
Μ ία διαφορετική Σαββατιάτικη
ἡμέρα ἀπό τίς ἄλλες πέρασαν

οἱ  κάτοικοι τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ
ἀλλά καί ὅσοι παρευρέθηκαν στήν

ἐκδήλωση τῆς Ἑλληνικῆς Ὀλυμ-
πιακῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν ἐπέτειο
τῶν δέκα χρόνων ἀπό τή φιλοξενία
τους τό 2004, σέ συνεργασία μέ τόν
Δῆμο Ἀχαρνῶν, τόν Σύλλογο Ἑλλή-
νων Ὀλυμπιονικῶν καί τόν Σύλλογο
Προστασίας Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ-
Ἀχαρνῶν. 

Ἑκατοντάδες ἐθελοντές, στελέχη
καί ἐργαζόμενοι τοῦ «Ἀθῆνα 2004»
πού βοήθησαν τά μέγιστα ἐκεῖνα τά
χρόνια γιά τήν ἐπιτυχῆ διεξαγωγή
τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῆς Ἀθή-
νας συγκεντρώθηκαν τό περασμένο
Σάββατο στή κεντρική πλατεῖα τοῦ
Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ.

Στόν τόπο, δηλαδή, ὅπου δέκα
χρόνια νωρίτερα χτυποῦσε ἡ καρδιά
τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 2004.

Μαζί τους οἱ Ὀλυμπιονίκες, Πα-

ρολυμπιονίκες καί παράγοντες τοῦ
ἀθλητισμοῦ. Ὅλοι μαζί θυμήθηκαν
γνωστές καί ἄγνωστες ἱστορίες τῆς
διοργάνωσης, μά πάνω ἀπό ὅλα
εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἀνταμώσουν
καί πάλι μεταξύ τους.

Ἡ πιό συγκινητική στιγμή τῆς
ἐκδήλωσης ἦταν ὅταν ἡ Πρόεδρος
τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ὀλυμπιο-
νικῶν Βούλα Κοζομπόλη παρέδωσε
στόν Δήμαρχο Ἀχαρνῶν δυό μαρ-
μάρινες πλάκες μέ τό ὄνομα τῶν
ἀποβιοσάντων Ὀλυμπιονικῶν Ἄννας
Πολλάτου (ρυθμική γυμναστική),
Παναγιώτη Ποικιλίδη (πάλη) καί ἡ
Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀλυμ-

πιακῆς Ἐπιτροπῆς Ἰωάννα
Καρυοφύλλη μία ἀκόμα, γιά
τόν Παραολυμπιονίκη Γιῶρ -
γο Σηφάκη (ποδηλασία)
ὥστε νά προχωρήσει ἀμέσως
ἡ ὀνοματοδοσία τριῶν πλα-
τειῶν τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χω-
ριοῦ.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ὀλυμπιακῆς Ἐπι-
τροπῆς Σπῦρος Καπράλος
στήν ὁμιλία του, μεταξύ
ἄλλων, τόνισε:

«Εἴμαστε σήμερα ἐδῶ,
ἐργαζόμενοι καί ἐθελοντές
τῆς «ΑΘΗΝΑ 2004», ἐργαζό-
μενοι τότε στό Δημόσιο γιά
τούς Ἀγῶνες, Ὀλυμπιονίκες
καί ἀθλητές, γιά νά γιορτά-
σουμε τά δέκα χρόνια ἀπό
τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες
τῆς Ἀθήνας.

Τότε πού ἡ Ἑλλάδα, πέ-
τυχε ἕναν Ἆθλο. Ὅλοι μας,
ὅλοι σας, ὅλοι σχεδόν οἱ
Ἕλληνες, μέ πάθος καί κέφι,
μέ μεράκι καί πάνω ἄπ’  ὅλα,
μέ ὁμοψυχία, ἔδειξαν θαυ-
μαστές ἱκανότητες πού ἔφε-
ραν εἰς πέρας ἕνα ἐξαιρετικά
δύσκολο καί πολύπλοκο
ὀργανωτικό ἐγχείρημα γιά
μία τόσο μικρή χώρα. Καί μάλιστα,
σέ μιά περίοδο ὅπου ἐλάχιστοι ἦταν
ἐκεῖνοι - σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο -

πού πίστευαν ὅτι ἡ πατρίδα μας θά
μποροῦσε νά τά καταφέρει.

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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Εἴμαστε ὅλοι ἐδῶ

Συνέχεια στη σελ. 4
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Οἱ Κεντρικές Τράπεζες τῆς Εὐρώπης 
στό Ὀλυμπιακό Χωριό Σελ.  15

Ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις Ὀλυμπιακοῦ 
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Δύο σπουδαῖοι
Ἕλληνες

Ἀγαπητοί συμπολίτες
Στίς 10 Σεπτεμβρίου τό σωματεῖο

«Τάμα τοῦ Ἔθνους», διοργάνωσε ἐκδή-
λωση στό Πολεμικό Μουσεῖο, στήν ὁποῖα
μεταξύ ἄλλων μίλησαν, καί μάλιστα μέ
ἄπταιστα ἑλληνικά, ὁ Πρόεδρος τῶν Ἑλλη-
νορθοδόξων τοῦ Λιβάνου κ. Δημήτριος
ἐλ Χούρι καί ὁ Νιγηριανός Δρ Σάμ Τσέ-
κουας, οἱ ὁποῖοι καί βραβεύτηκαν.

Ὁ Δημήτριος ἐλ Χούρι εἶναι ἕνας με-
γάλος μαχητής ὑπέρ τῆς Ἑλληνορθοδοξίας,
ἔχοντας ὑποστεῖ πολλές διώξεις. Πρόσφατη
ἐπιτυχία του εἶναι ἡ ἀκύρωση τῆς προβολῆς
τουρκικοῦ ἔργου γιά τήν ἅλωση τῆς
Κων/πόλεως. Στήν ἄκρως συγκινητική
ὁμιλία του, πού ὅπως εἰπώθηκε «ράγισαν
καί οἱ πέτρες», περιέγραψε τό ἐχθρικότατο
κλῖμα πού κυριαρχεῖ στίς χώρες τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς. «Κόβονται κεφάλια καί στή
συνέχεια παίζουν ποδόσφαιρο μέ αὐτά,
ἄνδρες σταυρώνονται ἐπειδή δέν ἀπαρ-
νοῦνται τόν Χριστό. Ἐκκλησίες καίγονται,
σπίτια καταστρέφονται, κοιμητήρια βε-
βηλώνονται, ἀνθρώπινα σώματα ἀκρω-
τηριάζονται, σταυροί ἀπομακρύνονται ἀπό
τίς ἐκκλησίες. Μοναχές καί ἐπίσκοποι
ἀπαγάγονται, τό μόνο «ὄπλο» τους εἶναι

τό κομποσχοίνι. Γράφουν στούς τοίχους
τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Τρίπολης τοῦ Λιβάνου
ἀπειλές γιά σφαγή, μέ τό ἔγκλημα νά
εἶναι (γιά τούς φανατικούς ἰσλαμιστές)
ἡ λατρεία τοῦ σταυροῦ...» 

Συγκίνηση ἁπλώθηκε μεταξύ τῶν πα-
ρευρισκομένων κατά τή διάρκεια ἐνός
βιντεοκλίπ, πού ἐμφάνιζε κοριτσάκια νά
ζητοῦν μέ μία φωνή ἀπό τόν κόσμο νά
δείξει ἐνδιαφέρον ὥστε νά σταματήσουν
ἐπιτέλους οἱ διωγμοί τῶν Χριστιανῶν.
Τό μόνιμο ἐρώτημά τους στό πονεμένο
τους τραγούδι ἦταν πῶς ἐπιτρέπεται αὐτή
ἡ τρομερή κατάσταση. Μίλησε ἑλληνικά
γιατί ὅπως εἶπε «εἶναι ἡ γλώσσα τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, ἡ γλώσσα τῶν προγόνων
μου». Καί συνέχισε: Ἡ πορεία τοῦ ἐνιαίου

ἑλληνισμοῦ φαίνεται στήν
ζωή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάν-
δρου, τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου, τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυ-
σοστόμου, τοῦ Ἰωάννου τοῦ
Δαμασκηνοῦ, τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου, τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου καί τῆς Θεοτόκου
Προστάτιδος τοῦ Ἁγίου
Ὅρους.

Ἡ Ἑλληνική Χριστια-
νική, ἤ ἀλλιῶς ἡ Ρωμαίικη
ταυτότητα» εἶναι ἐκεῖνος ὁ
ἀετός  μέ τίς δυό κεφαλές «ἡ

κεφαλή πού βλέπει τήν Ἀνατολή κι ἡ
ἄλλη πού βλέπει τή Δύση, μέ τήν πνευ-
ματική καί τήν πολιτική κεφαλή... Αὐτή
εἶναι ἡ οὐσία τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας
καί τῆς ἀποστολῆς της.

Ἄν ἡ ταυτότητά μας γίνει μόνο Δυτική,
θά πεθάνει.

Ἄν γίνει μόνο ὑλική, θά πεθάνει.
Πόση ἀνάγκη ἔχουμε σήμερα νά ἐπι-

κεντρωθοῦμε σέ αὐτές τίς δυό πτυχές τῆς
πολιτισμικῆς μας ταυτότητας; Ἄν σήμερα
τεθεῖ σέ μᾶς τό ἐρώτημα: Ποιά εἶναι ἡ
ἰδιότητα τῆς Ἑλλάδος; Ἡ ἀπάντηση πρέπει
νά εἶναι ἄμεση,  ἁρμονία ἀνατολῆς καί
δύσης, ἁρμονία πνευματική καί ὑλική,
Αἰώνιος Δικέφαλος. Αὐτός εἶναι ὁ « Ἑλλη-
νισμός».

Ἀνατολικές πόλεις πού μιλοῦν Ἑλληνικά,
γράφουν στά Ἑλληνικά, προσεύχονται
στή Δαμασκό γιά τήν Θεσσαλονίκη καί
στήν Ἀθήνα γιά τήν Ἀντιόχεια ... ἡ
Βηρυτός κλαίει γιά τόν πόνο τῆς Κων-
σταντινούπολης καί κλαίει τό Χαλέπι
γιά τόν πόνο τῆς Σμύρνης... Ἐργάτες ἀπό
τή Βηρυτό, Χοράν, Δαμασκό, Ἀθήνα
καί Κύπρο χτίζουν μία ἐκκλησία στήν
Κωνσταντινούπολη καί στρατιῶτες ἀπό
τό Χαλέπι, Θεσσαλονίκη, Χόμς, Λατάκια

καί Ἀντιόχεια ὑπερασπίζουν τήν Ἱερου-
σαλήμ... Ἔτσι ἦταν τό κλίμα στό ὁποῖο
προέκυψε ἡ «πολιτιστική μας ἰδιότητα
στούς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ...
καί τήν κουβαλήσαμε στήν καρδιά μας
μέχρι σήμερα, παρά τή διαδοχή τῶν συμ-
φορῶν καί  τῶν κατακτήσεων.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ Ἄραβες εἶχαν κα-
ταλάβει μέρος τοῦ «Ρωμαίικου κράτους»,
καί οἱ Τοῦρκοι κατέλαβαν ἕνα ἄλλο
μέρος... ἀλλά ἡ «Ρωμαίικη Ψυχή» παρ’
ὅλα αὐτά εἶναι ἀκόμα ζωντανή. Εἶναι
στήν «Ἀθήνα» ἀκόμα... ἐπειδή ἄνδρες,
σάν τόν «Μητροπολίτη Παλαιῶν Πατρῶν
Γερμανό» καί τόν «Θεόδωρο Κολοκο-
τρώνη» βρέθηκαν ἐδῶ. 

Εἶναι ἀκόμα ζωντανή ἐπειδή γυναῖκες
σάν τήν «Μπουμπουλίνα» βρέθηκαν ἐδῶ
καί εἶναι ἀκόμα ζωντανές· γιατί μία μει-
οψηφία ἀρνήθηκε νά ὑποκύψει κι εἶπε:
«Ἐλευθερία ἤ θάνατος» μιά ἡμέρα τοῦ
ἔτους 1821 γιά νά ξεκινήσει ἡ Μεγάλη
«Ἑλληνική Ἐπανάσταση»...

Ρωτήθηκε ὁ «Ἀριστοτέλης» μιά μέρα:
Ποιός κάνει τούς καταπιεστές; Ἐκεῖνος
ἀπάντησε: ἡ ἀδυναμία τῶν καταπιεσμέ-
νων.

Αὐτές οἱ σκηνές πού περιγράψαμε πιό
πάνω δέν εἶναι σκηνές ἀπό τό ἔτος 634
ἤ ἀπό τίς σφαγές τῶν Ὀθωμανῶν τό
1453 ἤ ἀπό τίς σφαγές τῶν Τούρκων τό
1915. Εἶναι σημερινές σκηνές τοῦ 2014.

Στή Μοσούλη, στή Ράκκα, στή Κάσαμπ,
στή Μααλούλα καί ποιός ξέρει; Ἴσως
αὔριο στή Βηρυτό ἤ στήν Κύπρο ἤ στήν
Κρήτη, ἀκόμα καί στήν Ἀθήνα, Θεός
φυλάξοι!

Οἱ κίνδυνοι σήμερα εἶναι: «τό δέλεαρ
τοῦ Δυτικοῦ ὑλισμοῦ» ἀπό τή μία
πλευρά  καί «ὁ βάναυσος ἰσλαμικός ἐξτρε-
μισμός». Ὁ ἕνας σκοτώνει τή «σάρκα»
καί ὁ ἄλλος τήν «ψυχή».

Ὡς ἐκ τούτου ἡ σημασία τοῦ ἔργου πού

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα
«Κακό χωριό τά λίγα σπίτια» καί στό ΠΑΣΟΚ ἀπέμειναν πιά

πολύ λίγα σπίτια. Ἑπομένως, δέν ἐκπλήσσουν κανένα τά δια-
δραματιζόμενα τῶν ἡμερῶν. Ὁ Σημίτης βαρύνεται μέ τήν βίαιη
μετάλλαξη τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ὁ ὑπαρκτός ἐκσυγχρονισμός του, τό
μετέτρεψε ἀπό πατριωτικό σέ ἐθνομηδενιστικό καί ἀπό κοινω-
νιστικοῦ – σοσιαλιστικοῦ προσανατολισμοῦ σέ νεοφιλελεύθερο.
Ὁ Γ.Α.Π. στή συνέχεια τό κατέστησε μνημονιακό καί τήν χώρα
ἀποικία χρέους. Ὁ Βενιζέλος δέν διαφοροποιήθηκε καί δέν ἀντέ-
δρασε στίς πολιτικές τῶν δυό προηγουμένων. Τώρα τίς συνεχίζει.
Ἐφόσον τίς συνεχίζει, ἐκ τῶν πραγμάτων διαχειρίζεται τά προ-
δικαστικά τοῦ πλειστηριασμοῦ… Τό σημερινό ΠΑΣΟΚ ἔχει δο-
μικό πρόβλημα ταυτότητας, ἀλλά καί στήν ἀβέβαιη ἐκδοχή πού
θά τό ἔλυε, τά περιθώρια ἐπιβίωσης του, εἶναι σχεδόν μηδενικά.
Ἡ ζωή του εἶναι «ἐν τάφῳ» καί οἱ ἐναπομένοντες ὀπαδοί του,
μᾶλλον δέν προσδοκοῦν «ἀνάστασιν νεκρῶν».

Ἄν ὁ Ἀνδρέας ζοῦσε, θά καταργοῦσε ὅλους πού κατεδάφισαν
τό ἔργο του, προεξαρχόντων καί τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειάς του.

Στέλιος Παπαθεμελῆς
Συνέντευξη στό PRESS time
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Τό site «Ἐλεύθερο Βῆμα Ἀχαρνῶν» 
eleftherovima.wordpress.com τοῦ κυρίου Κώστα

Ζίγκηρη, ἐκτός τοῦ ὅτι μᾶς προσφέρει ἔγκυρη
ἐνημέρωση, δέν παραλείπει νά προβάλλει

πάντα τήν ἐφημερίδα μας.

Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453

Γλωσσικά

Ἀκοῦμε συχνά νά λένε
«μιᾶς καί...» ἤ «μιᾶς
πού...» πού βεβαίως εἶναι
λάθος. Τό «μιᾶς» εἶναι γε-
νική ἀριθμητικοῦ θηλυκοῦ
γένους. Π.χ. Οἱ καρποί
μιᾶς λεμονιᾶς, τό περιε-
χόμενο μιᾶς τσάντας.
Μποροῦμε νά ποῦμε «μιά
καί», ἤ «ἀφοῦ», ἤ ἄλλες
λέξεις πού διαθέτουμε καί
ταιριάζουν. 

Γοργοϋπήκοος: Ἄλλη
μία ἐσφαλμένη γραφή. Βε-
βαίως ἡ Παναγία δέν ὑπα-
κούει ἀλλά ἐπακούει
(ἀκούει μέ προσοχή). Ἔτσι
λέγεται Γοργοεπήκοος.

➙



Τ ό μόνιμο ἐρώτημα τῶν κατοί-

κων τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ

εἶναι «τί γίνεται μέ τά σπίτια μας».

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ἀρχικῶς

θά καθοριστεῖ ἡ τιμή ἀνά τετρα-

γωνικό μέτρο, θά ὑπολογιστεῖ

πόσο κοστίζει κάθε διαμέρισμα ξε-

χωριστά, θά ἀφαιρεθεῖ τό ποσόν

πού ἔχει πληρώσει ὁ δικαιοῦχος

μέχρι ἐκείνη τήν στιγμή καί τό

ὑπόλοιπο θά διαιρεθεῖ σέ μηνιαίες

δόσεις γιά 20-25 χρόνια, ὥστε νά

βγεῖ τό ὕψος τῆς δόσεως κάθε σπι-

τιοῦ. Προφανῶς κάποιοι πού πλη-

ρώνουν ἐλάχιστα ἤ καί καθόλου,

θά ἔχουν πολύ μεγαλύτερη δόση

καί τότε δέν θά ὑπάρχει αὐτή ἡ

ἀνοχή πού ἔχουν τώρα (ὁ νοῶν

νοεῖτω). Ἡ ἄποψή μας εἶναι ὅτι

πρέπει νά κινεῖται ὁ λογαριασμός

μέ ὅσο ποσό μπορεῖ ὁ κάτοικος. Ἄν

εἶναι ἀνενεργός ἐνέχει κινδύνους.

Οἱ ἐκκαθαριστές τῆς ΟΧΑΕ

ἔχουν δώσει τήν πρότασή τους

πρός τόν Πρόεδρο τοῦ ΟΑΕΔ, ἡ

ὁποῖα ἐκτιμᾶται περίπου στά 850

€ τό τετραγωνικό, ὅπως εἴχε δηλώ-

σει ὁ πρώην Ὑπουργός κύριος Πα-

ναγιωτόπουλος. Ἀκολούθως ὁ

Πρόεδρος τοῦ ΟΑΕΔ θά εἰσηγηθεῖ

στόν Ὑπουργό Ἐργασίας ὁ ὁποῖος

καί θά πάρει τήν τελική ἀπόφαση.

Τό θέμα βρίσκεται στόν ΟΑΕΔ καί

οἱ πληροφορίες μας λένε ὅτι θά

καθυστερήσει γιά ἀρκετούς μῆνες

ἀκόμα. Αὐτό μᾶλλον μᾶς συμφέ-

ρει, γιατί μιά ἄλλη κυβέρνηση, τό

πιθανότερο εἶναι ὅτι θά πάρει

καλλίτερη ἀπόφαση. Βέβαια ἐμεῖς

ἔχουμε πολλά ἐπιχειρήματα ὥστε

νά καταφέρουμε νά πέσει ἡ τιμή

μέχρι τά 400 €. Ὀφείλουμε μέ τεκ-

μήρια νά πείσουμε γι’ αὐτό τούς

ἰθύνοντες. Ἐννοεῖται ὅτι γιά τούς

πραγματικά μή δυναμένους, πρέ-

πει νά διεκδικήσουμε νά ὑπάρχει

εἰδική μέριμνα.

Ἕνα ἀγκάθι ἐπίσης εἶναι ὁ κα-

νονισμός τετραγώνων πού πρέπει

νά τό ἐξετάσουμε πολύ σοβαρά.

Μετά ἀπό αὐτά θά δωθοῦν τά ὁρι-

στικά παραχωρητήρια. Κάποιες

κραυγές τοῦ τύπου: «εἶναι δικά

μας, εἶναι πληρωμένα, ὁ ΟΕΚ

(ΟΑΕΔ) δέν κατασκευάζει πλέον

συνεπῶς δέν δίνουμε τίποτα»,

εἶναι ἐπιπόλαιες, ἀποδυναμώνουν

τίς θέσεις μας, παρασέρνουν

ἀφελῆ κόσμο, ζημιώνουν ὅλους

μας καί τελικά μεταβιβάζουμε τά

βάρη στά παιδιά μας, πού θά εἶναι

πολύ χειρότερα.
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Τό τίμημα τῶν σπιτιών τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ

Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου στό Ὀλυμ-
πιακό Χωριό ἔβαλε τηλέφωνο μέ ἀριθμό 210-2440722.

κάνετε ἀπό τήν ἄποψη τῆς οἰκοδόμησης
τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἐθνικοῦ «Τάματος»
γιά νά διατηρηθεῖ ἡ πνευματική ταυτότητα
τοῦ « Ἑλληνικοῦ μας Ἔθνους». Ἡ δεύτερη
κεφαλή τοῦ ἀθάνατου ἀετοῦ μας.

Ὅλοι πρέπει νά ἑνωθοῦμε σήμερα, νά
βοηθήσει ὁ ἕνας τόν ἄλλον.

Τά βάσανα τοῦ Κοσσυφοπεδίου μας
ἀφοροῦν, τά βάσανα τῆς Μοσούλης μας
ἀφοροῦν, τά βάσανα τῆς Μχάρντε (ἡ
πολιορκημένη Ὀρθόδοξη πόλη στή Συρία
σήμερα) μᾶς ἀφοροῦν  και τά βάσανα
τῆς Ἑλλάδας μας ἀφοροῦν.

Ἡ ἱστορία μᾶς ἔχει διδάξει ὅτι ὁ ἐχθρός
δέν μᾶς βλέπει χωρισμένους ἀλλά ἑνω-
μένους. 

Οἱ ἴδιοι οἱ Τζιχαντιστές, οἱ ὁποῖοι
γέμισαν τή Χίο μέ τό αἷμα τῶν παιδιῶν
καί τά κρανία τῶν ἀθώων. 

Οι ἴδιοι οἱ Τζιχαντιστές, οἱ ὁποῖοι
γέμισαν τόν Πόντο μέ τίς κραυγές τῶν
σφαγμένων καί μέ τά καραβάνια τῶν
προσφύγων.

Οι ἴδιοι οἱ Τζιχαντιστές, οἱ ὁποῖοι
γέμισαν τή Σμύρνη μέ τό θρῆνο τῶν
γυναικῶν καί τό κλάμα τῶν παιδιῶν.

Εἶναι οἱ ἴδιοι πού ἐπιτέθηκαν στό
Μουσούλι σήμερα καί πού πολιορκοῦν
τή Μχάρντε καί ἴσως ἐπιτεθοῦν στή
Βηρυτό ἤ τήν Τρίπολη πολύ σύντομα.

Ἀλλά ἐμεῖς ἀπαντᾶμε:
Ἐμεῖς ὁρκιστήκαμε μέ τόν ὅρκο τῶν

Σπαρτιατῶν ἐναντίων τῶν Περσῶν. Τον
ὅρκο τοῦ ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ ἐναντίων
τῶν ΟΘΩΜΑΝΩΝ. Πεθαίνουμε ἐλεύ-
θεροι καί δέν θά ζήσουμε σκλάβοι. Οἱ
ἐλεύθεροι δέν φοβοῦνται τή σταύρωση
γιατί τήν τρίτη ἡμέρα θά ἀναστηθοῦν.

Καί ἐσεῖς θά λιώσετε σάν τά κεριά καί
θά σκορπιστεῖτε σάν τό σκοτάδι. Γιατί
ἐμεῖς εἴμαστε τό πνεῦμα Ἀληθείας, τό
πλήρωμα τῆς ζωῆς καί ἡ χαρά τῆς Ἀνά-
στασης. 

Ὁ Δρ Σάμ Τσέκουας γεννήθηκε στὸ
Λάγος τῆς Νιγηρίας, ἦρθε στὴν Ἑλλάδα
καὶ σπούδασε στὸ Ἀριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Ἑλληνικὴ Φιλολογία καὶ Ὀδον-
τιατρική. Ἐγκαταστάθηκε τὸ 1989 στὴν
Νέα Ὑόρκη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νυχθημερὸν
μοχθεῖ γιὰ τὴν διάδοση καὶ ἐπικράτηση
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.
Ἄνοιξε  βιβλιοπωλεῖο πού ἔχει ἀποκλει-
στικά Ἕλληνες συγγραφεῖς καί ἔγινε
γνωστός γιατί εἶναι ὁ μόνος στήν Ἀμερική

σ’ αὐτό τό ἀντικείμενο. Μοχθεῖ καθημε-
ρινῶς γιὰ τὴν διάδοση καὶ ἐπικράτηση
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀνὰ τὴν ὑφήλιο
καὶ γίνεται ἱεραπόστολος καὶ θηριομαχεῖ
ὑπὲρ τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων.
Καθώς λέει: «Ὁ Ἑλληνισμός ἔχει νά
παίξει μεγάλο ρόλο παγκοσμίως, ἡ
Ἑλλάδα πρέπει νά ἀποτελέσει τό πολιτι-
στικό κέντρο τοῦ κόσμου. Πρέπει ὁ κόσμος
νά καταλάβει τήν ἀξία αὐτῆς τῆς χώρας,
γιατί χωρίς τήν Ἑλλάδα θά ἤμασταν στό
σκοτάδι. Αὐτό τό ἀναγνωρίζουν καί στήν
Ἀμερική», ἐνῶ μέ ἀφορμή τό ἀντιρα-
τσιστικό νομοσχέδιο ξεκαθάρισε ὅτι οἱ
σύγχρονοι Ἕλληνες, ἐκτός μεμονωμένων
περιπτώσεων, δέν εἶναι ρατσιστές. Ἀνα-
κηρύχθηκε ἐπίτιμος Δημότης Καλαβρύτων
καί δήλωσε: «ὡς κάτοικος Ἀροανίας καὶ
ὡς Καλαβρυτινόπουλο κάνω ἔκκληση
νὰ διατηρήσετε τὴν Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία

ἐλευθερώνει καὶ σώζει τὸν ἄνθρωπο καὶ
τὴν γλῶσσα μας, τὴν ὁποία βανδαλίζουν
ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ δυστυχῶς καὶ
κακοὶ Ἕλληνες».

Καταλήγοντας, σέ ἀντιπαραβολή ἑνός
βιβλίου πού τιτλοφορεῖται «Ἡ δυστυχία
τοῦ νά εἶσαι Ἕλλην», αὐτός μέ μεγάλο
πάθος συνέγραψε ἕνα ἄλλο πού λέγεται:
«Τό θαῦμα νά νιώθεις Ἕλληνας».

Περισσότερα μπορεῖ πληροφορηθεῖ
ὅποιος θέλει στήν ἰστοσελίδα: «Φωτεινή
Γραμμή»

Τί νά ποῦμε παραπάνω; Ὅτι αὐτοί
εἶναι πραγματικοί Ἕλληνες; Νομίζουμε
ὅτι αὐτή ἡ φράση εἶναι ἐλάχιστη καί ἄς
στενοχωρηθοῦν ἀπό δεξιά καί ἀριστερά.

Ἡ διανομή τῆς «Δεκέλειας» 
στό Ὀλυμπιακό Χωριό 

Ἀπό τό ἑπόμενο φύλλο τήν ἐφημερίδα «Δεκέλεια»
δέν θά τήν βλέπετε στό γραμματοκιβώτιό σας, ἀλλά
θά ὑπάρχει στό ψιλικατζήδικο, στό φαρμακεῖο, στό
ΙΚΑ, στόν φοῦρνο καί στό λαϊκό στέκι. 

Ἐπίσης μπορεῖ νά σᾶς ἔρχεται ἠλεκτρονικά, ἐάν
μᾶς στείλετε τό e-mail σας γιά ὅσους δέν τό ἔχουμε.

➙



Ἀπόψε, εἶναι ἡμέρα πραγματικῆς
χαρᾶς καί συγκίνησης: Μετά ἀπό
δέκα χρόνια, εἴμαστε καί πάλι μαζί
μέ τούς ἄξιους συνεργάτες μας,
ὅλους αὐτούς πού ἔβαλαν, ἀπό ὅποια
θέση κι ἄν εἶχαν, τό λιθαράκι τους,
γιά νά κατασκευασθεῖ τό τέλειο οἰκο-
δόμημα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων.

Εἶναι κοντά μας καί οἱ Ὀλυμπιο-
νίκες καί οἱ Παραολυμπιονίκες μας.
Αὐτοί πού μᾶς τίμησαν καί μᾶς τι-
μοῦν φορῶντας τά χρώματα τῆς χώ-
ρας μας στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες
καί μᾶς γεμίζουν ὑπερηφάνεια μέ

τίς ἐπιτυχίες τους. Ἔχουμε ἐδῶ καί
τούς ἐθελοντές μας, ὅλους αὐτούς
πού ἔδωσαν τήν ψυχή τους γιά τήν
ἐπιτυχία τῶν Ὀλυμπιακῶν καί Πα-
ρολυμπιακῶν Ἀγώνων καί ἔδειξαν
σέ ὅλους ἐκεῖνες τίς ἡμέρες, τό με-
γαλεῖο της Ἑλληνικῆς καρδιᾶς.

Σήμερα, στό Ὀλυμπιακό Χωριό,
μαζί μέ τούς κατοίκους αὐτοῦ τοῦ
συμβολικοῦ γιά τούς Ἀγῶνες χώρου,
μέ τή θερμή φιλοξενία τοῦ Δημάρχου
Ἀχαρνῶν, γιορτάζουμε μία ἐπέτειο
πού τιμᾶ, πάνω ἄπ΄ὅλα, τά προτε-
ρήματα καί τίς ἀρετές τῶν Ἑλλήνων,
αὐτά πού ἔκαναν τή χώρα μας νά
λάμψει.

Εἶμαι σίγουρος ὅτι κι ἐσεῖς ὅλοι,
ὅπως κι ἐγώ νιώθουμε μεγάλη θλίψη,
ἀφ’ ἑνός βλέποντας τίς φωτογραφίες
τῆς ἐγκατάλειψης τῶν ἀθλητικῶν
ἐγκαταστάσεων, ἀφ’ ἑτέρου ἀκού-
γοντας κακεντρεχῆ καί ἐμπαθῆ σχό-
λια, ὅτι δηλαδή οἱ Ἀγῶνες φταῖνε
γιά ὅλα τά δεινά τῆς χώρας μας.

Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι πολλοί
χρησιμοποίησαν καί χρησιμοποιοῦν
ὡς πρόσχημα τούς Ὀλυμπιακούς
Ἀγῶνες γιά νά καλύψουν τήν δική
τους εὐθύνη ἤ ἀνεπάρκεια. Καί φρον-
τίζουν νά ξεχνοῦν ὅτι γιά 17 ἡμέρες,
ἡ Ἀθήνα μας ἦταν τό κέντρο τοῦ
κόσμου καί ὅτι γιά πρώτη φορά ὁλό-
κληρη ἡ ὑφήλιος ἀσχολεῖτο καί σχο-
λίαζε μέ τόσο θετικό τρόπο τήν
Ἑλλάδα.

Κανένας δέν μπορεῖ νά μᾶς κλέψει
τίς ὄμορφες στιγμές πού ζήσαμε τό
2004 καί γι’ αὐτό πάντα θά τιμοῦμε

ὅλους αὐτούς
πού προσπά-
θησαν καί πέ-
τυχαν τόν
Ἆθλο!

Ἡ Ἑλληνι-
κή Ὀλυμπιακή
Ἐπιτροπή, σέ
μιά συμβολική
κίνηση, ἀνέλα-
βε τόν καθαρι-
σμό τοῦ Μνη-

μείου Ὀλυμπιονικῶν στήν κεντρική
πλατεῖα τοῦ Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ,
τοῦ Μνημείου αὐτοῦ πού στέκεται
μπροστά σας καί πού πρίν λίγες ἡμέ-
ρες ἦταν βεβηλωμένο, γεμάτο μου-
τζοῦρες καί μπογιές».

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ βιντεο-
σκοπημένο μήνυμα τοῦ
Προέδρου τῆς Διεθνοῦς
Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς
Τόμας Μπάχ, ὁ ὁποῖος
τόνισε:

«Ἡ ἀφοσίωση καί ἡ
σκληρή δουλειά τῶν
Ἑλλήνων ἔφερε τό
ἀρχαῖο δῶρο τῆς Ἑλλά-
δος πρός ὁλόκληρο τόν
κόσμο σέ μία νέα ἐποχή.
Τά ἀποτελέσματα μεταμόρφωσαν
τήν πόλη, ἐνέπνευσαν τήν χώρα καί
ἐνεργοποίησαν τόν κόσμο ὅλο. Ἡ
πραγματοποίηση τῆς ἐκδήλωσης
αὐτῆς στό Ὀλυμπιακό Χωριό εἶναι
καταπληκτική ἰδέα. Δέν ὑπάρχει καλ-

λίτερο μέρος ὥστε νά ξαναμποῦμε
στό πνεῦμα τῆς ἑνότητας καί ἀδελ-
φοσύνης πού προωθοῦν  οἱ ἀγῶνες
σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Εἴτε ἔχεις
ἀγωνιστεῖ στή διοργάνωση, εἴτε ἔχεις
ἐργαστεῖ γιά αὐτή, εἴτε ἔχεις προ-
σφέρει ὡς ἐθελοντής, ἔχεις κάθε δι-
καίωμα νά αἰσθά-
νεσαι περήφανος
γιά τή θετική συ-
νεισφορά σου
πρός τήν Ἀθήνα,
τήν Ἑλλάδα καί
τόν κόσμο. Καί
ἐσεῖς βοηθήσατε
ὥστε νά δεῖ ὁ κό-
σμος ὅλος τί μπο-
ρεῖ νά πετύχει ἡ
Ἑλλάδα».

Στήν ἐκδήλωση
χαιρέτησαν ἀκόμα τούς παρευρισκο-
μένους ὁ Δήμαρχος Ἀχαρνῶν Γιάν-
νης Κασσαβός, ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλ-
λόγου Ἑλλήνων Ὀλυμπιονικῶν Βού-
λα Κοζομπόλη, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλ-
λόγου Πολιτικῆς Προστασίας τοῦ
Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ Βασίλης Παρα-
δέλλης, ἡ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλλη-
νικῆς Παρολυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς
Ἰωάννα Καρυοφύλλη καί ἡ ἐκ μέρους
τῶν ἐθελοντῶν τῶν Ὀλυμπιακῶν
Ἀγώνων «Ἀθήνα 2004» Κατερίνα
Σγούρα.

Ἔγινε ἐπίσης παρουσίαση τοῦ
«MasterPlan καί τῶν τρόπων ἀξιο-
ποίησης τῆς Ζώνης Πρασίνου τοῦ
Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ» ἀπό τόν διευ-
θυντή περιβάλλοντος τοῦ «Ἀθήνα
2004» Γιῶργο Καζαντζόπουλο καί

τόν Νίκο Θυμάκη τῆς ὁμάδας ἐθε-
λοντῶν γεωτεχνικῶν «ΣΥΝΕΡ-
ΓΕΙΑ».

Στά δημοτικά σχολεῖα πού λει-
τουργοῦν σήμερα στίς ἐγκαταστά-
σεις τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ πα-
ραδόθηκαν δυό μεγάλα ζωγραφι-
σμένα πανό ἀπό τήν ὁμάδα ἐθε-
λοντῶν τῶν NOCassistants.

Ἐπίσης ὁ Πρόεδρος τῆς ΕΟΕ Σπύ-
ρος Καπράλος, ὁ Γιάννης Παπαδο-
γιαννάκης Ἀρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς
Ἀποστολῆς στούς Ο.Α. «Ἀθήνα
2004» μέ τούς κ.κ. Σπανουδάκη, Σί-
μιτσεκ, Παπαπετρόπουλο παρέδω-
σαν στόν Σύλλογο Πολιτικῆς Προ-
στασίας τόν Χάρτη μέ τά οἰκήματα
ὅπου διέμεναν στό Ὀλυμπιακό Χω-
ριό οἱ 202 Ὀλυμπιακές Ἀποστολές.

Τήν παρουσίαση τῆς ἐκδήλωσης

τήν εἶχε ὁ Ἀλέξης Κωστάλας.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Πολιτικῆς Προ-

στασίας Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ κ. Βα-
σίλης Παραδέλης στήν ὁμιλία του,
μεταξύ ἄλλων, τόνισε:

«Παρ’ ὅλο πού δροῦμε ὡς ἐθελον-
τές μέ εἰδικά καθήκοντα, πού ἀπορ-

ρέουν ἀπό τήν Γενική Γραμματεία
Πολιτικῆς Προστασίας στήν ὁποία
ἀνήκουμε, πήραμε τήν πρωτοβουλία
νά ἑνώσουμε τούς ἐθελοντές κάτω
ἀπό συγκεκριμένο σκοπό ἀναδει-
κνύοντας τή σύνδεση τοῦ χώρου μέ
τό πνεῦμα καί τίς ἀρχές τοῦ ἐθελον-
τισμοῦ. Ὁ ἐθελοντισμός ἀποτελεῖ
τήν ὑγιῆ ἀντίδραση τῆς κοινωνίας
στήν ἀδράνεια, τήν ἀποχή καί τήν
παθητικότητα. Εἶναι μεγάλη πρό-
κληση ἡ ὑπέρβαση  ἀπό τό «ἐγώ»
στό «ἐμεῖς». 

Οἱ ἐθελοντές ἔκαναν πάλι τό
πρῶτο βῆμα, καθαρίζοντας γιά μία
ἀκόμη φορά τήν Ζώνη Πρασίνου, δί-
νοντας  ἐφαλτήριο στή νέα δημοτική
ἀρχή νά ἐπαναφέρει στό Ὀλυμπιακό
Χωριό τήν αἴγλη πού τοῦ ἀξίζει. Ἰδι-
αίτερα σημαντική ἦταν ἡ βοήθεια
τῆς Ὁμάδας «Συνέργεια» στήν μερική
ἀποκατάσταση τοῦ κήπου τῶν ἐθνῶν
πού πραγματοποιήθηκε τήν ἡμέρα
ἐκείνη.   Ἐδῶ, στό Ὀλυμπιακό Χωριό
ἑνώνονται ὁ ἐθελοντισμός καί ὁ
ὀλυμπισμός. Σ’ αὐτήν τήν πόλη πού
φιλοξένησε τούς καλλίτερους ἀθλη-
τές ἀπό ὅλο τόν κόσμο καί πού ταυ-
τόχρονα ἀναπτύχθηκε ὁ ἐθελοντι-
σμός γιά πρώτη φορά σέ τέτοιο βαθ-
μό πού ἀκόμα καί σήμερα δέκα χρό-
νια μετά βλέπετε νά εἶναι ἐνεργός
καί συνεχίζει νά ἐμπλουτίζεται μέ
νέα δυναμικά μέλη. Συμπαραστάτες
σ’αὐτή τήν προσπάθεια πρέπει νά
εἶναι ὄχι μόνο οἱ κάτοικοί του ἀλλά
ὅλοι οἱ Ἕλληνες καθώς ἀποτελεῖ μο-
ναδικό στά παγκόσμια δεδομένα
πρότυπο καί νεώτερο πολιτισμικό
καί πολιτιστικό μνημεῖο. 

Ξεκινᾶμε σήμερα μέ τήν δική σας
προσφορά νά δημιουργήσουμε ἕνα
ἐκθετήριο ἀναμνηστικῶν ἀπό τήν
κατασκευή τοῦ Χωριοῦ ἀλλά καί ἀπό
τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τοῦ 2004
ἐπίσης μέ τήν προσφορά τῶν βιβλίων
πού θά συγκεντρωθοῦν, θά ἐνισχύ-
σουμε τίς βιβλιοθήκες των σχολείων. 

Εὐχόμαστε μέ τή βοήθεια ὅλων
τό ὅραμα νά γίνει πραγματικότητα».

Εἴμαστε ὅλοι ἐδῶ
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Συνέχεια από τη σελ. 1
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Ανακριβής και παραπλανητική
η διαφήμιση των επιτυχόντων του φροντιστηρίου

«Μπούτσικος - Η Εξέλιξη των φροντιστηρίων»
Η διαφήμιση, όπως έχει διατυπωθεί, είναι ψευδής και παρα-
πλανητική κατά την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων της
15ης Σεπτεμβρίου 2014 διότι:

Α. Το συγκεκριμένο φροντιστήριο του κ. Μπούτσικου ξεκίνησε τη λει-
τουργία του στην πόλη μας τον Ιούλιο του 2014 και ως εκ τούτου δεν
έχει 10ετή λειτουργία, όπως ξεκάθαρα αναφέρει στο διαφημιστικό του
φυλλάδιο.

Β. Οι επιτυχόντες που δημοσιεύτηκαν προετοιμάζονταν από το 2011
και αποφοίτησαν από το πρώην φροντιστήριο ΔΑΜΑΣΚΟΣ-ΜΠΟΥ-
ΤΣΙΚΟΣ ΟΕ με έδρα τις Αχαρνές επί της οδού Ηρώων Πολυτε-
χνείου αρ. 37, κατά τη σχολική περίοδο 2013-2014 και ουδέποτε
από το φροντιστήριο «Μπούτσικος - Η εξέλιξη των φροντιστηρίων».
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η δημοσίευση των επιτυχόντων που πα-
ρουσιάζονται από το φροντιστήριο «Μπούτσικος - Η Εξέλιξη των
φροντιστηρίων» είναι ψευδής και παραπλανητική, διότι οι επι-
τυχόντες αφενός μεν αποφοίτησαν από το φροντιστήριο «ΔΑΜΑ-
ΣΚΟΣ-ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ» αφετέρου δε αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία
αυτού.

Γ. Στο διαφημιστικό φυλλάδιο «Μπούτσικος - Η Εξέλιξη των φρον-
τιστήριων» παρουσιάζονται οι καθηγητές ως απολύτως οι ίδιοι με το
πρώην φροντιστήριο «ΔΑΜΑΣΚΟΣ-ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ», ενώ το γεγονός
αυτό δεν αληθεύει. Από το σύνολο των καθηγητών του πρώην φρον-
τιστηρίου «ΔΑΜΑΣΚΟΣ-ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ» ένα μέρος προσχώρησε στη
νέα καθηγητική του ομάδα και ένα μέρος παρέμεινε στον ίδιο χώρο.
Όλοι ευθύνονται στο σύνολό τους για την επιτυχία των παιδιών και όχι
μεμονωμένα, γιατί η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα μιας χρονιάς, αλλά

αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς που γινόταν στο φροντιστήριο 
«ΔΑΜΑΣΚΟΣ-ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ». 

Η εν λόγω πρακτική -όπως το φυλλάδιο, όπου αναφέρονται οι δήθεν
επιτυχόντες των εξετάσεων και οι δήθεν καθηγητές είναι σύνηθες φαι-
νόμενο τελευταίως και συνιστά:

Α. Παραπλανητική διαφήμιση, καθώς προκαλεί ή ενδέχεται να προ-
καλέσει πλάνη στον καταναλωτή και επηρεάζοντας την οικονομική του
συμπεριφορά να τον οδηγήσει σε εσφαλμένες αποφάσεις, είτε μέσω
του τρόπου που παρουσιάζεται είτε μέσω του περιεχομένου της, με
την παροχή λόγου χάρη διφορούμενων ή ψευδών πληροφοριών, είτε,
τέλος, παραλείποντας ουσιώδη στοιχεία. 

Β. Παραβιάζει το Ν.2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτή.

Η παραπλανητική διαφήμιση απαγορεύεται. Αυτή η απαγόρευση
είναι γενική και εφαρμόζεται ακόμη και αν η διαφήμιση δεν προκαλεί
ουδεμία ζημία στον καταναλωτή∙ αρκεί ο δυνητικός επηρεασμός της
συμπεριφοράς του, ακόμη και αν ο προμηθευτής δεν έχει την πρόθεση
να εξαπατήσει. Από τη στιγμή που η διαφήμιση δημιουργεί ψευδείς
εντυπώσεις στον καταναλωτή, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη
συμπεριφορά του, είναι παράνομη.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τους μαθητές για την εισαγωγή
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να τους ευχηθώ καλή
σταδιοδρομία στη νέα τους πορεία. Επίσης, θερμά συγχαρη-
τήρια ανήκουν και στους γονείς για την πολύπλευρη στήριξη
που παρείχαν στα παιδιά τους.

Mε εκτίμηση, Δαμάσκος Θωμάς

ó÷ïëÞ

ïäçãþí 

Ã. ÊÅ×ÁÃÉÁÓ 
ÄÉÐËÙÌÁÔÁ Á,Â,Ã,Ä,Å 

ÁÍÁÈÅÙÑÇÓÅÉÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÙÍ  

ÔÇË.: 210-24.32.836

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ 125 6977 24.88.33

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ 6944 29.77.78

L
Ἀπό τόν Ἁγιασμό στό 1ο Δημοτικό Σχολεῖο Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ

ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Ἀπό τόν Ἰούλιο οἱ διαδρομές τοῦ τραίνου Ἀθήνα- Χαλκίδα λιγόστεψαν.

Κατά πληροφορίες μας ἀπό 21-22 Ὀκτωβρίου θά ἐπανέλθουν στήν προ-
τέρα συχνότητα. Δηλαδή θά εἶναι ἀνελλιπῶς κάθε ὥρα. Ἀπό τήν Δεκέλεια
θά περνάει κάθε καί 35 λεπτά (8:35, 9:35, 10:35 κ.λ.π.) καί ἀπό τίς Ἀχαρνές
κάθε καί 38’ . Ἐπίσης τό κομμάτι Χαλκίδα-Ἀφίδνες θά εἶναι ἡλεκτροκίνητο,
μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπάρχουν καλλίτερες συνθέσεις στίς πετρελαιοκίνητες
μηχανές (περισσότερα βαγόνια).

Ἐπίσης οἱ κύριοι Κασσαβός καί Κατσιγιάννης συναντήθηκαν μέ τούς
ὑπευθύνους τοῦ ΟΑΣΑ καί ἔλαβαν διαβεβαιώσεις ὅτι θά ἐφαρμοστεῖ τό
ἐνιαῖο εἰσιτήριο ἀπό Δεκέλεια καί Ἀχαρνές (ἰσχύει τώρα ἀπό ΣΚΑ).

Δεχόμαστε κατόπιν επικοινωνίας στο
κατάστημα επί της οδού Καπελάκη
και Κεντέρη 29.
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ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ
ΜΙΑ ΙΔΕΑ

Ο συνάδελφος  Β. Γκικάκης  πρότεινε στο Δ.Σ. του συλλόγου
μας (Πολιτική Προστασία Ολυμπιακού  Χωριού-Αχαρνών) να

κάνουμε ένα event για τα 10 χρόνια λειτουργίας του Ολυμπιακού
Χωριού.

Το Δ.Σ. το αποδέχτηκε και με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτουμε αρχίσαμε να το
οργανώνουμε.  Ζητήσαμε από όλους τους συλλόγους της περιοχής να μας βοηθήσουν
σε αυτό το τόλμημα. 

Ο Κος Γκικάκης μας έφερε σε επαφή με μια γνωστή του που ήταν εθελόντρια,
όπως και αυτός, αλλά στο Ολυμπιακό Χωριό, την Α. Κόρκινα, που και αυτή με την
σειρά της, μας έφερε σε επαφή με την συντονίστρια των NOC assistants Ε. Λαμπα-
δαρίου.

Η Κα Λαμπαδαρίου με την σειρά της μας έφερε σε επαφή με άλλες ομάδες εθε-
λοντών από το 2004 αλλά και τους εθελοντές το Let’s Do it.

Μας έφερε σε επαφή με την Ολυμπιακή Επιτροπή  η οποία με τη σειρά της έθεσε
όλη την δράση υπό την αιγίδα της.

Ο καινούργιος Δήμαρχος Κος Κασσαβός κατά την επίσκεψή του στην έδρα μας
δεσμεύτηκε να βοηθήσει με όλα τα μέσα που θα διαθέτει. Κοντά του είναι και ένας
γνώριμος στην  ομάδα μας από την ομάδα του ΕΔΑΣΑ ο Κος Ζάχαρης.  

Μέσα σε ένα αρκετό αγχωτικό καλοκαίρι με πολλές αναβολές και τρεχάματα από
όλους, φτάσαμε στον Σεπτέμβριο να διοργανώνουμε έναν καθαρισμό όλης της
πράσινης ζώνης που εδώ και πολύ καιρό είχε γίνει ένας μεγάλος σκουπιδότοπος.

Ξεκινήσαμε με κόψιμο χόρτων από εμάς, τον δήμο και τους κατοίκους.  Συνεχίσαμε
με τον καθαρισμό της κεντρικής πλατείας με την βοήθεια οχήματος του ΕΔΑΣΑ για
να απομακρύνουμε τα γυαλιά, άνοιγμα λακκουβών για το φύτευμα 17 δενδρυλλίων
και θάμνων και κοπής χόρτων από την κα Λαμπαδαρίου και τελειώσαμε με τον
καθαρισμό του κατεστραμμένου σιντριβανιού των ολυμπιονικών.

Η ημέρα του καθαρισμού έφτασε και πάρα πολλοί από τους 28 συλλόγους
πέρασαν από την γραμματεία που είχαμε στήσει για να καταγραφούν.

Οι κάτοικοι δεν έμειναν απαθείς. Πάρα πολλοί ήρθαν και βοήθησαν για να καθα-
ρίσουμε τον χώρο μας.    

Η μουσική που ο εθελοντής DJ έδινε ρυθμό με τα ηχητικά της κας Λαμπαδαρίου
έδιναν ένα πολύ καλό κλίμα για τους εθελοντές. Το κέφι έδωσε και η ομάδα του Let’s
Do it με τον χορό τους.

Όλα κύλισαν πάρα πολύ καλά και πάρα πολλοί τόνοι σκουπιδιών και χόρτων
μπήκαν σε 1000 μεγάλες σακούλες.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και με τα ενθαρρυντικά λόγια τους
ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Κος Καπράλος και ο νέος Δήμαρχος
Αχαρνών Κος Κασσαβός.

Όλοι φύγαμε από την καθαρή πράσινη ζώνη με μια μεγάλη ικανοποίηση 
ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΔΩΣΑΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ
10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 04-10-2014

Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών στο πλαίσιο της δράσης

«Στηρίζουμε τους μαθητές» καλεί τους γονείς με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα

των οποίων τα παιδιά έχουν ανάγκη μαθησιακής υποστήριξης να δηλώσουν

συμμετοχή, στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Φροντιστήριο». Το πρόγραμμα

περιλαμβάνει ενισχυτική διδασκαλία & εκμάθηση ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο γραφείο Προϊσταμένης

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής (ισόγειο Δημαρχείου), 

αρμόδια υπάλληλος κα Πατακιά Χαρίκλεια. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2072543

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

Παραιτήσεις στόν Σύλλογο Κατοίκων

Ολυμπιακού Χωριού

ΠΡΟΣ
Δ.Σ. του Συλλόγου Κατοίκων
Ολυμπιακού Χωριού

Ολυμπιακό Χωριό  30.06.2014

Με την παρούσα επιστολή  η Βογιατζάκη
Χρυσή, ο Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, ο Δήμου
Ανδρέας και ο Κιόσης Παναγιώτης υποβάλλουμε
την παραίτησή μας από τη σύνθεση του παρόν-
τος Δ.Σ. για τους παρακάτω λόγους:

1. Το παρόν Προεδρείο δεν έχει μέχρι σήμερα
παραστεί και δεν έχει εισηγηθεί τις διεκδικήσεις
των κατοίκων του Ολυμπιακού χωριού  σε καμία
αρμόδια αρχή (ΟΑΕΔ, Δήμο Αχαρνών, Υπουργείο
Εργασίας, Περιφέρεια Αττικής, Πολυκλινική
κ.λπ.) σχετικά με θέματα που αφορούν στις κα-
τοικίες μας και στα προβλήματα επιβίωσης και
καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι
του Ο.Χ. 

2. Μετά την 2η Συνεδρίαση του Δ.Σ., από
13.12.2013 μέχρι και σήμερα, δεν έχει κοινο-
ποιηθεί καμία ανακοίνωση για τις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
όπως προβλέπεται ρητά από το Καταστατικό. 

3. Σε αίτημα μελών του Συλλόγου αλλά και
μελών του Δ.Σ. να δοθούν αντίγραφα Πρακτικών
Συνεδριάσεων Δ.Σ. και Ελεγκτικής επιτροπής,
το Προεδρείο αρνήθηκε, βάζοντας το ζήτημα
σε ψηφοφορία.

4. Επιπλέον, το Προεδρείο αδιαφορεί για την
υλοποίηση αποφάσεων του Δ.Σ. (όπως στην
περίπτωση του φυσικού αερίου).  Μέχρι σήμερα
δεν  έχουν παραδώσει αντίγραφο της απαντη-
τικής επιστολής της  ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. σε έναν
από εμάς, που είχε αναλάβει  την διεκπεραίωση
του διακανονισμού των ανεξόφλητων λογαρια-
σμών των κατοίκων που βρίσκονται σε οικονομική
δυσχέρεια  και την επανασύνδεση της παροχής
αερίου στις κατοικίες τους.

5. Με αφορμή την εκδήλωση για την επέτειο
10 χρόνων από την έναρξη των Ολυμπιακών
αγώνων, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί
στις 12.07.2014 με την πρωτοβουλία των εθε-
λοντών πού συμμετείχαν στην τότε διοργάνωση,
το Προεδρείο απέφυγε να υπογράψει κοινό αί-
τημα με τους υπόλοιπους συλλογικούς φορείς
του Ολυμπιακού Χωριού προς το Υπουργείο
Πολιτισμού, που αφορούσε στον καθαρισμό
του μνημείου Ολυμπιονικών  και στην αναμόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου της κεντρικής
πλατείας.

6. Συγκεκριμένο μέλος του Δ.Σ. έχει θίξει και
προσβάλλει επανειλημμένως τόσο μέλη του
Συλλόγου όσο και μέλη  του Δ.Σ. Μετά από αί-
τημα κάποιων μελών συγκλήθηκε Έκτακτη Συ-
νεδρίαση του Δ.Σ. για το παραπάνω θέμα όπου
έγινε αντιληπτή η ανοχή της πλειοψηφίας του
Δ.Σ. ως προς τέτοιες συμπεριφορές.    

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι η
πλειοψηφία του παρόντος Δ.Σ. λειτουργεί έξω
από τα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου,
όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό
του. Πιστεύουμε ότι οι ανάρμοστες συμπεριφο-
ρές κάποιων μελών του  και ειδικότερα του Δ.Σ.
απαξιώνουν το κύρος του Συλλόγου και απο-
τρέπουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

Τα Μέλη του Δ.Σ.
Βογιατζάκη Χρυσή, Γιαννακόπουλος Παναγιώτης,

Δήμου Ανδρέας, Κιόσης Παναγιώτης

Ἀραιώνουν τό 504
Πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων τῶν

Θρακομακεδόνων καί τοῦ Ὀλυμ-
πιακοῦ Χωριοῦ, εἶναι ἡ πύκνωση
τῆς λεωφορειακῆς γραμμῆς 504.
Ἀντιθέτως μειώθηκε ἡ συχνότητα
μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι δέν ὑπάρχουν
ὁδηγοί καί ὀχήματα. Συγκεκριμένα
τά 46 δρομολόγια τίς καθημερινές,
ἔγιναν 40. Τό Σάββατο παρέμειναν
34 καί τήν Κυριακή τά 24 ἔγιναν
22. Ἡ προσπάθειά μας γιά καλλί-
τερη συγκοινωνία εἶναι συνεχής. 

Δρομολόγια
Χειμώνας 2014 - 2015

Καθημερινές 

05 00 35  
06 05 30 55
07 15 40
08 10 35
09 00 30 50
10 15 40
11 05 30 55
12 35
13 00 25 50
14 10 35
15 00 25 45
16 10 35
17 05 40
18 10 40
19 10 45
20 20
21 00 40
22 20 55
23 35

Σάββατο

05 00 35
06 15 50
07 25
08 05 40
09 10 45
10 20 55
11 25 50
12 20 50
13 15 45
14 15 40
15 10 40
16 10 45
17 20 55
18 30
19 05 40
20 20
21 00 40
22 20 55
23 35
Κυριακή                         

07 50
09 00 35
10 15 50
11 35
12 25
13 10 45
14 25
15 00 40
16 15 55
17 30
18 15
19 00 50
20 40
21 30
22 25
23 35

Σάββατο

Κυριακή
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O Σύλλογός μας σας εύχεται Καλό Φθινόπωρο και σας καλεί να λάβετε και φέτος μέρος
στις διάφορες δραστηριότητες που οργανώνουμε .

Στο φετινό Πρόγραμμα Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες
1. Γυμναστική ενηλίκων με την Γυμνάστρια κ. Σταυρούλα Γκορίτσα δεδομένου ότι η κ.
Κλαίρη Χαβέλλα είναι υποχρεωμένη να απέχει γιατί έχει πρόβλημα με την μέση της. Οι
διαθέσιμες ημέρες είναι: Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο πρωϊ, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
απόγευμα,Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα. Η γυμναστική θα γίνεται   δύο φορές την εβδομάδα
από μία ώρα κάθε φορά και σε ομάδες των 5 ατόμων.
2. Παραδοσιακοί χοροί (ένα βράδυ την εβδομάδα –δύο ώρες)
3. Χοροί Λάτιν (Τετάρτη 6-8 το βράδυ)
4  Χειροτεχνία (πρωϊ -δύο ώρες )(Προετοιμασία για το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι)
5. Κοπτική ραπτική (Τετάρτη πρωϊ μεταξύ 10 το πρωϊ και 1 το μεσημέρι ή και  Δευτέρα
πρωϊ) ομάδες αρχαρίων και προχωρημένων
6. Υφαντική - Χαλί κόμβων ( Μία φορά την εβδομάδα  γιά δύο ώρες)
7. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από 4 έως 12 ετών (δύο ώρες το απόγευμα)
8. Ζωγραφική ενηλίκων (Παρασκευή 10-12) ή και άλλη απογευματινή ώρα εάν υπάρχει
ζήτηση
9. Εργαστήρι Γαλλικών γιά ενήλικες (προχωρημένοι) (Τετάρτη απόγευμα)
10. Εργαστήρι Γερμανικών γιά ενήλικες (προχωρημένοι) (Τρίτη απόγευμα)
11. Συντροφιά γιά περπάτημα (πρωϊ ή νωρίς το απόγευμα)
12. Βελτιώστε την Αυτοεικόνα σας (Image Making) Σεμινάριο 20 εβδομάδων από μία
ώρα κάθε εβδομάδα
13. Μεικτή χορωδία ενηλίκων κάθε Τρίτη 8-9 το βράδυ

Προτεινόμενες νέες δραστηριότητες
- Βραδιά κινηματογράφου, δύο Παρασκευές τον μήνα με επιλεγμένες ταινίες 

(7-9 το βράδυ)
- Βραδιά Επιτραπέζιων Παιχνιδιών γιά μεγάλους, δύο Παρασκευές τον μήνα

(7-9 το βράδυ)
- Παιδική χορωδία (από 4η Δημοτικού και Γυμνάσιο) (Δευτέρα 5-6 μμ ή Πέμπτη 6-7 μμ)
Η δημιουργία των ανωτέρω δραστηριοτήτων εξαρτάται αποκλειστικά από το ενδια-
φέρον που θα υπάρξει .
ΕΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΝΑ ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 8169431 ΚΑΙ 6944
385235 (ΠΗΝ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων καλωσορίζει τον Δήμαρχο

Αχαρνών κ. Κασσαβό με τους Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους του  και

εύχεται καλή δύναμη σε όλους για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων, τα

οποία θα φέρουν καλλιτέρευση στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Συγχαίρει τους μαθητές των οποίων ο αγώνας και ο κόπος όλων των σχολικών

χρόνων επιβραβεύτηκε με την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και εκεί-

νους που προσπάθησαν αλλά δεν τα κατάφεραν. Πάντα όμως υπάρχει μια δεύτερη

ευκαιρία. Εύχεται στις οικογένειες μαθητών και εκπαιδευτικών των Θρακομακεδό-

νων καλή αρχή στη νέα σχολική χρονιά, δύναμη και υγεία.

Το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων χρο-

νικής περιόδου 10/9/2014 – 30/6/2015 είναι το ακόλουθο: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/9/2014-30/6/2015

Α΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Γυμναστική : Δευτέρα 10.00-11.00, 18.00-19.00. 

Τετάρτη 10.00-11.00, 18.00-19.00. 

Παρασκευή 10.00-11.00, 18.00-19.00.

Yoga: Δευτέρα 12.00-13.00, Τρίτη 17.00-18.00,

Πέμπτη 18.00-19.00, 19.00-20.00.

Διαχείρηση Stress: Δευτέρα 19.00-21.00.

Χοροί Παραδοσιακοί Ενηλίκων : Τρίτη 18.00-19.00, 19.00-20.00, 20.00-21.00.

Χοροί Latin : Τετάρτη 11.00-12.00, 12.00-13.00.

Χοροθεραπεία : Τετάρτη 20:00-21:00, Πέμπτη 20:00-21:00.

Hip Hop: Πέμπτη 19.00-20.00. Παρασκευή 20.00-21.00.

Χορωδία Ενηλίκων : Τετάρτη 18.30-20.30. 

Θεατρικό Ενηλίκων: Πέμπτη 18.00-22.00.

Παιδικοί Παραδοσιακοί Χοροί: Παρασκευή 19.00-20.00.

Σάββατο 11.00-12.00.

Παιδική Χορωδία: Σάββατο 10.00-11.00.

Παιδικό Θεατρικό: Σάββατο 11.30-13.30.

B΄ ΑΚΕΘ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Γυμναστική Καθημερινά:   08.30-09.30. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Οι διαλέξεις της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής θα πραγματοποιηθούν και φέτος

στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, με συντονιστές την Δρα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ και τον Δρα ΛΑΜΠΡΙΝΟ ΠΛΑΤΥΔΟΔΗ, κάθε δεύτερη

Παρασκευή 20:00-21:30. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί συντόμως.  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Πρόεδρος: ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ  210 2432309/6948168751

Γεν. Γραμματέα : ΑΝΝΑ ΓΚΟΝΟΥ  210 6526729/ 6948091719

Οι εγγραφές άρχισαν. Σας περιμένουμε με χαρά.

Καλή αρχή - Καλό Φθινόπωρο

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Στις 25.9.2014 ολοκληρώθηκε η σειρά των μαθημάτων της Ελληνικής Ιστορίας,

με την ανά το Πανελλήνιο αναγνωρισμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθη-
νών κ. ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ. Αν και η παρακολούθηση ήταν καθημερινή (6.00 μ.μ.
- 9.00 μ.μ.), το πολυπληθές ακροατήριο, που για άλλη μια φορά γέμισε την αίθουσα
του Πνευματικού Κέντρου των Θρακομακεδόνων, παρακολούθησε καθηλωμένο
τα ιστορικά γεγονότα, πολλές φορές εμπλουτισμένα με πληθώρα άγνωστων σε
πολλούς στοιχείων, που η καθόλα χαρισματική Καθηγήτρια κ. ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ,
μας μετέφερε. 

Είμαστε όλοι ευγνώμονες για την ανιδιοτελή προσφορά της και την μεγαλοσύνη
της. 

Στην μικρή τελετή λήξης παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης του Δήμου
Αχαρνών  και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων κ. Ανα-
στάσιος Χίος, ο οποίος προσέφερε αναμνηστικό πίνακα εκ μέρους του Δήμου
Αχαρνών, ο Πρόεδρος της Α΄θμιας Επιτροπής Παιδείας κ. Κ. Καρυδάκης και
πλήθος κόσμου. 

Ευχαριστούμε θερμά τις κυρίες Ελένη Παπαδάκη, Βιργινία Λαζαρίδου, Μαρία
Κιντή και Εύα Δημώντα για την υποστήριξή τους στην πραγματοποίηση των μα-
θημάτων. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε την συντοπίτισσά μας Καθηγήτρια Γαλλικών
κ. Ολυμπία Πικιόκου για την παραχώρηση, των απομαγνητοφωνημένων μαθημά-
των της Παγκόσμιας Ιστορίας του προηγούμενου κύκλου, στην Λαογραφική Εται-
ρεία  του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», τα οποία εκδώσαμε και διαθέτουμε. Τέλος ευχαριστούμε
θερμά όλους τους συμπολίτες μας του Δήμου Αχαρνών-Θρακομακεδόνων και
των άλλων Δήμων της Αττικής, για την τιμητική παρουσία τους στην παραπάνω
δραστηριότητά μας και την εμπιστοσύνη τους στις εκδηλώσεις του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ». 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Σ.Σ. Ἐμεῖς μέ τήν σειρά μας ἐνημερώνουμε ὅσους ἔχασαν κάποια ἀπό τά μαθή-
ματα ὅτι μποροῦν νά τά παρακολουθήσουν μαγνητοσκοπημένα ἀπό τήν ἰστο-
σελίδα «Ἐλεύθερο Βῆμα Ἀχαρνῶν» τοῦ κυρίου Ζίγκηρη, ὡς ἐπίσης καί αὐτά τοῦ
προηγουμένου κύκλου, στήν κατηγορία «Ἱστορία».

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Ο όμιλός μας, όπως όλοι οι Ροταριανοί όμιλοι παγκοσμίως, κάθε χρόνο τον
μήνα Οκτώβριο, τον αφιερώνουμε  σε επαγγελματικές δράσεις. Μέσα στο πλαίσιο
των δράσεων είναι και η βράβευση ενός ηθικού και πετυχημένου επαγγελματία της
περιοχής μας.

Εφέτος το Δ.Σ. αποφάσισε να βραβεύσει την Αγγελική Φουστέρη, Διδάκτορα
παιδοψυχολόγο. Η Αγγελική διατηρεί κέντρο στην περιοχή μας με τίτλο «Λόγος
Ψυχής» είναι επιστημονικός συνεργάτης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, μέλος σε πολλούς συλλόγους της περιοχής μας, έχει πλούσιο κοινωνικό
έργο της ειδικότητάς της και πλούσια επιστημονική αρθρογραφία στην εφημερίδα
«Εν τη Πόλει»

Η Βράβευση έγινε στη ταβέρνα του Δ. Παππά σε πανηγυρική συνεστίαση,
παρόντος του Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού, ο οποίος επέδωσε και το βραβείο, και
του Αντιδημάρχου Χίου Αναστάσιου.

Κατά την διάρκεια της συνεστίασης, ο Γραμματέας Φρέρης Γιάννης διάβασε
κείμενο για μερικές ακόμα επαγγελματικές δράσεις της Ελληνικής Περιφέρειας,
από εφέτος, όπως σύσταση γραφείου εργασίας, Ινστιτούτο Προώθησης της Επι-
χειρηματικότητας των Νέων, και την επαγγελματική κατάρτισή  τους. Το κύριο
όμως γνώρισμα της ροταριανής επαγγελματικής δράσης  είναι η ακεραιότητα που
επιτυγχάνεται χάρις στη εφαρμογή ηθικών κανόνων που συνοψίζονται στον
τετραπλό ροταριανό έλεγχο, δηλαδή αν κάθε λόγος, σκέψη ή πράξη μας είναι
Αληθινή, δίκαιη, ωφέλιμη, και να προάγει την καλή θέληση και την φιλία. Όσοι την
εφήρμοσαν διαπίστωσαν σύντομα την ευεργετική επίδρασή του όχι μόνο στις
επαγγελματικές άλλα και στις ανθρώπινες σχέσεις τους.



Ο μεγάλος μας πρόγονος και παιδαγω-
γός, ο Πυθαγόρας, σε υποχρέωνε κάθε
βράδυ πριν κοιμηθείς να διερωτηθείς καθ’
εαυτόν: ποιος είμαι; Τι επιζητώ όντας αυτό
που είμαι; Τι έπραξα; Τι δεν έπραξα, από
όσα όφειλα να πράξω; Ποιός ήταν ο στόχος
του;

Σαν δάσκαλος που είμαι ρώτησα πρώτα
τον εαυτό μου και μετά επιμέτρησα όλους
εσάς και είπα φωναχτά: είμαι πατριδεγω-
φάγος και είναι πατριδεγωφάγοι. Είμαστε
νεοέλληνες, μοιάζουμε σε όλα, αναφερό-
μαστε και λίγο στους προγόνους και αυ-
τάρκεις πέφτουμε στην αγκαλιά του Μορφέα.
Για να γίνω ακριβής στην περιγραφή μου:
πατριδεγωφάγος σημαίνει δυο πράγματα:
να καταβροχθίζεις την πατρίδα αλλά και το
εγώ σου ως συνειδητή οντότητα και μονα-
δικότητα. Αν προσθέσεις και το εθνεγωφάγος
στέκεσαι μπροστά στον καθρέπτη σου. Η
πατριδεγωφαγία είναι αρρώστια σαν τον
καρκίνο, που αν δεν τον διαγνώσεις νωρίς,
οδηγείσαι εις την χώραν των μακάρων. «Οι
δοκούντες άρχειν» της ταλαίπωρης πατρίδας
μας αν και την κατέστησαν μετάπωρη για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ονόμασαν την
αρρώστια «λιμόν τε και λοιμόν», κρίση οικο-
νομική, πολιτική, θεσμική και πολιτισμική.
Μεγιστοποιώντας την ανευθυνότητά της
έκρυψαν την αρρώστια και την άφησαν να
καταβροχθίζει την πατρίδα και αυτοπροσ-
διορίστηκαν σωτήρες αντιμετωπίζοντας ηρωι-
κά μόνον τα συμπτώματα. Σαν έμπειροι ορυ-
κτήρες -καλύπτουν ολόκληρο το πολιτικό
φάσμα- άνοιξαν δυο λασποπήγαδα: το «δή-
θεν διεθνιστικό» και το «δήθεν ευρωπαϊκό
λασποπήγαδο» και μας έρριξαν διαδοχικά
πρώτα στο ένα και μετά στο άλλο.

Ας δούμε πως τα κατάφεραν. Η δίψα
της πρωτοτυπίας, η δίψα του καινούργιου
είναι δίψα ζωής, ακριβώς γιατί η ζωή τρέφεται
από την αλλαγή. Όταν μιλάμε για αλλαγή
μιλάμε για νόμο απαράβατο, στον οποίο η
ανθρώπινη νόηση δίνει διαστάσεις μεταφυ-
σικές. Ταυτόχρονα ενυπάρχει μέσα μας και
μια εσώτερη ροπή προς την πρωτοτυπία,
αυτή που κάνει τον άνθρωπο δημιουργό.
Αν ο νόμος της αλλαγής παίρνει μέσα στη
φύση διαστάσεις μεταφυσικές, η πρωτοτυπία
δείχνει ποιότητα μεταφυσική. Η πραγματική
ζωή επομένως μετριέται με βάση την ποι-
ότητα και την πρωτοτυπία της και ο θάνατός
της είναι η παθητική επανάληψη, η ρουτίνα.
Η πρωτοτυπία όμως είναι στόχος των εκλε-
κτών, των ολίγων. Οι πολλοί φοβούνται το
πρωτότυπο, το μοναδικό και στρέφονται
για ασφάλεια στο όμοιο, στην ομοιομορφία.
Αισθάνονται ήσυχοι, όταν μοιάζουν με τους
άλλους κι έτσι ο θάνατος ευρίσκει τις πόρτες
ανοιχτές. Η ομοιομορφία γίνεται μοίρα θα-
νάτου για τις κοινωνίες και τα έθνη. Οι τυ-
ποποιημένες φράσεις, τα συνθήματα που
στην ουσία είναι υλακές, οι φαιές και μαύρες
φορεσιές για όλους, τα αντικείμενα που
βγαίνουν απο το ίδιο καλούπι χωρίς ίχνος
αλλαγής είναι ο θάνατος που οι πολλοί δεν
έχουν το θάρρος να τον ονομάζουν πανούκλα
και γάγγραινα και τον ονομάζουν επανάλη-
ψη-ρουτίνα.

Οι ακμαίες κοινωνίες, οι σφραγισμένες
με την μέθη του μέλλοντος, δίνουν τη μάχη
ενάντια στην ομοιομορφία και τη ρουτίνα,
ανοίγονται στην περιπέτεια του αγνώστου
και δημιουργούν, πρωτοτυπούν. Στην ουσία
κάθε ανώτερο σύστημα αγωγής προετοιμάζει
άνθρωπο-ήρωα που καθημερινά δίνει τη
μάχη ενάντια στον εφησυχασμό, στο μαρα-
σμό, στην επανάληψη, στα σβησμένα μάτια,
για εξασφάλιση του ανώτερου, του πρωτό-
τυπου που είναι απόδειξη εσωτερικής ελευ-
θερίας.

«Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο...
Κι αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο
Πολύ απο τον κοινό τον κόσμο απέχει»,
διαμηνύει ο Καβάφης.

Για να μας ρίξουν ακριβώς στο πρώτο
λασποπήγαδο, το διεθνιστικό, οι ορυκτήρες
που το άνοιξαν δεν χρειάστηκαν πολύ κόπο.
Γνώριζαν καλά ότι οι πολλοί, η μάζα, για
την οποία δήθεν κόπτονται, πέφτει στην πα-
γίδα της ομοιομορφίας.

Με συνθήματα περί μέλλοντος και ευτυ-
χίας γι’ αυτούς που δεν έχουν στον ήλιο
μοίρα και με τη βασική αρχή της προπα-
γάνδας, την αρχή της επανάληψης, με μερικά
αποφθέγματα του Μαρξ, του Λένιν και του
Μπακούνιν οπλίζεσαι με ένα στόχο: Να πα-
ραιτηθείς της μοναδικότητας του προσώπου
και των συνακόλουθων αξιών, να γίνεις αγέ-
λη, να τραγουδάς τα ίδια τραγούδια, να
φοράς τα ίδια ρούχα - πρέπει να έχεις μια
προτίμηση στο κόκκινο ή στο φαιό, και να
αποκτήσεις κυρίως ομοιομορφία. Παραιτεί-
σαι της ατομικότητας και γίνεσαι μια μηχανή
που κινείται με το ίδιο καλούπι, τις ίδιες κι-
νήσεις κι έτσι παράγεις κάθε φορά το ίδιο,
με την ίδια απαράλλαχτη μορφή.

Αυτό είναι σοσιαλιστικός ρεαλισμός.
Όταν διαπιστώσεις ότι αυτό είναι θάνατος
με χίλιες δυο μορφές κάθε μέρα, που περ-
πατάει στους δρόμους και σερβίρεται με
τυποποιημένες φράσεις, που σκιάζει τα πρό-
σωπα, που μορφοποιεί τα αντικείμενα και
τους αφαιρεί την ικμάδα της ζωής, έχουν
έτοιμο ένα μονόδρομο προπαγάνδας. Τον
ονομάζουν μέλλον – ουτοπία. Όταν αρχίζουν
οι μέσα στο διεθνιστικό πηγάδι να το ονο-
μάζουν μαυρίλα, τότε έχουν ετοιμάσει τα
Γκουλάνγκ και τη Σιβηρία. Για μας εδώ τους
ρημαγμένους απο την τριπλή κατοχή ετοί-
μασαν τον εμφύλιο, από τον οποίο δεν συ-
νήλθαμε ακόμα. 

Για να πέσεις στο «δήθεν ευρωπαικό λα-
σποπήγαδο» ήταν εύκολο. Με συνθήματα
όπως «ανήκομεν εις την Δύσην» η «Ελλάδα
είναι η καρδιά της Ευρώπης» -αυτό περιέχει
αλήθεια- «στην Ευρώπη εξασφαλίζουμε την
ασφάλειά μας», «αν και είστε ανέτοιμοι να
κολυμβήσετε», πέσαμε στο πηγάδι ενώ οι
δήθεν εταίροι μας δεν έκαναν ούτε τη δή-
λωση ότι τα σύνορά μας είναι σύνορα της
Ευρώπης. Επειδή δεν έκαναν την δήλωση
πληρώσαμε για εξοπλισμούς -στους εταίρους
μας φυσικά-   εκατόν πενήντα δισεκατομύρια
ευρώ. Η διαχρονική ιστορική αλήθεια της
συμπεριφοράς τους σκεπάστηκε απο την
εκτυφλωτική λάμψη του νεωτερικού ευρω-
παικού μετεώρου και εμείς ως διάσημο
έθνος ζούμε το ιστορικό φαινόμενο της
εκλείψεως, όπως λεγει ο σπουδαίος Έλληνας
Θεόδωρος Ζιάκας στον οποίο ανήκει και η
πρώτη διατύπωση του όρου πατριδεγωφά-
γος. Πρέπει να κλείσουμε και τα δυο πηγάδια.
Το πως, θέλει μεγάλη συζήτηση. Χωρίς φα-
νατισμούς με ηρεμία και σύνεση και σοφία.
Να ο κανόνας: 

Μην ελπίζετε σε ξένους 
και θεούς νενοθευμένους
η Ελλάς θα λυτρωθεί 
με των τέκνων της τα τόξα.
Αυτός είναι καινούριος. Υπάρχει και πα-

λαιότερος κανόνας. Όταν ο Κάδμος αναζη-
τούσε την αδελφή του την Ευρώπη και ζή-
τησε χρησμό απ’ το μαντείο πήρε την απάν-
τηση.

«Περί μεν Ευρώπης μή πολυπραγμονείν,
χρήσθαι δε καθοδηγώ βοί και πόλιν κτίζειν
ένθα αν αυτή πέσει καμούσα». Με λίγα
λόγια: «άφησε την Ευρώπη και χτίσε πολιτεία,
χτίσε κράτος σεβαστό και πατρίδα στο δυ-
σθεώρητο ιστορικό της ύψος».

Κωνσταντίνος Καλογεράς
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O πατριδεγωφάγος

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν και ιδιαίτερα τον κο Γιάννη Κασσαβό,
Δήμαρχο Αχαρνών και τον κο Αναστάσιο Χίο, Αντιδήμαρχο Αχαρνών, στο Άνοιγμα
που κάναμε για το ξεκίνημα μίας όμορφης νέας Οδηγικής  Χρονιάς, το Σαββάτο 27
Σεπτεμβρίου 2014, στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, μετά συνοδείας κι-
θαρωδού, όπου ακούσαμε και τραγουδήσαμε όλοι μαζί, παλιά ελληνικά τραγούδια.

Αν επιθυμείτε τα παιδιά σας
να βιώσουν το πλούσιο σε δρα-
στηριότητες Οδηγικό Παιδαγω-
γικό Πρόγραμμα, ενημερώ -
νουμε ότι, τις πόρτες μας
ανοίγουμε για τους μικρούς
μας φίλους, μέσα Οκτωβρίου,
και οι συγκεντρώσεις των ομά-
δων μας θα γίνονται όπως
πάντα, στην εστία μας, οδό Μα-
κεδονίας 12 και Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την Έφορό μας κα Έφη Γκίκα στο τηλ.: 6978816276 .

Σας περιμένουμε!!!
Mε οδηγικούς Χαιρετισμούς!

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας, για να δράσετε σωστά και αποτελεσματικά.
Ζητήστε βοήθεια. Αν δεν μπορείτε να προσφέρετε τις πρώτες βοήθειες μόνοι

σας, αναζητήστε κάποιον που θα τα καταφέρει. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ένα
δεύτερο άτομο μπορεί να σας βοηθήσει σημαντικά, ακόμα και για να εκτελεί τις
οδηγίες σας, ή για να καλέσει ασθενοφόρο.

Ελέγξτε αν κινδυνεύετε κι εσείς από την ίδια αιτία που δημιούργησε το πρόβλημα
και μην προχωρήσετε στην παροχή πρώτων βοηθειών, αν δεν σιγουρευτείτε ότι δεν
κινδυνεύετε ή αν δεν έχετε προηγουμένως πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Αν πρόκειται να αντιμετωπίσετε την αιμορραγία κάποιου άγνωστου, μην έρθετε
σε επαφή απευθείας με το αίμα του, αλλά χρησιμοποιήστε γάντια.

Ακινητοποιήστε τον τραυματία / τον άρρωστο. Αν κινδυνεύει η ζωή του εκεί όπου
βρίσκεται (π.χ. δίπλα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο), φροντίστε να τον μεταφέρετε σε
ένα ασφαλές σημείο, παίρνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Αν δεν έχετε παρακολουθήσει μαθήματα πρώτων βοηθειών, μείνετε δίπλα στον
πάσχοντα, προσπαθώντας να τον ηρεμήσετε και να του δώσετε κουράγιο, καθώς
έχετε καλέσει και περιμένετε να φτάσει το ασθενοφόρο.

Αν έχετε κάνει μαθήματα πρώτων βοηθειών, ελέγξτε τις βασικές λειτουργίες του
θύματος, δηλαδή την αναπνοή και τον σφυγμό του και φροντίστε για την αποκατά-
στασή τους με τεχνητή αναπνοή και με θωρακικές συμπιέσεις.

Σταματήστε κάθε αιμορραγία.
Προσπαθήστε να καταπραΰνετε τον πόνο του τραυματία (π.χ. βάλτε πάγο στις

κακώσεις)
Μην σταματάτε στιγμή να του μιλάτε για να μειώσετε τον φόβο του.
Μην εγκαταλείψετε ποτέ τον τραυματία / τον άρρωστο αν δεν φτάσει ιατρική

βοήθεια, ακόμη και αν δείχνει ότι είναι πολύ καλύτερα.
Συγκεντρώστε πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το γιατρό πως θα

περιθάλψει τον τραυματία ή τον άρρωστο (π.χ. το τρόφιμο που προκάλεσε τη δηλη-
τηρίαση, ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα).

Το Τοπικό Τμήμα Σ.Ε.Ο. Θρακομακεδόνων
Πρόεδρος Νίκη Καρσαλιάκου

Μακεδονίας 12 & Ξάνθης, 13676 Θρακομακεδόνες
http://seottthrakomakedonon.blogspot.gr

Ευχαριστίες και Έναρξη Οδηγικής χρονιάς

του Τοπικού Τμήματος Θρακομακεδόνων 

του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού



Χίος Αναστάσιος 

του Θεοδώρου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών

Υπηρεσιών & Ανθρώπινου

Δυναμικού

Αντιδήμαρχος Δημοτικής

Ενότητας Θρακομακεδόνων

Αφουξενίδης Θεόφιλος 

του Γεωργίου

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Πολυμενέας Παναγιώτης 

του Θεοδώρου

Αντιδήμαρχος Τεχνικών

Υπηρεσιών

Ορφανίδης Χαράλαμπος 

του Χρήστου

Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος & Πρασίνου
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Ἰωάννα Τσούπρα – Χάρης Δαμάσκος
Οἱ δύο ἐκπρόσωποι τῆς πόλεώς μας στήν Περιφέρεια Ἀττικῆς

Ἡ κυρία Τσούπρα (ἡ Γιάννα μας) ἐξελέγη
πρώτη σέ σταυρούς στήν Ἀνατολική Ἀττική
μέ τό ψηφοδέλτιο τῆς Ρένας Δούρου, χωρίς
καμμία ὑποστήριξη ἀπό κομματικούς μηχανι-
σμούς, μιά καί δέν εἶναι ἐνταγμένη πουθενά.

Ὁ Χάρης ἀναγνωριζόμενος ἀπό τήν πολυετῆ
ἐργασία του στήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, ἐξε-
λέγη Ἀντιπρόεδρος τοῦ Περιφερειακοῦ Συμ-
βουλίου Ἀττικῆς. 

Τούς εὐχόμαστε καλή θητεία καί νά τούς
δοῦμε σέ ἀνώτερα σκαλοπάτια.

Συρινίδης Θεόδωρος 

του Δημητρίου

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

& Ανακύκλυσης

Σαχσανίδη Ελένη 

του Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής

Πολιτικής

Τοπαλίδης Ευστάθιος 

του Γεωργίου 

Αντιδήμαρχος Παιδείας , Πο-

λιτισμού, Αθλητισμού & Νέας

Γενιάς

Δασκαλάκης Γεώργιος 

του Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανά-

πτυξης & Εξυπηρέτησης του

Πολίτη

Αντιδήμαρχος Δημοτικής

Ενότητας Αχαρνών 

A ν τ ι δ ή μ α ρ χο ι τ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ταξιδεύουμε και στο Αιγαίο!
Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-

ρείας Αχαρνών…βάζει πλώρη στο Αιγαίο! Tο Σάββατο 13 Σε-
πτεμβρίου κλιμάκιο του Παραρτήματος  παρευρέθηκε στο
Αγροτικό Ιατρείο της Μάρπησσας Πάρου, όπου υπέβαλε ΔΩ-
ΡΕΑΝ σε test-pap 32 γυναίκες του νησιού. Η δράση πραγμα-
τοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Μάρπησ-
σας Πάρου και τη Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας, μετά από
πρωτοβουλία της κ.Ελένης Καμπόλη, μέλους του Δ.Σ. του Πα-
ραρτήματός, με τη συμβολή της εθελόντριας μαίας κ.Μαρίας
Γρυπαίου. Τα  δείγματα θα εξετασθούν αφιλοκερδώς από την
κυτταρολόγο κ. Κλειώ Βρεττού.

«Ιπτάμενη Αντικαρκινική!»

Δυναμικό πα-
ρών έδωσε το
τριήμερο 26-28 Σε-
πτεμβρίου το Πα-
ράρτημα Αχαρνών
της Ελληνικής Αν-
τικαρκινικής Εται-
ρείας στο «Athens
Flying Week». 17
ιατροί, φοιτητές
ιατρικής και δια-
σώστες ήταν εκεί για να συνδράμουν στην εκδήλωση, όντας
το μοναδικό καταφύγιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Πα-
ρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες αλλά και ενημέρωση σε δεκάδες
επισκέπτες, καθώς και σε πληρώματα των αεροσκαφών.

Ο πρόεδρος του Παραρτήματος, κ. Παναγιώτης Καζανάς
τόνισε: «Νιώθω περήφανος τόσο για τη συμβολή μας σε αυτό
το γεγονός όσο και για την πόλη μας που έχει την τιμή και την
χαρά να φιλοξενεί ένα πραγματικό υπερθέαμα για μικρούς και
μεγάλους.» 

Εκ του Γραφείου Τύπου

Ι Λ Ε Α
Η ΙΛΕΑ ενημερώνει ότι το Ιστορικό και Λαογραφικό Μου-

σείο Αχαρνών άνοιξε τις πόρτες του και περιμένει μικρούς
και μεγάλους μαθητές να το επισκεφθούν. Οι μαθητές θα
περιηγηθούν στον χώρο και στον χρόνο, γνωρίζοντας την
ιστορία και την λαογραφία της περιοχής των Αχαρνών. Η
ξενάγηση πραγματοποιείται από εθελοντές και επαγγελ-
ματίες ξεναγούς, εκπαιδευτικούς, λαογράφους και ιστοριο-
δίφες.

Τηλέφωνο για ραντεβού ξεναγήσεων: 210 2462 701, καθη-
μερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00 - 13.00.

Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών*

13674, Κεντρική Πλατεία Αχαρνών
Τηλ. - Fax: 210 2462 701

*μέλος του ICOM

Νέο ωράριο για το ΚΕΠ Θρακομακεδόνων 

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του  Δημάρχου κ. Γιάννη
Κασσαβού, του Αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης
του Πολίτη κ. Γιώργου Δασκαλάκη και του Αντιδημάρχου Θρασκο-
μακεδόνων κ. Αναστάσιου Χίου, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) στους Θρακομακεδόνες θα εξυπηρετεί τους δημότες και
τα απογεύματα.

Να θυμίσουμε πως το εν λόγω ΚΕΠ εξυπηρετούσε τα τελευταία
χρόνια τους δημότες μόνο το πρωί, παρότι ο νόμος ήταν ξεκάθαρος
ως προς το ωράριο λειτουργίας του. Οι δημότες, πλέον, θα έχουν
την δυνατότητα να εξυπηρετούνται:

Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 - 20:00 και το 
Σάββατο από τις 08:00 -14:00.
Να τονίσουμε πως παρόμοιες ενέργειες διευκόλυνσης των δη-

μοτών θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου
Αχαρνών.
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Γενικός Γραμματέας τοῦ Δήμου 
ὁ Θανάσης Κατσιγιάννης

Σέ μία πολύ ἔξυπνη κίνηση προέβει ὁ Δήμαρχος Ἀχαρνῶν κύριος
Κασσαβός καί συγχρόνως δείχνει στήν πράξη, ὅτι στοχεύει σέ ἀγαστή
συνεργασία μέ τίς παρατάξεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἐκτιμῶντας τό
πρόσωπο τοῦ κυρίου Κατσιγιάννη καί θέλοντας νά ἐκμεταλευτεῖ καί
νά ἀξιοποιήσει τίς γνώ-
σεις του, τήν ἐμπειρία
του, τίς ἰδέες καί τίς
γνωριμίες του, τοῦ πρό-
τεινε νά ἀναλάβει Γενι-
κός Γραμματέας τοῦ Δή-
μου. 

Ὁ κύριος Κατσιγιάν-
νης, ὁ ὁποῖος ἀμφιτα-
λαντευόταν ἀπό τόν
Ἰούνιο, τελικά παραμέ-
ρισε τά προσωπικά του
καί πρόταξε τό πάθος
του γιά τό συμφέρον τοῦ
Δήμου δεχόμενος τήν
βαριά ἀποστολή.

Ἐδῶ δέν ἀντέχουμε
νά μήν σχολιάσουμε κάποια κυρία πού στέλνει ἐπιστολές ἐναντίον
τοῦ κυρίου Κατσιγιάννη μή μπορῶντας νά διασκεδάσει ἀκόμα τήν
ἧττα τοῦ δικοῦ της ἀνθρώπου. Ἡ ἐνασχόληση μέ τά κοινά ἔχει δύο
πιθανές αἰτίες: α) Τό μεράκι ἤ ἡ τρέλα ἤ ἡ ἐπιθυμία νά θέλεις τό καλ-
λίτερο. Στόν ἑαυτό σου, στήν οἰκογένειά σου, στήν γειτονιά σου, στήν
πόλη σου. Βλέπεις τήν εὐθύνη τῆς θέσεως ὡς διακονία (ὑπουργός
σημαίνει ὑπηρέτης). Σέ αὐτή τήν περίπτωση ἐάν δέν ἐκλεγεῖς, τό ξε-
περνᾶς εὐκολώτερα καί συνεχίζεις γιά τήν βελτίωση, συνεργαζόμενος
μέ αὐτόν πού ἔχει τά ἠνία. β) Τό προσωπικό ὄφελος ἤ ἡ ματαιοδοξία.
Βλέπεις μόνον ἀξίωμα, ἐξουσία, κυριαρχία. Τότε ποδοσφαιροποιεῖσαι
καί ἡ ἧττα εἶναι πλέον καταστροφή. Ἡ νίκη εἶναι αὐτοσκοπός καί ὁ
μόνος σου στόχος εἶναι νά πέσει ὁ ἄλλος ν’ ἀνέβεις ἐσύ (ὅρα κεντρική
πολιτική σκηνή). Γ’ αὐτό λοιπόν κυρία μου σέ ἐσᾶς ἰσχύει: «τό γάρ
πολύ τῆς θλίψεως γεννᾶ παραφροσύνη». Εἶναι τό μόνο πού μπο-
ροῦμε νά σᾶς ποῦμε, γιατί οἱ ἐπιστολές σας δέν ἀντέχουν σέ σοβαρή
κριτική (κοινῶς εἶναι γιά γέλια), καί πολύ σωστά δέν ἀσχολήθηκε ὁ
«θιγόμενος» μαζί σας.
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Ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη  κ. Δασκαλάκης
Γεώργιος και το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας της Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στην προσπάθεια τους να συμβάλουν στην προώθηση
της απασχόλησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σας ενημερώνουν για τα
Προγράμματα Απασχόλησης  του ΟΑΕΔ που είναι μέχρι σήμερα ανοιχτά για την
υποβολή αιτήσεων.

Προγράμματα Απασχόλησης για Επιχειρήσεις - Εργοδότες (Δικαιούχοι) και για
Άνεργους / Εργαζόμενους (Ωφελούμενοι) 

1)  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων
των δράσεων ΤοπΣΑ - ΤοπΕΚΟ»

2)  Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε.
καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.

3) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που
βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)

4) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την
απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά
εργασίας»

5)  Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών
A.Τ.Ε.Ι. - AΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

6) Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην
αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών

7) Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με επιχορήγηση που
αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων
Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες,
Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται
σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής
Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

8) Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με
Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων
ηλικίας 18-64 ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης
του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α)

Πηγή : www. oaed.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

Ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης 
για επιχειρήσεις - ανέργους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχολικά σε άπορες οικογένειες
Σχολικά σε οικογένειες των Αχαρνών που μαστίζονται από τη φτώχεια μοίρασε

το Δίκτυο Κοινωνικών Δομών του Προγράμματος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αχαρνών. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

κ. Ελένη Σαχσανίδη και ο Πρόεδρος της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ» κ. Παναγιώτης

Λεσγίδης ευχαρίστησαν θερμά, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα

22 Σεπτεμβρίου 2014 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών, τους δημότες των Αχαρνών,

τους εθελοντές - μέλη της Τράπεζας Χρόνου και τις επιχειρήσεις - χορηγούς για την

πολύτιμη συνεισφορά τους. 

Συγκεκριμένα τους:

- Εταιρεία σχολικών ειδών G.I.M.- Γιοβάς ΑΕ

- Κατάστημα εποχιακών ειδών, σχολικών και ραπτικής ΔΗΜΟΥ

- Χαρτοπωλείο ΜΑΡΚΟΥ ΕΠΕ

- Εταιρεία σχολικών ειδών και ένδυσης NICKI- ΠΕΡΡΟΣ ΑΕ

- Βιβλιοπωλείο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ

- Βιβλιοπωλείο SERAFINO

- Βιβλιοπωλείο ΠΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκαν σχολικά είδη για τους μαθητές όλων

των τάξεων, οι οποίοι ανήκουν σε οικογένειες επωφελούμενων των Δομών, ενώ

παράλληλα διεξήχθησαν δραστηριότητες για την ψυχαγωγία των παιδιών υπό τo

συντονισμό των εθελοντών.

Ευχαριστούμε από καρδιάς και απευθύνουμε κάλεσμα σε οποιονδήποτε επιθυμεί

να συμμετάσχει με οποιαδήποτε προσφορά να έρθει σε επαφή με το Δίκτυο Κοινωνικών

Δομών στο Δήμο Αχαρνών στα τηλέφωνα: 210-2406732 και 210-2463543. 

Οποιαδήποτε προσφορά είναι πολύτιμη! 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                   Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ                                            ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ «ΝΟΣΤΟΣ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΣΓΙΔΗΣ

Ἡ «Δεκέλεια» στό e-mail σας
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νά λαμβάνει τήν ἐφημερίδα μας στό ἡλεκτρονικό
του ταχυδρομεῖο, στέλνοντάς μας τό e-mail του χωρίς κανένα ἄλλο στοιχεῖο,
στήν διεύθυνση: dekeleianews@gmail.com.
Προαιρετικά μπορεῖ νά μᾶς ἀναφέρει καί τήν περιοχή πού κατοικεῖ.



Τα αντιβιωτικά φάρμακα, σύμφωνα
με όλες τις έρευνες, δεν έχουν καμία
θέση στις ιώσεις και τα κοινά
κρυολογήματα, επειδή προέρχονται
από ιούς και όχι από μικρόβια. Τα
αντιβιωτικά αντιμετωπίζουν τα
μικρόβια και τα βακτήρια και όχι τους
ιούς.

Σε πολλές περιπτώσεις πονόλαιμου,
με βήχα, πυρετό και δυσκολία στην
κατάποση, υπάρχει στρεπτοκοκκική
λοίμωξη σύμφωνα με το Onmed. Θα
πρέπει τότε να γίνει τεστ για στρεπτό-
κοκκο για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται
για μια τέτοια λοίμωξη, γιατί αυτή δεν
μπορεί να διαγνωσθεί βλέποντας απλώς
ο γιατρός τον λαιμό του παιδιού.

Ένα παιδί μπορεί να χρειάζεται

αντιβιωτικά στις εξής περιπτώσεις:
• Αν ο βήχας δεν πηγαίνει καλύτερα

μέσα σε 14 ημέρες.
• Αν διαγνωσθεί βακτηριακή μορφή

πνευμονίας ή κοκκύτης.
• Αν τα συμπτώματα μιας ιγμορίτιδας

δεν βελτιώνονται μέσα σε 10 ημέρες
ή βελτιώνονται και μετά
χειροτερεύουν πάλι.

• Αν το παιδί έχει κιτρινοπράσινη
έκκριση από τη μύτη και πυρετό
τουλάχιστον 39 βαθμών Κελσίου
για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.

• Αν το παιδί έχει στρεπτόκοκκο στον
λαιμό, διαπιστωμένο ύστερα από
το ταχύ ειδικό τεστ ή καλλιέργεια
από τον λαιμό.

ygeianews.gr

Τα αντιπυρετικά σκευάσματα

βοηθούν στην εξάπλωση της γρίππης

και όχι στον περιορισμό της, υποστη -

ρίζουν καναδοί ερευνητές σε άρθρο τους

που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση

«Proceedings of the Royal Society B».

Η μελέτη, που έρχεται στο φως σε

μια εποχή που η γρίππη «αγριεύει» και

στην Ελλάδα, προειδοποιεί ότι η ευρεία

χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων είναι

μάλλον «δώρο άδωρο», αφού οδηγεί σε

χιλιάδες περισσότερα περιστατικά γρίππης

και σε αυξημένους θανάτους από αυτήν.

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου Μακ-

Μάστερ του Οντάριο, με επικεφαλής τον

Ντέιβιντ Ερν, καθηγητή μαθηματικών και

ερευνητή του Ινστιτούτου Ερευνών Λοι-

μωδών Νόσων, έκαναν τη σχετική δημο-

σίευση στο περιοδικό βιολογίας της Βα-

σιλικής Εταιρίας επιστημών της Βρετανίας

“Proceedings of the Royal Society B”, σύμ-

φωνα με το “Science” και το “New Scien-

tist”.

Οι ερευνητές υπολόγισαν πως η κα-

ταπολέμηση του πυρετού αυξάνει τον

αριθμό των περιστατικών γρίππης ετησίως

έως περίπου 5% (με σχετική αύξηση επί-

σης των θανατηφόρων κρουσμάτων).

Όταν οι άνθρωποι νοσούν από γρίππη,

συνήθως παίρνουν αντιπυρετικά φάρμα-

κα, γιατί κανένας δεν θέλει να νιώθει

άσχημα. Όμως αποδεικνύεται πως αυτό

που μας βολεύει, τελικά μπορεί να αποβεί

σε βάρος των άλλων που θα νοσήσουν»,

εξηγεί ο δρ Ερν.

«Επειδή ο πυρετός στην πραγμα -

τικότητα μειώνει την ποσότητα του ιού

στο σώμα ενός αρρώστου, άρα μειώνει

και την πιθανότητα να μολύνει άλλους.

Οταν αντιθέτως κάποιος παίρνει

φάρμακα κατά του πυρετού, τελικά

αυξάνει την ποσότητα του ιού στον

οργανισμό του και έτσι διευκολύνει τη

μετάδοσή του» προσθέτει ο ειδικός και

τονίζει ότι οι συνέπειες είναι σημαντικές

στο σύνολο του πληθυσμού.

«Οι άνθρωποι συχνά παίρνουν -ή

δίνουν στα παιδιά τους- αντιπυρετικά

φάρμακα για να πάνε στη δουλειά ή

στο σχολείο. Νομίζουν ότι έτσι μειώνουν

τον κίνδυνο να μεταδώσουν τον ιό στους

άλλους, επειδή ο πυρετός τους πέφτει.

Όμως, στην πραγματικότητα, συμβαίνει

το ακριβώς αντίθετο: οι άρρωστοι

μεταδίδουν πιο εύκολα τον ιό, ακριβώς

επειδή ο πυρετός τους έχει πέσει», σύμ-

φωνα με τον δρα Ερν.
ygeianews.gr
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Πότε πρέπει να πάρει αντιβίωση
το παιδί μου;

Τα αντιπυρετικά βοηθούν
στην εξάπλωση της γρίππης

Απαλλάσσονται από ευθύνες οι κακοδιαχειριστές δημοτικών επιχειρήσεων

Στην πλήρη απαλλαγή των διοικήσεων δημοτικών επιχειρήσεων από ευθύνες
που έχουν για φοροοφειλές που δημιούργησαν οδηγεί Γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από το υπουργείο Οικονομικών.

Η «περίεργη» γνωμοδότηση έρχεται σε μια περίοδο που αποκαλύπτονται περι-
πτώσεις προκλητικής κακοδιαχείρισης από κάποιες δημοτικές επιχειρήσεις, αλλά
και σε μια χρονική στιγμή που έχει προκύψει θέμα με την απογραφή των 133 δημο-
τικών επιχειρήσεων που έχουν αυτοεξαιρεθεί από τη διαδικασία απογραφής.

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη συνυπευθυνότητα
αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους
ΟΤΑ προβλέπει ότι η διαγραφή των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων και η
ταυτόχρονη βεβαίωση αυτών σε βάρος των οικείων ΟΤΑ, συνεπάγεται και την
απαλλαγή των διοικούντων από την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη τους.

Το σκεπτικό της απόφασης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι ότι
αφού δεν υφίσταται η οφειλή στο όνομα του αρχικού υποχρέου δεν μπορεί να
υπάρχει στο όνομα του αλληλεγγύως υποχρέου. Πιο απλά η διαγραφή των οφειλών
που βεβαιώθηκαν ταμειακά αποτελεί διαγραφή του χρέους και επομένως δεν
μπορεί να υφίσταται ευθύνη των διοικούντων τη δημοτική επιχείρηση, αφού ο αρ-
χικός και κύριος υπόχρεος παύει να ευθύνεται.

Σύμφωνα με το ΝΣΚ η διαγραφή του χρέους των δημοτικών επιχειρήσεων και η
επαναβεβαίωσή τους στους οικείους ΟΤΑ συνιστά λόγο απόσβεσης της φορολογι-
κής ενοχής συνολικά και αντικειμενικά, υπό την έννοια ότι απαλλάσσονται αυτής
και τα δύο φορολογικά υποκείμενα, ήτοι η δημοτική επιχείρηση και ο διοικών αυτήν.

Έτσι, τα φυσικά πρόσωπα που ήταν συνυπόχρεα με τις δημοτικές επιχειρήσεις
για την εξόφληση των οφειλών, δεν ευθύνονται για το ποσό της κύριας οφειλής,
ενώ ως προς το ζήτημα της ευθύνης των Δημάρχων των ΟΤΑ που αναλαμβάνουν
την εξόφληση των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων, ξεκαθαρίζεται πως δεν
προκύπτει προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη τους. 

Α Γ ΧΟ Σ

Το άγχος οφείλεται σε μια εσωτερική διαμάχη, κρυφές επιθυμίες ή ανάγκες
του άνθρώπου, που έρχονται σε σύγκρουση με τη συνείδησή του. Και επειδή

παραμένουν κρυφές και από τον ίδιο, του φέρνουν αμηχανία και φόβο δυσανάλογο
προς εκείνον που θα ένιωθε αν ο κίνδυνος ήταν εξωτερικός.

Το άγχος αντιπροσωπεύει φόβους της παιδικής ηλικίας, που βγαίνουν τώρα
στην επφάνεια, χωρίς συνείδηση των εμπειριών που τα προκάλεσαν. Με άλλα
λόγια, μια διαμάχη που γίνεται μέσα στο ασυνείδητο και γι’ αυτό δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Το άγχος του νευρωτικού έχει προέλευση μια παιδική νεύρωση που δεν ξεπε-
ράστηκε αλλά απωθήθηκε στο ασυνείδητο. Με κάποια αγωγή αντιμετωπίζεται,
όμως με την ανάλυση θεραπεύεται.

Για να απαλλαγούμε από το υπερβολικό άγχος χρειάζεται αυτογνωσία. Με
την αυτογνωσία είμαστε ήρεμοι, πιο σίγουροι για τον εαυτό μας. Έχουμε υγιή
σχέση με τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η επιθυμία για γνώση του εαυτού
μας προχωρά την ανάλυση. Δεν υπάρχουν απραγματοποίητα όνειρα. Εϊσαι ό,τι
είναι οι σκέψεις σου, η ζωή σου, τα όνειρά σου. Είσαι ό,τι διάλεξες να είσαι. Είσαι
χωρίς όρια όπως το απέραντο σύμπαν.

Aθηνά Καραγκούνη
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Τηλ.: 6938 861745

Αναγγελία Γάμου
♥ Ο Διονύσιος Κρούστης του Ηλία και της Αργυρούς το γένος Καπου-

γιαννάτου, ο οποίος γεννήθηκε στην Νίκαια και κατοικεί στα Άνω Λιόσια
Αττικής και η Αικατερίνη Ρηγοπούλου του Γεωργίου και της Στυλιανής
τό γένος Σταύρου, η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί
στα Άνω Λιόσια Αττικής, θα τελέσουν τό γάμο τους στα Άνω Λιόσια Ατ-
τικής.
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Η διεθνής αεροπορική γιορτή της
Αθήνας, η Athens Flying Week, που

διεξήχθη φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά,
ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις της την Κυ-
ριακή 28 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστά-
σεις της Αεροπορικής Βάσης του Τα-
τοΐου (Δεκέλεια).

Παρά την παροδική κακοκαιρία, πε-
ρισσότεροι από 80.000 επισκέπτες από
την Ελλάδα και το εξωτερικό απόλαυσαν
το μοναδικό θέαμα που πρόσφεραν κο-
ρυφαίοι πιλότοι από όλο τον κόσμο, με
τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη, πετώντας
στον αττικό ουρανό και επιδεικνύοντας
τις ικανότητές τους. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα
22 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani
Caravel, με το θεματικό αεροπορικό Συ-

νέδριο, που σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία.
Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου η παρα-

λία του Παλαιού Φαλήρου πλημμύρισε
από Αθηναίους, που γέμισαν κάθε γωνιά
της «ελληνικής Ριβιέρας» για να απολαύ-
σουν το παραδοσιακό Faliro Pre-Show.
Φέτος παρουσιάστηκαν τρία υδροπλάνα
της Avio Dream, 2 επιθετικά ελικόπτερα
Apache του Στρατού μας, η AEGEAN που
εντυπωσίασε με ένα Airbus A-300 σε
πτήση σχηματισμού με ένα Bombardier
Q -400 της Olympic Air -και η Demo-team
της Βελγικής Αεροπορίας με το F-16 που
έκλεψε και τις εντυπώσεις.

Η Athens Flying Week 2014 κορυφώ-
θηκε στήν Δεκέλεια κατά το τριήμερο 26
με 28 Σεπτεμβρίου. Το θέαμα ήταν μο-
ναδικό, όπως αναμενόταν άλλωστε.
Παρά τίς δυσκολίες του καιρού, η άρτια
διοργάνωση και η υποδειγματική διαχεί-
ριση των προγραμματισμένων πτήσεων,
έδωσαν την ευκαιρία σε δεκάδες χιλιάδες
θεατές να ξαναβρεθούν στην ετήσια
πλατφόρμα συνάντησής τους και σε άλ-
λους να μυηθούν στο υπέροχο περιβάλ-
λον των αεροπορικών επιδείξεων. Περιη-
γήθηκαν επίσης στις εκτάσεις του
αεροδρομίου στο οποίο λειτουργούσε
εμπορική έκθεση, παιδικό πάρκο και άνε-
τοι χώροι αναψυχής. 

Πρωταγωνιστές ήταν, όπως είχε αναγ-
γελθεί, το καρέ των άσσων μας, η Demo-
team της Πολωνικής Αεροπορίας με MiG
- 29 Fulcrum για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα, η Demo-team της Πολεμικής μας
Αεροπορίας «Ζευς» με το F-16 Blk 52+
και οι ομάδες της Ολλανδικής και Βελγι-
κής Αεροπορίας, επίσης με F-16. Το Σάβ-
βατο την παράσταση έκλεψε η πτήση
σχηματισμού των δύο F-16, του ελληνι-

κού και του ολλανδικού σε μία πρωτο-
φανή εναέρια αναμέτρηση εντυπώσεων.

Ξεχωριστή θέση είχαν τα Apache, 
Chinook και ΝΗ 90 της Αεροπορίας Στρα-
τού, τα Sea Hawk και Α Bell του ΠΝ και
τα εναέρια μέσα του Λιμενικού. 

Ενθουσιασμό προκάλεσε και ο εντυ-
πωσιακός σχηματισμός που εκτέλεσαν
το Airbus Α-320 της AEGEAN μαζί με το
ελληνικό μαχητικό F-16 «Zευς», χαρίζον-
τας στον κόσμο μοναδικές στιγμές.

Ακόμα, οι θεατές απόλαυσαν τις πτή-
σεις των ελικοπτέρων Superior Air και
Warter Aviation, της Οlympus Air, τις εμ-
φανίσεις του Team «Δαίδαλος» της Αε-
ροπορίας μας με το Τ-6 Texan, των βετε-
ράνων Bleu Circe, των Royal Jordanian
Falcons, Orlik, Hawks of Romania και solo

αεροπόρων όπως του Luca
Bertossio παγκόσμιου πρω-
ταθλητή στα ακροβατικά
ανεμοπλάνα και του Sergio
Catellani με το πορτοκαλί
Aermacchi. Ομοίως, τις πτή-
σεις της Red Bull με το ελι-
κόπτερο Bo-105 CB των
Flying Bulls, όπως και το R/C
model της ομάδας Schaerer
Modellflug, αλλά και ελλήνων
R/C χειριστών με ιδιαίτερες
επιδόσεις.

Δεν έλειψαν επίσης οι
πτώσεις αλεξιπτωτιστών
ακριβείας του Romanian Air

Club καθώς και του Στρατού μας.
Η Ένωση Φίλων της Αεροπορίας απέ-

σπασε ιδιαίτερα σχόλια, καθώς ήταν πα-
ρούσα με τα πολύτιμα ιστορικά αερο-
σκάφη της τόσο στο έδαφος όσο και
στον αέρα, γυρίζοντας τον κόσμο σε άλ-
λες εποχές. Στο Πολεμικό Μουσείο της
Αεροπορίας, βετεράνοι Έλληνες αερο-
πόροι αφηγούνταν τις δικές τους ιστο-
ρίες εμπρός από τα μουσειακά αερο-
σκάφη που είχαν κυβερνήσει στο
παρελθόν.

Η σκηνή ωστόσο που συγκίνησε και
καταχειροκροτήθηκε από το πλήθος,
ήταν, όταν κατά την διάρκεια της διέλευ-
σης του «Ζευς» με αργή ταχύτητα, συ-
νοδεύτηκε από τους ήχους του Εθνικού
μας Ύμνου.

Ο επίλογος γράφτηκε με τις μνημει-
ώδεις διελεύσεις ενός ζεύγους, σε επε-
τειακό διάκοσμο, των θρυλικών Α-7 Κουρ-
σάρων της Πολεμικής μας Αεροπορίας,
καθώς τον επόμενο μήνα αποσύρονται
οριστικά από την ενεργό δράση. Τα αε-
ροσκάφη αυτά είναι τα τελευταία στον
κόσμο αυτού του τύπου, τα οποία μπο-
ρούν ακόμα να πετούν.

Η παράλληλη με το Athens Flying
Week διεξαγωγή του regional συνεδρίου
της AOPA International συνέβαλλε στην
προώθηση τη αεροπορικής εβδομάδας
της Αθήνας ως τουριστικό πόλο έλξης
επισκεπτών με ειδικό θεματικό ενδιαφέ-
ρον (fly in).

Η Athens Flying Week διοργανώθηκε
από την Athens Flying Week SA. Συνδιορ-
γανωτές ήσαν οι Δήμοι Αχαρνών και Πα-
λαιού Φαλήρου, ενώ συνέβαλαν σημαν-
τικά η Πολεμική Αεροπορία, ο ΕΟΤ και η
Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής.

Athens Flying Week Θολωτός τάφος Αχαρνών
Άξιος συγχαρητηρίων είναι ο συμπολίτης μας κ. Κοσμίδης Ιωάννης, ο

οποίος παρά την οικονομική κρίση δεν δίστασε να συμβάλλει στην κατασκευή
βάσης ενημερωτικής πινακίδας σε ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία μνημεία
της πόλης μας, στον Θολωτό Τάφο. 

Ο κ. Κοσμίδης, που διατηρεί εταιρεία κατασκευής μεταλλικών κτιρίων στην
οδό Αριστοτέλους, χορήγησε όχι μόνο τα απαραίτητα υλικά, αλλά και εργα-
τοτεχνικό προσωπικό, ενώ προσέφερε και ο ίδιος προσωπική εργασία. 

Ο Θολωτός Τάφος στις Αχαρνές ανασκάφηκε το 1879 από μέλη του Γερ-
μανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αθήνας και είναι ο καλύτερα διατη-
ρημένος θολωτός τάφος της Αττικής. Χρονολογείται στην Μυκηναϊκή εποχή
(14ος-13ος αι.π.Χ.). Είναι υπόγειος και αποτελείται από το δρόμο, δηλαδή τον
διάδρομο που οδηγούσε στον τάφο, το στόμιο και το θάλαμο. Εξωτερικά κα-
λύφθηκε με χώμα σχηματίζοντας ένα είδος τύμβου. Αυτό που κάνει τον θο-
λωτό τάφο στις Αχαρνές να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους θολωτούς μυκη-
ναϊκούς τάφους είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί  ο χώρος
πάνω από το υπέρθυρο του στομίου. Αντί για το αναμενόμενο ανακουφιστικό
τρίγωνο χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις επιμήκεις ογκόλιθοι. 

Τα ευρήματα από το εσωτερικό του τάφου δείχνουν την οικονομική ευ-
ρωστία και την υψηλή κοινωνική θέση των κατόχων του. Τα σημαντικότερα
ευρήματα του τάφου (ελεφάντινη λύρα, ελεφάντινη πυξίδα κλπ) εκτίθενται
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Στον ευρύτερο χώρο του Θολωτού Τάφου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά
προγράμματα από τη Β΄ Εφορεία Προΐστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μέσα από αυτά δίνεται η ευκαιρία
σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου να συμμετάσχουν στη συναρπαστική
διαδικασία της ανασκαφής και της συντήρησης των ευρημάτων. Πληροφορίες
και δηλώσεις συμμετοχής: Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών, τηλ. 210 2466122.

Το 28ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών επισκέ-
φθηκε σήμερα στις 10:00 ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό-
λεως κ. Αθηναγόρας συνοδευόμενος από τον
Γενικό Διευθυντή του Φιλανθρωπικού Οργα-
νισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα.

Τον Μητροπολίτη κ. Αθηναγόρα και τον κ. Δήμτσα υποδέχθηκαν η Διευθύντρια
του Δημοτικού Σχολείου κ. Καμπόλη με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους ενημέ-
ρωσαν για τις δυσχερείς λειτουργικές συνθήκες μάθησης των παιδιών σε λυόμενα
κτίρια αιθουσών αλλά και το βιοτικό επίπεδο 3.000 ανθρώπων που διαβιούν στην πε-
ριοχή Καποτά στο Μενίδι.

Η διαβίωση των ανθρώπων καθίσταται δύσκολη σε λυόμενα κοντέινερ που φιλο-
ξενούν σεισμόπληκτους, Ρωσοπόντιους και Ρομά. «Η καθημερινή βιοπάλη πλαισιώ-
νεται από κυκεώνα προβλημάτων και ελλείψεων» υπογράμμισε ο Σεβασμιώτατος κ.
Αθηναγόρας και τόνισε: «Η Εκκλησία θα σταθεί αρωγός στις ανάγκες όσων υποφέ-
ρουν με γνώμονα να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε τον σταυρό κάθε οικογένειας.
Σήμερα είμαστε εδώ να προσφέρουμε την αγάπη μας, την ευλογία μας στα παιδιά,
να τους ευχηθούμε καλή πρόοδο και καλή χρονιά».

Ο κ. Δήμτσας ανέφερε ότι: «η “Αποστολή” στο μέτρο των δυνατοτήτων της θα
είναι στη διάθεση όποιας ανάγκης μπορεί να εξυπηρετηθεί δίνοντας έμφαση στα θέ-
ματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Η νέα σχολική χρονιά, επεσήμανε
επίσης, να γίνει αφετηρία δημιουργικής προσέγγισης στη μάθηση, στη γνώση, θέ-
τοντας γερές βάσεις και υγιή θεμέλια για το μέλλον».

Ο Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας επισκέφθηκε με τον κ. Δήμτσα τις τάξεις των μα-
θητών, τους ευχήθηκαν για την νέα σχολική χρονιά και μοίρασαν σχολικές τσάντες
με γραφική ύλη.

Δώρα της «Αποστολής»
στο 28ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών



Ο«ΦΟΙΒΟΣ» είχε την χαρά να φι-

λοξενήσει μια ξεχωριστή αθλη-

τική διοργάνωση με ιδιαίτερο ενδια-

φέρον: το EUROVOLLEY 2014 Κεν-

τρικών Τραπεζών με διοργανωτή την

Τράπεζα της Ελλάδος.

Mέρος των αγώνων διεξήχθη στις

αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμ-

πιακού Χωριού την Πέμπτη 4 και

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου. Φιλοξε-

νήθηκαν οι αγώνες των ομάδων από

την Γερμανία, την Τουρκία, το Βέλ-

γιο, την Πορτογαλία, την Ολλανδία,

την Ουγγαρία και την Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα, αφήνοντας τις

καλύτερες εντυπώσεις των παικτών

των ομάδων και τα εύσημα των διορ-

γανωτών προς το σωματείο μας για

τις άριστες συνθήκες και την θερμή

υποστήριξη.

Παράλληλα οι υπόλοιποι αγώνες

του EUROVOLLEY 2014 διεξήχθη-

σαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

και στο Μετς.
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EUROVOLLEY 2014 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Οἱ ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις τοῦ 

Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ ρημάζουν ἤ ὄχι;
Ἐξακολουθεῖ νά συντηρεῖται ἕνας μῦθος ἀπό κόσμο πού δέν γνωρίζει

καί ἀπό ΜΜΕ πού ὄφειλαν νά γνωρίζουν, ὅτι δηλαδή οἱ ἀθλητικές
ἐγκαταστάσεις δῆθεν εἶναι ἐγκαταλελειμμένες καί εἴναι στό ἔλεος τοῦ
Θεοῦ. Οὐδέν ἀνακριβέστερον. Αὐτό ἰσχύει ΜΟΝΟΝ γιά τό κολυμβη-
τήριο. Στούς ὑπόλοιπους χώρους πραγματοποιεῖται ἀξιοζήλευτη δρα-
στηριότητα καί ἀθλοῦνται 900-1000 παιδιά. Αὐτό ἐπιτυγχάνεται χάρις
στήν ἐθελοντική προσπάθεια ἀρκετῶν ἀνθρώπων ἀπό τούς ἀθλητικούς
συλλόγους τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, ἔχοντας ἀποσπάσει ἐπαίνους ἀπό
πολλές ἀθλητικές Ὁμοσπονδίες καί Συλλόγους πού ἔχουν μετάσχει σέ
διάφορα πρωταθλήματα καί τουρνουά. Γιά αὐτά τά παιδιά καί γιά τούς
ἐθελοντές εἶναι ντροπή νά τούς ἀνταποδίδουν ἀπαξίωση (βλέπε 15η
σελίδα).

Ἡ συζήτηση στό Δημοτικό Συμβούλιο
Ὁ πρόεδρος τοῦ ΟΑΕΔ βλέπει θετικά τό νά παραδώσει τίς ἐγκατα-

στάσεις στόν Δῆμο καί ζήτησε νά παρθεῖ ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου. Ἔτσι στίς 26 Σεπτεβρίου συζητήθηκε τό θέμα, μέ ὅλες τίς
παρατάξεις νά συμφωνοῦν μέ μοναδική ἐξαίρεση τήν Λαϊκή Συσπεί-
ρωση (ΚΚΕ). Ἡ τελευταῖα ὅπως δήλωσε, φοβᾶται τό ἐνδεχόμενο, ὁ
Δῆμος νά τίς παραχωρήσει σέ ἰδιώτη, ὑποστήριξε ὅτι πρέπει νά πα-
ραμείνει στό κράτος καί πρότεινε νά μεταβιβαστοῦν στήν Γενική Γραμ-
ματεία Ἀθλητισμοῦ, ἡ ὁποῖα ἔχοντας τήν διαχείριση, νά δέχεται παιδιά
ἀπό παντοῦ καί ὅλα δωρεάν. Βέβαια δέν ἐξήγησε ποιός θά ἐγγυηθεῖ
ὅτι ἡ ΓΓΑ δέν θά τίς δώσει σέ ἰδιώτη. Ὁ κύριος Μιχάλης Βρεττός ἀπο-
κάλυψε ὅτι ἡ ΓΓΑ καλοβλέπει νά ἀνεβάσει στό Ὀλυμπιακό Χωριό τούς
συλλόγους πού ἀθλοῦνταν στόν Ἅγιο Κοσμᾶ καί ἔμειναν ἄστεγοι.

Οἱ κύριοι Κασσαβός καί Κατσιγιάννης ἐλπίζουν ὅτι θά ἀποσπάσουν
χρηματοδότηση ἀπό τό Κέντρο Ἀνανεωσίμων Πηγῶν Ἐνεργείας
(ΚΑΠΕ), γιά νά λειτουργήσει ἡ πισίνα, ἐνῶ ὅπως δήλωσε ὁ Δήμαρχος,
θά ζητηθεῖ ἐνίσχυση καί ἀπό τήν ΓΓΑ, πού ὅμως πολύ ἀμφιβάλλει γιά
τήν ἐπίτευξή της. 

Τέλος ἔλαβε τόν λόγο ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Κατοίκων, ὁ ὁποῖος
ἀποτελεῖται ἀπό τό ΠΑΜΕ καί ὡς ἦταν ἀναμενόμενο εἶπε τά ἴδια μέ
τήν παράταξη τοῦ ΚΚΕ. Εἶναι γνωστό ἄλλωστε πώς εἴτε ἀκοῦς τόν Κύ-
ριο Κουτσούμπα, εἴτε τήν Λαϊκή συσπείρωση ἀπό ὁποιονδήποτε
Δῆμο, εἴτε ἐκπρόσωπο Συλλόγου ἤ Συνδικαλιστικοῦ ὀργάνου πού κυ-
ριαρχεῖται ἀπό τό ΠΑΜΕ, ἀκοῦς τήν ἴδια κασσέτα. 




