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Êáé ðÜëé ìáæß ìáò!
ÔÝëïò êáëü üëá êáëÜ! Ï 

ÄÞìáñ÷ïò Á÷áñíþí ê. ÃéÜí-
íçò Êáóóáâüò , õðïâëÞ-
èçêå ùò ãíùóôüí, óôï 
Íáóïêïìåßï ÃÅÍÍÇÌÁÔÁÓ, 
óå åã÷åßñçóç áããåéïðëáóôé-
êÞò (ìðáëïíÜêé).

Ç åðÝìâáóç Ýãéíå áðü äéá-
êåêñéìÝíï êáñäéï÷åéñïõñãü 

ìå áðüëõôç åðéôõ÷ßá.
Áðü ôçí ÊõñéáêÞ ãõñßæåé óôï óðßôé ôïõ êáé óý-

íôïìá áíáëáìâÜíåé ôá êáèçêïíôÜ ôïõ. Ç Åöç-
ìåñßäá ìáò åý÷åôáé ãñÞãïñç áíÜññùóç êáé 
óéäåñÝíéïò. 

Ðáãßäåò èáíÜôïõ ôá «3-5» 
ðçãÜäéá óôçí Âáñõìðüìðç 
¢êñùò åðéêßíäõíá ðçãÜäéá – ðáãßäåò åíôüðéóáí 

óõíôïðßôåò ìáò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Âáñõìðüìðçò, 
ïé ïðïßïé êé áðåõèýíèçêáí óôïí ÌÅÍÉÄÉÁÔÇ, ðñï-
êåéìÝíïõ, áöåíüò íá åíçìåñùèåß ï êüóìïò êáé 
íá åßíáé éäéáßôåñá ðñïóåêôéêüò êé áöåôÝñïõ íá 
õðÜñîåé åõáéóèçôïðïßçóç êáé ïé äÝïõóåò ðá-
ñåìâÜóåéò áðü ôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò. Ôüóï 
ï Çëßáò ÔóéáðÜñáò üóï êáé ï ÃéÜííçò ×áôæçðÝ-
ôñïò åðéóçìáßíïõí, ðùò áõôÜ ôá Ý÷ïõí åíôïðß-
óåé ïé ßäéïé, áëëÜ ìðïñåß íá õðÜñ÷ïõí êáé ðïëëÜ 
áêüìç ðçãÜäéá – ðáãßäåò ðïõ äåí âñÝèçêáí óôï 
äñüìï ôïõò. 

 Áðü ôý÷ç äåí èñçíÞóáìå èýìáôá óôï Ìåíßäé ôçí 
Ôñßôç 17 Íïåìâñßïõ. Ôï áôý÷çìá óçìåéþèçêå üôáí 
äéåñ÷üìåíç íôáëßêá óôçí ïäü Êùíóôáíôéíïõðüëå-
ùò Þñèå óå åðáöÞ ìå ôá çëåêôñïöüñá êáëþäéá 
ôùí ãñáììþí ôïõ ÏÓÅ. 

Ðéï óõãêåêñéìÝíá ï Ôïýñêïò ïäçãüò ôçò, üôáí 

äéáóôáõñþèçêå ìå Üëëï ü÷çìá, Ýêáíå åëéãìïýò, 
ìå áðïôÝëåóìá ôï ðßóù ìÝñïò ôçò íôáëßêáò íá Ýñ-
èåé óå åðáöÞ ìå ôá çëåêôñïöüñá êáëþäéá. Ùò óõ-
íÝðåéá áêïëïýèçóáí äõï äõíáôÝò åêñÞîåéò êáé 
ç íôáëßêá ðïõ ìåôÝöåñå õöÜóìáôá, êÜçêå ïëï-
ó÷åñþò, ÷ùñßò åõôõ÷þò íá õðÜñîïõí èýìáôá Þ 

ôñáõìáôßåò. Óôï óçìåßï Ýóðåõóáí ðõ-
ñïóâåóôéêÝò êé áóôõíïìéêÝò äõíÜ-
ìåéò. 

¢ìåóç õðÞñîå êáé ç ðáñÝìâáóç 
ôïõ ÄÞìïõ Á÷áñíþí, ìå ôïí Áíôé-
äÞìáñ÷ï áíáêýêëùóçò êáé êáèáñé-
üôçôáò Èåüäùñï Óõñéíßäç, ï ïðïßïò 
Ýóðåõóå óôï óçìåßï ìå åéäéêÜ ï÷Þìá-
ôá, ðñïêåéìÝíïõ íá áðïìáêñõíèåß ôï 
êáìÝíï öïñôßï áðü ôçí íôáëßêá êáé íá 
êáèáñéóôåß ï äñüìïò áðü ôõ÷üí åðéêßí-
äõíá õðïëåßììáôá. 

Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò åí óõíå÷åßá åðéóêÝ-
öèçêå ôï Áóôõíïìéêü ÔìÞìá üðïõ êáé 
êáôÝèåóå áßôçìá þóôå íá õðÜñîåé åðß-
óçìç åêôßìçóç, ãéá ôá áêñéâÞ áßôéá ôïõ 
áôõ÷Þìáôïò. 

Áîßæåé ôÝëïò íá óçìåéùèåß ðùò ôï óõìâÜí Ýñ-
÷åôáé íá áðïêáëýøåé ôïí ìåãÜëï âáèìü åðéêéí-
äõíüôçôáò ðïõ êáñáäïêåß áðü ôéò õðÝñãåéåò 
çëåêôñïöüñåò ÃñáììÝò ôïõ ÏÓÅ, ðïõ äéÝñ÷ïíôáé 
ìÝóá áðü ôï ÊÝíôñï ôçò ðüëçò ôùí Á÷áñíþí.

ËáìðÜäéáóìá íôáëßêáò áðü ôá çëåêôñïöüñá êáëþäéá 
äßðëá óôéò ãñáììÝò ôïõ ÏÓÅ óôï Ìåíßäé 

Áðßóôåõôç óõãêÝíôñùóç óôéò Á÷áñíÝò õðÝñ ôïõ Áðüóôïëïõ Ôæéôæéêþóôá 
ïñãÜíùóå ôï «ÐáëéêÜñé ôïõ Ëáïý» ìå ôçí óöñáãßäá ôçò íßêçò 

öùôïñåðïñôÜæ óôç óåë. 5 

ÊÉÍÄÕÍÏÓ - ÈÁÍÁÔÏÓ ÏÉ ÃÑÁÌÌÅÓ ÔÏÕ ÔÑÅÍÏÕ! 
¢ìåóá íá ôåèåß èÝìá õðïãåéïðïßçóçò ãñáììþí êáé çëåêôñïöüñùí êáëùäßùí
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Τώρα η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ και στο Διαδίκτυο: http://eleftherovima.wordpress.com

Αγαπητοί αναγνώστες

Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ είναι η µοναδική 
∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα στις Αχαρνές, 

µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης και ενταγµένη στον 
έλεγχο κυκλοφορίας της Γ.Γ.Μ.Ε. 

Έχει τις προϋποθέσεις για δηµοσίευση όλων των 
καταχωρήσεων του ∆ηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.

Την διαβάζουν πάνω από 15.000 αναγνώστες, 
ανά έκδοση, στον έντυπο τύπο και στο ∆ιαδίκτυο.

Το σηµαντικότερο, µε την τοπική ειδησεογραφία της και τις 
καταχωρήσεις κοινωνικών πτυχών 

της πόλης, γράφει την Ιστορία της πόλης µας. 
Αυτοδίκαια λοιπόν, καθίσταται πέρα για πέρα αξιόπιστη, 

για κάθε δηµοσίευση και προβολή. 

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έτος 6ο - Κωδικός Εντύπου: 8618
Γραφεία: Οδ. Ελύτη 3 – Αχαρνές Τ.Κ. 13672

Α.Φ.Μ.: 125931625 – ΔΟΥ: ΚΓ Αθηνών
Fax: 210 8623644 – Τηλ.: 210 2445658 

E-mail: acharnaiki@gmail.com - nioras@gmail.com
Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011

Τιμή: 1 ευρώ με ΦΠΑ 

Ιδιοκτησία – Έκδοση : Γιάννης Νιώρας
Διευθυντής: Γιώργος Νιώρας Τηλ.: 697 2426684
Επιστημονικός Σύμβουλος: Ευρώπη Κοσμίδη
Συνεργάτες: Γιάννης Βούλγαρης, Νάντια Σιδέρη, 

 Σοφία Μπαλτζή, Νίκος Παπαζήσιμος 
Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας 

Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 
Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου 

-------------------------------------------------------
Άρθρα και Επιστολές δημοσιεύονται ΜΟΝΟ ενυπόγραφα.

Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή δελτία τύπου εκφράζουν μόνο την άποψη 
του γράφοντος.Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και 

ειδήσεων, με απλή αναφορά στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».
Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια

Η προβολή φυσικών προσώπων, προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωμή.
Οι διαφημίσεις είναι επί πληρωμή βάσει θεωρημένου Τιμολογίου.

 Ετήσιες Συνδρομές: 
          Ιδιώτες:  ...........................................................................25 
          Σύλλογοι:  ........................................................................50
          Δήμοι:  ...........................................................................100

Λογ. κατάθεσης: 091/965594 – 89 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
και: 569-002101-034648 ΤΡΑΠΕΖΑ ALFA
 ------------------------------------------------------

Κυκλοφορε ί  κάθε  δεύτερη  Κυριακή 
ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Σε όλα τα περίπτερα Αχαρνών μέσω πρακτορείου, 

στο Δημαρχείο, στα ΚΑΠΗ, στα ΚΕΠ και όλο το δεκεπενθήμερο στα 
Φωτοαντιγραφικά «ΜΑΚΡΗ» στην οδό Φιλαδελείας (Πεζόδρομος κεντρικής 

πλατείας Αγίου Βλασίου). Στους συνδρομητές στέλνεται μέσω ταχυδρομείου. 
Για να γίνεται συνδρομητής καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658.

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου. 
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658 
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E-mail:nioras@gmail.com και acharnaiki@gmail.com

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ - Blog Απόψεων και ειδήσεων
Ενημερώνει τους δημότες – επιμορφώνει τους αιρετούς!!!
Όλες οι δημοτικές ειδήσεις με αποδείξεις.

http://eleftherovima.wordpress.com

Η περίοδος ανάμεσα 
στους 1ο  και 7ο  c.e. αιώνες, ανέδειξε 
δύο από τις μεγαλύτερες μονοθεϊστικές 
παραδόσεις στη παγκόσμια ιστορία.

Η ιστορική καταγωγή και των δύο θρη-
σκειών, έχει κοινή ρίζα με μία τρίτη θρη-
σκευτική δοξασία αυτή της Ιουδαϊκής ή 
Εβραϊκής συνισταμένης, της οποίας και 
οι δύο μεγάλες θρησκείες Χριστιανισμός 
και Μωαμεθανισμός ή Ισλάμ θεωρούν ότι 
αυτές, η κάθε μια για τον εαυτό της, απο-
τελούν τον γνήσιο εκπρόσωπο και συνεχι-
στή της πρώτης παράδοσης του Γιαχβέ. 

Απόδειξη για αυτό αποτελεί το γεγο-
νός ότι και οι δύο «συγγενείς» θρησκείες, 
πέρα από τα κοινά θεολογικά γνωρίσμα-
τα έχουν κοινούς «προφήτες», πατριάρχες 
και  «άγιους» που προήλθαν από τη μητρι-
κή παραδοσιακή οντότητα της παλιάς δι-
αθήκης.

Η ιστορική διαδρομή ενός σκληροτρά-
χηλου καθαρά πολεμικού Ισραήλ πριν τον 
1ο  c.e. αιώνα, μέσα από συνεχείς σκλη-
ρές συγκρούσεις για διαχείριση και εξου-
σία, είχε σαν αποτέλεσμα το πέρασμα 
στην κοινωνική ζωή μιας ανάλογης θρη-
σκευτικής αντίληψης, που πέρασε σχεδόν 
αυτούσια στις νέες αποκαλύψεις για την 
εξήγηση του σύμπαντος και του γένους 
των ανθρώπων.

Τον 4ο  c.e. αιώνα, ο αυτοκράτορας του 
Ρωμαϊκού κράτους Θεοδόσιος α΄, με πρω-
τοφανή διατάγματα αποφάσισε το γκρέμι-
σμα των μνημείων του αρχαίου πνεύματος 
και απαγόρευσε κάθε άλλη λατρεία εκτός 
της Χριστιανικής, δίνοντας πρώτος το πα-
ράδειγμα στη παγκόσμια ιστορία με μια τέ-
τοια ανήκουστη πράξη.

Οι τραγικοί θάνατοι της φιλόσοφου και 

μαθηματικού Υπατίας, του πατέρα της 
σύγχρονης επιστήμης Τζιορντάνο Μπρού-
νο, των χιλιάδων γυναικών και ανδρών στη 
διάρκεια του  Μεσαίωνα, θυμάτων στο κυ-
νήγι  «μαγισσών» και της Ιερής Εξέτασης, 
οι επεμβάσεις των Σταυρόφορων  έδει-
ξαν με απτό τρόπο τις διαθέσεις της νέας 
εποχής.

Η κυρίαρχη δογματική τάξη προκάλεσε 
ανά τους αιώνες, σοβαρές διαφοροποιή-
σεις και αντιδράσεις με σπουδαιότερη τη 
δημιουργία μιας νέας θρησκείας από τον 
Μωάμεθ, ο οποίος έμεινε γνωστός στην 
ιστορία σαν μοναδικός ιδρυτής και προφή-
της του Ισλάμ, αποδεχόμενος όπως και οι 
συνεχιστές της νέας θρησκείας, της κατα-
βολές από την παλιά διαθήκη των Εβραί-
ων.

Τα σπουδαιότερα κοινά γνωρίσματα είναι 
οι εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των φατρι-
ών στις δύο θρησκείες όπως και στη μητρι-
κή, με τη δημιουργία αιρέσεων οι οποίες 
δεν είχαν τόσο αφετηρία τις θεολογικές 
διαφορές, όσο τις προσωπικές φιλοδοξί-
ες των διάδοχων αυτοαποκαλούμενων και 
ως αντιπρόσωπων των Θεών στη γη.

Ανεξήγητο εξακολουθεί να παραμένει 
όχι τόσο το γεγονός της ύπαρξης τριών δι-
αφορετικών θεών, όσο το παράδοξο του 
κοινού ανώτερου άυλου όντος, κυρίαρ-
χου του ‘’κάτω’’ κόσμου, ανάμεσα και στις 
τρεις θρησκείες.

Η επιβολή σε πληθυσμούς με ανύπαρ-
κτη μόρφωση και κουλτούρα οδήγησε στη 
δημιουργία μιας θρησκείας της οποίας η 
σκληρότητα ιδιαίτερα στις γυναίκες ξεπέ-
ρασε κάθε προηγούμενο.

Σήμερα οι φανατικοί Μωαμεθανοί θεω-
ρούν ότι έφθασε η ώρα να επιβάλουν τη 

Σαρία ενάντια στον πολιτισμό, που γεννή-
θηκε και μεγαλούργησε με αφετέρια αυτή 
τη μικρή γωνιά της γης, που έχουμε τη με-
γάλη τιμή να ανήκουμε.

Αφανίζουν όσα απέμειναν από τα ερεί-
πια και τα αγάλματα του Ελληνορωμαϊκού 
πολιτισμού και είναι καθήκον της πατρίδας 
μας αλλά και του πολιτισμένου κόσμου να 
προστατέψουν εκείνο το πνευματικό δημι-
ούργημα, που αποτέλεσε τη βάση και τον 
κορμό του σημερινού ανθρώπινου επι-
τεύγματος.

Αφαιρούν ζωές κατά βούληση εγκύων, 
μικρών παιδιών, ηλικιωμένων, αιχμάλω-
των με τον πιο φριχτό και βάρβαρο τρόπο, 
σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ιδιαί-
τερα σε χώρες που τους φιλοξενούν και 
τους κάνουν και τη τιμή να τους αποδέ-
χονται σαν συμπολίτες, σαν συμπατριώτες 
με ότι αυτό συνεπάγεται.

Οι παρατηρήσεις ότι δεν είναι όλοι ίδιοι, 
έχουν βάσει μόνο όταν αυτό είναι σχεδόν 
αναγκαστικό, όταν δηλαδή λόγω συνθη-
κών η πνευματική και πολιτιστική τους 
ένδεια αδυνατεί να αντιπαρατεθεί με τη 
λογική.

Όταν όμως, όπως στη περίπτωση του 
τρομοκρατικού Ισλάμ, θεωρείται ότι η δε-
δομένη στιγμή είναι η ιδανική και πλέον 
ενδεδειγμένη, τότε παραμερίζεται το «ευ-
γενικό» προσωπείο και αποκαλύπτεται το 
πιο στιγματισμένο και αποκρουστικό πρό-
σωπο που η ανθρώπινη ιστορία έχει πα-
ρουσιάσει, με εξαίρεση το κάψιμο των 
«μαγισσών» το γκρέμισμα του αρχαίου πο-
λιτισμού από τον Θεοδόσιο α΄, τη γενοκτο-
νία στα κρεματόρια του Άουσβιτς αλλά και 
τον πυρηνικό όλεθρο στη Χιροσίμα και το 
Ναγκασάκι.

Η αποθέωση των Θρησκειών
Γράφει ο Τάσος  Βαρελάς 

Θέματα Επικαιρότητας 
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• Πολιτικοί, τρομοκράτες, πλουτοκράτες, αστυνόμοι, δικαστές, 
δικηγόροι, ποινικοί, λαθρέμποροι, κάνουν έναν αέναο αγώνα 
για παράνομο πλουτισμό. Αυτή είναι η κοινωνία μέσα στην οποί-
α πρέπει να επιβιώσουμε. Είναι οι μαύροι άγγελοι που βγαίνουν 
απ’ την κόλαση για να κάνουν την δική μας ζωή κόλαση. 

• Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εχθρός μου, έλεγε ένας με-
γάλος χασάπης της ιστορίας. Ό αγώνας για την κατάκτηση της 
εξουσίας, δεν έχει ηθική, δεν έχει έλεος για κανέναν. Το ερώτη-
μα είναι, θέλουμε την εξουσία για να λύσουμε προβλήματα της 
κοινωνίας μας, ή για να επιβάλουμε βίαια το εγώ μας και τις αντι-
λήψεις μας.

• Το μυαλό μας, μας το δίνει η μητέρα φύση. Την καλή μας υγεί-
α, πέραν από την αναπόφευκτη κληρονομικότητα, μας την δί-
νει το μυαλό μας και όχι το στομάχι μας. Δεν είναι λάθος να το 
γνωρίζουμε αυτό.

• Είναι άλλο πράγμα να αγανακτούμε για τα τόσα δεινά που μας 
φέρνουν οι διεθνείς κυρίαρχοι και άλλο να θελήσεις να τα βά-
λεις μαζί τους ή να τους πας κόντρα. Εάν ρίξεις μια μπουνιά στο 
μαχαίρι αυτό δεν θα πάθει τίποτε, εσύ θα ματώσεις, θα πονέσεις 
και ίσως πεθάνεις από αιμορραγία. Πρέπει να γνωρίζουμε το όριο 
της δύναμης μας. Εκτός εάν αγωνίζεσαι συνειδητά για ελευθερί-
α ή θάνατος.

• Οι καταχθόνιοι εκμεταλλευτές της ζωής των ματιών των αν-
θρώπων, πρώτα τράβηξαν το χαλί από τα πόδια της Ελληνικής 
Κυβέρνησης Σαμαρά. Σήμερα τράβηξαν το χαλί από την κυβέρ-
νηση της Πορτογαλίας. Ακολουθεί η κυβέρνηση της Ισπανίας. 
Και ούτω καθεξής. Δεν είναι καθόλου τυχαία όλα αυτά τα γεγο-
νότα. Σχεδιάζονται σε στεγανά υπόγεια.

• Το κάθε κέρμα ή χαρτονόμισμα του οποιουδήποτε κράτους, 
έχει δύο όψεις. Και οι δύο όψεις όμως, έχουν τον ίδιο στόχο. Την 
κυριαρχία επάνω στους ανθρώπους. Η εξουσία επάνω μας είτε 
εκλεγμένη από μας, είτε βίαιη, έχει τον ίδιο στόχο. Είναι λογικό 
και αποδεκτό, άλλοι να καθορίζουν την ζωή μας, χωρίς την δική 
μας γνώμη ή συγκατάθεση; Είναι λογικό οι λαϊκιστές, οι δημαγω-
γοί, οι πλουτοκράτες, τα λαμόγια, οι κρατικοδίαιτοι, οι συνδικαλι-
στές του συστήματος, οι διορισμένοι, τραπεζίτες να ορίζουν την 
ζωή μας; Εδώ υπάρχει λόγος άμυνας για να επιβιώσουμε. 

• Η δίψα των Δυτικών κρατών για πετρέλαιο και η άκρατη απλη-
στία μας για γρήγορο πλουτισμό, είναι όπλο των ισλαμικών κρα-
τών που παράγουν το πετρέλαιο. Όσοι Δυτικοί κυβερνήτες, 
κατανοούν αυτήν την πραγματικότητα, μπορούν να βρουν λύση 
στην βαρβαρότητα των ισλαμιστών. Αλλιώς πάμε παρακάτω πα-
τώντας στα πτώματα των συνανθρώπων μας. Δεν είναι αυτό η 
λύση του προβλήματος, ούτε αυτό που επιθυμούν οι απλοί άν-
θρωποι. 

• Το χειρότερο πράγμα στην ζωή μας είναι, όταν κάποιος προ-
σπαθεί να σου επιβάλει με την βία την γνώμη του. Το ευχάριστο 
είναι ότι στην δημοκρατία ο κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να πει 
την γνώμη του. Όσοι οφελούνται, καλώς έχει. Για τους άλλους ας 
ακολουθούν την βία. Όμως οι γέροντες λένε. Βία ουδέν πράττει. 
Και τα γερόντια ον συνταξιούχοι, είναι χρήσιμοι στη ζωή μας. Κάτι 
ξέρουν και αυτοί. 

• Τίποτε, απολύτως τίποτε στη ζωή μας δεν δίνεται χάρισμα, 
χωρίς αντάλλαγμα. Το πρόβλημα είναι, είσαι διατιθέμενος και 
αντέχεις να δεχθείς στα τέσσερα, γιατί δεν έχεις άλλη επιλο-
γή. Εδώ ο κάθε ένας από μας, δοκιμάζει τις αντοχές του και τις 
αρχές του. 

• Μπορεί να εξαπατήσεις τον οποιονδήποτε συνάνθρωπό σου, με 
οποιονδήποτε τέχνασμα. Δεν μπορείς να εξαπατήσεις τον εαυτό 
σου. Εγώ είμαι ο εαυτό σου.

• Σε ένα άφορτο καράβι για να ισορροπήσει, βάζουμε θαλασσι-
νό νερό, το οποίο ονομάζουμε, έρμα ή σαβούρα. Σήμερα στην 
Ελληνική Βουλή, υπάρχει πολύ έρμα, αλλά δεν λέει να ισορρο-
πήσει. Το μυστικό είναι να βάλεις το έρμα στα στεγανά που να 
μην μετακυλίονται από την μια πλευρά προς την άλλη.

• Σαν Ελληνικός λαός μέσα στο 2015 κάναμε το ίδιο λάθος τρεις 
φορές, με τους σφυροδρεπανάκηφδες. Τον Γενάρη, τον Ιούλιο, 
τον Σεπτέμβρη. Αυτό αγαπητοί μου συμπολίτες, λέγεται μαζοχι-

σμός. Προς τι, τα δάκρυα και οι κατάρες;

• Το να κυνηγάμε την ουρά μας, βάζοντας φόρους και μειώνο-
ντας τους μισθούς και συντάξεις, όχι μόνο δεν οδηγεί πουθενά, 
αλλά βαθαίνει την τρύπα μέσα στην οποία βουλιάζουμε. Είναι 
σαν να μαθαίνεις κουρέας στο κεφάλι του φαλακρού.

• Ποτέ μην περιμένεις οι συμπολίτες σου, οι συνάνθρωποί σου, 
να κανονίσουν την ζωή σου. Μέγα λάθος. Εσύ και μόνον εσύ με 
την εργατικότητα σου και τον αγώνα σου να διαφεντεύεις την 
ζωή σου. Να πιστεύεις στις δικές σου ικανότητες. Είναι πολύ συ-
νηθισμένο την προσωπική μας τεμπελιά, να την προβάλουμε σαν 
αδικία όλων απέναντι μας. Κουτή αντίληψη.

• Η γυναίκα μου παραπονιέται γιατί κάθε μέρα έχω δέκα ευρώ, 
προσωπικά μου έξοδα. Εγώ της λέγω. Βρε γυναίκα έχουμε και μια 
προσωπικότητα που πρέπει να την συντηρούμε. Ευτυχώς σπανί-
ως έχω απώλεια ευρώ απ’ την τσέπη του παντελονιού μου. 

• Όταν ήμουν μικρό παιδί, έφαγα πολύ ξύλο για να μάθω να 
τρώω τον αστακό και το πλιγούρι. Δεν λέω, ο αστακός είναι νόστι-
μος, αλλά βολεύομαι και με το πλιγούρι. Το πρόβλημα είναι να εί-
σαι αλλεργικός με το πλιγούρι.

• Τα λαζάνια εάν τα κάνετε με κόκκινη σάλτσα, γίνονται λαφα-
ζάνια. Νόστιμα δεν λέω, αλλά είναι απλά σταρόλασπη.

•  Αφού φάμε με την γυναίκα μου ένα νόστιμο και πετυχημένο 
φαγητό, της λέω: Γυναίκα ξέπλυνε λίγο σταφύλι να σταφυλίσω. 
Αυτή μου απαντά : Είσαι χυδαίος και αγροίκος. Γατί βρε παιδιά, 
είπα κάτι άπρεπο; Τελικά ξεπλένει το σταφύλι και τρώμε και οι 
δύο. Άβυσσος η ψυχή της γυναίκας.

• Όταν θέλω να σιχτιρίσω την γυναίκα μου, μιλάω άφωνα. Ενώ 
όταν αυτή θέλει να με βρίσει σκέφτεται φωναχτά.

• Το πολύ το νάνι-νάνι κάνει το παιδί χαϊβάνι. Η πολύ η θεωρί-
α καταντάει αυνανία. Ο Αυνάνας είναι Βιβλικό πρόσωπο που αυ-
τοηδονιζόταν. Οι θεωρητικοί ιδεολόγοι είναι μίγμα Νάρκισσον και 
Αυνάνα.

• Όπως στρώσει ο κάθε ένας μας, εκεί θα κοιμηθεί. Εάν στρώ-
σεις σε κόκκινο σεντόνι, ή θα ξυπνήσεις κατάκοπος από άσχημο 
ύπνο, ή δεν θα ξυπνήσεις καθόλου. Και τα δύο δεν είναι καθό-
λου ευχάριστα.

Πρώτη είδηση : Με βαρύτατες απώλειες ολοκλήρωσε την ψήφιση 
του νέου πολυνομοσχεδίου. η κυβέρνηση καθώς η νέα επώδυνη 
ρύθμιση για τους πλειστηριασμούς οδήγησε σε δύο ανεξαρτητο-
ποιήσεις (Ν. Νικολόπουλου από ΑΝΕΛ και Στάθη Παναγούλη από 
ΣΥΡΙΖΑ) και την παραίτηση του κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Πέρασε με 
153 ψήφους, το πολυνομοσχεδιο με τα προαπαιτουμενα.

Τελικά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν ανέστειλε 
μόνο την υποβολή δηλώσεων και την πληρωμή ΦΠΑ, αλλά όλες 
τις οφειλές των φορολογούμενων των Δήμων που κηρύχθηκαν 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις πλημμύρες. Στη σχετική 
εγκύκλιο (ΠΟΛ) που υπογράφει ο Υφυπουργός Τρύφωνας Αλεξιά-
δης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) στις 
17 Νοεμβρίου 2015 (τεύχος Β, αριθ. φύλλου 2471. Περισσότερα 
στον διαδικτυακό χώρο http://menidiatis.blogspot.gr

Η ανάγκη να ληφθούν άμεσα, μέτρα για την προστασία των οδη-
γών, των επιβατών και των λεωφορείων από τις επιθέσεις νεαρών 
τσιγγάνων, αλλά και την προκλητική συμπεριφορά των τελευ-
ταίων ως επιβατών, επισημάνθηκε στη διάρκεια σύσκεψης που 
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου 2015 στο 
Αμαξοστάσιο Άνω Λιοσίων.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών το Σάββα-
το 7 Νοεμβρίου του 2015. Εκεί αποφασίστηκε η έναρξη των κινη-
τοποιήσεων με σκοπό την ανέγερση του Νέου Σχολείου. στις 19 
και 20 Νοεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυ-
ρίας έξω από το σχολείο

Ο Δήμος Αχαρνών τιμά και επιβραβεύει τους Αθλητικούς Συλλό-
γους, τους Αθλητές και τις Αθλήτριες, για τις επιτυχίες και διακρί-
σεις τους κατά την αγωνιστική περίοδο 2013 – 2014 στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 στις 19:00 στην 
Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών

Χθες Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015 στις εορταστικές εκδηλώσεις 
που διοργανώνει ο Δήμος Αχαρνών για να τιμήσουμε την ημέρα 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου

Δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και οι απόφοιτοι του 1985 από τα 

Λύκεια του Μενιδίου, αντάμωσαν ξανά το βράδυ του Σαββάτου 24 
Οκτωβρίου, στην ταβέρνα της Λεωφόρου Πάρνηθος, «ο Κώστας». 
Αυτή τη φορά μάλιστα, τη βραδιά τους, εκτός από τις μαθητικές 
αναμνήσεις και το αστείρευτο κέφι που κράτησε ως τις μικρές 
ώρες, «στόλισε» και η έκπληξη του Δημήτρη Φωτόπουλου, που 
περιλάμβανε ζωντανή μουσική! 

Με τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του «Μίκη Θεοδω-
ράκη ,σας προσκαλούμε στην συναυλία της Χορωδίας του Συλλό-
γου μας, η οποία θα δοθεί στο

Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων το Σάββατο 21/11/2015, και 
ώρα 19:00

Καλλιτεχνική Δ/νση : μαέστρος Σταύρος Πιοτόπουλος, Λαϊκός Τρα-
γουδιστής : Σταύρος Τσέλιος, Αναγνώστρια η ηθοποιός : Καλλίνα 
Τζίνη, Πιάνο : Κώστας Αναστασόπουλος , Μπουζούκι : Διονύσης 
Κουτσόπουλος

Στο Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης λειτουργεί, χορευ-
τικό τμήμα για παραδοσιακούς χορούς για ενήλικες κάθε Τετάρτη 
απο τις 19:30 έως τις 21:00, στην οδό Βιζυήνου και Μόλας δίπλα, 
στο Μίνι Μάρκετ «Πόντος». Για περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλ: 6973682683 Παναγιώτης Μαράτσης

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 (11 Νοε. κατά το Π.Η.) επί τη εορτή 
των Αγίων Μηνά Βίκτωρος και Βικεντίου, στην Ιερά Μονή Παναγία 
Κανάλα εορτάζει το Θαυματουργό παρεκκλήσιο του Αγίου Μηνά, 
το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου της Ιεράς Μονής. Των τελε-
τών, του Εσπερινού της παραμονής, καθώς και ανήμερα της Θείας 
λειτουργίας, θα χοροστατήσει Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών 
κ.κ. Δωροθέου. Αθρόα αναμένεται η παρουσία των πιστών, στις 
θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς μονής Παναγία Κανάλα.

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 09.00 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Πευκακίων το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών 
(Π.Κ.Ρ.) θα τελέσει τον καθιερωμένο ετήσιο εορτασμό της Παναγί-
ας της Προυσσιώτισσας, Προστάτιδας της και του Π.Κ.Ρ.

 Στις 28 Νοέμβρη ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 μ.μ., η Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ 
ΑΧΑΡΝΩΝ διασκεδάζει με χορό και ζωντανή μουσική στην Ταβέρνα 

«ο ΜΗΤΣΗΣ» (Πάρνηθος 22, Αχαρνές τηλ. 210 2465698). Τιμή πρό-
σκλησης 15€, όλα πληρωμένα. Για προμήθεια προσκλήσεων στα 
τηλέφωνα 6979117604 & 6934714965.

Ο Σύλλογος Τριτέκνων σας καλεί να παρακολουθήσουμε την Μου-
σικο- θεατρική παράσταση «Πριν το χάραμα» των Θανάση Παπαθα-
νασίου, Μιχάλη Ρέππα 50% έκπτωση τιμή εις. μόνο 10 ευρώ. Για 
συμμετοχή στα τηλ 6936514536 - 6997001816

Ο δικός μας Χρήστος εμφανίστηκε μαζί με εκπαιδευτικούς κι άλλα 
παιδιά από το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» των Άνω Λιοσίων και μίλησε για το «Πα-
νηγύρι της Αγάπης» το 2ήμερο χριστουγεννιάτικο Bazaar που διορ-
γανώνεται κάθε χρόνο στο Σύνταγμα.

Πολιτική προφητεία Ευρώπης Κοσμίδη : «Μέσα στη δυστυχία του 
κόσμου, ο Alexis Tsipras μοιάζει τυχερός. Μια το προσφυγικό, 
έπειτα ο Νίκος Φίλης, στη συνέχεια οι καταγγελίες του Giannis 
Panousis, τώρα τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Παρίσι, προσωρι-
νές κρυψώνες της προσωπικής του ανεπάρκειας. Δεν είναι ο μό-
νος, βέβαια, έχουν καλλιεργηθεί από ανάγκη πολλά “ηγετικά” 
προφίλ σε δύσκολες συγκυρίες».

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του εκλεκτού συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις
Από τον Διευθυντή της έκδοσης 
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Α κ ο ύω  –  Β λ έ π ω  - Σχολιάζω 

ΤΑΣΟΣ ΧΙΟΣ ΣΕ ΤΖΤΖΙΚΩΣΤΑ 
 Αποδυναμώνετε ο Δήμος μας!

Το θέμα της αποδυνάμωσης του Δήμου Αχαρ-
νών από τις υπηρεσίες του δημοσίου έθιξε ο 
Αναπληρωτής Δήμαρχος - Αντιδήμαρχος διοί-
κησης Αναστάσιος Χίος προς τον κ. Απόστολο 
Τζιτζικώστα. Ανέφερε ότι παρά την έκταση και 
τον Πληθυσμό του Δήμου, η Περιφέρεια βρί-
σκεται στην Παλλήνη ενώ τα τελευταία χρόνια 
έχουν «φύγει» οι υπηρεσίες του ΙΚΑ, η Πρωτο-
βάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Πε-

ριφέρειας καθώς κι άλλες υπηρεσίες, που εξυπηρετούσαν τους 
κατοίκους της περιοχής.
«Αποδυναμονώμαστε διαρκώς και το μόνο που μας μένει είναι τα 
προβλήματα. Είναι αδικία γι’ αυτό τον ιστορικό Δήμο».



Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015�

H Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών θα υλοποι-
ήσει για ακόμα μία χρονιά Σχολές Γονέων 
για τους γονείς των παιδικών σταθμών του 
Δήμου μας.
Σκοπός του έργου είναι να συνεπικουρήσει 

τον σύζυγο και γονέα, ώστε να μπορεί να 
ανταποκριθεί με επιτυχία στο σύνθετο και 
δύσκολο ρόλο που απαιτούν οι σύγχρονες 
κοινωνικές συνθήκες. 
Το πρόγραμμα, θα συντονίζεται από ειδι-

κό ψυχολόγο, είναι διάρκειας 50 εκπαιδευ-
τικών ωρών και θα ξεκινήσει άμεσα.
Οι γονείς που ενδιαφέρονται παρακαλού-

νται να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική 
Υπηρεσία της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρ-
νών στα τηλέφωνα:

210 2477 900 και 210-240 6630
 (κα Ντίνα Καραδήμα)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΦΑ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αγιασμοί για καλή Σχολική Χρονιά, στους 
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών

Αγιασμός τελέστηκε σε όλους τους 
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρ-
νών παρουσία των παιδιών, των γονιών 
ή κηδεμόνων τους, των Νηπιαγωγών, 
του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών, 
της Διευθύντριας της Δημοτικής Φροντί-
δας Αχαρνών και του προέδρου κ. Γιώρ-
γου Δασκαλάκη.

Τους Αγιασμούς τέλεσαν οι εφημέρι-
οι των ενοριών όπου ανήκουν οι Παι-
δικοί Σταθμοί, οι οποίοι ευχήθηκαν σε 
προσωπικό και παιδιά, καλή χρονιά και 
καλή Φώτιση. 

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών κ. Γιώργος Δασκαλάκης, ευχή-
θηκε στα παιδιά και το προσωπικό των 

Παιδικών Σταθμών να έχουν μια δημι-
ουργική χρονιά και να πραγματοποιή-
σουν πολλές και χρήσιμες παιδαγωγικές 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

Όπως τόνισε, βούληση του Δημάρχου 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών είναι, η απρόσκο-
πτη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών 
και η υποστήριξη με κάθε μέσο της 
παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής δια-
δικασίας. 

“Σχολή Γονέων” για τους γονείς των παιδικών σταθμών 

Δωρεάν λογοθεραπευτικές 
αξιολογήσεις παιδιών

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ανταποκρινόμενη σε αιτήματα 
γονιών και παιδαγωγών των παιδικών σταθμών που εποπτεύει, 
συνεχίζει το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων και ενημερωτι-
κών συναντήσεων με θέματα που αφορούν στα παιδιά.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους και στο χώρο των Παιδικών Σταθμών, δωρεάν λογο-
θεραπευτικές αξιολογήσεις των παιδιών που φοιτούν σ’ αυτούς.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η έγκυρη διά-
γνωση και κατ’ επέκταση η σωστή καθοδήγηση των γονιών στην 
περίπτωση εντοπισμού δυσκολιών ή αδυναμιών του παιδιού.

Οι γονείς θα παραλάβουν από την υπεύθυνη παιδαγωγό της τά-
ξης του παιδιού τους έντυπο συναίνεσης στην αξιολόγηση όταν 
αυτό κριθεί απαραίτητο από τη λογοθεραπεύτρια. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΦΑ
 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Απίστευτη  συγκέντρωση στις Αχαρνές υπέρ 
του Απόστολου Τζιτζικώστα  οργάνωσε το 

«Παλικάρι του Λαού» µε την σφραγίδα της νίκης 

Η συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε  στο ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ ΚΛΑΜΠ, 
το βράδυ της Πέµπτης  19 Νοεµβρίου 2015, µε κεντρικό οµιλη-
τή  τον πρώην υπουργό  και υποστηρικτή της νίκης του Από-
στολου Τζιτζικώστα, για την προεδρία του κόµµατος της Ν.∆. 
κ. Μάκη Βορίδη. 

Με αυτή την µεγάλη συγκέντρωση, του  Παναγιώτη Γρηγοριάδη, 
σφράγισε  την νίκη  στον Απόστολο Τζιτζικώστα στο  ∆ήµο Αχαρνών. 

Έντονη ήταν η παρουσία της Νεολαίας Αχαρνών, µε χαιρετισµό 
αισιοδοξίας από την πρόεδρο Νεολαίας Ασπροπύργου Αλεξάνδρα 
Μαντουλίδου.

«Παλικάρι του Λαού» µε την σφραγίδα της νίκης 

το βράδυ της Πέµπτης  19 Νοεµβρίου 2015, µε κεντρικό οµιλη-
τή  τον πρώην υπουργό  και υποστηρικτή της νίκης του Από-
στολου Τζιτζικώστα, για την προεδρία του κόµµατος της Ν.∆. 

Ξεκάθαρη δέσµευση 

Απόστολου Τζιτζικώστα 

στους Έλληνες  

του  Πόντου

Με γνώµονα το συµφέρον και τα χρόνια προβλήµατα των Ελ-

λήνων του Πόντου, υπεβλήθησαν στον υποψήφιο για την Προ-

εδρεία της Νέας ∆ηµοκρατίας,  Απόστολο Τζιτζικώστα, σειρά 

αιτηµάτων µε απώτερο σκοπό να δοθούν άµεσα λύσεις σε όσα 

επί σειρά  ετών ταλαιπωρούν και ταπεινώνουν τους Έλληνες 

του Πόντου ώστε να βρούµε πάλι το δρόµο µας και να προστα-

τεύσουµε την ιστορία µας, την αξιοπρέπειά µας και τα συµφέ-

ροντά µας. 

Μόνο έτσι η νέα γενιά των Ποντίων θα µπορεί να διασφαλίσει 

την ταυτότητά της και να διεκδικεί υπερήφανα τη θέση που της 

αναλογεί µέσα στην κοινωνία.  

Στην απόφασή µας να στηρίξουµε την υποψηφιότητα του 

Απόστολου Τζιτζικώστα συνέτεινε η ειλικρινής και ξεκάθαρη 

δέσµευσή του για όλα τα παραπάνω. 

Η δική µας ξεκάθαρη υποστήριξη στο πρόσωπό του αφορά το 

παρόν και το µέλλον των Ελλήνων του Πόντου.
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Με ευλάβεια, ιερό πόθο, ευταξία και ευπρέπεια, ο 
πιστός λαός της Έγκωµης, Κύπρου, υποδέχθηκε το 
Ιερό Λείψανο του Αγίου Σεραφείµ του Σαρώφ, του 
µεγάλου αυτού Αγίου της Ρωσικής γης και όλης της 
Εκκλησίας.
Το ιερό αυτό θησαύρισµα της πίστεως µας εκό-

µισε, από το Μενίδι Αττικής, ο Γενικός Αρχιερατι-
κός της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλιού, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως Πρωτοπρεσβύτερος Εµµανουήλ 
Σέρβος, πλαισιούµενος από τον Προϊστάµενο του 
Ιερού Ναού Παναγίας Σουµελά Μενιδίου, όπου φυ-
λάσσεται το σεπτό Λείψανο, π. Γρηγόριο Πιγκά-
λωφ.
Η υποδοχή έγινε µε κάθε επισηµότητα στα προ-

πύλαια του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων Μακε-
δονίτισσας, όπου ο κλήρος, ο ∆ήµαρχος Έγκωµης 
κ. Ζαχαρίας Κυριάκου και ο πιστός λαός της περιο-
χής προσήλθαν για να τιµήσουν και να λάβουν την 
ευλογία από τα χαριτόβρυτα λείψανα του Αγίου.
Στην συνέχεια ακολούθησε ο Μέγας Πανηγυρικός 

Εσπερινός επί τη εορτή της Συνάξεως των Αρχαγ-

γέλων στο τέλος του οποίου πραγµατοποιήθηκε 
λιτάνευση του σεπτού Λειψάνου και των εικόνων 
του Αγίου Σεραφείµ και των Αρχαγγέλων γύρω από 
τον Ναό.
Το Ιερό Λείψανο του Οσίου Σεραφείµ του Σαρώφ, 

το οποίο αποτελεί το µεγαλύτερο κειµήλιο της 

Ρωσικής εκκλησιαστικής παραδόσεως, παρέµεινε 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας 
έως το πρωί της 13ης Νοεµβρίου 2015 και καθη-
µερινά θα τελούνται λατρευτικές συνάξεις και θα 
ψάλλεται η Παράκληση προς τον Άγιο.

         Αναδηµοσίευση από http://www.romfea.gr

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Στην Κύπρο το λείψανο 
του Οσίου Σεραφείµ του Σαρώφ 
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Σε επέμβαση αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών 
υπεβλήθη ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 

Ο κ. Κασσαβός, μετά από έντονη αδιαθεσία, με-
ταφέρθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου,  στο Γενικό 
Κρατικό Αθηνών  Γ. Γεννηματάς, όπου διεγνώσθη με 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο και αντιμετωπί-
στηκε άμεσα και επιτυχώς. Η κατάσταση της υγείας 
του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά, για προλη-
πτικούς λόγους, θα παραμείνει στο Νοσοκομείο για 
λίγες ημέρες και πολύ σύντομα θα επιστρέψει στα 
καθήκοντά του.

Στο διάστημα αυτό, καθήκοντα αναπλήρωσης του 
Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών 
Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Αναστάσι-
ος Χίος.

Το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου συνεδρίασε η Εκτελεστική 
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών, ώστε τα μέλη της να ενημερωθούν 
αναλυτικά για την πορεία της υγείας του Δημάρχου και να συζητη-
θούν οι  όποιες ενέργειες απαιτούνται  για να διασφαλιστεί η απρό-
σκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

Στην Εκτελεστική Επιτροπή συμμετείχαν οι κ.κ. Αναστάσιος Χίος 
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Θρακομακεδόνων, Θεόφιλος Αφουξενίδης Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών, Παναγιώτης Πολυμενέας Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών, 
Ορφανίδης Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασί-
νου, Θεόδωρος Συρινίδης Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανα-
κύκλωσης, Ελένη Σαχσανίδη Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, 

Αντώνης Παλιούρας Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέ-
τησης του Πολίτη και Αχαρνών.

Επίσης, ο κ Γιώργος Δασκαλάκης Πρόεδρος της Δημοτικής Φρο-
ντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.), η κα Μαρία Ναυροζίδου Πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), ο κ. Νί-
κος Γκασούκας Πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
«ΑΡΩΓΗ», ο κ. Γιώργος Σιδηρόπουλος Πρόεδρος της «Επενδυτικής 
Αχαρνών», ο κ. Κωνσταντίνος Καρυδάκης Πρόεδρος της Πρωτοβάθ-
μιας Σχολικής Επιτροπής, και η κα Γεωργία Ευθυμιάδου Τουμανίδη 
Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

 Σας ενημερώνει η νομική 
σύμβουλος της  εφημερίδας μας 

Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

Οι νέες ρυθμίσεις για 
τα τέλη κυκλοφορίας

Την ένταξη όλων σχεδόν των οχημάτων 
στο σύστημα τελών κυκλοφορίας προ-
βλέπει η τροπολογία του πολυνομοσχε-
δίου, που κατατέθηκε στη Βουλή. Με τις 
νέες ρυθμίσεις, αναπροσαρμόζονται τα 
τέλη κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να 
διαπιστώνονται μειώσεις στα παλαιότερα 
οχήματα (άνω των 10 ετών) και αυξήσεις 
στα νεότερα, που είναι και υψηλότερης 
εμπορικής αξίας. 

Με τέσσερις διαφορετικές ταχύτητες ρυθμίστηκαν τα 
τέλη κυκλοφορίας οχημάτων για το 2016, τα οποία δια-
μορφώνονται ως εξής: 

Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν προ του έτους 2000 
προβλέπεται μείωση των τελών από 5,66% έως 6,82%. Συ-
γκεκριμένα, τα τέλη τροποποιούνται για οχήματα κυβι-
σμού άνω των 1.358 κυβικών εκατοστών. 

Για τα οχήματα υψηλού κυβισμού και συγκεκριμένα άνω 
των 1.929 κυβικών εκατοστών που ταξινομήθηκαν από το 
2001 έως το 2005 προβλέπεται μείωση των τελών κατά 
4,55%. Ωστόσο, δεν προβλέπεται καμία μείωση για τα χα-
μηλότερα κυβισμού οχήματα αν και μεγάλης ηλικίας. 

Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν από το 2006 έως το 
2010 προβλέπεται αύξηση των τελών, εφόσον αυτά είναι 
άνω των 1.357 κ.ε. Οι αυξήσεις θα είναι της τάξης του 4,55% 
έως 6,67% ανάλογα με τον κυβισμό του αυτοκινήτου. 

 Στο σύστημα τελών κυκλοφορίας εντάσσονται 96.000 
αυτοκίνητα που μέχρι σήμερα απαλλάσσονταν από το σύ-
στημα και τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα μετά την 30ή Οκτωβρίου 2010. Πρόκειται για τα 
αυτοκίνητα που εκπέμπουν ρύπους πάνω 90 έως και 100 
μικρογραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. 
Εκτός τελών θα παραμείνουν περίπου 4.000 αυτοκίνητα 
που έχουν ρύπους κάτω των 90 μικρογραμμαρίων διοξει-
δίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Οι ιδιοκτήτες των οχη-
μάτων αυτών θα πληρώσουν τέλη από 82 έως 90 ευρώ. 

Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν από τον Νοέμβρι-
ο του 2010 και μετά και εκπέμπουν ρύπους άνω από 100 
μικρογραμμάρια διοξειδίου το άνθρακα ανά χιλιόμετρο θα 
αυξηθούν τα τέλη από 10 έως 50 ευρώ.

Αλλαγές επέρχονται και στα υβριδικά αυτοκίνητα. Συ-
γκεκριμένα για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα που 
ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 
31.12.2010 και για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες 
μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίες πρώτης τα-
ξινόμησης στην Ελλάδα με κυλινδρισμό άνω των 1.549 
κ.ε. (αντί των 1.929 κ.ε. που ίσχυε μέχρι σήμερα) θα κατα-
βάλλουν τέλη κυκλοφορίας τα οποία αναλογούν στο 60% 
(αντί 50%) των τελών των αντίστοιχων συμβατικών αυτο-
κινήτων. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιά-
δης επισήμανε την μείωση των βαρών για τα παλαιά αυ-
τοκίνητα μεγάλου κυβισμού και την αύξηση για τα νέας 
τεχνολογίας. «Οι αυξήσεις που έρχονται είναι μικρές» υπο-
στήριξε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, όμως 
σύμφωνα με την έκθεση του γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους υπολογίζεται ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 
13.000.000 ευρώ ετησίως.

 Αισιόδοξος ο Γιάννης Δέδες για την δημιουργία 
του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών 

Η διεκδίκηση της Ένωσης Συλλόγων - 
Κηδεμόνων Αχαρνών, αλλά και του Συλ-
λόγου Γονέων – Κηδεμόνων του 21ου 

Δημοτικού και 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρ-
νών στην περιοχή της Μπόσκιζας για την 
κατασκευή του σχολείου που χρονίζει εδώ 

και 15-16 χρόνια, τώρα φαίνεται ότι παίρνει 
τον δρόμο της πραγματοποίησης. 

Η επίσκεψη του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ της Πε-
ριφέρειας Αττικής κ. Γιάννη Δέδε, τη Δευ-
τέρα 16 Μαΐου στην εταιρία «Κτηριακές 
Υποδομές ΑΕ» (πρώην Ο.Σ.Κ.) και η συνά-
ντησή του με τον Πρόεδρο και Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο κ. Ηρακλή Δρούλια, καθώς 
και υπηρεσιακούς παράγοντες απέφερε 
θετικά αποτελέσματα, ήτοι: Η μελέτη εί-
ναι υπερώριμη, αλλά και η μετεγκατάστα-
ση του σχολείου σε οικόπεδο των «ΚΤΥΠ 
ΑΕ» στην ίδια περιοχή Μπόσκιζα, έχει απο-
φασισθεί.

Παραμένει όμως, να πραγματοποιηθεί η 
δημοπράτηση του συνολικού έργου ύψους 
περίπου 6 εκ. ευρώ και η ένταξή του στο 
νέο ΕΣΠΑ, που αναμένεται να ολοκληρω-
θεί στους επόμενους μήνες, πριν το κα-
λοκαίρι. 

Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Ι Κ Α  Κ Α Ι 
Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Α  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α 
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 36 χρόνια μετά, υπέγραψαν μια ακόμη κοινή σελίδα της 
ζωής τους οι απόφοιτοι του 1979 του πρώτου Λυκείου Αχαρ-
νών. Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015, στην κοσμική ταβέρνα 
«ΠΙΝΔΟΣ» της Λ. Πάρνηθος, μαζεύτηκαν 90 συμμαθητές που 

έμειναν μαζί για πολλές ώρες και δεν έλεγαν να ξεκολ-

λήσουν. Χόρεψαν, τραγούδησαν, θυμήθηκαν, γέλασαν, νο-
στάλγησαν, συγκινήθηκαν, μέχρι που βράδιασε για τα καλά, 
αλλά το κουδούνι δεν έλεγε να χτυπήσει για σχόλασμα… Δέ-
στε καρέ – καρέ το πλούσιο φωτοτερπορτάζ από την εκδή-
λωση στο διαδίκτυο http://menidiatis.blogspot.gr/

 Στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του προστάτη 
της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ παραβρέθηκε 

ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός. Η δοξολογία πραγ-
ματοποιήθηκε στη Σχολή Ικάρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέ-
λειας στο Τατόϊ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, παρουσία της 
Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας της χώρας. 

Στο περιθώριο της δεξίωσης που παρατέθηκε στους χώρους 
της Σχολής Ικάρων, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός δήλω-
σε: «Η Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι, αποτελεί πηγή 
έμπνευσης και υπερηφάνειας για τον Δήμο Αχαρνών και τους 

κατοίκους μας, κυρίως τα νέα παιδιά που γοητεύονται από τα 
υψηλά ιδανικά και τις αξίες που αντιπροσωπεύει η Σχολή Ικά-
ρων. Ο Δήμος Αχαρνών τιμά την Σχολή Ικάρων που αποτελεί 
ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας, και ένα σύμ-
βολο ανδρείας, θάρρους και πίστης στην πατρίδα μας». 

Στις εκδηλώσεις εκπροσώπησαν την πόλη μας ο Βουλευτής κ 
Ιωάννης Δέδες εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής και ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ Αθηναγόρας, 

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρ-
νών διένειμε 21,5 τόνους ακτινίδια σε 1.200 ωφελούμε-

νους, καθώς και σε ενορίες του Δήμου Αχαρνών, την Πέμπτη 
11 Νοεμβρίου 2015 στο χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου 
Αχαρνών. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος διανομής οπωροκηπευτικών σε ευπαθείς κοινωνικοοικο-
νομικά οικογένειες.

 Στο πανελλαδικό συλλαλητήριο συμμετείχε δυνα-

μικά σήμερα Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ο Σύλλογος Τριτέκνων 

Αν. Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά», μέλος της Πανελλαδικής Ομο-

σπονδίας Τριτέκνων. Οι Τρίτεκνοι των Αχαρνών με επικεφαλής 

την Πρόεδρο της «Ζεστής Αγκαλιάς» Μαρία Ναυροζίδου, ενώ-

θηκαν με τους χιλιάδες διαδηλωτές διεκδικώντας.... «Όχι άλλα 

μέτρα όχι άλλη φτωχοποίηση των οικογενειών, όχι άλλη εξα-

θλίωση. Ζητούμε δικαίωμα στην εκπαίδευση ,στην αξιοπρεπή 

επιβίωση ,εργασία για τα παιδιά μας, την υγειά…» «Να παραμεί-

νουν τα παιδιά μας στην Ελλάδα». Αγωνιζόμαστε για την υπο-

γεννητικότητα το Δημογραφικό βόμβα στα θεμέλια της χώρας 

μας. Θέλουμε μια ΕΛΛΑΔΑ με ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ» 

 Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 ο δημιουργός του συμπλέγ-
ματος του Πανός με τη Νύμφη, Σπύρος Ντασιώτης επισκέφτηκε το 
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών, και πραγματοποίησε την 
ετήσια συντήρηση του γλυπτού του. Με την ευκαιρία αυτή ο γλύπτης 
μίλησε για το έργο του στους μαθητές και στους καθηγητές του 5ου 
Γυμνασίου Αχαρνών, που πραγματοποιούσαν εκείνη την ώρα επίσκεψη 
- ξενάγηση στο Μουσείο μας. 

Θυμίζουμε, ότι το έργο αυτό είναι το πρώτο street art έργο που έγι-
νε ποτέ στην περιοχή μας. Το έργο είναι φιλοτεχνημένο πάνω στον 
κορμό του παλαιότερου ελάτου της Πάρνηθας, ηλικίας 600 ετών. Το 
έλατο αυτό κάηκε στη μεγάλη πυρκαγιά του 2007 και με την άδεια 
του δασαρχείου μεταφέρθηκε, φιλοτεχνήθηκε και κοσμεί την είσοδο 
του Μουσείου μας.

 Εγκάρδιο κλίμα συνάντησε ο υποψήφιος 
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος 
Μητσοτάκης που το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 
στο πλαίσιο του προεκλογικού εσωκομματι-
κού αγώνα, βρέθηκε στο Δήμο Αχαρνών και 
στην Κεντρική Πλατειά του Άγιου Βλασίου. 

Ο υποψήφιος Πρόεδρος άναψε κερί στον 
Πολιούχο, χαιρέτισε τους θαμώνες του 
«Μπύρου» και της «La Poeta» κι εν συνεχεί-
α, μίλησε σε συγκεντρωμένους στο καφέ 
Museum.

Τον προσφώνησαν η πολιτευτής Ευρώπη 

Κοσμίδη και ο πρώην δημ. σύμβουλος Θρακ-
νων Γρηγόρης Κωφός. 

Αναχωρώντας, πέρασε από το καφέ του Κι-
τσαρώνα, οπού συνάντησε τον Ντίνο Βρεττό 
και ήπιαν ένα τσιπουράκι με τον Μίμη Κα-
τσανδρή και άλλους συνδημότες μας.
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Την προεκλογική του περιοδεία έκλεισε ο Υποψήφιος για 
την Προεδρεία της ΝΔ Απόστολος Τζιτζικώστας στις Αχαρνές 
την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Πρώτη στάση του Απόστολου Τζι-
τζικώστα που συνοδευόταν από τον Βουλευτή της Περιφέρει-
ας μας Μάκη Βορίδη και τον Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής και συμπολίτη μας Χάρη Δαμάσκο, ήταν 
το δημαρχιακό Μέγαρο όπου τον υποδέχθηκε ο αναπληρω-
τής Δήμαρχος Αναστάσιος Χίος μαζί με Αντιδημάρχους. Η αδι-
αθεσία του Δημάρχου ήταν αυτή που συζητήθηκε στην αρχή 
αφού δεν είχαν περάσει μόλις λίγες ώρες από την είδηση πως 
είχε μεταφερθεί με καρδιακό πρόβλημα στο Νοσοκομείο. Ο κ. 

Χίος του ανέλυσε εν συντομία τα σοβαρότατα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει η πόλη των Αχαρνών ενώ εστίασε στο γε-
γονός πως παρότι ο Δήμος μας είναι ένας από τους μεγαλύ-
τερους και σε πληθυσμό και σε έκταση οι δημόσιες υπηρεσίες 
έχουν φύγει με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ταλαιπωρούνται. 

Επόμενη στάση η Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών & Αττικής «Ο Κα-
πετάν Ευκλείδης».Τον επίσημο φορέα των Ποντίων στις Αχαρ-
νές και έναν από τους μεγαλύτερους Συλλόγους της Αττικής 
επισκέφτηκε ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο Αντιπρόεδρος Χα-
ράλαμπος Τοπαλίδης μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο υποδέ-
χτηκαν στα γραφεία της Λέσχης τον Υποψήφιο Πρόεδρο. Ο κ. 
Τοπαλίδης αναφέρθηκε όχι μόνο στα προβλήματα της Λέσχης 
αλλά κυρίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
των Αχαρνών ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια που μαστίζονται 

από την οικονομική κρίση.
Τελευταία στάση Τζιτζικώστα η Ιστορική & Λαογραφική Εται-

ρεία των Αχαρνών Τελευταία στάση του Υποψήφιου Προέ-
δρου ήταν η ΙΛΕΑ όπου τον υποδέχτηκε αρκετός κόσμος στην 
Κεντρική Πλατεία.Ο Πρόεδρος Γιώργος Φυτάς και το Διοικη-
τικό Συμβούλιο ξενάγησαν τον Απόστολο Τζιτζικώστα στους 
χώρους του Μουσείου, του ευχήθηκαν καλή επιτυχία και του 
πρόσφεραν ένα συλλεκτικό βιβλίο από την ΙΛΕΑ. Στην επίσκε-
ψη ανάμεσα στον κόσμο που περίμενε να συναντήσει τον Απ 
Τζιτζικώστα ηταν ο Αντιπρόεδρος του Δημ Συμβουλίου Μιχα-
λης Βρεττός και ο Επικεφαλής της παράταξης Παναγιωτης 
Γρηγοριάδης. 

Την Τετάρ-
τη 04/11/2015 , 
το απόγευμα, τελέ-
στηκε η ακολουθία 
αγιασμού για πρώτη 
φορά και στα Καλλι-
τεχνικά Τμήματα της 
ΔΗ.Κ.Ε.Α. παρουσία 
του διδακτικού προ-
σωπικού, μαθητών 
και γονέων. 

Η Πρόεδρος, Μαρία 
Ναυροζίδου απόλυτα 

ικανοποιημένη από την ανταπόκρισή της στις ανάγκες και απαιτήσεις των πο-
λιτών - τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να ακούει την ανήσυχη φωνή του καλλι-
τέχνη πολίτη - αναφέρθηκε στην υλοποίηση των δηλώσεων και δεσμεύσεων 
της για αναβάθμιση του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου και τη δημιουργία νέων 
τμημάτων

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

 Κάθε λόγο να αισθάνεται υπερή-
φανο έχει φέτος το Μενίδι, για την εκ-

προσώπηση του από εθελοντές στον 
Κλασικό Μαραθώνιο 2015 . Ασπροπρό-
σωπο έβγαλε τον Δήμο των Αχαρνών η 
Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Ολυ-
μπιακού Χωριού, που πήρε μέρος με 40 
μέλη. 

Ανάμεσα στους εθελοντές διακρίναμε 
τα μέλη της «C.O.V.E.R.T» και συντοπί-
τες μας, Σπύρο Καραβία και Κωνσταντί-
νο Νιώρα, που το πρωί της Κυριακής 8 
Νοεμβρίου, βρέθηκαν στην κορυφαία 
αθλητική διοργάνωση, συνοδεύοντας 
την αποστολή του Ολυμπιακού Χωριού. 

Το μεσημέρι της Κυριακής 15.11.2015 στη φιλόξενη 
ταβέρνα του Νίκου Παππά, στους Θρακομακεδόνες, 
η Λαογραφική Εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,αναβίωσε για 
άλλη μια χρονιά η παραδοσιακή παραγωγή τσίπουρου 
και όπως ήταν λογικό και επόμενο κυριάρχησε το κέφι 
και ο χορός χάριν στην καταπληκτική εξαμελή ορχή-
στρα νέων, οι οποίοι με το μεράκι, το θαυμάσιο παίξιμο 
και την αυθεντικότητα των παραδοσιακών τραγου-
διών, οδήγησαν το γλέντι μέχρι αργά το απόγευμα. 

Την ίδια μέρα πραγματοποιήσαμε και το 2ο Διαγωνι-
σμό Φασολάδας (με στόχο την προβολή και ανάδει-
ξη του πατροπαράδοτου αυτού Ελληνικού φαγητού). 
Οι διαγωνιζόμενοι έφερναν την κατσαρόλα τους με τη 
μαγειρεμένη φασολάδα.

Κατά γενική ομολογία των κριτών δυσκολεύτηκαν 
στην αξιολόγηση, μια και όλες οι κατσαρόλες δεν 

υστερούσαν σε ποιότητα. Τελικά αναδείχθηκαν οι 

τρεις καλύτεροι, ήτοι: πρώτο βραβείο το Νο 2 
η κ. Βαρβάρα ΜΠΑΚΑΛΗ, δεύτερο βραβείο το Νο 5 
οι κ.κ. Νίκος ΤΡΑΚΑΣ και Ιωάννης ΝΙΚΑΣ (η φασολά-
δα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ) και 3ο Βραβείο ο κ. Γεώργιος ΚΩ-
ΤΣΙΑΝΑΣ. 

Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Αντιδήμαρχος Αχαρνών & Θρακομακεδόνων κ. Ανα-
στάσιος Χίος με τη σύζυγο του, ο Κοσμήτορας του Π. 
Κ. Θ. κ. Κων. Καλογεράς, ο κ. Ιωάννης Φρέρης και άλλα 
μέλη του ΡΟΤΑΡΥ, η κ. Φρόσω Γιαννακοπούλου εκ μέ-
ρους της ΣΕΟ, η κ. Σταθούλα Καρτάνου εκ μέρους Προ-
σκόπων, η κ. Μηλέα Παππά Πρόεδρος και ο κ. Πέτρος 
Κατσίκης Διευθυντής του Λαογραφικού Μουσείου Άρ-
του του Βαρνάβα και πολλοί φίλοι.  

 Για ακόμη μία φορά το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας έδωσε το στίγμα 
του. Σε συνεργασία με την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών , διοργάνωσε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 

στο Αρχελάου Θέατρο εκδήλωση με θέμα: «Ο αγώνας με τον καρκίνο του μαστού δεν είναι άνισος!». Συμμετείχαν 
ιατροί εξειδικευμένοι και με πολύχρονη εμπειρία στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και συγκεκριμένα ο 
κ. Γεώργιος Μπούτσικος, Γενικός Χειρουργός, κλινική «Λευκός Σταυρός» και επιστημονικός συνεργάτης Νοσοκομεί-
ου «Μητέρα», η κ. Ειρήνη Βελακούλη, Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού, τ. Επιμελήτρια Ακτινολογικού τμήματος Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών και ο κ. Γεώργιος Πεχλι-
βανίδης, Γενικός Χειρουργός, τ. Διευθυντής 
Χειρουργικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομεί-
ου Αθηνών, Νοσοκομείο «Μητέρα» . Το πα-
ρών έδωσε ο μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, ο οποί-
ος προλόγισε της εκδήλωσης, οι βουλευτές 
κ.Δέδες και κ. Μπούρας και πλήθος παραγό-
ντων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Η εκδήλωση έληξε με ερωτήσεις και συ-
ζήτηση με το κοινό και με βραβεύσεις τόσο 
του ιδιοκτήτη του θεάτρου κ. Σιδηρόπου-
λου που το παραχώρησε δωρεάν, όσο και 
των ομιλητών από τους επισήμους.



Κυριακή 22 Νοεμβρίου 201510

Σημαντική συνάντηση για την 
ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου είχε ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός

Ένα σημαντικό βήμα για την 
ανάδειξη και προστασία του 
Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών 
πραγματοποιήθηκε με τη συνά-
ντηση του Δημάρχου Αχαρνών κ 
Γιάννη Κασσαβού με τον Πρόε-
δρο του Σωματείου Διάζωμα και 
πρώην Υπουργό κ Σταύρο Μπέ-
νο στο Δημαρχείο Αχαρνών. 

Η ατζέντα της συνάντησης πε-
ριλάμβανε την πορεία εργασιών 
για την ανάδειξη του Αρχαίου 
Θεάτρου, τις γραφειοκρατικές 
και μη δυσκολίες που μένει 

ακόμα να ξεπεραστούν και το μέλλον των ανασκαφών. Ακόμη, συζητήθηκαν αναλυτικά οι επόμενες 
κινήσεις τόσο από πλευράς του Δήμου Αχαρνών όσο και των κινήσεων πολιτών με σκοπό την ευαισθη-
τοποίηση των αρμόδιων φορέων για την επίσπευση των εργασιών ανασκαφής και την προστασία του 
αρχαίου μνημείου. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός δήλωσε ικανοποιημένος από τη συνάντηση, εκφράζοντας τη βεβαι-
ότητα ότι πολύ σύντομα θα δρομολογηθούν σημαντικές εξελίξεις σε ότι αφορά τις εργασίες ανάδειξης 
του Θεάτρου. Χαρακτήρισε πολύ θετική τη συνεργασία και στήριξη του Σωματείου Διάζωμα, Πολίτες για 
τα Αρχαία Θέατρα, το οποίο έχει μέχρι σήμερα συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη και προστασία πολλών 
αρχαίων μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. 

Επίσης, ο Δήμαρχος κ Κασσαβός αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη χορηγία των δύο φορέων, του Επι-
σκηνίου και του Διαζώματος που από τους «Κουμπαράδες τους» θα χρηματοδοτήσουν την εκπόνηση 
οικονομοτεχνικής μελέτης προκειμένου ο Δήμος να διεκδικήσει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την 
συνέχιση των εργασιών ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών. Ο Δήμαρχος τόνισε ιδιαιτέρως 
την άριστη συνεργασία που έχει με την Πρόεδρο του Επισκηνίου κ. Μαρία Μίχα που έχει κάνει σκοπό 
της ζωής της την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου, ενώ την ευχαρίστησε προσωπικά γιατί ανταποκρίθη-
κε άμεσα στο κάλεσμα του να ενώσουν τις δυνάμεις τους. 

Στη συνάντηση παρών ήταν η κα Μίχα Μαρία, εκ μέρους της Κίνησης Πολιτών «Επισκήνιο», η οποία 
εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση σταθμό για τη δρομολόγηση 
σημαντικών εξελίξεων για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρ-
νών κ Κατσιγιάννης και η δημοσιογράφος κα Αθηνά Περράκη.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται έντονο κύμα ανομίας και λεηλασίας στο πρώην Βασιλικό 
Κτήμα Τατοΐου. 

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου αναφέρει πως τις προηγούμενες μέρες 
κατέστρεψαν στο Τατόι τα μαρμάρινα κασπό που χρόνια έστεκαν μπροστά από το κτήριο του διευ-
θυντηρίου και αντιστέκονταν στο χρόνο και την αδιαφορία της πολιτείας να τα προστατέψει!

Πιο  συγκεκριμένα μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση  αναφέρονται τα εξής: 
«Το μίσος ήταν τόσο που όχι μόνο τα αναποδογύρισαν από τις θέσεις τους αλλά έσπασαν επίσης 

τα βασιλικά εμβλήματα Γεωργίου Α΄ που έφεραν στις άκρες. Η ανομία έχει μετατρέψει τους τελευ-
ταίους μήνες το Τατόι σε βομβαρδισμένο τοπίο και σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο με άτομα από 
όλη την Αθήνα να πηγαίνουν εκεί να κλέβουν, να λεηλατούν, να βρωμίζουν.

Την άθλια αυτή εικόνα αντιμετωπίσαμε κατά τη ξενάγηση στο Τατόι του Ιταλού πρεσβευτή. Στεί-
λαμε άμεσα τη φωτογραφία στο υπουργείο Πολιτισμού και ενημερώσαμε όλες τις κρατικές αρχές. 

Επίσης, θέσαμε το Σύλλογο Φίλων Κτήματος Τατοΐου στη διάθεση του υπουργείου Πολιτισμού για 
να βοηθήσουμε να μεταφερθούν άμεσα σε στεγασμένο χώρο τα αντικείμενα και να αποθηκευτούν, 
όπως άλλωστε είχαμε ζητήσει εδώ και πέντε χρόνια. Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλ-

λογος Φίλων Κτήματος 
Τατοΐου δεν έχει δικαίω-
μα να αγγίξει τίποτα από 
όλα αυτά χωρίς την άδεια 
της επίσημης πολιτείας.

Ευχόμαστε και ελπίζου-
με η πολιτεία να δράσει 
άμεσα, διαφορετικά εί-
μαστε αναγκασμένοι να 
χρησιμοποιήσουμε κάθε 
πρόσφορο μέσο στα 
πλαίσια του νόμου για 
να αντιμετωπιστεί αυτή 
η τραγική κατάσταση 
στην οποία έχει περιέλ-
θει τους τελευταίους μή-
νες το πρώην Βασιλικό 
Κτήμα στο Τατόι.  Πηγή  : 
naftemporiki.gr

Λεηλασίες και βανδαλισμοί στο 
πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου
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ÁÎÅ×ÁÓÔÅÓ ÌÍÇÌÅÓ 

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ
 Ç ïéêïãÝíåéá Ãéþñãïõ ÄáóêÜëïãëïõ, åõ÷áñéóôåß 

üëïõò üóïé óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôçí 

áðþëåéá ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò

ÁÈÁÍÁÓÉÁÓ ÄÁÓÊÁËÏÃËÏÕ 
Åðßóçò åõ÷áñéóôïýìå üóïõò êáôÝèåóáí óôåöÜíï óôç 

óïñü ôçò Þ ÷ñÞìáôá óå åõáãÞ éäñýìáôá. 

ÔÁ ÁÍÇØÉÁ - ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

 ÅÔÇÓÉÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ
Ôåëïýìå ôï ÓÁÂÂÁÔÏ 28 Íïåìâñßïõ 2015 êáé þñá 8.30 ð.ì. ÅÔÇÓÉÏ 

ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ, óôïí Éåñü Íáü Áã. Äéïíõóßïõ – Á÷áñíáß, ãéá ôçí áíÜðáõóç 

ôçò øõ÷Þò ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò ÌçôÝñáò ÃéáãéÜò ÁäåëöÞò êáé Èåßáò

ÅËÅÍÇÓ ÌÐÏÓÄÁ
ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÇÓ: ÉùÜííçò êáé Èåïäþñá

Ï ÃÁÌÐÑÏÓ ÔÇÓ: Ëåùíßäáò Íéêïëüðïõëïò

ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ ÔÇÓ: Êùíóôáíôßíïò, Ìáñßá

ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ ÔÇÓ: ÁèáíÜóéïò êáé ÁããÝëá

ÔÁ ÁÍÉØÉÁ ÔÇÓ - ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ
Åõ÷áñéóôïýìå åê âÜèïõò êáñäéÜò, 

üëïõò üóïé óõìðáñáóôÜèçêáí

óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôï èÜíáôï ôïõ ëáôñåõôïý ìáò 

Óõæýãïõ, ÐáôÝñá, Ðáððïý êáé ÐñïðÜððïõ

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ËÁÓÊÏÕ 
 (ËÁËÁÔÓÇÓ) 

Ç ÏéêïãÝíåéá ôïõ 

 40/ÇÌÅÑÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ 
Ôåëïýìå ôçí ÊÕÑÉÁÊÇ 29 Íïåìâñßïõ 2015 êáé þñá 09.00 ð.ì.,

 40/ÇÌÅÑÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ, óôïí Éåñü Íáü Áã. Ãåùñãßïõ, Á÷áñíÝò, 

ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò Óõæýãïõ, 

ÐáôÝñá, Ãéïõ, Áäåëöïý êáé Èåßïõ

ÍÉÊÏËÁÏÕ ÓÕÊÁ
Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: Ìáñßá 

ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ: ÁíáóôÜóéïò, Áéêáôåñßíç, ¢ííá 

Ï ÐÁÔÅÑÁÓ ÔÏÕ: ÁíáóôÜóéïò ÓõêÜò 

ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ ÔÏÕ: Ìáñßá êáé ÁëÝîáíäñïò Ôóéþëçò

ÄÞìçôñá êáé ÄçìÞôñçò ÊáëáôæÞò, Áñéóôüäçìïò ÐáðáúùÜííïõ

ÔÁ ÁÍÉØÉÁ ÔÏÕ - ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

ÉÄÉÁÉÔÅÑÅÓ ÐÑÏÓÊËÇÓÅÉÓ ÄÅÍ ÈÁ ÓÔÁËÏÕÍ

 40/ÇÌÅÑÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ
Ôåëïýìå ôï ÓÁÂÂÁÔÏ 05 Äåêåìâñßïõ 2015 êáé þñá 9:30 ð.ì. 40/

ÇÌÅÑÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ, óôïí Éåñü Íáü ¢ãéïõ Äéïíõóßïõ, Á÷áñíþí, õðÝñ 

Áíáðáýóåùò ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò Óõæýãïõ, ÐáôÝñá, 

Ðáððïý êáé Èåßïõ

ÓÔÕËÉÁÍÏÕ ÔÅËÙÍÉÁÔÇ 
Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: ÉùÜííá 

ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Èåëîéüðç êáé Ðáíáãéþôçò ÓÜââáò , 

 Ìáñßá êáé Óðýñïò Âñåôôüò, 

 Âáëåíôßíá êáé Çëßáò Ìðáëéïýóçò

ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: ×ñÞóôïò –ÔáîéÜñ÷çò êáé Êùíóôáíôßíïò – ÑáöáÞë

Ç ïéêïãÝíåéá èá äå÷èåß óõëëõðçôÞñéá óôï êõëéêåßï ôïõ Íáïý.

 40/ÇÌÅÑÏ ÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ 
ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ

Ôåëïýìå ôçí ÊÕÑÉÁÊÇ 29 Íïåìâñßïõ 2015 êáé þñá 9.30 ð.ì., 

40/ÇÌÅÑÏ ÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ, óôïí Éåñü Íáü ÊïéìÞóåùò 

Èåïôüêïõ - Á÷áñíáß ãéá ôçí áíÜðáõóç 

ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò 

Õéïý, ÐáôÝñá êáé Ößëïõ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÉÙÁÍ. 
ÊÁÔÓÁÍÄÑÇ

Ç ÌÇÔÅÑÁ: ÖùôåéíÞ

ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: ÖùôåéíÞ, ÉùÜííçò

ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ - ÏÉ ÖÉËÏÉ

Ç ïéêïãÝíåéá èá äå÷èåß óõëëõðçôÞñéá óôï êõëéêåßï ôïõ ÍÁÏÕ.

 40/ÇÌÅÑÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ
Ôåëïýìå ôï ÓÁÂÂÁÔÏ 21 Íïåìâñßïõ 2015 êáé þñá 9:30 ð.ì. 

40/ÇÌÅÑÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ, óôïí Éåñü Íáü ¢ãéïõ Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò, 

¢íù Á÷áñíþí, (óôçí ïäü Ìüëáò), ÕðÝñ Áíáðáýóåùò 

ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò ÐáôÝñá, Ðáððïý, 

Áäåëöïý êáé Èåßïõ

ÍÉÊÏËÁÏÕ ÑÁÌÌÏÕ
ÔÁ ÔÅÊÍÁ: Áóçìßíá ÑÜììïõ, Åõèõìßá êáé ÉùÜííçò ÂëÜìçò, 

 ÁèáíÜóéïò êáé ¢ííá ÑÜììïõ.

ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: ×ñÞóôïò, Íßêïò, Ìáñãáñßôá. 

Ç ïéêïãÝíåéá èá äå÷èåß óõëëõðçôÞñéá óôï êõëéêåßï ôïõ Íáïý.

40/ÇÌÅÑÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ
Ôåëïýìå ôçí ÊÕÑÉÁÊÇ 22 Íïåìâñßïõ 2015 êáé þñá 11.30 ð.ì., 

40/ÇÌÅÑÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ, óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ ÐáíôåëåÞìïíïò,

 ÍÝïõ Íåêñïôáöåßïõ - Á÷áñíþí, ãéá ôçí áíÜðáõóç

 ôçò øõ÷Þò ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò, Óõæýãïõ, ÌçôÝñáò, ÃéáãéÜò,

 ÁäåëöÞò êáé Èåßáò

ÁÈÁÍÁÓÉÁÓ ÄÁÓÊÁËÏÃËÏÕ 
Ï ÓÕÆÕÃÏÓ: Ãåþñãéïò 

ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: ÅëÝíç êáé Íßêïò, Áñ÷ïíôïýëá

ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ - ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ 
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στις Αχαρνές νεόδμητο διαμέρισμα 1ου ορόφου, σε διώρο-
φη οικία, 100 τ.μ. με τρεις κρεβατοκάμαρες, μπάνιο, ενιαίο σαλόνι, κουζίνα, 
ηλιακό, θωρακισμένη πόρτα, συναγερμό, αποθήκη και αυτόνομη θέρμανση. 
Τιμή 400 ευρώ. Τηλ. 6977 838998. 4Δ133.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 82 τ.μ. 2ου ορόφου, στο κεντρικό Μενίδι, οδός 
Παυσανίου 5-7, κατασκευής 2000, προσεγμένη με πυλωτή, αυτόνομη θέρ-
μανση, κατάλληλη για επαγγελματική στέγη. (Ιδανικό για Ιατρείο, Γραφεία, 
Μικρές Επιχειρήσεις). Τηλ. 6947 459780. 4Δ133.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 75 τ.μ. περίπου πρώτου ορόφου στο Κεντρικό 
Μενίδι, Οδυσσέως 18, ανακαινισμένο, με θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας. 
Ενοίκιο 250 ευρώ, Τηλ: 210 2469673, 6973214792. 4Δ132

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕπΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚόΣ χώΡΟΣ, ΚΑΤάΛΛηΛΟΣ 
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤήΡΙΑ, ΙΑΤΡΕίΑ, ΒΡΕΦΟΝηπΙΑΚό ΣΤΑθΜό, 
ΕξΟπΛΙΣΜέΝΟ ΣΕ ΓΡΑΦΕίΑ ΚΑΙ ΝΤΟυΛάπΕΣ, πΛηΣίΟΝ 

ΓηπέδΟυ ΑχΑΡΝΑϊΚΟύ, ΙωΑΝ. ΒΑΡΕΛά 21 ΚΑΙ ΣωΤ. 
πηΓΑδά. ΤηΛ. 210 2468851. 6δ132

ΜΑθηΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6972 601252. 
4Δ133.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαιτέρα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασί-
ου, Λυκείου, τιμές προσιτές. Τηλ: 6973214792, 210 2469673. 4Δ132
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος με πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνα-
σίου – Λυκείου, περιοχών Αχαρνών και Θρακομακεδόνων. Τιμή ανά ώρα 10 
ευρώ. Τηλ. 6974 385248. 4Δ131.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αγγλικών με μεταπτυχιακό, σπουδές εις Αγγλία και πολυετή 
εμπειρία, παραδίδει ιδιαιτέρα μαθήματα για όλα τα επίπεδα.Ειδικά μαθήματα 
για μαθητές, φοιτητές, υποψηφίους Πανεπιστημίων, Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού και επαγγελματίες. Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία, Προσιτές τιμές. 
ΤΗΛ. 6937 855982. 6Δ132
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια 30 
έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗ εντύπων αναλαμβάνει απόφοιτος Γενικού Λυκείου χωρίς μεταφο-
ρικό μέσο (πόρτα – πόρτα) στις Αχαρνές. Τηλ 6974962940. 4Δ134
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα με συστάσεις, ζητά να εργαστεί ως εξωτερική βοηθός ή και 
με την ώρα, για φροντίδα ηλικιωμένων κλπ. Τηλ. 6943 916552. 4Δ134.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κυρία για φύλαξη ηλικιωμένης, για 24/ωρη φροντίδα. Αμοιβή 500 
ευρώ τον μήνα. Τηλ. 6977 157808. 4Δ132.
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ Τμήματος Εκπαίδευσης και ΑΓΩΓΗΣ στην προσχολική ηλι-
κία, με πολυετής εμπειρία στην Ειδική Αγωγή, αναλαμβάνει την φροντίδα 
ατόμων με Ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) για δημιουργική απασχόληση και παράλ-
ληλη στήριξη. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6949 554630 Βαλεντίνη. 8Δ133
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον καθαρισμό και περιποί-
ηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων και οικοπέδων. Τιμή 20 
ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. Ανέστης 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας και βοηθός μάγειρα για μόνιμη ή διήμερη – τριήμερη 
εργασία στην Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ. Τηλ. 210 2467961
ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΟΜΠΕΣ από κ. Γιώργο. Τηλ. 210 2462553

δΙΑΦΟΡΑ
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σε ευπαθείς ομάδες δημοτών, φυτώρια δένδρων, μεταξύ 
αυτών και βερυκοκιές. Τηλ. 6974 537283.
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης και υπόδυσης για μικρούς και μεγάλους σε απο-
δεδειγμένα άπορες και πολύτεκνες οικογένειες. Τηλ. 6974 537283.

πωΛΟυΝΤΑΙ ΚόΤΕΣ ΕΛΕύθΕΡηΣ ΒΟΣΚήΣ (ΑΛΑΝΙάΡΕΣ), ΓΙΑ 
ΑυΓά ή ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΡόΛΑ, ΜόΝΟ 10 ΕυΡώ ΕΚάΣΤη, ΚΑθώΣ 
ΕπίΣηΣ ΚΑΙ ΚΟΚόΡΙΑ ΜΕΓΑΛόΣωΜΑ 20 ΕυΡώ έΚΑΣΤΟΣ. 
ΤηΛ. 697

ΓΝωΡΙΜΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ 42χρονη, εμφανίσιμη, ευγενική, ζητεί γνωριμία με Έλληνα κύριο, 
40 έως 45 ετών, με σκοπό τον γάμο. Τηλ. 6981 035626. 4Δ131

Ο ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ το γέ-
νος ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΣΤΕΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΚΡΥΣΤΑΛΙΑΣ, 
το γένος ΜΟΥΖΑΚΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο 
που θα γίνει, στην ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ το γένος 
ΖΕΠΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΤΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙ-
ΔΩΝ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το γένος 
ΚΙΤΣΑ , που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έλθουν σε γάμο που θα γίνει, στον 
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ το γένος ΚΑ-
ΛΑΤΖΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩ-

ΑΝΝΗ και της ΣΟΦΙΑΣ, το γένος ΝΑΥ-
ΡΟΖΙΔΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 
ΚΟΣΜΑ και της ΣΤΑΘΟΥΛΑΣ το γένος 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ-
ΛΗΝΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ και της ΝΑΥΣΙΚΑΣ, 
το γένος ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, που γεννή-
θηκε στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν 
σε γάμο που θα γίνει, στην ΒΑΡΥ-
ΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥ και της ΖΩΗΣ το γένος 
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 
του ΙΩΑΝΝΝΗ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, 
το γένος ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ, που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟυ

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ.,

 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - Αχαρναί 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Υιού, 

Αδελφού, Εξαδέλφου και Ανεψιού 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΤΟΝΑ 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Δημήτριος και Θάλεια

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Περικλής, Σωτήριος, Ουρανία και Παντελής Στρεμμένος, 

 Ελένη Ντόνα, Παν. Ντόνας 

ΟΙ ΘΕΙΟΙ – ΟΙ ΘΕΙΕΣ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου –Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΛΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φανή και Δημήτρης Μπακογιάννη,  Ελένη και Τσιμπίκος Διακάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μυρτώ και Κων/νος , Αναστασία και Κων/νος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αιμιλία χήρα Γεωργίου Σαρλή, Θεανώ Σαρλή,  

Πέτρος και Αικατερίνη Σαρλή

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 

στο καφενείο ΓΚΙΚΑ (Κεντρική πλατεία Αχαρνών)

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

ΝΕΟ Δ. Σ. της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών
Μετά από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στην 1 Νοεμβρίου 2015 και σε συ-

γκρότηση σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ηπειρωτών 

Αχαρνών, η κατανομή των αξιωμάτων έχει ως παρακάτω:

Πρόεδρος : Μελπομένη Καράλη 

Αντιπρόεδρος: Θεοφάνης Μεντής

Γεν Γραμματέας: Αμαλία Κύρκου

Ταμίας: Γεώργιος Πανής

Μέλη: Παναγιώτης Κύρκος 

 Γεώργιος Κύρκος 

 Μαρία Φελέκη

Αναπληρωματικό Μέλος: Ανθούλα Κασιόλα

Καλή δύναμη στο νέο Δ.Σ. 

γιατί θα την χρειαστεί σίγουρα.....

ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 Στον αγαπητό και ξεχωριστό φίλο 

 και συνάδελφο που έφυγε ξαφνικά 
Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Γιάννη Κοντογιώργο, 

Το πρωί της περασμένης Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2015 ανήμερα της εορτής του οσίου 
Ιωάννου του Ελεήμονος Νείλου, μας αποχαιρέτισες και πέταξες ψηλά.

 Εκεί που πας θα είσαι ελεύθερος - ανεξάρτητος - δυνατός να μας προσέχεις και να μας 
προστατεύεις όπως έκανες πάντα. 

Φεύγοντας αφήνεις πίσω το προσωπικό στίγμα σου σε πολλά πράγματα, στην ζωή, στην 
κοινωνία, στην εργασία, στην πόλη, στην γειτονιά και ιδιαίτερα στην σύζυγό σου Βάϊα, 
στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου.

Καλό ταξίδι σου ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι που σε αγαπήσαμε και θα σε αγαπάμε για 
πάντα και θα είσαι για πάντα στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. 
Θερμά συλλυπητήρια. Να είστε καλά, να ζήσετε να τον θυμάστε.

Για φίλους και Συναδέλφους 
 Γιώργος Νιώρας 
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22/11/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ 

Κύπρου 76. 
ΤΗΛ. 210 2469800

23/11/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ Λεωφ. 

Φιλαδελφείας 47. 

ΤΗΛ. 210 2440400-800

24/11/2015 ΤΡΙΤΗ 

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ 

Αριστοτέλους 132.

ΤΗΛ. 210 2462255

25/11/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

Ηρώων Πολυτεχνείου 51. 

ΤΗΛ. 210 2477711

26/11/2015 ΠΕΜΠΤΗ 

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 

Αριστοτέλους 185. 

ΤΗΛ. 210 2477442
27/11/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ Λεωφ. 
Καραμανλή 38-40. 
ΤΗΛ. 210 2446460

28/11/2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Λεωφ. Δημοκρατίας 272. 
ΤΗΛ. 210 2310318

29/11/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Αριστοτέλους 50.
ΤΗΛ. 210 2466478

30/11/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
Φιλαδελφείας 239 Κ. 

Μύλος. ΤΗΛ.210 2316737
1/12/2015 ΤΡΙΤΗ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 
Λ. Θρακομακεδόνων 117. 

ΤΗΛ.210 2430204
2/12/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Πάρνηθος 
118. ΤΗΛ. 210 2403004

3/12/2015 ΠΕΜΠΤΗ 
ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ. 210 2316673

4/12/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Λεωφ. 

Θρακομακεδόνων 47. 
ΤΗΛ. 210 2402794

5/12/2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αγ. 

Κωνσταντίνου 16. 
ΤΗΛ. 210 2460251

6/12/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ 
Αγίου Διονυσίου 82. 
ΤΗΛ. 210 2444771

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Μεταπτυχιακό Σχολικής Ψυχολογίας
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συµβουλευτική σε: Γονείς, Ζευγάρια, Ενήλικες, Παιδιά.
Για θέματα:

Διαχείρισης ανθρωπίνων σχέσεων 
- Υπογονιμότητας Διαχείρισης άγχους 

-Διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων (φόβου, θυμού 
κλπ) 

- Πένθος παιδιών -Δυσκολιών των παιδιών 
στη σχολική μελέτη και ενδοσχολική συμπεριφορά.

Ιατρείο: Δεκελείας 75 Α - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2441257 και 6932 136530, 

Mail:karagianniteo@yahoo.com 

Α Λ Λ Ε Ρ Γ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ενηλίκων & παίδων

Μαρσώνη Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου
τ. ιατρός Λαϊκού Νοσοκ. και παίδων Αγλαϊα Κυριακού

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας & κλινικής Ανοσολογίας
Αλλεργικά τεστ, Αλλεργικό άσθμα, Αλλεργική ρινίτιδα, Τροφικές 

αλλεργίες, Αλλεργία σε φάρμακα, Δερματίτιδες (έκζεμα – κνίδωση – 
αγγειοοίδημα), Ανοσοθεραπεία, Latex

Πάρνηθος 9 & Μουστακάτου – Αχαρναί – Τ.Κ. 13674
Τηλ.: 210 2442322 και 6936 972 336

Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6972 996421

e-mail : vmatzaraki@gmail.com

Βασιλική Α. Ματζαράκη MD, PhD
Καρδιολόγος

Τ. Επιμελήτρια Καρδ. Κλινικής ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Ιωακείµ Α. Αγνιάδης  M.D.
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Επιστ. Συνεργάτης ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Λ. Πάρνηθος 103 & Σουλίου 
Αχαρνές 13671, 1ος όροφος

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6946 791668

22- 11- 2015 Έως 06-12-2015
Στις εφημερίες των Φαρμακείων, διανυκτερεύει ένα κάθε βράδυ

Τηλ.: 698 5861 697

ΕξΩΡΑϊΣΤΙΚόΣ-ΠΟλΙΤΙΣΤΙΚόΣ ΣύλλΟγΟΣ λΑθέΑΣ

Ανακοίνωση  γενικής Συνέλευσης  

Ο Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Λαθέας καλεί παλαιά και 

νέα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσή του της Κυ-

ριακής 22 Νοέμβρη 2015, στις 11:00 πμ στην οδό Χελμού 20, με 

21 θέματα-αιτήματα-προτάσεις του Συλλόγου προς τη Δημοτική 

Αρχή, με προεξέχον την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα γίνει την Κυριακή 29 Νοέμ-

βρη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
  t Ενδοσκοπήσεις t Παιδο ΩΡΛ t Νευροωτολογία - 

t Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
t Έλεγχος ιλίγγου t Εμβοών 

-tΑλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 tΘεραπεία Ροχαλητού

t Διαταραχές φωνής t Αντιμετώπιση
                 Δευτ. και Παρ.: 9.30-12.30 - Δευτ. έως Παρ. 17.30 - 21.00 

Φιλαδέλφειας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673
Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

13674

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
MD, ΡHD ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Επιμελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας
tΠιστοποιημένος στον Υπέρηχο Καρδιάς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
t Ειδικευθείς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών.
t Διενεργεί Στεφανιογραφία και Αγγειοπλαστική μέσω της κερκιδικής αρτηρίας (χέρι), 

tΔιαδερμική αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδας.
tΣτο Ιατρείο γίνεται υπέρηχος (triplex) καρδιάς, holter ρυθμού και πιέσεως.

Ιατρείο : Χαρ. Τρικούπη  197, 14564 Κηφισιά 
Τηλ.  2130365669 – Κιν.  6998070000 - e-mail: dimitris@damaskos.com

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 88 – ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ. 6946 362983 και 6972 537625

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ 
ΣΑΛΟΝΙΑ – ΚΑΜΑΡΕΣ – ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ – ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΘΗΚΕΣ – ΣΙΦΙΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΤΙΒΑΝΙ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΟΡΘΟΠEΔΙΚΑ LATEX

ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΝΟΥΛΑΠΙΑ

Στα μέτρα που θέλετε ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ευκολίες πληρωμής

ΣΤΡΩΜΑΤΟΛΥΣΕΙΣ KALLAS STROM
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