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Γιορτινά Χριστούγεννα 
στις Αχαρνές 

Ο Δήμος Αχαρνών και η Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Αχαρνών φοράει το γιορτινό της 
χαμόγελο και σε πείσμα των καιρών βάζει στό-
χο να διατηρήσει φωτεινά τα χαμόγελα μικρών 
και μεγάλων, γεμίζοντας την πόλη μας φώτα, 
χρώμα και αισιοδοξία.

Το εορταστικό κλίμα που δημιουργεί ο Δήμος 
μας, εκπέμπει το χαρμόσυνο μήνυμα και φιλο-
δοξεί να μας ενισχύσει με αισιοδοξία.

Η Κεντρική Πλατεία μας μετατρέπεται σε 
«ΦΩΤΕΙΝΗ».

Ο εορταστικός φωτισμός σ’ ολόκληρη την 
πόλη θα δίνει ένα χαρμόσυνο μήνυμα σ’ αυτή 
τη δύσκολη εποχή.       ΣΕΛ.6

Μπορεί να φαίνεται υπερβολικός 
ο τίτλος όμως δεν είναι. Γιατί τη-
ρουμένων των αναλογιών, αποτέ-

λεσε, σε τοπικό επίπεδο, την αντίστοιχη της 
ιστορικής δίκης, κατά την οποία ο Ανδρέας 
βρέθηκε στο εδώλιο του Ανωτάτου Ειδικού 
Δικαστηρίου.

Η πολύκροτη δίκη κράτησε με κομμένη 
ανάσα όλο το Μενίδι, γιατί ο πρώην Δήμαρ-
χος αποτελεί μια από τις πιο αγαπητές φυσι-

ογνωμίες της πόλης.
Μετά από τις καταθέσεις όλων των μαρτύ-

ρων προέκυπτε ότι ήταν ένας άνθρωπος αδι-
αμφισβήτητης ηθικής που είχε αποποιηθεί 
την οικογενειακή κληρονομιά για χάρη του 
Δήμου, χρόνια προτού θέσει υποψηφιότητα 
για το αξίωμα του Δημάρχου

Η ομόφωνη αθωωτική Απόφαση, που άκου-
σε από τα χείλη της Πρόεδρου, το απόγευμα 
της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου αποτέλεσε για 
το Σπύρο Στριφτό την απόλυτη δικαίωση. 

Η δικαστική περιπέτειά του πήρε τέλος, 
το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2015 

Ανοιχτό κάλεσμα του Απόστολου Τζιτζικώστα: «Στις 20 Δεκεμβρίου 
ο κόσμος να κατέβει μαζικά να ψηφίσει για να κλείσει η πληγή της παράταξης» 

 Αθώος ο Στριφτός 
στη δίκη του αιώνα

«Αυτό που επείγει και πρέπει να γίνει άμεσα, 
είναι να τελειώσουν οι εκλογές για να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία και να κλείσει έτσι η πληγή 
που άνοιξε στην παράταξη» τονίζει ο κ. Τζιτζι-
κώστας και συμπληρώνει πως «Αυτό που έγινε 
στις 22 Νοεμβρίου, ήταν πολύ άσχημο. Ταλαι-
πώρησε τους νεοδημοκράτες, τους ταπείνω-
σε. Αισθανθήκαμε όλοι οργισμένοι με αυτό 
που έγινε και ο μόνος τρόπος για να κλείσει 
αυτή η πληγή, είναι πρώτον να ολοκληρωθεί 

γρήγορα η διαδικασία, και δεύτερον, να προ-
σέλθουν μαζικά οι νεοδημοκράτες και οι φί-

λοι αυτής της παράταξης εκείνη τη μέρα στις 
κάλπες, για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυ-
μα. Πιστεύω ότι όχι μόνο θα υπάρξει μαζική 
συμμετοχή, αλλά η συμμετοχή θα είναι μαζι-
κότερη από αυτό που αναμενόταν να έχουμε 
εκείνη την Κυριακή. Αυτό δεν είναι επιθυμία, 
είναι δική μου εκτίμηση, που αποκόμισα μέσα 
από τις περιοδείες μου σε όλη την Ελλάδα». 

Ολόκληρο το ρεπορτάζ  στη σελίδα 5

 Ο Μητροπoλίτης Ησύχιος, υποδέχθηκε τον  
Αλέξη Τσίπρα στο Πατριαρχείο Ιεροσολήμων 
Μια ευχάριστη έκπληξη, για τους συμπο-

λίτες μας ευλαβείς προσκηνυτές, στους 
Αγίους Τόπους στο τέλους Νοεμβρίου 
2015. Βρέθηκαν στο Πατριαρχείο Ιεροσο-
λήμων, στις 26 Νοεμβρίου, την ώρα που 
ο συμπολίτης μας Σεβάσμιώτατος Μητρο-

πολίτης Καπιτωλιάδος κ.κ. Ησύχιος, υποδε-
χόταν τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, 
όπου τον ακολούθησαν στην προσκυνημα-
τική ξενάγηση στο Πατριαρχείο και στο Ιερό 
Ναό της Αναστάσεως. Αποκαλυπτική η φω-
τογραφία από την συνάντηση αυτή. 

 Ολόκληρο το ρεπορτάζ στη σελίδα 7
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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

Πλήρης με θεωρητικές προσεγγίσεις, πνευματώδεις αναφορές, 
συνοικιακούς προβληματισμούς, άναρχες συμπαιγνίες, χρωματικούς 
εξωραϊσμούς και αναστεναγμούς συγκίνησης συνεχίζεται η μετε-
κλογική περίοδος.

Το φαινόμενο της σκιαγραφικής αποτύπωσης και  περιγραφής  
προβλημάτων και απόψεων αφήνει άφωνο το κοινό, το οποίο με με-
γάλη ανυπομονησία περιμένει τα προγράμματα απεξάρτησης από 
την ευδαιμονία αποτυχημένων συνδικαλιστών και την αναλγησία 
κομματικών μηχανισμών.

Και ήδη τα πρώτα δείγματα έφθασαν, δίνοντας το στίγμα για  πνευ-
ματικές καλλιέργειες που θα ανθίσουν στην συνέχεια σφυρηλατη-
μένες με  καλέμια πλουμισμένα από ροζ φτερά και πούπουλα, τα 
νέα εργαλεία της ρητορικής τέχνης, μιας και τα σκεπάρνια επιτέλε-
σαν το ιστορικό τους καθήκον και ως εκ τούτου, να θεωρούνται  ξε-
περασμένα. 

Στα κατάστιχα των απόντων χαράχθηκαν με ανεξίτηλα σημάδια 
όλα τα στοιχεία του ρίψασπη πολεμιστή ιδεολογιών παρωχημένων 
αντιλήψεων, σε αντίθεση με τα αστυνομικά πρότυπα σε περίοδους  
κυνηγιού μαγισσών.

Τότε η ενοχή του μαχητή ιδεολόγου αποδεικνύονταν από τα ση-
μάδια του κνούτου, στα οικολογικά πάρτι που εκτυλίσσονταν στα δι-
αμορφωμένα για vip΄s τουριστικά δώματα της εξορίας. 

Σήμερα πιστοποιείται σε θαμπές εμετικές οθόνες και κίτρινες σελί-
δες,  στολισμένες και διακοσμημένες από ρεξικέλευθα ασυμβίβαστα 
και απαλλοτριωμένα προϊόντα της συκοφαντικής μεταρρύθμισης!

Η χρήση οικο-λογικού απορρυπαντικού ενδείκνυται και συνιστά-
ται για τις αναθυμιάσεις από τις αναφορές ταλαντούχων αλλά κα-
θυστερημένων κατά πολλές δεκαετίες μαθητών της συκοφαντικής, 
παλιάς ειδικότητας που αναφέρει ο  Πλούταρχος  γ’  αυτούς που κα-
τήγγειλαν το αποτρόπαιο γεγονός της κλοπής  σύκων, από την πόλη 
της Παλλάδας!

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες επιστημονικές έρευνες, 
ανάλυσης πολιτικών αξιών σε κλίμακα μπουάτ! 

Η αξία αυτής της σημειολογικής - στατιστικής έρευνας, μπορεί να 
προκαλέσει αληθινή επανάσταση στην παραμελημένη και υποβαθ-
μισμένη πολιτική κουλτούρα. 

Η σημασία της έρευνας αυτής, ενισχύεται και επαληθεύεται από το 
γεγονός της σχεδόν ταυτόχρονης παρουσίασης,   έκθεσης παλαιών  

ιδεών στην διάρκεια της οποίας μοιράζονται ως δώρα, ψηφοδέλτια 
εσαεί υποψήφιων αναμορφωτών!

Στους ανυποψίαστους πολίτες και μελλοντικούς ψηφοφόρους, 
δεν θα φαίνονταν και άσχημη η ιδέα να κατέβουν σε  ομοιόμορφους 
σχηματισμούς την ημέρα του εκλογικού θριάμβου όλοι μαζί, οι φτη-
νοί περαστικοί των τριών ευρώ, οι ευσεβείς αντιμνημονιακοί, μετά 
οι απόντες και τέλος οι αναδυόμενοι ταλαντούχοι νέοι σπιλωτές 
προσώπων και  ασκούμενοι απόφοιτοι ανώτερων ιδρυμάτων καλ-
λιέργειας της συκοφαντικής τέχνης, πλαισιούμενοι από μάστορες 
ανοικοδόμησης της νέας σχολής καταρράκωσης του ηθικού, ειδι-
κών και στη περιφρούρηση πατροπαράδοτων κειμηλίων άνευ αξί-
ας και σημασίας.

Εκεί πίσω από το παραβάν θα κατακεραυνώσουν την χρησιμοποίη-
ση των ιερών κανόνων, σαν εφαλτήριο ανάδειξης. 

Θα σκορπίσουν τον κρυμμένο στα ψηφοδέλτια άνθρακα για να ισο-
πεδώσουν όλους τους ιερόσυλους αποδέκτες,  που τόλμησαν να 
εγκαταλείψουν τις γραφές, τα σύμβολα και τις παραδόσεις της νέας 
ιεροσύνης, χωρίς την ευχή και  έγκριση του ιεροφάντη! 

Θα εκμηδενίσουν αυτούς που εγκατέλειψαν τις ιεροτελεστίες 
προβολής φωτισμένων ηγετών  και τις τελετουργίες κατήχησης δια-
κεκριμένων μανδαρίνων, χωρίς την άδεια των αρχών!

Συκοφαντίας, εγκώμιον νέον
Γράφει ο Τάσος Βαρελάς 

Θέματα Επικαιρότητας 

Το Νέο Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών 

Μετά από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες και σε συγκρότηση σε 
σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων 
Αχαρνών, η κατανομή των αξιωμάτων έχει ως παρακάτω:

Πρόεδρος: Νίτσα Βαρελά
Αντιπρόεδρος: Ρένα Κουμπούρη
Β΄Αντιπρόεδρος: Μαρία Παγώνα

Γεν Γραμματέας: Ελένη Φυτά - Μουστακάτου
Ταμίας: Ελένη Ελευθεράκου

Έφορος Οικονομικού: Ελένη Νίκα
Ειδική Γραμματέας: Κατερίνα Μαρίνη

Καλή δύναμη στο νέο Δ.Σ.
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• Μέσα σε αυτόν τον βρώμικο πόλεμο που κάνουν οι αφιονισμένοι 
εξτρεμιστές Ισλαμιστές, με όλη την κτηνωδία και την βαρβαρότη-
τα, και την υποκρισία των Δυτικών δυνάμεων για φτηνό πετρέλαιο, 
μας έρχονται στο νου τα λόγια του προπάππου μας Θουκυδίδη που 
έλεγε : Πατήρ πάντων ο πόλεμος. Με απλά λόγια, η κυριαρχία μας 
επάνω στους συνανθρώπους μας. Είναι στη φύση των ανθρώπων 
αυτό το κουσούρι, και δεν θεραπεύεται. Δεν καταλαβαίνω τους αν-
θρώπους που σπουδάζουν Πολιτικές Επιστήμες. Σπουδάζουν Επαγ-
γελματίες Ψεύτες; Προς τι; 

• Όταν τα Βουβάλια μαλώνουνε, οι Βάτραχοι βγαίνουν έξω από 
την λίμνη. Αυτό συμβαίνει σήμερα στα σύνορα μας, με την Τουρ-
κία και την Ρωσία. Το σοφό είναι, να βγούμε από την λίμνη και το 
έλος, για να μην μας θάψει η λάσπη. 

• Όποιος θεμελιώνει την ισχύ του στην απάτη, γρήγορα θα γκρεμι-
στεί. Αυτό είναι σίγουρο. Ας λάμπει ο ήλιος για όλους τους ανθρώ-
πους αρεστούς ή όχι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στο φως 
του ήλιου, στην αλήθεια, στη ζωή, εφόσον η μητέρα φύση τους 
έφερε στην Ζωή. 

• Με το κούρεμα των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και τις 
δύο ανακεφαλαιοποιήσεις των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, 
τα αποθεματικά των ασφαλιστικών μας ταμείων έχουν εξαϋλω-
θεί. Είναι κοινό μυστικό ότι σε αυτή την χρεοκοπία μας οδήγη-
σαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Το ζητούμενο 
δεν είναι αυτό, αλλά με πιο τρόπο θα βγούμε από αυτή, την ελε-
εινή κατάσταση, πριν φτάσουμε σε ένα νέο εμφύλιο ή μια νέα δι-
κτατορία.

• Οι τακτικισμοί είναι κινήσεις της όποιας κυβέρνησης, εκ του πο-
νηρού. Δηλαδή, κουτοπονηριά. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά, συ-
μπολίτευση και αντιπολίτευση. Είναι μέθοδος για ερασιτέχνες. Η 
ειλικρίνεια σίγουρα φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. 

• Οι νέοι μας χρειάζονται, ψωμί, παιδεία και μπούτια γυναικεία. 
Δεν είναι αυτά σημερινή ανάγκη, αλλά διαχρονική. Η κυβέρνηση 
μας σήμερα δεν τους προσφέρει τίποτε από αυτά. Είναι πολύ δι-
καιολογημένοι να είναι αγανακτισμένοι και θυμωμένοι.

• Η γυναίκα μου θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν αντιπολίτευση. Δη-

λαδή σε ότι και να κάνω λέει, ΟΧΙ σε όλα. Είναι σκέτο παρακράτος. 
Τι σου είναι τέλος πάντων η ζωή που ζούμε.

• Ο πιο αληθινός και σοφός δάσκαλος είναι η πείρα της ζωής που 
ζούμε. Γι’ αυτό μην περιφρονείτε τα γεροντάκια. Δεν μπορούν 
βέβαια να τρέξουν, αλλά μπορούν να σας συμβουλέψουν για να 
μην σκοντάψετε και πληγωθείτε.

• Όσο ο Πρωθυπουργός μας προσγειώνεται στην πραγματικότητα, 
τόσο μελαγχολεί και χάνει το χαμόγελό του. Σε λίγο θα χρειάζε-
ται τσουτσού – μπαρούτ για να εκτελέσει τα συζυγικά του καθή-
κοντα. Λυπηρόν. 

• Για την ιστορική αλήθεια το πρόβλημα Αφχανιστάν, Ιράκ, Συρί-
α, Ταλιμπάν, Τζιχανιστές, ξεκίνησε με την εισβολή του Σοβιετικού 
στρατού στο Αφχανιστάν το 1979, τριάντα πέντε χρόνια και πλέ-
ον, πριν. Είναι παρήγορο ότι ΗΠΑ και Ρωσία κατανοούν την ανά-
γκη να εξοντώσουν αυτούς τους αφιονισμένους χασάπηδες, που 
δεν έχουν κανένα αγώνα για κάτι, παρά σκοτώνουν αθώους ανυ-
περάσπιστους ανθρώπους.

• Σήμερα όλη η Ευρώπη πολεμά κατά της βαρβαρότητας των Ισλα-
μιστών, Ασιατών. Όμως, μην ξεχνάμε ότι και οι δύο βάρβαροι πα-
γκόσμιοι πόλεμοι ξεκίνησαν από την Ευρώπη με εκατομμύρια 
θανάτους ανθρώπων. Αυτό δεν είναι λογικό να το χρησιμοποιούν 
σαν άλλοθι οι βάρβαροι Ασιάτες, γιατί εάν εφαρμόσουμε τον νόμο 
οφθαλμό αντί οφθαλμού, θα μείνουμε όλοι τυφλοί. 

• Δεν κρίνουμε ποτέ τα με οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία, 
αλλά απόλυτα με αριθμούς. Δηλαδή, το ένα είναι καλύτερο του 
μηδέν και το συν ένα, δύο φορές, καλύτερο από το μείον ένα. 
Όλα τα άλλα είναι απάτες και λαϊκισμός. 

• Οι νέοι άνθρωποι έχουν την ορμή και την θέρμη, αλλά δεν έχουν 
την εμπειρία. Οι γέροι άνθρωποι έχουν, την εμπειρία, αλλά δεν 
έχουν την ορμή. Αυτά τα δύο βιολογικά συμβάντα δεν πρέπει να 

συγκρούονται, αλλά οι μεν νέοι να υπολογί Ζουν την πρακτική σο-
φία των γερόντων, οι δε γέροι να δείχνουν κατανόηση στην νεανι-
κή ορμή και θέρμη.

• Τα πολιτικά σχόλια είναι εποχιακά και παρέρχονται. Τα φιλοσο-
φικά σχόλια είναι διαχρονικά και εάν είναι σωστά και αποδεκτά 
από την λογική μας, είναι αιώνια. Δεν είναι λάθος, ούτε χάσιμο 
χρόνου να είσαι φίλος της σοφίας. Λάθος είναι να σου ξεπλύνουν 
τον εγκέφαλο, οι παπατζήδες, οι λαϊκιστές, οι δημαγωγοί.

• Όταν λέω στον λαχειοπώλη μας, εάν έχει κανένα βαρύ Λαϊκό Λα-
χείο, βάζει τα γέλια. Οι ψευτιές των πολιτικών μας, δεν έχουν βά-
ρος, γι’ αυτό τις παίρνει ο άνεμος. Άσχημο βάρος είναι η ανοησία 
και η ελαφρότητα.

• Ένας γέρος γεωργός είχε τον διακαή πόθο, να στείλει τον γιό 
του στο εξωτερικό να σπουδάσει και να γίνει σπουδαίος άνθρω-
πος. Όταν μετά από χρόνια γύρισε ο κανακάρης, διαπίστωσε και 
έλεγε με καημό. Βρε αγόρι μου, μοσχαράκι σε έστειλα στην Αγ-
γλία και βόδι γύρισες. Προς τι τόσος κόπος και έξοδα. Κάτι κατα-
λάβαινε ο γέρος. 

• Το να εκμεταλλεύεσαι την χαζομάρα και τη ελαφρότητα των 
συμπολιτών σου είναι μια άτιμη πράξη προς ίδιο όφελος, το να 
προσπαθείς να προσγειώσεις τους συνανθρώπους, στην πραγματι-
κότητα της ζωής, είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία και έχει πίκρες 
και απογοητεύσεις. Αυτό λέγεται έντιμη συμπεριφορά και ειλικρι-
νή αλληλεγγύη. 

• Το γεγονός που εκνευρίζει πιο πολύ την γυναίκα μου είναι το 
εξής απλοϊκό. Βρε γυναίκα δεν μπορώ να κυκλοφορήσω στην 
πιάτσα, στην αγορά με αυτά τα ρούχα. Θα με περάσουν για Μενι-
διάτη. Εκεί είναι που βουρλίζεται και τα σπάμε. Συμβαίνει να είμαι 
Θεσσαλονικιός. Δεν γίνεται να αλλάξω.

• Υπάρχει ευχαρίστηση στο λαρύγγι μας, στο στόμα μας με τις γεύ-
σεις από τις τροφές μας, υπάρχει ευχαρίστηση στα αυτιά μας από 
τους μελωδικούς ήχους, που ακούμε, υπάρχει ευχαρίστηση στο 
μυαλό μας με τις λογικές σκέψεις, που κάνουμε, ή ακούμε. Όλα 
αυτά κάνουν την ζωή μας να μας δίνουν μια ανακούφιση από το 
σκληρό αγώνα μας για επιβίωση.

t Μετά την 4ημερη νοσηλεία του στην μονάδα εντατικής θεραπεί-
ας ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, πήρε εξιτήριο την Τρίτη 
24 Νοεμβρίου. . Οι θεράποντες ιατροί στο Νοσοκομείο Γεννηματάς 
διέγνωσαν πως η πορεία της υγείας του μετά το έμφραγμα και την 
εγχείρηση είναι άκρως ικανοποιητική γι’ αυτό δεν συντρέχουν λόγοι 
να νοσηλεύεται άλλο.Την επόμενη το πρωί ο Δήμαρχος ευχαρίστησε 
μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Facebook όλους όσους τον 
στήριξαν αυτές τις δύσκολες ώρες: «Σήμερα επέστρεψα σπίτι μου, 
μετά την περιπέτεια υγείας που είχα, για να αναρρώσω πλήρως κο-
ντά στην οικογένειά μου και τους δικούς μου ανθρώπους. Ευτυχώς, 
τα δύσκολα πέρασαν, και σε λίγες μέρες θα επιστρέψω στα καθή-
κοντά μου γερός, δυνατός και με περισσότερη όρεξη για δουλειά. 
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για τη στήριξη και 
το ενδιαφέρον σας. Επίσης, στους συνεργάτες μου που στάθηκαν δί-
πλα μου αυτές τις δύσκολες ώρες. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, με 
συγκινήσατε όλοι σας» αναφέρει ο Γιάννης Κασσαβός. 

t Για την αρτιότερη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη νέου 
Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 
του Κόμματος, αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση των εκλο-
γών την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015. Στην περίπτωση που χρει-
αστούν επαναληπτικές εκλογές αυτές θα πραγματοποιηθούν την 
Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016. 

t Μεγάλες επιτυχίες στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκω-
τικών, σημείωσε η Γενική Ασφάλεια της ΕΛΑΣ, στο Δήμο Αχαρνών, 
με πολλές συλλήψεις και πολλές προσαγωγές στη δικαιοσύνη. Πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ( Διαδί-
κτυο).

t Στις 13-12-2015 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο Μουσικής Τε-
χνολογίας με την Βασιλική Παπαϊωάννου (εισαγωγή στην ηχοληψία, 
επεξεργασία ήχου και χρήση μουσικού προγράμματος) στην αίθουσα 
συναυλιών του Ωδείου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30π.μ. Η συμμε-
τοχή είναι 5 €. Με το πέρας του σεμιναρίου θα απονεμηθούν βε-
βαιώσεις από τη πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Αχαρνών Ναυροζίδου Μαρία.

t Η Αγωνιστική Χρονιά του 2015, κλείνει με έναν Αγώνα πραγμα-
τική Γιορτή τόσο για τους Αθλητές – Οδηγούς και Συνοδηγούς, όσο 
και για τους θεατές.

t Το Αθλητικό Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. (Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου 

Δυτικής Αττικής) διοργανώνει το 3o Athens Rally Sprint - εις μνήμην 
«Γιώργου Ραπτόπουλου». 

t Ο Αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 στην Ει-
δική Διαδρομή του Αγίου Μερκουρίου. Η κλασική πλέον Ειδική ανα-
μένεται να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό συμμετοχών, αλλά και 
σίγουρα πολλούς θεατές!

t Η εκκίνηση του Αγώνα θα δοθεί το πρωί του Σαββάτου στις 9:40 
από την Κεντρική πλατεία Θρακομακεδόνων, και από εκεί τα πληρώ-
ματα θα κατευθυνθούν προς τα Βασιλικά Κτήματα Τατοίου όπου και 
η εκκίνηση της Ειδικής.

t Ο Τερματισμός της Ειδικής Διαδρομής, είναι 5 χλμ. πριν την δι-
ασταύρωση της οδού, με την Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Ο 
χώρος του Service Park θα βρίσκεται στο parking του Ολυμπιακού 
Χωριού. 

t Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία του 
Δήμου Αχαρνών και την νέα σχολική χρονιά 2015-2016 θα συνεχί-
σει την παρουσίασή του στα σχολεία του Δήμου μας, το εγκεκριμέ-
νο εκπαιδευτικό παιχνίδι για το Περιβάλλον «Οι Πλανητοφύλακες». 
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Οι Πλανητοφύλακες» έχει έγκριση από 
το Υπουργείο Παιδείας (αρ. πρωτ. 2818/24-3-2014, πράξη του Δ.Σ. 
του ΙΕΠ 16/17-3-2014), ενώ φέτος έλαβε το βραβείο Περιβαλλοντι-
κής Ευαισθησίας - ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015. Το παιχνίδι διαρκεί μία διδακτική 
ώρα για κάθε τάξη και απευθύνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθ-
μίδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια). Τα ενδιαφερό-
μενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν για την συμμετοχή τους με 
την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου, κα Παπαδονικολάκη Ελευθερία 
στο τηλ. 2132072304 από τις 7.30 π.μ έως 15.30 μ.μ.

t Χριστουγεννιάτικο Bazaar στην «Αρωγή», θα πραγματοποιηθεί 
στον χώρο του Κέντρου (Μπόσκιζας & Πλαταιών 23Α), το Σάββατο 5 
& Κυριακή 6 Δεκεμβρίου (ώρες λειτουργίας: 10:00 - 19:00 | τηλέφω-
νο επικοινωνίας: 210 24 04 444). Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις 
λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου.

t Χωρίς ρεύμα έμεινε, από το πρωί της Τρίτης 1 Δεκεμβρίου, 
το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Αλληλεγγύης του συλλόγου κατοί-
κων του Ολυμπιακού χωριού λόγω οφειλής προς τη ΔΕΗ. Το στέ-
κι ή επονομαζόμενο «Καφενείο» βρίσκεται στο βορινό τμήμα του 
Ολυμπιακού χωριού και αποτελεί τόπο συνάντησης των μελών του 
συλλόγου και των κατοίκων. Η νέα διοίκηση του συλλόγου που 

ανέλαβε,χθες,επισήμως τα καθήκοντά της κλήθηκε «με το καλή-
μερα» ν΄αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διακοπής ρεύματος εξαιτί-
ας χρεών που εκκρεμούσαν. Για το θέμα ενημερώθηκε και ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου εργασίας κ.Νεφελούδης ο οποίος υπο-
σχέθηκε ότι θα δοθεί, άμεσα, λύση.

t Στην πρόσληψη είκοσι ένα (21) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά η 
Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗΦΑ) με στόχο την υλοποίηση των 
Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2015-2016. Οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής καταθέτο-
ντας όλα τα δικαιολογητικά τους , στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Δημοτική 
Φροντίδα Αχαρνών» από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και για δέκα 
(10)ημερολογιακές ημέρες έως και την Δευτέρα 07-12-2015 , κατά 
τις ώρες 09:00 – 13:00. Ολόκληρη η προκύρηξη, στις Ιστοσελίδες 
του Δήμου και της ΦΗΦΑ.

t Η Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών προσκαλεί στα Εγκαίνια της Έκθε-
σης Ζωγραφικής που διοργανώνει τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015 
και ώρα 19.30, στον Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών. (Λεωφόρος Φι-
λαδελφείας 126). Συμμετέχοντες: Γκρίτσης Γιάννης, Δαμιανού Μα-
ρία, Καλιτζά Γαλάτεια, Μίχα Φανή, Μανούκου Βούλα, Μπουτένοβα 
Κατερίνα, Παπαχρήστου Γιούλα, Σαμοΐλη Δήμητρα, Σαργέντης Τά-
σος, Τσιμητάκη Πηνελόπη, Τσόλκα Ιωάννα, Χαραλαμπόπουλος Κων/
νος, Χέλμη Δέσποινα. Διάρκεια Έκθεσης: 7 έως 10 Δεκεμβρίου 2015 
(18.00 έως 21.30)

t Ξεκάθαρο προβάδισμα του Απόστολου Τζιτζικώστα στις εκλο-
γές της ΝΔ δίνει σε όλες τις κατηγορίες νέα δημοσκόπηση της εται-
ρίας e-voice για την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος». Μετά το φιάσκο 
των εκλογών της 22ας Νοεμβρίου διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η κοινή 
γνώμη, οι ψηφοφόροι και οι Νεοδημοκράτες αποδίδουν ευθύνες και 
στον μέχρι πρότινος προσωρινό πρόεδρο της ΝΔ, με αποτέλεσμα να 
παίρνει σαφές προβάδισμα στην κούρσα των εκλογών για την προε-
δρία του κόμματος ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

t Στο σύνολο των ερωτηθέντων και στην ερώτηση αν ψηφίζα-
τε στις προσεχείς εκλογές ποιον από τους τέσσερις υποψηφίους θα 
επιλέγατε, ο Απόστολος Τζιτζικώστας παίρνει ποσοστό 27,1%, ο Βαγ-
γέλης Μεϊμαράκης 23%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 20% και ο Άδωνις 
Γεωργιάδης 8,8%. «Κανέναν» ή «Δε θα πήγαινα» απάντησε το 18,2% 
του δείγματος.

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 
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ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 

 4 -10-2015 : Ερωτήματα και έντονο προβλημα-
τισμό προκαλεί τις ημέρες μήνυμα που έφρασε σε 
Αλβανικό τηλεοπτικό σταθμό και φέρεται να έχει 
αποσταλεί από παρακλάδι των Τζιχανιστών στη γεί-
τονα χώρα. 

 Αποδέκτες είναι οι χώρες των Βαλκανίων και κυ-
ρίως οι Πρωθυπουργοί τους, ανάμεσα τους και ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα 
απεικονίζονται όλα τα φλέγοντα δίπλα στο χάρτη 
της Μεγάλης Αλβανίας. 

 Οι Τζιχανιστές προειδοποιούν ότι σύντομα θα ξεκινήσουν τις επιθέσεις 
στις χώρες αυτές και απειλούν άμεσα τους πρωθυπουργούς. 

 Το μήνυμα προβάλλετε ήδη από το σύνολο των Μέσων Ενημέρωσης 
της Αλβανίας, η οποία εδώ και ένα χρόνο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
βρίσκεται στο προσκήνιο εξ αιτίας της δράσης ακραίων ισλαμιστών ορ-
γανώσεων. Το συγκεκριμένο μήνυμα είναι το τρίτο (3) που φτάνει τους 
τελευταίους τέσσερες μήνες.

 Τον περασμένο Αύγουστο, το Αλβανικό παρακλάδι της οργάνωσης 
Ισλαμικό κράτος, λίγο μετά την επίθεση στη FYROM, καλούσε τους 
Αλβανούς όπου γης, να πάρουν τα όπλα και να ετοιμαστούν για ιερό 
πόλεμο(τζιχάντ) κατά των απίστων. Τον Ιούνιο είχε αναρτηθεί Βίντεο με 
απειλές εναντίων των κατοίκων των Βαλκανίων.

 «Θα φοβάστε να περπατήσετε στους δρόμους. Θα φοβάστε να δουλέ-
ψετε. Θα φοβάστε μάσα στα ίδια σας τα σπίτια σας», απειλούσαν οι Τζι-
χανιστές. 

 ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΕΛΛΑΔΑ!...

Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας 
 Έβαλαν και την Ελλάδα στο κάδρο! 

Τζιχανιστές απειλούν να βάλλουν 
φωτιά στα Βαλκάνια...
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 Ανοιχτό κάλεσμα του Απόστολου Τζιτζικώστα: 
«Στις 20 Δεκεμβρίου ο κόσμος να κατέβει μαζικά

να ψηφίσει για να κλείσει η πληγή της παράταξης» 

«Αυτό που επείγει και πρέπει να γίνει άμεσα, είναι να τελει-
ώσουν οι εκλογές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να 
κλείσει έτσι η πληγή που άνοιξε στην παράταξη» τονίζει 
ο κ. Τζιτζικώστας και συμπληρώνει πως «Αυτό που 
έγινε στις 22 Νοεμβρίου, ήταν πολύ άσχη-
μο. Ταλαιπώρησε τους νεοδημοκράτες, 
τους ταπείνωσε. Αισθανθήκαμε όλοι 
οργισμένοι με αυτό που έγινε και ο 
μόνος τρόπος για να κλείσει αυτή 
η πληγή, είναι πρώτον να ολο-
κληρωθεί γρήγορα η διαδικασί-
α, και δεύτερον, να προσέλθουν 
μαζικά οι νεοδημοκράτες και οι 
φίλοι αυτής της παράταξης εκεί-
νη τη μέρα στις κάλπες, για να 
στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. 
Πιστεύω ότι όχι μόνο θα υπάρξει μαζι-
κή συμμετοχή, αλλά η συμμετοχή θα εί-
ναι μαζικότερη από αυτό που αναμενόταν να 
έχουμε εκείνη την Κυριακή. Αυτό δεν είναι επιθυμία, 
είναι δική μου εκτίμηση, που αποκόμισα μέσα από τις περιο-
δείες μου σε  όλη την Ελλάδα». 

Είναι αλήθεια πως ο κόσμος είναι εξοργισμένος για αυτό 
που έγινε και για αυτό θα πάει να ψηφίσει. Επειδή κάποιοι θέ-
λουν τη Νέα Δημοκρατία μικρή, θέλουν αυτή την παράταξη 
συρρικνωμένη, χωρίς λόγο. 

Και πως σημειώνει ο 38χρονος υποψήφιος Πρόεδρος της πα-
ράταξης «ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί μια ΝΔ συρρικνωμένη, μια ΝΔ που 
δε θα αλλάξει, δε θα μπορέσει να ξαναχτίσει την αξιοπιστία της 
και την εμπιστοσύνη με την κοινωνία. Θέλει μια ΝΔ συσπειρω-
μένη μεν, αλλά σε χαμηλά ποσοστά, όπως ακριβώς έγινε στις 
τελευταίες εκλογές του Σεπτέμβρη, όπου η ΝΔ παρά την πολύ 
κακή πορεία της χώρας τους τελευταίους μήνες, δεν κατάφε-
ρε όχι να αυξήσει δυνάμεις, αλλά χάσαμε 200.000 ανθρώπους 
που μας είχαν εμπιστευτεί. Αυτό λοιπόν δουλεύει και συμφέ-
ρει τον ΣΥΡΙΖΑ»

 «Πιστεύω βαθιά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, 
δε γίνεται η ΝΔ να συμπράξει μ’ αυτούς τους 

ανθρώπους. Απλά θα πρέπει και οι άλλοι 
τρεις υποψήφιοι να τοποθετηθούν επί 

του θέματος, γιατί πρέπει να είναι 
ξεκάθαρες οι θέσεις μας και να ξέ-
ρει ο κόσμος τι θα ψηφίσει την Κυ-
ριακή 20 Δεκεμβρίου», επισήμανε 
ο κ. Τζιτζικώστας. 
Προφανώς, κάτι ξέρει και το λέει. 

Όλοι θυμόμαστε πως στηρίχθηκε ο 
ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι που μας πέρα-

σε, ενώ ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, στις 
προεκλογικές συγκεντρώσεις που κάνει 

ήδη έχει πει πως θα στηρίξει τον Τσίπρα, λέ-
γοντας χαρακτηριστικά πως «ο Τσίπρας δεν είναι το 

πρόβλημα». 
Όπως σημειώνει ο νεότερος υποψήφιος από όλους, ο οποίος 

έχει μια πετυχημένη διοίκηση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας, «δεν πρόκειται να συνηγορήσουμε ως ΝΔ και εφόσον 
είμαι ο αρχηγός της, από τις 20 Δεκεμβρίου και μετά, σε αυτή 
την καταστροφική πολίτικη του ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και παύλα».

«Καλώ τους 
συνυποψήφιους

να πάρουν θέση για 
το αν θα στηρίξουν 

τον ΣΥΡΙΖΑ»
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συγκροτήθηκε σε σώµα  µετά τις εκλογές που πραγµατοποιήθη-
καν την Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2015, µε την παρακάτω σύνθεση: 

Αρβανίτης Γεώργιος: Πρόεδρος
Συµνιανάκη Μαρία: Αντιπρόεδρος
Καλαϊτζή Αννούλα: Γραµµατέας
Πέτσας Κωνσταντίνος: Ταµίας

∆ιακάκη Νίτσα: Αν. Γραµµατέας
Ζεάκης ∆ηµήτριος: Αν. Ταµίας

Συρανίδης Κωνσταντίνος: ∆. Σχέσεων
Καµπουράκη Αλεξάνδρα: Μέλος
Ντεµίρης Παναγιώτης: Μέλος.

Εκ. του ∆.Σ.

«Αναγκαίος! ο Αστυνοµικός της Γειτονιάς»
δηλώνει η Ένωση Γονέων Αχαρνών

Την Τετάρτη 25/11 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Ένω-
σης Γονέων συνάντηση µε κλιµάκιο των ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟ-
ΝΙΑΣ τοµέα Αρµοδιότητας Α’ Α.Τ.ΑΧΑΡΝΩΝ. Στη συνάντηση ήταν 

παρών και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής του 
∆ήµου µας.

 Έγινε ενηµέρωση από τους αστυνοµικούς, για την εφαρµογή 
και τη βασική φιλοσοφία του θεσµού που αφορά την κοινοτική 
αστυνόµευση και περιλαµβάνει σειρά δράσεων προληπτικού και 
αποτρεπτικού κυρίως χαρακτήρα, για την προστασία και την εξυ-
πηρέτηση των κατοίκων στις γειτονιές της πόλης. Τόνισαν ότι πε-
ριπολούν, βοηθούν και επικοινωνούν µε τον πολίτη για θέµατα 
ασφάλειας, παραβατικότητας και συναφή ζητήµατα, που επηρεά-
ζουν την καθηµερινότητα του.

Από την πλευρά της η ΄Ενωση Γονέων, αναφέρθηκε στην αναγκαι-
ότητα - επιτακτικότητα της φύλαξης των σχολείων της πόλης µας 
προς αποφυγή κλοπών, βανδαλισµών και καταστροφών αυτών, κα-
θώς και στην προστασία των παιδιών µας από τα ναρκωτικά και άλ-
λους «ύποπτους» ανθρώπους, τόσο γύρω από τα σχολεία όσο και 
στα συνηθισµένα στέκια τους (πλατείες, αθλητικούς χώρους κλπ).   

Καθαρίζει τις χωµατερές της 
Βαρυµπόµπης ο Θόδωρος Συρινίδης

Επιχείρηση καθαριότητας σε σηµεία της Βαρυµπόµπης λίγο πριν 
την περιοχή της Αγίας Κυριακή όπου ασυνείδητοι µετέτρεπαν στα-
διακά σε επικίνδυνες χωµατερές πραγµατοποιήθηκε το πρωί της 
Τετάρτης 25 Νοεµβρίου µε πρωτοβουλία του Αντιδηµάρχου Ανα-
κύκλωσης και Καθαριότητας Θεόδωρου Συρινίδη.

Το επόµενό βήµα του, ήταν να προβεί µε JCB και φορτηγά στην 
καθαριότητα µέρους των συγκεκριµένων χώρων, µε την υπόσχε-
ση η επιχείρηση να συνεχιστεί και το επόµενο διάστηµα. Κι αυτό, 
γιατί ο όγκος των σκουπιδιών  ήταν µεγαλύτερος του αναµενόµε-
νου. Αξίζει να σηµειωθεί πως όσο τα µηχανήµατα και οι χειριστές 
τους προχωρούσαν µέσα στο δάσος όπου η πρόσβαση ήταν ιδιαι-
τέρως δύσκολη, ανακάλυπταν και νέα σηµεία εναπόθεσης ογκω-
δών απορριµµάτων (παλιές ηλεκτρικές συσκευές) και µπαζών.

Ο Αντιδήµαρχος πάντως, µαζί µε τη δέσµευση για την ολοκλήρω-
ση του έργου καθαρισµού της Βαρυµπόµπης εξέφρασε την ελπί-
δα µε την εγρήγορση και την ευαισθητοποίηση των συνδηµοτών 
µας , της Αστυνοµίας και της ∆ηµοτικής Αρχής, αυτή η άθλια εικό-

να µέσα στο δάσος, ν’ αποτελέσει παρελθόν. Άλλωστε η ελπίδα 
πεθαίνει τελευταία…

Η βιωµατική αλήθεια 
για τα capital controls

(Κατα)γράφει η Ευρώπη Κοσμίδη
Πολιτικός Μηχανικός, 
Υποψήφια Βουλευτής ΝΔ 
Περιφέρειας Αττικής

∆υστυχώς για τη χώρα µας, τόσο η έκρυθ-
µη κατάσταση στο διεθνές περιβάλλον όσο 
και η αρρυθµία της νοσούσας Ν∆, επιτρέπει 
στον κ. Τσίπρα να κερδίζει χρόνο εις βάρος 

όσων των πίστεψαν και τον εξέλεξαν πρωθυπουργό.
Αποκορύφωµα του ανεξέλεγκτου θράσους της ∆εύτερης Φο-

ράς Αριστερά, τα συγχαρητήρια που έδωσε στην κυβέρνηση -
δηλαδή στον εαυτό του- ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, καθώς -όπως υποστήριξε- µείωσε τις συνέπειες 
των capital controls. Πόσο είναι όµως άξια συγχαρητηρίων η σύ-
µπραξη των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛλήνων;

Οι συνέπειες που προκλήθηκαν στην αγορά από την επιβολή 
των περιορισµών στην κίνηση του κεφαλαίου είναι πολλές και 
σοβαρές και έχουν δηµιουργήσει εκτεταµένα προβλήµατα σε 
όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα της κατηγορίας στην οποί-
α ανήκουν. 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την επίσηµη ανάλυση της 
Eurobank σχετικά µε το ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης του 2015, 
η πρόβλεψη για την ύφεση αναµένεται να κυµανθεί στο -1%.

Οι πωλήσεις στο βιοµηχανικό κλάδο της ενέργειας παρουσιά-
ζουν την υψηλότερη αρνητική µεταβολή, -36,26%, και ακολου-
θεί ο κλάδος των κεφαλαιουχικών αγαθών, -24,88%, και των 
ενδιάµεσων αγαθών, -1,05%. 

Το ισοζύγιο υπηρεσιών, παρά τη βελτίωση που σηµειώθηκε στο 
ταξιδιωτικό ισοζύγιο, υποχώρησε -239,4 εκατ ευρώ κυρίως λόγω 
της συρρίκνωσης του πλεονάσµατος του ισοζυγίου µεταφορών.

Την ίδια στιγµή, επτά στις δέκα επιχειρήσεις αναφέρουν µεί-
ωση πωλήσεων λόγω των capital controls, ενώ περίπου ένας 
στους δύο επιχειρηµατίες δηλώνει ότι οι περιορισµοί στις διε-
θνείς πληρωµές επηρέασαν ουσιαστικά τη λειτουργία της επι-
χείρησής του.

Τα µεγαλύτερα προβλήµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν 
οι επιχειρήσεις είναι κυρίως η απαίτηση των προµηθευτών για 
πληρωµές τοις µετρητοίς, προβλήµατα στις εισαγωγές λόγω δι-
αδικασίας εγκρίσεων από τις αρµόδιες επιτροπές, καθώς και οι 
καθυστερήσεις στην είσπραξη απαιτήσεων. Σχεδόν µία στις τρεις 
επιχειρήσεις επέλεξε τις πωλήσεις µόνο έναντι µετρητών ως µέ-
τρο αντιµετώπισης της ασφυκτικής κατάστασης που δηµιουργή-
θηκε από τα capital controls.

Οι τραπεζικοί περιορισµοί στις κινήσεις κεφαλαίων φαίνεται ότι 
επηρέασαν περισσότερο τη λειτουργία των επιχειρήσεων που 
ανήκουν στους κλάδους εµπορίου, βιοµηχανίας και κατασκευ-
ών, ενώ εκείνος των υπηρεσιών φαίνεται να δέχτηκε λιγότερο 
δυσµενείς επιπτώσεις.

Ειδικότερα, στον χώρο των κατασκευών που γνωρίζω καλύ-
τερα λόγω της επαγγελµατικής µου ενασχόλησης, η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή κατέγραψε συνεχή µείωση στον αριθµό οικοδο-
µικών αδειών, σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία και συγκριτικά 
µε το 2014.

Συγκεκριµένα, κατά την περίοδο από τον Αύγουστο 2014 έως 
το Ιούλιο 2015, η Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, εµφανί-
ζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 5,0% στην επιφάνεια και 
κατά 2,2% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Αυ-
γούστου 2013 - Ιουλίου 2014.

Ο ∆ήµος Αχαρνών και 
η ∆ηµοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Αχαρνών 
φοράει το γιορτινό της 
χαµόγελο και σε πεί-
σµα των καιρών βάζει 
στόχο να διατηρήσει 
φωτεινά τα χαµόγελα 
µικρών και µεγάλων, 
γεµίζοντας την πόλη 
µας φώτα, χρώµα και 
αισιοδοξία.
Το εορταστικό κλί-
µα που δηµιουργεί 
ο ∆ήµος µας, εκπέ-
µπει το χαρµόσυνο 
µήνυµα και φιλοδο-
ξεί να µας ενισχύ-
σει µε αισιοδοξία.
Η Κεντρική Πλατεία 
µας µετατρέπεται 
σε «ΦΩΤΕΙΝΗ».
Ο εορταστικός φω-
τισµός σ’ ολόκλη-
ρη την πόλη θα 
δίνει ένα χαρµό-
συνο µήνυµα σ’ 
αυτή τη δύσκολη 
εποχή.

Τα Γιορτινά 
Χριστούγεννα 
στις Αχαρνές 

Ο ∆ήµος Αχαρνών και 
η ∆ηµοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Αχαρνών 
φοράει το γιορτινό της 
χαµόγελο και σε πεί-
σµα των καιρών βάζει 
στόχο να διατηρήσει 
φωτεινά τα χαµόγελα 
µικρών και µεγάλων, 
γεµίζοντας την πόλη 
µας φώτα, χρώµα και 
αισιοδοξία.
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Αθώος παμψηφεί ο Σπύρος Στριφτός στη δίκη του αιώνα
Η δικαστική περιπέτειά του πήρε τέλος, το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2015 

Πανελλήνια διάκριση για 1ο Γενικό 
Λύκειο και 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών 

Το 1ο πανελλήνιο βραβείο στην κατηγορία των Λυ-
κείων και το 2ο στην κατηγορία των Γυμνασίων της 
δράσης eTwinning του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus+, που αφορά σε ηλεκτρονικές συνεργα-
σίες σχολείων, κατέκτησαν το 1ο Γενικό Λύκειο και 
το 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών για έργα που 
πραγματοποίησαν κατά τη σχολική χρο-
νιά 2014-15. 

Η απονομή των βραβείων στα Σχολεί-
α πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 
στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
στην Πάτρα, το οποίο οργανώθηκε από 
το Ινστιτούτο Τεχνολογιών – Διόφαντος 
και το Υπουργείο Παιδείας. 

Το έργο «Who is the murderer?» του 1ου ΓΕΛ Αχαρ-
νών, στο οποίο συμμετείχαν μαθητές από αγγλόφω-
νο τμήμα ερευνητικών εργασιών της Α’ Λυκείου και 
από τμήμα θεωρητικής κατεύθυνσης της Β’ Λυκείου, 
είχε ως θέμα τη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων σχε-
τικών με το έγκλημα (αστυνομικές ιστορίες από την 
αγγλική και την αμερικανική λογοτεχνία και δικανικό 
λόγο του 4ου αι. π.Χ. στα αρχαία ελληνικά), καθώς 
και τη δημιουργική ανάπλαση των κειμένων αυτών 
με τεχνικές συνεργατικής και δημιουργικής γραφής. 

Το έργο του 12ου Γυμνασίου Αχαρνών «Harry 
Potter,the Power of Friendship» με μαθητές από 
την Γ’ Γυμνασίου στα μαθήματα της Αγγλικής γλώσ-
σας, της Ιστορίας ,των Καλλιτεχνικών ,της Μουσικής 
και της Βιολογίας, στόχο είχε την εκπόνηση δρα-
στηριοτήτων δημιουργικής συνεργατικής έκφρα-
σης με θέμα τη φιλία, την οικογένεια και το σχολείο 
έχοντας ως αφετηρία την αντίστοιχη ταινία καθώς 
επίσης και την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων μά-
θησης .

Τόσο το 1ο ΓΕΛ Αχαρνών όσο και το 12ο Γυμνά-
σιο υλοποιούν τη χρονιά αυτή ή έχουν ήδη ολο-
κληρώσει την υλοποίηση προγραμμάτων Comenius 
(συμπράξεις σχολείων και απασχόληση βοηθών 
Comenius στη σχολική μονάδα) και Εrasmus+ KA1 
(κινητικότητα προσωπικού σε σχολείο της Πορτο-
γαλίας). Περαιτέρω, το 1ο ΓΕΛ Αχαρνών κατά την 

προηγούμενη σχολική χρονιά απέσπασε το 1ο Βρα-
βείο Φιλαναγνωσίας στην κατηγορία Μυθιστόρημα/
Λύκεια στον διαγωνισμό της Ευαγγελικής Σχολής, 
ενώ σταθερά διακρίνεται στην περιφέρεια Ανατο-
λικής Αττικής στον διαγωνισμό διεξαγωγής πειρα-

μάτων EUSO των φυσικών επιστημών, 
όπως και στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαί-
ρου κοριτσιών. Πολύ συχνά, επίσης, μα-
θητές του επιλέγονται ως αντιπρόσωποι 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων.

 Το 12ο Γυμνάσιο κατά την προηγούμε-
νη χρονιά απέσπασε το 1ο Πανελλήνιο 
Βραβείο στην κατηγορία Γυμνασίων της 

δράσης eTwinning με το έργο, “Sherlock Holmes” 
που πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της Γ’ Γυ-
μνασίου στα μαθήματα της Αγγλικής Γλώσσας και 
της Βιολογίας.

 Επιπρόσθετα, η κινηματογραφική ομάδα του 12oυ 
Γυμνασίου Αχαρνών θα συμμετέχει στο μαθητικό 
φεστιβάλ της Ολυμπίας με την ταινία μικρού μήκους 
που δημιούργησε με τον τίτλο :Digital Memories 
(Ψηφιακές Αναμνήσεις) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
διακρατικού προγράμματος Erasmus+ Youthdocs, 
στο οποίο συνεργάζονται σχολεία της Δευτεροβάθ-
μιας Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής και της Κωνστα-
ντινούπολης. Η ταινία επιλέχθηκε από τον ΚΑΡΠΟ 
μαζί με άλλες δύο ελληνικές να διαγωνιστούν στο 
φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ολυμπίας . 
Τελικά προκρίθηκε η ταινία να παρουσιαστεί στο διε-
θνές τμήμα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Η πρό-
κριση αυτή σημαίνει πολλά για όλη την ομάδα που 
δούλεψε σκληρά και με έμπνευση. Πολλά συγχαρη-
τήρια στην κινηματογραφική ομάδα του 12ου Γυ-
μνασίου Αχαρνών, τον άξιο κινηματογραφιστή κ. Γ. 
Πιτσάκη και την οικογένεια του μαθητή μας Ίθαν Νι-
κολόπουλου για τη συνεργασία και τη συμμετοχή.

 Καλή επιτυχία στους επόμενους διαγωνισμούς.
Συγχαίρουμε τους μαθητές, τους γονείς και τους 

καθηγητές των μαθητών για τις επιτυχίες τους και 
τους ευχόμαστε να συνεχίσουν να αποσπούν δια-
κρίσεις.

Μπορεί να φαίνεται υπερβολικός ο τίτλος 
όμως δεν είναι. Γιατί τηρουμένων των ανα-

λογιών, αποτέλεσε, σε τοπικό επίπεδο, την 
αντίστοιχη της ιστορικής δίκης, κατά την 
οποία ο Ανδρέας βρέθηκε στο εδώλιο του 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.
Η πολύκροτη δίκη κράτησε με κομμένη 

ανάσα όλο το Μενίδι, γιατί ο πρώην Δήμαρ-
χος αποτελεί μια από τις πιο αγαπητές φυσι-
ογνωμίες της πόλης, αλλά και γιατί, εν μέσω 
των δικαστικών περιπετειών που ακολού-

θησαν την εκλογική ήττα του 2006, έφυγαν 
από τη ζωή δύο σημαντικά στελέχη της διοίκη-
σης Στριφτού: Ο πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομι-

κών Χρήστος Ντούρος από καρκίνο και ο 
πρώην Πρόεδρος της Κατασκευαστι-

κής Επιχείρησης Στάθης Γρηγοριά-
δης από εγκεφαλικό. 

Μέσα σε αυτό το ζοφερό ψυ-
χολογικό πλαίσιο η δίκη εξελί-
χθηκε σε δικαστικό θρίλερ, που 
δεν φανταζόταν ούτε ο Πανα-
γιώτης Φωτιάδης, όταν έφερε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο αίτη-
μα δικαστικής διερεύνησης της 
υπόθεσης ενός λογαριασμού 
στην Τράπεζα Πειραιώς, από 
τον οποίο πληρώθηκαν υπο-
χρεώσεις του Δήμου. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Σπύρος Στριφτός είχε 
ψηφίσει υπέρ της δικαστικής διερεύνησης της υπό-
θεσης , επισημαίνοντας ότι δεν είχε τίποτα να φο-
βηθεί, όμως δεν φανταζόταν ότι θα έπεφτε θύμα 
της ελληνικής δικαστικής πρακτικής. Η περιρρέου-
σα ατμόσφαιρα περί κακοδιαχείρισης στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και η ευθυνοφοβία στο στάδιο της 
ανάκρισης τον έστειλαν στο δικαστικό συμβούλιο 
κι από εκεί κατευθείαν στο ακροατήριο. 

Η παραπομπή σε δίκη αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα 
για τον πρώην Δήμαρχο. Πλήγωσε τον εγωισμό και 
έπληξε το κύρος του στην τοπική κοινωνία. Ήταν 
το κερασάκι στην τούρτα της αχαριστίας που εισέ-
πραξε μετά την αναπάντεχη εκλογική ήττα, από 
πολιτικούς φίλους και κομματικούς παράγοντες, 
που του έκαναν υποκλίσεις όταν ήταν Δήμαρχος 
και πιλότος του πρωθυπουργικού αεροσκάφους. 

Παρά ταύτα δεν πτοήθηκε. Άνθρωπος φύσει αξι-
οπρεπής σήκωσε το σταυρό του με υπομονή και 
ανεκτικότητα. Στηριγμένος στην αγάπη και την 
υποστήριξη της οικογένειας και των φίλων του 
υπέμεινε με στωικότητα τις κακεντρεχείς προβλέ-
ψεις περί βέβαιης καταδίκης του. 

Ο άνθρωπος που στήριξε τους πάντες στις δυσκο-
λίες ή και στις φιλοδοξίες τους βρέθηκε στο στό-
χαστρο των καφενόβιων, τους περισσότερους από 
τους οποίους είχε πολλές φορές εξυπηρετήσει. 

Εξίσου αξιοπρεπής ήταν η στάση του στο δικα-
στήριο. 

Απάντησε με στοιχεία στο κατηγορητήριο επιση-
μαίνοντας ότι, αν ο ανακριτής τα είχε μελετήσει, θα 
είχε εισηγηθεί στο δικαστικό συμβούλιο την απαλ-
λαγή του με βούλευμα. 

Δεν κάμφθηκε ούτε από την αναπάντεχη μαχη-

τικότητα της πολιτικής αγωγής, που σχολιάστηκε 

από όσους βρέθηκαν στο ακροατήριο του δικαστη-

ρίου, παρόλο που από πολύ νωρίς φαινόταν ότι οι 

κατηγορίες δεν είχαν βάση. 

Κι ότι από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων 

προέκυπτε ότι ήταν ένας άνθρωπος αδιαμφισβήτη-

της ηθικής που είχε αποποιηθεί την οικογενειακή 

κληρονομιά για χάρη του Δήμου, χρόνια προτού θέ-

σει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Δημάρχου

Η ομόφωνη αθωωτική Απόφαση, που άκουσε από 

τα χείλη της Πρόεδρου, το απόγευμα της Δευτέ-

ρας, 23 Νοεμβρίου αποτέλεσε για το Σπύρο Στρι-

φτό την απόλυτη δικαίωση. 
Στα διαλείμματα της δίκης δήλωνε στους φίλους 

του ότι θα θεωρούσε προσωπική ήττα έστω και μια 
ώρα φυλάκισης. Δεν υπήρχε γι’ αυτόν άλλη λέξη 
από το αθώος. Την άκουσε πριν πνιγεί στις αγκαλιές 
συγγενών και φίλων. Κι έσπευσε να ευχαριστήσει 
όσους βρέθηκαν στο πλευρό του, πριν πάρει μια 
βαθειά ανάσα. Φέτος θα γιορτάσει του Αγίου Σπυρί-
δωνος ήσυχος…
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Με επισημότητα, τίμησε ο Δήμος Αχαρνών, την διπλή εορτή, Έθνους 
και Θρησκείας μας, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015, την ημέρα των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου, με απόδοση τι-
μών από την Φιλαρμονική του Δήμου Γριζοφόρων και Φουστανελοφό-
ρων σημαιοφόρων, Λαογραφικών φορέων της πόλης μας. 

Στην επίσημη δοξολογία που τελέστηκε αμέσως μετά την 

θεία λειτουργία, στον Καθεδρικό ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου 
το παρόν έδωσε η ηγεσία της Δημοτικής Αρχής, με επικεφαλής 
τον αναπληρωτή Δήμαρχο Αναστάσιο Χίο, οι εκπρόσωποι της πο-
λιτείας βουλευτές κ.κ. Γιάννης Δέδες και Αθανάσιος Μπούρας, 
εκπρόσωποι και των τριών σωμάτων των Ενόπλων δυνάμεων, εκ-
πρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, κι Εκπρόσωποι Οργανώσε-

ων Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών φορέων της πόλης μας. 
Με την ολοκλήρωση της δοξολογίας, πραγματοποιήθηκε, η 

εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας από τον Σμήναρχο(Ι) 
Βασίλειο Ζήση και ακολούθησαν, η κατάθεση στεφάνων στην 
προτομή του Μήτρου Λέκκα, Ενός λεπτού σιγή και η Ανάκρου-
ση Εθνικού Ύμνο.

Το ΠΑΣΟΚ Αχαρνών, όπως πάντα πρω-
τοπόρο, ενωμένο και δυνατό, τόλμησε 
στους σημερινούς καιρούς της κρίσης 
και πραγματοποίησε το βράδυ του Σαβ-
βάτου 28 Νοεμβρίου 2015, συνεστίαση 
για τα μέλη και τους φίλους του στην 
κοσμική Ταβέρνα «ΜΗΤΣΗΣ» και μάλιστα 
υπήρξε, άκρως πετυχημένη 

Το γεγονός αυτό ξάφνιασε και τον κα-
λεσμένο κεντρικό ομιλητή της συνεστία-
σης Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΠΑΣΟΚ κ. Ξεκαλάκη, ο οποίος συνε-
χάρη με θέρμη την Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αχαρνών και ιδιαίτερα τον Γραμ-
ματέα Μπάμπη Υφαντή και το δραστήριο στέλεχος και μέλος 
Απόστολο Ξυλογιάννη, για αυτή τους την πρωτοβουλία, που 
θύμισε παλιές καλές εποχές. 

Κι αυτό, γιατί όπως επεσήμανε, «απαντάει με αισιοδοξία στην 
προσπάθεια ανασυγκρότησης και επανάκτησης της εμπιστο-
σύνης του Ελληνικού λαού, ως την μοναδική πολιτική δύναμη 
προόδου της χώρας μας, που θα την οδηγήσει στην έξοδο για 
πάντα από την κρίση». 

Σε ότι αφορά τους παρευρισκόμενους, το παρόν έδωσαν οι 
εξής : Η βουλευτής της περιφέρειας Αττικής Εύη Χριστοφυ-

λοπούλου, η πολιτευτής κα Παμουκτσόγλου, το μέλος της 
Κ.Ε. Σπύρος Βρεττός, ο εκπρόσωπος Νομαρχιακής Ευστράτι-
ος Κρέπιας, ο πρώην βουλευτής και υπουργός Ντίνος Βρεττός, 
οι πρώην δήμαρχοι Αχαρνών Τάσος Μουστακάτος και Σωτήρης 
Ντούρος, ο πρώην υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Λέκκας, οι 
πρώην Αντιδήμαρχοι, Δημήτρης Δαμάσκος, Νίκος Πουραϊμης, 
Γιάννης Σιδηρόπουλος, Γιάννης Βέλλας, ο πρώην Πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου Τάκης Ντούρος, οι πρώην δημοτικοί 
σύμβουλοι Γιώργος Πιπερίδης και Νίκος Γκασούκας, Βασίλης 
Πήττας, ο Φίλιππος Δέδες, ο Θάνος Τσιουλάκης, ο Τάκης Ζου-
γανέληςκ.α.

Κυριάρχησε η οικογενειακή ατμό-
σφαιρα, το καλό μενού, το καλό κρα-
σί, οι πολλές συντροφικές χαιρετούρες 
και το μουσικό πρόγραμμα από την 
ζωντανή ορχήστρα. Και όλα αυτά κα-
τέληξαν που αλλού, στο χορό, που ξε-
κίνησε με πολύ κέφι ποιος άλλος, ο 
Απόστολος Ξυλογιάννης, για να ακο-
λουθήσουν αυθόρμητα και οι υπόλοι-
πες παρέες. 

Εμείς να ευχηθούμε , «Άντε παιδιά και 
σύντροφοι βάλε μπρος και για το Απο-
κριάτικο ξεφάντωμα!…….» 

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

 Μια συγκινητική, αλλά ενδεικτική της προσπάθειας 
που καταβάλλει η ΔΗΦΑ στον χώρο της ανθρωπιστικής βοή-

θειας, ενέργεια, έλαβε χώρα την Πέμπτη 19/11/15 στην περι-
οχή της Αγίας Άννας.

Το προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», επι-
σκέφθηκε νεαρή κοπέλα, η οποία πάσχει από ψυχιατρικά 
προβλήματα και δεν έχει υποστηρικτικό περιβάλλον, οικογε-
νειακό ή άλλο, με σκοπό να καθαρίσει το σπίτι της στο οποίο 
είχαν συσσωρευτεί αντικείμενα και σκουπίδια ετών!!! Το σπί-
τι αρχικά απολυμάνθηκ ε για να εξοντωθούν τρωκτικά και κα-
τσαρίδες. Στη συνέχεια οι εργαζόμενες του προγράμματος 
απομάκρυναν όλα τα αντικείμενα από το σπίτι και το καθάρι-
σαν πολύ καλά.

Η παρέμβαση συνεχίζεται με σκοπό να γίνουν διορθωτικές 
υδραυλικές και άλλες εργασίες, αλλά και να εξοπλιστεί το σπί-
τι με τα απαραίτητα οικιακά αντικείμενα.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΦΑ κ. Γιώργος Δασκαλάκης, αφού επι-
σκέφθηκε το χώρο, συνεχάρη το προσωπικό για την τεράστι-
α προσπάθεια που κατέβαλλαν στο συγκεκριμένο περιστατικό 
αλλά και για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν για τη φροντί-
δα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες δήλωσε: «τέτοιες 
πρωτοβουλίες δείχνουν απλώς το αυτονόητο: ότι η οργανωμέ-
νη πολιτεία οφείλει να βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό αν-
θρώπων που το έχουν ανάγκη όπως αυτό το κορίτσι. Η ΔΗΦΑ 
μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών που διαθέτει θα παρεμβαίνει 
όπου και όταν χρειάζεται για να στηρίζει συμπολίτες μας που 
βρίσκονται σε δυσχερή θέση»

Διανομή πάνω από 42 τόνων φρούτων (πορτοκάλια – ακτινίδια
Μια ακόμη δράση, που στοχεύει στην υποστήριξη των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας, πραγματοποίησε ο Δήμος 

Αχαρνών στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ανθρωπιστικής κρίσης.
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών διένειμε πάνω από 42 τόνους φρούτα σε περισσότερους από 1.300 ωφε-

λούμενους στις 20 Νο-
εμβρίου 2015. 

Οι δυο νταλίκες με τα 
φρούτα (ακτινίδια και 
πορτοκάλια) στάθμευ-
σαν στο πάρκινγκ του 
Δημαρχιακού Μεγά-
ρου, ενώ ο έλεγχος και 
η επικαιροποίηση των 
στοιχείων των ωφελού-
μενων πραγματοποιήθη-
κε έξω από τα γραφεία 
της Διεύθυνσης Κοινω-
νικής Πολιτικής.
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Με μία σεμνή τελετή, ο Δήμος Αχαρνών τίμησε τους Αθλη-
τικούς Συλλόγους, τους αθλητές και τις αθλήτριες του Δή-
μου Αχαρνών που διακρίθηκαν και τίμησαν την πόλη μας με 
τις νίκες τους, την αγωνιστική περίοδο 2013-2014. «Τα Αθλη-
τικά Αριστεία Αχαρνών 2015» πραγματοποιήθηκαν στην κατά-
μεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών, τη Δευτέρα 
30 Νοεμβρίου 2015.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος κό-
σμου, οι οικογένειες και οι φίλοι των τιμώμενων αθλητών, 
καθώς και τα μέλη των αθλητικών συλλόγων του Δήμου 
Αχαρνών. Τιμητικά βραβεία στους αθλητές και τις αθλήτρι-
ες απένειμαν ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός και ο 
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γε-
νιάς κ Στάθης Τοπαλίδης. 

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αχαρνών τόνισε: 
«Σήμερα τιμούμε τους αθλητές και τις αθλήτριες που πί-

στεψαν στη δύναμή τους, αφοσιώθηκαν στο όνειρό τους και 
εργάστηκαν σκληρά για να το επιτύχουν. Μαζί με εσάς, ανε-
βήκαμε όλοι μας στο βάθρο των νικητών. Οι νίκες σας αποτε-
λούν έμπνευση για όλους μας. Και κυρίως για τα νέα παιδιά, 
που έχουν ανάγκη από θετικά πρότυπα, ιδιαίτερα σήμερα, που 
το μέλλον μοιάζει πιο δύσκολο από ποτέ. Να είστε υπερήφα-
νοι γιατί πολλά νέα παιδιά θα ακολουθήσουν το παράδειγ-
μα και τον δρόμο σας. Αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη τιμή για 
έναν αθλητή και μια αθλήτρια. Ειδικά σήμερα, που όλοι μας 
έχουμε ανάγκη την ελπίδα και την αισιοδοξία για το μέλλον, 

είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται θετικές ειδήσεις για την 
πόλη μας. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τις οικογένειές σας 
και τους προπονητές σας που στήριξαν την προσπάθειά σας. 
Τους αξίζουν πολλά εύσημα, γιατί είναι οι πρώτοι που πίστε-
ψαν σε εσάς και έδωσαν μαζί σας ένα μεγάλο αγώνα».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: οι βουλευτές κ.κ. Αθανά-
σιος Μπούρας και Βασίλης Οικονόμου, ο Αντιδήμαρχος Διοι-

κητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού και Δημοτικής 
Ενότητας Θρακομακεδόνων κ Αναστάσιος Χίος, ο Αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών κ. Θεόφιλος Αφουξενίδης, ο πρόεδρος της 
ΔΗ.Φ.Α κ. Γιώργος Δασκαλάκης, ο πρόεδρος της “ΑΡΩΓΗΣ” κ. 
Νίκος Γκασούκας, η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Γεωργία Ευθυμιάδου Τουμανίδη, 
η πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κα Μαρία Ναυροζίδου και ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος κ. Στέργιος Πεδιαδίτης. 

Παραβρέθηκαν επίσης: ο Ολυμπιονίκης αθλητής της Πάλης 
και συνδημότης μας κ. Μπάμπης Χολίδης, ο ποδοσφαιριστής 
της ΑΕΚ κ. Χρήστος Αραβίδης και οι παλαίμαχοι ποδοσφαιρι-
στές του Ολυμπιακού κ.κ. Κυριάκος Καραταίδης και Θοδωρής 
Παχατουρίδης,

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Όταν τον περασμένο Φεβρουάριο ο συντοπίτης μας συνθέτης 
και στιχουργός Ισίδωρος Λιόσης είχε παρουσιάσει στη Χασιά το 
πρώτο του CD με τίτλο «Μη Σταματάς» κανείς δεν περίμενε ότι 
μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο θα γινόταν χρυσό. Κι όμως! Τη 
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου ο Ισίδωρος βρέθηκε στην ευχάριστη θέση 
ν’ ανταμώσει , με ακόμη περισσότερους φίλους αυτή τη φορά, 
για να ζήσει μαζί τους την επιτυχία του.

Ανοίγοντας την βραδιά στο καφέ CULTI, που γέμισε ασφυκτι-
κά από συγγενείς, φίλους και καλλιτέχνες, ο Ισίδωρος επεσήμα-
νε πως αν η προηγούμενη φορά πάνω στη Χασιά ήταν δική του, 
αυτή είναι του κόσμου που τον στήριξε ώστε το CD να γίνει Χρυ-
σό. «Αυτή η βραδιά είναι δικής σας!» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισί-
δωρος, ο οποίος σε κλίμα συγκίνησης παρέλαβε από τα χέρια του 

ιδιοκτήτη της δισκογραφικής εταιρίας VOLUME, κ. Ιωσήφ Κου-

τσιέ, το χρυσό του CD. 
Κοντά του στο βήμα της εκδήλωσης βρέθηκαν επίσης και μίλη-

σαν για κείνον με λόγια από καρδιάς, ο συνεργάτης του Σπύρος 
Γεωργούσης, μαζί με τον οποίο φτιάχνουν στίχους και μουσική, 
αλλά και ο σπουδαίος παραδοσιακός καλλιτέχνης και Αντιδήμαρ-
χος Χασιάς Σπύρος Μπρέμπος, αφού ένα από τα τραγούδια του 
CD με τίτλο «ο Βοριάς» είναι κοινό τους δημιούργημα. 

Κατά τα λοιπά η βραδιά κύλησε μουσικά. Ο Ισίδωρος έχοντας 
στο πλευρό του τους εξαιρετικούς συντοπίτες μας μουσικούς 
Λευτέρη Λαζάρου στο μπουζούκι και Δημήτρη Δαμάσκο στα πλή-
κτρα, παρουσίασε τα όμορφα κομμάτια, της πρώτης του δισκο-
γραφικής δουλειάς. 

Ευχή δική μας δεν θα μπορούσα παρά να είμαι μία. Επί λέξει, η 
φράση που φέρει ο τίτλος του CD , που όπως ό ίδιος έχει εξομο-

λογηθεί στον ΦΥΛΑΡΧΟ δεν είναι τυχαίος, αφού ο καλλιτέχνης 
είναι αποφασισμένος να συνεχίσει ν’ ακολουθεί το όνειρό του… 
«Μη Σταματάς» Ισίδωρε…

Χρυσός και δικός σας! ο Ισίδωρος Λιόσης 
«ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VOLUME

Tης Εύης Τριανταφύλλου 
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Ο Μήνας ∆εκέµβριος περιέχει στο Εκκλη-
σιαστικό Περιδέραιο του Συναξαριστή του, 
µορφές αγίων ανδρών και γυναικών που µας 
προετοιµάζουν και µας προτείνουν µε τον βίο 
τους έναν πρακτικά ευλογηµένο τρόπο προ-
σέγγισης της Μητρόπολης των εορτών κατά 
τους πατέρες που είναι τα Χριστούγεννα.

Στο Σαρανταλείτουργο της ιδιαίτερα πνευ-
µατικής αυτής περιόδου συναντάµε εορτα-

ζόµενους Προφήτες, Αποστόλους , Ιεράρχες , Οσίους 
και Οσίες, Μεγαλοµάρτυρες άνδρες και γυναίκες, Ιερο-
µάρτυρες παλαιότατους στο µαρτύριο αλλά και σύγχρο-
νους όπως ο Άγιος Φιλούµενος ο Νέος που µαρτύρησε 
για τον Χριστό το 1979 στο Φρέαρ του Ιακώβ στην Πα-
λαιστίνη . 

Για σκεφτείτε λίγο τί δώρα µας στέλνει ο Χριστός πριν 
του στείλουµε εµείς το λίβανο, τα σµύρνα και το χρυ-
σό. Μεγάλες µορφές Αγίων ανδρών και γυναι- κών 

να γίνουν φάροι φωτεινοί. 
Και ανάµεσα σ αυτές τις αγίες µορφές και ο ευάρεστος Θεώ γε-

νόµενος, ο ακοίµητος πρέσβης, ο Άφθορος Άγιος ∆ιονύσιος ο 
θαυµατουργός, ο προστάτης και έφορος της ενορίας που η ελα-
χιστότητά µου διακονεί τα τελευταία επτά χρόνια. 

Ο Άγιος ∆ιονύσιος µε τον βίο του µας βοηθά να πλησιάσουµε 
καθαρότεροι το σπήλαιο αφού ο καθένας µας εισέλθει ελεύθερα 
στην διαδικασία του προσωπικού του αγώνα έτσι όπως θεραπευ-
τικά προτείνει η Εκκλησία µας έχοντας ως πρότυπα τους αγίους. 

Μας βοηθά να τον µιµηθούµε στη νηστεία, στην άσκηση και την 
προσευχή. 

Νήστης δυνατός ο άγιος µέσα σε ένα περιβάλλον όχι τόσο αυ-
στηρής εκκλησιαστικής παιδείας στην επηρεασµένη από την 
∆ύση Ζάκυνθο του 16ου αιώνα, αλλά εκεί είναι το στοιχείο της 
διαφορετικότητας που διαχρονικά µας καλεί ο Κύριος να γίνου-
µε φως του κόσµου. Όχι επειδή δεν νηστεύουν οι γύρω µας να 
µπούµε και µείς σε αυτό το εγκλωβιστικό και παράλογο για την 
παράδοσή µας σύστηµα, του δήθεν σύγχρονου τρόπου ζωής. 
Αντίθετα, εκεί θα φανεί το σθένος του καλού αγώνα που οφεί-
λει ο χριστιανός και να βιώσει και να διδάξει.  Ασκητής που όχι 
ως ένας απλός µοναχός αλλά ως Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης αρνεί-
ται τα έτοιµα και εύκολα και θέτει εαυτόν στα διακονήµατα ώστε 
να αφυπνίσει ένα δύσκολο ποίµνιο και µε τη στάση του να δεί-
ξει πως όποιος θέλει να γίνει πρώτος, οφείλει να σταθεί ταπει-
νά και σιωπηλά στο τέλος. Άσκηση που οφείλουµε να κάνουµε 
όλοι µιµούµενοι τον Άγιο και εµπνεόµενοι από την πνευµατική 
του αρχοντιά. 

Να βγούµε από κάθε είδους προνόµιο και να µπούµε δυναµι-
κά στη µάχη κατά του αλλοτρίου εχθρού που αναζητά παντοιο-
τρόπως την αποκοπή του δηµιουργήµατος από τον δηµιουργό.  
Να προσευχηθούµε εντονότερα. Λέει ένας σύγχρονος ιεράρχης 
πως ο σκεπτόµενος άνθρωπος δεν µπορεί να καταφέρει πολλά, 
ο προσευχόµενος όµως µπορεί τα πάντα. 

Και αυτή η πτυχή ίσως να απαντάται από την στάση που κρά-
τησε ο Άγιος ∆ιονύσιος αφού για να καταφέρει σχεδόν απαθής 
να δώσει συγχώρηση στον ίδιο τον δολοφόνο του αδελφού του, 
πρέπει να είχε προσευχηθεί τόσο πολύ, που αξιώθηκε µε την 
αρετή της Συγχώρησης και ταυτόχρονα χαριτώθηκε µε την πο-
λυπόθητη αγιότητα.

Νηστεία, άσκηση και προσευχή τα χαρακτηριστικά του Αγίου ∆ι-
ονυσίου ο οποίος χαριτώνεται την αγιοσύνη µε την Συγχώρηση 
προς τον φονιά του ίδιου του αίµατος . Παραµένει στους αιώνες 
Άφθορος, ζωντανός ευήκοος ούς στα προβλήµατά µας που ζη-
τάµε τις πρεσβείες του και φάρος ολόφωτος να µιµηθούµε τον 
βίο του για να δούµε και εµείς το άκτιστο φως .  Μια εβδοµά-
δα πριν Τα Χριστούγεννα, στις 17 ∆εκεµβρίου τιµούµε την µνή-
µη του κάθε χρόνο. 

Ευλαβικά µας προετοιµάζει ο ίδιος να δούµε µε άλλο µάτι τα 
Χριστούγεννα όχι ως ένα µάταιο καταναλωτικό ξέσπασµα αλλά 
ως ακόµα µια µεγάλη ευκαιρία να πλησιάσουµε το µυστήριο του 
σπηλαίου.

Εύχοµαι ολόψυχα ο Άγιος να πρεσβεύει για καλή και ευλογηµέ-
νη συµπόρευση στην Βηθλεέµ. 

 Άγιος ∆ιονύσιος, ο Άγιος της αφθαρσίας 
 Του Πρ. Αναστασίου Σαργέντη

ζόµενους Προφήτες, Αποστόλους , Ιεράρχες , Οσίους 
και Οσίες, Μεγαλοµάρτυρες άνδρες και γυναίκες, Ιερο-
µάρτυρες παλαιότατους στο µαρτύριο αλλά και σύγχρο-
νους όπως ο Άγιος Φιλούµενος ο Νέος που µαρτύρησε 
για τον Χριστό το 1979 στο Φρέαρ του Ιακώβ στην Πα-
λαιστίνη . 

Για σκεφτείτε λίγο τί δώρα µας στέλνει ο Χριστός πριν 
του στείλουµε εµείς το λίβανο, τα σµύρνα και το χρυ-
σό. Μεγάλες µορφές Αγίων ανδρών και γυναι-
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας Γιαγιάς Αδελφής και Θείας

ΑΝΘΟΥΛΛΑ ΒΕΛΛΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιάννης και Χριστίνα Βέλλα, Παύλος και Ελένη Βέλλα, 

Σοφία Βέλλα, Στέλιος Βέλλας 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Δημήτριος, Ανθούλα, Γεώργιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο της Κεντρικής Πλατείας ΛΟΥΤΣΗ.

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου –Αχαρνές, 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Σύζυγου, 

Πατέρα, Παππού, Προπάππου και Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΣΚΟY
(ΛΑΛΑΤΣΗΣ)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστασία-Δημήτρης Τσαμάλης, 

 Αλεξάνδρα - Γιάννης Καπετάνιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστόφορος, Γιώργος, Ισίδωρος και Άννα Τσαμάλη

 Δημήτρης, Γιώργος, Μάριος Καπετάνιος
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: Αναστασία

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΓΚΙΚΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 19 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 9.00 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγ. Βλασίου – Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 

Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΝΝΑΣ Χήρα ΣΠΥΡ. 
ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Δημήτρης και Δήμητρα, Παναγιώτης και Φωτεινή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Άννα, Διονυσία, Σπύρος, Σπύρος, Αθανάσιος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ: Σπυριδούλα, Σπύρος, Δημήτρης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια θα δεχθεί τα συλλυπητήρια στο Καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ., 

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - 

Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιάννης και Νάντια Λαζάρου

Η ΕΓΓΟΝΗ: Μαρία-Ιωάννα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αφροδίτη χήρα Αθαν. Λαζάρου

Φάνη και Σπύρος Κατάρας , Ελένη χήρα Μιχ. Λαζάρου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια το καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 26 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 8.30 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, πατρίου 

ημερολογίου (Οδός Δημοκρίτου 18) – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Αδελφού και εξαδέλφου 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΚΛΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Η ΑΔΕΛΦΗ: Δέσποινα Κόχιλα 

το Γένος ΤΣΑΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο καφές θα προσφερθεί στο κυλικείο του Ναού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Αχαρνές 6-10- 2015
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2773
Λ. Θρακομακεδόνων 142 - Αχαρνές 
Πληρ.: Αντ. Θεοχάρης 
Τηλ. : 210 2434061

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 14 Ν. 998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτήσε-

ως της Εταιρείας κινητής Τηλεφωνίας COSMOTE Α.Ε. η υπ’ αρ. 2179/ 6-10 - 2015 πράξη χαρακτη-
ρισμού της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΠΣΜΟΡ1Κ-ΩΒΞ) για έκταση εμβαδού πεντακοσίων τετραγωνικών 
μέτρων (500 τ.μ.) που κείται στη θέση «Κατσιμίδι » της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου του Δήμου 
Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών 
( Α,Β,Γ,Δ,Α ) στο από Ιούνη 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Σπύρου Χρ. Πα-
ρασκευόπουλο - Κόλια κλ, 1 : 200 καθώς και στο ενσωματωμένο σ’ αυτό απόσπασμα Χάρτη της 
Γ,Υ,Σ (6435/2) που θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρά-
ξης χαρακτηρισμού.

Με την πράξη αυτή:
Όλη η έκταση εμβαδού πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.) χαρακτηρίζεται ως Δάσος 

κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, ως ισχύει, υπαγό-
μενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα στην περίπτωση α’ του άρθρου 4 και στην 
περίπτωση ζ΄ του Ιδίου άρθρου του Ν. 998/79.

Κατά της πράξης του Δασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 14 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α’), ενώ-
πιον της Πρώτης Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ανατολικής Αττικής που έχει έδρα 
στη Διεύθυνση Δασών Αν. Αττικής (Αγ. Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2 – Αγ. Παρασκευή), από κάθε φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της 
επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυα-
κό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αρ. 117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ 
των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 3473/Β7 23-12-2014).

Ο Δασάρχης α/α
Γεώργιος Ζαφείρης 

Δασολόγος 
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επαγγελματική χώροι, για Γραφεία, Ιατρεία, Δροντιστήρι-
ο κλπ, στην οδό Καποδιστρίου 3 – Κεντρική Πλατεία – Αχαρνών. Τηλ. 210 
2460903. 4Δ136.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 98 τ.μ. στο Κεντρικό Μενίδι, πλησίον ΟΑΕΔ και 
Εφορίας, σε αρίστη κατάσταση, με πολλά έξτρα και στεγασμένο πάρκιγκ. 
Τηλ. 6937 588500. 4Δ136.
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 2468861. 10δ141

ΜΑθηΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασί-
ου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10Δ142
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
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.
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 

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. 6974 537283. 10δ141

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

Ο ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΧΡΥ-
ΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ το γένος ΚΑΛΑ-
ΜΙΩΤΗ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΧΑΜΠΗ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 
της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, το γένος ΣΕ-
ΒΑΣΤΟΥ, που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΖΩΗΣ 
το γένος ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ που γεν-
νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΤΟΛΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, το 
γένος ΑΡΑΠΑΚΗ, που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έλθουν σε γάμο που θα γίνει, 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
το γένος ΣΑΜΟΥΛΤΑ που γεν-
νήθηκε στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑ-
ΡΟΥΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της 
ΕΙΡΗΝΗΣ, το γένος ΣΙΜΟΥ, που 
γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙ-
ΑΣ το γένος ΦΟΥΡΛΑΡΗ που 
γεννήθηκε στην ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 
– ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΓΑ-
ΒΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, 
το γένος ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, που 
γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
θα έλθουν σε γάμο που θα γί-
νει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟυ
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6/12/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ 

Αγίου Διονυσίου 82. ΤΗΛ. 

210 2444771

7/12/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 

Παρνηθος 95. 

ΤΗΛ. 210 2445975

8/12/2015 ΤΡΙΤΗ 

ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Φιλαδελφείας 64. 

ΤΗΛ. 210 2467050

9/12/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 

ΤΗΛ.210 2316792

10/12/2015 ΠΕΜΠΤΗ 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πάρνηθος 121. 

ΤΗΛ. 210 2465660

11/12/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αγίας 

Τριάδας 75. 

ΤΗΛ. 210 2442655

12/12/2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Αριστοτέλους 200-202. 

ΤΗΛ. 210 2477292

13/12/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥΛΑ Φιλ/

φείας 203 Κ. Μύλος. 
ΤΗΛ. 210 2385253

14/12/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Λ. Θρακομακεδόνων 22. 
ΤΗΛ. 210 2466608
15/12/2015 ΤΡΙΤΗ 

ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Μπόσκιζας 13. 

ΤΗΛ. 210 2444418
16/12/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ Πάρνηθος 
23. ΤΗΛ. 210 2464914
17/12/2015 ΠΕΜΠΤΗ 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΑ 

Αριστοτέλους 30. 
ΤΗΛ. 210 2404144

18/12/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Δεκελείας 

41. ΤΗΛ. 210 2466690
19/12/2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Εθν. 
Αντιστάσεως 117. 
ΤΗΛ. 210 2442311

20/12/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ 

ΕΥΔΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 

ΤΗΛ. 210 2404494

 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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το αφιέρωμα της Χορωδίας του Συλλόγου μας στον συνθέτη ΜΙΚΗ ΘΕΟ-
ΔΩΡΑΚΗ, με αφορμή την συμπλήρωση των 90 χρόνων από την γέννησή του.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων ο Αντιδήμαρχος Α. Χίος, 
μέλη του Δ.Σ του Π.Κ.Θ και των Τοπικών Φορέων της Περιοχής, καθώς και πολυάριθμο ακροατήριο, 
το οποίο συνεχάρη τον μαέστρο κ. Σταύρο Πιοτόπουλο, τους Χορωδούς και του συντελεστές της 
Παράστασης. 
Σας προσκαλούμε:
1. 12/12/2015 - Ημέρα Σάββατο 
Μονοήμερη εκδρομή
Κιάτο – Στυμφαλία – Λίμνη Δόξα – Γκούρα – Καστανιά
Αναχώρηση 7:30 π.μ.
Κόστος εκδρομής 20€

2. 20/12/2015 – Ημέρα Κυριακή 
Παρακολούθηση Θεατρικής Παράστασης (απογευματινής)
Θέατρο Πάνθεον «Νine» – το Musical της χρονιάς 
με επιτελείο γνωστών ηθοποιών 
Τιμή εισιτηρίου 30€ μαζί με μεταφορικά 
Δηλώσεις Συμμετοχής:
Κ.Τασούλα Στεφανάτου 210 2432309 και 6948168751
Κ.Στάσα Χρήστου 210 2432935/6974663867
Κ.Αννα Γκόνου 210 6526729/ 6948091719

3. 28/12/2015 – Ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 
Η Παιδική Χορωδία και το Παιδικό Εργαστήρι Έκφρασης του Συλλόγου μας , παρουσιάζουν το θε-
ατρικό έργο του Γιώργου Κωνσταντινίδη 
«Ο καλύτερος Χιονάνθρωπος»
Μία Χριστουγεννιάτικη μουσικοθεατρική παράσταση για τη Διαφορετικότητα και τη Φιλία – φτιαγμέ-
νη με αγάπη από παιδιά, για μεγάλους και παιδιά.
Σενάριο/Διδασκαλία – Δ/νση Χορωδίας: Γιώργος Κωνσταντινίδης 
Σκηνοθεσία / Σκηνική Καθοδήγηση: Μάγια Ντελέζου 
4. 16/1/2016 - Ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 
Φιλανθρωπικό Τσάι – κοπή πίτας του Συλλόγου μας.
 Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε πάσχουσες οικογένειες της περιοχής μας.
Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων εύχεται σε εσάς και τις οικογένειές σας ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ-
ΝΑ, με υγεία και χαρά. Η καινούργια χρονιά να φέρει ειρήνη στον κόσμο, αρμονική συνύπαρξη και 
αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας.

Το Δ.Σ. του Συμβουλίου
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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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