
Ὅ πως γράψαμε καί στό
φύλλο τοῦ Φεβρουαρίου,

ὁραματίστηκες καί προσπάθησες
νά ἐπιτύχεις μιά μεγάλη ἐπα-
νάσταση. Νά τά βάλεις μέ τά
ἄγρια θηρία καί νά τά δαμάσεις.
Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά σέ ἐκτε-
λέσουν στά ἕξι μέτρα. Τό λάθος
σου ἦταν ὅτι βασίστηκες στόν
ἐνθουσιασμό σου, στήν δυναμική
σου καί στό δίκιο τοῦ λαοῦ. Ἴσως
καί σέ σαθρές δυνάμεις, ὅπως ἡ
Ἀμερική, ἡ Ρωσία ἤ ἡ Κίνα. 

Ἦταν δυνατόν νά πετύχεις;
Μόνον ἕνας τρόπος ὑπάρχει νά
νικήσει ὁ Δαυίδ τόν Γολιάθ: «Ἐὰν
μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς
μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδο-
μοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ

πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ
φυλάσσων». Ἄν εἶχες κάποιο
σύμβουλο ὁ ὁποῖος νά εἶχε με-
λετήσει τήν Παλαιά Διαθήκη καί
ἀκολούθως τήν Ὁμήρου Ἰλιάδα,
θά γνώριζε πῶς μποροῦν νά
ἀνατρέπονται μεγάλες ἀνισορ-
ροπίες ὑπέρ τοῦ ἀδυνάτου. Γι΄
αὐτό καί οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέν
ἐπιχειροῦσαν τίποτε σοβαρό ἄν
δέν εἶχαν τούς οἰωνούς ὑπέρ
τους.  

Ἐσύ ὑποκατέστησες τήν εὐλο-

γία τοῦ Θεοῦ, μέ τήν εὐχή τοῦ
κυρίου Ἰερωνύμου, τοῦ κυρίου
Βαρθολομαίου καί ἄκουσον-
ἄκουσον τοῦ ...Πάπα τῆς Ρώμης.
Γι’ αὐτό καί ὁ πόλεμός σου ἦταν
ἐκ τῶν προτέρων καταδικασμέ-
νος σέ ἀποτυχία καί μαζί μέ
σένα ὅλη ἡ Ἑλλάδα. Δυστυχῶς
ὄχι μόνον δέν προσέφυγες στήν
μοναδική Δύναμη, ἀλλά ἐπιμέ-
νεις στίς ἰδεοληψίες καί πρός
«κέντρα λακτίζεις». Θά μοῦ πεῖς
οἱ ἄλλοι εἶναι καλλίτεροι;
Ἀσφαλῶς καί ὄχι καί γι’ αὐτό
φθάσαμε ἔδῶ, καί ποῦ εἶσαι ἀκό-
μα. Ἡγέτες καί λαός ἔχουμε πέ-
σει σέ ὁμαδική παράκρουση καί
κατευθυνόμαστε ὁλοταχῶς πρός

τόν γκρεμό. Ἐσύ γιά παράδειγμα
εἶπες στόν Ὀλαντρέου ὅτι θά σέ
χωρίσει ἡ φιλενάδα σου ἄν ὑπο-
χωρήσεις, γιατί περί φιλενάδας
πρόκειται ἀφοῦ εἶσαστε ἐκτός
γάμου. Νυμφεύσου την ἔστω καί
τώρα, γιά νά μήν εἶναι τά παιδιά
σου μούλικα. Ἐπίσης κάποτε σο-
βαρέψου. Δέν γίνεται νά νά
μιλᾶς δημοσίως στόν Πρόεδρο
τῆς Δημοκρατίας στόν ἑνικό. Δί-
νεις τό κακό παράδειγμα καί σέ
διάφορα νούμερα, ὅπως κάποιος
ὁ ὁποῖος ὀρκίστηκε ὑπουργός μέ
ἀθλητικά παπούτσια.  

Ποτέ δέν εἶναι ἀργά. Ἔστω
καί τώρα ἄν ἀκολουθήσεις τίς
παραπάνω συμβουλές μας μπο-
ροῦν νά ἀνατραποῦν τά πάντα.

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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Γιατί δεν πρόκειται να βγούμε από την
κρίση Σελ. 15

Ἀγαπητέ Ἀλέξη
«...χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν...»

t--

Αυλαία για την
1η Ανθοκομική Έκθεση

Αχαρνών

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυ-
ριακής 14 Ιουνίου, η 1η Ανθοκομική
Έκθεση Αχαρνών στην πλατεία Αρι-
στοτέλους στους Θρακομακεδόνες.
Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος
Αχαρνών διοργάνωσε Ανθοκομική Έκ-
θεση και η οποία, παρά τον άστατο
καιρό, κέρδισε τις εντυπώσεις και τον
κόσμο που την αγκάλιασε από την
πρώτη κιόλας ημέρα.

Στην Ανθοκομική Έκθεση που διήρ-
κησε 10 ημέρες και τα εγκαίνιά της
συνέπεσαν με τον εορτασμό της παγ-
κόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, συμ-
μετείχαν αξιόλογοι εκθέτες, φυτωρι-
ούχοι και ανθοκαλλιεργητές με μεγάλη
ποικιλία λουλουδιών και φυτών, έμ-
ποροι με είδη κήπου, και αγροτικά
προϊόντα. Το ειδυλλιακό τοπίο των
Θρακομακεδόνων, σε συνδυασμό με
την άψογη διοργάνωση, που δεν άφη-
σε τίποτα στην τύχη, και οι παράλ-
ληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις συνέ-
βαλλαν στη θερμή υποδοχή της Αν-
θοκομικής Έκθεσης από τον κόσμο.

Οι επισκέπτες της Έκθεσης απόλαυ-
σαν όμορφες παιδικές θεατρικές πα-
ραστάσεις όπως “Ο Καραγκιόζης και
το μαγεμένο δεντρί”, “Τα παραμύθια
των αδελφών Γκριμ”, “Σαν παλιό Σι-
νεμά” από το παιδικό θεατρικό τμήμα
της ΔΗ.Κ.Ε.Α., τη θεατρική ρυθμική
χορογραφία “Εργοστάσιο Σοκολάτας”
& “Η Αλίκη στη Χώρα των θαυμάτων”
από την Ολυμπιάδα Θρακομακεδό-
νων, και το αφιέρωμα στον “Τσάρλυ
Τσάπλιν” από τους μαθητές του 1ου
& 2ου Δημοτικού Σχολείου Θρακο-
μακεδόνων. Επίσης, οι λάτρεις των
κλασσικών αυτοκινήτων είχαν τη μο-
ναδική ευκαιρία να θαυμάσουν από
κοντά μοναδικές αντίκες σε συνερ-
γασία με τη ΦΙΛ.ΠΑ και τον Σ.Β.Ο.Α.,
αλλά και ποδηλατάδα στους Θρακο-
μακεδόνες με την ποδηλατική ομάδα
Acharnai Ride. 

Συνέχεια στη σελ. 8

«Οἱ  Ἕλληνες θά πάθουν
πολλά γιατί γύρισαν τήν

πλάτη στόν Θεό».
(Ἐφραίμ Ἀριζόνας)

Δηλαδή τό καταστροφικό 

δημοψήφισμα ἔγινε προκει-

μένου νά ἐξωπεταχθεῖ 

ὁ καραγκιόζης; Δέν γινόταν

νά τόν στείλεις στά τσακίδια,

χωρίς νά χρειαστεῖ νά

βουλιάξει ἡ χώρα;

Γιά τόν ἀνεκδιήγητο

κλόουννν μέ τρία (ν), ἔχουμε

νά ποῦμε ὅτι ἡ γελοιότητα

ἔχει τά ὅριά της. (Εὐτυχώς

πού διώχθηκε πρίν πιάσουν

οἱ μεγάλες ζέστες, γιατί μπο-

ρεῖ καί νά τόν βλέπαμε στά

διεθνῆ συνέδρια μέ

βερμούδα καί σαγιονάρες)
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Ἐθνική κυριαρχία

Ἀγαπητοί συμπολίτες,
Ἔχουμε πεῖ πολλές φορές

ὅτι τά οἰκονομικά κάποτε θά
βελτιωθοῦν, ἄν ὅμως ἀπω-
λέσουμε μέρος τῆς ἐθνικῆς
μας κυριαρχίας, εἶναι ἄγνω-
στο ἄν ποτέ τήν ἐπανακτή-
σουμε. Τά μάτια μας λοιπόν
δεκατέσσερα στά Ὑπουργεῖα
Ἄμυνας καί Ἐξωτερικῶν. 

Γιά τό πρῶτο, οἱ δανειστές παραλόγως
ἀπαιτοῦν συρρίκνωση, κρίνοντας ἀπό τίς
ἀσφαλεῖς χώρες τους, παραγνωρίζοντας ὅτι
ἐμεῖς περιβαλλόμαστε ἀπό γείτονες οἱ ὁποῖοι
ἐποφθαλμιοῦν τά ἐδάφη μας. Τυχόν περι-
κοπή ἐνέχει σοβαρό κίνδυνο ἀπωλείας.  

Στό δεύτερο, ἐνῶ διακρίναμε ἀξιοπρεπῆ
καί ὑπερήφανη πολιτική, ἡ ὁποῖα παρεμπι-
πτόντως ἀπουσίαζε τίς προηγούμενες δε-
καετίες, τελευταίως ἔχουμε ἀρνητικά δείγ-
ματα. Οἱ χοροί τοῦ Κοτζιά μᾶς θυμίζουν τά
τσιφτετέλια τοῦ Γιωργάκη καί τίς κουμπαριές

τοῦ Καραμανλῆ. Στήν Θρά-
κη οἱ παραχωρήσεις μας
πρός τό τουρκικό προξενεῖο
συνεχίζονται, ἐνῶ θά ἔπρε-
πε νά τό εἴχαμε διώξει, για-
τί δέν ἔχει λόγο ὕπαρξης,
εἶναι προκλητικό, ἐπιφέρει
διχόνιες καί ἐφαρμόζει
ἀνθελληνικά σκοτεινά σχέ-
δια. Μέ τόν διορισμό τῆς
ξεμαλλιασμένης ὡς ἀνα-
πληρώτριας ὑπουργού
Εξωτερικών, πανηγυρίζουν

οἱ Τοῦρκοι. Στήν Κύπρο μᾶς ἀνησυχοῦν σφό-
δρα οἱ ὑποχωρήσεις τοῦ ἀνανιστή Ἀναστα-
σιάδη καί φοβόμαστε ὅτι σειρά ἔχει τό Αἰγαῖο. 

Ἡ Ἀλβανία πρίν τό ἄνοιγμα τῶν συνόρων
της εἶχε 3.000.000 κατοίκους. Τώρα μετά ἀπό
τήν φυγή ἑκατοντάδων χιλιάδων μετα-
ναστῶν, εἶχε 3.100.000 ψηφοφόρους!!! Εἶναι
γνωστό καὶ προφανές πόσο «ἀδιάβλητες»
εἶναι οἱ ἐκλογές τους. Ἀρκεῖ νά ἀναφέρουμε
ὅτι κάποιοι ψηφίζουν μαζικά γιά ὅλο τους
τό σόι. Δηλαδή, π.χ. 20 ψήφοι μεζεμένοι,

ἀσχέτως ἄν οἱ περισσότεροι βρίσκονται ἐκτός
χώρας. Δημοσιεύθηκε ὅτι ὑποσχεθήκαμε
ἀπαράδεκτες παραχωρήσεις. Ἐλπίζουμε νά
εἶναι παραπληροφόρηση.

Τά Σκόπια ἄν καί καταρρέουν, συνεχίζουν
νά διεκδικοῦν ἀπό ἐμᾶς. Τελευταίως ἀκού-
στηκε ὅτι καί ἡ Βουλγαρία ἔχει βλέψεις εἰς
βάρος μας. Δηλαδή ἰσχύει ἡ λαϊκή παροιμία:
Μάθαν’ ὅτι γ... καί πλακώσανε καί οἱ γύφτοι. 

Ἡ πολιτική τῶν παραχωρήσεων καί τῶν
ὑποχωρήσεων κρατάει πολλά χρόνια. Καλή
γειτονία δέν εἶναι μόνον νά δίνεις ἀλλά καί
νά παίρνεις. Ὅπως σοφά λέει ὁ Περικλῆς
στόν Θουκυδίδη, ὅταν κάνεις μία ὑποχώρηση,
σέ κάποιον πού ἀμφισβητεῖ τή δύναμή σου,
ὑπό τό καθεστώς τῆς ἀπειλῆς τοῦ πολέμου,
ἁπλῶς ἀναβάλλεις τά γεγονότα καί τά
κάνεις χειρότερα, καθώς ὁ φόβος σου θά
ἐκληφθεῖ ὡς ἀδυναμία. 

Ἄν θέλεις εἰρήνη πρέπει νά προετοιμάζε-
σαι γιά πόλεμο, διότι αὐτός ὁ ὁποῖος ἔχει
βλέψεις ἑναντίον σου σέβεται μόνον τήν δύ-
ναμή σου καί τήν ἀποφασιστικότητά σου
καί ὄχι τόν προτεινόμενο κλάδο ἐλαίας σου.
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Ἰδιοκτήτης - Ἐκδότης - Διευθυντής
Χάρης Δημοῦτσος

Ἕδρα: Κυριακῆς Λιόση 4
13677 - Ὀλυμπιακό Χωριό

Τηλ.: 210 7785444  -  693 888 7040
Ὁμοιοτηλέτυπο (fax): 210 2400068
e-mail: dekeleianews@gmail.com

Συνδρομές:
Δῆμοι - Ὀργανισμοί - Φορεῖς 100 €,

Σύλλογοι 80 €, Ἰδιῶτες 30 €, Φοιτητές 15 €
Ἡ συνδρομή δίνεται γιά ἐτήσια παραλαβή 
τῆς ἐφημερίδας καί δέν ἀποτελεῖ ἀμοιβή 

γιά δικαίωμα καταχωρήσεων.

Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 890/604937-00

Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453

Τά ἄρθρα ἀπηχοῦν τή γνώμη 
τῶν συγγραφέων τους

Εκτύπωση «STILVOPRESS»

ΤΗΛ.: 210 5781638

Βάλω καί βάλλω
Τό  παραπάνω ρῆμα συντίθεται μέ ὅλες

σχεδόν τίς προθέσεις: ἀναβάλλω, προσβάλ-
λω, καταβάλλω, ἐπιβάλλω κ.λ.π. Γράφεται
μέ ἕνα λάμδα ὅταν τό χρησιμοποιοῦμε γιά
ἐνέργεια μιᾶς φορᾶς (πρέπει νά ἀναβάλεις
τήν συνεδρίαση) καί μέ δύο λάμδα γιά πολ-
λές φορές (πάντα ἀναβάλλεις τήν συνε-

δρίαση). 
Ἄγω καί ...αγάγω
Παρομοίως τό «ἄγω» συντίθεται μέ ὅλες

σχεδόν τίς προθέσεις καί τό χρησιμοποιοῦμε
ὅταν ἀναφερόμαστε σέ πολλές φορές (πα-
ράγω τρεῖς τόνους πορτοκάλια ἐτησίως)
καί ...αγάγω γιά μία φορά (φέτος θά παρα-
γάγω πέντε τόνους).

Ἰούνιος - Ἰούλιος 2015

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα ΣΥΡΙΖΑ
• Ἀφοῦ οἱ ΜΑΤατζῆδες φορᾶνε κράνη, γιατί οἱ
διαδηλωτές νά μήν φορᾶνε κουκούλες; (Φίλης)

• Ἄν μᾶς κόψουν τήν χρηματοδότηση, θά τυπώ-
σουμε 100 δίς εὐρώ. (Ραχήλ)

• Μερικοί νομίζουν ὅτι οἱ ἀγορές θά βαρᾶνε τό
νταούλι καί ἐμεῖς θά χορεύουμε στό σκοπό τους.
Ἔ, λοιπόν, ἐμεῖς θά παίζουμε στό ἐξῆς τό ντα-
ούλι, ἤ μᾶλλον τήν λύρα τῆς Κρήτης καί ἐκεῖνοι
θά χορεύουν πεντοζάλη. (Τσίπρας)

• Ὁ δολοφόνος τῆς Ἄννυ καί ὁ πιλότος τῆς Ger-
manwings εἶναι… θύματα τοῦ καπιταλισμοῦ.
(Κασιμάτης)

• Ὅσοι λένε ὅτι στήν ἀρχή τῆς διαπραγμάτευ-

σης δέν εἴχαμε συγκεκριμένες προτάσεις ἔχει
βάση ἀλήθειας. (Τσακαλώτος)

• Ἐπαναφέρω τήν 13η σύνταξη! (Στρατούλης
28.1.2015). Καταργεῖ καί τή ρήτρα μηδενικοῦ
ἐλλείμματος ἀπό τίς ἐπικουρικές

• Στά πρῶτα νομοσχέδια ἡ ἐπαναφορά τοῦ κα-
τώτατου μισθοῦ.(Σκουρλέτης 28.1.2015). Ἐπίσης,
συλλογικές συμβάσεις καί προστασία ἀπό ἀπο-
λύσεις

•Ἡ ἰδιωτικοποίηση τοῦ ΟΛΠ σταματᾶ ἐδῶ!(Δρί-
τσας 28.1.2015). Ὁ ὑπουργός Ναυτιλίας προ-
αναγγέλλει ἀναθεώρηση τῆς συμφωνίας μέ
Cosco

Πολύ ἐνδιαφέρουσα ἡ ξενάγηση στόν

Τύμβο τοῦ Σοφοκλῆ στήν Βαρυμπόπη,

ἀπό τούς ἀρχαιολόγους τῆς Ἀρχαι-

ολογικῆς Συλλογῆς Ἀχαρνῶν.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  ΧΩΡΙΟ 3

Την Κυριακή 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας (27ο - 30ο

Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών) μια διαφορετική εκδήλωση με τίτλο: «Εμείς

τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο». 

Οι δάσκαλοι με κόπο και μεράκι, αφιερώνοντας πολύ προσωπικό χρόνο

προσέφεραν στο κοινό, συναδέλφους, γονείς και μαθητές μια εξαίσια

μουσική βραδιά. Ακούστηκαν τραγούδια μελοποιημένης ποίησης σπουδαίων

Ελλήνων ποιητών δείχνοντας έμπρακτα ότι το μάθημα δεν είναι απαραίτητο

να περιορίζεται στην αίθουσα διδασκαλίας. 

Για την προετοιμασία της εκδήλωσης εργάστηκαν με ενθουσιασμό και

οι μαθητές μας φτιάχνοντας τα σκηνικά καθώς επίσης και καλλιτεχνικά

έργα που εκτέθηκαν στο χώρο του σχολείου.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο σύμβουλος 49ης Περιφέρειας Δη-

μοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Ζεργιώτης, οι αντιδήμαρχοι Δήμου

Αχαρνών κ. Χίος και κ. Συρινίδης, ο πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής κ. Κα-

ρυδάκης, η γραμματέας του Λαογραφικού Συλλόγου Θρακομακεδόνων

«Αριστοτέλης» κ. Ζησίμου και διευθυντές σχολείων της περιφέρειας.

Ἰούνιος - Ἰούλιος 2015

Ο Αθλητικός Όμιλος «ΔΙΑΣ Ολυμπιακού Χωριού» κατέκτησε την 14η
θέση από τις 64 όμάδες που βαθμολογήθηκαν από τον ΣΕΓΑΣ στο
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παμπαίδων – Παγκορασίδων, Νότιος όμιλος,
που έγινε στο Ναύπλιο 11-12 Ιουλίου 

Η ομάδα Παγκορασίδων, από αριστερά προς τα δεξιά είναι: Θεοχάρη
Βάσια, Φέκκα Μαρίνα, Φλώρου- Δημητριάδου Μυρτώ, Πασιανίδη Μαρία
με τον προπονητή  τους κύριο Κουκουβιτάκη Ανδρέα.

α/α Ονοματεπώνυμο Αγώνισμα Θέση που κατέλαβαν
1 Θεοχάρη Βάσια Άλμα εις ύψος 3η
2 Φέκκα Μαρίνα 150 μέτρα 6η
3 Φλώρου-Δημητριάδου Μυρτώ Σφυροβολία 5η
4 Πασιανίδη Μαρία Σφυροβολία 6η

Ευχαριστούμε θερμά τις αθλήτριες, τους γονείς  των κοριτσιών αλλά
και τον προπονητή τους για την προσπάθεια που κατέβαλαν καθ’ όλη
την χρονιά που πέρασε, αλλά και για την εμπιστοσύνη που έδειξαν
στον «Α.Ο. ΔΙΑΣ» Ολυμπιακού Χωριού.

Ο «Α.Ο. ΔΙΑΣ» Ολυμπιακού Χωριού είναι ένα αθλητικό σωματείο που
ειδικεύεται στα αγωνίσματα του Στίβου και εδρεύει στις αθλητικές εγ-
καταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού. Σκοπός του είναι να μυήσει
παιδιά σχολικής ηλικίας, και όχι μόνο, στο αθλητικό πνεύμα, δηλαδή
το να αγωνίζεται κανείς για τη νίκη, δίνοντας προτεραιότητα στη συμ-
μετοχή, στον ευγενή συναγωνισμό και την συνολική καλλιέργεια του
ανθρώπου μέσα από τον αθλητισμό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987988400 όλες τις ώρες.  Εγγραφές
γίνονται σε όλη την διάρκεια του χρόνου.

Ιστοσελίδα:www.dias-stivos.gr

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
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Ο «Αστυνομικός της Γειτονιάς» ήρθε και στις Αχαρνές 

Οι Αχαρνές είναι μία από τις 36 περιοχές όπου από τις 29 Ιουνίου άρχισε
να εφαρμόζεται ο θεσμός του «Αστυνομικού της γειτονιάς», στο πλαίσιο
της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας και της προστασίας από επιτή-
δειους ή κυκλώματα που θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την αγωνία
και την ανησυχία τους.

Ήδη, από τη περασμένη εβδομάδα στο Α΄ Αχαρνών έχουν μεταβεί 11
αστυνομικοί οι οποίοι εκτελούν χρέη «Αστυνομικού της γειτονιάς», επιδει-
κνύοντας όπως αναφέρει και η ΕΛ.ΑΣ ιδιαίτερη ευαισθησία και φροντίδα
στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με προτεραιότητα στη φροντίδα και εξυ-
πηρέτηση των ΑΜΕΑ και των υπερηλίκων.

Παράλληλα, το υπουργείο θέτει στην υπηρεσία του κοινού τον αριθμό
κλήσης 11188, «προκειμένου να μην αισθανθεί κανένας πολίτης μόνος και
αβοήθητος». 
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Προς τη 
Δεκέλεια

Θρακομακεδόνες, 4.5.2015 

Κύριε Διευθυντά, 
«Ηγεμονικότατον απάντων η

φύσις»  (Ιπποκράτης)
Ηγεμονικόν: Ο νους, το λογικόν,

η οδηγούσα της ψυχής δύναμις.

Τον Ιανουάριο του 2004 έφτιαξα
μία βρύση στο μονοπάτι από Θρα-
κομακεδόνες και στη διασταύρωση
προς Φλαμπούρι (κίτρινο) και προς
Κορομηλιά (κόκκινο). Διαδρομή ενός
τετάρτου από την οδό Καστοριάς.

Έφερα εκεί νερό από άγνωστη –
κρυφή πηγή, με σωλήνες και εξαε-
ριστικά, καθώς και πολλές πολύ-
χρωμες πέτρες για να κτίσω μία
κρήνη.

Στο μεταξύ βρήκα μία πέτρα,
ψηλά όπου καταλήγει ο χωματό-
δρομος, μέσα σε σπηλιά, που μοι-
άζει πολύ με κρήνη και έχει στα-
λαγμιτική πρόσοψη. Την μετέφερα
κυλώντας την, την τρύπησα στο κα-
τάλληλο σημείο και την τοποθέτησα
πάνω σε ένα πεζούλι.

Δίπλα έκτισα πέντε πολύχρωμες
κατάλληλες πέτρες, τη μία πάνω
στην άλλη, πέρασα μέσα σε τρύπες
τους λάστιχο και λειτούργησε ένα
ωραίο μικρό συντριβάνι (βλέπε
φωτό).

Μερικοί ορειβάτες άφηναν ποι-
ηματάκια στη βρύση με το συντρι-
βάνι ! Μεταξύ αυτών κι εγώ.

Μετά τρία χρόνια κάποιος, άσχε-
τος με τη φύση, χάλασε το συντρι-
βάνι και πήρε όλες τις πολύχρωμες
πέτρες, τρύπιες και μη.

Με στενοχώρησε που κατέστρε-
ψε μια σπάνια ομορφιά. Για τον
πρόσθετο λόγο, ότι αυτά τα μονο-
πάτια (και όχι μόνο) τα καθαρίζω
συστηματικά πάνω από 35 χρόνια.
Ορειβατώ στην Πάρνηθα από το
1950 και τα έχω περάσει περίπου

10.000 φορές!
Τα Σαββατοκύριακα συναντάω

εκεί οικογένειες με μικρά παιδιά
που χαίρονται το γάργαρο νερό και
τη φύση. Την Πρωτομαγιά λημέ-
ριασαν κοντά στη βρύση πάνω από
90 άτομα.

Τον περασμένο Φεβρουάριο κά-
ποιος ορειβάτης είχε την καλοσύνη
να τοποθετήσει εκεί μια μικρή, ξύ-
λινη καλαίσθητη πινακίδα «Βρύση
Γρηγόρη Βαρελά». 

Πολλοί φίλοι ορειβάτες, με τους
οποίους έχω συνορειβατήσει, που
τους ρώτησα, δεν έχουν σχέση με
την πινακίδα.

Με την παρούσα ευχαριστώ τον
άγνωστο σε μένα ορειβάτη για την
ευγενική χειρονομία του!

Επίσης σημειώνω, ότι σε αυτο-
έκδοσή μου «Ελάφια και Αγριο-
κάτσικα της Πάρνηθας»
(https://varelas.wordpress.com/page
/3/) περιλαμβάνονται, μεταξύ άλ-
λων: 

• Πολλές και ενδιαφέρουσες φω-
τογραφίες ελαφιών και αγριοκά-
τσικων, καθώς και πληροφορίες για
τη ζωή των ελαφιών.

• Επιστολή μου από 12.7.2004
που δημοσιεύθηκε στις ΚΟΡΦΕΣ
και στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, με την
οποία εξηγούσα με επιχειρήματα
ότι αν πιάσει φωτιά η Πάρνηθα,
θα καταστραφεί! Πρότεινα δε να
αναλάβει την πυροφύλαξη ο στρα-
τός, για να εξασφαλιστεί έτσι η
άμεση επέμβαση αεροπορικών μέ-
σων πυρόσβεσης, ως μοναδική λύση
για να σωθεί η Πάρνηθα!

Δυστυχώς επαληθεύτηκα το
2007! Αλλά η ζωή συνεχίζεται!

Με τιμή
Γρηγόρης Γ. Βαρελάς
Φλωρίνης 36
Θρακομακεδόνες
Τηλ. - FAX: 210-2431485

Άνθρωπος και Έλλην,
Κλητός επ΄ ατέρμονα των Αχαρνών δήμον

Ο λαογραφικός σύλλογος  «Αριστοτέλης» κατέβασε την αυλαία των

εκδηλώσεων του  «οι ανοιχτοί διάλογο» για την περίοδο Σεπτεμβρίου

2014 –Ιουνίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου Αχαρνών

με ομιλητή τον στρατιωτικό και ιστορικό Σάββα Καλεντερίδη. Το θέμα

του «Η γεωπολιτική των γενοκτονιών και το παράδειγμα των Αρμενίων»

εγγίζει τον ελληνισμό ειδικότερα γιατί παρωθεί στην ενσύνειδη  γνώση

μιας απ΄ τις μεγαλύτερες τραγωδίες της νεώτερης ιστορίας. Ο έξοχος ομι-

λητής στο επάκριο σύνορο της τραγωδίας, το ολοκαύτωμα, καταγγέλλει

τους Γερμανούς ως αυτουργούς του μέγιστου αυτού εγκλήματος εναν-

τίον της ανθρωπότητος , τους συνδέει όμως και με την γνωστή ηθική τους

αυτουργία στον νεοτουρκικό Ασιατικό βαρβαρισμό. Οι Τούρκοι, όπως

απέδειξε ο ομιλητής, διδάχθηκαν από Γερμανούς στρατιωτικούς τη γε-

νοκτονία και τη μηχανική της τέλειας επιτέλεσής του.

Ο ομιλητής με άμεσο και εντυπωσιακό λόγο επέδειξε στο κοινό και

προσωπικά στον υπογράφοντα το παρόν, πάθος, πόθο, αγωνία και καίριο

εσωτερικό ψυχοσάλεμα  και τελικά όσα εξέθεσε έγιναν πανανθρώπινη

κραυγή ολοκληρωμένου ανθρώπου, που ενετύπωσε στη συνείδηση του

κοινού του το απίστευτο έγκλημα των θηριοτρόφων Ασιατών και με ακρί-

βεια προδιέγραψε όχι μόνο τη γενοκτονία τον Ελλήνων και των Αρμενίων,

αλλά και των άλλων μειονοτήτων που προέκυψε από την παράκρουση

του Τούρκου ανθρώπου εις βάρος της ανθρωπότητας. Τα εξέθεσε όλα

και με ακρίβεια : νούμερα, φρικιαστικές εικόνες και θηριωδίες που φορ-

τωμένες στην πήρα του Τουρκικού λαού είναι δυσβάστακτο ιστορικό φορ-

τίο. Ο ομιλητής με αντικειμενικότητα δεν επέδειξε διάθεση να φορτώσει

στον νεοτουρκισμό περισσότερη ευθύνη από όση του αναλογεί. Αυτό θα

ξεπερνούσε την αρετή του και την ευθύνη του ως στρατιώτου και ιστορι-

κού. Κατενόησα ακούγοντάς τον ότι δεν είχε και καμιά διάθεση για δι-

πλωματικούς λόγους να εκθέσει ολιγότερα απ΄ τα πραγματικά στοιχεία

γιατί θα εστερείτο της ευθύνης να κρατήσει το ξίφος του ως εγγύηση και

προειδοποίηση ότι παρόμοιες πολιτικές θα τον βρουν αντίμαχο αγωνιστή

υπέρ των δικαίων της ανθρωπότητας.

Προσπάθησε όμως και κάτι ευδιάκριτο στο κοινό του. Επικέντρωσε τις

συνειδήσεις στον εσωτερικό Έλληνα άνθρωπο. Τον συνέδεσε σαν ιστο-

ρική ενότητα με το παρελθόν και εξανέστησε  την ευθύνη του για επιλο-

γές μεγαλείου. Αισθάνθηκα ο ίδιος να εμπνέομαι και να υποκαίομαι

ζώντας εκ των περιγραφών του ομιλητού τον πόνο που επέβαλαν οι θη-

ριότροποι νεότουρκοι σε γέρους, γυναίκες και παιδιά. Χρωστάμε όλοι

στο Σάββα Καλεντερίδη. Με αφηγηματική πληρότητα, θαρραλέα απολέ-

πιση της υποκρισίας των μεγάλων, δυνατόφωνη μουσική εμβατηρίου,

φλογισμένη από πατριωτισμό ψυχή και ακριβή παρουσίαση της γενοκτο-

νίας επέτρεψε να συνειδητοποιήσουμε την παραφροσύνη των εθνοκα-

θάρσεων. Διατηρώ την γλυκόπικρη γεύση των ιστορικών γεγονότων όπως

τα εξέθεσε ο έξοχος ομιλητής. Παραμένω δίψακος της ιστορικής περι-

γραφής και ο λόγος του γέμισε την ψυχή μου με ίμερο ανθρωπισμού. «Ο

Αριστοτέλης» και οι εκπρόσωποί του, ο Γιώργος Λιβανός και η Αρετή Ζη-

σίμου, υπήρξαν για μια ακόμη φορά επιβριθείς και γαλακτοπαγείς για

την πνευματική ζωή του όλου δήμου Αχαρνών. 

Κωνσταντίνος Καλογεράς
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Δόματ’ έδωκεν ημίν πολλά.
Ποιητής γαρ και ευεργέτης

Κάθε φορά, που απευθύνομαι

στους αναγνώστες μου στέκω

φαρετροφόρος και τα βέλη μου εκτο-

ξεύουν πίστη, αλήθεια και αφοσίωση

στην κληρονομιά μας. Με κατευθύνει

όμως εύτονος ο κανόνας : «Εάν έχεις

πεθυμιά να γράψεις -μόνο οι θεοί ξέ-

ρουν γιατί- τρεις παραστάτες πρέπει

να ‘χεις: Γνώση, μαγεία και τέχνη αγνή.

Του ανεπιτήδευτου την τέχνη, γνώση

του λόγου μουσική κα την μαγεία, που

είναι αγάπη στους αναγνώστες σου

πολλή». Εμμέθοδος τηρητής της αι-

σθητικής προσταγής υποκαίομαι συ-

νεχώς και δεν ευρίσκω έκκαυση όχι

μόνο στο γράψιμο αλλά ούτε και στην

αναζήτηση των αιτίων της κακοδαιμονίας της πατρίδας μας. Σύνους επικεν-

τρώνω τα βέλη μου ενάντια στη διχόνοια που είναι και ευδιάκριτη λύμη της κοι-

νωνικής και εθνικής μας ζωής. Αντίμαχο της διχόνοιας λογίζω το γάντζωμα όλων

μας στην ομόνοια και την αλληλεγγύη με όπλο την επιστόμωση κάθε συντελε-

στού διάιρεσης κι εξίκμασης της μεταξύ των ανθρώπων αγάπης. 

Ο καθένας μας έχει δύο σπίτια και η σωστή λειτουργία αμφοτέρων κρηπιδώ-

νει τον αναγκαίο ίμερο της συμβίωσης και της ομόνοιας. «Το πρώτο είναι το με-

γάλο σώμα σας. Κάθε είσοδος καλωσορίσατε έπρεπε να γράφει. Χωρίς τους

μουσαφίρηδες τα σπίτια μοιάζουν τάφοι. Ζει με τον ήλιο και κοιμάται στην ησυ-

χία της νύχτας. Και ο ύπνος του δεν είναι δίχως όνειρα. Μήπως δεν ονειρεύεται

το σπίτι σας; Και όταν ονειρεύεται δε φεύγει από την πόλη για να βρεθεί στα

περιβόλια και τις λοφοκορφές; Μακάρι να μπορούσα να μαζέψω το σπίτι σας

μέσα στη φούχτα μου και σαν σπορέας να το διασκορπίσω στα δάση και στα

λειβάδια. Μακάρι οι κοιλάδες να ήταν οι δρόμοι σας… και να πηγαίνετε ο ένας

τον άλλο μέσα από τα αμπέλια και να έρχεστε με το άρωμα της γης στα ρούχα

σας. Πείτε μου… έχετε ειρήνη, έχετε την ήσυχη ορμή που φανερώνει τη δύναμη

σας; Έχετε αναμνήσεις, αστραφτερά τόξα, που συνδέουν τις κορυφές της ψυχής,

έχετε ομορφιά που οδηγεί την καρδιά από τα πράγματα, που φτιάχτηκαν από

ξύλο και πέτρα προς το ιερό βουνό; Η έχετε μόνο άνεση και την ηδονή της άνε-

σης, αυτό το ύπουλο πράγμα που μπαίνει στο σπίτι σας σαν καλεσμένος, ύστερα

γίνεται φιλοξενούμενος και μετά αφέντης; Μ’όλο που τα χέρια του είναι μετα-

ξοντυμένα η καρδιά του είναι σιδερένια. Αλλά εσείς παιδιά του διαστήματος…

το σπίτι σας δε θα είναι άγκυρα, αλλά κατάρτι. Δεν θα είναι λαμπρό κάλυμμα,

που σκεπάζει μια πληγή, αλλά βλέφαρο που προστατεύει το μάτι… Δεν θα κα-

τοικείτε σε τάφους, που έφτιαξαν οι νεκροί για τους ζωντανούς». 

Για να γίνει το σπίτι μας ενορχηστρωτής ομόνοιας και αλληλεγγύης πρέπει

να το ανοίξουμε σε όλους χωρίς εξαίρεση. Κλειστά είναι τάφοι, ανοιχτά τραγου-

δούν με τους καλεσμένους τους ύμνους και τα τραγούδια των αγγέλων. Η εθε-

λοκακία, που εκβλύζει πίδακες εγωισμού και αλλοτρίωσης απολέπισε κάθε είδος

πατροπαράδοτης φιλοξενίας, περιφρονεί την παραδοσιακή πανδόχευση και

αδιαφορεί πλήρως στην ξενοδόχευση του γείτονα , του φίλου, του γνωστού, του

ιερού ξένου. Από σήμερα το σπίτι μου είναι ανοικτό για όλους σας χωρίς εξαί-

ρεση. Σας προκαλώ να δοκιμάσετε την ειλικρίνειά μου. Υπάρχει όμως και το δεύ-

τερο σπίτι μας, «ο οίκος της ψυχής μας» δυνατοφωνεί ο Ιωάννης ο

Χρυσόστομος. Πρέπει αυτός ο οίκος να γίνει μάρσιπος τρυφερότητας και η λο-

γοτεχνία, μεγάλη η μικρή, καταπολεμώντας την αυτοπαράδοση στην εκφορ-

βίωση συμμαζεύει τους εξώκοιτους αξιών και τους τοποθετεί στην κοίτη της

αδελφοσύνης και της μυροτραφούς φιλίας.

Εδώ στον τόπο μας ανεκάλυψα ευφραντικό εργάτη της ποίησης και της πε-

ζογραφίας και επιρρίπτω σήμερα επιλύχνιο φως σ’ αυτόν και στο έργο του και

σας προσκαλώ σε πνευματικό δείπνο μαζί του, που ταπεινά εδώ και χρόνια ετοί-

μασε. Στο πρωτόλειό του, «τα αποτυπώματα» που είναι αυτοβιογραφικό, γίνεται

έξορμος του εφησυχασμού , εξαιθριάζει την παιδική και τη εφηβική ηλικία με

σκοπό να εντορεύσει τις ανύποπτες ψυχές και γίνεται οδοποιός σε επάκριους

τόπους, που όποιος τους κατοπτεύσει, αγκαλιάζει τους πνευματικούς ουρανούς.

Συντροφεύω τη σκέψη μου με μια δική του από τα αποτυπώματα : «πάρε λε-

βάντα παιδί μου. Η δυνατή μυρωδιά της ξεβρωμίζει όλες τις βρωμιές ακόμα και

τις ανθρώπινες, που κάνουν με τις σκέψεις τους και με τα έργα τους για να κα-

ταστραφούν στο τέλος μεταξύ τους». Μας προσκαλεί όλους στον οίκο της ψυχής

μας ώστε η λεβάντα και η μυρωδιά της να γίνει προσκλητήριο εσωτερικής ανα-

νέωσης, πλήρωσης με αρετές καταξίωσης, εύοσμος οδοποιός ψυχής ενάρετης,

δυσάλωτης στη διχόνοια.

Στο μυθιστόρημα του «η Αποκάλυψη» γίνεται δάσκαλος των εντός της εκ-

κλησίας συμβολικών συμβαινόντων με στόχο να καταστήσει την παρακολού-

θηση των μυστηρίων χρυσοφόρα φλέβα μονότροπης αφοσίωσης στη γνωστική

και μυστική έκφανση των θεότροπων δρωμένων. Σοβαροποιεί και αναλύει

ακόμη και τον τρόπο της σταυροτυπώσεως επεξηγώντας οτι η ένωση των τριών

δακτύλων υποδηλώνει τον Τριαδικό Θεό και τα δύο ελεύθερα δάκτυλα αντιστοι-

χούν στις δύο φύσεις του Χριστού. Στοχεύοντας να εξιστορήσει την αναβάπτιση

των Αλβανών στην ιστορία μετά την πτώση της ερυθράς λαίλαπας παραθέτει

στοιχεία για την ανοικοδόμηση των ναών, τη χειροτονία κληρικών και την αφύ-

πνιση συνειδήσεων. Ακόμη και αν φθάνει  σε υπερβολή απλότητας σας θυμίζω

: « Η υπερβολή είναι κάποια αλήθεια, που βγάζουν θυμωμένα στήθια». 

Η συλλογή του διηγημάτων «Παιχνίδι των αισθήσεων» κυκλοφορήθηκε από

τις εκδόσεις Γκοβόστη δείχνει σοβαρή ανέλιξη και παρουσιάζοντας μια ευδιά-

κριτη λεξιθηρία και τριπόθητη με αναμνήσεις σκιαγράφηση χαρακτήρων έχει

τον προφανή στόχο να δώσει κοινωνικά πρότυπα χωρίς επίβλημα, αλλά και με

χρηστικό επίμηλο ανοίγματος μιας ψυχής σε μια άλλη. Θαυμάστε φροϋδική πε-

ριγραφή ονειρικής έξαρσης : «Άφησα τη σκέψη μου ελεύθερη να τρέχει σε ό,τι

άκουσα μέχρι τώρα. Και αυτή την παρέσυραν οι ονειροφαντασίες του Μορφέα

και την οδήγησαν στους φανταστικούς κόσμους του ονείρου. Του ονείρου που

σε βοηθά να πραγματώνεις τα ακατόρθωτα, να κινδυνεύεις χωρίς να φοβάσαι ,

να εκδικείσαι χωρίς ενδοιασμούς, να χαίρεσαι χωρίς φόβο, να ερωτεύεσαι χωρίς

να ντρέπεσαι». 

Το ποιητικό του έργο είναι σημαντικά ανώτερο απ’ το πεζό γιατί ασφαλώς

έχει σοβαρό ποιητικό εξοπλισμό. «Στις σταλαγματιές» διαπιστώνω σοβαρή λε-

ξιθηρία εύτονη ευλαλία και εύροια, ερωτάρη χαρακτήρα, ζωηφόρο παρουσία.

Τα αισθήματά του εκφράζουν ηλιόβλητους τόπους και ηλιοστάλακτες βραγιές :

« Τη γεύτηκα με τη γλύκα που στραγγίζει τη γεύση του λεμονιού καθώς προ-

σπαθούσα να συνταιριάσω το άγχος της βίωσης με την πλούσια ομορφιά των

χρωμάτων». Θαρραλέα αυτοβιογραφείται και μας ζητάει έμμεσα να κάνουμε

το ίδιο. Παραδομένος στη φυσική ομορφιά μας προσκαλεί για επιστροφή στη

φύση : «Οι πρώτες σταλαγματιές της βροχής αισθάνομαι να γδέρνουν το δέρμα

μου. Οι βρόχινες σταγόνες καθώς κατρακυλούν πάνω στα μάγουλά μου με γε-

μίζουν με ερωτική ανατριχίλα». Εντιμότητα έκφρασης, αυτάρκεια, εσωτερική

όσφρηση της ομορφιάς του δίνουν την ευκαιρία με ώριμη ποίηση και με επιλύ-

χνιες προτροπές να αγκαλιάσει τη νύχτα με έκδηλη την υποτίμηση του μονολε-

χούς ανθρώπου. Αυτή η πνευματική παρουσία ενός πνευματικού εργάτη του

τόπου μας παραμένει άγνωστη στους πολλούς και σας καλώ ο εψεσινός ξένος

να γίνει συμπολεμιστής μας κατά της ζωάρκειας ηδύχυμος τραγουδοποιός στην

καθημερινότητά μας, για να πάψει η αδιαφορία μας να εφηλώνει τους άξιους

που είναι σύστυλοι του συστήματος αξιών γύρω μας. 

«Στο στίγμα» ισορροπεί τις φιλοδοξίες του και θεωρεί τη μούσα του –τη γυ-

ναίκα του προφανώς- τροφοδότρα της πορείας του: «Χωρίς εσένα μούσα μου

είναι δύσκολο να προφυλάξω το λάβαρο της ομορφιάς να μη συλλυθή από τις

ακαθαρσίες που βρωμίζουν τα όνειρα μου. Χωρίς εσένα μένει απροστάτευτη η

ψυχή μου» τραγουδάει για να μην ακούτε εσείς κι εγώ τον δούπο της ασχήμιας

και της εθελοκακίας. «Τα Στιχουργηματά του» αξίζουν της προσοχής μας γιατί

η απλότητά τους είναι πρόσκληση για να αναδεύουμε τα σωθικά μας και να

σπρώχνουμε την ψυχή μας να γεννάει ιδέες και αξίες μπροστά στους άλλους.

Το όλο του έργο είναι κήπος με λουλούδια. Σ αυτό τον κήπο μας καλεί να

μπούμε, να ενταχτούμε όμορφες ψυχές μέσα στην ομορφιά των λουλουδιών

και να πάψουμε να είμαστε αβλέμμονοι ο ένας απ΄ τον άλλο. Θεωρώ το έργο

του, πεζό και ποιητικό, επέραστη σύναξη γνωριμίας και αγάπης . Σήμερα επετέ-

λεσα ένα ακόμη χρέος. Σας παρουσίασα το φίλο μου γνωστό-άγνωστο στους πε-

ρισσοτέρους- και πνευματικό δημιουργό και συντοπίτη, τον Τάσσο Συμεωνίδη.

Υπερτονίζω τη σημερινή παρουσίαση: «Ρώτησα τη νύμφη του χρόνου: Ποιά

είναι η προίκα σου;» Εγώ γνωρίζω την απάντηση απ΄ το Ρουμπαγιάτ του Ομάρ

Καγιάμ. Αυθαιρετώντας βάζω μια δική μου. Ευγνωμοσύνη. Αναλάβετε την ευ-

θύνη να βρείτε την πραγματική απάντηση. Ο Ομάρ Καγιάμ σας περιμένει να τον

απολαύσετε. Μέχρι τότε σας καλώ να εντρυφήσετε στο έργο του άγνωστου

μέχρι τώρα ποιητή και πεζογράφου Τάσου Συμεωνίδη και βγάλτε από τους δι-

πλανούς μας πνευματικούς δημιουργούς το επίβλημα της αδιαφορίας σας. Η

επιταγή της ημέρας: διαβάστε και κάνετε μοναδικό αίτημα της ζωής σας τη

γνώση και αρχίστε από τα ποιήματα και τα πεζά του Τάσου Συμεωνίδη.

Κωνσταντίνος Καλογεράς
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Κύριε Δήμαρχε Αχαρνών- Θρακομακεδόνων,

Την Κυριακή 27/7/2015 το βράδυ στη διασταύρωση- λαιμητόμο των

οδών Αρχελάου και Μακεδονομάχων στους Θρακομακεδόνες, έγινε ένα

ακόμη αυτοκινητικό ατύχημα. Συμπολίτης μας οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε

το ΣΤΟΠ και παρέσυρε συμπολίτη μας που ανέβαινε σε μηχανάκι. Δεν

γνωρίζω πόσο σοβαρά τον τραυμάτισε, εύχομαι και ελπίζω να είναι καλά.

Μια εβδομάδα πριν, στο ίδιο ακριβώς σημείο, συγκρούστηκαν δυο αυτο-

κίνητα, χωρίς ευτυχώς να τραυματισθεί κανείς από τους επιβαίνοντες.

Όμως το ένα αυτοκίνητο σφηνώθηκε στη μάντρα μου, δίπλα ακριβώς στην

κυρία είσοδο, εκεί όπου ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΣΤΕΚΟΤΑΝ Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ που

επέστρεφε στο σπίτι!

Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου να μην ασχοληθώ ξανά με το ζήτημα της

ασφάλειας της οδού Αρχελάου, το οποίο προσπαθώ να αναδείξω μαζί με

άλλους συμπολίτες μου που κατοικούν εκεί από το σωτήριον έτος 2007,

έχοντας καταντήσει γραφική! Κι αυτό γιατί διαπίστωσα με μεγάλη απο-

γοήτευση ότι κραυγάζουμε εις «ώτα μη ακουόντων».

Ευελπιστούσα ότι η προεκλογική ονομαστική επιστολή του νυν αντιδημάρχου

Θρακομακεδόνων κ. Χίου προς τους κατοίκους της Αρχελάου, στην οποία

μας διαβεβαίωνε ότι θα ασχοληθεί σύντομα με το σοβαρότατο αυτό θέμα,

θα έπαιρνε κάποτε σειρά. Πέρασε όμως ένας χρόνος από τότε που ανέλαβε

η υπό την ηγεσία σας νέα δημοτική αρχή και δυστυχώς ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ.

Όχι μόνο δεν προωθήθηκε η από ετών εκπονηθείσα  μελέτη του συγκοι-

νωνιολόγου καθηγητού του Πολυτεχνείου κ. Βλαστού, η οποία προφανώς

εξακολουθεί να αραχνιάζει ξεχασμένη σε κάποιο συρτάρι, αλλά δεν έχει

ληφθεί κανένα στοιχειώδες μέτρο για την αποτροπή των ατυχημάτων. Τα

φωτιζόμενα  ΣΤΟΠ, έργο του αλήστου μνήμης τέως Δημάρχου Θρακομακε-

δόνων κ. Θ. Οικονόμου,  τα οποία σημειωτέον είναι τοποθετημένα σε

τελείως ακατάλληλα σημεία, δεν ανάβουν, δεν υπάρχει καμιά διαγράμμιση

στο οδόστρωμα, δεν υπάρχει καμιά απολύτως  σήμανση για την προτεραι-

ότητα της Αρχελάου ούτε καθρέφτες στις χωρίς ορατότητα διασταυρώσεις

ούτε καν πινακίδες  με όριο ταχύτητας!  Οσο για αστυνόμευση από την

τροχαία  ούτε λόγος, μόνο το ανακριτικό της εμφανίζεται στην Αρχελάου

μετά από κάθε ατύχημα.

Και ρωτάω ευθέως την παρούσα δημοτική αρχή στην οποία εμείς οι

κάτοικοι της Αρχελάου εναποθέσαμε τις ελπίδες μας για μια σωστή αντι-

μετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος που αφορά στην προστασία

της ζωής και της σωματικής μας ακεραιότητας

ΕΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΚΡΟΥΣΕ ΣΤΗ ΜΑΝΤΡΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΤΡΑΥ-

ΜΑΤΙΣΕΙ Η ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ, ΕΓΩ ΤΙ ΘΑ ’ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Κύριε Δήμαρχε, 

σας απευθύνω έκκληση να ασχοληθείτε προσωπικά με το ζήτημα της Αρ-

χελάου πριν θρηνήσουμε θύματα. Η προστασία της ζωής των δημοτών

είναι ύψιστο καθήκον σας και η συνεχιζόμενη αδιαφορία συνιστά αυτό

που οι σοφοί πρόγονοί μας αποκαλούσαν ΥΒΡΙΝ.  Και η ύβρις επιφέρει την

ΝΕΜΕΣΙΝ που ήδη έδειξε ένα μέρος του πρόσωπου της σε κάποιους προ-

κατόχους σας που κυνικά αδιαφόρησαν παρ’ όλες τις επανειλημμένες εκ-

κλήσεις μας.

Κύριε Δήμαρχε,

σας παρακαλώ θερμά, πάρτε ΑΜΕΣΩΣ τα στοιχειωδώς απαραίτητα μέτρα,

που εδώ και πολύν καιρό έχουν ήδη πάρει με επιτυχία άλλοι δήμοι και

που, αν μη τι άλλο, κοστίζουν πολύ λιγότερο από κάποιες πολιτιστικές εκ-

δηλώσεις. Ειδάλλως προβλέπω σύντομα στις επικίνδυνες διασταυρώσεις

της Αρχελάου, με πρωταθλήτρια αυτή με τη Μακεδονομάχων,  να ...ανε-

γείρονται εκκλησίες, όχι σαν αυτές που έχουν κάποιοι στους κήπους των

μεγαλοπρεπών επαύλεών τους, αλλά εκκλησίες – προσκυνητάρια με

καντήλια, αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων από τροχαία δυστυχήμα-

τα.

Από σας εξαρτάται να μην αποδειχθώ για άλλη μια φορά Κασσάνδρα.

Βαρβάρα Ταβλαρίδου Μπακάλη

ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΕ  ΔΗΜΑΡΧΕ!

Τη Δευτέρα  27 Ιουλίου, με αφορμή τα  πρόσφατα τροχαία ατυχήματα στην οδό
Αρχελάου, απέστειλα μια ανοικτή επιστολή στο Δήμαρχο Αχαρνών- Θρακομακεδόνων
κ. Γιάννη Κασσαβό ζητώντας να ληφθούν επιτέλους κάποια μέτρα αντιμετώπισης
του χρονίζοντος αυτού προβλήματος.

Προς τιμήν του ο κ. Κασσαβός, σε πλήρη αντίθεση με όλους τους προκατόχους
του, αντέδρασε ΑΜΕΣΩΣ.  Εδωσε εντολή να  επισκευαστούν  κατ’ αρχήν τα
υπάρχοντα σήματα, να τοποθετηθούν συμπληρωματικά νέα, να γίνει η αναγκαία
διαγράμμιση στο οδόστρωμα και να αποσταλεί σχετική επιστολή προς την
αρμόδια Τροχαία. Ηδη στην επίμαχη διασταύρωση Αρχελάου και Μακεδονομάχων
τοποθετήθηκε καθρέπτης, όπως δε με διαβεβαίωσε ο υπεύθυνος του Δήμου κ.
Γιώτης, ελέγχονται όλα τα τροχαία σήματα  στους Θρακομακεδόνες προκειμένου
να καταστούν και πάλι λειτουργικά.

Επί πλέον, ύστερα από προσωπική του πρόσκληση, είχα την ευκαιρία  την
Τετάρτη 30/7 να ενημερώσω και προφορικά για το όλο θέμα διεξοδικά τόσο τον
κ. Δήμαρχο όσο και τον Γ. Γραμματέα του Δήμου κ. Θ. Κατσιγιάννη και να λάβω τη
διαβεβαίωση ότι στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες του
Δήμου θα ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα υιοθετώντας λύσεις σύμφωνες με τις
ισχύουσες στην Ευρώπη νέες προδιαγραφές. Ευελπιστώ ότι  θα το πράξουν.

Η αντίδραση αυτή του κ. Κασσαβού  εκτός του ότι συνάδει απόλυτα  με την
ευθύνη για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των δημοτών
του  που βέβαια απορρέει από τα καθήκοντά του, καταδεικνύει την προσωπική
του ευαισθησία και αναδεικνύει ένα νέο ήθος όσον αφορά στη μέχρι τώρα
λειτουργία του Δήμου.

Γι’ αυτό και αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση να τον ευχαριστήσω
δημόσια. Εξάλλου όπως έχει πει ο μέγας διδάσκαλος του Γένους Αδαμάντιος Κο-
ραής:

«Επαίνει τόσον τον καλόν, ώστε να ενοχλείται ο αδιάφορος, να εντρέπεται ο πα-
ρεκτραπείς και τότε θέλεις ιδεί τι δύναται να κατορθώσει η τοιαύτη ενόχλησις».

Βαρβάρα Ταβλαρίδου Μπακάλη

Ε Π Α Ι Ν Ο Σ !

Θρακομακεδόνες στις 5 Ιουνίου 2015

Κύριε διευθυντά: 

Σας αποστέλλω δύο φωτογραφίες για να καταγγείλω σε εσάς και

τους αναγνώστες σας πρωτοφανές γεγονός που επισυμβαίνει στους

Θρακομακεδόνες επί της οδού Πτολεμαίων 67. Κάποιος μετανάστης,

προφανώς από την Μποτσουάνα ή την Γκάνα, -δεν τολμώ να αποδεχτώ

ότι ο άνθρωπος αυτός είναι Έλληνας συμπολίτης μας- έκτισε τοιχίο, που

καλύπτει δεκαπέντε και πλέον μέτρα πεζοδρομίου και ενάμισι μέτρου

οδοστρώματος. Καλώ σας και τους αναγνώστες σας να κάμετε αυτοψία

για να διαπιστώσετε την πρωτοφανή αυτή αυθαιρεσία. Ο αυθαιρετών

δεν αντιλαμβάνεται προφανώς τον κίνδυνο και τις συνέπειες –οικονομικές

και ποινικές- από την πρόκληση πιθανού ατυχήματος. Καλείται όμως και

ο γνωστός για τη σοβαρότητά του αντιδήμαρχος κύριος Πολυμενέας να

λάβει τα αναγκαία μέτρα απάλειψης της εγκληματικής αυτής αυθαιρεσίας,

διότι πιστεύω ότι αντιλαμβάνεται τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες που

προκύπτουν και για τον ίδιο ως εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής από

πιθανό θανατηφόρο ατύχημα.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Καλογεράς
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Εργαστήριο Ζωγραφικής

To ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ γνωστοποιεί ότι το Εργαστήριο
Ζωγραφικής θα λειτουργήσει και για την περίοδο από 20.09.2015 – 30.06.2016

κάθε Τρίτη 19.00 – 21.00 με τη διδασκαλική φροντίδα της ζωγράφου κας Εύας

Δημώντα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτανθούν για δήλωση συμμετοχής

στον κ. Γιάννη Παναγιωτόπουλο τηλ. 213 2140320

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας

Α. Παπαματθαίου Στέλλα Τούντα

Ενημερώνουμε ότι έγιναν στις 22/5/2015 οι αρχαιρε-
σίες και το νέο συμβούλιο του Τοπικού Τμήματος
Θρακομακεδόνων του Σώματος Ελληνικού Οδηγι-
σμού, για το 2015-2016, αποτελείται από:

Την κα Νίκη Καρσαλιάκου Πρόεδρο Τηλ.: 210-2431675

Την κα Ειρήνη Σοφιανού Αντιπρόεδρο

Την κα Χριστίνα Αρβανιτάκη Γραμματέα 

Την κα Σουλτάνα Τσοτσορού Ταμία

Την κα Χριστίνα Αρβανιτάκη Υπεύθυνη Εστίας 

Την κα Σουλτάνα Τσοτσορού Υπεύθυνη Κατασκηνώσεων και Υλικού 

Tην κα Έφη Γκίκα Υπεύθυνη Εκπαιδεύσεων 

Την κα Τατιάνα Σαϊτελμαν Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 

Την κα Έφη Γκίκα Έφορο Τηλ.: 6978816276

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φίλους μας, που παραβρέθηκαν στη μου-
σική μας βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Πνευματικό μας Κέντρο. 
Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε για την παρουσία τους τον κο Αναστάσιο Χίο Αν-
τιδήμαρχο Θρακ/νων, την κα Χρύσα Δουρίδα Πρόεδρο της Κοινότητας μας,
την κα Τασούλα Στεφανάτου Πρόεδρο Συλλόγου Γυναικών και την κα Εύη
Οικονομίδου Πρόεδρο Συλλόγου Μέριμνας.

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

Έφορος Έφη Γκίκα 6978816276
Μακεδονίας 12 & Ξάνθης, 136 76 Θρακομακεδόνες

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ !

Ενώ οι διαπραγματεύσεις για την επί-

τευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας

και των πιστωτών της είναι σε εξέλιξη,

η ιδιοκτήτρια ενός βιβλιοπωλείου από

τις Αχαρνές φαίνεται ότι βρήκε την

απάντηση στο ερώτημα τι νόμισμα θα

έχουμε, αν τελικά δεν βρεθεί λύση στο

ελληνικό πρόβλημα, θέτοντας σε λει-

τουργία στο κατάστημά της το πρώτο

Bitcoin ATM στην Ελλάδα.

Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα

το οποίο δεν ελέγχεται από καμμία συγ-

κεκριμένη τράπεζα, δεν έχει κάποια φυ-

σική μορφή και δεν κόβεται από καμμία

χώρα, απλώς μπορεί να μετατρέψει κα-

νείς τα χρήματά του στο ψηφιακό νόμι-

σμα και να πραγματοποιήσει αγορές

στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, το ΑΤΜ για Bitcoin βρί-

σκεται στο Μενίδι στο βιβλιοπωλείο

«Ορίζοντες» στην οδό Ιωάννου Θη-

βαίου 20. Το ΑΤΜ είναι το Satoshi 1 της

εταιρίας Genesis και λειτουργεί σε συ-

νεργασία με το Ελληνικό Bitcoin ανταλ-

λακτήριο της bitcoinsgreece.

Το μηχάνημα έχει μπει στην λίστα του

Bitcoin ATM radar coinatmradar, που

είναι μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης

ψηφιακών νομισμάτων, το Bitcoin ATM

είναι, όμως, ένα «one way Fiat Bitcoin»,

και μπορείς μόνο να αγοράσεις και όχι

να πουλήσεις Bitcoin.

Μέχρι και ο υπουργός οικονομικών

της Ελλάδας Γιάννης Βαρουφάκης είχε

αναφερθεί στο ψηφιακό νόμισμα και

την χρησιμότητά του σε βίντεο που κυ-

κλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Η Ελένη Βαρελά, ιδιοκτήτρια του οικο-

γενειακού βιβλιοπωλείου «Ορίζοντες»,

στο οποίο τοποθετήθηκε το πρώτο ΑΤΜ

του ψηφιακού νομίσματος τονίζει, με-

ταξύ άλλων: «Φέραμε το πρώτο μηχά-

νημα αυτόματης ανάληψης του

ψηφιακού νομίσματος Bitcoin στο κατά-

στημά μας. Το Bitcoin είναι ένα ψη-

φιακό νόμισμα πρωτοποριακό για την

Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη είναι διαδε-

δομένο. Ο κόσμος μας ρωτάει, γιατί

είναι κάτι πολύ καινούργιο και θέλει να

μάθει. Εμείς τον ενημερώνουμε και του

λέμε απλά να μπει στο bitnews να δει

πληροφορίες και να καταλάβει περισ-

σότερα».

Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής των

ψηφιακών νομισμάτων δεν έχει παρά

να πατήσει το κουμπί και να ανοίξει το

ΑΤΜ. Στη συνέχεια τοποθετεί τα ευρώ

του στο ειδικό στόμιο και το μηχάνημα

του δίνει ένα χαρτάκι, το οποίο είναι το

εικονικό του πορτοφόλι.

Με το εικονικό πορτοφόλι ο κάτοχος

των Bitcoin μπορεί είτε να πραγματο-

ποιήσει online αγορές με καταστήματα

του διαδικτύου, είτε να τα στείλει σε κά-

ποιον διαδικτυακά.

Κοπή δένδρων στούς Θρακομακεδόνες

Δεν θα κοπούν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αχαρνών,

δέντρα που φύονται σε πεζοδρόμια της δημοτικής ενότητας Θρακομακεδόνων

και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους με το σκεπτικό ότι κάτι τέτοιο δε

συμφωνεί με τις πρακτικές και τους σκοπούς του δήμου.

Το αίτημα που είχαν υποβάλλει ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής, να

κοπούν δηλαδή τα πεύκα που ενοχλούν τη διέλευση των πεζών από τα

πεζοδρόμια βρήκε αντίθετους τους δημοτικούς συμβούλους που δε συ-

ναίνεσαν σε μια διαδικασία που θ άνοιγε τις «ορέξεις» για να κοπούν κι

άλλα δέντρα.

Όπως τονίζουν όσοι γνωρίζουν το θέμα, η κοπή δέντρων και ιδιαίτερα

πεύκων δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται χωρίς έλεγχο. Κανονικά,

όπως τονίζουν, θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή με την παρουσία ενός δα-

σολόγου που θα αποφαίνεται τεκμηριωμένα γι αυτά τα θέματα. Επιπλέον,

όπως αναφέρουν, η πλειοψηφία των πεζοδρομίων στους Θρακομακεδόνες

έχει δέντρα ή θάμνους και υπό αυτή την έννοια θα έπρεπε να κοπούν όλα,

καταστρέφοντας μέρος του πρασίνου της περιοχής. Και όλα αυτά για να

μην ενοχλούνται ορισμένοι κάτοικοι.

Στο Μενίδι το πρώτο ΑΤΜ για bitcoin στην Ελλάδα
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Ακόμα, φιλοξενήθηκαν αξιόλογες ομι-
λίες και παρουσιάσεις για “Τα μυστικά
της τεχνικής των φυτών Bonsai” από την
ελληνική λέσχη Bonsai, παρουσίαση βι-
βλίου “Τσιτσάνης: αιώνιος καλπασμός”
του δημοσιογράφου – συγγραφέα κ
Γιώργου Λιάνη, ομιλία για την υγιεινή
διατροφή από τον κ Διονύση Βλάχο, Γε-
νικό Γιατρό και Επιστημονικό Διευθυντή
του EURODIET, ομιλία για το “Πρώην
Βασιλικό Κτήμα Δεκέλειας (Τατοΐου): Η
σπάνια ομορφιά ενός μοναδικού τόπου.
Αναβίωση και αειφορία” από τον κ Βα-
σίλη Κουτσαβλή, Πρόεδρο του Συλλόγου
“Φίλοι Κτήματος Τατοΐου” και την ενη-
μερωτική εκδήλωση “Δασοπροστασία
και Εθελοντισμός” από τον ΕΔΑΣΑ. Επί-
σης, θετικές εντυπώσεις απέσπασε το
Πρωτότυπο παιχνίδι Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης “Οι Πλανητοφύλακες”, και
το “Mission X: Train Like an Astronaut”
(από το 25ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών),
ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής και
άσκησης για τα παιδιά υπό την αιγίδα
της NASA και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Διαστήματος.
Ενώ οι φίλοι της μουσικής είχαν την

ευκαιρία να παρακολουθήσουν έντεχνες
και ροκ μουσικές διαδρομές από τον
Ορφέα Λαζάρου και τον Αντώνη Χριστο-
φή, τη μουσικοχορευτική παράσταση
του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών και των
χορευτικών τμημάτων της ΔΗ.Κ.Ε.Α., πα-
ραδοσιακούς χορούς από μαθητές των
δημοτικών σχολείων της Βαρυμπόπης
και του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου
Θρακομακεδόνων, και την παιδική χο-
ρωδία του Συλλόγου Γυναικών Θρακο-
μακεδόνων. Τέλος, οι επισκέπτες της
Ανθοκομικής έζησαν μία συγκινητική
βραδιά με τα παιδιά της ΑΡΩΓΗΣ που
βράβευσαν την κα Μαρί Κυριακού, συγ-
γραφέα και Πρόεδρο της οργάνωσης
“Με αγάπη” για την προσφορά της στο
Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
“ΑΡΩΓΗ”.

Μία διαφορετική νότα στήν ανθοκομική.
Τοποθετήσεις καί επισκευές τζακιών καί
σόμπες, από τόν συντοπίτη μας μαρμα-
ρογλύπτη Γιάννη Φιλιππάτο.

Ακόμη 86 γυναίκες προσήλθαν τους μή-
νες Μάιο και Ιούνιο για να κάνουν το
“απαραίτητο” test pap τόσο στο Ιατρείο
του Παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας ( Ιωάννου Στρι-
φτού 33 Αχαρνές ) όσο και στο στρατόπεδο
ΚΑΠΟΤΑ.

Σε δηλώσεις του ο πρό-
εδρος του Παραρτήματος,
κ. Παναγιώτης  Καζανάς  ανέ-
φερε: “Είμαι πάρα πολύ χα-
ρούμενος που εγκαινιάσαμε
το νέο μας ιατρείο στα γρα-
φεία μας. Ελπίζω κάθε μέρα
που περνάει όλο και περισ-
σότεροι συμπολίτες μας να
το επισκέπτονται. Φυσικά
χωρίς τους εθελοντές μας η
Ελληνική Αντικαρκινική Εται-
ρεία δε θα μπορούσε να επι-

τύχει τους σκοπούς της, έτσι θέλω να ευ-
χαριστήσω τις μαίες κ. Γρυπαίου και κ.
Τσεκουρά για την εθελοντική προσφορά
τους, καθώς επίσης και τις εθελόντριες κ.
Γιώτη και κ. Βατσικούρα για τη γραμμα-
τειακή υποστήριξη. ”

Συνελήφθη 37χρονος ημε-
δαπός, ο οποίος προσποι-
ούμενος τον ιερέα τελού-

σε, έναντι χρηματικής
αμοιβής, γάμους μεταξύ
ημεδαπών και αλλοδαπών 

Συνελήφθη ακόμα ένας 51χρονος
αλλοδαπός, υπήκοος Βουλγαρίας,
στην κατοχή του οποίου βρέθηκε υλικό
πορνογραφίας ανηλίκων 

Συνελήφθη προχθές (23-6-2015) το
μεσημέρι στην Καισαριανή, από αστυ-
νομικούς του Τ.Α. Αχαρνών, ένας 37χρο-
νος ημεδαπός για τα αδικήματα της
αντιποίησης θρησκευτικής αρχής, πλα-
στογραφία πιστοποιητικών, υφαρπαγή
ψευδούς βεβαίωσης, διευκόλυνση της
παράνομης εισόδου ή εξόδου και με-
ταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών από
κερδοσκοπία, πορνογραφία ανηλίκων
και παράβαση του νόμου περί ναρ-
κωτικών. Ταυτόχρονα συνελήφθη και
ένας 51χρονος αλλοδαπός, υπήκοος
Βουλγαρίας, για το αδίκημα της πορ-
νογραφίας ανηλίκων. 

Ειδικότερα, την 17-6-2015 προσήλθε
στο Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών ημε-
δαπή η οποία κατήγγειλε ότι κατά τη
διάρκεια σύνταξης ηλεκτρονικώς της
φορολογικής της δήλωσης, διαπίστωσε
ότι φέρεται παντρεμένη με υπήκοο
Σενεγάλης, τον οποίο όπως δήλωσε,
ουδέποτε είχε παντρευτεί και δεν γνώ-
ριζε. 

Από την αστυνομική έρευνα προέκυ-
ψε ότι ο 37χρονος, από κοινού με
άγνωστο αριθμό συνεργών του, προ-
σποιούμενοι τους ιερείς με τη χρήση
πλαστών σφραγίδων, σχετικών βιβλίων
γάμου και εκκλησιαστικών εγγράφων,
τελούσαν, έναντι χρηματικής αμοιβής,
θρησκευτικούς γάμους, μεταξύ πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ημε-
δαπών, και υπηκόων τρίτων χωρών,

κυρίως Αφρικανικών, οι οποίοι κατ’
αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν την νό-
μιμη παραμονή στη Χώρα μας. 

Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί ότι
έχουν τελέσει τουλάχιστον ενενήντα
ένα (91) «γάμους», άνευ νομικής υπό-
στασης, στους περισσότερους εκ των
οποίων οι «σύζυγοι» δε γνωρίζονταν
μεταξύ τους. 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στην οικία του 37χρονου, καθώς και
στην κατοχή του βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν: 

• Ένα (1) κινητό τηλέφωνο με
φωτογραφικό υλικό πορνογραφίας
ανηλίκων. 
• Τριάντα δύο (32) ναρκωτικά δισκία. 
• Έξι (6) σφραγίδες αμφιβόλου 
γνησιότητας. 
• Δύο (2) πλαστικές μητροπολιτικές 
πινακίδες. 
• Ένα (1) tablet. 
• Δύο (2) ψηφιακές φωτογραφικές 
μηχανές. 
• Ένας (1) εξωτερικός σκληρός δίσκος. 
• Ένα (1) USB. 
• Επτά (7) cd. 
• Τέσσερα (4) κινητά τηλέφωνα.
Στην κατοχή του 51χρονου βρέθηκαν

και κατασχέθηκαν : 
• Δύο (2) κινητά τηλέφωνα με
βιντεοληπτικό υλικό πορνογραφίας 
ανηλίκων. 
• Φωτογραφικό υλικό πορνογραφίας 
ανηλίκων. 
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον

κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθη-
νών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για
τον εντοπισμό και τη σύλληψη των
συνεργών του 37χρονου, καθώς και
για την συμμετοχή του και σε άλλες
αξιόποινες πράξεις. 

Σ.Σ. Κατά πληροφορίες μας οι «γάμοι»
πού «τελούσε» η συμμορία πρέπει νά
υπερβαίνουν τούς τριακοσίους (300).

Αθλητική εκδήλωση,
προς τιμήν των Τοπικών
συλλόγων και Αθλητών

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασ-
σαβός και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
κ. Ευστάθιος Τοπαλίδης, σας ενημερώ-
νουν, ότι στο πλαίσιο των Αθλητικών
δραστηριοτήτων, ο Δήμος Αχαρνών,
προτίθεται να διοργανώσει, μεγάλη
Αθλητική εκδήλωση, προς τιμήν των
Τοπικών συλλόγων  και Αθλητών που
έχουν διακριθεί σε Πανελλήνιο, Ευρω-
παϊκό, ή Παγκόσμιο επίπεδο, κατα-
κτώντας την 1η, 2η ή 3η θέση, για το
έτος 2014.

Λόγω του ότι παρατηρείται, αρκετοί
αθλητές, να είναι δημότες μας, αλλά
να ανήκουν σε σύλλογο εκτός των ορίων
του Δήμου Αχαρνών, παρακαλούνται
να μας γνωστοποιήσουν την διάκρισή
τους, απευθυνόμενοι, στο τμήμα Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς,
στον αρμόδιο υπάλληλο, κ. Νικόλαο
Τσουκλίδη (Προϊστάμενος Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Νέας Γενιάς )

τηλ.: 2102415326 και 2102415538 .

Σύσταση Εθελοντικής
Ομάδας Εργασίας

Ο Δήμος Αχαρνών, με την υπ’ αριθμ.:
125/2-4-2015 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου προχώρησε στη σύσταση Εθε-
λοντικής Ομάδας Εργασίας στον Δήμο
Αχαρνών.

Μέλη της εθελοντικής ομάδας μπορεί
να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του
Δήμου Αχαρνών επιθυμούν και υπο-
βάλλουν αίτηση. Για το λόγο αυτό θα
δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών, στο
οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία
όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
στην εθελοντική ομάδα.

Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών Δήμου
Αχαρνών είναι η παροχή, δια μέσου
των μελών της, υπηρεσιών που αφο-
ρούν τομείς κοινωνικής ευαισθησίας
και αλληλεγγύης (συμμετοχή στο κοι-
νωνικό παντοπωλείο, στο κοινωνικό
συσσίτιο κ.α.)

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν
στην πρωτοβουλία αυτή, μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο
e-mail: koinpol@acharnes.gr

ή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
(Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, ισό-
γειο Δημαρχιακού Μεγάρου), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αυλαία για την 1η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών

Ολοκλήρωσε το ταξίδι του ο ΚΟΤΙΝΟΣ

Ένας υπέροχος πρώτος κύκλος φιλοξενίας από  συλλόγους έκλεισε για
τον ΚΟΤΙΝΟ, την ελιά του Παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας. Φυσικά, το ταξίδι του, είχε ένα σημαντικό σκοπό,
τη συγκέντρωση φαρμάκων και συγχρόνως την ευαισθητοποίηση των
πολιτών στην προσφορά. 

Τελευταίος σταθμός ήταν το Παράτημα Αχαρνών της ΕΓΕ, όπου τα φάρμακα που
συγκεντρώθηκαν είχαν τελικό αποδέκτη την Κοινωνική Ιατρική του νοσοκομείου ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ και το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Περιστερίου.

Ο ΚΟΤΙΝΟΣ βρίσκεται πλέον στα γραφεία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
στις Αχαρνές περιμένοντας το Φθινόπωρο για καινούργιες εξορμήσεις.

«Είμαι υπερήφανος για αυτή την προσπάθεια και ελπίζω την επόμενη περίοδο να
αγκαλιαστεί από περισσότερους συλλόγους» τόνισε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Παναγιώτης Χ. Καζανάς.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

Συνέχεια από τη σελ. 1

Νέο ιατρείο,νέοι στόχοι για την Αντικαρκινική Αχαρνών
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Έδινε παραγγελίες σε
ψητοπωλεία και λήστευε

τους διανομείς 

Συνελήφθη, στις Αχαρνές, από αστυ-
νομικούς του Τμήματος Ασφαλείας
Αχαρνών, ένας 39χρονος υπήκοος Αλ-
βανίας, ο οποίος είχε αποπειραθεί να
ληστέψει διανομέα φαγητού.

Ο 39χρονος κατά τη στιγμή της σύλ-
ληψής του αντιστάθηκε, ασκώντας σω-
ματική βία σε βάρος των αστυνομικών,
οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον
ακινητοποιήσουν. Κατά τη διάρκεια
της συμπλοκής, συνεργός του δράστη
πυροβόλησε, από παρακείμενο οικό-
πεδο, με κυνηγετική καραμπίνα κατά
των αστυνομικών, χωρίς, ευτυχώς,
όμως να καταφέρει να τους τραυμα-
τίσει.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέ-
θηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθη-
καν: Ένα μαχαίρι πολεμικού τύπου,
ένας λοστός, ένα κομμάτι καλώδιο και
δύο κινητά τηλέφωνα.

Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα
που πραγματοποίησε το Τ.Α. Αχαρνών,
ο δράστης, μαζί με συνεργούς του που
αναζητούνται, κατά το τελευταίο δε-
καήμερο, έδιναν τηλεφωνικές παραγ-
γελίες σε ψητοπωλεία της περιοχής
των Αχαρνών, με σημείο παράδοσης
συγκεκριμένο δρόμο στην περιοχή με
χαμηλό φωτισμό και με την απειλή
όπλων και τη χρήση σωματικής βίας
αφαιρούσαν από τους διανομείς τις
εισπράξεις που είχαν στην κατοχή τους.

Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί ότι
έχουν διαπράξει έξι ληστείες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που
σχηματίστηκε, οδηγήθηκε στον Εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο
οποίος τον παρέπεμψε για κύρια ανά-
κριση σε τακτικό Ανακριτή, ενώ ερευ-
νάται η συμμετοχή του και σε άλλες
αξιόποινες πράξεις. 

Επιστροφή της Δημοτικής Αστυνομίας
στον Δήμο Αχαρνών

Ξεκίνησε επίσημα η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας του

Δήμου Αχαρνών. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, οι Δημοτικοί Αστυνομικοί

επέστρεψαν στις θέσεις τους και είναι στην υπηρεσία του Δήμου Αχαρ-

νών.

Σε πρώτη φάση η Δημοτική Αστυνομία θα έχει δυναμικό 11 ατόμων,

από τους συνολικά 30 Δημοτικούς Αστυνομικούς που απασχολούνταν

στον Δήμο Αχαρνών, και οι οποίοι μετά την παύση της Δημοτικής

Αστυνομίας είχαν απορροφηθεί σε Αστυνομικά Τμήματα ανά την Ελλάδα.

Η επιστροφή των δημοτικών αστυνομικών γίνεται σε οικειοθελή βάση,

και οι 11 Δημοτικοί Αστυνομικοί είχαν δηλώσει τις Αχαρνές ως πόλη της

προτίμησής τους, ενώ ορισμένοι δεν κατάφεραν τη μετάθεσή τους καθώς

καλύπτουν πάγιες ανάγκες σε διάφορα σωφρονιστικά ιδρύματα της

χώρας. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός υποδέχθηκε τους δημοτικούς

αστυνομικούς στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών, όπου συζήτησαν

διεξοδικά τις λεπτομέρειες των αρμοδιοτήτων τους, τη νέα έδρα της Δη-

μοτικής Αστυνομίας, τις στολές και τη μισθοδοσία τους. 

Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός δήλωσε ικανοποιημένος από την επιστροφή

των Δημοτικών Αστυνομικών τονίζοντας ότι η παρουσία τους είναι απα-

ραίτητη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου συγκλήθηκε
έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αχαρνών με αποκλει-
στικό θέμα την τοποθέτηση του Σώ-
ματος επί της δημόσιας διαβούλευ-
σης για το σχέδιο ΚΥΑ για την οργά-
νωση και εξειδίκευση των χρήσεων
και των δραστηριοτήτων των πρώην
Βασιλικών Κτημάτων Δεκελείας (Τα-
τοΐου), του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.

Η απόφαση λήφθηκε με ομόφωνη
γνώμη όλων των δημοτικών παρα-
τάξεων, πλην της Λαϊκής Συσπείρω-
σης Αχαρνών. Κατά ψήφισε ο επικε-
φαλής της κ. Βασίλης Τοπαλιανίδης
και η Δημοτική Σύμβουλος της Πα-
ράταξης κα Αγγελοπούλου Παναγιώ-
τα.

Στη συνεδρίαση είχαν προσκληθεί
να συμμετάσχουν οι βουλευτές της
Περιφέρειας Αττικής κκ Βασίλης
Σκουρολιάκος, Γιάννης Δέδες, Θα-
νάσης Μπούρας, Βασίλης Οικονόμου,
η περιφερειακή σύμβουλος Ανατο-
λικής Αττικής κα Ιωάννα Τσούπρα,
η οποία δεν παρέστη αλλά απέστειλε
τις προτάσεις της να διαβαστούν,
εκπρόσωποι τοπικών φορέων και
συλλόγων, ο Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Α.
κ Γιώργος Φυτάς, ο Δασάρχης Πάρ-
νηθας κ Γ. Ζαφείρης, δημότες των
Αχαρνών, οι οποίοι πήραν το λόγο
και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους
για το μέλλον της περιοχής. Επίσης
το λόγο πήραν οι επικεφαλής όλων
των δημοτικών παρατάξεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρ-
νών, καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι
οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του
σχεδίου της ΚΥΑ για την αξιοποίηση
των πρώην Βασιλικών κτημάτων. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης
Κασσαβός στην αρχή της συνεδρία-
σης τόνισε ότι: «Ο λόγος που προ-
σκλήθηκαν οι εκπρόσωποι τοπικών
φορέων και συλλόγων στην έκτακτη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου είναι γιατί θέλουμε η όποια
απόφαση να είναι το αποτέλεσμα
σύμπνοιας και συναπόφασης όλων
των φορέων της Πόλης και όχι απλά
οι θέσεις της Δημοτικής Αρχής. Επι-
θυμία μας είναι να υπάρξει μία
κοινή γραμμή, που θα ενώνει όλους
τους θεσμικούς φορείς της πόλης
για την αξιοποίηση των πρώην Βα-
σιλικών κτημάτων». 

Αναλυτικά οι θέσεις του Δήμου
Αχαρνών:

1. Η αξιοποίηση να γίνει με σεβασμό
στην ιστορική φυσιογνωμία του χώ-
ρου και του Μνημείου, στηριζόμενη
στους πυλώνες Πολιτισμός, Ιστορία,
Περιβάλλον. 

2. Εκπόνηση ολοκληρωμένου επι-
χειρησιακού σχεδίου με το οποίο θα
τεκμηριώνεται η βιωσιμότητα και το
εφικτό του προτεινομένου σχεδια-
σμού. Μέχρι να εκπονηθεί η Στρα-
τηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων να μην προχωρήσει η ΚΥΑ.

3. Να διασφαλιστεί ότι δεν θα προ-
κύψουν έργα που δεν θα συνάδουν
με τη φυσιογνωμία της περιοχής και
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά
τη φυσική ομορφιά του κτήματος
και γενικότερα τον ιστορικό και οι-
κολογικό χαρακτήρα του.

4. Να διατηρηθεί η ονομασία του
κτήματος ως πρώην Βασιλικό Κτήμα
Τατοΐου- «Δεκέλεια».

5. Εκπόνηση, σε συνεργασία με τον
ΟΑΣΑ, ολοκληρωμένου σχεδίου πρό-
σβασης, κυκλοφορίας και στάθμευ-

σης.
6. Μελέτη διαχείρισης ενέργειας

και μείωσης του ενεργειακού απο-
τυπώματος.

7. Ολοκληρωμένη μελέτη διαχεί-
ρισης των υδατικών πόρων

8. Τοπικό σχέδιο Ολοκληρωμένης
διαχείρισης αστικών στερεών απο-
βλήτων (ΑΣΑ).

9. Αλλαγή Διοικητικών Ορίων του
Δήμου Αχαρνών ώστε να συμπερι-
ληφθεί τμήμα από το πρώην Βασιλικό
Κτήμα Τατοΐου εντός των ορίων του
Δήμου Αχαρνών.

10. Διεύρυνση δυνατοτήτων και
αξιοποίηση στην ευρύτερη περιοχή
της Πάρνηθας δραστηριοτήτων ορει-
νού τουρισμού.

11. Δημιουργία χώρου έκθεσης οχη-
μάτων της τέως βασιλικής οικογέ-
νειας που χαρακτηρίστηκαν μνημεία
από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων
Μνημείων.

12. Συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών
στην Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης
του κτήματος.

13. Ολοκληρωμένο σχέδιο πυρο-
προστασίας.

14. Διαρκής επιτροπή παρακολού-
θησης από τον Δήμο Αχαρνών.

15. Εξασφάλιση της ελεύθερης πρό-
σβασης στο χώρο.

Ο Δήμος Αχαρνών συμμετείχε με
τις παραπάνω θέσεις στη δημόσια
διαβούλευση του Υπουργείου Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας που ήταν
ανοικτή έως τις 7/6/2015, και σκο-
πεύει να αποστείλει τις σχετικές θέ-
σεις, τεκμηριωμένες, στον αρμόδιο
Αναπληρωτή Υπουργό κ Γιάννη Τσι-
ρώνη. 

Επιτυχημένος ο 4ος Ποδηλατικός
Αρχαιολογικός
Γύρος Αχαρνών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 4ος Ποδηλατικός

Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών, που διοργάνωσε

ο Δήμος Αχαρνών με το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ, την Τετάρτη

24 Ιουνίου 2015. Ο ποδηλατικός γύρος συνδέει

τα θέατρα των δύο μεγαλύτερων Δήμων, κατά

την κλασσική αρχαιότητα, Αθηναίων και Αχαρνών,

και έχει ως στόχο την ανάδειξη και διαφύλαξη

του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών. 

Η διαδρομή που ακολούθησαν οι ποδηλάτες

είχε ως σημείο αφετηρίας το Αρχαίο Θέατρο Διο-

νύσου στην Ακρόπολη, ενώ έκαναν ενδιάμεσες

στάσεις στις Αχαρνικές πύλες – Αχαρνική Οδός

στην πλατεία Κοτζιά, στον Θολωτό τάφο Αχαρνών

στον Κόκκινο Μύλο, στον Τύμβο του Σοφοκλή στη

Βαρυμπόμπη και τερματισμό στο Αρχαίο Θέατρο

των Αχαρνών. Στη διοργάνωση συμμετείχαν πο-

δηλάτες από την Γλυφάδα, το Χαλάνδρι, την Κη-

φισιά, τη Νέα Ιωνία, κα.

Τον τερματισμό του ποδηλατικού γύρου ακο-

λούθησε συναυλία με άσματα για το Αρχαίο

Θέατρο Αχαρνών από το Μουσικό Σύνολο των

Καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών, και

έγινε η απονομή των βραβείων στους νικητές του

μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής στο 21ο Παι-

δικό Φεστιβάλ 2015. 

Τα ονόματα των νικητών στον μαθητικό διαγω-

νισμό ζωγραφικής του 21ου Παιδικού Φεστιβάλ

2015 είναι:

• 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΕΡΓΚΕΕΒ του ΣΕΡΓΚΕΙ, ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

• 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΑΡΑΓΙΑ

ΜΠΕΡΚΕΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ, Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

• 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΕΤΡΟΣ

ΒΕΛΛΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Β1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

• 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, Β1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών επί του σχεδίου ΚΥΑ για

την αξιοποίηση του πρώην Βασιλικού κτήματος Δεκελείας(Τατοΐου)
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Το Πρόγραμμα «Στέγαση
και Επανένταξη» εφαρμόζει

ο Δήμος Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών και η Διεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρ-
νών, εφαρμόζει εγκεκριμένο Πρόγραμμα
με τίτλο «Στέγαση και Επανένταξη», στο
πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης
και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέ-
γους, του άρθρου 29 του Ν. 4052/2012
όπως ι        σχύει. (σχετ. η υπ΄αριθμ.:
Δ23/οικ.48277/2531/17.12.2014 από-
φαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από
εθνικούς πόρους του Υπουργείου Εργα-
σίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ενδιά-
μεσο φορέα υλοποίησης το Εθνικό Ιν-
στιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού. Οι υπηρεσίες που θα παρά-
σχονται αφορούν:  

Στέγαση και Κοινωνική Φροντίδα.
Συμβουλευτική υποστήριξη/πληροφό-

ρηση
Συμβουλευτική εργασιακή/νομική 
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του

κοινού
Ωφελούμενοι του Προγράμματος  είναι 
άτομα και οικογένειες που έχουν κα-

ταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές
υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών (στε-
ρούνται κατοικίας, διαβιούν σε επισφαλή
κατοικία ή διαβιούν σε ανεπαρκή – ακα-
τάλληλη κατοικία στον Δήμο Αχαρνών).

Για πρόσθετη ενημέρωση μπορείτε
να απευθυνθείτε: 

στο τηλ.: 213 2123 138 
στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – Γρα-

φείο Κοινωνικών Λειτουργών - Ταχ.
Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα,
ισόγειο Δημαρχιακού Μεγάρου 

και στο e-mail: koinpol@acharnes.gr

Υπεγράφη η σύμβαση
για τις συνδέσεις αποχέ-
τευσης ακαθάρτων στον

Δήμο Αχαρνών

Ένα σημαντικό έργο για τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των κα-
τοίκων του Δήμου Αχαρνών γίνεται
πραγματικότητα με την υπογραφή
της σύμβασης για τις συνδέσεις
αποχέτευσης ακαθάρτων σε διά-
φορες περιοχές του Δήμου.

Το έργο, με προϋπολογισμό
166.515,70€, υπέγραψαν εκ μέρους
του Δήμου Αχαρνών, ο Δήμαρχος
κ Γιάννης Κασσαβός και ο μειοδότης
του διαγωνισμού κ Κωστόπουλος
Γ. Νικόλαος, νόμιμος εκπρόσωπος
της αναδόχου εταιρείας «ΔΕΚΑ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», την Τρίτη 7 Ιουλίου
2015 στο Δημαρχιακό Μέγαρο
Αχαρνών. 

Μετά την υπογραφή της σύμβα-
σης, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασ-
σαβός τόνισε: «Είναι ελπιδοφόρο
ότι δρομολογούνται έργα με στόχο
την αναβάθμιση και βελτίωση της
ποιότητας ζωής στον Δήμο μας.
Κανείς μας δεν παραγνωρίζει την
κρισιμότητα των στιγμών που βιώ-
νει συνολικά η χώρα μας και ειδι-
κότερα ο Δήμος Αχαρνών, όμως,
είμαστε αποφασισμένοι να κατα-
βάλλουμε κάθε προσπάθεια και
να προχωρήσουμε στην υλοποίηση
έργων που αναβαθμίζουν τον Δήμο
και την ποιότητα ζωής των κατοί-
κων μας, σε πείσμα όλων των δυ-
σκολιών». 

Τρία εκατομμύρια έργα
στις Αχαρνές 

Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις
και στενή συνεργασία του Δήμου Αχαρ-
νών με την Περιφέρεια Αττικής, που
στόχο είχαν τη δημιουργία προϋποθέ-
σεων, την τεκμηρίωση τεχνικών υπο-
δείξεων, τη σωστή ιεράρχηση και κα-
τανόηση των προτεραιοτήτων,
εγκρίθηκε η χρηματοδότηση αναπτυ-
ξιακών έργων πνοής για τον Δήμο μας.

Στο πλαίσιο αναμόρφωσης του προ-
ϋπολογισμού και τροποποίησης προ-
γράμματος εκτελεστέων έργων της Πε-
ριφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν νέα
έργα κατά τη τακτική συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015, τα οποία
είναι:

1. Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης
ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας,
ανατολικά της οδού Φιλαδελφείας μέ-
χρι ρέματος Αχαρνών, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 1.825.000 €.

2. Μελέτη Αντιπλημμυρικής προστα-
σίας ευρύτερης περιοχής Παλαιού Οι-
κισμού Αχαρνών και κατασκευής δε-
ξαμενών ανάσχεσης, συνολικού
προϋπολογισμού 400.000 €, δεδομέ-
νου ότι οι ήδη υπάρχουσες μελέτες,
που είχαν υποβληθεί το 2012, δεν ήταν
ώριμες για να οδηγήσουν σε χρηματο-
δότηση των έργων.

3. Κατασκευή Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) στις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού,
συνολικού προϋπολογισμού 600.000€.

4. Μελέτη Ανάπλασης Κέντρου
Αχαρνών και εκπόνηση Σχεδίου Ολο-
κληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων,
συνολικού προϋπολογισμού 200.000€.

5. Μελέτη στέγασης με θόλο τύπου
μπαλόνι και αποκατάσταση ζημιών στο
κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Χω-
ριού, συνολικού κόστους 50.000€.

6. Μελέτη για βασικούς συλλεκτήρες
αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή
Θρακομακεδόνων, συνολικού κόστους
40.000€.

7. Διαμόρφωση Τάξης και βοηθητι-
κών χώρων του 1ου Ειδικού Νηπιαγω-
γείου του Δήμου Αχαρνών, συνολικού
κόστους 15.000€.

Έφυγε με μπηχτές σε βάρος του

παλληκαριού ο Παναγιώτης Κοσμίδης

Δήλωση ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ του Παναγιώτη
Γρηγοριάδη, έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Κοσμίδης.

Σύμφωνα με τη δήλωση, αιτία της ανεξαρτητοποίησης είναι η ανάγκη να
εκφράσει τη διαμαρτυρία του για τα γεγονότα που συνέβησαν στην τελευταία
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στα οποία είχε εμπλακεί ο Παναγιώτης
Γρηγοριάδης.

Στο κείμενο της δήλωσης Κοσμίδη μεταξύ άλλων αναφέρει:

Στην πολυετή διαδρομή μου στην Ελληνική Αστυνομία υπηρέτησα την πατρίδα
μου και τους συμπολίτες μου με Ήθος, Ευπρέπεια, Ανδρεία και τιμή. Τις ίδιες
αξίες υπηρέτησα πιστά όλο το διάστημα που ασχολούμαι με τα κοινά του Δήμου
Αχαρνών.

Η σημερινή απόφαση μου να ανεξαρτητοποιηθώ ξεκινά από την ανάγκη μου
να υπερασπισθώ αυτές τις αξίες και να διαχωρίσω την προσωπική μου διαδρομή
από συμπεριφορές και πρακτικές που δεν με αντιπροσωπεύουν, δεν με εκφράζουν
και σε καμιά περίπτωση δεν τις στηρίζω.

Ως πρόσωπο, που επιθυμώ να διασφαλίσω την ηθική μου ακεραιότητα, θα
ήθελα να εκφράσω τη διαμαρτυρία και την αντίθεσή μου στα γεγονότα που
έλαβαν χώρα κατά την τελευταία σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, που με
αναγκάζει ηθικώς να διαφοροποιηθώ από τη δημοτική παράταξη, τις ιδέες της
οποίας πίστεψα και τίμησα.

Απευθυνόμενος προς εσάς, επιθυμώ να διακηρύξω τη βούλησή μου να
παρίσταμαι εφεξής στις εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου, ως ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος. Ίσως η κίνησή μου αποτελέσει του έναυσμα να εξαλειφθούν
ορισμένα κακώς κείμενα, και να αλλάξουν συμπεριφορές.

Τα ευχολόγια δεν επαρκούν. Η παρασιώπηση φέρνει συνενοχή. Η ενέργεια
είναι η λύση. Οι αποδέκτες της έκκλησής μου, ας αναλογιστούν τη στάση τους. 

Μνημόσυνο στις Αχαρνές
εις μνήμην των πεσόντων
κατά την τουρκική εισβο-

λή στην Κύπρο το 1974

Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πε-
σόντων Αξιωματικών, οπλιτών και πο-
λιτών που έπεσαν μαχόμενοι ηρωικά
κατά την εισβολή των Τούρκων στην
Κύπρο το 1974, τελέστηκε το πρωί της
Τρίτης 21 Ιουλίου 2015, στον Καθεδρικό
Ναό Αγίου Βλασίου στις Αχαρνές. Τον
Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η
Μορφωτική Σύμβουλος της Πρεσβείας
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα,
κα Μαρία Παναγίδου. Στέφανα κατέ-
θεσαν ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης
Κασσαβός, ο κ Ιωάννης Δέδες Βουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ της Περιφέρειας Αττικής εκ μέ-
ρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η
κα Μαρία Παναγίδου Μορφωτική Σύμ-
βουλος της Πρεσβείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Αθήνα, ο Ταξίαρχος
κ Γρηγόρης Δημακογιάννης εκ μέρους
των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ Νάστος
Αθανάσιος, Υπαστυνόμος Β’ εκ μέρους
της ΕΛ.ΑΣ., ο Πλωτάρχης κ Βασιλικιάς
Σπυρίδων από το Λιμενικό Σώμα, και ο
κ Ευάγγελος Μουρελάτος Γραμματέας
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγωνιστών
Κύπρου 64-67-74. 

Κλείνει η οδός Μπόσδα
τις απογευματινές ώρες-

για τους πεζούς

Κλείνει η οδός Μπόσδα προς εξυπηρέ-
τηση των κατοίκων της περιοχής τις απο-
γευματινές ώρες κατά τη θερινή περίοδο.
Κάθε απόγευμα μεταξύ 18:00 έως τις
23:00, δύο σιδερένιες μπάρες τοποθε-
τούνται από το ύψος της οδού Φιλαδελ-
φείας, απομονώνοντας από τα διερχόμενα
αυτοκίνητα την οδό Μπόσδα, που βρί-
σκεται μπροστά από το Δημαρχιακό Μέ-
γαρο Αχαρνών, προς όφελος των περιοί-
κων. 

Στόχος της πρωτοβουλίας του Δήμου
Αχαρνών, είναι να δημιουργήσει μία νη-
σίδα ελεύθερου δημόσιου χώρου για
τους πεζούς και τους κατοίκους, - έφη-
βους, εργαζόμενες μητέρες με τα παιδιά
τους, ηλικιωμένους και άτομα κάθε ηλι-
κίας-, όπου θα μπορούν ελεύθερα και
με ασφάλεια να κάνουν την απογευματινή
τους βόλτα, χωρίς να κινδυνεύουν από
τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Προληπτικά μέτρα για την
προστασία των πολιτών

από τον καύσωνα

Προληπτικά μέτρα για την προστασία
των πολιτών και ειδικότερα των ευπαθών
ομάδων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών
που έχει αναγγελθεί ότι θα σημειωθούν
κατά τις επόμενες ημέρες, λαμβάνει ο
Δήμος Αχαρνών.

Ειδικότερα, ανοικτές για τους πολίτες
θα είναι οι κλιματιζόμενες αίθουσες από
τις  08:00’ μέχρι τις 13:00’ και από τις
16:00’ μέχρι τις 20:00’ για τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

1. Στο 1ο Κ.Α.Π.Η, επί της πλατείας
Αγίου Νικολάου (παλαιό Δημαρχείο) –
Τηλ.210 2402122.

2. Στο 2ο Κ.Α.Π.Η, επί των οδών  Κουρ-
μούση & Ωρωπού 5 – Τηλ.210 2449320.

3. Στο 3ο Κ.Α.Π.Η, επί των οδών Κε-
φαλληνίας & Φιλαδελφείας 217 – Τηλ.210
2387582 .
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Ουσιαστικά μέτρα για την
Πυροπροστασία της Πάρ-

νηθας ζητά η Λαϊκή
Συσπείρωση Αχαρνών 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πολλά τα λόγια, ανύπαρκτα τα μέτρα και οι
διεκδικήσεις

για την Πυροπροστασία της Πάρνηθας

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και αφού
η Λαϊκή Συσπείρωση έθεσε το θέμα, η δημοτική
αρχή τοποθετήθηκε για τις ενέργειές της σε
ο,τι αφορά τα μέτρα πυροπροστασίας της
Πάρνηθας.

Στην τοποθέτηση του προϊσταμένου της Πο-
λιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών δεν
ακούσαμε κανένα συγκεκριμένο και ουσιαστικό
σχέδιο, ούτε κάποια επιβεβαίωση οτι έχουν
γίνει έστω τα στοιχειώδη (αποψιλώσεις, δια-
νοίξεις δρόμων κλπ) αν και είμαστε ήδη στα
μέσα Ιουλίου.

Δεν ακούσαμε καμία απόφαση για διεκδίκηση
από την κυβέρνηση, να δοθούν κονδύλια και
προσωπικό ώστε η πυροσβεστική και η δασική
υπηρεσία να καταφέρουν να ανταποκριθούν
στο δύσκολο έργο τους.

Το συμπέρασμα από τη συζήτηση είναι ότι
η Δημοτική Αρχή αρκείται στο ότι μέχρι σήμερα
έχει κάνει τις απαραίτητες διαχειριστικές ενέρ-
γειες δηλαδή συσκέψεις, ομάδες εργασίας
αλλά κι ότι στηρίζει την προστασία της Πάρ-
νηθας στο φιλότιμο των εθελοντών.

Τα παραπάνω δεν είναι παραλείψεις ή κακοί
χειρισμοί. Η δημοτική αρχή και οι παρατάξεις
που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και
πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ
και ΠΟΤΑΜΙ έχουν σοβαρές ευθύνες για την
υποβάθμιση της δασοπροστασίας. Με την
πολιτική που ακολουθούν ανοίγουν την όρεξη

στους καταπατητές και το μεγάλο κεφάλαιο,
συμβάλουν στην εμπορευματοποίηση των δα-
σών όπως επιτάσσει η στρατηγική της ΕΕ και
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Η “Λαϊκή Συσπείρωση” απαιτεί:
Την άμεση και επαρκή χρηματοδότηση των

φορέων δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης
για να αντιστραφεί η υπολειτουργία των υπη-
ρεσιών, η αποδιάρθρωση υποδομών και εγ-
καταστάσεων καθώς και η πλήρης υποβάθμιση
της συντήρησης και της επισκευής του μηχα-
νολογικού εξοπλισμού, που πλήττει την επι-
χειρησιακή του ετοιμότητα και οδηγεί στην
εκχώρηση αρμοδιοτήτων πυρόσβεσης σε ιδιώ-
τες.

- Να συγκροτηθεί ενιαίος φορέας προστασίας
της δασικής περιουσίας, άμεση χρηματοδότηση
και ενίσχυση της υποδομής της Δασικής και
Πυροσβεστικής υπηρεσίας, προσλήψεις μό-
νιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δι-
καιώματα για την κάλυψη των χιλιάδων κενών
θέσεων.

- Να ακυρωθούν οι δασοκτόνοι νόμοι της
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, οι σχεδιασμοί της νέας
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που αποχαρα-
κτηρίζουν δάση, δασικές εκτάσεις, ακόμη και
αναδασωτέες περιοχές, όλων αυτών των νόμων
που εμπορευματοποιούν τη γη και αποτελούν
τον κυριότερο εμπρηστικό μηχανισμό.

- Ενιαίο αντιπυρικό σχεδιασμό για κάθε ορει-
νό όγκο με τη ευθύνη των δασικών υπηρε-
σιών.

- Απαιτεί από την περιφέρεια αντί να δίνει
τα αποθεματικά στην Τράπεζα της Ελλάδος
για τους δανειστές, να τα διαθέτει για να λη-
φθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης.

Ο δασικός πλούτος της χώρας μας πρέπει
να είναι κοινωνικό αγαθό. Ο λαός μας πρέπει
να παλέψει για να γίνει η γη όπως και όλος ο
πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι, λαϊκή
περιουσία.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΤΟΣ  «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩ-

ΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια του Δήμου Αχαρνών, της

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής

στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

• 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο

• 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι

• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της

οικογένειας 

     και 900 € ετησίωςγια κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Περιουσιακά κριτήρια:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο

εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενηκατά

20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο

ανήλικο και με ανώτατοσυνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσότων

250.000 ευρώ.

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05.08.2015. Η Αίτηση υποβάλλεται

ηλεκτρονικά: https://www.idika.org.gr/teba/

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΙΤΗΣΗΣ:

ΚΕΠ επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου Τηλ. : 213-2060200-210

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φυτάς Φώτιος, Παπαδοπούλου Παρθένα

Τηλέφωνα: 213 3206200-203-208
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Κάθε μέρα ο μέσος άνθρωπος χρειάζεται περί-

που 20.000 αναπνοές. Κάθε μία από αυτές τις

αναπνοές τροφοδοτεί με αέρα τους πνεύμονές

μας, που εργάζονται 24 ώρες την ημέρα.

Οι αναπνευστικές ασθένειες κυμαίνονται από

ήπιες έως απειλητικές για τη ζωή, και περιλαμ-

βάνουν παθήσεις όπως άσθμα, πνευμονία, καρ-

κίνο του πνεύμονα, βρογχίτιδα, κυστική ίνωση

και άλλες.

Η άσκηση, η αποχή από το κάπνισμα και την

αποφυγή της ρύπανσης εξασφαλίζει την υγεία

των πνευμόνων. Η σωστή διατροφή μπορεί

επίσης να διαδραματίσει έναν μεγάλο ρόλο στη

φροντίδα για την υγεία των πνευμόνων σας.

Τα Σταυρανθή λαχανικά: Τα σταυρανθή λαχα-

νικά είναι γενικά γεμάτα με αντιοξειδωτικά που

βοηθούν να καθαρίσει το σώμα σας φυσικά από

τις τοξίνες. Μερικά από αυτά είναι το μπρόκολο,

το κουνουπίδι και το λάχανο.

Τροφές με καροτενοειδή: Τα καροτενοειδή
είναι κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες χρωστικές,

αντιοξειδωτικές ουσίες που κόβουν τους κινδύνους

στην ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα. Τα κα-

ροτενοειδή βρίσκονται σε φρούτα και λαχανικά

και χαρακτηρίζονται με κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκ-

κινο χρώμα. Τα καρότα είναι μια καλή επιλογή,

λόγω της βήτα-καροτίνης σε αυτά. Αυτό το αν-

τιοξειδωτικό μετατρέπεται την βιταμίνη Α, η

οποία μπορεί να βοηθήσει να μειώσει το περι-

στατικό του άσθματος.

Τα τρόφιμα με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: Αυτό το

λιπαρό οξύ είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία

σας. Προκαταρκτικές μελέτες δείχνουν ότι τα

τρόφιμα που είναι πλούσια σε λιπαρά οξέα έχουν

ευεργετική επίδραση στο άσθμα. Εάν δεν μπορείτε

να πάρετε αρκετό από αυτό μέσα από ψάρια,

ξηρούς καρπούς ή λιναρόσπορος, δοκιμάστε τη

λήψη από τα διαθέσιμα συμπληρώματα. 

Τροφές με φολικό οξύ: Αυτά τα τρόφιμα είναι

για την καταπολέμηση των καρκινογόνων ουσιών

του πνεύμονα και την πρόληψη μορφών καρκίνου.

Μερικές από αυτές είναι το σπανάκι, τα σπα-

ράγγια, τα παντζάρια και οι φακές.

Σκόρδο: Το σκόρδο έχει παραμείνει μια βάση

για διάφορες φυσικές πρακτικές υγείας, λόγω

της αντι-φλεγμονώδους ιδιότητος. Το υψηλό επί-

πεδο του allicin μειώνει την φλεγμονή και κατα-

πολεμά τις λοιμώξεις. Καταστρέφει τις ελεύθερες

ρίζες και μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση του

άσθματος.

Τροφές με βιταμίνη C: Τα τρόφιμα που περιέ-

χουν υψηλές ποσότητες βιταμίνης C θα βοηθή-

σουν τους πνεύμονές σας να μεταφέρει αποτε-

λεσματικά το οξυγόνο σε όλο το σώμα. Τα τρόφιμα

που είναι καλές πηγές βιταμίνης C είναι: ακτινίδια,

πορτοκάλια, κόκκινες και πράσινες πιπεριές, τα

εσπεριδοειδή, όπως τα πορτοκάλια, τα λεμόνια,

τα γκρέιπφρουτ, τα λαχανικά, χυμός τομάτας,

φράουλες, μπρόκολο, ανανάδες, μάνγκο και πε-

πόνι.

Μούρα: Τα μούρα είναι ένα από τα πλουσιότερα

αντιοξειδωτικά φρούτα, που περιέχουν τις πο-

λυφαινόλες και ανθοκυανίνες φλαβονοειδή β-

καροτένιο, λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Αυτά τα αν-

τιοξειδωτικά προστατεύουν τους πνεύμονές σας

από τον καρκίνο, τις ασθένειες και την μόλυνση.

Ερευνες αναφέρουν ότι ο χυμός φρούτων που

περιέχει σκούρα μούρα, όπως τα σμέουρα, τα

βατόμουρα, μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί τον

κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα.

Μήλα: Τα φλαβονοειδή έχουν ποικιλία βιταμινών

για την διατήρηση της υγιούς αναπνευστικής

λειτουργίας και εμποδίζουν την ανάπτυξη των

ασθενειών των πνευμόνων.

Τζίντζερ: Αυτό το μπαχαρικό είναι απίστευτα

εύκολο να ενσωματωθεί στο γεύμα σας για μια

προστιθέμενη γεύση και τόνωση της υγείας. Η

αντι-φλεγμονώδης λειτουργία του, καθαρίζει

τους πνεύμονές σας από την παρατεταμένη ρύ-

πανση.

Κουρκούμη: Είναι παρόμοιο με το τζίντζερ στα

οφέλη για την υγεία των πνευμόνων, με αντι-

φλεγμονώδεις ιδιότητες. Ως ένα πρόσθετο πλε-

ονέκτημα τα υψηλά ποσά της κουρκουμίνης μπο-

ρεί να οδηγήσει στην εξάλειψη των καρκινικών

κυττάρων.

Γκρέιπ φρουτ: Η πικρή γεύση του φρούτου,

μαζί με τις βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά

του, ωφελεί πνεύμονα. Τα φλαβονοειδή στα

φρούτα καθαρίζουν τους πνεύμονες από καρκι-

νογόνες ουσίες.

Ρόδια: Αυτό το φρούτο περιέχει πολλά αντιο-

ξειδωτικά που είναι καλό να συμπεριλάβετε στη

διατροφή σας. Επιβραδύνει την ανάπτυξη των

προβλημάτων των πνευμόνων συμπεριλαμβα-

νομένης της ανάπτυξης του όγκου.

Τρόφιμα με μαγνήσιο: Το μαγνήσιο είναι ένα

μέταλλο που συνιστάται σε άτομα που πάσχουν

από άσθμα. Μπορεί να αυξήσει την χωρητικότητα

των πνευμόνων και βοηθάει στην αναπνευστική

διαδικασία. Ένας εύκολος τρόπος για να πάρετε

αυτό το ορυκτό είναι μέσα από σπόρους, ξηρούς

καρπούς ή φασόλια.

Νερό: Για άλλη μια φορά, όταν πρόκειται για

την φυσική υγεία, το νούμερο ένα φάρμακο

είναι το νερό. Αν και μπορεί να φαίνεται ήπιο,

το σώμα μας το χρειάζεται, για πολλούς και δια-

φόρους λόγους. Περισσότερο νερό στη διατροφή

σας ενισχύει την διαδικασία του κυκλοφοριακού

σας, διατηρώντας παράλληλα τους πνεύμονές

σας ενυδατωμένους και έτοιμους να καθαρίσουν

τις ανεπιθύμητες τοξίνες.

Μια άλλη τεχνική για τον καθαρισμό των πνευ-

μόνων σας είναι η βαθιά αναπνοή. Εισπνεύστε

βαθιά και εκπνεύστε πλήρως για να μεγιστοποι-

ηθεί το αποτέλεσμα. Βαθιά αναπνοή σε καθαρό

αέρα είναι πολύ χρήσιμη για να διατηρούν υγιούς

πνεύμονες και απαλλαγμένους από τις τοξίνες.

Πηγή:

healthyandnaturalworld.com, tilestwra.gr

Το σελήνιο είναι πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό.

Τα καρύδια Βραζιλίας είναι η καλλίτερη πηγή

σεληνίου στα τρόφιμα, και είναι καλό να τρώγονται

με δημητριακά.

Το κρεμμύδι είναι επίσης ένα καλό καθαριστικό

για τους πνεύμονες. Το κρεμμύδι μπορεί να είναι

μεγάλη βοήθεια για την πρόληψη πολλών ασθε-

νειών, συμπεριλαμβανομένων των λοιμώξεων

του πνεύμονα. Σε περιπτώσεις ατόμων που έχουν

ήδη καρκίνο, εμποδίζει την ανάπτυξη νέων κυτ-

τάρων.

Η Τσουκνίδα επίσης είναι ένα φυτό γεμάτο σι-

δήρο, αλλά και πολύ χρήσιμο ως ένα μέσο για

την απολύμανση των πνευμόνων και παίζει ση-

μαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των λοιμώξε-

ων.

fnews.gr

Διαβάστε πως μπορείτε να καθαρίσετε τα πνευμόνια σας!
Η φύση μας παρέχει τα πάντα
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Ευρεία σύσκεψη για την αξιοποίηση του πρώην βα-
σιλικού κτήματος στο Τατόι υπό τον Αναπληρωτή
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη πραγματοποιήθηκε
το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου στο αρμόδιο Υπουργείο.
Στη σύσκεψη είχαν προσκληθεί να συμμετέχουν ο Δή-
μαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός, ο Δήμαρχος Διο-
νύσου κ Διονύσης Ζαμάνης, υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί
παράγοντες του Υπουργείου, και ο κ Γαλωτής, μελετητής
που έχει αναλάβει την εκπόνηVση του συγκεκριμένου
έργου, ο οποίος ενημέρωσε αναλυτικά για το σχέδιο
που είχε τεθεί, πρόσφατα, σε δημόσια διαβούλευση.
Παρών ήταν επίσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών
κ Οδυσσέας Καμπόλης. 

Επίσης, παρευρέθηκαν παράγοντες του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, και
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων
προκειμένου να διευκρινισθούν οι όροι χρηματοδότησης
ενός τόσο μεγάλου και σημαντικού έργου, και να δια-
σφαλισθεί ο σεβασμός της ιστορικότητας του κτήματος. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός, συνο-
δευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα κ Θανάση Κα-
τσιγιάννη, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τους

κοινωνικούς, ιστορικούς, γεωγραφικούς δεσμούς που
συνδέουν τον Δήμο Αχαρνών με την περιοχή, και τις
θέσεις του Δήμου, όπως προέκυψαν από το ψήφισμα
του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, σημειώνοντας:
«Υπάρχουν ορισμένα καίρια ζητήματα τα οποία θα
πρέπει να διευκρινιστούν και να αποσαφηνιστούν σύν-
τομα, πριν προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε σχέδιο αξιο-
ποίησης της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό η αξιοποίηση
να γίνει με σεβασμό στην ιστορική φυσιογνωμία του
χώρου και του Μνημείου, στηριζόμενη στους πυλώνες
Πολιτισμός, Ιστορία, Περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό,
επιβάλλεται να διευθετηθεί εξαρχής το θέμα της ονο-
μασίας του κτήματος, δεδομένης της αντίθεσής μας να
υιοθετηθεί ο όρος «Μητροπολιτικό Πάρκο» όπως ανα-
φερόταν στη διαβούλευση, κάτι που κατά τη γνώμη
μας θα αλλοίωνε τον ιστορικό χαρακτήρα του κτήματος,
ενώ θα αδυνάτιζε και το ίδιο το brand name της
περιοχής. Επίσης, πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει
να διευθετηθεί εξαρχής είναι το κυκλοφοριακό ζήτημα,
δεδομένης της υψηλής επισκεψιμότητας του κτήματος
που θα καταστεί πόλος έλξης εξωτερικού & εσωτερικού
τουρισμού, καθώς και επισκεπτών από όμορους δήμους
που θα μεταβαίνουν στην περιοχή μέσω του Δήμου
Αχαρνών.

Επίσης, ζητήσαμε διαβεβαιώσεις ότι το σχέδιο αξιο-
ποίησης θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
της τοπικής αγοράς και των τοπικών επιχειρήσεων
(εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ). Τέλος, ζητήσαμε την
ενεργό συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στον υπό δια-
μόρφωση Φορέα Διαχείρισης, στον οποίο όπως έχει
ήδη ανακοινωθεί θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των
εμπλεκόμενων Υπουργείων, του Φορέα Διαχείρισης,
της Περιφέρειας και των Δήμων Αχαρνών & Διονύ-
σου».

ΠΑΡΝΗΘΑ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

Πωλείται οικόπεδο από

ιδιοκτήτη, στη θέση «Μπίλιζα»

κοντά στην πλατεία και

σε συγκοινωνίες,

1003 τ.μ. με μεγάλη πρόσοψη.

Τηλέφωνο 6976819286

Σύσκεψη σε υψηλό επίπεδο για το μέλλον του

πρώην βασιλικού ανακτόρου στη Δεκέλεια (Τατόι)



Προμηθεύουμε, τοποθετούμε,
εγκαθιστούμε, Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών,

Ηλεκτρικές, Ηλεκτρονικές Συσκευές,
Δομημένη Καλωδίωση, Επεκτάσεις Δικτύων,

Κεραίες, Αλεξικέραυνα, Δορυφορική,
Ψηφιακή T.V. Συστήματα Ασφαλείας.
Διεξάγουμε Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Στελεχών Επιχειρήσεων.

Υπεγράφη η σύμβαση
για τις συνδέσεις αποχέ-
τευσης ακαθάρτων στον

Δήμο Αχαρνών

Ένα σημαντικό έργο για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων του
Δήμου Αχαρνών γίνεται πραγματικό-
τητα με την υπογραφή της σύμβασης
για τις συνδέσεις αποχέτευσης ακα-
θάρτων σε διάφορες περιοχές του
Δήμου.

Το έργο, με προϋπολογισμό
166.515,70 €, υπέγραψαν εκ μέρους
του Δήμου Αχαρνών, ο Δήμαρχος κ
Γιάννης Κασσαβός και ο μειοδότης
του διαγωνισμού κ Κωστόπουλος Γ.
Νικόλαος, νόμιμος εκπρόσωπος της
αναδόχου εταιρείας «ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
Ο.Ε.», την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 στο
Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης,
ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός τό-
νισε:

“Είναι ελπιδοφόρο ότι δρομολο-
γούνται έργα με στόχο την αναβάθ-
μιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής
στον Δήμο μας. Κανείς μας δεν πα-
ραγνωρίζει την κρισιμότητα των στιγ-
μών που βιώνει συνολικά η χώρα μας
και ειδικότερα ο Δήμος Αχαρνών,
όμως, είμαστε αποφασισμένοι να κα-
ταβάλλουμε κάθε προσπάθεια και να
προχωρήσουμε στην υλοποίηση έρ-
γων  που αναβαθμίζουν τον Δήμο και
την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας,
σε πείσμα όλων των δυσκολιών”.

Νέο έξυπνο ημερολόγιο
για τις εκδηλώσεις του

Δήμου Αχαρνών και των
Νομικών Προσώπων του

Ξεκίνησε η εφαρμογή του ενιαίου
Ημερολογίου για τις Εκδηλώσεις του
Δήμου Αχαρνών και των Νομικών
Προσώπων του (ΔΗ.Φ.Α. ΔΗ.Κ.Ε.Α.,
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΑΡΩΓΗ
και ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ). 

Η πρόσβαση στο Ημερολόγιο Εκδη-
λώσεων είναι ανοικτή στο κοινό και
ο κάθε χρήστης μπορεί άνετα και εύ-
κολα από τον υπολογιστή του να συν-
δεθεί με την ιστοσελίδα του Δήμου
Αχαρνών (www.acharnes.gr), και των
Νομικών Προσώπων Δημοτική Φρον-
τίδα Αχαρνών (www.difa.gr) και Δη-
μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αχαρνών (www.dikeacharnon.gr) και
να ενημερωθεί αξιόπιστα, έγκαιρα
και έγκυρα για τις εκδηλώσεις που
διοργανώνονται στον Δήμο Αχαρνών
στο επόμενο διάστημα, καθώς και για
τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των
εκδηλώσεων.

 Εφ’ όλης της ύλης συνάντηση με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος είχε

ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός

Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Παραγωγικής Ανασυγ-

κρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη και υπη-

ρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών

κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Θανάσης

Κατσιγιάννης. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για μια σειρά

από θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που απασχολούν τις

Αχαρνές, καθιστώντας σαφές ότι παρά την πληθυσμιακή πυκνότητα,

την τεράστια έκταση και τη θέση του Δήμου, δεν έχει δοθεί έως

σήμερα η πρέπουσα προτεραιότητα από την επίσημη Πολιτεία,

όπως αρμόζει σε έναν ιστορικό και σημαντικό Δήμο όπως είναι ο

Δήμος Αχαρνών. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση αφορούσαν, τη χρη-

ματοδότηση Περιβαλλοντικών δράσεων από το Πράσινο Ταμείο,

το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων για την

Αττική καθώς και το θέμα των Παιδικών Χαρών και των χρηματο-

δοτήσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία πιστοποιημένων παι-

δικών χαρών.

Στον κ. Υπουργό τέθηκε επίσης το θέμα επέκτασης του Νεκροταφείου

Αχαρνών αλλά και τα θέματα ένταξης στο Σχέδιο Πόλης περιοχών

στις Αχαρνές που είναι εκτός σχεδίου. 

Στο τραπέζι της συνάντησης ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Κασσαβός

ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενίσχυσης των περιβαλλοντικών

δράσεων του Δήμου Αχαρνών με μηχανήματα και οχήματα από το

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) που

εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό και ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος. Ειδικότερα αυτή την εποχή που διανύουμε την αντιπυρική

περίοδο και η προστασία του ορεινού όγκου της Πάρνηθας είναι σε

πρώτη προτεραιότητα. 

Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνης ανέφερε

στον Δήμαρχο Αχαρνών τους ιδιαίτερους δεσμούς που έχει με την

Πάρνηθα, όντας ο ίδιος ορειβάτης και διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο

ότι θα υποστηρίξει κάθε ενέργεια και δράση που έχει σαν σκοπό

την προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής. 

Στο τέλος της συνάντησης οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού

τους καθώς εκκρεμεί προγραμματισμένη συνάντηση με μοναδικό

θέμα συζήτησης το Πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου – “Δεκέλεια”.

   Μία κοινωνική προσφορά
στα “πρωτάκια”

του Δήμου Αχαρνών

Με σύνθημα “Είσαι πρωτάκι; Κερδί-
ζεις 50% έκπτωση σε όποιο άθλημα
σου αρέσει από τα Προγράμματα
Μαζικού Αθλητισμού του Δήμου
Αχαρνών”, ο Δήμος Αχαρνών εγκαι-
νιάζει μία νέα πρωτοβουλία που
στόχο έχει τη στήριξη των οικογε-
νειών με μικρά παιδιά που τώρα ξε-
κινούν το σχολείο, και οι οποίες έχουν
αυξημένες οικογενειακές υποχρεώ-
σεις. Η προσφορά απευθύνεται σε
μαθητές και μαθήτριες που θα εγγρα-
φούν εφέτος στην Α΄ τάξη του Δημο-
τικού, αφορά ένα άθλημα της

αρεσκείας τους και ισχύει αποκλει-
στικά για το σχολικό έτος 2015-2016. 
Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
του  Δήμου απέστειλε ταχυδρομικά
στα “πρωτάκια” που οι γονείς τους
είναι Δημότες Αχαρνών, σχετική επι-
στολή με το καρτελάκι έκπτωσης και
το πιστοποιητικό γέννησης του παι-
διού τους, το οποίο είναι απαραίτητο
για την εγγραφή του παιδιού στην Α’
τάξη του Δημοτικού. 
Στόχος της κοινωνικής πρωτοβουλίας
του Δήμου Αχαρνών είναι η μύηση
των μικρών παιδιών στα αθλητικά
ιδεώδη και σε έναν δημιουργικό
τρόπο απασχόλησης του ελεύθερου
χρόνου τους, η εισαγωγή τους σε
έναν υγιεινό τρόπο ζωής και άθλησης,
που θα τα βοηθήσει μεγαλώνοντας
να έχουν καλή φυσική κατάσταση και
υγεία, καταπολεμώντας εγκαίρως την
παιδική παχυσαρκία. 

Πληροφορίες: Δημοτική Φροντίδα
Αχαρνών | Τ: 210 2477900, 210

2406630 | Ε: npdd.11@gmail.com
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Γιατί δέν πρόκειται νά βγούμε από τήν Κρίση

Μία χώρα αντιφιλελεύθερη, αντιδυτική και με έντονα παρασιτική νοοτροπία,

στο μέτρο που αφήνει να φεύγουν τα καλλίτερα παιδιά της, δύσκολα θα

βγει από το τέλμα, όσα δανεικά κι αν πάρει. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος

κίνδυνος γι’ αυτή.

Γράφει ο Α. Παπανδρόπουλος.

Ανιστόρητο και γελοίο το παιχνίδι
των οπαδών της δραχμής.

Αρθρογράφος στο Mises Institute,
ο οικονομολόγος Ράσελ Λαμπέρτι,
οπαδός της Αυστριακής Σχολής Οι-
κονομικής Σκέψεως, γράφει, μεταξύ
άλλων, και τα εξής πολύ ενδιαφέ-
ροντα: «Η Ελλάδα δύσκολα θα βγει
από την κρίση της και, με δεδομένη
τη σημερινή κυρίαρχη κουλτούρα της,
η χρεωκοπία της είναι το πιθανότερο
σενάριο. Όταν κάνω λόγο για κουλ-
τούρα δεν αναφέρομαι ούτε στο ντύ-
σιμο, ούτε στη μουσική, ούτε στις
παραδόσεις και, κυρίως, ούτε στο
φαγητό.

Ομιλώ για την αντικαπιταλιστική κουλτούρα που διέπει τη χώρα, η οποία
ως εκ τούτου δεν έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με την ελευθερία. Και αυτό
είναι πρόβλημα...».

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αντιφιλελεύθερης κουλτούρας, ο αρθρογράφος
προβλέπει ότι η Ελλάδα –όπως χώρες σαν την Αργεντινή, τη Βενεζουέλα,
την Γκάνα, τη Ζιμπάμπουε και άλλες– δεν πρόκειται να διδαχθεί πολλά
πράγματα από την κρίση, κάτι που συμβαίνει όταν ο κρατισμός και η
νοοτροπία του επιδοτούμενου πολίτη αποτελούν κυρίαρχη ιδεολογία.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ελλάδα δεν είναι η λιτότητα ή η
χρεωκοπία, ούτε το ευρώ ή η δραχμή. Σαφώς, δε, δεν είναι ο αποκλεισμός
της από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Όλα αυτά είναι δευτερεύοντα
μπροστά σε μία κουλτούρα που, αντί για την ελευθερία, προκρίνει τις νο-
θευμένες αγορές, τη μόνιμη κρατική εξάρτηση και τον άκρατο συντεχνιασμό...
Ακόμα χειρότερα, στη σημερινή κρίση η κουλτούρα αυτή διώχνει από την
Ελλάδα και τα πιο δυναμικά στοιχεία της κοινωνίας της, τα οποία αναζητούν
νέους τρόπους για να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τα προσόντα και τη
δημιουργικότητά τους».

Χάνεται έτσι για τη χώρα και ένα πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο, που σε
κάποια φάση θα μπορούσε να πάρει την τύχη της στα χέρια του και να την
απογειώσει. Δυστυχώς όμως οι 250.000 Έλληνες επιστήμονες, επιχειρηματίες
και ελεύθεροι επαγγελματίες που τα τρία τελευταία χρόνια πήραν την
άγουσα για τον εκτός Ελλάδος κόσμο, δύσκολα θα επιστρέψουν σε μία
χώρα που δεν έχει μόνον πρόβλημα αντιφιλελευθερισμού.

Κατά την ταπεινή μας γνώμη, η εγχώρια αντιφιλελεύθερη κουλτούρα υπα-
γορεύεται από τη βαθιά ριζωμένη στη χώρα μας αντιδυτική –και ειδικώτερα
αντιευρωπαϊκή– σκέψη. Η σκέψη αυτή έγινε λάβαρο για τις φαιοκόκκινες
ομάδες του νεοελληνικού σκοταδισμού και στην ουσία ακύρωσε και ακυρώνει
κάθε προσαρμογή της χώρας στις σύγχρονες πραγματικότητες. Συνεπώς, το
σημερινό ελληνικό πρόβλημα δεν περιορίζεται σε αριθμούς και σε θεσμικές
ρυθμίσεις.

Είναι βαθύτατα πολιτιστικό και, ως τέτοιο, θα παραμένει άλυτο για πάρα
πολλά χρόνια.

Όσα δάνεια και όσες διαγραφές χρέους και να δεχθεί η Ελλάδα, θα παρα-
μένουν δώρον άδωρον –όπως ισχύει από το 1830– στο μέτρο που η αντιφι-
λελεύθερη νοοτροπία θα εμποδίζει κάθε παραγωγικό μετασχηματισμό. Μία
μεταπρατική και εργολαβική οικονομία με 200 χρόνια παράδοση πίσω της
δεν μετασχηματίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ιδιαίτερα δε όταν οι
σκοτεινές δυνάμεις που απομύζησαν την οικονομία αυτή δίνουν σήμερα
τον υπέρ πάντων αγώνα για να την υποχρεώσουν να επιστρέψει σε ένα
χρεωκοπημένο εθνικό νόμισμα. Οι δυνάμεις της παρακμής και της οπισθο-
δρομήσεως είναι πανίσχυρες και πλούσιες. Όπως πάντα, δε, παίζουν το ανι-
στόρητο και γελοίο παιχνίδι της «εθνικής ταυτότητος», παραχαράσσοντας
με απίστευτη αθλιότητα την Ιστορία.

Εuro2day.gr

Η κατάρρευση είναι

θέμα εβδομάδων... 

Τους τελευταίους μήνες ζούμε την κα-

τάρρευση του ελληνικού κρατικοδίαιτου

μοντέλου, χάρη στην άγνοια βασικών

οικονομικών λειτουργιών και κυρίως

χάρη στην άγνοια κινδύνου που χαρα-

κτηρίζει τη νέα αριστερή κυβέρνηση του

κ. Τσίπρα.

Παρά το γεγονός πως η χρεοκοπία του

κρατικοδίαιτου μεταπολιτευτικού μον-

τέλου ξεκίνησε το 2010, η ολοσχερής

κατάρρευση ξεκίνησε στις αρχές του

2015 και βρίσκεται στην τελική ευθεία

αυτήν την περίοδο του θέρους.

Την φυγή από τις τράπεζες καταθέσεων

περί τα 40-45 δισ. ευρώ από το περα-

σμένο Φθινόπωρο που δρομολογήθηκαν

οι πρόωρες εκλογές, ακολουθεί τις τε-

λευταίες εβδομάδες η φυγή των επιχει-

ρήσεων.

Περί τις 60.000 είναι οι επιχειρήσεις

που σχεδιάζουν να μεταναστεύσουν στη

γειτονική Βουλγαρία, καθολικός σχεδόν

είναι ο αριθμός των ελληνικών επιχει-

ρήσεων που συσσωρεύουν ζημιές τις

τελευταίες εβδομάδες και συντριπτική

είναι η πλειονότητα των επιχειρήσεων

που συσσωρεύει ζημιές, έχει θέσει ερ-

γαζόμενους σε αργία και ετοιμάζεται

να κατεβάσει ρολά.

Η Ελλάδα βρίσκεται προ οικονομικού

και άρα κοινωνικού και εθνικού Αρμα-

γεδδώνα και η αριστερή κυβέρνηση των

ανεπάγγελτων και παρασιτούντων πέριξ

το κράτος δεν έχει αντιληφθεί τίποτα.

Πιστεύουν οι αδαείς πως οι σταγόνες

ρευστότητας από την ΕΚΤ και το νέο

πρόγραμμα των 85 δισ. ευρώ που θα

πάνε κυρίως σε ανακεφαλαιώσεις κα-

τεστραμμένων τραπεζών και αναχρημα-

τοδότηση δανείων που λήγουν, μπορούν

να ανακόψουν την κατάρρευση.

Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται είναι

πως η φυγή των δεκάδων χιλιάδων επι-

χειρήσεων σε μερικούς μήνες απαιτεί

χρόνια και δεκαετίες επιθετικής φιλοε-

πιχειρηματικής πολιτικής προκειμένου

να αναπληρωθούν.

Η φυγή των επιχειρήσεων έρχεται να

συμπληρώσει τη φυγή των 200-300.000

Ελλήνων τα τελευταία χρόνια στο εξω-

τερικό. Η σύγχρονη μετανάστευση δεν

αφορά τους ανειδίκευτους αλλά τα πιο

μορφωμένα και ειδικευμένα στρώματα

της ελληνικής κοινωνίας που στενάζουν

από το ασφυκτικό αδιέξοδο που έχει

επιβάλει η κομματοκρατία και η συνδι-

καλιστοκρατία των παρασιτούντων πε-

λατών του ελληνικού δημοσίου.

Η Ελλάδα καταρρέει και οι Έλληνες

που έχουν μείνει πίσω σε συνεχώς επι-

δεινούμενες συνθήκες πιστεύοντας στις

δημαγωγίες πως θα χαριστούν τα χρέη

και θα μοιραστούν από το κράτος τα

υποτιθέμενα πλούτη που κάποιοι δια-

τηρούν κάπου συσσωρευμένα, συνεχί-

ζουν να δίνουν ισχυρό πολιτικό προβά-

δισμα στον κ. Τσίπρα.

Η αμαθής αριστερά των δημαγωγών

και των Βαρουφάκηδων φαίνεται σαν

να έχει μάθει οικονομικά από τα κλασσικά

εικονογραφημένα και θεωρεί πως ο

πλούτος υπάρχει συσσωρευμένος στην

πισίνα του θείου Σκρουτζ. Αρκεί λοιπόν

κατά την πολιτική της ανεπάρκεια να

καταλάβουν την πισίνα και να μοιράζουν

χρήματα.

Ήρθε η ώρα να διαπιστώσουμε πως

δεν υπάρχουν πισίνες γεμάτες χρυσάφι.

Το χρυσάφι της χώρας είναι οι εξειδι-

κευμένοι νέοι που φεύγουν μακριά από

τον παρασιτικό σοσιαλισμό και οι επι-

χειρηματίες που αναζητούν καλλίτερη

τύχη στη Βουλγαρία.

Δυστυχώς για τον κ. Τσίπρα οι νόμοι

της οικονομίας είναι χαλύβδινοι, ενώ η

συμπάθεια του πλήθους ευμετάβλητη

σαν τον άνεμο σε ώρα καταιγίδας…

Κώστας Στούπας - Capital

Στούς έξι μήνες πού ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν Υπουργός Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος καί Ενέργειας, αρνήθηκε
νά δεχθεί τόν Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) πού επα-
νειλημμένως τού ζητούσαν ραντεβού. Καί μετά θέλουμε επενδύσεις
καί ανάπτυξη...
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• Τήν συνεδρίαση τῆς 18ης Ἰου-

νίου τήν ἐπεσκίασε τό ἐπεισόδιο

τοῦ «παλληκαριοῦ», Παναγιώτη

Γρηγοριάδη, ὁ ὁποῖος χειροδί-

κησε ἐναντίον ἑνός δημοτικοῦ

συμβούλου, ἐπιχείρησε νά χει-

ροδικήσει καί ἐναντίον ἄλλων

δύο, ἀλλά τόν ἐμπόδισαν καί

συνέχισε νά ἀπειλεῖ. Μέ ὁμό-

φωνη ἀπόφαση ἀποβλήθηκε γιά

ἀνάρμοστη συμπεριφορά. Ἡ κυ-

ρία Χριστοπούλου τόν κατήγ-

γειλε ὅτι στερεῖται παντελῶς

στοιχείων αὐτοσεβασμοῦ καί

πρότεινε τήν διά παντός ἀπο-

βολή του, γιατί προσβάλλεται

τό Συμβούλιο μέσω Διαδικτύου

σέ ὅλο τόν κόσμο. Στήν πρόταση

συνηγόρησαν ὁ Μ. Βρεττός καί

ὁ κύριος Πεδιαδίτης, ὁ ὁποῖος

προσέθεσε ὅτι σέ μόνιμη βάση

ὅταν μιλάει ὁ Π. Γρηγοριάδης,

αἰσθάνεται ἀπειλή. Ὁ Δήμαρχος

τόν κατηγόρησε ὅτι χρησιμοποιεῖ

ἐπανηλειμμένως συκοφαντίες,

ἀκραίους καί ὑβριστικούς χα-

ρακτηρισμούς καί δέν σέβεται

ἀπολύτως τίποτα.

• Στήν Συνεδρίαση τῆς 9ης

Ἰουνίου, ὁ κύριος Τοπαλιανίδης

ἀποκάλυψε ὅτι πραγματοποι-

ήθηκε περικοπή δύο ἑκατομμυ-

ρίων εὐρώ ἀπό τά ἀποθεματικά

τοῦ Δήμου, ἐνῶ τό Συμβούλιο

εἶχε ἀποφασίσει τήν μή διάθεση

κανενός ποσοῦ.

• Ὁ κύριος Ντοῦρος στηλίτευσε

τό γεγονός ὅτι ὁ Δήμαρχος συ-

νάντησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο χω-

ρίς τήν παρουσία τοῦ οἰκείου

Μητροπολίτη κ. Ἀθηναγόρα καί

τῆς ἁρμοδίας ἀντιδημάρχου κυ-

ρίας Σαχσανίδου. Ἐπίσης κα-

τήγγειλε ὅτι ἀδράνησε ἡ δομή

τού Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου

ἐπί τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἐκεῖ θά

σημειώσουμε ἐμεῖς ὅτι ὁ πρώην

Δήμαρχος κυνήγησε καί ἔξωσε

τόν πολύ ἐπιτυχημένο φορέα

τῆς «Ἀχαρναϊκῆς Ἀλληλεγ-

γύης», ἐπειδή εἶχε συσταθεῖ ἐπί

Παναγιώτη Φωτιάδη.

• Ὁ Σπύρος Βρεττός κατήγγει-

λε ὅτι δέν μπορεῖ κάποιοι ἀπόν-

τες νά λογίζονται ὅτι ψηφίζουν

θετικά, οὔτε νά ὑπάρχει πλει-

οψηφία μέ βάση τῶν ἀρχικῶς

παρόντων, ἀλλά βάση τῶν πα-

ρόντων τήν στιγμή τῆς ψηφο-

φορίας. Ἐπίσης δέν γίνεται νά

συνεχίζεται ἡ Συνεδρίαση τίς

πρώτες πρωινές ὥρες.

• Ἡ Περιφεριακή Σύμβουλος

Ἰωάννα Τσούπρα πληροφόρησε

ὅτι στό Περιφεριακό Συμβούλιο

ἐκείνης τῆς ἡμέρας, στήν τρο-

ποποίηση τοῦ προϋπολογισμοῦ,

περιέλαβε τήν μελέτη 600.000 €

γιά ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέρ-

γειας (ΑΠΕ) στό ἀθλητικό κέν-

τρο Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, καθώς

καί ἔργα (τό γράφουμε σέ ἄλλη

σελίδα) συνόλου ἀξίας 3.000.000

€. Διευκρίνησε δέ ὅτι γιά νά ἐπι-

τευχθοῦν αὐτά χρειάστηκαν

ἀμέτρητες πιέσεις καί συναν-

τήσεις τοῦ κυρίου Θανάση Κα-

τσιγιάννη μέ τήν κυρία Δούρου

καί τούς ἁρμοδίους τῆς Περιφέ-

ρειας.

• Ὁ κύριος Κατσιγιάννης πρό-

σθεσε ὅτι γιά τήν παραλαβή

τῶν  ἀθλητικῶν ἐγκαταστάσεων

τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, μετά

τό ΦΕΚ τό ὁποῖο ἐξεδώθη μέ

ἀπόφαση τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ

κυρίου Βρούτση, ἀπομένει ἡ ὑπο-

γραφή τοῦ χρησιδανείου

(εἰδικῶν ὅρων) ἀπό τήν διοικητή

τοῦ ΟΑΕΔ.

Δημοτικό Συμβούλιο
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ- Ο Ομπάμα θα υποχρεώσει

τα θρησκευτικά ιδρύματα να προσλαμβά-

νουν τρανσέξουαλ & γκέι-Τι λέει η Αρχιεπι-

σκοπή Αμερικής; 03/06

Δημ. Νατσιός, Παιδεία: όχι γράμματα, αλλά

«δράσεις» 04/06

ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ “Live

your myth in Greece” - Μοιράζουν φυλλάδια

σε λαθρομετανάστες στα τουρκικά παράλια

με τίτλο «Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα»! 12/06

ΠΕΡΙ ΕΡΤ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣΑΣ, ΚΡΑΤΙΚΟΔΙ-

ΑΙΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ...

14/06

Προσοχή: Άκρως επικίνδυνη ουσία σε σαμ-

πουάν και καλλυντικά – Αναλυτικά η λίστα

των πασίγνωστων προϊόντων 16/06

ΑΙΣΧΟΣ! Σόκ καί φρίκη στήν Λέσβο..Μου-

σουλμάνοι αφόδευσαν και μετά πασάλειψαν

μέ τα κόπρανα τίς Εικόνες μας!! 16/06

Πανούσης: Φίδια απειλούν την αστική δη-

μοκρατία 20/06

Εκτός εξεταστέας ύλης στα σχολεία η Γε-

νοκτονία των Ελλήνων του Πόντου! 22/06

Η αγκαλιά των Λέσβιων για τους μετανάστες

μετατρέπεται σε οργή και αγανάκτηση 22/06

Οι Λαοί χάνονται, όταν χάσουνε την ιστορική

τους μνήμη και ποδοπατήσουν τους νόμους

τους πνευματικούς 24/06

Αλβανοί, φαντάροι στον Ελληνικό Στρατό

σχηματίζουν τον αλβανικό αετό 24/06

Χυδαία επίθεση Τατσόπουλου κατά Τσίπρα

γιατί ζήτησε το δημοψήφισμα: “Εσύ τα

σκ@τωσες”! 27/06

Διόρισαν τον σύντροφο της Δούρου στην

ΕΥΔΑΠ την ώρα που «καιγόταν» η Ελλάδα

με το δημοψήφισμα 28/06

Απαράδεκτη διάκριση! Κυβερνητικό νο-

μοθέτημα εξαιρεί από την κοινωνική μέριμνα

τους υπερήλικες και ανασφάλιστους μονα-

χούς 29/06

Ολόκληρη η επιστολή-βόμβα του Χρυσό-

γονου στον Τσίπρα: «Μετατρέπεις την Ελ-

λάδα σε κάτι ελαφρώς χειρότερο από τη

Ζιμπάμπουε» 30/06

Ο «καιρός» της Ελευθεροτυπίας ζητάει συ-

γνώμη που στήριξε ΣΥΡΙΖΑ 01/07

Απίστευτο: Εν μέσω χρεοκοπίας κάνουν

230 προσλήψεις στο Μετρό! 01/07

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ 04/07

ΜΕ ΛΕΝΕ JACOB ROTHCHILD ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ… ο

επικεφαλής μιας δυναστείας που εδώ και

αιώνες σταθερά και με απόλυτη μυστικότητα

σχεδιάζει να αποκτήσει απόλυτη κυριαρχία

πάνω στην ανθρωπότητα. 15/07

Η αριστερή πλατφόρμα και τα μη συντα-

γογραφούμενα αντικαταθλιπτικά 17/07

Καρυώτης: Η φίλη της Τουρκίας στο υπουρ-

γείο Εξωτερικών 20/07

Αηδία! Η Β.Ευρώπη με προεξάρχοντες τους

Γερμανούς προωθεί την κτηνοβασία 20/07

O Χ.Ντίξον επιτίθεται στον Π.Κρούγκαν: ‘’Ο

Τσίπρας δεν είχε ούτε Plan A, ούτε Plan B‘’

20/07

Π.Τατσόπουλος προς Γ.Κατρούγκαλο: “Εσύ

και το βλίτο της Κοζάνης, μπερδεύετε τη Βάρ-

κιζα και το αντάρτικο με τις ξαπλώστρες στη

Λούτσα” 22/07

ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗ-

ΤΙΚΑ ΤΗΓΑΝΙΑ 22/07

Ουκρανία: Τέθηκαν εκτός νόμου τα κομ-

μουνιστικά κόμματα 25/07

Η Σουηδία καταλαμβάνεται σταδιακά από

τους μουσουλμάνους – Βία, συμμορίες και

ταραχές 28/07

Συγκλονιστική εμπειρία κορυφαίου επι-

στήμονα: “Κι όμως υπάρχει ζωή μετά το

θάνατο!” 28/07

Δεν δίνουν άδεια στην εταιρεία που

κατασκευάζει τα PONY 28/07

Μερικά ἀπό τά θέματα πού ἔχουν αναρτηθεῖ στό blog μας 
καί δέν χωροῦν στήν εφημερίδα

Για εσχάτη προδοσία κα-

λεί ο εισαγγελέας τον Θάνο

Τζήμερο προκειμένου να

παράσχει εξηγήσεις για τα

μηνύματα του σε κοινωνικά

δίκτυα όπου προέτρεπε τον

κόσμο να ρίξει την κυβέρ-

νηση.

Ο κ. Τζήμερος ανέβασε

στο Facebook την κλήση

του εισαγγελέα γράφοντας

τα εξής: «Η Δικαιοσύνη

προστατεύει τη Δημοκρατία. Είναι φως φανάρι. Αφού ανέχεται 40 χρόνια τώρα

να υπάρχει κόμμα στη Βουλή που θέλει να επιβάλει την δικτατορία του προλε-

ταριάτου, αφού κάνει τα στραβά μάτια όταν κάνουν προπαγάνδα ο Κουφοντίνας

και ο Μαζιώτης υπέρ της τρομοκρατίας μέσα από το κτήριο της Νομικής, αφού

θεωρεί φυσικό ο ΣΥΡΙΖΑ να εγκωμιάζει την τρομοκρατία, να χαϊδεύει τους μπα-

χαλάκηδες και να καλεί σε ανυπακοή και απειθαρχία μέσα από το Κοινοβούλιο,

αφού δεν άκουσε τίποτε για την εισβολή που ετοίμαζε στο Νομισματοκοπείο ο

Λαφαζάνης και για το σχέδιο εξόδου από το ευρώ και την επιβολή δελτίου στα

τρόφιμα που σχεδίαζαν Βαρουφάκης και Τσίπρας, τώρα αποφάσισε να κινηθεί

αστραπιαία και ερευνά αν διέπραξα το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, ώστε

να ασκήσει δίωξη!

Κοιμηθείτε ήσυχοι».

Δίωξη της εισαγγελίας στον Τζήμερο:

Τον καλεί να παρουσιαστεί αμέσως για εσχάτη προδοσία 


