
Kάποιοι φρόντισαν βάσει
ὀργανωμένου σχεδίου νά
χρωκοπήσουν τήν Ἑλλάδα

καί τήν Κύπρο γιά νά ὑφαρπά-
ξουν τόν πλοῦτο τους ἔναντι πι-
νακίου φακῆς. Δέν πρέπει νά
ξεχνᾶμε ὅμως ὅ,τι τά οἰκονομικά
προβλήματα, ὅσο τραγικά καί
νά εἶναι, κάποτε ἀποκαθίστανται.
Ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας
τό πιθανότερο εἶναι νά μήν
ἀνακτηθεῖ ποτέ.

Καί μήν μᾶς πεῖ κάποιος τό
ἀμίμητο «ἡ Κύπρος κεῖται μα-
κράν», γιατί ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι
ἑλληνικό κομμάτι καί εἶναι προ-
δοσία ἡ ἐγκατάληψίς της, δέν
πρέπει νά μᾶς διαφεύγει ὅτι οἱ
ἐξελίξεις στό κυπριακό εἶναι
ἀρρήκτως συνδεδεμένες μέ τά
θέματα τοῦ Αἰγαίου, τῆς Θρά-
κης καί κυρίως θά ἐπηρεάσουν
τόν καθορισμό τῆς ἑλλαδικῆς
ΑΟΖ.

Βεβαίως πάντα ὑπάρχουν πρό-
θυμοι ψοφοδεεῖς πολιτικοί (ἀπα-
τεώνες ἤ βλάκες διαλέξτε) μέ
τήν ἄνευ ὅρων ὑποτέλεια νά τούς
διακρίνει, ὅπως φέρεται νά πα-
ραπονέθηκε ὁ ἀντιπρόεδρος τῶν
ΗΠΑ κύριος Μπάιντεν μέ τή γνω-
στή ὠμότητα (ἤ εὐθύτητα) τῶν
Ἀμερικανῶν σέ Ἕλληνα μεγα-
λοεπιχειρηματία ὁμογενῆ, ὅ,τι οἱ
ἐξ Ἑλλάδος ἐπίσημοι δέν συζη-
τοῦν μαζί του, ἀλλά «τοῦ γλεί-
φουν τά παπούτσια». Σχετικά,
Ἀμερικανοί καί Ρώσοι ἔχουν ἕνα

κοινό σημεῖο ὡς πρός τήν Ἑλλά-
δα: Μᾶς θεωροῦν ἀναξιόπιστους.
Δέν χρειάζεται πολύ ψάξιμο.
Ἀναζητεῖστε ποιοί ἦταν ὑπέρ τοῦ
«σχεδίου Ἀνᾶν».

Ἔτσι λοιπόν ὁ κυπριακός λαός
ἀφοῦ αὐτοχειριάστηκε ψηφίζον-
τας τόν τραγικό Χριστόφια (κα-
ταστρόφια), συνέχισε τά ἐγκλη-

ματικά λάθη του, φέρνοντας στήν
ἐξουσία τόν ἀμετανόητο ἀνα-
νιστῆ Ἀναστασιάδη. 

Ἡ λύση τοῦ κυπριακοῦ εἶναι
ἁπλούστατη: Ἄν φύγουν ὅλα τά
ξένα στρατεύματα ἀπό τό νησί
καί οἱ ἔποικοι, τῶν ὁποίων ἡ πα-
ρουσία συνιστᾶ ἔγκλημα πολέ-
μου, τά ὑπόλοιπα εἶναι πανεύ-
κολα. Καί δέν τό λέμε μόνον
ἐμεῖς, ἀλλά καί Τούρκος δημο-
σιογράφος: Συγκεκριμένα ὁ γνω-

στός ἀρθρογράφος τῆς Sabah, En-
gin Ardıç, ὁ ὁποῖος πάντα δια-
κρίνεται γιά τίς θαρραλέες δη-
μόσιες τοποθετήσεις του, σέ ἕνα
ἄρθρο κόλαφο, εἰδικά γιά τήν
ἑλληνική καί κυπριακή ἡγεσία,
μέ τόν χαρακτηριστικό τίτλο,
«Aykırı Kıbrıs yazısı», δηλαδή,
«Διαφορετική ἄποψη γιά τό Κυ-

πριακό», ἀναφέρει ξεκάθαρα, ὅ,τι
καί αὐτή τήν φορά θά ἀποτύχουν
ὅλες οἱ προσπάθειες γιά τήν ἐπί-
λυση τοῦ κυπριακοῦ, οἱ ὁποῖες
μάλιστα πατρονάρονται ἀπό ἐξω-
τερικούς παράγοντες, ἄν δέν ἀπο-
χωρήσουν πρῶτα τά τουρκικά
στρατεύματα ἀπό τήν Κύπρο.

Ἡ πρόταση γιά «κοινό ἀνα-
κοινωθέν», πέραν τοῦ ὅτι τίποτα
δέν ἀναφέρει γιά τίς ἐγγυήσεις,
τά ξένα στρατεύματα, τίς βάσεις

κτλ, περιγράφει τήν δημιουργία
ἑνός τερατώδους κρατικοῦ ἐκτρώ-
ματος, μή λειτουργικοῦ, ἀντιδη-
μοκρατικοῦ καί μή βιώσιμου.
Μπροστά σέ αὐτό τό καθεστώς
τῆς Ζυρίχης ὠχριᾶ. Τό περίεργο,
γιά νά μήν πούμε ἐξωφρενικό,
εἶναι ὅτι καί ὁ κύριος Σαμαρᾶς
ἀναφέρθηκε σέ «δυό κοινότη-
τες».

Τό μόνο αἰσιόδοξο εὐτυχῶς,
εἶναι ὅ,τι αὐτό τό ἀπαράδεκτο
προσύμφωνο προβλέπει ὅ,τι πρέ-
πει νά περάσει ἀπό δημοψήφι-
σμα. Περιμένουμε βεβαίως σέ
αὐτό τό διάστημα νά ἐνταθοῦν
οἱ πιέσεις καί οἱ ἐκβιασμοί πρός
τούς πολίτες, νά κορυφωθεῖ ἡ
προπαγάνδα ἀπό τούς «χρήσι-
μους ἠλίθιους» καί ἀπό τά ἀργυ-
ρώνητα ΜΜΕ, ἀλλά ὑπάρχει καί
τό ἀντίβαρο. Εἶναι ὁ πρόεδρος
τῆς «Συμμαχίας πολιτῶν»
Γιῶργος Λιλλήκας, ὁ Πρόεδρος
τῆς ΕΔΕΚ Γιαννάκης Ὁμήρου, ὁ
Πρόεδρος τοῦ ΔΗΚΟ Νίκος Πα-
παδόπουλος, γιός τοῦ σπουδαι-
ότερου Ἕλληνα πολιτικοῦ τῶν
τελευταίων δεκαετιῶν καί  ἀρκε-
τοί ἀκόμη νουνεχεῖς δημόσιοι
ἄνδρες, πού τοποθετοῦν τό ἐθνι-
κό συμφέρον πάνω ἀπό τά προ-
σωπικά ὀφέλη.

Ὅλοι αὐτοί κατακεραυνώνουν
τό προδοτικό αὐτό «δεύτερο σχέ-
διο Ἀνᾶν» καί ἔτσι ἐλπίζουμε ὁ
κυπριακός λαός νά ἐπιλέξει ἕνα
βροντερό ΟΧΙ.

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com

Χρέωση σπιτιῶν στό Ὀλυμπιακό Χωριό Σελ. 3

Δέν κινδυνεύει το ΙΚΑ Σελ. 3

Ὑποσχέσεις τοῦ Ὑπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ 
πρός τόν Δῆμο Σελ.  11

Ἑκατό χρόνια ἀπό τόν Αὐτονομιακό 
Ἀγώνα τῶν Βορειοηπειρωτῶν Σελ.  13
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Τό 504 ἀπό τήν Δεκέλεια Σελ.  3

Ἐσχάτη προδοσία
Παραδίδουν τήν Κύπρο στήν μπότα τοῦ Ἀττίλα

Προσοχή! Ἐάν θέλει κάποιος νά ψηφίσει στίς ἐκλογές τοῦ Μαΐου
στόν τόπο κατοικίας του (πού ἐπιβάλλεται ὅπως ἔχουμε ἀναλύσει στό
51ο φύλλο), ἐνῶ ἔχει τά δικαιώματά του ἀλλοῦ, πρέπει νά τά μεταφέρει
μέχρι τίς 28 Φεβρουαρίου.

῾Η διαδικασία τῆς μεταδημότευσης εἶναι ἀρκετά ἁπλή. Μέ τά δύο τε-
λευταῖα ἐκκαθαριστικά (φωτοτυπίες) ἤ λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ὅπου  φαί-
νεται ἡ διαμονή του τά δύο τελευταῖα χρόνια, πηγαίνει κάποιος στό
κοντινό Ἀστυνομικό Τμῆμα καί παίρνει βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
Μέ αὐτήν πηγαίνει στόν Δῆμο καί τελειώνει ἀμέσως. ῎Αν θέλει, μέ
ἐξουσιοδοτήσεις, μεταφέρει τά δικαιώματα καί τῶν ἄνω τῶν 18 ἐτῶν
μελῶν τῆς οἰκογενείας του. Ὑπ’ ὅψιν ὅτι ψηφίζουν καί οἱ γεννηθέντες
τό 1996 ἀνεξάρτητα ἀπό ποιόν μῆνα γεννήθηκαν.

Μεταδημότευση μέχρι τίς 28 Φεβρουαρίου



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗΦεβρουάριος 20142

Γλωσσικά

Ἐγγραφεῖτε συνδρομητές στήν ἐφημερίδα μας.
Ἐνισχύετε μιά προσπάθεια γιά τό καλό τῆς περιοχῆς.

Ἀριθμός λογαριασμοῦ ALPHA BANK: 139-002101-157453

Λογαριασμός Ἐθνικῆς Τραπέζης: 890/604937-00
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Ἀγαπητοί συμπολίτες
Μέχρι τόν Ἰούνιο ὅπως εἶναι

φυσικό, ἔχουμε κυρίαρχο θέμα τίς
ἐκλογές. Στόν Δῆμο μας φαίνεται
πώς θά παλέψουν γιά τίς δύο πρῶτες
θέσεις οἱ κύριοι Κατσιγιάννης,
Ντοῦρος καί Κασσαβός. Οἱ κύριοι
Τοπαλιανίδης καί Γρηγοριάδης,
ἐλπίζουν σέ μία ἀξιοπρεπῆ παρουσία.
Οἱ κύριοι ὁ Καμπόλης καί Βρεττός
δείχνουν νά ἕπονται. Νέες παρατάξεις
πού ἀκούγονται, δέν ἔχουν καμμία
τύχη. Αὐτόν τόν καιρό συζητήθηκε
τό ἐνδεχόμενο κάποιας σύμπραξης
μεταξύ τῶν κυρίων Κατσιγιάνη καί Βρεττοῦ ἡ ὁποῖα θά
ἄλλαζε τά δεδομένα, ἀλλά δέν εἶχε συνέχεια. Θεωροῦμε
ὅτι ζημιωμένος εἶναι κυρίως ὁ δεύτερος. Ἐν πάση περι-
πτώσει ἔχουμε τρεῖς μῆνες μπροστά μας καί πολλά
γίνονται μέχρι τότε. 

✦  ✦  ✦

Στά οἰκονομικά ταιριάζει ἡ ρῆσις τοῦ Γέρου τῆς Δη-
μοκρατίας Γ. Παπανδρέου παπποῦ τοῦ σημερινοῦ ««ὅταν
οἱ ἀριθμοί εὐημεροῦν, οἱ ἄνθρωποι δυστυχοῦν». Ἀκοῦμε
γιά πλεονάσματα, γιά μείωση τῆς ὑφέσεως, γιά βελτίωση
τῶν δεικτῶν, γιά θετικές προβλέψεις καί ἀποροῦμε.

Ὅπως ἔχουμε ξαναγράψει, γιά νά
πάρει μπροστά ἡ μηχανή, μία εἶναι
ἡ λύση.Ἰδιωτικές  ἐπενδύσεις. Αὐτές
ὅμως χρειάζονται σταθερό φορολογικό
καθεστώς, χαμηλή φορολογία, ἔλλει-
ψη γραφειοκρατίας, ἔλλειψη δια-
φθορᾶς, ἐργασιακή εἰρήνη καί γε-
νικῶς κλῖμα θετικό. Τί ἀπό ὅλα
αὐτά ἰσχύει; Πῶς λοιπόν περιμέ-
νουμε νά μειωθεῖ ἡ ἀνεργία καί νά
λειτουργήσει ἡ οἰκονομία; Ὅσοι
περιμένουν ἀνάπτυξη ἀπό τό κράτος,
ζοῦν σέ ἄλλη ἐποχή.

Στήν Ἀγορά τί βλέπουμε; Ἐπι-
χειρήσεις πολλῶν δεκαετιῶν κλείνουν. Αὐτές πού ἀκόμα
ζοῦν, μειώνουν τό προσωπικό ἀπό 50% ἕως καί 90%.
Μαγαζιά ξενοικιάζονται καί μένουν κενά, σέ δρόμους
πού κάποτε δέν προλάβαινες νά τά πλησιάσεις καί
ἔπρεπε νά πληρώσεις πολύ «ἀέρα». Ἡ οἰκοδομή πού
εἶναι ἡ παραγωγική μηχανή ψυχορραγεῖ. Ἀπό ποῦ
λοιπόν ἀντλοῦν αὐτήν τήν αἰσιοδοξία; Εἶναι «παρηγοριά
στόν ἄρρωστο μέχρι νά βγεῖ ἡ ψυχή του», εἶναι αἰθερο-
βάμονες, ἤ μήπως προσπαθοῦν μέ νύχια καί μέ δόντια
νά κρατηθοῦν μέχρι τίς εὐρωεκλογές;

✦  ✦  ✦

Στά ἐθνικά τά πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα. Ἡ
ὑποτέλειά μας σέ Ἀμερικανούς καί Τούρκους εἶναι
ὁλοκληρωτική. Τήν Κύπρο τήν παραδίδουμε τελείως.
Στό Αἰγαῖο τρῶμε ἀπανωτά χαστούκια καί σφυρίζουμε
ἀδιάφορα. Ἡ Θράκη συστηματικά μετατρέπεται σέ
νέα Κύπρο καί ἐμεῖς συνεχίζουμε τήν πολιτική τοῦ
κατευνασμοῦ τοῦ θηρίου. Ὁ Γιωργάκης χόρευε τσι-
φτετέλια, ὁ Κωστάκης ἔκανε κουμπαριές καί ἡ πολιτική
συνεχίζεται ἡ ἴδια ἀπό τήν μεριά μας, ἐνῶ ὁ κακός
γείτονας συνεχῶς ἀρπάζει καί δέν σταματάει μέχρι
«νά πιεῖ καφέ στήν Ἀκρόπολη» ὅπως ἔχει δηλώσει
Τοῦρκος πρωθυπουργός, δηλαδή νά γίνει ἡ Ἑλλάδα
ἐπαρχία τῆς νεοθωμανικῆς Τουρκίας.

Μέ τούς ἄλλους γείτονες ἰσχύει τό ρητό «μάθανε ὅτι
γ@@@στε καί πλακώσανε καί οἱ γύφτοι». Οἱ ἀνύπαρκτοι
Σκοπιανοί μᾶς ρεζιλεύουν μέσα στήν αἴθουσα Γερουσίας
τῆς Βουλῆς καί οἱ κύριοι Βενιζέλος καί Τραγάκης πα-
ριστάνουν τά «παγώνια». Οἱ Ἀλβανοί ἐπίσημα, θέλουν
ὅλη τήν Ἤπειρο δικιά τους καί ἐμεῖς περί ἄλλων τυρ-
βάζουμε.

Ἐνῶ λοιπόν ἡ κατρακύλα δέν ἔχει τέλος, περιφέρουμε
τό βλέμμα μας στούς φερέλπιδες «σωτῆρες» καί μᾶς
πιάνει κατάθλιψη. Τελικά ἡ μόνη μας ἐλπίδα εἶναι ἡ
Παναγιά, ὅπως λέει καί ὁ Ἄγγελος Ἀναστασιάδης.

Ἐλεύθερο Βῆμα Ἀχαρνῶν

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

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα
«Τα σχολεία δεν είναι απλώς τόποι προσ -

κτήσεως γνώσεων, αλλά κυρίως φροντι-
στήρια ηθικής, χριστιανικής και εθνικής
αγωγής», κανοναρχούσε ο πρώτος και τε-
λευταίος ορθόδοξος κυβερνήτης της Ελ-
λάδας, Ιωάννης Καποδίστριας.

Και τέτοια σχολεία δεν έχουμε, γιατί

έτσι προέκρινε η ξεπουλημένη, ανθελλη-
νική και αμόρφωτη αριστερή ψευτοδιανόη-
ση, συνεπικουρούμενη από την γονατισμέ-
νη δεξιά. Όχι, δεν πολέμησαν οι πρόγονοι
για μια τέτοια Ελλάδα. Αυτή δεν είναι η
πατρίδα των αγίων και των ηρώων, είναι
ένας εφιάλτης που ζούμε καθημερινά.

ὄχι                                                            ἀλλά
στούς ἑαυτούς μας στόν ἑαυτόν μας
στίς καρδιές μας στήν καρδιά μας
στίς οἰκογένειές μας στήν οἰκογένειά μας
στίς γυναίκες μας στήν γυναῖκα μας
στίς συνοικίες μας στήν συνοικία μας
στούς πατεράδες μας στόν πατέρα μας
τίς ζωές μας τίς ζωές μας
οἱ τύχες μας ἡ τύχη μας
οἱ ψυχές μας ἡ ψυχή μας
συμπεριφορές ἀνθρώπων συμπεριφορά ἀνθρώπων 
νά ἐπιστρέψουμε στίς δουλειές μας στήν δουλειά μας
οἱ Σύλλογοι κόβουν τίς πίττες τους τήν πίττα τους
οἱ ἑτεροδημότες θά πρέπει νά μετα-

κινηθούν στίς ἰδιαίτερες πατρίδες τους στήν ἰδιαίτερη πατρίδα τους
στό Ληξούρι ὁ κόσμος κάθεται

μέσα στά αὐτοκίνητά τους στό αὐτοκίνητό τους
πρέπει νά παραιτηθοῦν ἀπό 

τίς βουλευτικές τους ἔδρες τήν βουλευτική τους ἔδρα

Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453



Τό 2011ἡ ἐφημερίδα μας πῆρε
τήν πρωτοβουλία, συνέταξε καί
ὑπέβαλλε μία αἴτηση πρός τόν Δῆμο
᾿Αχαρνῶν μέ κοινοποίηση πρός τήν
Περιφέρεια Ἀττικῆς καί τό ῾Υπουρ-
γεῖο ῾Υποδομῶν & Μεταφορῶν μέ
θέμα τήν λεωφορειακή σύνδεση Σ.Σ.
“Δεκέλειας” - Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ
- Θρακομακεδόνων - Βαρυμπόπης
καί ἀκόμα δύο αἰτήματα. Αὐτήν τήν
ὑπέγραψαν 29 σύλλογοι καί φορεῖς
τῶν ὡς ἄνω περιοχῶν (σχεδόν ὅλοι
δηλαδή) καί τό δημοσιεύσαμε στό
31ο φύλλο. Ὅλοι ἐνθουσιάστηκαν
μέ αὐτήν τήν ἰδέα, γιατί γνωρίζουν
ὅτι μέ τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ ἡ μετάβαση
στό κέντρο εἶναι 15 λεπτά καί ἀπό
τόν σταθμό Λαρίσης πού κατεβαί-
νουν μετεπιβιβάζονται στό ΜΕΤΡΟ
γιά ὅπου θέλουν. Τό τραῖνο περνάει
κάθε ὥρα (6:35, 7:35, 8:35, κ.ο.κ.)

Δέν ἀρκεστήκαμε βεβαίως στά
ἔγγραφα, ἀλλά προσπαθούσαμε
ὅλον αὐτό τόν καιρό γιά τήν πρα -
γματοποίηση τοῦ αἰτήματος. Μέσα

στό 2013 εἴχαμε 3-4 συναντήσεις μέ
τούς ἁρμοδίους τοῦ ΟΑΣΑ καί σέ
δύο ἀπό αὐτές, μέ ἐνέργειες τοῦ
ἀντιδημάρχου κυρίου Ἀναγνωστό-
πουλου ἀρχικῶς καί τοῦ κυρίου Ξα-
γοράρη κατόπιν, πού πῆρε πολύ ζε-
στά τό συγκοινωνιακό τοῦ Δήμου,
συνεδρίασαν ὁ Δῆμος, ὁ ΟΑΣΑ καί
σύλλογοι ἀπό ὅλο τό Μενίδι. Ἐκεῖ
συμμετεῖχαν καί ἀπό τούς Θρακο-
μακεδόνες καί ὁ Σύλλογος Κατοίκων
Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ καί μᾶς ὑπο-
σχέθηκαν ὅτι βρίσκεται στήν τε-
λευταῖα φάση. Συμφωνήθηκαν καί
ἄλλα, ὅμως τώρα ἀναφερόμαστε
μόνο στό 504. 

Ἔτσι πολύ σύντομα ἡ λεωφορει-
ακή γραμμή 504 δέν θά βγαίνει ἀπό
τή Α’ εἴσοδο, ἀλλά θά πηγαίνει ἀπό
τίς ὁδούς Ἰβίσκου, Ἀδριανοῦ, Σ.Σ.
“Δεκέλειας” καί θά βγαίνει στήν
λεωφόρο Κύμης συνεχίζοντας πρός
Κηφισιά. Ἡ διαδρομή εἶναι κατά
100 μέτρα μικρότερη καί δύο φανά-
ρια λιγώτερα.

Τό 504 ἀπό τήν Δεκέλεια
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Χρέωση σπιτιῶν
Ἀναμένεται σύντομα νά ὁριστεῖ τό τίμημα τῶν σπιτιῶν στό Ὀλυμπιακό

Χωριό. Ἀκούγεται (χωρίς νά εἶναι διασταυρωμένο) ὅτι συζητοῦν γιά 850 €
τό τετραγωνικό μέτρο. Ἄν ἀληθεύει θά εἶναι μιά δυσμενής ἐξέλιξη. Τά τε-
λευταῖα χρόνια προτρέπουμε τούς τοπικούς φορεῖς νά ἀσχοληθοῦν κυρίως
μέ αὐτό τό θέμα, ἀλλά δυστυχῶς φωνάζουμε σέ ὦτα μή ἀκουόντων. Ἡ
οἰκονομική κρίση ἦταν ἕνα καλό ἐπιχείρημα, μαζί μέ ἄλλα, γιά νά τό κα-
τεβάσουμε στά 400 μέ 450 €. 

Ἀντί, λοιπόν, νά ἀγωνίζονται γιά τά τοπικά μας καυτά θέματα, ὁρι-
σμένοι εἶχαν ἐνδιαφέροντα ὑπερτοπικά («πάρτε τό μνημόνιο καί φύγετε
ἀπό δῶ»), ἤ ἐξέφραζαν παράλογες θέσεις («δικά μας εἶναι, δέν πληρώ-
νουμε τίποτα»). Ὅταν ὅμως ἔχεις ἀκραῖες ἀπαιτήσεις χάνεις καί αὐτά πού
θά μποροῦσες νά ἐπιτύχεις. Μέ γνώμονα τό ἀρχαῖο ρητό «μέτρον ἄριστον»
μέ ἐπιχειρήματα καί πειθώ θά μπορούσαμε, ἴσως προλαβαίνουμε ἀκόμα
καί τώρα ἔστω καθυστερημένα,  νά ἐπιτύχουμε συμφέρουσες λύσεις. Δια-
φορετικά θά πληρώσουν οἱ 10.000 κάτοικοι τήν ἀδράνεια καί τίς ἀγκυλώ-
σεις τῶν λίγων στούς ὁποίους ἐμπιστεύθηκαν τήν ἐκπροσώπησή τους.

Δέν κινδυνεύει τό ΙΚΑ 
Τήν Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου ἡ δημοτική παράταξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, προέβει

σέ παράσταση διαμαρτυρίας ἔξω ἀπό τό κτήριο τοῦ ΙΚΑ στό Ὀλυμπιακό Χωριό,

διαμαρτυρόμενη γιά τό κλείσιμο τοῦ ΕΟΠΥΥ. Ἡ κίνηση αὐτή μᾶς βρίσκει σύμ-

φωνους μέν, ἀλλά οἱ πληροφορίες μας ἀναφέρουν ὅ,τι τά πολυϊατρεῖα τοῦ ΙΚΑ

θά τά ἔχουμε γιά πολύ ἀκόμα, ἀλλά ὡς Πρωτοβάθμιο Ἐθνικό Δίκτυο Ὑγείας

(ΠΕΔΥ).

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

A N A K Ο Ι Ν Ω Σ Η
Από την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου και κάθε Πέμπτη από 7.30

μ.μ. – 9.00 μ.μ. τραγουδάμε Παραδοσιακά Τραγούδια στο

2ο Δημοτικό Σχολείο του Ολυμπιακού Χωριού (νότιο)

Ελάτε να τραγουδήσουμε παραδοσιακά τραγούδια από

όλη την Ελλάδα, συντροφιά με το βιολί του Δασκάλου μας

Βαγγέλη Σαραντίδη και το λαούτο του Γιάννη Παυλίδη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ                       ΑΡΓΥΡΩ  ΖΗΣΙΜΟΥ

** πληροφορίες - εγγραφές κατά τη διάρκεια του μαθήματος και στο τη-

λέφωνο 6977759887 Αργυρώ Ζησίμου 



Τ η Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, στο Πνευματικό
Κέντρο Θρακομακεδόνων του Δήμου

Αχαρνών, απολαύσαμε το τελευταίο από τα
16 μαθήματα Παγκόσμιας Ιστορίας της κα-
θηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίας
Μαρίας Ευθυμίου που προσέφερε η Λαο-
γραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΗΣ» στους κατοίκους της πόλης μας.
Μαθήματα που ξεπέρασαν κατά πολύ τα
στενά όρια του Δήμου μας καθώς τα παρα-
κολούθησε ανελλιπώς πλήθος συμπατριωτών
μας από όλα τα σημεία της Αττικής (εκτός
από τις κοντινές περιοχές Κηφισιά, Μαρούσι,
Χαλάνδρι κλπ μέχρι από Πειραιά, Γλυφάδα
και Λαγονήσι ερχόταν κόσμος!). Κι όπως
πάντα ήταν μια βραδιά μαγική.

Η κυρία Ευθυμίου μας επιφύλαξε για το
τέλος αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού στα
βάθη της ιστορίας του πλανήτη μας, έναν
ονειρεμένο επίλογο καθώς συνόδευσε την
ανασκόπηση των μαθημάτων της με ένα εξαί-
σιο «ποτ-πουρί» από μουσικές του κόσμου.
Από τα τύμπανα των Μογγόλων των στεπών
της Ασίας και την πανάρχαια μουσική παρά-
δοση της Κίνας, τους θρησκευτικούς ύμνους
των κυριοτέρων θρησκειών και τα λαϊκά τρα-
γούδια Ευρωπαϊκών λαών μέχρι τη μακρινή
Καραϊβική, τα σπιρίτσουαλς της μεγάλης Μα-
χάλια Τζάκσον και το μυστηριακό ήχο των
μυθικών Ινκας! Το πυκνό ακροατήριο, που
όπως κάθε Δευτέρα είχε κατακλύσει την αί-
θουσα του Π.Κ., άκουγε με θρησκευτική προ-
σήλωση τα θαυμάσια αυτά ακούσματα που
είχε επιλέξει η κυρία Ευθυμίου, ειδικότερα
δε στην ανεπανάληπτη μουσική από το Ναμ-

πούκο του Βέρντι, το πασίγνωστο χορωδιακό
«va pensiero» ξέσπασε σε ενθουσιώδη χει-
ροκροτήματα. 

Την κυρία Ευθυμίου, η οποία σημειωτέον
βραβεύτηκε πρόσφατα στην Παλαιά Βουλή
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως η κα-
λύτερη καθηγήτρια όλων των Ελληνικών Πα-
νεπιστημίων, ευχαρίστησε με συγκινητικά
λόγια ο πρόεδρος του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» κ.
Γιώργος Λιβανός ο οποίος αναφέρθηκε ιδι-
αίτερα στην πολυσχιδή και κυρίως ανιδιοτελή
προσφορά της στην Ελληνική κοινωνία. Της
προσφέρθηκε δε εκτός από ειδική αναμνηστική
πλακέτα και μια θαυμάσια εικόνα της Παναγίας
που φιλοτέχνησε η δασκάλα αγιογραφίας του
συλλόγου κυρία Αναστασία Σιούτα καθώς
επίσης και το βιβλίο εντυπώσεων με τα εν-
θουσιώδη σχόλια όσων παρακολούθησαν φα-
νατικά τον κύκλο των 3ωρων μαθημάτων της.

Στη συνέχεια η κυρία Πάλμα Παπαματθαίου
της προσέφερε ένα ταξίδι για τις Ινδίες το
τίμημα του οποίου συγκεντρώθηκε χάρη στην
πρόθυμη εισφορά της πλειονότητας των «μα-
θητών» και τη γενναιόδωρη προσωπική συμ-
μετοχή του Δημάρχου κ. Σωτήρη Ντούρου
και του Δημοτικού Συμβούλου και προέδρου
της ΔΗΦΑ κ. Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου
ο οποίος σημειωτέον είναι και ο μόνος θε-
σμικός παράγων της πόλης μας που ήταν
συνεχώς παρών όλες τις Δευτέρες! 

Με πολύ θερμά λόγια μίλησαν για την
κυρία Ευθυμίου και για την όλη διοργάνωση
ο Αντιδήμαρχος Θρακομακεδόνων, Παιδείας
και Πολιτισμού κ. Μιχάλης Βρεττός που της
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Ανευθυνοϋπεύθυνοι ή Νοικοκυραίοι; ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΕΝΑ ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΗΜατίνα Λέτσα, που άσκησε το επάγ-
γελμα του δημοσιογράφου περισσότερο

από 40 χρόνια, στο βιβλίο της «Ανευθυ-
νοϋπεύθυνοι ή Νοικοκυραίοι», το οποίο
μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «ΕΠΙ-
ΚΑΙΡΟΤΗΤΑ», επιχειρεί μια δημοσιογραφική
καταγραφή ενός θυμού που σίγουρα υπάρχει
σε όλους μας και είναι εμφανής με την οι-
κονομική κρίση.Tην παρουσίαση αυτού του
βιβλίου έκαναν το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου
2014 στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακε-
δόνων ο Πρόεδρός του Δρ Λαμπρινός Πλα-
τυπόδης, η Δρ Κοινωνιολογίας Τασούλα
Παμουκτσόγλου και η φαρμακοποιός Μαίρη
Μπούρκα, παρουσία και επώνυμων της το-
πικής κοινωνίας μας.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος,
στη ζεστή αίθουσα εκδηλώσεων του Π.Κ.
που υπήρξε σωστό καταφύγιο και για τους
πολλούς συντοπίτες οι οποίοι προσήλθαν,
αναφέρθηκε στο συγγραφικό τόλμημα της
Ματίνας Λέτσα και παρατήρησε πως σαν
δημοσιογράφος έπραξε σωστά και δεν πα-
ρέμεινε σιωπηλή μπροστά σε όσα συμβαί-
νουν γύρω μας.

Ο π. πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Πάνος Σόμ-
πολος επαίνεσε τη συγγραφέα αναφερόμενος

στη δημοσιογραφική της διαδρομή.
Η Τασούλα Παμουκτσόγλου αναφέρθηκε

στην επιδίωξη της συγγραφέως να καταδείξει
την αναγκαιότητα ώστε να εκπαιδευτούν οι
νέοι μας στο πρότυπο του χρηστού πολίτη,
απαιτώντας το καλό παράδειγμα των πα-
λαιοτέρων, επειδή η συντεταγμένη Πολιτεία,
που αποτελείται από όλους μας, μέχρι
σήμερα δεν έχει νουθετήσει καθόλου τους
πολίτες στο «δέον γενέσθαι».

Η Μαίρη Μπούρκα, στη δική της ανα-
φορά τόνισε «πως η συγγραφέας με τα γρα-
φόμενά της μας πείθει ότι η έλλειψη ατομι-
κών ικανοτήτων στη διαχείριση του μικρό-
κοσμου του σπιτιού μας είναι συγχρόνως
και η περπατησιά που έμαθε ο καθένας

από αυτούς που έτυχε
να βρεθεί σε θέσεις ηγε-
σίας.

΄Ετσι φτάσαμε να
λέμε πως «το ψάρι βρω-
μάει από το κεφάλι».

Η ίδια η συγγραφέας
αναφέρθηκε στην πα-
ρατήρησή της στο βιβλίο
«η οικονομική κρίση να
είναι τελευταία ευκαιρία
για αλλαγή πορείας» και
επεσήμανε πως είναι
συνδεδεμένη με την επι-
θυμία της να μοιραστεί

με πολλούς ακόμη νέους μας τις συμβουλές
και τις λύσεις που πάντοτε πρότεινε στα
δικά της παιδιά.

Αυτό φαίνεται εξηγεί και την απόφασή
της να γράψει και το «Ημερολόγιο για το
νοικοκυριό» .

΄Ολοι ευχήθηκαν στη Ματίνα Λέτσα όχι
μόνο να είναι «καλοτάξιδο» το βιβλίο της
αλλά και να το διαβάσουν πολλοί μήπως
και εξαφανιστούν από την ελληνική κοινωνία
τα «ώτα μη ακουόντων».

Συνέχεια στη σελ. 5

“ΝΙΚΑΣ”
ΠΩΛΗΣΕΙΣ & SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 290, AXAΡΝΑΙ

ΤΗΛ.: 210 2388281 - 210 2381638

e-mail: nikas@chevroletnet.gr

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΤΟ ΑΝΟΙΞΕ ΝΙΓΗΡΙΑΝΟΣ

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ)

ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΙΜΑΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ!!!

“ΧΑΡΗΚΕ ΟΤΑΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΕΨΑΧΝΑΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΟΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΛΥΠΗ-

ΘΗΚΕ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ... ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ ΟΤΙ

ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΠΑΨΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ”.

Ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα σε

Αστόρια είναι το ελληνικό βιβλιοπωλείο

που ανήκει στον Sam Chekwas. Αυτό

είναι το μοναδικό ελληνικό βιβλιοπωλείο

στη Νέα Υόρκη! Το Seaburn εδρεύει

στις 33-18 Broadway και προσφέρει μια

ποικιλία από ελληνικά βιβλία. Τα θέματα

που περιλαμβάνονται είναι: αρχαία λο-

γοτεχνία και ιστορία, σύγχρονη λογοτε-

χνία, βιογραφίες, μελέτες, ακόμα και βιβλία τέχνης. Τα βιβλία είναι γραμμένα στα ελληνικά και αγγλικά. 

Ο 48 χρονος ιδιοκτήτης Sam Chekwas είναι Νιγηριανός ο οποίος αισθάνεται ΕΛΛΗΝΑΣ. Μιλάει

άπταιστα ελληνικά. Ήταν φοιτητής στη Νιγηρία, όταν διάβασε την τραγωδία “Αντιγόνη” στα αγγλικά.

Από τότε έγινε ένας μεγάλος υποστηρικτής του ελληνικού πνεύματος. Στη δεκαετία του 1980 ήρθε

στην Ελλάδα για να μελετήσει και να μάθει την ελληνική γλώσσα. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο πανε-

πιστήμιο οδοντίατρος. Εφυγε από τη Θεσσαλονίκη και ταξίδεψε στην Αμερική για να συναντήσει τους

αδελφούς του. Το 1992, άνοιξε τις εκδόσεις Seaburn. Έχει ήδη δημοσιεύσει 120 ελληνικά βιβλία, συμ-

περιλαμβανομένης μιας ανθολογίας με τίτλο “Salonica Press”. Το 1994, εγκαινίασε το βιβλιοπωλείο

του, το οποίο προσφέρει περίπου 7.000 βιβλία. Ποιος τα διαβάζει; “Τις παραγγελίες μου τις παραδίδω

όπου υπάρχει Ελληνικός πληθυσμός», Προσθέτει ο Σαμ. Πρόσφατα υπάρχει μια μείωση στην πώληση

βιβλίων, δεδομένου ότι είναι πολύ ακριβά στην Αμερική. 

Η νεολαία των ομογενών δεν ξέρει πολλά για την ελληνική γλώσσα και τα βιβλία. «Η σύγχρονη Ελ-

λάδα έχει περισσότερα να προσφέρει από την προώθηση της φέτας, της ελιάς και των υπέροχων πα-

ραλιών. Ο “Sam Chekwas” είναι ο αποδέκτης του βραβείου το 2004 από τον Ελληνα πρέσβη. Η ελληνική

κυβέρνηση τον τίμησε αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στα ελληνικά γράμματα. 

Προσπαθεί τώρα για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας με κάθε δυνατό τρόπο. Έχει προσφέρει

μαθήματα Ελληνικής γλώσσας δωρεάν. Τώρα προσπαθεί να πείσει τους Ελληνες να διδάξουν στα παι-

διά τους τη γλώσσα από την οποία όλες οι υπόλοιπες δανείστηκαν λέξεις. 

Ο Sam επισκέπτεται την Ελλάδα δύο φορές το χρόνο: «Μου λείπουν τα παραδοσιακά καφενεία,

όπου όλοι πίνουν τον καφέ τους, ενώ διαβάζοντας την εφημερίδα, συζητούν για την πολιτική. «Οι Αμε-

ρικανοί δεν πιστεύουν στην Ελλάδα μετά τη δημοσιονομική κρίση, αλλά ο Σαμ το κάνει. “Η Ελλάδα ποτέ

δεν θα μαραζώσει. Ωστόσο, θα πρέπει να μάθουμε από αυτή την κρίση. Η δόξα της δεν έρχεται μόνο

από το παρελθόν. Η Ελλάδα εξακολουθεί να δημιουργεί και να διδάσκει όλους μας. Πρέπει να στηρί-

ξουμε αυτή την προσπάθεια», προσθέτει ο Σαμ.. 

ΠΗΓΗ: USA.GreekReporter.com 
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟΝ SAM ΣΕ ΕΝΑ ΚΡΕΣΕΝΤΟ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

http://www.youtube.com/watch?v=qmj21RVLvTc#t=5 
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Ã. ÊÅ×ÁÃÉÁÓ 
ÄÉÐËÙÌÁÔÁ Á,Â,Ã,Ä,Å 

ÁÍÁÈÅÙÑÇÓÅÉÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÙÍ  

ÔÇË.: 210-24.32.836

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ 125 6977 24.88.33

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ 6944 29.77.78

L
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

“Εξαιρετική” χαρακτηρίστηκε η πρωτοχρονιάτικη συναυλία, με θέμα “Τανγκό και
Βαλς” που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/13 στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδό-
νων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τα πιο αγαπημένα κομμάτια μιας άλλης εποχής...

Η Μαρία Χειμαριού Ορ-
φανού (βιολί) και η Μερσίνη
Θεοτοκάτου Κωσταντινο-
πούλου (πιάνο), ταλαντού-
χες και δεξιοτέχνες κατά
την κοινή γνώμη, όχι μόνο
ερμήνευσαν, αλλά κυριολε-
κτικά μας ταξίδεψαν πίσω

στο χρόνο, ξαναζώντας ευτυχισμένες και ανέμελες στιγμές.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αχαρνών κ.Σωτήριος

Ντούρος με τη σύζυγό του Λίζα, οι υποψήφιοι Δήμαρχοι κ.Α. Κατσιγιάννης και Π. Γρη-
γοριάδης και οι Πρόεδροι των ΝΠΔΔ κ.Ι. Κατσανδρής και Π. Αναγνωστόπουλος. Προ-
λόγισε ο Δρ Λαμπρινός Πλατυπόδης προσεγγίζοντας εύστοχα τα προβλήματα της
εποχής μας.

προσέφερε λουλούδια και ο Αντιπρόεδρος
του Π.Κ.Θ. κ. Λαμπρινός Πλατυπόδης. Τέλος
ο Δήμαρχος κ. Ντούρος αφού της δώρισε εκ
μέρους του Δήμου αντίγραφο του εμβλήματος
του Δήμου Αχαρνών, συνεχάρη τον «ΑΡΙ-
ΣΤΟΤΕΛΗ» για την εξαιρετική αυτή πρωτο-
βουλία του και διαβεβαίωσε ότι το Π.Κ.Θ. θα
εξακολουθήσει να φιλοξενεί κάθε Δευτέρα
τη σειρά ομιλιών που έχει προγραμματίσει ο
σύλλογος με τίτλο «Ανοικτοί Διάλογοι».

Ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» τίμησε όλους όσοι συ-
νέβαλαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία
της διοργάνωσης όπως οι κυρίες που προ-
σέφεραν τις βασιλόπιτες και εκείνοι που
ανέλαβαν οικειοθελώς τις μετακινήσεις της
καθηγήτριας, χαρίζοντάς τους το DVD από
τη βράβευση της κας Ευθυμίου στην Παλαιά
Βουλή. Το ίδιο ντοκουμέντο δωρίστηκε και
στους παρευρεθέντες δημοτικούς παράγοντες
και τον αντιπρόεδρο του Π.Κ.Θ. Ιδιαίτερη
μνεία έγινε για την κυρία Νόνη Παπαντωνάτου
που επί 16 Δευτέρες φρόντιζε τη ξεχωριστή
διακόσμηση του χώρου καθώς επίσης και για
τον εκδότη της ηλεκτρονικής εφημερίδας
«Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών» κ. Κώστα Ζίγκηρη
ο οποίος κατέγραψε όλα τα μαθήματα της
κας Ευθυμίου και τα αναπαρήγαγε κάθε εβδο-
μάδα στην ιστοσελίδα του.

Η κυρία Ευθυμίου εμφανώς συγκινημένη
ευχαρίστησε κατ’ αρχήν το Δ.Σ. του «ΑΡΙ-
ΣΤΟΤΕΛΗ» για την τιμητική πρόσκληση και
την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της καθώς
επίσης και όλους ανεξαιρέτως για τα θερμά
λόγια, τα δώρα και την αγάπη που της έδειξαν
με τη αθρόα και αδιάλειπτη παρουσία τους
στα μαθήματά της.

Κλείνοντας την ξεχωριστή αυτή βραδιά η
γραμματέας του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» κυρία Αργυρώ
Ζησίμου μετέφερε στην κυρία Ευθυμίου το
εντονότατο καθολικό ενδιαφέρον και τη θερμή
παράκληση όλων για συνέχιση των ομιλιών
της με θέμα αυτή τη φορά την Ελληνική
Ιστορία. Ο Β΄Κύκλος των «Ανοιχτών Διαλόγων»
που διοργανώνει ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στο
Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων όπως
αναφέρει το σχετικό πρόγραμμα που ήδη
μοιράστηκε, αρχίζει στις 3 Φεβρουαρίου 2014
και περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέρουσες δια-
λέξεις από γνωστούς και καταξιωμένους ομι-
λητές. 

Β.Τ.Μ.

Σ.Σ. Ἐμεῖς νά προσθέσουμε ὅτι μπορεῖτε
νά παρακολουθήσετε τίς μοναδικές αὐτές
διαλέξεις τῆς κυρίας Εὐθυμίου, ἔστω
καί μαγνητοσκοπημένες, στό «http:
//eleftherovima.wordpress.com/» τοῦ
κυρίου Ζίγκηρη πατῶντας τήν ἐπιλογή
«Ιστορία καί ἐπιλέγοντας τήν ὁμιλία
πού θέλετε νά παρακολουθήσετε».

Αγαπητοί μας,
συνεχίζοντας την επιτυχημένη προ-

σπάθειά μας με τους "ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΔΙΑ-
ΛΟΓΟΥΣ" που φέτος ξεκινήσαμε, με
σκοπό την ενημέρωση και των προβλη-
ματισμό μας σε σύγχρονα κοινωνικά,
ιστορικά, πολιτιστικά κ.λ.π. θέματα, σας
αποστέλλουμε τον κατάλογο του Β΄. κύ-
κλου που ξεκινάει την Δευτέρα 3.2.2014.
Περιμένουμε να υποστηρίξετε με την
παρουσία και τη γνώμη σας και τον Β΄.
κύκλο, έτσι ώστε κάθε φορά να προχω-
ράμε ένα βήμα μπροστά. Στο χέρι μας
είναι να βελτιώσουμε την επικοινωνία
μας και να προβληματιστούμε για την
συνέχιση και ανάλογων προσπαθειών.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΓΥΡΩ ΖΗΣΙΜΟΥ

B΄. ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στην
αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ με δωρεάν συμ-
μετοχή

ΔΕΥΤΕΡΑ 3.2.2014
Ώρα6.00 μ.μ.
Κώστας Καλογεράς
Κλασσικός Φιλόλογος & Συγγραφέας
«Εγώ, Εγώ, Εγώ ο Ελλην»

ΔΕΥΤΕΡΑ10.2.2014
Ώρα 6.00 μ.μ.
Γιώργος Αποστολόπουλος
Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Καθημερινό-
τητας Δήμου Αθηναίων
«Η καθημερινότητα του πολίτη στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση»

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-2-2014
Ώρα 7.00 μ.μ.
Γιάννης Μιχαήλ
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 
Περιβάλλοντος & Πολιτισμού
«Έργο και δράσεις της Ελληνικής Εται-
ρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού»

Βασίλης Κουτσαβλής
Πρόεδρος Δ.Σ.«Φίλοι κτήματος Τατοΐου»
«Το άγνωστο κτήμα του Τατοΐου»

ΔΕΥΤΕΡΑ 24-2-2014
Ώρα 7.00 μ.μ.
Δρ. Θανάσης Φροντιστής 
Οικονομολόγος Δημοσιογράφος

«Η Οδύσσεια ως μέρος της Ελληνικής
Ιστορίας και όχι της μυθολογίας

ΔΕΥΤΕΡΑ 3-3-2014
ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10-3-2014
Ώρα 7.00 μ.μ.
Γιώργος Λεκάκης 
Δημοσιογράφος Λαογράφος 
«Η άγνωστη Μικρά Ασία»
(από το ομώνυμο βιβλίο του με ταυτό-
χρονη προβολή εικόνων)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-3-2014
Ώρα 7.00 μ.μ.
Βασίλης Γεωργιάδης 
Ιστορικός Συγγραφέας 
«Η Μεγάλη του Γένους Σχολή
- έξι αιώνες ιστορίας»

(Πανελλήνια πρώτη παρουσίαση με ταυ-
τόχρονη προβολή εικόνων)

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.3.2014
Ώρα 7.00 μ.μ.
Ανδρέας Παπαματθαίου
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Λαογρ. Εταιρεια Θρακομακεδόνων

«Διονυσιακά και Ηπειρώτικα»
Η επιρροή των Διονυσιακών τελετών
στα Ηπειρώτικα τραγούδια

ΔΕΥΤΕΡΑ 7.4.2014
Ώρα 7.00 μ.μ.
Γιώργος Λεκάκης 
Δημοσιογράφος Λαογράφος
«Γνωριμία με την Ίμβρο μας, το νησί
του Ουρανού και των Δακρύων»
(από το βιβλίο του: Ιμβρος παιπαλόεσσα
το ιερό νησί του Ερμού, τ’ Ουρανού και
των δακρύων)

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.4.2014
Ώρα 7.00 μ.μ.
Δρ Λεωνίδας Ζωγράφος
Οφθαλμίατρος
«Ο βιολιστής στη στέγη»
Ταινία του 1971 του Νόρμαν Τζουϊσον,
μουσική Τζων Ουΐλιαμ, χοροφραφίες Τζέ-
ρομΡομπινς, κύριος ρόλος ΤΟΠΟΛ, ταινία
με 3 Oscar και 2 χρυσές σφαίρες.

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων
θα μοιραστεί και το υπόλοιπο πρόγραμ-
μα μέχρι τη λήξη του.

«ΕΓΩ, ΕΓΩ, ΕΓΩ, Ο ΕΛΛΗΝ
(Ομιλία του κ. Κώστα Καλογερά)

Τη Δευτέρα 3-2-2014, ξεκίνησε στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων ο Β’
κύκλος των «ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ» που διοργανώνει η Λαογραφική Εταιρεία
Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» με πρώτον ομιλητή το γνωστό συμπολίτη
μας διακεκριμένο Φιλόλογο, Θεολόγο και πολυγραφότατο συγγραφέα κ. Κώστα
Καλογερά.

Το θέμα της ομιλίας του «Εγώ, εγώ, εγώ ο Ελλην», όπως εξήγησε ο ίδιος, αμ-
φίσημο. Παρέπεμπε αφ’ ενός στον άκρατο εγωϊσμό που διακρίνει ανέκαθεν τον
Ελληνα και τον εμποδίζει να συμπορεύεται και να συνεργάζεται με τους άλλους
και αφ’ ετέρου στη μεγαλειώδη πορεία του ανά τους αιώνες ως δημιουργού και
θεμελιωτή των σημαντικότερων πνευματικών επιτευγμάτων στην ιστορία της αν-
θρωπότητας .

Ο κ. Καλογεράς με το γνωστό του πάθος και τον παραστατικό και ρέοντα
λόγο του, αφού αναφέρθηκε με πόνο ψυχής στη σημερινή παρακμή και τις αιτίες
της που μετέτρεψαν τον Ελληνα από φωτεινό πρωτοπόρο του πνεύματος σε
ευτελή «μαζάνθρωπο», στηλίτευσε τους σύγχρονους «ταγούς» που αποδείχτηκαν
κατώτεροι και της ιστορίας μας και των επιταγών των καιρών και ανέδειξε την
ανάγκη συστράτευσης όλων των δυνάμεων του έθνους προκειμένου να ορθοποδήσει
ξανά η πατρίδα μας. Ιδιαίτερα στάθηκε στο ρόλο των εκπαιδευτικών που καλούνται
να διδάξουν και να μεταλαμπαδεύσουν στη νέα γενιά τις διαχρονικές αξίες που
θεμελίωσαν το ένδοξο παρελθόν. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «δεν φταίνε οι
νέοι μας, εμείς οι δάσκαλοί τους αποδειχτήκαμε ανεπαρκείς και ακατάλληλοι
για το ρόλο μας».

Ηταν μια εμπνευσμένη και συγκινησιακά φορτισμένη κατάθεση ψυχής του
ομιλητή που συνεπήρε και καθήλωσε το σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας που,
παρά το τσουχτερό κρύο, προσήλθαν στο Π.Κ.Θ. για να τιμήσουν και ν’ ακούσουν
ένα σημαντικό μέλος της τοπικής κοινωνίας, το σοφό αλλά και σεμνό «δάσκαλο»
κ. Κώστα Καλογερά.

Β.Τ.Μ.

Συνέχεια από τη σελ. 4
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Με αφορμή την επιτυχή πραγματοποίηση
της εκδήλωσης που οργάνωσε ο κλάδος των
Αστεριών με τίτλο:  «Τρέξατε όλοι στη πα-
ράσταση! Ο καραγκιόζης παλικαράς! Μια πα-
ράσταση για μικρούς και μεγάλους!!!» την

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέν-
τρο Θρακομακεδόνων, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συμπο-
λίτες μας και τα παιδιά, που μας επισκέφτηκαν.

Τι σημαίνει όμως ο Οδηγισμός και ποιοί
οι στόχοι του;

Στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού κορίτσια και
αγόρια, μέσα από ένα δομημένο παιδαγωγικό
πρόγραμμα μοιράζονται τις μοναδικές εμπει-
ρίες που προσφέρει ο Οδηγισμός σε παγκόσμιο
επίπεδο. Μέσα από ευχάριστες δραστηριότη-
τες τα παιδιά και οι νέοι που γίνονται μέλη του
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, ανακαλύπτουν
την αξία της κοινωνικής προσφοράς, αξιοποιούν
τις  δεξιότητές τους, μαθαίνουν να είναι υπεύ-
θυνοι και να βοηθούν τους συνανθρώπους
τους, δημιουργούν ισχυρές φιλίες, αναπτύσ-
σουν την κριτική τους σκέψη, βελτιώνουν τοv
χαρακτήρα και τη συμπεριφορά τους. 

Ο Oδηγισμός είναι μία παγκόσμια, αυτόνομη,
ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρα-
κτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους.
Είναι η “πιο Μεγάλη Παρέα του κόσμου” σε 140
πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 144 χώρες στον
κόσμο και 10.000.000 μέλη σε όλη τη γη.

Βασικές αρχές του Οδηγισμού: 
Δέχεται παιδιά και νέους ανεξάρτητα από

την καταγωγή, την εθνικότητα, το θρήσκευμα,
την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της οι-
κογένειάς τους, καθώς και παιδιά και νέους με
αναπηρίες, αρκεί να είναι πρόθυμοι να δώσουν
την Οδηγική Υπόσχεση.

Σέβεται την πολιτιστική ταυτότητα και τη
διαφορετικότητα ατόμων και χωρών. 

Βασίζεται απόλυτα στην εθελοντική προσέ-
λευση και εργασία των μελών του. 

Ενθαρρύνει την αρμονική συνεργασία παι-
διών και ενηλίκων και φροντίζει για την ισότιμη
κατανομή ευθυνών σε άνδρες και γυναίκες. 

Ο Οδηγισμός είναι οργάνωση μη κυβερνη-
τική και δεν έχει καμία κομματική χροιά.

Οδηγισμός είναι... 
...να κάνεις φίλους και να αξιοποιείς δημιουρ-
γικά τον ελεύθερο χρόνο σου. 
...να αναπτύσσεις την προσωπικότητά σου και
να ανακαλύπτεις τον κόσμο μέσα από παιδαγω-
γικές δραστηριότητες. 
...να αγαπάς και να προστατεύεις το περιβάλ-
λον. 
...να συνεργάζεσαι για να δημιουργήσεις ένα
καλύτερο αύριο. 
...να προσφέρεις σε όσους χρειάζονται βοή-
θεια. 

...να ονειρεύεσαι να φτιάξεις έναν καλύτερο
κόσμο χωρίς διακρίσεις.
...μια μεγάλη παγκόσμια παρέα, μια αυτόνομη,
ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρα-
κτήρα για κορίτσια και αγόρια από 5 έως 17
ετών.

Το σύνολο των δραστηριοτήτων που βασί-
ζονται στην οδηγική ιδεολογία και έχουν παιδα-
γωγικό χαρακτήρα αποτελούν το Οδηγικό
Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται σε
τρεις άξονες και προσφέρει στα παιδιά και τους
νέους ευκαιρίες για Προσωπική ανάπτυξη -Κοι-
νωνική συμμετοχή και Ζωή στη Φύση Οικολο-
γική συνείδηση, όπου μέσα από σύγχρονες
δραστηριότητες, σε συνδυασμό με ένα προσε-
κτικά σχεδιασμένο σύστημα αυτοδιοίκησης και
ατομικής προόδου, τα παιδιά και οι νέοι απο-
κτούν εμπειρίες και μαθαίνουν να ζουν με
αξίες, όπως ο σεβασμός, η πίστη, η συνεργασία
και η φιλία και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγ-
κες κάθε ηλικίας. Για το λόγο αυτό, τα παιδιά
και οι νέοι χωρίζονται σε τέσσερις (4) μεγάλες
ηλικιακές ομάδες που αποτελούν τους τέσσε-
ρις (4) Κλάδους:
Τα Αστέρια, κορίτσια και αγόρια 5 έως 7 ετών 
Τα Πουλιά, κορίτσια και αγόρια 7 έως 11 ετών 
Τους Οδηγούς, κορίτσια και αγόρια 11 έως 14

ετών 
Τους Μεγάλους Οδηγούς, κορίτσια και αγόρια

14 έως 17 ετών 
Για το 2014, οι συγκεντρώσεις των κλάδων

μας θα γίνονται στην εστία μας που βρίσκεται
στην οδό Μακεδονίας 12 και Ξάνθης, Θρακομα-
κεδόνες, τις παρακάτω ημέρες και ώρες :
ΑΣΤΕΡΙΑ: ηλικίας 5 - 7 ετών
κάθε Παρασκευή     16.30 - 18:00     
ΠΟΥΛΙΑ:  ηλικίας 7 – 11 ετών 
κάθε Σάββατο         10:00 - 12:00        
ΟΔΗΓΟΙ:  ηλικίας 11 - 14 ετών
κάθε Σάββατο         15:30 - 17:30       
ΜΕΓΑΛΟΙ  ΟΔΗΓΟΙ  ηλικίας 14 ετών και άνω
κάθε Κυριακή  18:00 - 20:00   

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την Έφορό μας κα Έφη
Γκίκα: 6972.641.802

Σας περιμένουμε με ανοικτή αγκαλιά!
Με Οδηγικούς χαιρετισμούς

Το Τοπικό Τμήμα  Σ.Ε.Ο. Θρακομακεδόνων

http://seottthrakomakedonon.blogspot.gr

Email: ttthrakomakedonon@seo.gr

Ζάκυνθος Αποκριές 2014
Το Τοπικό Συμβούλιο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού - Τμήματος Θρα-

κομακεδόνων στο πλαίσιο σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των Μελών του και
των Φίλων του, διοργανώνει τριήμερη εκδρομή στην ωραία Ζάκυνθο, στις
1, 2 και 3 Μαρτίου 2014, για να απολαύσουμε το πλούσιο, πρωτότυπο και
παραδοσιακό Καρναβάλι της και να κάνουμε το Προσκύνημα μας στον Ιερό
Ναό του Αγίου Διονυσίου-Προστάτη της Πόλεως.

Το κόστος για 2 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή σε μπουφέ σε κεντρικό
Ξενοδοχείο 4 αστέρων και τα εισιτήρια καραβιού, είναι:

175 € το μονόκλινο ανά άτομο
135 € το δίκλινο ανά άτομο
125 € το τρίκλινο ανά άτομο

Για δήλωση συμμετοχής και πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Νίκη
Καρσαλιάκου 2102431675 και την κα Ντίνα Καρυδάκη 6932337686.

Με Οδηγικούς  χαιρετισμούς
Το Τοπικό Τμήμα Σ.Ε.Ο. Θρακομακεδόνων

Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, 
Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως γιά τό ζήτημα 
τῆς ἀναταραχῆς στήν περιοχή τοῦ Ὠρωποῦ 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, σύσσωμη ἐκφράζει τήν
ὁλόπλευρη καί ὁλόθερμη συμπαράστασή της πρός τούς κατοίκους τοῦ Ὠρωποῦ
καθώς καί τῆς εὐρύτερης πε-
ριοχῆς στόν ἀγώνα καί στίς ἐκδη-
λώσεις διαμαρτυρίας τους κατά
τῆς αὔξησης τῶν διοδίων.  Ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης κ.
Ἀθηναγόρας, ὁ ἱερός κλῆρος καί
ὁ εὐσεβῆς λαός τῆς Μητροπόλεώς
μας ἀντιτίθενται στήν ἐπιβολή τῆς
νέας αὔξησης μέ ἔντονη τήν πε-
ποίθηση ὅτι ἡ ἀνωτέρω ἐνέργεια,
ἀφ’ ἑνός μέν θά ἔχει ἐπώδυνες συνέπειες γιά τούς κατοίκους, τούς ἐπισκέπτες
καί λοιπούς διερχομένους λόγω τοῦ δυσβάστακτου οἰκονομικά φορτίου πού θά
ἐπωμισθοῦν, ἀφ’ ἐτέρου δέ διαδοχικά θά ἐντείνει τήν διατάραξη τῆς ἤδη σοβαρά
κλονισθείσας κοινωνικῆς γαλήνης καί σταθερότητας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Η Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, συνεχίζοντας την παράδοση

που έχει από πέρυσι καθιερώσει να προσφέρει χαρά σε παιδιά δοκιμαζόμενων οικογενειών
συμπολιτών μας, διοργάνωσε και φέτος μετά τη Χριστουγεννιάτικη και μια δεύτερη
γιορτή, Αποκριάτικη αυτή τη φορά, για 20 παιδιά Δημοτικού σχολείου του Δήμου Αχαρ-
νών.

Στο φιλόξενο και στολισμένο κατάλληλα στέκι της οδού Καβάλας, τα παιδιά απόλαυσαν
εκλεκτούς σπιτικούς μεζέδες και τα καθιερωμένα σουβλάκια (μόνιμη προσφορά συμπολίτη
μας) παρακολούθησαν τη «Φαντασία» του Ντίσνεϋ που τους πρόβαλε ο κ. Λεωνίδας Ζω-
γράφος, χόρεψαν σε ρυθμούς Καρναβαλιού φορώντας τα αποκριάτικα καπέλα τους και
γύρισαν στα σπίτια τους με το πούλμαν που όπως πάντα διέθεσε αφιλοκερδώς ο κ. Αρης

Μουχτάρογλου έχοντας μαζί τους τσάντες με παιχνίδια, σοκολάτες, διάφορα  καλούδια
και τα αφράτα τσουρεκάκια που προσέφερε ο φούρνος «Βλάσσης». Παρών όπως πάντα
ο αγαπητός σε όλους εφημέριος της Αγίας Τριάδας Θρακομακεδόνων παπά-Λάμπρος
Καρίνος που μίλησε στα παιδιά με λόγια που άγγιξαν τις καρδιές όλων. Χαρακτηριστική η
αντίδραση ενός μπόμπιρα που αναφώνησε «α, το φαγητό μας εκτός από καταπληκτικό
είναι και ευλογημένο»!!

Τα αναψοκοκκινισμένα και γελαστά προσωπάκια τους και οι χαρούμενες φωνές τους
ήταν ένα δώρο ψυχής για τους διοργανωτές της γιορτής.

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ευχαριστεί  όλους όσοι καθ' οιονδήποτε τρόπο βοήθησαν στην
πραγματοποίηση και αυτής της εκδήλωσης για την προσφορά και  τους κόπους τους.

Το  Δ.Σ.



Φ
υσικά και δεν τρέφω κάποιου είδους νο-

σηρή απέχθεια για το τόσο φιλόξενο

στοιχείο της επίπλωσής μας, το οποίο απλό-

χερα προσφέρει τη θαλπωρή του σε τόσες κα-

θημερινές μας στιγμές αλλά…

Αποτελεί το καταφύγιο κάθε συμπολίτη

μας που προβάλλει γνώμη χωρίς γνώση, απο-

τελεί το φρούριο από όπου εκτοξεύονται κρι-

τικές για ό,τι συμβαίνει γύρω μας.  Και αφήνω

στην άκρη κάθε φίλαθλο που είναι συγχρόνως

προπονητής, επιθετικός, αμυντικός και κεν-

τρώος παίκτης παρακολουθώντας έναν αγώνα

απολαμβάνοντας πίτσες ή σουβλάκια και ο

οποίος φυσικά τα ξέρει όλα!  Αλλά πολιτική

από τον καναπέ … δε γίνεται! Γιατί μας αφορά

όλους και γιατί δεν μπορεί να είμαστε απλοί,

άβουλοι θεατές της ζωής μας.

Όλοι γνωρίζαμε ότι τα παραδοσιακά  πο-

λιτικά κόμματα και κάποια προβεβλημένα

στελέχη τους που διαχειρίστηκαν την εξουσία

αξιοποιούσαν τις «καρέκλες» τους επωφελώς

για τους ίδιους, καταβαραθρώνοντας  το πα-

ρόν μας και υποθηκεύοντας το μέλλον μας.

Πολλοί  αντιλαμβάνονταν ότι κάτι δεν πάει

καλά αλλά ξεχνιούνταν απολαμβάνοντας τα

δανεικά αγαθά που αγόραζαν με δόσεις, οι

εργοδότες τους χρηματοδοτούνταν, ενίοτε

αφειδώς και χωρίς τις προβλεπόμενες εξα-

σφαλίσεις, από τις τράπεζες και το δημόσιο

χρηματοδοτούσε την ελληνική οικονομία και

κοινωνία με δανεικά τα οποία ¨θεωρούσε¨ ότι

θα ήταν αγύριστα.

Η θεατρική αυτή παράσταση έλαβε τέλος

και καλούμαστε όλοι να πληρώσουμε τις συ-

νέπειες των πράξεών τους αλλά και της απρα-

ξίας μας.  Η απραξία είναι μια μορφή συνενο-

χής και αυτό πληρώνουμε χρόνια τώρα,

υφιστάμενοι περικοπές στους μισθούς και τις

συντάξεις, αντιμέτωποι με την  ανεργία και

την απουσία του κράτους πρόνοιας, αναλω-

νόμαστε σε έναν καθημερινό αδυσώπητο

αγώνα για να καλύπτουμε με τα ολοένα πε-

ριοριζόμενα έσοδα –όσο και αν μπορούμε- τις

ολοένα αυξανόμενες υποχρεώσεις μας.

Όταν επίορκοι πολιτικοί νομοθετούσαν

εξαμβλώματα όπως ο γνωστός νόμος «περί

ευθύνης υπουργών» που στην πραγματικό-

τητα θα έπρεπε να ονομάζεται «περί ανευθυ-

νότητας υπουργών¨ γιατί εξασφάλιζε την ατι-

μωρησία των υπευθύνων και πρωταιτίων

εμείς πού ήμασταν;  Όταν τα κόμματα υπό-

σχονταν πριν από κάθε προεκλογική περίοδο

τα πάντα και κατά τη διάρκεια της διακυβέρ-

νησής τους δεν εφάρμοζαν τίποτε πού ήμα-

σταν;  … Στον καναπέ… κρίνοντας… κρίνοντας,

κατακεραυνώνοντας τους συμμετέχοντες στην

κεντρική πολιτική σκηνή αλλά μη προτείνοντας

λύσεις.  Η αποχή και η αποστασιοποίηση δεν

μπορεί να αποτελεί ποτέ επιλογή γιατί είναι

απαρχή νέας καταστροφής. Ο Πλάτων υπο-
στήριζε ότι: «μια από τις τιμωρίες μας όταν
δεν ασχολούμαστε με την πολιτική είναι να
μας κυβερνούν κατώτεροί μας.»

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι τα έλεγαν, αλλά

εμείς αρκούμαστε πολλές φορές σε επιφανει-

ακή  αρχαιολαγνεία, εμμένοντας σε τυπικό-

τητες και χάνοντας την ουσία. 

Aς μην πετάξουμε τον καναπέ αλλά ας ¨πε-

ταχτούμε¨ από αυτόν, ας θυμηθούμε τις αξίες

που χάσαμε και… χαθήκαμε, ας κερδίσουμε

τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε, ας διεκδι-

κήσουμε κρατική διακυβέρνηση με εντιμό-

τητα, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα, ας

διεκδικήσουμε ρόλο στα πολιτικά δρώμενα,

ας πάψουμε πια να είμαστε οι κομπάρσοι της

ζωής που απλώς – ίσως- ψηφίζουν τρεις φορές

ανά πενταετία, ας πάψουμε να είμαστε οι πε-

λάτες των  χρεωκοπημένων ιδεολογιών και

των ανήθικων πρακτικών τους. Ας διώξουμε
τη γκρίνια για το τι κάνει το κράτος μας για
εμάς και ας ασχοληθούμε τι κάνουμε εμείς
για την πατρίδα μας (Kέννεντυ).

Θέλουμε μια πατρίδα ισχυρή και δυνατή,

αυτήν που αξίζει στην παράδοσή μας, αυτήν

που αξίζουμε εμείς και τα παιδιά μας, θέλουμε

να ξαναθυμηθούμε και να εφαρμόσουμε τις

αξίες που δημιούργησαν τον υπέροχο πολιτι-

σμό μας,  που μεταλαμπαδεύτηκε στα μήκη

και τα πλάτη της γης, θέλουμε η γαλανόλευκη

να κυματίζει παντού περήφανα, θέλουμε ο

όρος Έλληνας να ξαναγίνει τιμητική διάκριση,

όπως στην αρχαιότητα.

Θέλουμε Δημοκρατία Ευθύνης και Συμμε-

τοχής.  Πάνω σ΄αυτά τα βράχια εμπνεύστηκε

ο Περικλής το πολίτευμά του, πάνω στα ίδια

βράχια θα την αναγεννήσουμε όλοι μαζί, όλοι

συμμετέχοντας με ευθύνη και συνέπεια. Θέ-

λουμε ελευθερία την οποία ο καθένας μας θα

τιμά με τις επιλογές του.

Θέλουμε κράτος δικαίου, όσοι έχουν πα-

ρανομήσει να τιμωρηθούν παραδειγματικά

ώστε η ατιμωρησία και η ασυλία να υπάρ-

χουν πλέον μόνο στα λεξικά και όχι να αποτε-

λούν το βέβαιο καταφύγιο των επίορκων πο-

λιτικών και οικονομικών παραγόντων.

Θέλουμε αξιοκρατία, δουλειά για όλους

ανάλογα με τα προσόντα τους.

Θέλουμε αξιοπρέπεια για όλους.   Οι νέοι

μας να μπορούν να προσπαθούν γιατί θα

έχουν να ελπίζουν στη διαμόρφωση του μέλ-

λοντός τους.  Οι μεγαλύτεροι να απολαμβά-

νουν τους καρπούς της δουλειάς και των

ασφαλιστικών εισφορών που πλήρωναν για

χρόνια.  

Θέλουμε εκπαίδευση για όλους διασυνδε-

δεμένη με την αγορά εργασίας.  Παιδεία που

θα γαλουχήσει τους νέους μας στις αξίες, την

αριστεία, την ποιότητα και την αποτελεσμα-

τικότητα.  Θέλουμε διεθνοποίηση της παιδείας

μας, με τη χώρα μας να αναδεικνύεται σε ζη-

λευτό προορισμό για όλους τους σπουδαστές

του κόσμου, και όχι  κλειστά πανεπιστήμια.

Θέλουμε να μπορούμε να ονειρευτούμε

μια καλύτερη ζωή σε μια καλύτερη Ελλάδα.

Ας μη μείνουμε στη γκρίνια και την κριτική

για το παρελθόν και ας ονειρευτούμε, και μετά

ας ˝ξυπνήσουμε� για να κάνουμε τα όνειρά

μας στόχο που θα υπηρετήσουμε όλοι μαζί

με συνέπεια και αφοσίωση.  

Όποιοι βγουν μπροστά αντιμετωπίζουν κα-

μιά φορά τη ειρωνική στάση κάποιων… ˝άλλο

ένα κόμμα…˝, ˝και ποιοι νομίζετε θα σας ψη-

φίσουν…�, ˝μόνη σας ελπίδα να έχετε μεγάλο

σόι να σας στηρίξει…�.  

Αλλά πρέπει να παλέψουμε για το παρόν

μας, για το μέλλον μας για να μην κρυβόμαστε

όταν αργότερα τα παιδιά μας μάς ρωτήσουν:

˝κι εσύ τι έκανες;�

Ας σηκωθούμε από τον καναπέ και ας πά-
ρουμε τη ζωή μας στην ψυχή και στα χέρια
μας… Ελάτε να ανακαλύψουμε ξανά τις αξίες
μας, να τις κάνουμε λαμπερό φάρο που θα
σκορπίσει τα σκοτάδια του πολιτικού παρελ-
θόντος, ας γίνουμε ενεργοί πολίτες συμμε-
τέχοντας με όλη τη δύναμη της ύπαρξής μας,
ας βγούμε μπροστά, άξια, για την Πατρίδα
που ονειρευόμαστε, για την Πατρίδα που αξί-
ζουμε.

Δημήτρης Κόλλιας, Θρακομακεδόνες

Kαθηγητής Φιλόλογος,

μέλος Πολιτικής Επιτροπής 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΩΝ
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Ένωση  Συλλόγων  Γονέων & Κηδεμόνων

Δήμου Αχαρνών

Εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων, μαζί με γονείς και μέλη Δ.Σ.
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπους των Συλλόγων
Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» και «Κ. Σωτηρίου», πραγματοποίησαν
χθες (Πέμπτη 16/01/2014) παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Δι-
εύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, για τα κενά που υπάρχουν στα σχο-
λεία της περιοχής  μας. 

Έως σήμερα υπάρχουν 22 κενά δασκάλων σε ολόκληρη την Ανατολική Ατ-
τική εκ των οποίων τα 15 είναι στο δήμο Αχαρνών . 

Δεν μας δόθηκε καμιά ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ σχετικά με την κά-
λυψη των κενών

Νιώσαμε για ακόμα μια φορά την υποβάθμιση του δήμου μας και τον τρόπο
που τον αντιμετωπίζουν οι φορείς της πολιτείας.

Νιώσαμε την αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής η οποία ήταν για ακόμη μια
φορά απούσα παρόλο που ενημερώθηκε γραπτώς και προφορικώς.

Η Ένωση Γονέων με την δύναμη των συλλόγων της θα συνεχίσει τον αγώνα
κάνοντας όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εξεύρεση της καλύτερης
δυνατής λύσης…

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΕΛΕΝΗ ΜΟΤΣΙΑ

◆  ◆  ◆

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΘΕΜΑ:  Έστω και με μεγάλη καθυστέρηση καλύπτονται 

τα κενά στα σχολεία του Δήμου Αχαρνών  

Ο Βουλευτής Αττικής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βασίλης Οικονόμου, εκ-
φράζει την ικανοποίηση του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να κα-
λυφθούν άμεσα τα κενά του Δήμου Αχαρνών σε δασκάλους που υπήρχαν από
την αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Μετά τη συντονισμένη πίεση που άσκησαν οι εκπρόσωποι της Ένωσης Συλ-
λόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αχαρνών και την παρέμβαση του
Βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βασίλη Οικονόμου, ο Υπουργός Παι-
δείας έστω και με μεγάλη καθυστέρηση έπραξε το αυτονόητο τοποθετώντας
άμεσα 5 νηπιαγωγούς, 5 δασκάλους και 6 καθηγητές λοιπών ειδικοτήτων.
Αναμένεται επίσης όπως δεσμεύτηκε το Υπουργείο Παιδείας άμεσα η πλήρης
κάλυψη και των υπολοίπων κενών μέσω εσωτερικών μετακινήσεων. Η θετική
αυτή εξέλιξη αποδεικνύει ότι μπορούν να υπάρξουν λύσεις όταν τα αιτήματα
είναι δίκαια, υπάρχει δημιουργική συνεργασία και διάθεση επίλυσης των προ-
βλημάτων. Οι λύσεις θα βρεθούν εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που είναι πα-
ρόντες στα προβλήματα και έχουν διάθεση να παρέμβουν. Δυστυχώς εξακο-
λουθούμε σε αυτή τη χώρα να αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα. 

Ο Βουλευτής Αττικής της Δημοκρατικής Αριστεράς δηλώνει ότι θα συνεχίσει
να είναι παρόν και στη διάθεση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της
Αττικής και κάθε άλλου φορέα, για την ικανοποίηση κάθε δίκαιου αιτήματος
και θα συνεχίσει να ελέγχει στο Κοινοβούλιο την κυβέρνηση ώστε να γίνουν
επιτέλους πράξη τα αυτονόητα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να
βρίσκονται όλοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στη θέση τους από την αρχή της
σχολικής χρονιάς.   

◆  ◆  ◆

≤Πλήρης κάλυψη των κενών θέσεων των εκπαιδευτικών
μετά από παρέμβαση του Αντιδημάρχου

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Μιχάλης Βρεττός,
πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό για το θέμα της πλήρωσης των
κενών των δασκάλων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. 
Το αποτέλεσμα της συνάντησης όπως ανακοινώθηκε και σε δελτίο τύπου
(http://www.acharnes.gr/content/section-1159 ,21/01/2014) ήταν μετά
τις πιέσεις του Αντιδημάρχου  ο Υπουργός να δεσμευτεί ότι θα επανεξετάσει
το θέμα.
Σήμερα  30/01 είμαστε στην θέση να ανακοινώσουμε ότι ξεκίνησαν και μέχρι
αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η κάλυψη των κενών θέσεων των εκπαιδευτικών
στα σχολεία της περιοχής μας. Ο στόχος της διοίκησης είναι κοινός- Καλλίτερη
Παιδεία για τα παιδιά μας.

Ένωση  Συλλόγων  Γονέων & Κηδεμόνων
Δήμου Αχαρνών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων η Ένωση Γονέων παράδωσε σε ένα

τριήμερο δωροεπιταγές για αγορά τροφίμων σε 60 οικογένειες, μαθητών δη-
μοτικών σχολείων του Δήμου μας, οι οποίες είχαν μεγάλη ανάγκη. Η επιλογή
των οικογενειών έγινε από τους Συλλόγους Γονέων & τους Διευθυντές των
σχολείων. 

Τις δωροεπιταγές διέθεσε στην Ένωση Γονέων δημοσιογράφος τοπικής
εφημερίδας για λογαριασμό συνδημότη μας, ο οποίος θέλοντας να διατηρήσει
την ανωνυμία του τον επέλεξε ως διαμεσολαβητή.

Η Ένωση Γονέων, μετά από παράκληση των οικογενειών που έλαβαν τις
δωροεπιταγές, εκφράζει στον συνδημότη μας τις Θερμές τους Ευχαριστίες
καθώς και τις δικές της. 

Στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε ενέργειες σαν κι αυτή προάγουν τις
αξίες της φιλανθρωπίας και της αλληλεγγύης. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ                     ΕΛΕΝΗ ΜΟΤΣΙΑ 

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ σ΄αυτούς που αφαίρεσαν τη «φωνή» των γυναικών 

της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ!

Ένα μήνυμα σε εκείνους που αφαίρεσαν, από το γραφειάκι μας στον Προ-
φήτη Ηλία Αχαρνών, τις λιγοστές μικροφωνικές συσκευές τις οποίες είχαμε
αποκτήσει με ιδιαίτερο κόπο, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ακού-
γονται οι γυναίκες της περιοχής καθώς παλεύουν για την εξαφάνιση των
δεινών που καταδειναστεύουν όλους μας.

Αυτές τις συσκευές τις είχαν πληρώσει με ιδρώτα οι γυναίκες του Μενιδίου
δαπανώντας ευρώ-ευρώ από το υστέρημά τους, ώστε να είναι δυνατόν να
διατυμπανίζουν με τη φωνή τους τις προσπάθειές τους για ένα καλύτερο μέλ-
λον.

Αυτά τα μικρόφωνα, που «χάθηκαν», έπαιρναν τη φωνή των παιδιών της
παιδικής χορωδίας και την έφερναν στα αυτιά των γονιών τους που τα καμά-
ρωναν για τις ενασχολήσεις τους

Αυτό το μαγνητόφωνο, που «εξαφανίστηκε» μετέφερε τις μελωδίες της
ελληνικής παράδοσης καθώς το γυναικείο χορευτικό συγκρότημα μάθαινε χο-
ρούς και –έστω ευκαιριακά- απομάκρυνε τους πόνους και τα βάσανα κάθε
γυναίκας της περιοχής.

Εκείνοι που επέλεξαν να αφαιρέσουν αυτή τη μικρή-μικρούτσικη περιουσία
να γνωρίζουν πως αδίκησαν τις ίδιες τις μανάδες και τις αδελφές τους.

Να ξέρουν πως οι αγωνίες που περνούν οι γυναίκες των Αχαρνών στην πα-
ρούσα οικονομική δυσπραγία αυξάνονται και με τούτη την ενέργεια της «απώ-
λειας» αυτών των συσκευών τις οποίες με θυσίες και αξιοπρέπεια θα πασχί-
σουμε να ξανααποκτήσουμε.

Γι αυτό -κι αν μπορούν- να «συγκινηθούν» έστω και κατόπιν εορτής να
φροντίσουν αμέσως να επιστρέψουν ό,τι πήραν.

Οι μανάδες κι οι αδελφές τους περιμένουν από μέρους τους μια τέτοια
«συγκίνηση»!
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Πανηγυρικά ανακοινώθηκε η έναρξη
της 1ης Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών για
τις 6 μ.μ. την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου
2014. Και πραγματικά, σε πολλά σημεία,
θύμισε ‘’πανηγύρι’’. 

 Κατ΄ αρχάς, η ημερησία διάταξη
(ατζέντα) προέβλεπε τη συζήτηση 29 τα-
κτικών θεμάτων με πρώτο αυτό της επι-
καιροποίησης των προτάσεων του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Αχαρνών,
δηλαδή το όραμα για την πόλη μας, που
από μόνο του απαιτεί συζήτησή μιας ολό-
κληρης συνεδρίασης. Στη συνέχεια, ενώ
η αίθουσα είχε γεμίσει από τις 6 η ώρα, η
συνεδρίαση άρχισε στις 7 μ.μ., αφού τότε
προσήλθαν οι διοικούντες τον δήμο. Οι
επόμενες 2 ώρες αναλώθηκαν για τη κοπή
πίττας και αστειάκια μεταξύ των εκπρο-
σώπων των συνδυασμών, προσωπικά προ-
βλήματα δημοτών (στα οποία αφενός δεν
δίνεται καμία λύση και αφετέρου δεν φαί-
νεται να υπάρχει κανένας σχεδιασμός για
να μεθοδευτεί μια ουσιαστική λύση στο
μέλλον), γενικές τοποθετήσεις, επισημάν-
σεις και ανακοινώσεις -χωρίς να λείπουν
και οι κοκορομαχίες- και με κανένα από
αυτά να έχει σχέση με τα προγραμματι-
σμένα θέματα προς συζήτηση.

Ωστόσο, δεν έφθανε μόνο αυτό, οι
επόμενες ώρες κύλησαν με την ανάδειξη
και συζήτηση 5 εκτάκτων θεμάτων, από
τα οποία τα 2 υπόκειντο σε χρονικό πε-
ριορισμό. Στο θέμα δε της διακοπής ηλε-
κτροδότησης σε κάποιους κατοικούντες
στο ΚΑΠΟΤΑ, κατά τη γνώμη μου, ίσχυσε
αυτό που ο λαός λέει «πετάμε τη μπάλα
στην εξέδρα». Όπως όλοι καταλαβαίνετε,
όσο περνούσε η ώρα τόσο και οι διαρροές
μελών του δημοτικού συμβουλίου, ακρο-

ατών και δημοσιογράφων άρχισαν να πλη-
θαίνουν. Όταν στις 22:40, άρχισε, επιτέ-
λους, η συζήτηση των τακτικών θεμάτων
της ατζέντας, τα έχοντα σχέση με τον πο-
λεοδομικό σχεδιασμό απεσύρθησαν και
πολλοί πλέον, λόγω της ώρας, αποχωρή-
σαμε. 

Γενική διαπίστωση, ερασιτεχνισμός,
πολλή συζήτηση για το τίποτα, λίγη
ουσία με κοκορομαχίες και κοσμητικά
επίθετα. 

Βασικό θέμα στην ημερησία διάταξη
(ατζέντα) της 2ης Τακτικής Δημόσιας Συ-
νεδρίασης, που έλαβε χώρα την Πέμπτη
30 Ιανουαρίου αποτέλεσε το Γενικό Πολε-
οδομικό Σχέδιο για τη πόλη μας. Πολύ
γρήγορα έγινε φανερό σε όλους ότι το
όλο θέμα αφορούσε σε ένα κακόγουστο
«παραμύθι». Μια πρόταση, που αφενός
στερείτο οποιασδήποτε μελέτης, που απαι-
τείται για τέτοιου μεγέθους πρόγραμμα
εντάξεων περιοχών στο Σχέδιο Πόλης και
αφετέρου με μια προσέγγιση καθαρά δια-
χειριστική, χωρίς όραμα και χωρίς καμιά
μελέτη σκοπιμότητας/εφικτότητας. 

Ο στόχος φαίνεται ότι είναι καθαρά
επικοινωνιακός για να χρησιμοποιηθεί στην
προεκλογική καμπάνια με σλόγκαν «Σας
τα βάζω όλα στο Σχέδιο Πόλης». Τι κι’ αν
η πρόθεση να ρυμοτομήσει εκτάσεις, που
ανήκουν στο ευρύτερο Δημόσιο, όπως το
στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ, η ΕΥΔΑΠ, η ΔΕΗ,
το ΤΑΤΟΊ, υπονομεύουν την προσπάθεια
ένταξης ιδιωτικών περιοχών, που ήδη
έχουν ανοικοδομηθεί σε υψηλό ποσοστό,
όπως οι περιοχές Μ. Σχοίνα, Μονομάτι,
Πλάτωνας, κλπ. Η δημοτική αρχή παρου-
σιάζεται αδιάβαστη, καθόσον το σενάριο
αυτό έχει ξαναπαιχτεί σε άλλους δήμους,
με συνέπεια περιοχές με μικρή ή καθόλου
ανοικοδόμηση να εντάσσονται στο Σχέδιο
πόλης, αφήνοντας εκτός παλαιότερες πε-
ριοχές με μεγάλα ποσοστά ανοικοδόμη-
σης.

Η δημοτική αρχή για να αποφύγει την
καταψήφιση, ελίχθηκε προτείνοντας την
διεξοδική συζήτηση του ΓΠΣ σε σειρά δη-
μοτικών συνεδριάσεων —πιθανόν στο διά-
στημα αυτό να μάθει και τι σημαίνει
Σ.Ο.Α.Π. και τι ευεργετικές δράσεις μπορεί
να προσφέρει στην πολλήταλαιπωρημένη
πόλη μας.

Εκτιμώ ότι όλοι μας, και ιδιαίτερα οι
εξωραϊστικοί σύλλογοι του δήμου μας,
απαιτείται να παρακολουθήσουμε την εξέ-
λιξη των συζητήσεων, καθώς και τις προ-
τάσεις των υποψηφίων δημάρχων / δημο-
τικών συνδυασμών για του Γ.Π.Σ. Στους
δημότες, πλέον, πέφτει το βάρος να διε-
ρευνήσουν και να διαπιστώσουν τις γνώ-
σεις, τις προθέσεις αλλά και την φερεγ-
γυότητα του καθενός.  Εμείς θα είμαστε
εδώ για σχόλια και επισημάνσεις. 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ 2 ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ
Υποναυάρχου (ε.α.) Ιωάννου Λεοντακιανάκου Π.Ν.

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

υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως.

Τιμή ευκαιρίας   Τηλ. 6974389030

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙΟΥ)

Αχαρναί 14 Ιανουαρίου 2014                                              Αρ. Πρωτ. 751α

ΘΕΜΑ: Παιδική Χορωδία

Φίλοι και Φίλες
Σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ, συνεχίζοντας την ενεργό συμμετοχή

της στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου, μέσα στο φαύλο κύκλο των κρί-
σεων που μας πνίγει, μετά την γυναικεία χορωδία της, προχώρησε και στην  ίδρυση
παιδικής χορωδίας.

Για να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά της πόλης μας να γνωρίσουν  την δια-
χρονική αξία  του χορωδιακού τραγουδιού, σας ανακοινώνουμε, ότι για όσα παιδιά
επιθυμούν να την πλαισιώσουν, τα μαθήματα  θα είναι δωρεάν.

Την προσπάθεια αυτή,  μια ελάχιστη κοινωνική συμβολή, για την πολιτιστική
αναγέννηση του τόπου μας, ζητάμε από εσάς, και ιδιαίτερα από τους φίλους εκ-
παιδευτικούς και γονείς να την αγκαλιάσετε, ενθαρρύνοντας την συμμετοχή των
παιδιών.

Τα μαθήματα γίνονται στο Γραφείο του συλλόγου μας, κάθε Σαββάτο, ώρα
12.00΄-1.30΄μμ,  με μουσικοδιδάσκαλο τον κ. Κων/νο Κουτσογιώργο,  πρωτοψάλτη
του Ιερού Ναού Αγ. Βλασίου Αχαρνών. Υπεύθυνη  Χορωδίας η κα Αθανασία Αυγέρη
τηλ.2102444363 - 6972866498 .

Σας ευχαριστούμε  θερμά
Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά Αναστασία Παμουκτσόγλου

Τηλ. 6945608949 Τηλ.  6932301641

Με κακούργημα διώκονται μαθητές που έκαναν κατάληψη
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή», διευθύντρια Λυκείου κλήθηκε,

λίγες μέρες μετά το πέρας των μαθητικών καταλήψεων του Οκτωβρίου, να παρουσια-
στεί στο αστυνομικό τμήμα, όπου της ζητήθηκε να καταθέσει ονόματα μαθητών που
συμμετείχαν στην κατάληψη. 

Η ίδια έδωσε τα ονόματα μαθητών δικαιολογώντας ότι το έκανε για να αποφύγει το
ενδεχόμενο αστυνομικής παρέμβασης στο σχολείο. 

Σχεδόν πέντε μήνες μετά ήρθε η σειρά των μαθητών.Μετά τις καταθέσεις που έδω-
σαν, όπως καταγγέλλεται από γονείς και εκπαιδευτικούς, οι γονείς ενημερώθηκαν ότι
τα παιδιά έχουν μπλέξει αφού κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις. 

Οι μαθητές στη συνέχεια ενημερώθηκαν πως δεν θα μπορούν να καταθέσουν μηχα-
νογραφικό και να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξαιτίας εκκρεμοδικίας. 

Ότι έγινε και στα διόδια της Μαλακάσας με τις διώξεις εναντίον του Δημάρχου και
των Αντιδημάρχων, τώρα επεκτείνεται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής μας ζωής... Η
συγκυβέρνηση του Μνημονίου προσπαθεί να κρατηθεί μέσω της επιβολής της Δικαιο-
σύνης... 



Πέρα από κάθε προηγούμενο η προ-
σέλευση των μελών των ΚΑΠΗ. Στο

ζενίθ η διασκέδαση και ο χορός!  Όπως
όλοι ομολογούσαν ποτέ στο παρελθόν
δεν είχαν δει πάλι τόσο κόσμο στο Κλειστό
Γυμναστήριο Χολίδη.

Κυριολεκτικά ο χώρος του Γυμναστη-
ρίου κατακλύστηκε από εκατοντάδες μέλη
των ΚΑΠΗ της πόλης μας. Ήταν μια οργά-
νωση που ομολογουμένως στέφθηκε από
απόλυτη επιτυχία καθώς όλο αυτό το διά-
στημα είχε οργανωθεί από το Τμήμα ΚΑΠΗ
της ΔΗΦΑ υπό την εποπτεία της Προϊστα-
μένης κ. Αναστασίας Φλουρή, με τη συ-
νεργασία των υπαλλήλων της ΔΗΦΑ.

Στην εκδήλωση έκανε την παρθενική
της εμφάνιση η χορωδία των μελών των
ΚΑΠΗ η οποία καταχειροκροτήθηκε από
τον κόσμο.

Στη συνέχεια η κοπή της πίτας πραγ-
ματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο κ. Σωτήρη
Ντούρο και τον Πρόεδρο της ΔΗΦΑ κ.
Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο. Και οι δύο
τόνισαν την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών
των δομών που συνιστούν τη ΔΗΦΑ καθώς
στηρίζουν πολλές κοινωνικές ομάδες και
ανάγκες των κατοίκων της πόλης μας.

Την εκδήλωση τίμησαν πολλά μέλη
της Δημοτικής Αρχής, οι Αντιδήμαρχοι
Κική Σαββίδη, Κώστας Σαββίδης, Νίκος
Ξαγοράρης,Μιχάλης Βρεττός, ο Πρόεδρος
της Αρωγής Κώστας Χωριανόπουλος, o

Αντιπρόεδρος της ΔΗΦΑ κ. Κορνιλάκης,
ο Πρόεδρος της Β βάθμιας Επιτροπής
Παιδείας κ. Γιάννης Κατσανδρής, η Πρό-
εδρος της Επενδυτικής κα Χριστοπούλου,
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρήστος Γκίκας,
Στέλιος Ελευθεριάδης, Παναγιώτης Πο-
λυμενέας και Υποψήφιοι Δήμαρχοι Πα-
ναγιώτης Γρηγοριάδης, Γιάννης Κασσαβός,
Θανάσης Κατσιγιάννης και Οδυσσέας Καμ-
πόλης.

Ιδιαίτερη μνεία και ευχαριστήρια εκ μέ-
ρους της ΔΗΦΑ απευθύνονται: στη ΔΗΚΕΑ
και τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Πετάκο,  στο
Σύλλογο Κρητών και τον Πρόεδρο Μα-
νώλη Μανιδάκη ο οποίος διέθεσε το χο-

ρευτικό του Συλλόγου Κρητών ξεσηκώ-
νοντας όσους το παρακολούθησαν. Επίσης
ευχαριστήρια απευθύνονται στουςΣυλλό-
γους Θεσσαλών και Αγίου Κωνσταντίνου
και στους Προέδρους τους κ. Χρύσα Μαλ-
λικοπούλου και Αντώνη Παλιούρα αντί-
στοιχα, οι οποίοι επίσης διέθεσαν τραπε-
ζοκαθίσματα. Η εκδήλωση συνεχίστηκε
με πολλή ζωντάνια χάρη στις μελωδική
φωνή του Νίκου Μπουρνέλη κα τη λαίκη
φωνή του Θανάση Ευταξία.

Τα μέλη των ΚΑΠΗ δημιούργησαν πολ-
λούς κύκλους χορού αποδεικνύοντας ότι
σε κάθε ηλικία η όρεξη για δράση και
ζωή είναι αστείρευτη!

Καλή χρονιά από τα ΚΑΠΗ του Δήμου
Αχαρνών προς όλους!
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Πλημμύρισε από τα μέλη των ΚΑΠΗ 
το Κλειστό Γυμναστήριο Χολίδη 
για την κοπή της πίτας του 2014

Ημερίδα με θέμα: ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και πρόληψης του Σακχαρώδη Διαβήτη, που στις

μέρες μας έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας ο Δήμος Αχαρνών και ειδικότερα  η Αντι-
δήμαρχος κα Κυριακή Σαββίδη σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα: «ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ» που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Γ.Ν.Μ. ΣΙΣΜΑΝΟ-
ΓΛΕΙΟ - Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ  (Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ»).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της γιατρού κ. Χαρίκλειας
Λούπα Παθολόγου - Λοιμωξιολόγου με εξειδίκευση στον Διαβήτη, του  κ. Ελευθ.
Βογιατζόγλου Ποδολόγου και της κ. Αντριάννα Δώνου επισκέπτριας υγείας και απευ-
θύνεται στο γενικό πληθυσμό του Δήμου Αχαρνών.

Παράλληλα θα γίνουν μετρήσεις σακχάρου σε όσους επιθυμούν.
Η ημερίδα θα γίνει την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα

του 1ου ΚΑΠΗ Αχαρνών  (Πλατεία Αγίου Νικολάου).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2132072-328 (κα Φάνη

Κουμπούρη)

Νέο ΚΕΠ στον Κόκκινο Μύλο
Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου

Αχαρνών στον Κόκκινο Μύλο .
Με βάση τις ανάγκες των δημοτών, στο νότιο τμήμα του Δήμου μας, δημι-

ουργήσαμε το νέο ΚΕΠ στον Κόκκινο Μύλο κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου
Εσωτερικών.

Το νέο ΚΕ.Π. βρίσκεται στην οδό Φιλαδέλφειας 217 (κτίριο ΚΑΠΗ Κόκκι-
νου Μύλου) και θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 με 15:30.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σωτήριος Ντούρος τόνισε ότι με την δημιουργία του
νέου ΚΕΠ επιθυμούμε να προσφέρουμε καλλίτερες, ποιοτικότερες και πιο άμε-
σες υπηρεσίες στο δημότη.

Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Δήμο Αχαρνών
Μετά  από συντονισμένες  ενέργειες του Αντιδημάρχου Παιδείας, Πολιτισμού

και Αθλητισμού κ. Μιχάλη Βρεττού  υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση

μεταξύ Δήμου Αχαρνών και Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενι-

κής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μά-

θησης). Επομένως, ξεκινά η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου

Αχαρνών. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες (ηλικίας 18 ετών και

άνω) και είναι ΔΩΡΕΑΝ. Στο τέλος των προγραμμάτων δίνεται βεβαίωση παρακο-

λούθησης στους εκπαιδευόμενους.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση

σχετικής αίτησης. 

Πληροφορίες και εγγραφές:

Δημαρχείο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα), 2ος όροφος, Τμήμα Παιδείας

και Δια Βίου Μάθησης. τηλ: 213-2072431 - 501.

e-mail: dkalomoiris@acharnes.gr

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από 27/01/2014 

«Με ισχυρή θέληση συνεχίζουμε…»
Ο αγώνας για μια πόλη καλύτερη δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα ούτε με ευχές.

Αυτό αποδείχτηκε σήμερα. Όπως αποδείχτηκε επίσης το πόσο ισχυρή θέληση έχουμε να
αλλάξουμε αυτόν τον τόπο. 

Σήμερα, Τετάρτη 29/01, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη κατεδάφιση αυθαίρετων κατα-
σκευών στην οδό Κύπρου. Είχε προγραμματιστεί να γίνει εντός του προηγούμενου Σε-
πτεμβρίου, αλλά την τελευταία στιγμή ακυρώθηκε λόγω προσωρινής δικαστικής απόφασης. 

Δεν σταματήσαμε όμως.  Επιμείναμε. 
Μεθοδικά, και με απόλυτα νόμιμο τρόπο σήμερα επιτύχαμε να συνεχίσουμε το έργο

που έμεινε στη μέση. Είναι προφανές ότι μια τόσο δύσκολη διαδικασία απαιτούσε όλο το
προηγούμενο διάστημα σχεδιασμό και νόμιμες διαδικασίες. Σε όσους ήδη έχουν αρχίσει
να μιλούν για προεκλογικά τρυκ, οι εικόνες απαντούν από μόνες τους. 

Μια γειτονιά της πόλης μας αναγεννάτε.
Για όσα σπίτια εντός του χώρου πρασίνου έχουν “τακτοποιηθεί” θα γίνουν άμεσες δια-

δικασίες αποζημίωσης. Είναι μικρός ο χρόνος που αυτή η γειτονιά θα αποκτήσει ένα πρά-
σινο πνεύμονα, ένα νέο πάρκο. 

Η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε με τεχνικά μέσα του Δήμου Αχαρνών και με τη συμ-
βολή του Δήμου Φυλής ( οχήματα, μηχανήματα κι εργαλεία). Παράλληλα συμμετείχε το
προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου  (οδηγοί,
χειριστές μηχανημάτων, εργάτες ,τεχνικός ασφαλείας και επιβλέποντα μηχανικό, ηλεκτρο-
λόγο και  υδραυλικό) και της Κοινωνικής Υπηρεσίας η οποία είχε προβεί σε όλες τις ενέρ-
γειες για τους κατοίκους των αυθαιρέτων.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών εξέφρασε τα συγχαρητήρια του στην διοίκηση και τους υπάλλη-
λους του δήμου και δήλωσε: «Ο αγώνας για την πόλη έχει μόνο μια κατεύθυνση. Είχαμε
υποσχεθεί ότι θα κάνουμε «πόλεμο» και τον συνεχίζουμε. Σήμερα, κερδίσαμε ακόμα μια
μάχη. Πρέπει να σταματήσει η πόλη μας  να είναι η πίσω αυλή της Αττικής.

Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως χώρος πρασίνου και έτσι πρέπει να γίνει. Συνεχί-
ζουμε με ισχυρή θέληση την προσπάθεια μας.»

Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ

Με έκπληξη αναγνώσαμε δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος της 21.1.2014
(το οποίο αναπαράχθηκε από πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης) το οποίο κατά
παράβαση κάθε δημοσιογραφικής δεοντολογίας και χωρίς οι συντάκτες του
να φροντίσουν να διασταυρώσουν τα  στοιχεία αναφέρεται στο Δήμο Αχαρ-
νών, με θέμα την κινητικότητα υπαλλήλων. 

Μέσα σε αυτούς τους 17 δήμους συγκαταλέγεται αναιτιολόγητα (ελ-
πίζουμε όχι σκόπιμα) και ο Δήμος Αχαρνών.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συντάκτες του άρθρου ότι ο Δήμος
Αχαρνών έχει ισοσκελίσει και τον προϋπολογισμό του 2013 και τον προϋπο-
λογισμό του  2014. Δεν γνωρίζουμε με ποια σκοπιμότητα επέλεξαν οι συντά-
κτες του άρθρου τα στοιχεία του 2012 και τι μπορούν να επιδιώκουν από
αυτή τη δημιουργία εντυπώσεων. 

Στον Δήμο Αχαρνών έχει γίνει τεράστιος αγώνας για να
ορθοποδήσει. Έχουμε επιτύχει να είμαστε 1ος Δήμος σε στοχοθεσία  στην
Αττική το 2013 και 2ος Δήμος σε όλη την Ελλάδα, ενώ είναι ο 3ος Δήμος πα-
νελλαδικά σε ό,τι αφορά στη συμμόρφωση ως προς τις εγκύκλιους του προ-
ϋπολογισμού για το 2014.

Σχετικά με  τις οφειλές στην ΕΥΔΑΠ ο Δήμος Αχαρνών χρωστάει όπως
ακριβώς αναφέρει το δημοσίευμα 3,2 εκατ. ευρώ αλλά έχει μπει σε πρόγραμμα
εξυγίανσης της ΕΥΔΑΠ μέσω ληξιπροθέσμων. Πέρα από αυτά δεν υπάρχουν
άλλες οφειλές. 

Παρακαλούμε να δημοσιευτεί η θέση του Δήμου που αντικατοπτρίζει την
πραγματικότητα, στην ίδια θέση που δημοσιεύτηκε το εν λόγω δημοσίευμα
το οποίο αδίκως προκάλεσε αναστάτωση στους εργαζομένους.
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Πανήγυρις Αγ. Βλασίου Αχαρνών 

Μια γενικά ομολογούμενη σπουδαία πανήγυρη έγινε κι εφέτος στον Ι.Ν. Αγίου

Βλασίου Αχαρνών.

Ο καλός καιρός επέτρεψε σε χιλιάδες προσκυνητές από τις Αχαρνές και τις γύρω

περιοχές να επισκεφθούν τον ναό και να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώ-

σεις. 

Στον Μεγάλο Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών

και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ενώ συγχοροστάτησαν οι Μητροπολίτες Καπιτωλιάδος

κ. Ησύχιος, Ηλιουπόλεως Αιγύπτου κ. Θεόδωρος, Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού

κ. Κύριλλος και ο Ποιμενάρχης της Μητροπόλεώς μας κ. Αθηναγόρας. 

Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο κ. Ησύχιος και συλλειτούργησαν

οι κ.κ. Θεόδωρος, Κύριλλος και Αθηναγόρας, οι οποίοι προεξήρχαν και στη λιτάνευση

της Ιερής εικόνας του Αγίου Βλασίου, πολιούχου και προστάτου της πόλεως των

Αχαρνών. 

Στους εορτασμούς συμμετείχαν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης

καθώς και λοιποί τοπικοί άρχοντες και βουλευτές. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου,

Αχαρνών και Πετρουπόλεως

Ὑποσχέσεις τοῦ Ὑπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ 
πρός τόν Δῆμο

Ὁ Δῆμος Ἀχαρνῶν εἶχε καταθέσει ἀγωγή καί ζητοῦσε τήν ἀποβολή
τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Ἀστυνομίας στήν Ἀμυγδαλέζα. Τήν προ-
ηγουμένη τῆς δίκης, στίς 27 Ἰανουαρίου,  ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ
Ὑπουργείου κύριος Ἀνδρεουλάκος ζήτησε συνάντηση μέ τούς ἐκπρο-
σώπους τοῦ Δήμου καί παράλληλα ἀναβολή τῆς δίκης.

Στήν συνάντηση παρευρέθησαν καί οἱ ἀνώτατοι διευθυντές ὅλων
τῶν τμημάτων. Ἐκεῖ δέχτηκε ἡ πλευρά τοῦ Ὑπουργείου, προκειμένου
νά ἀποσύρει ὁ Δῆμος τήν προσφυγή του, ἀφ’ ἑνός νά ἐνισχύσει ση-
μαντικά τήν ἀσφάλεια τῆς πόλεως, ἀφ’ ἑτέρου νά δίνει 400.000 € ἐτη-
σίως ἐν εἴδει ἐνοικίου. 

Ἡ καλλίτερη ἀστυνόμευση συνίσταται σέ συχνά περίπολα, μπλόκα
στίς εἰσόδους τῆς πόλεως, συχνός ἔλεγχος στά λεωφορεῖα καί στά
τραῖνα πού ἔρχονται στίς Ἀχαρνές καί αὔξηση τῆς ἀστυνομικῆς πα-
ρουσίας γενικῶς. Ἐνίσχυση τοῦ τμήματος στό Ὀλυμπιακό Χωριό, μό-
νιμη διάθεση ἑνός περιπολικοῦ στό τμῆμα Θρακομακεδόνων, κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις στήν ὁδό Θρακομακεδόνων, μεταφορά τοῦ
ἀστυνομικοῦ τμήματος καί τοῦ τμήματος ἀσφαλείας ἀπό τήν Πλή-
θωνος Γεμιστοῦ στό ἐγκαταλελειμμένο Γυμνάσιο τῆς Αὐλίζας, ἐνῶ
προγραμματίζεται νά ἀπομακρυνθεῖ καί τό κέντρο λαθρομετα-
ναστῶν. Ἡ μεταφορά στήν Αὐλίζα βρίσκει ἀντίθετη τήν τοπική ἀστυ-
νομία, ἡ ὁποῖα θεωρεῖ ὅτι δέν πρόκειται νά βοηθήσει σέ τίποτα αὐτή
ἡ ἀλλαγή.

Ἡ δίκη ἀναβλήθηκε γιά τίς 23 Σεπτεμβρίου ἐνῶ κλείστηκε νέα συ-
νάντηση μετά ἀπό δύο μῆνες, γιά νά πραγματοποιηθεῖ ἀπογραφή
καί προγραμματιμός τῶν συμφωνηθέντων.

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών
Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου,
δημιουργεί στις Αχαρνές Κέντρο υποστήριξης της Τράπεζας Μυελού 

των Οστών ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ. 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία 

του Παραρτήματος: Ιωάννου Στριφτού 33, 13674 Αχαρνές, 
τηλέφωνο 2102467871.
Για το Δ.Σ., ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χ. Καζανάς
Χειρουργός Οδοντίατρος

Εμβολιασμοί σε ανασφάλιστα παιδιά
Η Αντιδήμαρχος κα Κυριακή Σαββίδη  σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «Απο-

στολή Άνθρωπος», σας ενημερώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν εμβολια-
σμούς στα  ανασφάλιστα  παιδιά των  Δημοτικών Σχολείων  και  των
Γυμνασίων του Δήμου μας.

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

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

Άμεση αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ. ακόμα και με ελικόπτερα μετά 
τη συνάντηση με τον Δήμαρχο του Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας μετά τη συνάντηση που πραγ-
ματοποίησε ο  Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σωτήριος Ντούρος την περασμένη εβδομάδα
με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Αθανάσιο Ανδρεουλάκο. 

Την Δευτέρα, 27.1.2014  αργά το βράδυ αλλά και την Τρίτη 28.1.2014, νωρίς το
πρωί, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε επεμβάσεις στις περιοχές που δρουν
παράνομα αθίγγανοι. Οι επεμβάσεις ήταν αποτελεσματικές, καθώς χρησιμοποιήθηκαν
ακόμα και ελικόπτερα της αστυνομίας στα σημεία που υποδείχτηκαν (Αυλίζα, Αγία
Σωτήρα, Κύπρου κ.λ.π)

Κατά τη συνεργασία του Δημάρχου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης απαιτήθηκε από το Υπουργείο να παρέμβει δυναμικά στην αντιμετώπιση
της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας στην πόλη μας. Παράλληλα κατατέθηκε
υπόμνημα με τις προτάσεις όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η καθημερινότητα του
πολίτη των Αχαρνών. 

Ο Δήμαρχος εκφράζει τις ευχαριστίες στην ηγεσία του Υπουργείου, θεωρώντας
ότι η συνέχιση ανάλογων δράσεων θα συμβάλλει πραγματικά στη βελτίωση της
ζωής των κατοίκων της πόλης μας.



Σ.Σ. Εἶναι μία ἀπίστευτη ἐξέλιξη πού
πάει κόντρα στήν παγκόσμια κυρίαρχο
Monsanto καί τίς ὑπόλοιπες ἑταιρίες.
Μακάρι νά ὁλοκληρωθεῖ, ἄν καί φο-
βόμαστε ὅτι οἱ δικτάτορες τῆς Γῆς,
δέν θά τό ἀφήσουν νά περάσει ἔτσι. 

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014

Υπερψηφίστηκε σήμερα από την Επι-
τροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου η τροπολογία που κατέθεσε
ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Κρίτων
Αρσένης, για την απόρριψη της πρό-
τασης ευρωπαϊκής νομοθεσίας που
θα υποχρέωνε τους έλληνες και ευ-
ρωπαίους αγρότες να χρησιμοποιούν
αποκλειστικά σπόρους των πολυεθνι-
κών. Σχεδόν ομόφωνα η Επιτροπή Πε-
ριβάλλοντος – που είναι η μεγαλύτερη
νομοθετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου - είπε ένα ηχηρό «όχι»
στον κερδοσκοπικό έλεγχο της τροφής

από τις πολυεθνικές. Παράλληλα, οι Ευ-
ρωβουλευτές που υπερψήφισαν την τρο-
πολογία, αντιτάχθηκαν στην επιβολή γρα-
φειοκρατικών εμποδίων σε όσους αγρότες
επιλέγουν να μην αγοράζουν σπόρους
από το εμπόριο, ενώ υπερασπίστηκαν το
δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση σε
τροφή αλλά και τη διατροφική ασφάλεια.

Με αφορμή τη θετική αυτή εξέλιξη, ο
Κρίτων Αρσένης δήλωσε:

«Δώσαμε μια μάχη απέναντι σε μια πρω-
τόγνωρη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα πρόταση
που υποχρέωνε τους έλληνες και όλους τους
ευρωπαίους αγρότες να αγοράζουν σπόρους
αποκλειστικά από τις πολυεθνικές. Αν χάναμε
θα ήταν πρακτικά αδύνατο για τους αγρότες
να διατηρούν και να αναπαράγουν σπόρους
όπως έκαναν από την εφεύρεση της γεωργίας
έως σήμερα. Κερδίσαμε στην Επιτροπή Πε-
ριβάλλοντος και τώρα θα συνεχίσουμε τη
μάχη για να ‘μπλοκάρουμε’ τη νομοθεσία

και στην Επιτροπή Γεωργίας. Όταν το Δεκέμ-
βριο κατέθεσα την τροπολογία απόρριψης
δεν περίμενα ότι αυτή θα υπερψηφιζόταν
από όλους τους Ευρωβουλευτές της Επιτροπής.
Η πρώτη αυτή νίκη είναι το προϊόν εντατικής
δουλειάς αλλά και μαζικής κινητοποίησης
της κοινωνίας των πολιτών, που μέσω της
αλληλογραφίας και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης κατέκλεισαν με το αίτημα της
απόρριψης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η
νίκη αυτή δείχνει πως το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο αντιδρά θετικά στο δημοκρατικό
έλεγχο και πως η ευκαιρία για κάθε πολίτη
να επηρεάσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία,
είναι καθημερινή και δεν εξαντλείται την
ημέρα των ευρωεκλογών. Απομένει τον ερ-
χόμενο Φεβρουάριο η κρίσιμη ψήφος της
Επιτροπής Γεωργίας, στην οποία επίσης έχω
καταθέσει πρόταση απόρριψης. Είμαι αισιό-
δοξος ότι σε λίγες ημέρες θα ‘μπλοκάρουμε’
οριστικά τη νομοθετική αυτή πρόταση, που
έθετε σε κίνδυνο το ανθρώπινο δικαίωμα της
ελεύθερης πρόσβασης στους παραδοσιακούς
σπόρους, επιβάλλοντας τον έλεγχο της τροφής
από τις πολυεθνικές».

INFO
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συγκε-

κριμένη πρόταση έχει προτείνει τη με-
ταρρύθμιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
για την εμπορία των σπόρων. Οι νέοι
κανόνες θα είναι ένα από τα τελευταία
θέματα που θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο πριν τις ευρωεκλογές.

Στόχος των πολυεθνικών είναι η επι-
βολή μονοπωλίου στην εμπορία των σπό-
ρων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά
-η εμπορική αξία της οποίας υπολογίζεται
στα 45 δισ. δολάρια και της ευρωπαϊκής
στα 9 δισ. δολάρια ετησίως. Παράπλευρος
στόχος, η απαλλαγή δια παντός από τους
«ανταγωνιστές» της (αγρότες, βιολογικούς
κτηνοτρόφους, παραγωγούς παραδοσια-
κών σπόρων - ελεύθεροι από δικαιώματα
ιδιοκτησίας).

Σήμερα, οι τέσσερις μεγαλύτερες εται-
ρείες του κλάδου ελέγχουν το 58% της
παγκόσμιας αγοράς, οι 10 μεγαλύτερες
το 73% και τα ποσοστά αυτά αυξάνονται
με γεωμετρική πρόοδο. Ωστόσο οι πο-
λυεθνικές ισχυρίζονται πως χάνουν το
40% των εν δυνάμει αγορών, λόγω ‘πα-
ράνομης αναπαραγωγής’, αλλά και καλ-
λιέργειας μη καταχωρισμένων ποικιλιών
σπόρων».

Πηγή: chizas.com

Σ ύμφωνα με την ενημέρωση από το
NaturalNews η ασπαρτάμη προωθεί-

ται πλέον σαν γλυκαντική ουσία σε ανα-
ψυκτικά και τρόφημα κάτω από νέο όνομα,
μια και είχε γίνει ευρέως γνωστή η επι-
κινδυνότητα της και οι καταναλωτές την
απέφευγαν. Συνήθως τώρα τα τρόφιμα
και ποτά που την περιέχουν αναφέρουν
στα συστατικά τους τον όρο “φυσικό
γλυκαντικό” ή“AminoSweet”. (Όπου δη-
λαδή βλέπετε πλέον την ονομασία ami-
noSweet πρόκειται για τη γνωστή μας
ασπαρτάμη…) 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα (Natural-
News) η εταιρία Ajinomoto, που παράγει
την ασπαρτάμη σκέφτηκε αυτή την αλ-
λαγή ονομασίας με στόχο να συνεχίσει
να διαθέτει αυτό το καρκινογόνο συστα-
τικό παραπλανώντας πλέον το κοινό. 

Ιστορικό: 
Πριν από 25 χρόνια είχε κάνει την εμ-

φάνιση της η ασπαρτάμη σε τρόφιμα
που κυκλοφορούσαν κυρίως στην Ευ-
ρώπη, ενώ σήμερα αποτελεί σύνηθες
συστατικό των περισσότερων light τρο-
φίμων διαίτης και των προϊόντων δια-
τροφής “δίχως ζάχαρη”, όπως π.χ. στις
τσίχλες. Τα τελευταία χρόνια, καθώς οι

καταναλωτές είχαν πληροφορηθεί τους
κινδύνους που ενέχουν οι τεχνητές γλυ-
καντικές ουσίες η προώθηση της ασπαρ-
τάμης μέσα από τις μεθόδους προώθησης
του μάρκετινγκ προσπαθεί να παραπλη-
ροφορήσει εκ νέου για να πείσει το κοινό
να αποδεχτεί τα χημικά γλυκαντικά ως
“φυσικά” και “ασφαλή”, παρά τις απο-
δείξεις που δείχνουν το αντίθετο. 

Η ασπαρτάμη ήταν μια τυχαία ανακά-
λυψη του James Schlatter, ενός χημικού
που προσπαθούσε να βρει ένα φάρμακο
για το έλκος για την εταιρία G.D. Searle
& Company το 1965. Αυτός ανέμειξε
ασπαρτικό οξύ και φαινυλαλανίνη, δύο
φυσικά αμινοξέα και ανακάλυψε πως η
σύνθεση τους είχε γλυκιά γεύση. Η εται-
ρία ακολούθως ζήτησε από την FDA έγ-
κριση της σύνθεσης από φαρμακευτικό
προσθετικό σε προσθετικό τροφίμων και
έτσι γεννήθηκε η ασπαρτάμη. 

Η G.D. Searle & Company επί χρόνια
προσπαθούσε να πείσει το FDA για έγ-
κριση και έδινε τις δικές της μελέτες
ασφάλειας του υλικού. Παρά τις ενστά-
σεις επιστημόνων, ακόμη και ορισμένων
που εργάζονταν για την ίδια την εταιρία,
η GD Searle κατάφερε να πείσει το FDA

και να πάρει έγκριση για ορισμένα προ-
ϊόντα το 1974. To 1976, ο επίτροπος του
FDA, Alexander Schmidt, έγραψε στο γε-
ρουσιαστή Ted Kennedy μια επιστολή
όπου εξέφραζε την ανησυχία του σχετικά
με την αμφίβολη ασφάλεια και τα στοιχεία
που είχε προσκομίσει η εταιρία. Ο προ-
ϊστάμενος του FDA, Richard Merrill πίστευε
πως έπρεπε να γίνουν έρευνες στην εται-
ρία G.D. Searle & Company σχετικά με
τα ψέματα που αφορούσαν την ασφάλεια
της ασπαρτάμης και την απόκρυψη στοι-
χείων που φανέρωναν την επικινδυνότητα
της. 

Παρά τις μυριάδες αποδείξεις που εί-
δαν το φως της δημοσιότητας στα χρόνια
που πέρασαν, που έδειχαν ξεκάθαρα
πως η ασπαρτάμη είναι μία επικίνδυνη
τοξίνη, αυτή παρέμεινε στην παγκόσμια
αγορά, με εξαίρεση μερικές χώρες όπου
απαγορεύτηκε. Στην ουσία δίνονταν εκ
νέου άδειες χρήσης της σε διάφορους
τύπους τροφίμων παρά το γεγονός πως
είχε αποδειχτεί πως προκαλεί νευρολο-
γικές βλάβες στον εγκέφαλο, καρκινικούς
όγκους, προβλήματα στους ενδοκρινικό
σύστημα κ.α. 

Η ιστορία της ασπαρτάμης είναι πολύ

μεγάλη και το υλικό σχετικά με την επι-
κινδυνότητα της επίσης, όμως το βασι-
κότερο είναι πως παρά το γεγονός πως
πρόκειται για καρκινογόνο ουσία είχε
παρανόμως εγκριθεί. Πρακτικά αποτελεί
ένα από το χειρότερα παραδείγματα του
πώς οι εταιρίες με τα λόμπυ τους κατα-
φέρνουν να παίρνουν έγκριση από δη-
μόσιες υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων και
φαρμάκων -σαν το FDA. Πρακτικά οι πε-
ρισσότερες φαρμακευτικές ουσίες και
τα πρόσθετα τροφίμων παίρνουν έγκριση
όχι επειδή έχει αποδειχτεί επιστημονικά
η ασφάλεια τους, αλλά επειδή οι εταιρίες
παραγωγής με τα λόμπυ τους καταφέρ-
νουν με αθέμιτα μέσα να αποσπούν αυτές
τις εγκρίσεις για τη διάθεση των προϊόν-
των τους…

Πηγές: 
Ajinomoto brands aspartame “AminoSweet” 
– FoodBev.com Aspartame History Highlights
– Janet Starr Hull FDA’s approval of aspar-
tame under scrutiny
– The Globe and Mail (Canada) An Overdue
Ban On A Dangerous Sweetener 
– Huffington Post Πηγή:
vickytoxotis.blogspot.com 
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Προσοχή: άλλαξαν όνομα στην επικίνδυνη ασπαρτάμη

Τέλος οἱ χημειοθεραπεῖες
Στό ἄρθρο μας γιά τήν ὑγεία τοῦ προηγουμένου φύλλου μέ τόν παραπάνω
τίτλο, παραλείψαμε νά ἀναφέρουμε τήν πηγή καί ζητοῦμε συγγνώμη.
Τήν ἀνακοίνωση τοῦ JOHN HOPKINS HOSPITAL τήν δημοσίευσε ἡ YAHOO
στήν σελίδα της «omg.yahoo.com» καί στήν ἑλληνική ἔκδοση
«http://gr.celebrity.yahoo.com/».
Γιά ὅποιον δέν γνωρίζει, τό JOHN HOPKINS HOSPITAL εἶναι ἡ μεγαλύτερη πα-
νεπιστημιακή κλινική στόν δυτικό κόσμο, εἰδικά στό θέμα τοῦ καρκίνου, ἑδρεύει
στή Βαλτιμόρη τῶν ΗΠΑ καί τό ἐρευνητικό του κέντρο εἶναι ὅτι πιό σίγουρο καί
ἀσφαλές εἰδικά γι’ αὐτήν τήν ἀσθένεια.

Iατρείο: Θρακομακεδόνων 117 Οικία: Ζαφειράκη 12
Θρακομακεδόνες Θρακομακεδόνες
Τηλ.: 210 24 35 923 Κιν.: 6973 535722

ΡΑΝΙΑ Ε. ΣΙΤΤΑ GP MSc

ΙΑΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πτυχ/ος Πανεπιστημίου Πατρών
Ειδ/θείσα εις Τζάνειο Νοσοκομείο

EΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

• Σακχαρώδης διαβήτης • Οστεοπόρωση

• Ψυχιατρικά νοσήματα • Υπέρταση • ΄Καρδιολογικά νοσήματα

• Λοιμώξεις • Πνευμονοπάθειες • Δυσλιπιδαιμίες

Νέο ἄρθρο στὸ Ανιχνεύσεις

Πρώτη νίκη των πολιτών στον πόλεμο ενάντια στον έλεγχο της τροφής από τις πολυεθνικές
by pcuser 
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Μ ία ἀπό τίς σημαντικές ἐπετείους τοῦ
ἔτους πού διανύουμε εἶναι ἡ συμ-

πλήρωση ἑκατό ἀκριβῶς ἐτῶν ἀπό τόν
Αὐτονομιακό Ἀγῶνα τῶν ἀδελφῶν μας Βο-
ρειοηπειρωτῶν (Φεβρουάριος-Μάιος 1914).
Τιμῶντας τή μνήμη τῶν κληρικῶν καί
λαϊκῶν πού ἀγωνίσθηκαν ὑπέρ τῆς ἐλευθε-
ρίας τῆς πανάρχαιας αὐτῆς ἑλληνικῆς πα-
τρίδος καί ἀντλῶντας διδάγματα γιά τό
παρόν καί τό μέλλον, ὑπενθυμίζουμε τά κυ-
ριώτερα γεγονότα: 

Α) Ἡ δημιουργία τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους.
Κατά τήν βυζαντινή περίοδο δέν ἀναφέρεται
λαός Ἀλβανῶν στά Βαλκάνια, ἀλλά μόνον
στόν Καύκασο. Ὁ Γεώργιος Καστριώτης ἤ
Σκεντέρμπεης, πού τιμᾶται σήμερα ὡς ἐθνι-
κός ἥρωας τῶν Ἀλβανῶν, ὀνόμαζε τόν ἑαυτό
του Ἠπειρώτη καί ἀγωνίσθηκε τόν ΙΕ΄
αἰῶνα κατά τῶν Τούρκων. Ἐπί τουρκοκρατίας
στήν ἑνιαία Ἤπειρο κατοικοῦσαν κατά πλει-
οψηφία Ὀρθόδοξοι Ἔλληνες. Ἡ Χειμάρρα
καί τό Σοῦλι γέννησαν γενναίους ἀγωνιστές,
ἀλλά καί τό πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στίς ψυχές τῶν Ἠπει-
ρωτῶν βρῆκε λίαν γόνιμο ἔδαφος. Ἄλλωστε
ὁ Ἅγιος μαρτύρησε στό Κολικόντασι τῆς
Βορείου Ἠπείρου, ὅπου ἀπαγχονίσθηκε στίς
24 Αὐγούστου 1779 μέ ἐντολή τοῦ Κούρτ
Πασᾶ. Ἡ πρώτη ἔκφραση ἀλβανικῆς ἐθνικῆς
συνειδήσεως ἐκδηλώθηκε τό 1878 στήν
Πριζρένη τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Μέχρι τότε
οἱ Μουσουλμάνοι τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας
ἔνιωθαν Τοῦρκοι , ἐξ οὗ καί ὁ ὅρος Τουρ-
καλβανοί.

Μέ τόν Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο τοῦ 1912-
1913 ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἀπελευθέρωσε
ὅλη τήν Ἑνιαία Ἤπειρο. Χειμάρρα, Ἀργυ-
ρόκαστρο, Κορυτσᾶ, Ἰωάννινα, Πρέβεζα καί
τόσα ἄλλα ἱστορικά μέρη ὑποδέχθηκαν μέ
πανηγυρισμούς τόν Ἀρχιστράτηγο Διάδοχο
Κωνσταντῖνο καί τούς στρατιῶτες μας. Μά-
λιστα στό Ἀργυρόκαστρο ὁ Γάλλος δημο-
σιογράφος Ρενέ Πυώ ἐντόπισε καί κατέγραψε
για τήν γαλλική ἐφημερίδα ΧΡΟΝΟΣ καί
μία μορφή κρυφοῦ σχολειοῦ. Τά Ἑλληνό-
πουλα παραδέχθηκαν ὅτι στό ἐπίσημο σχο-
λεῖο μάθαιναν μόνον τήν ὕλη πού ἐπέβαλαν
οἱ Τοῦρκοι, ἀλλά παραλλήλως ὑπῆρχαν
κρυφά μαθήματα ἑλληνικῆς Ἱστορίας! 

Δύο ἀπό τίς Μεγάλες Δυνάμεις τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης, ἡ Ἰταλία καί ἡ Αὐστρουγ-
γαρία, ἤθελαν νά κατασκευάσουν ἕνα κρα-
τίδιο-δορυφόρο γιά νά ἐλέγχουν τήν εἴσοδο
τῆς Ἀδριατικῆς θαλάσσης. Ἔτσι μάζεψαν
διάφορες ἀλβανικές φυλές καί τούς ὑπο-
σχέθηκαν κράτος. Γιά νά ἔχει ἐπαρκές
ἔδαφος ἡ νέα καί τεχνητή Ἀλβανία οἱ Δυ-
νάμεις ζήτησαν ἀπό τόν Ἐλ. Βενιζέλο νά
ἀποσύρει τόν Ἑλληνικό Στρατό ἀπό τό
βόρειο τμῆμα τῆς Ἡπείρου, ὥστε νά τό πα-

ραχωρήσει η διεθνής διπλωματία στήν
Ἀλβανία. Ὁ Πρωθυπουργός Βενιζέλος πιέ-
σθηκε πανταχόθεν μέ τό δίλημμα: Ἤ τήν Β.
Ἤπειρο ἤ τήν Χίο καί Μυτιλήνη. Γιά νά
μήν χάσει τά δύο μεγάλα νησιά τοῦ Αἱγαίου,
πού μόλις εἶχαν ἐλευθερωθεῖ, ἡ Ἑλλάς
ἀναγκάσθηκε νά ἀποσύρει τόν Στρατό της
ἀπό τά βόρεια ἐδάφη τοῦ ἱστορικῶς καί πο-
λιτιστικῶς ἑνιαίου Ἠπειρωτικοῦ χώρου.
Ἔτσι διχοτομήθηκε ἡ Ἤπειρος καί δημι-
ουργήθηκε ὁ ὅρος «Βορειοηπειρωτικό ζή-
τημα». Ἔκτοτε οἱ Βορειοηπειρῶτες τυραν-
νήθηκαν, ἀλλά καί ἀγωνίσθηκαν γιά νά
διατηρήσουν τήν Ἑλληνική γλῶσσα, τήν
Ὀρθόδοξη Πίστη καί τήν ἐθνική τους ταυ-
τότητα. Ἀκόμη ταλαιπωροῦνται! 

Στίς 17.12.1913 ὑπεγράφη τό Πρωτό-
κολλο τῆς Φλωρεντίας, μέ τό ὁποῖο ὁρίζονται
τά σύνορα Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας ὅπως πε-
ρίπου εἶναι σήμερα. Ἕξι Μεγάλες Δυνάμεις
ἀπομακρύνουν βιαίως τήν κόρη ἀπό τήν
φυσική της μητέρα, τήν Βόρειο Ἤπειρο ἀπό
τήν Ἑλλάδα, καί τήν χαρίζουν σέ ἕνα συ-
νονθύλευμα φυλῶν πού κέρδισε κράτος
χωρίς νά ἀγωνισθεῖ. Πολλοί ἀπό τούς Μου-
σουλμάνους Ἀλβανούς ἀντέδρασαν στήν
ἰδέα ἀλβανικοῦ κράτους καί τό 1914 ὀργά-
νωσαν κίνημα στό Δυρράχιο ζητῶντας νά
ἐπανέλθουν ὑπό τόν τουρκικό ζυγό. Γιά τή
τύχη τῶν Βορειοηπειρωτῶν ὁ Γάλλος δη-
μοσιογράφος καί πολιτικός Ζώρζ Κλεμανσώ
ἔγραψε στήν ἐφημερίδα του: «Ἰδού 350.000
ἀληθινοί Ἕλληνες διανεμόμενοι εἰς χωρία,
τά ὀνόματα καί μόνον τῶν ὁποίων δηλοῦν
τήν ἑλληνική καταγωγήν.... Καί ξαφνικά,
χωρίς καμμίαν προπαρασκευήν, χωρίς νά
λάβουν διά τούς δυστυχεῖς αὐτούς πληθυ-
σμούς καμμίαν ἐγγύησιν... καληνύχτα σας,
ἀγαπητοί συμπατριῶται καί καλήν τύχην μέ
τούς ληστάς Ἀλβανούς»! 

Β) Ὁ Αὐτονομιακός Ἀγώνας. Οἱ Βορει-
οηπειρῶτες δέν κάθησαν μέ σταυρωμένα
χέρια. Παρά τήν οὐδετερότητα τῶν Ἀθηνῶν
μόνοι τους ἀπεφάσισαν νά ξεκινήσουν ἔνο-
πλο ἀγῶνα γιά νά κερδίσουν ὅ,τι περισσό-
τερο μποροῦσαν ἐντός Ἀλβανίας. Μέ ἡγέτες
τόν Μητροπολίτη Βελλᾶς καί Κονίτσης Σπυ-
ρίδωνα Βλάχο, μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, καί τόν Γεώργιο
Χρηστάκη Ζωγράφο, ἀνακοινώνουν στίς

13.2.1914 στό Ἀργυρόκαστρο τήν ἀπόφασή
τους. Στίς 28 Φεβρουαρίου ἀνακηρύσσουν
τήν Αὐτόνομη Δημοκρατία τῆς Βορείου
Ἠπείρου. Πρωθυπουργός ἀνέλαβε ὁ Ζω-
γράφος καί Ὑπουργοί ἐπιφανεῖς κληρικοί
καί λαϊκοί. Σημαία τους ἦταν ἡ γαλανόλευκη
Ἑλληνική πολεμική μέ τόν δικέφαλο ἀετό
στό κέντρο τοῦ λευκοῦ σταυροῦ καί κάτω
ὑπῆρχαν τά ἀρχικά Α.Η., δηλαδή Αὐτόνομος
Ἤπειρος. 

Ὁ άγώνας διεξήχθη μέ παλλαϊκή συμε-
τοχή καί μέ μεγάλη ἐπιτυχία. Οἱ Ἀλβανοί
καί οἱ προστάτες τους Ἰταλοί αἰφνιδιάσθηκαν
καί τελικά τό νεότευκτο ἀλβανικό κράτος
ὑποχρεώθηκε νά ἀναγνωρίσει ἐπισήμως
τήν Αὐτονομία τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπει-
ρωτῶν. Μεταξύ τῶν ἡρωικῶς πεσόντων
καταγράφεται καί ὁ διάκονος Βασίλειος
Γκιώνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορυτσᾶς. 

Στίς 17 Μαΐου 1914 στήν Κέρκυρα ὑπε-
γράφη Πρωτόκολλο μεταξύ Ἀλβανίας καί
Βορειοηπειρωτικῆς Κυβερνήσεως χωρίς τήν
συμμετοχή τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά μέ τήν ὑπο-
γραφή τῶν προτεκτόρων (προστατῶν) τῆς
Ἀλβανίας, δηλ. τῆς Ἰταλίας καί τῆς Αὐστρουγ-
γαρίας, καθώς καί τεσσάρων ἄλλων Μεγά-
λων Δυνάμεων. Τό Πρωτόκολλο τῆς Κερ-
κύρας προέβλεπε ὅτι: 

1) Ἡ Βόρειος Ἤπειρος (νομοί Ἀργυρο-
κάστρου καί Κορυτσᾶς) εἶναι αὐτόνομη. 

2) Ἀναγνωρίζει τόν Βασιλέα τῆς Ἀλβανίας
Γουλιέλμο Βήδ ὡς νόμιμο Βασιλέα της. 

3) Ἀποστέλλει βουλευτές στό ἀλβανικό
κοινοβούλιο. 

4) Ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τῆς Β. Ἠπείρου
εἶναι ἡ ἑλληνική. 

5) Ὑποχρεωτικῶς ἡ γλῶσσα τῶν σχο-
λείων εἶναι ἡ ἑλληνική διδασκομένης καί
τῆς ἀλβανικῆς προαιρετικῶς. 

6) Οἱ Ἠπειρῶτες ἔχουν δικαίωμα νά
διατηροῦν δική τους στρατιωτική δύναμη
μέ δικούς τους ἀξιωματικούς, τήν ὁποία ἡ

άλβανική κυβέρνηση δέν μπορεῖ νά χρησι-
μοποιήσει ἔξω ἀπό τά σύνορα τῆς Β. Ἠπείρου. 

Ὅλα αὐτά τά δικαιώματα καταπατήθηκαν
ἀπό τίς ἀλβανικές κυβερνήσεις εἴτε τῆς βα-
σιλικῆς περιόδου, εἴτε τῆς κομμουνιστικῆς-
ἀθεϊστικῆς δικτατορίας (μετά τό 1946), εἴτε
τῆς σύγχρονης «δημοκρατικῆς» περιόδου
(μετά τό 1990). 

Γ) Ἡ συμμετοχή τῆς νεολαίας. Ὁ διακε-
κριμένος μελετητής τῆς Βορειοηπειρωτικῆς
Ἱστορίας Ἀπόστολοος Παπαθεοδώρου, τ.
Γενικός Ἐπιθεωρητής Μέσης Ἐκπαιδεύσεως,
βρῆκε πολλά και συγκινητικά στοιχεῖα γιά
τή συμμετοχή ἐθελοντῶν, κυρίως νέων στόν
ἀγῶνα τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Στή Β. Ἤπειρο
δημιουργήθηκαν Ἱεροί Λόχοι φοιτητῶν καί
ἄλλων νέων, ὅπως ἐπίσης καί στά Ἰωάνιννα
τῆς Νοτίου Ἠπείρου. Στήν Ἀθήνα οἱ
Ἠπειρῶτες φοιτητές ἄνοιξαν γραφεῖα ἐπί
τῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας 63 καί καλοῦσαν τούς
νέους νά ἐγγραφοῦν σέ λόχους ἐθελοντῶν.
Πολλοί Κύπριοι φοιτητές συμμετεῖχαν στόν
Ἀγῶνα, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου (ὑπό
Βρετανικό ζυγό) συγκέντρωσε χρήματα ὑπέρ
τῶν ἀδελφῶν τοῦ Βορρᾶ. Ἀξίζει νά ἀνα-
φερθεῖ καί ἡ παρουσία Σέρβων φοιτητῶν
ἀπό τό Πανεπιστήμιο τοῦ Βελιγραδίου στό
πλευρό τῶν Αὐτονομιστῶν Ἠπειρωτῶν. 

Ἦταν ἕνας ὑπέροχος ἀγώνας, τόν ὁποῖο
σήμερα οἱ νέοι μας δυστυχῶς ἀγνοοῦν.
Ἔνας ἀγώνας γιά τήν Ὁρθοδοξία καί τόν
Ἑλληνισμό, γιά τήν Ἐλευθερία καί τήν Ἀξιο-
πρέπεια. Ἕνας ἀγώνας, ὁ ὁποῖος ἀκόμη πε-
ριμένει τήν δικαίωσή του. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Ἀχιλλέως Λαζάρου: Ἑλληνισμός και Λαοί Νο-

τιοανατολικῆς Εὐρώπης, τόμος Γ΄, Ἀθήνα
2010, χορηγός ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Δούκας. 

2. Ἀποστόλου Παπαθεοδώρου: Ἡ συμβολή τῆς
σπουδαζούσης νεολαίας κατά τόν Αὐτονομιακόν
Ἀγῶνα τῆς Βορείου Ἠπείρου 1914, Ἰωάννινα
1985, ἐκδόσεις ΣΦΕΒΑ.

Εκατό χρόνια από τον Αυτονομιακό Αγώνα των Βορειοηπειρωτών
Κωνσταντῖνος Χολέβας- Πολιτικός Ἐπιστήμων

Πρωτοφανής προσβολή από Σκόπια προς Ε. Βενιζέλο 
Με μια χυδαία πρόκληση απάντησαν οι Σκοπιανοί στην επίσημη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού

εξωτερικών Ευάγγελου Βενιζέλου η οποία προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα. 
Η ευθεία προσβολή στο πρόσωπο του Ε. Βενιζέλου ήρθε μέσω του Γιόβαν Αντόνοβσκι, γ.γ. Ευρω-

παϊκών Σχέσεων των Σκοπίων, όπου σε σχόλιό του σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης φιλοξενεί φωτο-
γραφία του υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Βενιζέλου με την κόρη του και τη σύζυγό του. Το χυδαίο
σχόλιο απευθύνεται προσωπικά στον Έλληνα υπουργό και λέει: 

«Μήνυμα για τον Βενιζέλο: Η «Μακεδονία θα αλλάξει την ονομασία της όταν η κόρη σου θα εκλεγεί
Μις Κόσμος»!!! 

Η πρόκληση έρχεται μία εβδομάδα πριν από την επίσκεψη του κ. Βενιζέλου στα Σκόπια, στο πλαίσιο
περιοδείας του σε πρωτεύουσες των Δυτικών Βαλκανίων, με την ιδιότητα του προεδρεύοντος του Συμ-
βουλίου Υπουργών της ΕΕ. 

Επισήμως από το υπουργείο Εξωτερικών -όπως συνηθίζεται άλλωστε- δεν υπήρξε κάποια αντίδραση
καθώς το ΥΠΕΞ ακολουθεί πιστά το δόγμα όταν δεχθεί ένα χαστούκι να γυρίζει και το άλλο μάγουλο. 

Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει το ΥΠΕΞ είναι να αναβάλλει την επίσκεψη του Έλληνα υπουρ-
γού στα Σκόπια, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
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Μαζί, μπορούμε να παλέψουμε για 
το αύριο της πόλης μας.

Στις εκλογές του 2010, η παράταξη ΑχαρΝΑΙ-
Ενεργοί Πολίτες ξεκίνησε την πορεία της για
να αλλάξει το Δήμο Αχαρνών. 
Εμείς, τιμήσαμε την ψήφο των συμπολιτών
μας, δουλέψαμε με ευθύνη για το καλό του
Δήμου μας, και ήμασταν ΠΑΡΟΝ σε κάθε συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με προ-
τάσεις και λύσεις για τα προβλήματα του τόπου
μας. 
Δυστυχώς, και παρά τις προσπάθειές μας, ΤΙ-
ΠΟΤΑ δεν προχώρησε. Κανένα έργο ου-
σίας δεν έγινε, παρά τις υποσχέσεις και τις
εξαγγελίες του απερχόμενου Δημάρχου. 
Παντού υπάρχει η ίδια εικόνα εγκατάλειψης:
Στις γειτονιές, στις πλατείες, στους εμπορικούς
δρόμους της πόλης μας, στα σχολεία μας, στις
παιδικές χαρές που παίζουν τα παιδιά μας. 
Κόντρα σ’ αυτό το ζοφερό κλίμα, εμείς σας κα-
λούμε δίπλα μας για να φέρουμε την ελπίδα. 

Όχι με μεγάλα λόγια και ψεύτικες υπο-
σχέσεις, αλλά με σκληρή 

δουλειά.
Μαζί, μπορούμε να ζωντανέψουμε ξανά

την πόλη μας.
Τώρα είναι η μεγάλη μας ευκαιρία. Δεν

πρέπει να την αφήσουμε 
να πάει χαμένη.

Ήρθε ο καιρός να δοθεί, επιτέλους, μία λύση σε
όλα τα σοβαρά προβλήματα που δυσκολεύουν
επί δεκαετίες την καθημερινότητά μας. 
Επιτέλους, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας
ότι, ο χρόνος που χάνεται, είναι εις βάρος της
πόλης μας, είναι εις βάρος της ζωής μας και της
ζωής των παιδιών μας. 
Η δική μας νίκη, σημαίνει νίκη του λαού

των Αχαρνών.
Η ψήφος στους Ενεργούς Πολίτες, είναι

ψήφος στήριξης 
στο αύριο του Δήμου μας.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία
ισχυρή συμμαχία με την κοινωνία, τους ερ-
γαζόμενους στο Δήμο, την Εκκλησία, τις ΜΚΟ
με κοινωνικό έργο, τις φιλανθρωπικές οργανώ-
σεις, τους πολιτιστικούς φορείς και τους οργα-
νωμένους συλλόγους, τα κοινωνικά δίκτυα και
τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής. 
Το δικό μας Όραμα για την πόλη των
Αχαρνών είναι: 
• Η δημιουργία ενός Ανθρώπινου Δήμου,

που στηρίζει με θεσμικά μέσα, τα πιο αδύ-
ναμα μέλη του, τις πιο αδύναμες κοινωνικά
οικογένειες, σεβόμενοι την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια.

• Η στήριξη των επιχειρήσεων που λειτουρ-
γούν στο Δήμο μας. Να βοηθήσουμε τη νέα
επιχειρηματικότητα ν’ ανθίσει, με σκοπό τη

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τον
περιορισμό της ανεξέλεγκτης ανεργίας που
μαστίζει τις συνοικίες μας. 

• Η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διοίκη-
σης, με ανοιχτές διαδικασίες και απόλυτη
διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών
του Δήμου. Η αναβάθμιση και ο εκσυγ-
χρονισμός των υπηρεσιών του Δήμου με
στόχο την άμεση και γρήγορη του Δημότη.

• Η επαναφορά του αισθήματος σιγουριάς
και ασφάλειας στις γειτονιές μας, με μη-
δενική ανοχή στην παραβατικότητα. Κα-
θαριότητα και φωτισμό στους δρόμους, τις
παιδικές χαρές και τους ελεύθερους χώρους.

• Η υλοποίηση έργων ανάπτυξης, με προ-
τεραιότητα στα αντιπλημμυρικά έργα,
μέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών και
περιφερειακών προγραμμάτων. Ουσια-
στικά έργα ανάπτυξης που θα αναβαθμίσουν
τη ζωή στον Κόκκινο Μύλο, την Αγία Άννα,
το Κεντρικό Μενίδι και την περιφέρεια, τους
Θρακομακεδόνες, τη Λαθέα, τον Προφήτη
Ηλία, το Ολυμπιακό Χωριό. 

• Η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
της πόλης μας, η δημιουργία χώρων πρασί-
νου και αναψυχής, η σύνδεση της πόλης μας,
μέσω δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρό-
μων, με τον Δρυμό της Πάρνηθας. 

Οι επόμενες εκλογές, είναι η μεγάλη πρό-
κληση για όλους μας:
Σε στιγμές δύσκολες στιγμές όπως η σημερινή,
ο Δήμος μας έχει ανάγκη από ανθρώπους που
θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Με εμπειρία
στην αυτοδιοίκηση. Με συνείδηση της ευθύνης
που αναλαμβάνουν. 
Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια για χαλαρή

ψήφο.
Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια για ψήφο

διαμαρτυρίας.
Δεν υπάρχουν πλέον περίοδοι χάριτος.

Δεν υπάρχουν πολιτικά τζάκια ανάμεσά μας.
Δεν υπάρχουν κομματικές διαχωριστικές

γραμμές.
Υπάρχει μόνο ο λαός των Αχαρνών,

Μαζί, μπορούμε να παλέψουμε για το
αύριο του Δήμου μας.

Μετά το πέρας της ομιλίας του επικεφαλής της
παράταξης ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες και υπο-
ψηφίου δημάρχου Αχαρνών κ. Κασσαβού ακο-
λούθησε ανακοίνωση υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων της παράταξης:

Γιάννης Κασσαβός
Υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών

Επικεφαλής της παράταξης
AχαρΝΑΙ - Ενεργοί Πολίτες

Στη συνέχεια της τοποθέτησής μας στο τε-

λευταίο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα το πρό-

χειρο και ατεκμηρίωτο Γ.Π.Σ., ενημερώνουμε

τους δημότες της πόλης μας ότι έχει ήδη προ-

χωρήσει η διαβούλευση δύο πολύ σοβαρών νο-

μοσχεδίων:

α) Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής: όπου δίνονται

οι κατευθύνσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των

πόλεων της Αττικής. 

β) Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική

πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλε-

λειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

– Χρήσεις Γης: όπου μεταξύ άλλων καθορίζονται

και οι χρήσεις γης που θα εφαρμόζονται από

εδώ και πέρα στις πόλεις αλλά και τις εκτός σχε-

δίου περιοχές.

Παρά το γεγονός ότι για το δεύτερο νομο-

σχέδιο η ημερομηνία διαβούλευσης έληξε στις

14 Φεβρουαρίου, ο επίσημος Δήμος Αχαρνών

δεν έχει, ως φαίνεται, άποψη για τα θέματα

αυτά που θα επηρεάσουν το Δήμο και τη ζωή

μας τα επόμενα χρόνια. 

Αρκετοί Δήμοι της Αττικής έχουν ήδη συμμε-

τάσχει στη διαβούλευση ενεργοποιώντας την

Επιτροπή Διαβούλευσης και εν συνεχεία έχουν

προχωρήσει σε επίσημες προτάσεις προς το

ΥΠΕΚΑ που έχουν εγκριθεί από τα δημοτικά τους

συμβούλια. Ο Δήμος Αχαρνών όμως δεν έκανε

κάτι ανάλογο. Αντίθετα έμεινε για μια ακόμα

φορά μακριά από τις εξελίξεις. Έτσι θα  πληρο-

φορηθούμε δυστυχώς εκ των υστέρων, για δυ-

σμενείς αλλαγές στις χρήσεις γης στους Θρακο-

μακεδόνες αλλά και σε άλλες συνοικίες της

πόλης, για αλλαγές στο αναπτυξιακό μοντέλο,

για μεγάλους περιορισμούς στην εκτός σχεδίου

δόμηση κλπ. 

Διαπιστώνοντας για άλλη μια φορά την ανε-

πάρκεια της Δημοτικής Αρχής στην παρακολού-

θηση κρίσιμων θεμάτων που επηρεάζουν τη ζωή

μας ώστε να κάνει τις παρεμβάσεις της στο σω-

στό χρόνο, εμείς τη διαβεβαιώνουμε ότι γνωρί-

ζουμε, παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε.

Όπως η παρέμβαση κλιμακίου της παράταξής

μας στο ΥΠΕΚΑ προκειμένου να καταθέσουμε

τις προτάσεις μας επί των δύο νομοσχεδίων.

Επικείμενες Νομοθετικές

Ρυθμίσεις που αφορούν 

την πόλη μας
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Ο Αχαρναϊκός λαός δήλωσε δυναμικά  
την στήριξή του στο πρόσωπο 

του Δημάρχου και στην παράταξη 
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ».

Η Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου ήταν ακόμα μια σημαντική μέρα για την παράταξη
«για την πόλη μας» και τον Δήμαρχο Σωτήριο Ντούρο καθώς πλήθος κόσμου
κατέκλυσε την αίθουσα Carpe Diem για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

100 ήμερες πριν τις εκλογές, ο Αχαρναϊκός λαός δήλωσε δυναμικά  την στήριξη
του στο πρόσωπο του Δημάρχου και στην παράταξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ».

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Αχαρνών τόνισε μεταξύ άλλων ότι κανείς δεν αμ-
φισβητεί ότι αυτή η θητεία ήταν η πιο δύσκολη που πέρασε στην ιστορία του ο
Δήμος Αχαρνών. 

Ενδεικτικά ανέφερε ότι υπήρξαν τρία  δεδομένα γνωστά σε όλους αυτής της
δυσκολίας. Το πρώτο ήταν η εναρμόνιση με τις επιταγές του Καλλικράτη, δεύτερον
τα τεράστια χρέη που αναλάβαμε και τρίτον τα συμφέροντα που είχαμε να αντι-
κρούσουμε. 

Η προσπάθεια που έγινε από την διοίκηση αυτά τα 3 χρόνια τώρα ήταν τερά-
στια και τα αποτελέσματα είναι πλέον ευδιάκριτα. 

Στην πόλη των
Αχαρνών η παρούσα δι-
οίκηση κατάφερε να πα-
ρέχει οικονομική ανάσα
ύψους 60 εκατομμυ-
ρίων ευρώ μέσα από τη
σταδιακή εξόφληση εκ-
κρεμών ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων που επι-
βάρυναν την "πλάτη"
του Αχαρναϊκού λαού.

Αυτή η Διοίκηση του
Δήμου απέδειξε ότι το
συνολικό καλό της πό-
λης και της κοινωνίας
δεν σταματάει σε κα-
νένα συμφέρον. Ο Δή-
μαρχος Αχαρνών δή-
λωσε συγκεκριμένα:
«Γκέτο σας το λέω
ευθαρσώς δε θα μεί-
νουν πουθενά. Έρχε-

ται η σειρά της Αγίας Σωτήρας και της Αυλίζας.»
Κλείνοντας, την ομιλία του τόνισε ότι αυτή η διοίκηση πορεύτηκε ξεκάθαρα

και κατάφερε να φέρει την πόλη σε σημείο σταθερότητας και ισορροπίας. Η
εποχή που πλέον μπορούμε να σχεδιάζουμε με ασφάλεια έχει έρθει. Αυτή τη
σταθερότητα που πλέον μπορεί να μεταφραστεί σε ανάπτυξη μόνο η σημερινή
διοίκηση μπορεί να την εγγυηθεί. 

Δυστυχώς αυτή η πόλη έχει περάσει πολλά Τα πειράματα κόστισαν πολύ, τα
συμφέροντα τα πληρώσαμε όλοι πολύ ακριβά και δεν υπάρχει άλλος χρόνος για
αλλά λάθη.

Στο τέλος της ομιλίας του ο Δήμαρχος Αχαρνών ευχαρίστησε όλο τον κόσμο
και όλους τους συνεργάτες του αυτά τα χρόνια.

Σημειολογικά να αναφέρουμε ότι από το ίδιο μέρος ξεκίνησε η νικηφόρος
προεκλογική περίοδο το 2010.

Μεταξύ των συνεργατών παρουσιαστήκαν και νέες υποψηφιότητες:
Αναστασοπούλου Ιωάννα - Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας
Κουτσολέλος Παναγιώτης - Χημικός MSC
Πουραιμη-Kατσαντώνη Δήμητρα - Οικονομολόγος 
Χηνόπουλος Γιώργος - Ιατρός
Δρακόπουλος  Στάθης - Επιχειρηματίας
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι: Χάρης Δαμάσκος, Αντιπρό-

εδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Αντώνης Γάκης Υποψήφιος Περιφε-
ρειάρχης Αττικής με την παράταξη "Α.Ν.Α.Σ.Α", οι πρώην Δήμαρχοι Αχαρνών και
Θρακομακεδόνων κ. Αναστάσιος Μουστακάτος και Θέμης Οικονόμου, ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Χρήστος Γκίκας και η επιλαχούσα περιφερειακή σύμβουλος κα Ευ-
ρώπη Κοσμίδη, πρόεδροι συλλόγων και φορέων της πόλης.

Τόσο ο Δήμαρχος Αχαρνών όσο και όλη η παράταξη «για την πόλη μας» θα
ήθελαν να ευχαριστήσουν όλο τον κόσμο για τη θερμή του παρουσία και ιδιαί-
τερα:

Τον κ. Νικόλαο Δαμάσκο για τη ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση της αίθουσας.
Την κα. Φανή Μπαλωτή  για τη βασιλόπιτα. 
Τους κ.κ Αποστόλη Λημνιάτη και Νίκο Μεγαγιάννη για την προσφορά των

εδεσμάτων 

Με ισχυρή θέληση ...συνεχίζουμε

«Νέα Πόλη/Νέα Πνοή»
Δημότες και Δημότισσες,

Οι ερχόμενες δημοτικές εκλογές είναι κρίσιμες για τις Αχαρνές.
Στις εκλογές του Μαΐου καλούμαστε να πάρουμε μιαν απόφαση:
Αν θα συνεχίσουμε να ζούμε σε μια πόλη γεμάτη απόγνωση και
φόβο για το μέλλον ή αν θα παλέψουμε για τις ευκαιρίες που μας
στέρησαν. Αν θα ζούμε με τρόμο για την ασφάλεια των παιδιών
μας ή αν θα κάνουμε τις Αχαρνές τη φιλόξενη πόλη που ονειρευό-
μαστε. 

Εμείς στη «Νέα Πόλη/ Νέα Πνοή» λέμε ΦΤΑΝΕΙ. Δεν θα αφή-
σουμε το παλιό σύστημα διοίκησης να γκρεμίσει άλλο τις ελπίδες
μας. Μας αξίζει καλλίτερη τύχη. Στους νέους, στους ηλικιωμένους,
στους γονείς, στους συμπολίτες μας που έχασαν τη δουλειά τους,
θέλουμε η πόλη μας να είναι δίπλα τους, σύμμαχός τους και συμ-
παραστάτης τους. 

Στις εκλογές του Μαΐου δίνουμε δυνατά το παρών. Συνδυά-
ζοντας την εμπειρία και τη γνώση με το όραμα και το και-
νούργιο, κατεβαίνουμε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την
ανασυγκρότηση της πόλης μας. Κατεβαίνουμε χωρίς κομματικά
καπέλα. Απευθυνόμαστε σε όλους, χωρίς τοπικούς και άλλους
ψευτοδιαχωρισμούς, γιατί όλοι μας βιώνουμε τα προβλήματα. 

Εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Στις γειτονιές, στις πλατείες, στα
στέκια νεολαίας, θα μας βρείτε παντού. Προχωράμε μαζί. Για την
Κοινωνική Συνοχή και την Ανάπτυξη. Για την Παιδεία και την
Υγεία. Για την Ποιότητα Ζωής και την Καθημερινότητα. 

Μια πόλη Ανθρώπινη, Σύγχρονη, με Προοπτική. Αυτό είναι
το όραμα μας για τις Αχαρνές. Μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Ενωμένοι σαν μια γροθιά μπορούμε να κάνουμε τις Αχαρνές όχι
απλώς μια καλή πόλη, αλλά την καλλίτερη πόλη. 

Θανάσης Χρ. Κατσιγιάννης
Υπ. Δήμαρχος 

«Νέα Πόλη/Νέα Πνοή»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Η οργάνωση μελών ΣΥΡΙΖΑ Θρακομακεδόνων
υποστηρίζει την Δημοτική Παράταξη 

«ΑΧΑΡΝΕΙΣ» Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση
με υποψήφιο δήμαρχο τον Οδυσσέα Καμπόλη.



Το πολιτικό στίγμα της δημοτικής παράταξης
Νέα Πόλη/ Νέα Πνοή έδωσε χθες ο υποψήφιος

Δήμαρχος Θανάσης Κατσιγιάννης σε εκδήλωση,
που πραγματοποιήθηκε στο cafe, Del Poeta, στην
κεντρική πλατεία Αχαρνών. Δεκάδες συμπολίτες
μας Αχαρνείς εξέφρασαν τη στήριξή τους στο Θα-
νάση Κατσιγιάννη για την προσπάθειά του να φέρει
νέα πνοή στην πόλη. 

Ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής Χάρης Δαμάσκος παραβρέθηκε στην εκδή-
λωση και κάλεσε τους Αχαρνείς να στηρίξουν τον
αγώνα του Θανάση Κατσιγιάννη, ώστε η πόλη να
ζήσει το μέλλον που της αξίζει. 

Ο δημοτικός συνδυασμός Νέα Πόλη/ Νέα Πνοή
όπως σημείωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος αποτελεί
πρωτοβουλία πολιτών από κάθε γωνιά της πόλης.
Στόχος του είναι η κατάθεση μιας αξιόπιστης αυτο-
διοικητικής πρότασης ώστε να βγει η πόλη των
Αχαρνών από τα σημερινά της αδιέξοδα. «Η παρά-
ταξή μας» είπε «είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη, που
έχει τη διάθεση να προσφέρει ανεξάρτητα από τον
πολιτικό χώρο που προέρχεται. Άτομα με καινούργιες
ιδέες που βάζουν το συμφέρον της πόλης πάνω
από το προσωπικό τους συμφέρον, και που έχουν
την όρεξη και τη γνώση να κάνουν τις Αχαρνές τη
σπουδαία πόλη που μπορεί να γίνει». 

Αναφερόμενος στην πόλη των Αχαρνών την χα-
ρακτήρισε ως γίγαντα που κοιμάται, αφού έχει
πολλές δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα
που όμως παλιές νοοτροπίες διοίκησης δεν φρόντι-
σαν να αξιοποιήσουν. Συγκεκριμένα ο Θανάσης
Κατσιγιάννης τόνισε «το παλιό σύστημα έφτασε
στα όριά του. Η έλλειψη οράματος και αναπτυξιακού
σχεδίου μάς στέρησαν ευκαιρίες κι “έκλεψαν” την

ποιότητα ζωής μας. Σκουπίδια, Κυκλοφοριακή Συμ-
φόρηση, Ρύπανση, Θόρυβος, Κοινωνική Αποξένωση,
Ανεργία, Εγκληματικότητα και Ναρκωτικά είναι η
πραγματικότητα που μας μοίρασαν απλόχερα.»

Συνεχίζοντας σημείωσε ότι το όραμα της παρά-
ταξής του πρεσβεύει ένα νέο ήθος διοίκησης. Ο
Δήμαρχος  «θα βρίσκεται, κάθε στιγμή, δίπλα στους
πολίτες». Ακόμα έκανε λόγο για ένα νέο σύστημα
αποφάσεων που θα ανοίξει την πόρτα στους δημότες
να συμμετέχουν ενεργά στη διοίκηση του Δήμου.

Κάνοντας μια μικρή αναφορά στο πρόγραμμα
του συνδυασμού του, ο Θανάσης Κατσιγιάννης πα-
ρουσίασε τους βασικούς πυλώνες δράσεών του λέ-
γοντας «εμείς για την αγαπημένη μας πόλη κατα-
θέτουμε όραμα και σχέδιο συνολικό. Για την καθη-
μερινότητα και την βελτίωση των υποδομών μας.
Για την υγεία των πολιτών, την παιδεία και την
πρόνοια. Για την τόνωση της αγοράς και την ενί-
σχυση της οικονομικής και επιχειρηματικής μας
ζωής».

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος Δήμαρχος επεσήμανε
ότι στην παράταξη υπάρχει γνώση και τεχνική ετοι-
μότητα για την διεκδίκηση και την άντληση ευρω-
παϊκών πόρων για την υλοποίηση του προγράμματός
της καθώς οι κλασσικές πηγές πόρων έχουν λιγο-
στέψει. «Σήμερα τα λεφτά δεν βρίσκονται στα
άδεια κρατικά ταμεία. Τα κονδύλια μπορούν να
βρεθούν μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω
του προγράμματος ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020)
μόνο οι Δήμοι με ώριμες μελέτες και προτάσεις θα
μπορούν να το αξιοποιήσουν για να χρηματοδοτή-
σουν τα έργα τους. Κάποιοι Δήμοι το έχουν κάνει
με επιτυχία ο δικός μας όμως όχι» αναφέροντας το
παράδειγμα των αντιπλημμυρικών έργων για τα

οποία δεν έχει γίνει τίποτα ως σήμερα.  «Σε αντίθεση
με το σημερινό κατεστημένο εμείς ξέρουμε ποιες
τεχνικές ενέργειες πρέπει να γίνουν για να χρημα-
τοδοτηθούν έργα υποδομής και πρόνοιας στην
πόλη μας, όπως επίσης είμαστε έτοιμοι για το και-
νούργιο θεσμικό πλαίσιο». 

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Κατσιγιάννης μίλησε
για την διοικητική οργάνωση του Δήμου και το αν-
θρώπινο δυναμικό, λέγοντας ότι εμείς ως νέα δη-
μοτική αρχή θα επενδύσουμε πάνω στο προσωπικό
και θα αξιοποιήσουμε τις γνώσεις του με τον πλέον
κατάλληλο τρόπο. «Δέσμευσή μας είναι» είπε «ο
κατάλληλος άνθρωπος να βρίσκεται στην κατάλληλη
θέση, γιατί  με σπασμένη την διοικητική ραχοκοκαλιά
του Δήμου, όπως συμβαίνει σήμερα, ούτε έργα
μπορείς να εκτελέσεις σωστά, ούτε προγράμματα
ευρωπαϊκά μπορείς να τρέξεις».

Κλείνοντας τον λόγο του ο υποψήφιος Δήμαρχος
είπε ότι τόσο για τον ίδιο όσο και για τα στελέχη
της παράταξης ο στόχος είναι η πόλη των Αχαρνών
να γίνει όχι απλά μια βιώσιμη πόλη για τους κατοί-
κους αλλά η καλύτερη από πλευράς διαβίωσης
πόλη, κάτι που με το όραμα και το καινούργιο ήθος
διοίκησης που φέρνει η Νέα Πόλη/Νέα Πνοή μπορεί
να γίνει πραγματικότητα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥ-

ΠΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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Το πολιτικό στίγμα 

της δημοτικής παράταξης

Νέα Πόλη/Νέα Πνοή 

του Θανάση Κατσιγιάννη

Αγαπητοί Κύριοι\ες, Εκπρόσωποι του Τοπικού και Υπερτοπικού Ηλεκτρονικού και Έντυπου Τύπου,

Εχουμε την τιμή να σας επισυνάψουμε ενημερωτικό δελτίο της δραστηριότητος της Παράταξής μας και ελπίζουμε σε δημοσίευσή

του από το Μέσο που εκπροσωπείτε.

Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

«Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ενημερωτική δραστηριότητα προς δημότες  και Φορείς των Αχαρνών από τον υποψήφιο δήμαρχο

κ. Σπύρο Βρεττό και τα στελέχη της παράταξής του.

Ο κ. Βρεττός παρέστη σε τοπικές εκδηλώσεις Φορέων με την ευκαιρία της ανταλλαγής ευχών για το Νέο Έτος και το κόψιμο της

πίτας τους και καθημερινά δέχεται επισκέψεις δημοτών που ζητούν να ενημερωθούν εν όψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών.

Στα γραφεία της παράταξης μπορούν να απευθύνονται όσοι δημότες επιθυμούν να ενημερωθούν αλλά και να ενημερώσουν τον

υποψήφιο δήμαρχο για θέματα που τους απασχολούν.»

ΓΡΑΦΕΙΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 21 & Παγκάλου  (πρώην ΙΚΑ Αχαρνών)

Επικοινωνία: Γραφεία 210.240290   Τηλέφωνο Υποψηφίου Δημάρχου  6977.137870

e.mail: acharneonelpida@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  6984.438027 


