεκάθαρη άποψη να κλείσουν οι χωματερές και να γίνει η διαχείριση των

απορριμμάτων στη βάση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή. 
8. γιατί έχει ξεκάθαρη αντιρατσιστική, αντιεθνικιστική, αντιμιλιταριστική και αντιαπα-

γορευτική στόχευση
9. γιατί είπε από την πρώτη στιγμή ΟΧΙ στα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών, ΟΧΙ στο

απάνθρωπο παρκάρισμα ψυχών
10. γιατί ασπάζεται τις αρχές της μη βίας, της συνύπαρξης, του ανθρωπισμού και του

σεβασμού στο διαφορετικό
11. γιατί είναι ο μόνος πολιτικός φορέας που έχει ρεαλιστικές και συνάμα ριζοσπαστικές

προτάσεις για την έξοδο από την κοινωνικο-οικονομική και περιβαλλοντική κρίση
12. γιατί όσο πιο πολλά μικρά κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο καλύτερος ο κοινοβου-

λευτικός έλεγχος
13. γιατί η οικολογία δεν είναι ουτοπία, αλλά ο δρόμος για μια άλλη κοινωνία
14. γιατί είναι καιρός να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας, να αλλάξουμε τον κόσμο

χωρίς να καταλάβουμε την εξουσία
15. γιατί στη λεηλασία του μνημονίου εμείς απαντάμε με αγώνα για τη μητέρα Γη και

την ελευθερία

Ο Άγγελος Μαρκόπουλος κατάγεται από αγροτική
οικογένεια. Είναι Δικηγόρος στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, παρ’ Αρείω Πάγω
και ΣτΕ. Διετέλεσε επί 29 συναπτά έτη (σε εθνικό και
όχι σε κομματικό επίπεδο) Νομικός Σύμβουλος και
Ειδικός Εμπειρογνώμονας του Ελληνικού Κοινοβουλίου
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς,
εκπονήσας με εντολή της Ιεραρχίας 688 μελέτες και
έρευνες και 2711 εργασίες παροχής νομικών και επι-
στημονικών δεδομένων, που έχουν χρησιμοποιηθεί
στο Ευρωκοινοβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Ευρωδικαστήρια, Συμβούλιο Ευρώπης,
ΝΑΤΟ, ΔΑΣΕ, ΔΕΕ, ΟΣΕΠ, Διακοινοβουλευτική Ένωση,
και ΟΗΕ. Έχει συμμετάσχει σε 210 περίπου αποστολές
με Κοινοβουλευτικές Αντιπροσωπείες στους ως άνω
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς. Γνωρίζει
άψογα την λειτουργία όλων των Οργάνων της Ε.Ε. και
των Διεθνών Οργανισμών, των τριών Ευρωδικαστηρίων
(Στρασβούργου, Λουξεμβούργου και Χάγης), τον κα-
νονισμό του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
το Ελληνικό Σύνταγμα, την Ελληνική και Ευρωπαϊκή

Νομοθεσία των τελευταίων 50 ετών και τους σημαντικούς
παράγοντες - κλειδιά στην Ευρώπη με το όνομα τους
και το τηλέφωνο τους.
Προσωπικά Στοιχεία:
Είναι πατέρας 2 παιδιών, ήτοι τ ου Επαμεινώνδα, που
είναι Ειδικός Επιστήμονας στην τρισδιάστατη απεικόνιση
στο internet μνημείων και αγαλμάτων και τ ης Ανα-
στασίας, που έ χει δύο διπλώματα Δημοσιογραφίας.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Το Σύνταγμα του Ελ. Βενιζέλου του 1911 έλεγε:
«Άπαντες είναι δεκτοί εις τα αξιώματα του κράτους,
δοτήρ δε τούτων η αξιότης εκάστου», και όχι η οικο-
γενειοκρατία και τα τζάκια. Ψηφίστε έντιμους και
άξιους γα να αλλάξουν αυτό το άχρηστο και διεφθαρμένο
κράτος. Και στο υπόλοιπο Αττικής αυτούς που ξέρουν
πως θα πάρουν τα κονδύλια από την Ε.Ε. για τις
αναγκαίες υποδομές και την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Ζητώ την υποστήριξή σας και θα είμαι πάντα
δίπλα σας.

Μεθ’ υπολήψεως  Άγγελος Μαρκόπουλος

Δικηγορικό Γραφείο: Χατζηκωνσταντή 17, Αμπελόκηποι (ΜΕΤΡΟ στάση Πανόρμου), Τ.Κ. 11524 Αθήνα.
Κιν.: 6944 36.47.36 & 6959 08.01.42 - Τηλ.: 210 69.29.389, Fax: 210 69.29.276

email: aggelos.markopoulos@yahoo.gr

῞Οπως κάθε χρόνο θά ῞πάρχουν μουσικές ῞κδηλώ-

σεις καί τίς δύο ῞μέρες καί πλ῞θος μικροπωλητ῞ν.
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Πρό καιροῦ ὑπέπεσε στήν ἀντίληψή μας ὅτι δημοτικοί ὑπάλληλοι
ἔκαιγαν χόρτα βορείως τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ καί σέ ἐλάχιστη

ἀπόσταση καί εἶχε δημιουργηθεῖ μία ἄσχημη εἰκόνα καί ρύπανση
ἀπό τήν μεγάλη αὐτή πυρκαϊά. ῾Ο ἀντιδήμαρχος κύριος Κόνταρης
μᾶς ἐξήγησε, ὅτι αὐτός ὁ τεράστιος ὄγκος ἀπό κλαδιά καί χόρτα,
εἶχε ξεκινήσει νά μαζεύεται ἀπό τό καλοκαίρι (κακῶς, συμπληρώνουμε
ἐμεῖς), μέ ἀποτέλεσμα νά φθάσει σέ τέτοιο μέγεθος, πού ἦταν πάρα
πολύ δύσκολο νά μαζευτεῖ μέ τίς ἀρπάγες καί ἐπιλέχθηκε ἡ εὔκολη
λύση τοῦ καψίματος ὡς ἀναγκαστική. Διαβεβαίωσε δέ, ὅτι αὐτό δέν
πρόκειται νά ξανασυμβεῖ.  

Γιά τό ἴδιο θέμα λάβαμε καί τήν παρακάτω ἐπιστολή τοῦ συμπολίτη
μας:

Θέλω να καταγείλλω τον δήμο Αχαρνών για την καύση κλαδιών
και πλαστικών σκουπιδιών στον χώρο βόρεια του Ολυμπιακού
Χωριού.

Από την καύση δημιουργείται καπνός επιβλαβής για την υγεία
μας και δεν μπορούμε να ανασάνουμε όταν υπάρχει άπνοια ή όταν
φυσάει προς τα σπίτια του Ολυμπιακού Χωριού. Έκανα καταγγελία
στον δήμο, αλλά δεν μου έδωσαν σημασία. Αυτό που έχει δημιουργηθεί
μου θυμίζει τις παράνομες χωματερές. Με ποιο δικαίωμα καίνε τα
σκουπίδια δί-
πλα στο σχο-
λείο, το αθλη-
τικό κέντρο και
την Πολυκλινι-
κή; Δεν μπο-
ρούμε να ανοί-
ξουμε τα παρά-
θυρά μας και
το βράδυ ξυ-
πνάμε από τον
καπνό που
μπαίνει μέσα
στα σπίτια μας.
Ενώ γίνεται προσπάθεια τόσα χρόνια να σταματήσει η λειτουργία
των παράνομων χωματερών στη χώρα μας, με τα πρόστιμα που
πληρώνουμε να είναι περίπου 27.000 € ανά ημέρα ανά χωματερή,
ο δήμος Αχαρνών ξεκίνησε πρόσφατα διαδικασία καύσης των
κλαδιών και σκουπιδιών. Εύγε στους υπεύθυνους που έλαβαν αυτή
την απόφαση.

Νικόλαος Μέξης

Κάψιμο Χόρτων

Σήμερα Κυριακή 22 Απριλίου 2012, στο Ολυμπιακό
Χωριό της Αθήνας, συνήλθαμε σε Συνέλευση εμείς
οι κάτοικοι Εργατικών Οικισμών του ΟΕΚ ανά την
Ελλάδα και συζητήσαμε τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουμε, καθώς και εκείνα που θα βρούμε
μπροστά μας, μετά την κατάργηση του Οργανισμού
Εργατικής Κατοικίας. Η Συνέλευση πραγματοποι-
ήθηκε μέσα σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αγα-
νάκτησης . Ανησυχία που πηγάζει από το πολύ
θολό τοπίο της επόμενης μέρας, από την διάλυση
του ΟΕΚ και αγανάκτηση στη μη συνέχιση του κοι-
νωνικού έργου του οργανισμού – κατάργηση του
δικαιώματος στη χώρα μας στην απόκτηση φθηνής
εργατικής κατοικίας, επιδότησης ενοικίου και επι-
τοκίου στεγαστικών δανείων και άλλα. Και τέλος
ήταν έκδηλη η οργή διότι δεν υπάρχει σαφής απάν-
τηση που θα εξαφανίσει τις ανησυχίες και τους
φόβους μας. Η κατάληξη των εργασιών της Συνέ-
λευσης μετά από διεξοδική και άκρως υπεύθυνη
συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα να επιδώσει σε
κάθε εμπλεκόμενο φορέα, τα ακόλουθα αιτήματα: 

1. Να καθοριστεί η τιμή των κατοικιών μας λαμ-
βάνοντας υπ’ όψιν τις αναρίθμητες κακοτεχνίες
και τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που
βιώνουμε, σε τιμή προσαρμοσμένη στα σημερινά
εισοδήματα και με τη λογική ότι η κατοικία είναι
κοινωνική παροχή. 

2. Να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες έκ-
δοσης των οριστικών παραχωρητηρίων προς στους
δικαιούχους. Είναι αδικαιολόγητο να υπάρχουν οι-
κισμοί που ενώ πέρασαν 15-25 χρόνια, οι δικαιούχοι
βρίσκονται με προσωρινά παραχωρητήρια. 

3. Για όσο διάστημα εκκρεμεί το θέμα των πα-
ραχωρητηρίων, ιδιοκτήτης των κατοικιών βάσει
νόμου είναι ο ΟΕΚ, που ως ΝΠΔΔ δεν καταβάλει
ΤΑΠ-Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Ζητούμε την άμεση εξαίρεση μας
από αυτήν την έτσι και αλλιώς άδικη αλλά και
εξοντωτική για μας φορολόγηση. 

4. Να παραδοθούν στους δικαιούχους άμεσα οι
οικισμοί που είναι έτοιμοι και έχουν κληρωθεί και
παράλληλα να ολοκληρωθούν οι υπό ανέγερση
κατοικίες. 

5. Να μην αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο (κα-
θορισμός αριθμού δόσεων, έκπτωση σε εξόφληση
μετρητοίς, κ.λp.) Με το οποίο πήραν τα σπίτια
τους χιλιάδες συνάδελφοι δικαιούχοι πριν από
εμάς. 

6. Ζητούμε πενταετή περίοδο χάριτος για αυτούς
που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν
(άνεργους, χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους)
και μείωση στο μισό της προσωρινής δόσης για
τους υπολοίπους. Επίσης να διαγραφούν οι τόκοι
υπερημερίας για όσους έχουν καθυστερήσει κάποιες
δόσεις. 

7. Να γίνει έλεγχος Ενεργειακής Απόδοσης των
κατοικιών μας, από Τεχνικούς του Υπουργείου και
σε περίπτωση που τα σπίτια είναι χαμηλής ενερ-
γειακής απόδοσης, να μειωθεί ανάλογα και η τιμή
ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην περίπτωση δε, που
κριθούν ότι είναι Ενεργειακά εντάξει (τουλάχιστον
Τάξη Β), να συμπεριληφθεί και το Ενεργειακό Πι-
στοποιητικό στον φάκελο με τα Παραχωρητήρια. 

8. Να γίνει άμεσα παρέμβαση στις τράπεζες να
αποδεχθούν το ΦΕΚ308-14/02/2012 για να δέχονται
την επιμήκυνση της αποπληρωμής των επιδοτού-
μενων δανείων χωρίς να χάνεται η επιδότηση του
ΟΕΚ. 

9. Δημιουργείται σήμερα από τους παρευρι-
σκόμενους μια Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή

Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών, που σκοπό έχει
να εκπροσωπήσει όλους τους Συλλόγους ανά την
Ελλάδα, καθώς και δικαιούχους επιδοτούμενων
δανείων από τον ΟΕΚ, και την δημιουργία ενιαίου
μετώπου υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας. 

10. Εάν και εφ’ όσον ο ΟΕΚ/ΟΑΕΔ δεν συνεχίσει
το κοινωνικό του έργο στο άμεσο μέλλον με την
οποιαδήποτε μορφή, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι
δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να πλη-
ρώνουμε. Κινητοποιήσεις. Το τελευταίο δεκαήμερο
του Μαΐου θα γίνει μια Πανελλαδική Συγκέντρωση
στην Αθήνα και πορεία διαμαρτυρίας στην Βουλή,
αλλά και στον αρμόδιο Υπουργό, για να διαμαρτυ-
ρηθούμε για το κλείσιμο του ΟΕΚ. Παράλληλα, θα
γίνουν συναντήσεις, τόσο με την Προσωρινή Διοι-
κούσα Επιτροπή του Οργανισμού, όσο και με Εκ-
προσώπους Κομμάτων. Με την πεποίθηση ότι
έχουμε απόλυτο δίκαιο ζητούμε την συμπαράσταση
όλων και σημειώνουμε ότι τα δικά μας αιτήματα
δεν επιβαρύνουν κατά κανένα τρόπο τον κρατικό
προϋπολογισμό. «Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς
που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς
αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους»
(Άρθρο 21 του Συντάγματος). 

Οι συμμετέχοντες 
1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΜΟ-

ΤΙΝΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ)

2. ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΡΟΔΙΤΣΑ ΛΑΜΙΑΣ 
3. ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 
4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΘΕΣ|ΝΙΚΗΣ 
5. ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣ|ΝΙΚΗΣ
6. ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΒΟΛΟΥ 
7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ -ΟΙΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ VI 
8. ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ ΙV ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
9. ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
10. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 9 
11. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΓ.ΚΩΝ|ΝΟΥ "Ο ΛΟ-

ΦΟΣ" ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
12. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ V
13. ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
14. ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΠΑΡΤΗ 2
15. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΠΑΡΤΗ 3
16. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΥΘΕΙΟ 2 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
17. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΚΡΑΚΟΜΗ 2 ΛΑΜΙΑΣ 
18. ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΟΛΟΣ 8 
19. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΒΟΛΟΣ 6 
20. ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΡΟΔΟΥ
21. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
22. ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΒΡΟΥ 
23. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ 
24. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΡΤΑ IV 
25. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 
26. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΒΕΡΟΙΑ 5
27. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑ
28. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΑΤΡΑ 8 
29. ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΑΤΡΑ 9 
30. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΑΤΡΑ 11-ΓΛΑΥΚΟΣ 
31. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΑΤΡΑ 12-ΕΓΚΛΥΚΑΔΑ
32. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΑΤΡΑ 14-ΛΑΥΚΑ
33. ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ιτέα Φωκίδας 

Τα μέλη της συντονιστικής Σύλλογος κατοίκων
Ολυμπιακού Χωριού, Οικιστικός σύλλογος Αλ. Πα-
ναγούλης Γεροβουνό Ι & ΙΙ, Αγ. Άννα Αχαρνών,
Σύλλογος κατοίκων Ηλιακού χωριού Πεύκης, Σύλ-
λογος Γεννηματά ΙΙ Άνω Λιόσια. 

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ
ΣΥNEΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΕΚ

(ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 22/4/2012)

Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού
Στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού διενεργούνται συνταγογραφήσεις

απο τους Ιατρούς , μετά απο ραντεβού.  Το κόστος  είναι 10 ευρώ για τα ταμεία

που καλύπτει ο ΕΟΠΠΥ και 20 ευρώ για ιδιώτες. Οι ώρες ραντεβού είναι απο

τις 7.30 το πρωί μέχρι το απόγευμα στις 7.30. Τα ραντεβού κλείνονται μέσω

του τηλεφωνικού κέντρου αλλά και μέσω της ιστοσελίδας www.aemy.gr, όπου

ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση για τους απαραίτητους κωδικούς καταθέτοντας

τα στοιχεία του και μετά μπορεί να εισέλθει στο ηλεκτρονικό σύστημα. 
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Απάντηση Αχαρναϊκής Αλληλεγγύης 

Προς απάντηση σε όλους όσους διαδίδουν δολίως και με σκοπιμότητα,

ότι  η  Αχαρναϊκή Αλληλεγγύη  έχει  σταματήσει  τη  δράση  και  την

κοινωνική της προσφορά θέλουμε να τους πληροφορήσουμε ότι:

Η Αχαρναϊκή Αλληλεγγύη συνεχίζει, χωρίς πολιτικές φανφάρες και

τυμπανοκρουσίες,  το  έργο  της.  Ζωντανή  απόδειξη  και  μαρτυρία

αποτελούν οι 950 συμπολίτες μας οι οποίοι είναι δικαιούχοι, που έχουν

πραγματική ανάγκη φροντίδας και  τους οποίους η Α.Α. συνεχίζει  να

τους στηρίζει καθημερινά με τρόφιμα, ρούχα, υποτροφίες κ.λπ. ΧΩΡΙΣ

ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΑΓΜΑ.

Πρόσφατα ο Περιφερειάρχης μας κ. Ιωάννης Σγουρός και η περιφέρεια

Αττικής  μας  έδωσε 13  τόνους  τρόφιμα  για  να  καλύψει  τις  μεγάλες

ανάγκες των δικαιούχων μας. 

Επιχειρήσεις της πόλης μας -και όχι μόνο- συγκεντρώνουν τρόφιμα

και τα προσφέρουν για τις ανάγκες της Α.Α.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, αρωγός στις προσπάθειές μας

και συνοδοιπόρος στο έργο μας, συμμετέχει ενεργά μαζί με τους Ιερείς

μας και μάς προμηθεύει στα μέτρα των δυνατοτήτων της Ιεράς Μητρό-

πολης με τρόφιμα και άλλα είδη. 

Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε μία διεθνή προσπάθεια για

συγκέντρωση τροφίμων, ενδυμάτων και σχολικών ειδών με αρχή την

παρουσία μας στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Φινλανδίας,

που θα αποφέρει σε λίγο χρονικό διάστημα την αναμενόμενη βοήθεια. 

Το έργο μας αναγνωρίζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουμε κληθεί

να συμμετάσχουμε σε επιτροπή στην Ε.Ε. για την καταπολέμηση της

φτώχειας.

Η Α.Α. όχι μόνο δεν έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της, αλλά αν-

τιθέτως έχει δυναμώσει, γιατί έχει την αγάπη και την στήριξη όλου του

κόσμου εντός και εκτός Ελλάδος. 

Η Α.Α. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ παρά τις προσπάθειες ορισμένων ανθρώπων,

που σε δύσκολους καιρούς αντί να αναζητούν δρόμους και τρόπους συ-

νεργασίας προτιμούν τις ρήξεις και τις εχθροπραξίες. 

Μπορεί  να  ανεχτήκαμε  εξώδικα,  αγωγές,  ασφαλιστικά  μέτρα  και

κάθε άλλο νομικό τερτίπι από ορισμένους που δεν θέλουν το ανιδιοτελές

έργο που προσφέρουμε. Μπορεί να αναγκαστήκαμε να συρθούμε στα

δικαστήρια όπου περίτρανα δικαιωθήκαμε. Μέχρι  εδώ όμως. Δεν θα

ανεχτούμε την λασπολογία, γιατί εμείς παράγουμε ουσιαστικό φιλαν-

θρωπικό έργο. Δεν το εμπορευόμαστε, δεν το ΠΟΥΛΑΜΕ σε «χαμηλή

τιμή» και πάνω από όλα δεν το διαφημίζουμε ούτε το εκμεταλλευόμαστε

για μικροπολιτική.

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ, ΤΕΛΟΣ Η ΠΛΑΚΑ

Άγγελος Παγώνας 

Πρόεδρος Δ.Σ.

Σαράντος Καργάκος:
Πρό τῆς κάλπης

Πρό τῆς κάλπης.
Φροντίστε  Ἕλληνες πατριῶτες νά ψηφίσετε τούς πλέον ἀντιπα-

τριῶτες.
Αὐτούς πού ἀφοῦ δέν μπόρεσαν νά τά βάλουν μέ τούς ζωντανούς,

τά ἔβαλαν μέ τούς ἡρωικούς νεκρούς.
Νά βγοῦν οἱ νεκροί

ἀπό τόν τάφο καί νά
μποῦν αὐτοί...!

Ἀφιέρωση σέ μία
πρώην ὑπουργό παι-
δείας και κ.λπ.

Συμφωνοῦμε ἀπόλυ-
τα. Εἶναι ἀπαραίτητο τά
παιδιά νά μαθαίνουν
ἀπό νωρίς μιά ξένη
γλῶσσα: Ἑλληνικά!

Η  E.Γ.Ε.  ΑΧΑΡΝΩΝ 
σας προσκαλεί στην ενημερωτική ομιλία με θέμα:

Νόσος Alzheimer: Η πρόκληση του 21ου αιώνα

«Αλτσχάϊμερ - έγκαιρη διάγνωση-πρόληψη»

Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

ώρα 19:00 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Του Δημαρχείου Αχαρνών

(οδός Φιλαδελφείας 89 & Μπόσδα)

Ομιλήτρια:

Δρ. Παρασκευή Σακκά, νευρολόγος-ψυχίατρος, πρόεδρος της Εταιρείας

Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, διευθύντρια

Iατρείου μνήμης - Νοσοκομείο “Υγεία”

Για την ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Πρόεδρος                          Η Γ.Γραμματέας

Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά            Αθανασία Αυγέρη

η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Τηλ. 210 7013271 - www.alzheimerathens.gr

Aναλαμβάνουμε διανομές εντύπων
σε Βαρυμπόπη, Θρακομακεδόνες, 

Διόνυσο, Ιπποκράτειο Πολιτεία
και όμορες περιοχές.

Τηλ. 6946001173



Κύριε Κωφέ, καλημέρα σας.

Καλημέρα κ. Δημούτσο.

Είστε υποψήφιος της Δημοκρατικής Συμμαχίας

στις εθνικές εκλογές της 6ης Μαϊου στην περι-

φέρεια Αττικής. Πείτε μου τι σας οδήγησε σε

αυτήν την απόφαση.

Κύριε Δημούτσο, έχω κάνει πολλούς αγώνες,

έδωσα πολλές μάχες, εδώ στην ευρύτερη περιφέρεια

των Αχαρνών και κατά κύριο λόγο στην τοπική αυ-

τοδιοίκηση στους Θρακομακεδόνες. Μου ζητήθηκε

από την κυρία Μπακογιάννη να βοηθήσω την πατρίδα

μου, κ. Δημούτσο. Έφτασε λοιπόν η ώρα να βοηθήσω

την Ελλάδα. Πώς θα μπορούσα να αρνηθώ; Ειδικά

στην κατάσταση που έχει φτάσει η χώρα. Και θέλω

και μπορώ και γνωρίζω πως να βοηθήσω την Πατρίδα

μου. Όπως παραδέχονται φίλοι και αντίπαλοι τόσα

χρόνια, ο Κωφός ...  «δε μασάει».

Τι σας “τράβηξε” στο κόμμα της Δημοκρατικής

Συμμαχίας;

Κατ’αρχήν η Πρόεδρος. Η κ. Μπακογιάννη είναι

κεφάλαιο για την Ελλάδα και αυτό φάνηκε κ. Δημούτσο

από την στάση της και από τις προτάσεις της σε όλη

αυτή την δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Κατά τα

υπόλοιπα η Συμμαχία είναι ένα σύγχρονο  ευρωπαικό

φιλελεύθερο κόμμα με απίστευτη οργάνωση και δομές

που θα ζήλευαν πολλά κόμματα .Το βασικό όμως

είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Νέοι άνθρωποι, φρέσκα

πρόσωπα, καινούργιες ιδέες και έτοιμες λύσεις βάση

προγράμματος και δουλειάς. Από την ίδρυση της

Συμμαχίας πίστευα ότι είναι κάτι το διαφορετικό και

δικαιώνομαι για αυτό  τώρα.

Ας πάμε λοιπόν στο τώρα. Οι τελευταίες δη-

μοσκοπήσεις δίνουν από 3,1% - 4% στην Δημο-

κρατική Συμμαχία. Η γνώμη σας ποια είναι κ.

Κωφέ, θα μπεί στην Βουλή;

Τα παιχνιδάκια του 1,9 - 2,5 % τελείωσαν. Η Δη-

μοκρατική Συμμαχία όχι μόνο θα είναι στη βουλή

αλλά θα κάνει και την έκπληξη. Μην σας φανεί πα-

ραξενο αν δείτε και 20 βουλευτές της Συμμαχίας

στη Βουλή. 

Ο Έλληνας πλέον γνωρίζει, καταλαβαίνει τη δια-

φορά της σταθερότητας από την κωλοτούμπα.

Βλέπει καθαρά ποιος λαϊκίζει για ψηφοθηρία και

ποιος λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Βλέπει οτι

ο γυαλός είναι ευθύς, ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς

αρμενίζουν στραβά, κ. Δημούτσο. Αντιλαμβάνεται

οτι τα «δραχμοκόμματα» λαϊκίζουν. Θα τους τιμω-

ρήσει. Όχι με ανευθυνότητα. Ο λαός θα δώσει τη δύ-

ναμη που πρέπει να έχει η Δημοκρατική Συμμαχία

στις 6 Μαϊου με Θετική, το τονίζω, ΘΕΤΙΚΗ ψήφο.

Κάντε μου ένα σχόλιο για την επομένη των

εκλογών.Τι ρόλο θα παίξει η Συμμαχία;

Η Δημοκρατική Συμμαχία είναι ο τρίτος και στα-

θερότερος δρόμος. Η καθαρή θέση της Ελλάδας

μέλους της ευρωζώνης. Αυτό λέμε και  αυτό θα πετύ-

χουμε. Η Συμμαχία θα είναι ο εγγυητής αυτής της

πολιτικής χωρίς παρεκλίσεις, με πάνω απ’όλα βέβαια

το συμφέρον του Ελληνικού λαού. Εγγυητής της ανά-

πτυξης και των ίσων ευκαιριών. Αυτός είναι ο ρόλος

κ. Δημούτσο.

Και μία τελευταία ερώτηση. Βλέπετε τον Γρη-

γόρη Κωφό στη Βουλή;

Κατ΄ αρχήν δεν έβαλα υποψηφιότητα για να

γεμίσω το ψηφοδέλτιο. Έχω εμπιστοσύνη στον κόσμο.

Έχουμε «ματώσει» πλάι πλάι. Με ξέρουν τόσα χρόνια.

Είμαι αισιόδοξος. Γιατί όχι λοιπόν!

Αν θέλουν να έχουν έναν δικό τους αντιπρόσωπο

στη Βουλή Των Ελλήνων, που θα κοιτάζει πάντα το

συμφέρον των πολιτών και της περιοχής, δεν θα μου

αρνηθούν την ψήφο τους. Θετική Ψήφο  λοιπόν στην

Δημοκρατική Συμμαχία, και όλα θα πάνε κατ’ευχήν.

Σας ευχαριστώ πολύ κ. Κωφέ. Καλή δύναμη

στον αγώνα σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία.

Εγώ σας ευχαριστώ θερμά κ. Δημούτσο.

ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ,
ΑΛΛΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟ!

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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Έπειτα από τις δυο επιτυχη-
μένες κατασκηνωτικές περιό-
δους του Αυγούστου του 2011, τις
οποίες διοργάνωσε το Γραφείο
Νεότητος με την εντολή και την
επίβλεψη του Σεβασμιωτάτου

Ποιμενάρχου μας κ.κ. Αθηνα-

γόρου,  ενημερώνουμε τον χρι-

στεπώνυμο λαό της Μητροπολι-
τικής μας περιφέρειας, ότι θα
λειτουργήσουν κι εφέτος κατα-

σκηνωτικές περιόδοι αγοριών

και κοριτσιών Δημοτικού, Γυ-
μνασίου και Λυκείου κατά τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

2012.

Προσεχώς θα διανεμηθούν
ενημερωτικά έντυπα στους Ιε-

ρούς Ναούς για τις κατασκηνω-
τικές περιόδους, καθώς επίσης
και δηλώσεις συμμετοχής για
την κατασκήνωση.

Η στήριξη και η ενίσχυση του
νεανικού πληθυσμού της Μη-

τροπόλεώς μας είναι το πρώτο
και κύριο από τα ποιμαντικά
ενδιαφέροντα του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας και
θα καταβληθεί κάθε προσπά-
θεια για την καλύτερη ποι-
ότητα και επιτυχία του

κατασκηνωτικού έργου, που θα
λάβει χώρα το καλοκαίρι του
2012.Για οποιεσδήποτε πληροφο-
ρίες μπορείτε να απευθύνεστε
καθημερινά 10:00 π.μ. – 12:00 μ.,
στο Γραφείο Νεότητος της Ιεράς
Μητροπόλεως, στο τηλέφωνο
2102388398 (εσωτ.: 6 ή 7) ή στο κι-
νητό 6978998506 (Δ/ντής Γρα-
φείου Νεότητος: π. Ιωαννίκιος).

Με πολλή χαρά αναμένουμε
τις συμμετοχές των μαθητών
και μαθητριών.

Από το Γραφείο Νεότητος 

της Ιεράς Μητροπόλεως
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ΠΗΤΤΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ. 2106450078, 6936450078

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακε-
δόνων, το Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων
και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
του Γυμνασίου Θρακομακεδόνων,
διοργάνωσαν μια εξαιρετική εκδήλωση
λόγου και μουσικής στο Πνευματικό
Κέντρο Θρακομακεδόνων στις 2 Απρι-
λίου 2012, για να τιμήσουν την Παγκό-
σμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Ο
δραστήριος Σύλλογος των Γυναικών,
χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Δι-
οικητικού του Συμβουλίου, της Προ-
έδρου του κας Τασούλας Στεφανάτου

και των πολλών και φιλότεχνων μελών
του, διοργανώνει πολλές και αξιόλογες
εκδηλώσεις ετησίως επιδιώκοντας την
αγαστή συνεργασία και με άλλους φο-
ρείς της πόλης, με αποτέλεσμα όλες
του οι δραστηριότητες να στέφονται με
πρωτοφανή και αξιοζήλευτη επιτυχία.
Τη Δευτέρα 2 Απριλίου στις 19:00 στο
ΠΚΘ η Διευθύντρια του Γυμνασίου
Θρακομακεδόνων και Αντιπρόεδρος
του ΠΚΘ, Κική Μαύρου Msc, παρου-
σίασε με λόγο μεστό και τεκμηριωμένο
τη σχέση των νέων και ιδιαίτερα των

μαθητών με το βιβλίο, ως
μια σχέση ουσίας, απόλαυ-
σης, ψυχαγωγίας και όχι ως
σχέση πειθαναγκασμού,
όπως τις περισσότερες
φορές συμβαίνει. Μάλιστα
κατέθεσε ενδιαφέρουσες
προτάσεις για την αποκα-
τάσταση αυτής της σχέσης.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε
ο Διδάκτωρ Φιλοσοφίας
Λαμπρινός Πλατυπόδης ο
οποίος ανέπτυξε το σύγ-

χρονο θέμα “Ebooks” και “free-ebooks”
ευλογία ή κατάρα; Ο ομιλητής αντιλαμ-
βανόμενος το ενδιαφέρον του κοινού
για το βιβλίο, αλλά και για την προ-
οπτική του- στην οποιαδήποτε μορφή
του- στις μέρες μας, πρότεινε στο Σύλ-
λογο Γυναικών, στο Γυμνάσιο και στο 1ο

Δημοτικό, του χρόνου τέτοια μέρα από
κοινού Πνευματικό Κέντρο, Σύλλογος
Γυναικών και τα Σχολεία της πόλης να
διοργανώσουν Μαθητικό Διαγωνισμό
Κειμένων Λογοτεχνίας και Δοκιμίου
στο Πνευματικό Κέντρο. Την πρόταση
δέχθηκαν όλοι με μεγάλη χαρά και στο
τέλος της εκδήλωσης συζήτησαν και το
χρονοδιάγραμμα της υλοποίησής της. 

Το κοινό το περίμενε άλλη μια ευχά-
ριστη έκπληξη. Ο βιρτουόζος πιανίστας

και γνωστός τραγουδιστής του έντε-
χνου τραγουδιού Νίκος Μπουρνέλης
και ο διάσημος φλαουτίστας Θανάσης
Κατάρας- γνωστός και από τη συμμε-
τοχή του στις Μπουάτ- ερμήνευσαν με
μοναδικό τρόπο γνωστά τραγούδια με-
λοποιημένης ποίησης. Όλοι μαζί, μια
παρέα με πολύ κέφι, τραγούδησαν
αγαπημένα τραγούδια του Χατζηδάκη,
του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου και
άλλων σπουδαίων δημιουργών. Άλλη
μια ωραία και καθόλου μονότονη εκδή-
λωση απόλαυσαν οι κάτοικοι της πόλης
μας. Την εκδήλωση τίμησε με την πα-
ρουσία του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
και Πολιτισμού κος Ιωάννης Κατσαν-
δρής, ο οποίος είναι πάντοτε παρόν
στις εκδηλώσεις του ΠΚΘ.

Π ν ε υ μ α τ ι κ ό  Κ έ ν τ ρ ο  Θ ρ α κ ο μ α κ ε δ ό ν ω ν

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου - Ένας νέος θεσμός γεννιέται στην πόλη μας

Αγαπητέ κύριε Καρκαγιάννη,
Είμαι τακτικός αναγνώστης της

«Καθημερινής» από το 1950 και δικός
σας από παλιά, και ειδικότερα αφ’
ότου αντικαταστήσατε τον αξέ-χαστο
φίλο μου Κώστα Βούλγαρη.

Ως λάτρης της Πάρνηθας, εθελον-
τής «πυροσβέστης», πυροπαθής στους
Θρακομακεδόνες το 1990 (γενικότερα
δε και την 7.7.04), ζητώ τη συμπα-
ράστασή σας για την έγκαιρη - προ-
ληπτική προστασία της Πάρνηθας,
που δίνει οξυγόνο και ζωή στο Λεκα-
νοπέδιο, δηλαδή στο 45% των Ελ-
λήνων.

Την ξέρω πολύ καλά, αφού ορει-
βατώ επί 55 χρόνια, με πολύωρες
διαδρομές και για συντηρήσεις μο-
νοπατιών, 200-250 μέρες τον χρόνο
τα τελευταία 17 χρόνια.

Έχει έκταση 300.000 στρέμματα.
Τεράστιος και ανώμαλος όγκος, 40
χιλιόμετρα από την Αθήνα. Σε υψό-
μετρο 600μ., όπου ο τελευταίος δρό-
μος των Θρακομακεδόνων, η ισοϋψής
καμπύλη περί την Πάρνηθα είναι
125 χιλιόμετρα. Και στα 1.000 μ.,
όπου το Mont Parnes, είναι 45 χι-
λιόμετρα.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς η προ-
στασία της Πάρνηθας με πυροσβεστικά
οχήματα είναι πολύ μικρής σημασίας:
μεγάλη απόσταση, πρόσβαση με ένα
μόνο δρόμο (ανωφερικό με πολλές
στροφές), ένας περιφερειακός δρόμος
από Αγία τριάδα 15 χιλιομέτρων,
αδιέξοδοι δρόμοι (με άσφαλτο και
χωματόδρομο).

Περιορισμένη είναι επίσης η δυ-
νατότητα εναέριας πυρόσβεσης, επειδή
οι πολλές και απότομες βουνοκορφές
και οι πολλές και βαθιές χαράδρες
εμποδίζουν τα αεροπλάνα να πετούν,
αποτελεσματικά, σε χαμηλό ύψος.

Συμπερασματικά, είναι καταλυτικής
σημασίας η συστηματική πυροφύλαξη
και πρόληψη των πυρκαγιών, με πολ-
λά πυροφυλάκια (υπάρχουν 2-3, που
δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν),
μέρα και νύχτα, όλο το καλοκαίρι,
και η ταχύτερη δυνατή επέμβαση πυ-

ροσβεστικών δυνάμεων. Αυτήν την
προληπτική αποστολή μπορεί και
πρέπει να την αναλάβει μόνο ο στρα-
τός μας, το ταχύτερο δυνατό.

Η Πάρνηθα είναι επικίνδυνα εύ-
φλεκτη, επειδή έχει πυκνό πευκοδάσος
περιφερειακά και ελατόδασος (πάνω
από 800μ.) με ξερά - ημίξερα έλατα
κατά 10-30%. Τυχόν πυρκαγιά θα
εξαπλωθεί ταχύτατα, προπάντων εάν
φυσάει άνεμος.

Κι αν ακόμη σβηστεί η φωτιά το-

πικά, θα αναζωπυρωθεί γρήγορα,
επειδή είναι αδύνατο να σβηστούν
όλα τα αποκαΐδια (ξερά ξύλα και
ρίζες δένδρων ανάμεσα σε πέτρες -
βράχια - πλακολιθιές, βαθιές και δύ-
σβατες χαράδρες με ρεύματα αέρα
κ.λπ.).

Εξαιρετικά διδακτική η πρόσφατη
πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή Θρα-
κομακεδόνων, με τα καταστρεπτικά
της αποτελέσματα, παρά τις ασυγκρί-
τως ευνοϊκότερες εδαφολογικές συν-
θήκες, την σχετικά γρήγορη επέμβαση

μεγάλων πυρο-
σβεστικών δυ-
νάμεων (90 πυ-
ρ ο σ β ε σ τ ι κ ά
οχήματα, πολλά
α ε ρ ο π λ ά ν α
κ.λπ.), τους
φαρδείς δρό-
μους, την κινη-
τοποίηση των
κατοίκων κ.λπ.

Αντιλαμβά-
νεσθε τι θα γί-

νει εάν συμβεί, με τέτοιες καιρικές
συνθήκες, πυρκαγιά στην Πάρνηθα!

Έχω πικρή πείρα από δεκάδες
πυρκαγιές, ως εθελοντής «πυροσβέ-
στης», και κινδύνεψα δύο φορές, στο
Σούνιο (απώλεια αισθήσεων) και στη
Βαρυμπόμπη (αφυδάτωση).

Στην πυρκαγιά στους Θρακομακε-
δόνες, το 1990, γλίτωσε το σπίτι μου,
επειδή είχα κλαδέψει (4 μ. ψηλά) τα
πεύκα στο οικόπεδό μου και σε ζώνη
4μ. στα τρία γειτονικά οικόπεδα. Τα

πεύκα της περιοχής κάηκαν, ενώ τα
δικά μου «πυρακτώθηκαν». Μετά, φύ-
τεψα αργυρόλευκες λεύκες και δεν
διατρέχω πλέον κίνδυνο. Με καλή
υποδομή - φύτευση, ελάχιστο νερό,
τα 5-6 πρώτα χρόνια (σε χωμένα στο
έδαφος πλαστικά δοχεία, για οικονο-
μία νερού και αποφυγή παραφυάδων),
οι λεύκες σε 10 χρόνια ξεπέρασαν τα
15 μέτρα.

Υπολογίζεται ότι ο ανθρώπινος εγ-
κέφαλος, με όγκο - βάρος 2% του
σώματος, απορροφά το 23% του οξυ-
γόνου που αναλίσκει ο οργανισμός
μας, ενώ η καρδιά, η κινητήρια δύ-
ναμη, μόνο το 7%. Ίσως αυτό εξηγεί
πολλά παράξενα αναφορικά με τη γε-
νικότερη συμπεριφορά μας στις με-
γάλες πόλεις τα τελευταία χρόνια.

Αλίμονό μας εάν καταστραφεί η
Πάρνηθα.

Μοναδική λύση να αναλάβει ο
στρατός την προληπτική πυροφύλαξη
της Πάρνηθας!

Γρηγόρης Γ. Βαρελάς
Φλωρίνης 36 - Θρακομακεδόνες

Σημείωση: Η ανωτέρω επιστολή δημο-
σιεύθηκε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, στις
17.7.2004. Επίσης, αναδημοσιεύθηκε
στο μεγάλης κυκλοφορίας περιοδικό ΚΟΡ-
ΦΕΣ (Σεπτ. - Οκτ. 2004). Δυστυχώς, οι
αρμόδιοι δεν έλαβαν τα απαιτούμενα προ-
ληπτικά μέτρα πυροφύλαξης.
Στις 28.6.2007 κάηκαν περίπου 42.000
στρέμματα, τα 2/3 της Πάρνηθας!

Την Πάρνηθα την κάψαμε!
Η ζωή συνεχίζεται!

Προφύλαξη της Πάρνηθας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

2000 τ.μ. γωνιακό, επί της λεωφόρου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως.

Τιμή ευκαιρίας   Τηλ. 6974389030
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To Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων  ευχαρίστησε
για την παρουσία τους τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και
Πολιτισμού Ιωάννη Κατσανδρή και τους  εκπροσώπους
των δημοτικών παρατάξεων, Γιάννη Κασσαβό  (ΑχαρΝΑΙ
Ενεργοί πολίτες), Θάνο Τραβασάρο (Λαϊκή Συσπείρωση)
και Μάκη Συρίγο  (Ενωτική Κίνηση Αχαρνών) και τους
εκπροσώπους του τύπου Άννα Χοχλάκη (Δυτική Όχθη),
Γιώργο Νιώρα (Αχαρνόραμα), Κώστα Ζίγκηρη (Ελεύθερο
Βήμα), Χάρη Δημούτσο (Δεκέλεια).

Το σχολείο είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος
κοινωνικός χώρος. Το ενδιαφέρον όλων,
εκπαιδευτικών, γονέων, τοπικής κοινωνίας και
κυρίως του κράτους, θα πρέπει να επικεντρώνεται
στην ομαλή και ήρεμη λειτουργία του, πέρα από
σκοπιμότητες και περιττές αντιπαραθέσεις.

ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων ανησυχώντας για το

μέλλον της παιδείας μας,  επαγρυπνώντας για τα προ-
βλήματα της σχολικής κοινότητας και μετά από απορίες
που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με την μέχρι τώρα στάση
του Δ.Σ της Ένωσης στο θέμα της υποχρηματοδότησης
των σχ. επιτροπών  και έχοντας ήδη περάσει τα χρονικά
περιθώρια που προβλέπει ο σχετικός νόμος, οφείλουμε
να ενημερώσουμε όλες τις δημοτικές παρατάξεις  για τα
μέχρι τώρα πεπραγμένα μας. 

«Πρόθεσή μας να υπερασπιστούμε τη Δημόσια
και Δωρεάν Παιδεία και ζητάμε από εσάς να είστε
βασικοί αρωγοί και υποστηρικτές σε αυτή μας
την προσπάθεια καθώς θεωρούμε ότι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι το όχημα που οδηγεί τις εξε-
λίξεις τοπικά και διαμορφώνει τις συνθήκες ζωής
των πολιτών που εκπροσωπεί. Είναι ανεπίτρεπτο
τα σχολεία μας να αντιμετωπίζουν προβλήματα
βιωσιμότητας λόγω έλλειψης ή αν θέλετε κακής
διαχείρισης οικονομικών πόρων.»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Αχαρνών με τις επιστολές

προς τον Δήμαρχο με αρ. πρωτ. 35/2011 (19/05/11)
και 41/2011 (11/07/11), τα Δελτία Τύπου 6/2011
(31/05/11) και 11/2011 (12/9/11), την εισήγηση στη
συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου την 13/09/11
με θέμα την «Παιδεία», είχε επισημάνει στη Δημοτική
Αρχή τα λειτουργικά προβλήματα που πιθανόν θα προ-

έκυπταν από την αργοπορημένη και χωρίς πλάνο
λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.

Είχαμε ήδη συναντηθεί με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας
και τους προέδρους των σχολικών επιτροπών, τους
είχαμε μεταφέρει τις ανησυχίες μας και τους προβλη-
ματισμούς μας, εκφράσαμε τις σκέψεις μας για τον
τρόπο λειτουργίας των νέων Σχολικών Επιτροπών
ζητώντας ταυτόχρονα ενημέρωση για τον τρόπο λει-
τουργίας που αυτοί θα χρησιμοποιήσουν ( σχ. ΔΤ 01 , ΔΤ
10)

Την 18/10/11 μας κοινοποιείται κοινή ανακοίνωση
όλων των  διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των
σχολείων του δήμου μας, όπου «υπογραμμίζουν τις
καθημερινές δυσλειτουργίες που παρεμποδίζουν
το έργο τους, δυσχεραίνουν τη λειτουργία των
σχολείων, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των
μαθητών, με τα σχολεία να έχουν εγκαταλειφθεί στην
τύχη τους και να εκκρεμούν μείζονος σοβαρότητας προ-
βλήματα.

Καταγγέλλεται κατασπατάληση των πόρων της
Σχολικής Επιτροπής με αποστολή υλικού που δεν αν-
ταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων,
ενώ άλλες που είναι επιτακτικές και άμεσες δεν καλύ-
πτονται.

Επίσης παρατηρούνται από τη Σχολική Επιτροπή
και άλλες υπηρεσίες του Δήμου, ανάρμοστες προ-
σπάθειες παρέμβασης στο εκπαιδευτικό έργο και
τη λειτουργία των σχολείων,

Στοιχεία που μας ανησύχησαν και μας προβλημάτισαν
ιδιαίτερα.

Ζητήθηκε εκ νέου συνάντηση με την  Δημοτική Αρχή,
θεωρώντας ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο.

Παράλληλα Το  Δ. Σ. της Ένωσης Γονέων Αχαρνών
συμμετέχει στην παράσταση διαμαρτυρίας, Γονιών,
Εκπαιδευτικών και μαζικών φορέων την Παρασκευή
16/9/11 στα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Καλέσαμε στις 28/09/2011 όλα τα μέλη μας σε μια
ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της
Ένωσης και  πορεία προς το δημαρχείο όπου εκτός των
άλλων καταγγείλαμε για άλλη μια φορά την έλλειψη
χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών.

Είναι η γνωστή σε όλους …σαν παρέλαση,
όπως «βαφτίσθηκε» από εκπρόσωπο της Δημοτικής
Αρχής.

Ζητήσαμε την καθιέρωση συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου αποκλειστικά με θέμα την παιδεία,  το
οποίο πραγματοποιήθηκε τελικά  στις 26/09/11  και ει-
σηγηθήκαμε όλα τα προβλήματα που απασχολούν τα
σχολεία μας και για τα οποία απαιτούνται άμεσες λύσεις,
ενώ με εισήγηση του δημάρχου πάρθηκε η απόφαση
να δημιουργηθεί επιτροπή για θέματα παιδείας
στην οποία προεδρεύει και υποχρεούται να συγ-
καλέσει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, αποτελούμενη
από εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων,
την Ένωσης Γονέων και Εκπαιδευτικούς  με σκοπό
την επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύψουν
στα Σχολεία του Δήμου μας.

Η επιτροπή αυτή αδικαιολόγητα δεν έχει ακόμα
συσταθεί.

Σημειώνεται ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
Παιδεία ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών δήλωσε ότι
τα χρήματα που έχει παραλάβει ο δήμος βρίσκονται σε
συγκεκριμένο κωδικό και είναι στην διάθέση των σχολικών
επιτροπών όταν αυτά ζητηθούν.

Στις 8/11/12 Το Δ.Σ της Ένωσης καλεί όλα τα μέλη
των Συλλόγων Γονέων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, τους γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, τις
δημοτικές παρατάξεις, σωματεία, συλλόγους, και άλλους
φορείς, σε ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην
Κεντρική Πλατεία και πορεία στο Δημαρχείο Αχαρνών
με κύριο αίτημα να δοθούν άμεσα τα χρήματα των
κρατικών επιχορηγήσεων για το 2011.

Ήδη υπήρχε πρόβλημα σε όλα σχεδόν τα σχολεία, με
πετρέλαιο, απλήρωτους λογαριασμούς, έλλειψη βιβλίων
κ.λπ.

Είχαμε ήδη επιβεβαιωθεί δυο μήνες μετά την έναρξη
του σχολικού έτους.

Παράλληλα οι εκπρόσωποί μας στις Σχ. Επιτροπές
και ΔΕΠ   κατ΄ εντολή του Δ.Σ. πιέζουν για την σωστή
λειτουργία των Σχ. Επιτροπών  ζητώντας στοιχεία:
Απόδοση χρημάτων που είχαν φτάσει ήδη τις € 662.549,14,
χρηματικά υπόλοιπα παλαιών Σχ. Επιτροπών, προμήθειες
με διαγωνισμούς και όχι με απ ευθείας αναθέσεις  κλπ.

Ήταν κοινό μυστικό. Είχαμε ενδείξεις ότι χρήματα
που προορίζονταν μόνο για τις Σχ. Επιτροπές και τα είχε
παραλάβει ο Δήμος, τα χρησιμοποιούσε για άλλους σκο-
πούς.

Παράτυπο αφού προβλέπεται σύμφωνα με τον Ν.
3320/23-02-05

(Ρυθμίσεις θεμάτων Νομικών Προσώπων Δημόσιου
Τομέα και Ο.Τ.Α.) ΦΕΚ48, Κεφάλαιο Γ, άρθρο 18, παρά-
γραφος 7.

Τέλος στις 08/02/12 συμμετείχαμε, με τα ίδια αιτήματα,
στην κινητοποίηση του συλλόγου εκπαιδευτικών πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης «Ο Σωκράτης». 

Στις 20/02/12 ο εκπρόσωπος της Ένωσης στις Σχ.
Επιτροπές ζήτησε εγγράφως από τους Προέδρους αντί-
γραφο βιβλίου Εσόδων - Εξόδων και οικονομικό απο-
λογισμό προηγούμενου έτους, μαζί με τα σχ. δικαιολο-
γητικά, όπως  προβλέπεται από το άρθρο 3 της απόφασης
8440/24-02-11  του Υπουργείου Εσωτερικών, «Καθορισμός
λειτουργίας Σχ. Επιτροπών».

Αντ’ αυτού δημοσιεύθηκε ένας  προσωρινός απολο-
γισμός της πρωτοβάθμιας με πάρα πολλά κενά, παρόλο
που είχε ήδη υπογραφή σύμβαση με εταιρεία οικονομικής
διαχείρισης.

Συνολικά τα χρήματα που πρέπει να έχουν πάρει οι
Σχ. Επιτροπές είναι: 

Α. 662.549,14 € της κρατικής επιχορήγησης για τα
λειτουργικά έξοδα των σχολείων για το 2011 ως εξής: 

1η Δόση € 199.003,55
Τα πήρε ο Δήμος στις 8/2/11, κατανεμήθηκαν από

ΔΕΠ στις 30/11/11 και δόθηκαν στις σχ. επιτροπές την
15/02/12 

2η Δόση € 199.003,55
Τα πήρε ο Δήμος στις 19/04/11, κατανεμήθηκαν από

ΔΕΠ στις 30/11/11 και δόθηκαν στις σχ. επιτροπές την
20/03/12 

3η Δόση € 132.669,03
Τα πήρε ο Δήμος στις 03/09/11, κατανεμήθηκαν από

ΔΕΠ στις 10/09/11 και δόθηκαν στις σχ. επιτροπές την
11/11/11 

4η Δόση € 132.669,03 
Τα πήρε ο Δήμος στις 16/11/11, κατανεμήθηκαν από

ΔΕΠ στις 30/11/11 και δόθηκαν στις σχ. επιτροπές την
20/01/12 

B. € 249.770,00  από το ΣΑΤΑ για επισκευαστικά και
τη συντήρηση των σχολείων για το 2011 ως εξής: 

1η Δόση € 136.460,00
Τα πήρε ο Δήμος στις 31/10/11, κατανεμήθηκαν από

ΔΕΠ στις 30/01/12 και δεν δόθηκαν ακόμα στις Σχ. Επι-
τροπές.

2η Δόση € 113.310,00 
Τα πήρε ο Δήμος στις 27/12/11, κατανεμήθηκαν από

ΔΕΠ στις 30/01/12 και δεν δόθηκαν ακόμα στις Σχ. Επι-
τροπές.

Γ. € 132.470,12 της κρατικής επιχορήγησης για τα
λειτουργικά έξοδα των σχολείων για το 2012 ως εξής: 

1η Δόση € 132.470,12
Τα πήρε ο Δήμος στις 22/02/12, κατανεμήθηκαν από

ΔΕΠ στις 20/03/12 και αναμένουμε να δοθούν στις Σχ.
Επιτροπές στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Εκκρεμούν τα  € 26.000,00  που δόθηκαν στο Δήμο
από το υπουργείο για φωτοτυπίες λόγω της έλλειψης
βιβλίων και κατανεμήθηκαν από την ΔΕΠ στις 20/03/12,
ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμα το ακριβές υπόλοιπο των
προηγούμενων Σχ. Επιτροπών, καθώς και της πιθανής
επιχορήγησης του Δήμου.

Αυτονόητο είναι ότι τα μέχρι τώρα ποσά που έχουν
έρθει από το υπουργείο, δεν είναι αρκετά ώστε να
καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των 110 σχολικών
μονάδων του Δήμου μας, γι αυτό διεκδικούμε έκτακτη
επιχορήγηση αλλά και αύξηση της ετήσιας τακτικής επι-
χορήγησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ :   ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :   ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΗΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ :  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΤΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
TΟ  ΜΕΛΟΣ: ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ  ΜΕΛΟΣ:   ΠΟΥΡΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Νέο Δ.Σ. Συλλόγου Γυναικών Βαρυμπόπης
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Τζένη Ιακωβίδου

Σας ευχαριστούμε γιά την συνεργασία 

Το Δ.Σ του Συλλόγου Γυναικών Βαρυμπόπης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ   Τετάρτη 21/03/2012



Μετά από χρόνια που λένε στους ανθρώπους
ότι η ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
να σταματήσει ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ, επιτέλους σας λέμε
τον εναλλακτικό τρόπο.

1. Κάθε άνθρωπος έχει καρκινικά κύτταρα
στο σώμα του. Αυτά τα καρκινικά κύτταρα δεν
φαίνονται στις συνήθεις εξετάσεις, εφόσον δεν
έχουν πολλαπλασιαστεί σε ορισμένα δισεκατομ-
μύρια. Όταν ο γιατρός διαβεβαιώνει τους καρ-
κινοπαθείς ότι δεν υπάρχουν πλέον καρκινικά
κύτταρα στο σώμα τους μετά από θεραπεία,
αυτό σημαίνει απλώς ότι είναι αδύνατη η ανίχνευση
των καρκινικών κυττάρων στις εξετάσεις τους,
επειδή ο αριθμός τους δεν ανέρχεται καν στο
ανιχνεύσιμο ποσό.

2. Καρκινικά κύτταρα εμφανίζονται από 6
έως και περισσότερες από 10 φορές στη ζωή
ενός ανθρώπου.

3. Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα ενός
ατόμου είναι ισχυρό, τα καρκινικά κύτταρα κα-
ταστρέφονται και έτσι αποτρέπεται ο πολλα-
πλασιασμός τους και κατά συνέπεια ο σχηματισμός
όγκων. (Προσέξτε αυτή την σημείωση: ισχυρό
ανοσοποιητικό, θα αναφερθούμε στο επόμενο
άρθρο). 

4. Όταν κάποιος έχει καρκίνο, αυτό υποδεικνύει
ότι παρουσιάζει πολλαπλές διατροφικές ελλείψεις.
Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται σε γενετικούς,
περιβαλλοντικούς και διατροφικούς παράγοντες,
καθώς και στον τρόπο ζωής του ατόμου. 

5. Για να ξεπεραστούν οι πολλαπλές
διατροφικές ελλείψεις, πρέπει να αλλάξει
η διατροφή και να συμπεριληφθούν
συμπληρώματα, τα οποία θα ενισχύσουν
το ανοσοποιητικό σύστημα.

6. Η χημειοθεραπεία έχει να κάνει με τη δη-
λητηρίαση των ραγδαία αναπτυσσόμενων καρ-
κινικών κυττάρων, αλλά και με την καταστροφή
των ραγδαία αναπτυσσόμενων υγειών κυττάρων
στο μυελό των οστών, την γαστρεντερική οδό
κ.λπ. και μπορεί να προκαλέσει οργανικές βλάβες,
στο ήπαρ, τους νεφρούς, την καρδιά, τους πνεύ-
μονες κ.λπ.

7. Η ακτινοβολία καταστρέφει τα
καρκινικά κύτταρα και παράλληλα,
καυτηριάζει, σημαδεύει και καταστρέφει
υγιή κύτταρα, ιστούς και όργανα.

8. Η αρχική θεραπεία με ακτινοβολίες και χη-
μειοθεραπεία συχνά μειώνει το μέγεθος ενός
όγκου. Ωστόσο, η παρατεταμένη χρήση χημει-
οθεραπείας και ακτινοβολίας δεν έχει ως απο-
τέλεσμα την περαιτέρω καταστροφή ενός όγκου. 

9. Όταν το σώμα φέρει υπερβολικό τοξικό

φορτίο από χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες,
το ανοσοποιητικό σύστημα έχει είτε κατασταλεί
είτε καταστραφεί, έτσι το άτομο μπορεί να υπο-
κύψει σε διάφορα είδη μολύνσεων και επιπλο-
κών.

10. Η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία μπο-
ρούν να προκαλέσουν τη μετάλλαξη των καρκι-
νικών κυττάρων, ούτως ώστε να γίνουν πιο αν-
θεκτικά με αποτέλεσμα να καταστρέφονται πιο
δύσκολα. Οι χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να
έχουν ως αποτέλεσμα την εξάπλωση των καρ-
κινικών κυττάρων και σε άλλες περιοχές.

11. Ένας αποτελεσματικός τρόπος καταπο-
λέμησης του καρκίνου είναι η εξασθένηση των
καρκινικών κυττάρων, με το να μην τους παρέχεται
η τροφή που χρειάζονται για να πολλαπλασια-
στούν.

ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕ:
α. Η ζάχαρη τρέφει τον καρκίνο. Αφαι-

ρώντας τη ζάχαρη από τη διατροφή μας απο-
μακρύνουμε μία σημαντική πηγή ενέργειας από
τα καρκινικά κύτταρα. Τα υποκατάστατα ζάχαρης,
όπως τα Canderel, NutraSweet, Equal, Spoonful
κ.λπ. παράγονται από ασπαρτάμη, που είναι
βλαβερή. Ένα καλύτερο φυσικό υποκατάστατο
θα ήταν το μέλι Manuka ή οι μελάσες αλλά μόνο
σε πολύ μικρές ποσότητες. Το επιτραπέζιο αλάτι
περιέχει χημικές προσθήκες για να αποκτήσει
το λευκό του χρώμα.

Καλύτερη εναλλακτική είναι μπαχαρικά τύπου
Bragg ‘ s aminos ή θαλασσινό αλάτι.

β. Το γάλα κάνει το σώμα μας να παράγει
βλέννα, ιδίως στη γαστρεντερική οδό. Ο καρκίνος
τρέφεται από τη βλέννα. Διακόπτοντας το γάλα
και υποκαθιστώντας το με γάλα σόγιας χωρίς
προσθήκη γλυκαντικών, τα καρκινικά κύτταρα
εξασθενούν.

γ. Τα καρκινικά κύτταρα ευδοκιμούν σε όξινα
περιβάλλοντα. Μία διατροφή βασισμένη στο
κρέας είναι όξινη. Είναι προτιμότερο να τρώμε
ψάρι και λίγο κοτόπουλο, από ότι μοσχαρίσιο ή
χοιρινό κρέας. Το κρέας περιέχει επίσης αντιβιοτικά,
αυξητικές ορμόνες και παράσιτα που είναι όλα
επιβλαβή, ειδικά για καρκινοπαθείς.

δ. Μία διατροφή που αποτελείται από 80%
φρέσκους χυμούς και λαχανικά, σιτηρά ολικής
αλέσεως, σπόρους, ξηρούς καρπούς και λίγα
φρούτα σας βοηθά να δημιουργήσετε ένα αλκαλικό
περιβάλλον στο σώμα σας. Το 20% μπορεί να
αποτελείται από μαγειρεμένα γεύματα στα οποία
να περιλαμβάνονται τα φασόλια. Οι χυμοί από
φρέσκα λαχανικά παρέχουν ζωντανά ένζυμα
που απορροφούνται εύκολα και φτάνουν στα

κύτταρα μέσα σε 15 λεπτά τρέφοντας και ενι-
σχύοντας την ανάπτυξη υγιών κυττάρων. Για
την πρόσληψη ζωντανών ενζύμων και τη δημι-
ουργία υγιών κυττάρων δοκιμάστε να πιείτε
φρέσκο χυμό λαχανικών (από τα περισσότερα
λαχανικά, συμπεριλαμβανομένων των βλαστών
από τα φασόλια) και να φάτε ωμά λαχανικά 2 ή
3 φορές την ημέρα. Τα ένζυμα καταστρέφονται
σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου
(104 βαθμοί Φαρενάιτ).

ε. Αποφεύγετε καφέ, τσάι και σοκολάτα,
τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα καφεΐνης.
Το πράσινο τσάι είναι η καλύτερη εναλλακτική
και έχει ιδιότητες κατά του καρκίνου ( με μέτρο).
Νερό, καλύτερα καθαρισμένο ή φιλτραρισμένο,
για την αποφυγή γνωστών τοξινών και βαρέων
μετάλλων που περιέχονται στο νερό της βρύσης.
Το αποσταγμένο νερό είναι όξινο και καλύτερα
να αποφεύγεται.

12. Η πρωτεΐνη του κρέατος είναι δύσπεπτη
και απαιτεί πολλά πεπτικά ένζυμα. Το άπεπτο
κρέας που παραμένει στα έντερα αποσυντίθεται
και έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη συσσώρευση
τοξικών ουσιών.

13. Τα τοιχώματα των καρκινικών κυττάρων
αποτελούνται από μία σκληρή πρωτεϊνική στιβάδα.
Αποφεύγοντας ή μειώνοντας την κατανάλωση
κρέατος απελευθερώνονται περισσότερα ένζυμα
που επιτίθενται στα πρωτεϊνικά τοιχώματα των
καρκινικών κυττάρων με αποτέλεσμα τα κύτταρα
φονείς να μπορούν να τα καταστρέψουν.

14. Ορισμένα υποκατάστατα ενισχύουν το
ανοσοποιητικό σύστημα (IP6, Flor ssence, Essiac,
αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία,
ουσιαστικά λιπαρά οξέα κ.λπ.). άλλα υποκατά-
στατα, όπως η βιταμίνη Ε, είναι γνωστό ότι προ-
καλούν απόπτωση ή προγραμματισμένο κυτταρικό
θάνατο, τη φυσιολογική μέθοδο του σώματος
να απορρίπτει τα κατεστραμμένα, ανεπιθύμητα
ή αχρείαστα κύτταρα.

15. Ο καρκίνος είναι μία ασθένεια του μυαλού,
του σώματος και της ψυχής. Ένα ενεργό και
θετικό πνεύμα θα βοηθήσει τον μαχητή του
καρκίνου να επιβιώσει. Ο θυμός, η πικρία και τα
δυσάρεστα συναισθήματα θέτουν το σώμα σε
ένα αγχώδες και όξινο περιβάλλον. Μάθετε το
πνεύμα σας να αγαπά και να συγχωρεί. Μάθετε
να χαλαρώνετε και να απολαμβάνετε τη ζωή.

16. Τα καρκινικά κύτταρα δεν μπορούν να
ευδοκιμήσουν σε οξυγονωμένα περιβάλλοντα.
Η καθημερινή άσκηση και οι βαθιές αναπνοές
βοηθούν στη διοχέτευση περισσότερου οξυγόνου
στα κύτταρα. Η οξυγονοθεραπεία είναι μία ακόμα

μέθοδος που χρησιμοποιείται για την καταστροφή
των καρκινικών κυττάρων.

1. Μην τοποθετείτε πλαστικά δοχεία σε φούρνο
μικροκυμάτων.

2. Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό στην κα-
τάψυξη.

3. Μην τοποθετείτε πλαστικές μεμβράνες σε
φούρνο μικροκυμάτων.

Το Johns Hopkins έστειλε πρόσφατα αυτό το
μήνυμα σε ένα από τα ενημερωτικά του δελτία.
Οι πληροφορίες αυτές κυκλοφόρησαν και στο
Walter Reed Army Medical Center. Οι διοξίνες
προκαλούν καρκίνο και ειδικά καρκίνο του μα-
στού.

Είναι ιδιαίτερα δηλητηριώδεις για τα κύτταρα
του σώματός μας. Μην ψύχετε πλαστικά μπουκάλια
με νερό, καθώς η διαδικασία αυτή απελευθερώνει
διοξίνες από το πλαστικό. Πρόσφατα ο Δρ.
Edward Fujimoto, Διευθυντής του προγράμματος
ευεξίας στο Castle Hospital εμφανίστηκε σε μία
τηλεοπτική εκπομπή για να εξηγήσει αυτόν τον
κίνδυνο για την υγεία μας.

Μίλησε για τις διοξίνες και για το πόσο μας
βλάπτουν. Τόνισε ότι δεν πρέπει να ζεσταίνουμε
τρόφιμα στο φούρνο μικροκυμάτων μέσα σε
πλαστικά δοχεία.

Αυτό ισχύει κυρίως για τρόφιμα που περιέχουν
λιπαρά. Πρόσθεσε ότι ο συνδυασμός λίπους,
υψηλής θερμοκρασίας και πλαστικού, απελευ-
θερώνει διοξίνη στο φαγητό και στη συνέχεια
στα κύτταρα του σώματος. Αντ΄ αυτού συνέστησε
τη χρήση γυαλιού, όπως CorningWare, Pyrex
ή κεραμικών δοχείων για το ζέσταμα τροφίμων.
Το αποτέλεσμα είναι ίδιο, αλλά χωρίς διοξίνες.
Έτσι, στιγμιαία τρόφιμα και σούπες που ζε-
σταίνονται σε φούρνο μικροκυμάτων πρέπει
να αφαιρούνται από τις πλαστικές τους συ-
σκευασίες και να ζεσταίνονται σε άλλο δοχείο.
Το χαρτί δεν είναι κακό αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι
περιέχει. Ασφαλέστερη λύση είναι η χρήση
σκευών από πυρίμαχο γυαλί, Corning Ware
κ.λπ. Το πρόβλημα της διοξίνης είναι ένας από
τους λόγους.

Επίσης επεσήμανε ότι πλαστικές μεμβράνες
όπως εκείνες τύπου Sanitas, είναι το ίδιο επι-
κίνδυνες όταν τοποθετούνται πάνω από τρόφιμα
που μαγειρεύονται στο φούρνο μικροκυμάτων.
Καθώς θερμαίνεται το φαγητό, η υψηλή θερμο-
κρασία προκαλεί ουσιαστικά την τήξη δηλητη-
ριωδών τοξινών από την πλαστική μεμβράνη
και τη διοχέτευσή τους στο φαγητό. Αντί της
μεμβράνης καλύπτετε το φαγητό με μία χαρτο-
πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑἈπρίλιος 201212

Σημαντική Ενημέρωση από το νοσοκομείο John Hopkins για τον Καρκίνο
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Ζούμε στο 2012 και επιβάλλεται να πάψει να
βαρύνεται η Ελληνική οικονομία με κόστη που
δεν υπολογίζονται και δεν εισπράττονται σωστά.

Πρέπει να μελετήσουμε τα υπάρχοντα στοι-
χεία ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων της
Ελλάδας και των χωρών της Ευρωζώνης, για να
καταλήξουμε στην ανακοίνωση ενιαίου λογικού
κόστους για κάθε ιατρική πράξη, εξέταση, πα-
ρέμβαση και επέμβαση, εξέταση εργαστηριακή
και απαραίτητο χειρουργικό υλικό, ειδικά υλικά
αντικατάστασης οργάνων, απαραίτητο αναλώ-
σιμο υλικό και πιθανή χρήση οχημάτων μετακί-
νησης εντός ή εκτός νοσοκομείων. Επίσης στην
ανακοίνωση ενιαίου λογικού κόστους για τη νο-
σηλευτική φροντίδα και κόστος ημερήσιας πα-
ραμονής - νοσήλια νοσοκομείο που παρέχει
φροντίδα, σε δωμάτια 6κλινα, 4κλινα, δίκλινα,
μονόκλινα, μονάδα αυξημένης φροντίδας, μο-
νάδα ειδικής θεραπείας, μονάδα μεταχειρουργι-
κής ανάνηψης. Επίσης ανακοίνωση ενιαίου
λογικού κόστους για μακρόχρονη νοσηλεία ψυ-
χικών παθήσεων.

Η εργασία αυτή θα μας δώσει στοιχεία που
πρέπει να δημοσιοποιηθούν, ώστε να γνωρίζει
κάθε πολίτης, που νοσηλεύεται ή πρόκειται να
νοσηλευθεί σε Ελληνικό νοσοκομείο, αλλά και οι
δημόσιοι ή ιδιωτικοί ασφαλιστικοί φορείς το κό-
στος περίθαλψης των καλυπτόμενων πο-
λιτών ή απόρων ή μεταναστών. Ποιο
ακριβώς θα είναι το κόστος νοσηλίων και
ιατρικών πράξεων και εξετάσεων στα Ελ-
ληνικά Δημόσια νοσοκομεία. Την χρέωση
αυτή θα την απαιτεί η Ελλάδα στο εξής,
αμέσως μετά τη νοσηλεία οποιουδήποτε
ασθενούς από κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό
ασφαλιστικό φορέα, οργανισμό Ελληνικό,
Ευρωπαϊκό ή Διεθνή ή θα χρεώνει αμέσως
τα κράτη προέλευσης ασθενών.

Δεν είναι δωρεάν η νοσοκομειακή
φροντίδα, τα νοσήλια, οι χειρουργικές
πράξεις, οι ιατρικές εξετάσεις και η ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη. Κοστίζουν
πολλά και είναι άδικο να τα πληρώνει όλα
η ελληνική οικονομία, επειδή δεν φροντί-
ζουμε να χρεώνουμε δίκαια όσους και όσο
πρέπει.

Στην Ευρωζώνη παρέχεται νοσοκομει-
ακή φροντίδα, νοσήλια, χειρουργικές πρά-
ξεις, εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη υψηλού επιπέδου, όλα τα

έξοδα άμεσα τα πληρώνουν όσοι νοσηλεύονται,
και επιστρέφοντας την χώρα τους, παίρνουν
πίσω όσα δικαιούνται από τα ασφαλιστικά τα-
μεία τους. Ζητώ να ισχύσει το ίδιο και στην Ελ-
λάδα.

Με τον τρόπο αυτό, το κάθε νοσοκομείο ή
ομάδα νοσοκομείων υπό την ίδια διοίκηση, θα
δημοσιεύουν ετήσιους ισολογισμούς και θα
έχουν εγγράψει απαιτήσεις από κάθε ασφαλι-
στικό φορέα και ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερι-
κού, σε ετήσια βάση. Κάθε χρηστή διοίκηση να
επιβραβεύεται και κάθε διοικητής που δεν τα κα-
τάφερε, να απομακρύνεται και όχι να δοκιμάζει
την τύχη του σε άλλο νοσοκομείο ή άλλο τομέα.

Με πολιτική απόφαση που θα σέβεται πολύ
την οικονομική συγκυρία, πρέπει επίσης να δι-
ευκρινίσουμε σε κάθε αλλοδαπό εργαζόμενο
μετά από πόσα ημερομίσθια έχει νοσοκομειακή
κάλυψη από τον φορέα ασφάλισης εργασίας του
ο ίδιος και η οικογένειά του και σε ποιο ποσοστό.
Με τη διευκρίνιση ότι κάθε επιπλέον έξοδο που
θα προκύπτει, ενυπογράφως δέχεται να το χρε-
ώσουμε σε Ευρωπαϊκό, Διεθνή Οργανισμό περί-
θαλψης ή τη χώρα προέλευσής του.

Δρ. Δημούτσος Ι. Ανδρέας
dimoutso@otenet.gr

6932 206877

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση ιατρικών 
πράξεων και νοσοκομειακών χρεώσεωνΑντικαρκινική Εταιρεία

Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-

ρείας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του Ιατρείου Διακοπής

Καπνίσματος της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού κ. Βασί-

λειο Τσούτσο, Γιατρό Πνευμονολόγο και τις Επισκέπτριες Υγείας

κ. Ευαγγελία Παπαγιάννη και κ. Αγγελική Βλάσση, συνεχίζει το

πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών της Α΄ Βάθμιας και Β΄Βάθ-

μιας Εκπαίδευσης της πόλης μας για τις βλαβερές συνέπειες του

καπνίσματος, που έχει αρχίσει από την άνοιξη του 2011.

Το πρόγραμμα έχει εξαπλωθεί σ’ όλη την πόλη των Αχαρνών

και η ανταπόκριση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών

είναι πολύ μεγάλη και όσο γίνεται γνωστό το πρόγραμμα τόσο

περισσότερα σχολεία εκφράζουν την επιθυμία  να ενταχθούν σε

αυτό.

Η ενημέρωση γίνεται με προβολή διαφανειών και παράλληλα

οι μαθητές συμμετέχουν  σε συζήτηση με πολύ ενδιαφέρον.

Παράλληλα διανέμονται και φυλλάδια, ανάλογα με την ηλικία

των παιδιών με χρήσιμες πληροφορίες

Το κάπνισμα είναι παγκοσμίως η κυριότερη αιτία καρκίνου που

μπορεί να προληφθεί. Οι δράσεις της Ελληνικής αντικαρκινικής

Εταιρείας έχουν σαν κύριο άξονα την ανάδειξη της αξίας της πρό-

ληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της

νόσου.

Σύμφωνα με μελέτες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, στις

περισσότερες χώρες του κόσμου, όπως και στην Ελλάδα, ο καρ-

κίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά

νοσήματα. Η συχνότερη από τις αιτίες θανάτου από καρκίνο παγ-

κοσμίως είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Η βασικότερη αιτία πρό-

κλησής του είναι το κάπνισμα.

Επίσης προγραμματίζεται  σε συνεργασία με τοπικούς φορείς

ενημέρωση και σε ομάδες ενηλίκων.

Οι παρεμβάσεις αυτές του παραρτήματος Αχαρνών της Ελλη-

νικής Αντικαρκινικής Εταιρείας έχουν στόχο τη διάδοση της υπάρ-

χουσας γνώσης αλλά και τη δημιουργία νέας, ώστε να

αναπτυχθούν πρότυπα και εργαλεία πρόληψης και να διαμορ-

φωθεί δίκτυο ελέγχου του καρκίνου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-2467871.

Για το Δ.Σ. του Παραρτήματος Αχαρνών

Της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Παναγιώτης Χ. Καζανάς

Χειρουργός Οδοντίατρος
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Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 22
Απριλίου 2012 οι τετραήμερες πολιτι-
στικές εκδηλώσεις, που οργάνωσε ο
Δήμος Αχαρνών για τον εορτασμό της
Ζωοδόχου Πηγής. 

Ήταν ένα πανηγύρι το οποίο, όπως
και πέρυσι, βασίστηκε στην παράδοση
και την αξιοποίηση του τοπικού πολι-
τιστικού στοιχείου και ντόπιων καλλι-
τεχνών. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη
19 Απριλίου, με χορούς από το Δήμο
Αχαρνών, το σύλλογο των Κρητών, των
Ηπειρωτών και τέλος του λαογραφικού
συλλόγου «Ο Κόκκινος Μύλος».

Την βραδιά έκλεισαν τα παιδιά του
Ωδείου, τα οποία είχαν ετοιμάσει αφιέ-
ρωμα στον λαϊκό μας τραγουδιστή Μι-
χάλη Μενιδιάτη.

Στην εκδήλωση, εκπροσωπώντας
τον Μιχάλη Μενιδιάτη, παραβρεθήκαν
τα παιδιά του, τα οποία προσέφεραν
εκ μέρους του ανθοδέσμες στους μα-
θητές του Ωδείου.

Η επόμενη ημέρα, Παρασκευή 20
Απριλίου, ξεκίνησε με την περιφορά
της εικόνας της Ζωοδόχου Πηγής συ-
νοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου
και πλήθους κόσμου. Στο τέλος της λι-
τανείας ο Δήμος προσέφερε κέρασμα
σε όλους τους παρευρισκόμενους, προ-
σφορά του τοπικού καταστήματος
«ΠΑΥΛΟΥ».

Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγ-
ματοποιήθηκε βράβευση από το ΕΠΙ-
ΣΚΗΝΙΟΝ, των μαθητών που διαγωνί-
στηκαν στην έκθεση με θέμα το Αρχαίο
Θέατρο.

Είχαμε επίσης στη συνέχεια την ευ-
καιρία να απολαύσουμε χορούς και
τραγούδια από το Λύκειο Ελληνίδων,
την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, το σύλ-
λογο των Θεσσαλών, το σύλλογο των
Πελοποννησίων «Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης» και τέλος από την Εύξεινη Λέ-
σχη Αχαρνών «Ο Καπετάν Ευκλείδης». 

Η βραδιά συνεχίστηκε με τον συμ-
πατριώτη μας λαϊκό τραγουδιστή Δη-
μήτρη Γιώτη και την ορχήστρα του, ο
οποίος πραγματικά ξεσήκωσε τον κό-
σμο και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο

Αχαρνών που του πρόσφερε την ευ-
καιρία να τραγουδήσει στον τόπο του.

Την σκυτάλη πήραν οι «ΑΠΟΓΟΝΟΙ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ», ένα νεανικό συγκρό-
τημα από παιδιά της περιοχής μας που
κράτησαν με λαϊκούς ρυθμούς αμείωτο
το ενδιαφέρον του κόσμου.

Το Σάββατο στον προαύλιο χώρο
του Δημαρχείου πραγματοποιήθηκε
αγώνας σκάκι υπό την αιγίδα του Ορει-
βατικού Συλλόγου Αχαρνών, ενώ το
βράδυ στην κεντρική πλατεία οι ΟΝΑΡ
(Λευτέρης Πλιάτσικας - Πενυ Ραμαν-
τάνη) πρόσφεραν στην νεολαία και όχι
μόνο ονειρικές στιγμές.

Την Κυριακή στην πλατεία Καράβου
η Εύα Κανέλλη μαζί με τον Νίκο Παπα-
δόπουλο έντυσαν με τα τραγούδια τους
την βραδιά και έδωσαν ζωή σε μια από
τις ιστορικότερες και αδικημένες πλα-
τείες της πόλης μας. 

Τις εκδηλώσεις παρουσίασαν με ιδι-
αίτερη χάρη οι κυρίες Φάνη Κορδατζή
και Σοφία Κοσμίδου.

Η σημαντικότερη αλλαγή από πλευ-
ράς διοργάνωσης ήταν η ανάπτυξη
των εμπορικών πάγκων επί της οδού
Φιλαδελφείας, η οποία έγινε αποδεκτή
θετικά από όσους επισκέπτες διέσχισαν
το πανηγύρι. Επιπλέον θετικά επέδρασε
η αλλαγή στα καταστήματα τα οποία
βιώνουν εποχές κρίσης και το πανηγύρι
συνέβαλλε ως οικονομική ανάσα. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ευχαριστεί
όσους συμμετείχαν στις εορταστικές
εκδηλώσεις και ειδικά τους τοπικούς
συλλόγους και όσους συνέβαλαν στην
επιτυχια της διεξαγωγής του πανηγυ-
ριού τόσο στο πολιτιστικό του κομμάτι
όσο και στο εμπορικό του.

Η αλλαγή της θέσης του πανηγυριού
αγκαλιάστηκε θερμά από τον κόσμο
και τα όποια μικροπροβλήματα πρό-
εκυψαν, καταγράφηκαν ώστε του χρό-
νου να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώ-
σεις. 

Το πανηγύρι διοργανώθηκε με από-
λυτο σεβασμό στην ιστορία του χωρίς
περιστολή στην ποιότητα αλλά με ιδι-
αίτερα χαμηλό οικονομικό κόστος, όπως
αντίστοιχα και πέρυσι. 

To πλέον επιτυχημένο πανηγύρι 
της Ζωοδόχου ΠηγήςΩς αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων έχω

την υποχρέωση να παρουσιάσω τον απολογισμό
των πεπραγμένων από τις διευθύνσεις που υπά-
γονται στις αρμοδιότητες μου για την χρονιά που
μας πέρασε.

Όπως τόνισα και  στην εισήγησή μου  για το τε-
χνικό πρόγραμμα του 2012 η θέση του Αντιδημάρ-
χου Τεχνικών Έργων σε έναν Δήμο καταχρεωμένο,
ο οποίος στερείται βασικών υποδομών σε πολλές
πολεοδομικές ενότητες και σε συνδυασμό με τις
σημερινές συνθήκες που υπάρχουν στην χώρα μας,
είναι κυριολεκτικά θλιβερή.  

Χωρίς να υπάρχει ίχνος πρόθεσης για δικαιολογίες
δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην τραγική κατά-
σταση στην οποία βρισκόταν ο Δήμος που παρα-
λάβαμε και δυστυχώς συνεχίζει να βρίσκεται
παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλ-
λονται από την νέα διοίκηση. Άλλωστε ως γνωστόν
είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δεν έχουμε καμία ευθύνη
για την κατάντια στην οποία σήμερα βρίσκεται η
πόλη μας.  

Παρόλες όμως τις δυσκολίες καταβάλλοντας φιλό-
τιμες προσπάθειες  και σε συνεργασία με  το προ-
σωπικό του δήμου πιστεύω ότι δώσαμε το στίγμα
μας για κάτι διαφορετικό σε ότι αφορά την διαχεί-
ριση και την διοίκηση του Δήμου μας.

Αναφερόμενος στο «φτωχό» (μιας και είμαι αυ-
στηρός κριτής) έργο μας οφείλω να τονίσω τα πα-
ρακάτω:

Διάνοιξη του βόρειου παράδρομου της Αττι-
κής οδού. Το συγκεκριμένο σημείο ταλαιπωρούσε
για πολλά χρόνια τους διερχόμενους οδηγούς δη-
μιουργώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο προκα-
λώντας τον εκνευρισμό και όχι μόνο, των οδηγών.

Δημιουργία ραμπών για την διέλευση ΑΜΕΑ
στην οδό Δεκελείας. Χωρίς χρήματα το προσω-
πικό του Δήμου μας έδωσε μια ανάσα κυκλοφο-
ριακή στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ηλεκτροφωτισμός και διαμόρφωση πλα-
τειών 6 τον αριθμό σε διάφορες πολεοδομι-
κές ενότητες.

Ενδιαφερθήκαμε και ακολουθώντας τις νό-
μιμες διαδικασίες κατεδαφίσαμε κτήρια τα
οποία είχαν γίνει στέκια παραβατικών απε-
λευθερώνοντας  τους κοινόχρηστους χώ-
ρους δίνοντας ανάσα στους γύρω κατοίκους.
(ΛΑΘΕΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟ).

Ξεκινήσαμε τις νόμιμες διαδικασίες ώστε να
απελευθερώσουμε τους κοινόχρηστους χώ-
ρους από επίδοξους καταπατητές. Ειλικρινά
είναι εντυπωσιακή η αδιαφορία που υπήρχε από
τις προηγούμενες αρχές για την  Δημοτική περιου-
σία η οποία άνοιγε τις ορέξεις πολλών καταπατη-
τών.

Τελειώνει μέχρι το τέλος του μήνα το σήριαλ
της κατασκευής ειδικού τμήματος σύνδεσης
του αγωγού στον παράδρομο της Αττικής
Οδού. Είναι ένα έργο που θα δώσει τεράστια οικο-
νομική ανάσα σε τουλάχιστον 400 οικογένειες στην
περιοχή της Χαραυγής. Επιβάλλεται να πω ότι, το
συγκεκριμένο έργο ταλαιπωρούσε τους κατοίκους
από το 2006 και καταφέραμε την αποπεράτωση
του μετά από επίπονες και σκληρές διαπραγματεύ-
σεις (τις οποίες φυσικά γνωρίζει και ο σύλλογος της
περιοχής)  με τον εργολάβο. 

Η τεχνική υπηρεσία εκπόνησε την μελέτη
των συνδέσεων αποχέτευσης στους Θρακο-
μακεδόνες, το έργο δημοπρατήθηκε και οι
συνδέσεις θα ξεκινήσουν σε 10-15 ημέρες.

Δημοπρατείται στις 7 Φεβρουαρίου 2012 το
υπόλοιπο τμήμα δικτύου αποχέτευσης των
Θρακομακεδόνων προϋπολογισμού € 5,7
εκατ. 

Εγκρίθηκε από την διαχειριστική αρχή η κα-
τασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών
ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ- ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΠΥΡΓΟΥΘΙ – ΧΑΡΑΥΓΗΣ του Δήμου Αχαρνών,
το έργο θα δημοπρατηθεί εντός 2 μηνών,
ακολουθεί επίσης πολύ σύντομα αφού κατα-
τεθούν από την υπηρεσία διορθώσεις στην
μελέτη το δίκτυο ακαθάρτων περιοχών
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ–ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ–ΧΑΜΟΜΗΛΟΥ. Οι
συγκεκριμένες μελέτες οι οποίες είχαν υποβληθεί
παλαιότερα διορθώθηκαν από την υπηρεσία και
επαναϋποβλήθηκαν , ταυτόχρονα σε συνεργασία
με τον Δήμαρχο ασκήσαμε  έντονες πιέσεις στην
περιφέρεια οι οποίες απέδωσαν καρπούς.

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η έγκριση (το
αργότερο μέχρι  τον Ιούνιο) της μελέτης
αγωγού όμβριων στην Αγ. Άννα – Γεροβουνό
(οδός Σάμου). Την συγκεκριμένη μελέτη την επι-
καιροποιήσαμε  και την ξαναυποβάλαμε με την
απαλλαγή από Μελέτη περιβαλλοντολογικών επι-
πτώσεων.

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα υποβληθούν οι
μελέτες όμβριων για Κεντρικό Μενίδι, με κα-
τασκευή δύο δεξαμενών ανάσχεσης στον
Άγιο Αθανάσιο και στην οδό Κολοκοτρώνη.
Το συγκεκριμένο έργο θα δώσει τεράστια ανάσα
στο πρόβλημα του κεντρικού Μενιδίου. 

Κατασκευάσθηκε επί τέλους η γέφυρα στην
Αγ. Φανουρίου η οποία εξυπηρετεί πολλούς
κατοίκους της πόλης μας μειώνοντας την κί-
νηση  στις άλλες εισόδους.

Δημοπρατήθηκε η πολεοδομική μελέτη της
ενότητας 17 (ΜΟΝΟΜΑΤΙ)

Καταθέσαμε μελέτες  μετά από πρόσκληση
του ΕΠΠΕΡΑΑ οι οποίες εγκρίθηκαν για την
ενεργειακή αναβάθμιση 4 σχολικών κτηρίων
€1,2 εκατ.

Τέλος πρέπει να αναφερθώ στην προσπά-
θεια που καταβάλλαμε ως Δημοτική αρχή
χωρίς χρήματα και με τον φόβο πολλές
φορές να μείνουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι
να προσπαθούμε να δώσουμε λύση έστω και
πρόχειρη στα τεράστια προβλήματα των κα-
τοίκων (στρώσιμο δρόμων με 3Α , επικάλυψη
λάκκων, εργασίες επισκευής και συντήρη-
σης σχολείων).

Επειδή πάνω απ΄ όλα για εμάς προέχει η εξυ-
πηρέτηση των πολιτών πρέπει να αναφέρω
επίσης ότι το καλοκαίρι έδωσα εντολή στην
υπηρεσία να πραγματοποιήσει συνδέσεις
ακινήτων με τα δίκτυα αποχέτευσης επειδή
ο εργολάβος δεν είχε πληρωθεί. Όποιοι γνω-
ρίζουν από έργα μπορούν να αντιληφθούν
το προσωπικό ρίσκο που ανέλαβα δίνοντας
τέτοια εντολή. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Tου ΚΥΡ από «Το ΒΗΜΑ»

Αναγγελία Γάμου
Ο Αναστάσιος Αλεξανδρίδης του Παναγιώτου και της Νίκης, κάτοικος

Καβάλας και η Αναστασία Ευφραιμίδου του Ιωάννου και της Ελένης,

κάτοικος Αχαρνών, θά τελέσουν τον γάμο τους στα ΄Ανω Λιόσια. 
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O Δήμος Αχαρνών πέρασε ήδη την δική του εβδομάδα
των Παθών, με «δοκιμασίες και προδοσίες».

Αναμένεται η Aνάσταση.

Οι μέρες που πέρασαν ήταν ημέρες Παθών για το Δήμο Αχαρνών. 
Από πλευράς διοίκησης, ο Δήμαρχος Αχαρνών, οι Αντιδήμαρχοι και οι Δη-

μοτικοί Σύμβουλοι, καθημερινά βρίσκονταν σε διαβουλεύσεις, συναντήσεις
με βουλευτές, υπουργούς και με όσους άλλους θα είχαν τη δυνατότητα να
βοηθήσουν στο να αποτραπεί η παράνομη απόφαση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. 

Στην όλη προσπάθεια συνέβαλλαν τα μέγιστα ο Βουλευτής Ντίνος Βρεττός
και ο Υποψήφιος Βουλευτής Θανάσης Κατσιγιάννης, οι οποίοι αποτέλεσαν το
συνδετικό κρίκο με όλες τις πτέρυγες της Βουλής και όλα τα κόμματα έμαθαν
από πρώτο χέρι την πραγματικότητα για την Αμυγδαλέζα. 

Σε κάθε μεγάλο γεγονός υπάρχουν όσοι συμβάλλουν πραγματικά, όσοι
δήθεν συμβάλλουν ή επιλέγουν το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου και όσοι είτε
σκόπιμα είτε από ανοησία θέτουν εμπόδια στην επίτευξη των επιδιωκόμενων
στόχων.  

Ακόμα και σε κρίσιμη συνεδρίαση της τελευταίας ημέρας  δεν έλειψαν
άστοχες κορώνες παρουσία του Δημάρχου, συνοδευόμενες από χλιαρή στήριξη
των αιτημάτων του Δήμου αλλά και του συνόλου του Αχαρναϊκού λαού. 

Κατά την ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου στη Βουλή, ο Δήμος Αχαρνών
με τις συνεχείς πιέσεις προς όλα τα κόμματα έστρεψε το ενδιαφέρον της
συζήτησης για το εξαιρετικά σημαντικό νομοσχέδιο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, απο-
κλειστικά στην επίμαχη τροπολογία που αποτελεί την κερκόπορτα για την λει-
τουργία του Κέντρου Παράνομων Μεταναστών στην Αμυγδαλέζα. Δυστυχώς
παρά τις πιέσεις προς όλα τα κόμματα η τροπολογία υπερψηφίστηκε.

Ο Δήμος Αχαρνών εκφράζει ευχαριστίες στους παρακάτω για την αμέριστη
στήριξή τους:

Στους παρακάτω Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής οι οποίοι έμπρακτα στήριξαν
την πόλη μας κατά την ψηφοφορία της τροπολογίας και ειδικότερα:

Τον κ. Ντίνο Βρεττό από το ΠΑΣΟΚ, τον κ. Αθ. Μπούρα από τη Νέα Δημο-
κρατία, τον ανεξάρτητο βουλευτή κ. Γ. Βλάχο, τους κ. Β. Οικονόμου και Αθ.
Λεβεντη από τη ΔΗΜΑΡ, τον κ. Καλαποθαράκο από το ΛΑΟΣ.

Οι υπόλοιποι βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής είτε ψήφισαν υπέρ της
τροπολογίας, είτε απείχαν. 

Οφείλονται επίσης ευχαριστίες στο ΛΑΟΣ, η κοινοβουλευτική ομάδα του
οποίου προκάλεσε ονομαστική ψηφοφορία, με αποτέλεσμα να έχουμε τη δυ-
νατότητα να γνωρίζουμε ποιοι βουλευτές στήριξαν ευθαρσώς τα δίκαια
αιτήματα της πόλης μας.

Για την ιστορία, την τροπολογία υπερψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ και η Δη-
μοκρατική Συμμαχία, ενώ την καταψήφισαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα,
δηλαδή, Δημοκρατική Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, Ανεξάρτητοι Έλληνες. 

Ο Δήμος Αχαρνών και η Δημοτική Αρχή διαβεβαιώνει τον Αχαρναϊκό Λαό
ότι η παράνομη ενέργεια του υπουργού κ. Μιχ.Χρυσοχοΐδη ο οποίος αυθαίρετα
στράφηκε ενάντια στην πόλη μας, θα τύχει της ανάλογης νομικής αντίδρασης. 

Το μέλλον της πόλης μας θα το προστατέψουμε με κάθε νόμιμο τρόπο προ-
κειμένου να μην είναι ο Δήμος Αχαρνών η εύκολη επιλογή όπως ανερυθρίαστα
παραδέχθηκε ο Γιάννης Σγουρός στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βασιζόμενος
στην έως τώρα πρόσφατη ιστορία της πόλης.

Παράλληλα ο Δήμος Αχαρνών δεν μπορεί να συνδράμει αυθαίρετες ενέργειες
βίας πλησίον της Σχολής, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για   τους
κατοίκους της πόλης, αλλά και για τις επιχειρήσεις σε μια εποχή που η επιχει-
ρηματικότητα πλήττεται βίαια.

Ο αγώνας για τη δικαίωση της πόλης μας έχει ήδη ξεκινήσει και θα
δικαιωθεί. 

Ὁ Δήμαρχος κύριος Σωτήρης Ντοῦρος, μέ βάση τήν ἐμπειρία του, δήλωσε
ὅτι τό σενάριο αὐτό τό ἔχουμε ζήσει καί σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές πόλεις. Θά
ἐξελιχθεῖ δηλαδή, σέ μιά μικρή πόλη μέ γιατρούς, σχολεῖα, κ.λ.π., μέ ἀπώτερο
στόχο νά ὑποβαθμιστεῖ ἡ περιοχή καί νά τήν ἀγοράσουν μεγάλα τράστ σέ ἐλά-
χιστη τιμή, προκειμένου νά κάνουν μπίζνες. Χαρακτήρισε δέ, τό νομοσχέδιο
προεκλογικό πυροτέχνημα τοῦ κυρίου Χρυσοχοΐδη γιά προσωπικό ὄφελος,
δεδομένου ὅτι πολιτεύεται στήν Β΄ Ἀθηνῶν.  

Στήν συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς 6ης Ἀπριλίου ὁ Δήμαρχος
διέγραψε τήν κυρία Ἀναστασία Μπράχου ἀπό τήν παράταξή του, ἐπειδή τόν
κατηγόρησε ὅτι γνώριζε τά σχέδια γιά τό στρατόπεδο μεταναστῶν καί εἶχε συ-
νηγορήσει, μέ ὑπονοούμενο ὅτι εἶχε οἰκονομικό ὄφελος.

Χρήστος Καλαποθαράκος 
Βουλευτής ΛΑΟΣ

Υποψηφιος Βουλευτής Περιφέρειας Ν. Αττικής
ΛΑ.Ο.Σ.

ΓΙΑΤΙ την ημέρα που έκλεινε η ΒΟΥΛΗ ήρθε 
η τροπολογία για την Αμυγδαλέζα;

Την ημέρα που έκλεινε η Βουλή ήρθε για ψήφιση η τροπολογία
για το χώρο υποδοχής παράνομων μεταναστών στην Αμυγδαλέζα.

Στόχος, όπως είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ήταν ο
πρώτος χώρος κλειστής προσωρινής φιλοξενίας παράνομων μετα-
ναστών να λειτουργήσει αμέσως μετά το Πάσχα σε ειδικούς χώρους
της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα.

ΓΙΑΤΙ κε. Χρυσοχοΐδη τόσο καιρό δεν έγινε τίποτα;
ΓΙΑΤΙ όλα έγιναν χωρίς να ρωτήσουμε κανένα;
ΓΙΑΤΙ παραμονές εκλογών;
Ποιός θα απαντήσει στους πολίτες;

Περιμένει ακόμη απαντήσεις ο δήμαρχος Αχαρνών, Σωτήρης
Ντούρος, οι εκπροσώποι του δημοτικού συμβουλίου, οι κάτοικοι ...

H χρήση των εγκαταστάσεων της Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα
θα είναι πιλοτική, μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία και άλλων τέτοιων
χώρων στην υπόλοιπη Ελλάδα, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης .... επέμεινε
ότι η δημιουργία του κέντρου για τους λαθρομετανάστες θα ωφε-
λήσει την τοπική κοινωνία. ΠΩΣ κε. Χρυσοχοΐδη; ΠΩΣ θα προσφέ-
ρει σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, κατά το διάστημα
λειτουργίας του;

Η θέση του ΛΑΟΣ την επομένη των εκλογών, αν είμαστε στην
Κυβέρνηση, θα απαιτήσουμε να φύγουν οι λαθρομετανάστες.

᾿Αμυγδαλέζα
῾Η κόντρα ὅλου τοῦ Δήμου καί τῶν τοπικῶν βουλευτῶν μέ τόν

κύριο Χρυσοχοΐδη, ἔχει κορυφωθεῖ. ῾Ο ὑπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. ἐκλι-
παροῦσε τούς βουλευτές νά ψηφίσουν πᾶσῃ θυσίᾳ τήν τροπολογία,
ἴσως γιά προσωπικό ὄφελος, ἀφοῦ εἶναι ὑποψήφιος στήν Β΄
᾿Αθηνῶν. Τώρα ὁ πόλεμος μεταφέρεται σέ νομικό ἐπίπεδο καί
ὑπάρχουν βάσιμα στηρίγματα ἀπό πλευρᾶς Δήμου γιά νά τήνἐπι-
τυχία.

Κατά δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ, στό στρατόπεδο θά ἐγκατασταθοῦν
ἀσθενεῖς μέ ἔιτζ, χολέρα, ἡπατίτιδα, λέπρα, ναρκομανεῖς, κ.λ.π.
῾Ο κίνδυνος γιά τήν περιοχή εἶναι τεράστιος καί ἀπό ἀπόψεως
ὑγείας καί ἀπό ἀπόψεως ἀσφαλείας. Τέτοια κέντρα θά ἔπρεπε νά
δημιουργοῦνται μακριά ἀπό κατοικημένες περιοχές, ἀλλά καί
πάλι αὐτά εἶναι ἡμίμετρα. Χρειάζεται πολιτική βούληση ὥστε νά
ἀποτρέπεται ἡ εἴσοδος λαθρομεταναστῶν καί ἡ ἄμεση ἀπέλαση
τῶν ὑπαρχόντων. Τό νά ἀδειάζουν κάποια σημεῖα τοῦ κέντρου
ἀπό τούς ταλαίπωρους αὐτούς ἀνθρώπους καί νά μεταφέρεται
τό πρόβλημα περιφερειακά, εἶναι ἀπλῶς μιά τρύπα στό νερό.



Το Αθλητικό

Σωματείο Ολυμ-

πιακού Χωριού

«ΦΟΙΒΟΣ» διορ-

γανώνει το 1o
«OLYMPIC VIL-
LAGE TENNIS

OPEN» στις εγκαταστάσεις των γηπέ-
δων τένις του Ολυμπιακού Χωριού.

Ημερομηνίες αγώνων:

Έναρξη: Παρασκευή 4 Μαΐου 2012

Λήξη: Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 
Τα Σαββατοκύριακα από τις 5 Μαΐου

μέχρι τις 29 Μαΐου, από τις 10:00 το

πρωί έως τις 22:00 το βράδυ. Κατ’ εξαί-

ρεση αγώνες θα διεξάγονται και την

Τετάρτη από τις 21:00 και μετά, καθώς

και την Παρασκευή από τις 16:00 ως τις

22:00. Σε περίπτωση κακών καιρικών

συνθηκών μπορεί να υπάρξουν διαφο-

ροποιήσεις στην ώρα έναρξης και στο

πρόγραμμα των αγώνων.

Το πρόγραμμα των αγώνων θα αναρ-

τηθεί σε πίνακα του γηπέδου καθώς

και στις ιστοσελίδες 

www.foivostennis.blogspot.com &

www.asoxfoivos.gr

από την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012.

Κατηγορίες:

1.Κατηγορία ανδρών 1: 14 έως 39 ετών

2.Κατηγορία ανδρών 2: 39 έως 50 ετών

3.Κατηγορία Open γυναικών

* Οι άνδρες της κατηγορίας 2 μπορούν

να αγωνιστούν και στην κατηγορία 1 εφό-

σον αυτοί το επιθυμούν.

** Θα υπάρξει κατηγορία 2ης ευκαι -

ρίας γι’ αυτούς που θα αποκλειστούν στον

1ο γύρο.

Τρόπος διεξαγωγής:

Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν

στα 2 νικηφόρα set των 6 games (6-6

tie-break των 7 πόντων) και σε περί-

πτωση ισοπαλίας 1-1 set θα διεξάγεται

match tie-break των 10 πόντων.

Στις κατηγορίες ανδρών 1 και αν-

δρών  2  στους  ημιτελικούς  και  τους

τελικούς οι αγώνες θα παιχτούν στα 2

νικηφόρα  set  των  6  games  με  tie-

break σε όλα τα set.

Επιφάνεια:
4 γήπεδα green set.

Οργανωτική επιτροπή:
Νίκος Σωτηρόπουλος 

(επιδιαιτητής)

Ζαρκάδας Παναγιώτης 

(επιδιαιτητής)

Χριστίνα Τσώχου

Καρβέλας Χαράλαμπος
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Το Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιακού
Χωριού «Αθηνά» συνεχίζει τη φιλοξενία
των πανελληνίων αθλητικών εκδηλώ-
σεων. Στις 7 & 8 Απριλίου διοργανώ-
θηκαν οι τελικοί του Πανελληνίου Πρω-
ταθλήματος στο Δυτικό Γυμναστήριο
του Ολυμπιακού Χωριού όπου 

ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΑΝ Η ΒΑΣΩ ΜΙΛΛΟΥΣΗ
ΚΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ 

Παράλληλα, τα προγράμματά τους πα-
ρουσίασαν οι Βασίλης Τσολακίδης και
Βλάσης Μάρας, που προετοιμάζονται
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και
η Μιλλούση και καταχειροκροτήθηκαν
από τους θεατές που γέμισαν το γυμνα-
στήριο. 

Στις γυναίκες, η Βάσω Μιλλούση ανα-
δείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας στο
σύνθετο ατομικό για τέταρτη φορά στην
καριέρα της, έπειτα από τις αντίστοιχες

επιτυχίες του 2002, του 2009 και του 2010
(πέρσι είχε απουσιάσει από τη διοργά-
νωση, όπως και όλοι οι πρωτοκλασάτοι
αθλητές).

Η 28χρονη πρωταθλήτρια του Γ.Σ. Καλ-
λιθέας πήρε 53,250 βαθμούς στο σύνθετο,
αφήνοντας αρκετά πιο πίσω τη Δήμητρα
Σταματιάδου του Ορφέα Καλαμαριάς
(49,500 β.) και τη Μυρόπη Χριστοφιλάκη
της Ειρήνης Περιστερίου (48,250 β.). Πα-
ράλληλα, η Μιλλούση άφησε πολύ καλές
εντυπώσεις στη δοκό ισορροπίας, όπου
βαθμολογήθηκε με 14,800, εκτελώντας
πρόγραμμα με συντελεστή δυσκολίας
6,1. 

Στους άνδρες, ο Βασίλης Τσολακίδης
ήταν εκπληκτικός στο δίζυγο και πήρε
την υψηλότερη βαθμολογία της ημέρας
(15,300 β.), ενώ ο Βλάσης Μάρας βαθ-
μολογήθηκε με 15.900 τη δεύτερη μέρα

αφήνοντας άφωνους τους θεατές.
Το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο ατο-

μικό κατέκτησε ο Δημήτρης Μαρκούσης
της Ολυμπιακής Φλόγας, ο οποίος συγ-
κέντρωσε 85,500 βαθμούς και αναδείχ-
θηκε πανελληνιονίκης για τρίτη φορά,
έπειτα από το 2008 και το 2009. Στο
βάθρο τον ακολούθησαν οι δίδυμοι Γιάν-
νης Τούγκας (81,500) και Παναγιώτης
Τούγκας (80,850) της Ειρήνης Περιστε-
ρίου, επαναλαμβάνοντας τις αντίστοιχες
περσινές διακρίσεις τους. 

Εξάλλου, ο Γιώργος Τσερκέζοβ του
Αλέξανδρου Θεσσαλονίκης, ο οποίος
πρώτευσε στο άλμα εφήβων με 14,350
β., κατέκτησε το έπαθλο «Χρήστος Φαν-
δρίδης», που είναι αφιερωμένο στη μνήμη
του αδικοχαμένου πρωταθλητή και απο-
νέμεται στον έφηβο με την υψηλότερη
επίδοση στους τελικούς οργάνων.

ΟΑθλητικός Σύλλογος Ολυμπιακού Χωριού «Αθηνά» φιλοξένησε στο Δυτικό
Γυμναστήριο του Ολυμπιακού Xωριού, το πανελλήνιο πρωτάθλημα Ρυθμικής

Γυμναστικής, που διοργάνωσε η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και έλαβε
χώρα στις 30 & 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου. 

Συμμετείχαν 78 νεάνιδες και 23 γυναίκες από 25 συλλόγους από όλη την
Ελλάδα, που εκπροσώπησαν την αφρόκρεμα της ρυθμικής γυμναστικής της
Βέροιας, του Βόλου, της Λάρισας, της Χαλκίδας, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης
και της Αθήνας, που προκρίθηκαν από τους ημιτελικούς της Θεσσαλονίκης.

Κορωνίδα της διοργάνωσης ήταν η πρώτη παρουσίαση του προγράμματος
της Εθνικής μας ομάδας για τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου.

Στις γυναίκες η Βαρβάρα Φίλιου του “Α.Π.Σ. Ολυμπιακός” με 104.550 βαθμούς
και στις νεανίδες η Βασιλική Γάσπαρη του “Γ.Σ. Ηλιούπολης” με 98.200 βαθμούς
αναδείχτηκαν νικήτριες στο σύνθετο ατομικό, ενώ οι αθλήτριες παρέλαβαν τα
μετάλλιά τους τόσο από τις Ολυμπιονίκες Πανταζή Κλέλια και Χριστοδούλου Εύα,
αλλά και από τον πρόεδρο του Α.Σ.Ο.Χ. “Αθηνά” Ανδρέα Πετράκη και την
Πρόεδρο του Συλλόγου των κατοίκων του Ολυμπιακού Xωριού Εύα Πασχαλίδου.

Φοιτητής Πολυτεχνείου παραδίδει μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

και ΦΥΣΙΚΗΣ, σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου με 10 € την ώρα. 

Κάτοικος Ολυμπιακού Χωριού  210.2476331 -  6986178155

ΒΑΣΩ ΜΙΛΛΟΥΣΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΜΠΟΡΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

Την  20-4-2012 το πρωί, συνελήφθη στις Αχαρνές από αστυνομικούς της Ασφάλειας Μενιδίου,
19χρονος Ρουμανικής καταγωγής, για κατοχή και διακίνηση ηρωίνης. Ειδικότερα, αστυνομικοί
της Ασφάλειας Μενιδίου μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, εντόπισαν τον ανωτέρω δράστη και
την οικία που χρησιμοποιούσε σαν χώρο απόκρυψης των ναρκωτικών (καβάτζα) και τον συνέλαβαν.
Στη κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Ποσότητα ΗΡΩΙΝΗΣ βάρους 2.260 γραμ., 500
δισκία VULBEGAL, 220 δισκία HIPNOSEDON, Κοκαΐνη βάρους 0,3 γραμ., 1 συσκευή κινητής
τηλεφωνίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.


