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Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Στην εκδήλωση, που οργάνωσε το Α. Σ. του Ολυμπιακού Χωριού «ΦΟΙΒΟΣ», 
 αλλά και στην συνάντηση του με το Δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό 

Το πρώτο βήμα έγινε...
για τους Τρίτεκνους

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Τρι-
τέκνων Ανατ. Αττικής και Αντιπρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Τριτέκνων, συμπολίτης μας, Μαρί-
α Ναυροζίδου, έχει κάθε λόγο, να 
νοιώθει ικανοποίηση και δικαιολο-
γημένα την μετέφερε στα μέλη της, 
μέσω των μέσων Κοινωνικής Δικτύ-
ωσης, μετά την αποδοχή δύο σημα-
ντικών αιτημάτων. 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την 
εξομοίωση των Τριτέκνων με τους Πολυτέκνους για μειωμένα 
Δημοτικά Τέλη και για Διορισμούς στο Δημόσιο με τον ν. 2643/
98 Νόμος του κράτους μετά την υπερψήφισή του την περασμέ-
νη εβδομάδα, στην Ολομέλεια της Βουλής, το Παράλληλο Πρό-
γραμμα, στο οποίο προβλέπεται ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ:

1) Εξομοίωση των Τριτέκνων με τους Πολυτέκνους για μειωμέ-
να Δημοτικά Τέλη

2) Εξομοίωση των Τριτέκνων με τους Πολυτέκνους για Διορι-
σμό στο Δημόσιο με τον ν.2643/1998

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτη-
τους Έλληνες.

Το επόμενο βήμα πλέον η πλήρη εξομοίωση Τριτεκνων - Πο-
λυτέκνων!!!

Καθάρισε την Αγία Σωτήρα 
ο Θόδωρος Συρινίδης

Δεκαπέντε τόνους απορ-
ρίμματα πάσης φύσεως, 
που απορρίπτονταν εδώ 
και χρόνια στη συνοικία της 
Αγίας Σωτήρας μετατρέπο-
ντας πολλές γειτονιές της, 
σε μικρές χωματερές, πε-
ρισυνέλλεξε η Υπηρεσί-
α καθαριότητας του Δήμου 
Αχαρνών. 

Επί 5 μέρες χωματουργικά 
μηχανήματα κι ανθρώπινο δυναμικό φόρτωσαν σε 15 φορτηγά, 
κι απομάκρυναν από την πολύπαθη συνοικία, μπάζα και πάσης 
φύσεως απορρίμματα. «Το εγχείρημα θα συνεχιστεί τόσο στην 
Αγία Σωτήρα αλλά και σε άλλες συνοικίες και γειτονιές, όπου 
παρουσιάζονται τέτοιου είδους προβλήματα, προκειμένου να 
κάνουμε καλύτερη την εικόνα της πόλης μας αλλά και την καθη-
μερινότητα των συμπολιτών μας» δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρ-
χος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Θεόδωρος Συρινίδης. 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΦΕΛΟΥΔΗ 
 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

το κατάμεστο κλειστό γήπεδο των αθλητικών εγκατα-
στάσεων του Ολυμπιακού Χωριού στις 12 Φεβρουαρί-
ου 2016, ο Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας κ. Ανδρέας 
Νεφελούδης και η Πρόεδρος του ΟΑΕΔ κ. Μαρία Κα-
ραμεσίνη, ανακοίνωσαν επίσημα τον καθορισμό του 
τιμήματος των κατοικιών στα 380,62 ευρώ ανά τετρα-
γωνικό μέτρο, την παραχώρηση των αθλητικών εγκατα-
στάσεων του Ολυμπιακού Χωριού στην Γ.Γ. Αθλητισμού 
και απάντησαν σε ερωτήματα των κατοίκων.

Όπως αναφέρετε στο Δ.Τ., σημαντικότατο ρόλο στην 
διαμόρφωση του τιμήματος, όπως ανέφεραν υπηρεσι-
ακοί παράγοντες, έπαιξαν οι προσφυγές φορέων του 
Ολυμπιακού Χωριού ειδικά στον Άρειο Πάγο, αλλά και 
στη Δικαιοσύνη γενικότερα, για κατασκευαστικές παρα-
λείψεις και κακοτεχνίες.

Το θέμα του τιμήματος υπήρξε επί σειρά ετών αντικεί-
μενο σφοδρής παρασκηνιακής αντιπαράθεσης μεταξύ 
κατοίκων και προηγούμενων Υπουργών και Διοικήσεων 
του ΟΕΚ, καθώς κανείς δεν αναλάμβανε το πολιτικό -
κυρίως- κόστος για την τεράστια διαφορά του τιμή-
ματος από τους υπόλοιπους οικισμούς του ΟΕΚ στην 
ελληνική επικράτεια. Σε αυτό έβαλε τέλος ο Υπουργός, 
με την εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν3518/2006, που 
προβλέπει ειδικά την κοστολόγηση του Ολυμπιακού 
Χωριού. Ο Υπουργός συμπεριέλαβε στον υπολογισμό 
του τιμήματος και όλα τα οφέλη που τελικά καρπού-
νται οι δικαιούχοι, όπως η χρήση των οικιών τους στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, παρακράτηση χρημάτων από κα-
τασκευαστές λόγω παραλείψεων και κακοτεχνιών, η 
μελλοντική εκμετάλλευση της Διεθνούς Ζώνης, κ.ά.

Επίσης σε συνάντηση που είχε με τον Γεν. Γραμ. του Υπουργεί-
ου Εργασίας, κ. Ανδρέα Νεφελούδη είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών 
κ. Γιάννης Κασσαβός, έθεσε το θέμα των κοινωνικών και διοικη-
τικών δομών στο Ολυμπιακό Χωριό, αναφέροντας στον κ. Νεφε-
λούδη ότι το Ολυμπιακό Χωριό, εδώ και πολλά χρόνια στερείται 
βασικών κοινωνικών και διοικητικών δομών (όπως ΚΕΠ ή ΚΑΠΗ), 
λόγω του ασαφούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κτιρίων και 
των καταστημάτων. 

Ο κ. Νεφελούδης υποσχέθηκε ότι θα ικανοποιήσει άμεσα το 
αίτημα του Δήμου Αχαρνών για παραχώρηση κτιρίων και κα-

ταστημάτων και διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Αχαρνών ότι πολύ 
σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα στέγασης στο Ολυμπιακό 
Χωριό, κοινωνικών δομών όπως ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι ή διοι-
κητικών δομών όπως ΚΕΠ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των κα-
τοίκων του Ολυμπιακού Χωριού. 

Στη συνάντηση συζητήθηκε και το θέμα των Αθλητικών Εγκα-
ταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού. Ο Δήμαρχος Αχαρνών ενη-
μέρωσε τον Γενικό Γραμματέα ότι ο Δήμος Αχαρνών έχοντας 
εξασφαλίσει την αποδοχή του αιτήματός του για την παραχώ-
ρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ 
και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού πριν από 1,5 περίπου 
χρόνο είχε προχωρήσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια για 
την ενεργοποίηση χρηματοδοτήσεων για τις Αθλητικές Εγκα-
ταστάσεις. 

Ο κ. Γιάννης Κασσαβός τόνισε επίσης πως ο Δήμος Αχαρνών 
και οι υπηρεσίες του είναι σε θέση να αναλάβουν τη διαχείρι-
ση ενός τόσο σημαντικού αθλητικού κέντρου όπου μπορούν να 
αθληθούν μερικές χιλιάδες αθλητών και αθλητριών, καθώς δι-
αθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία στη διαχείριση αθλητικών 
εγκαταστάσεων αλλά και την εμπειρία στην εκπόνηση και δια-
χείριση προγραμμάτων μαζικού Αθλητισμού, όπως το πρόγραμ-
μα «Άθληση για όλους» το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί 
πάνω από 1.000 αθλητές και αθλήτριες (παιδιά και εφήβους).

Σ
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Τώρα η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ και στο Διαδίκτυο: http://eleftherovima.wordpress.com

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
Σύμβουλος Έκδοσης: 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. 

Διαδίκτυο: Κώστας Ζίγκηρης
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 

Ο τρόπος που 
στρώνεται ένα 
τραπέζι, τα φαγη-
τά που περιλαμ-
βάνει, οι γεύσεις 
που αναδεικνύ-
ει, σκιαγραφούν 

με ακρίβεια τον πολιτισμό, την παράδο-
ση και τις συνήθειες της κοινωνίας μέσα 
στην οποία ανήκουν οι άνθρωποι που 
κάθονται γύρω από αυτό για να το απο-
λαύσουν. 

Και, φυσικά, το κρασί είναι ένα προϊόν 
με ιστορία . Είναι το Στολίδι του τραπε-
ζιού.

Ο ρόλος του κρασιού στη ζωή μας είναι 
πολυσύνθετος. Αποτελεί στοιχείο ψυχα-
γωγίας, τόσο με την ετυμολογική έννοια 
της λέξης (αγωγή της ψυχής) όσο και με 
την έννοια του κεφιού και της χαράς.

Πιστεύοντας λοιπόν στον καθοριστικό 
ρόλο του κρασιού για την επιτυχία ενός 
γεύματος, θα μας απασχολήσει το πώς 
θα δημιουργήσουμε μια επιτυχημένη λί-
στα κρασιών, η συντήρησή τους, οι ιδα-
νικοί συνδυασμοί γεύσεων και κρασιών 
αλλά και οι τιμές πώλησής τους στους 
πελάτες των εστιατορίων.

Σήμερα πια ολοένα και περισσότερο 
μεγαλώνει η γκάμα των κρασιών που 
κυκλοφορούν στην αγορά, είτε πρό-
κειται για κρασιά που παράγονται στη 
χώρα μας, είτε από παραδοσιακές περιο-
χές της Ευρώπης είτε από τις χώρες του 
νέου κόσμου. Έτσι το να επιλέξουμε τα 
κρασιά που θα περιέχει η λίστα του εστι-
ατορίου μας είναι δύσκολη υπόθεση και 
χρειάζονται ειδικές γνώσεις. 

Το σωστότερο είναι να απευθυνθού-
με σε συμβούλους οίνου ή σε οινοχό-
ους (που ευτυχώς πλέον έχουμε και στη 
χώρα μας) οι οποίοι αφού ενημερωθούν 
για το είδος της κουζίνας μας θα μας 

προτείνουν εκείνα τα είδη κρασιού που 
μπορούν να συνοδεύσουν ευχάριστα τα 
πιάτα μας. 

Το κρασί είναι μια γοητευτική ιστορία, 
έτσι καλό είναι όλοι να ενημερωνόμαστε 
διαρκώς (ως επαγγελματίες και κατανα-
λωτές) ώστε να εξασκούμε τη γεύση, τη 
μνήμη αλλά και να έχουμε κριτική άπο-
ψη στις προτάσεις των ειδικών.

Γι΄ αυτό απαιτείται καταρχήν μια γενι-
κή γνώση των περιοχών που παράγουν 
κρασί, καθώς και των οινοποιείων που 
ανήκουν σε κάθε περιοχή. 

Επίσης θα πρέπει να απευθυνόμα-
στε σε σοβαρούς και φερέγγυους προ-
μηθευτές για να εξασφαλίζουμε πάντα 
σταθερή ποιότητα και σωστούς χρόνους 
παράδοσης.

 Από το προφίλ του εστιατορίου μας 
εξαρτάται και ο αριθμός των κρασιών 
που θα περιλαμβάνει η λίστα.

 Απλά εστιατόρια και ταβέρνες με απλή 
κουζίνα συνδυάζουν αντίστοιχης ποιό-
τητας και τιμής κρασιά με μικρή λίστα 
επιλογών.

 Εστιατόρια υψηλής μαγειρικής που 
προσφέρουν μοναδικές δημιουργίες των 
σεφ προσφέρουν ποιοτικά ή και σπάνια 
κρασιά σε μεγάλη ποικιλία ετικετών.

Απόλυτα απαραίτητο είναι να γνω-
ρίζουμε εκ βαθέων τα κρασιά του 
καταλόγου μας για να μπορούμε να ανα-
λάβουμε την ευθύνη της επιλογής ενός 
κρασιού, όταν χρειαστεί να το προτεί-
νουμε στους πελάτες μας.

 Αυτή την υψηλή υπηρεσία προσφέ-
ρουν άριστα οι οινοχόοι. Είναι βέβαια 
κατανοητό ότι δεν είναι δυνατό όλα τα 
εστιατόρια να διαθέτουν οινοχόο. Στην 
περίπτωση που η επένδυση δεν προ-
βλέπει τέτοιο εξειδικευμένο προσω-
πικό, μπορεί ο ιδιοκτήτης να επιδιώκει 
την αναβάθμιση των δικών του οινικών 

γνώσεων αλλά και την εκπαίδευση των 
απλών σερβιτόρων του καταστήματος 
στη σωστή πώληση των κρασιών. Χρει-
άζεται όμως στη χώρα μας να παραδε-
χτούν οι επιχειρηματίες εστιάτορες την 
αναγκαιότητα ύπαρξης κάποιων ανθρώ-
πων με εξειδίκευση στο κρασί με τους 
οποίους καλό θα ήταν να συνεργάζονται 
και να εμπιστεύονται.

 Φυσικά και μερικοί οινοχόοι από την 
πλευρά τους θα πρέπει να προσπαθή-
σουν να είναι φυσικότεροι, να μην εί-
ναι «σνομπ» με τις επιλογές του πελάτη 
και να μην τρομάζουν επιχειρηματίες και 
συνδαιτυμόνες παρουσιάζοντας το κρα-
σί ως …αστροφυσική! Πού θα πάει όμως 
θα εκπαιδευτούμε και σύντομα θα γε-
φυρωθεί η απόσταση για το κοινό όφε-
λος…

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στην αισθητική του καταλόγου μας που 
καλό είναι να «δένει» με το προφίλ ολό-
κληρης της επιχείρησης, να είναι ακρι-
βής, σωστός και χωρίς λάθη (όπως 
συμβαίνει συχνά). Να είναι ισορροπη-
μένος: Λευκά, ροζέ, ερυθρά, αφρώ-
δη. λικέρ κ.λπ., κατά είδος, ανάλογα 
με την προέλευση, την κλάση του κρα-
σιού και την τιμή του. Ένας κατάλογος 
κρασιών πρέπει να παρουσιάζει τη γεω-
γραφική ένδειξη και το εμπορικό όνομα 
του κρασιού, τον παραγωγό/εμφιαλωτή 
και φυσικά την τιμή του. Επίσης πρέπει 
να αναφέρεται τόσο το περιεχόμενο της 
φιάλης σε κυβικά εκατοστά (όγκος) όσο 
και ο αλκοολικός βαθμός του κρασιού.

 Για να ικανοποιήσουμε το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό των ανθρώπων που επιλέ-
γουν για φαγητό το χώρο μας, θα πρέπει 
να διαμορφώσουμε μια λίστα έντιμη και 
λογική που να δημιουργεί το αίσθημα 
ότι του παρέχονται υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας. 

Επιμέλεια: Μίχας Ιωάννης - Οινολόγος 
Το κρασί στην Ταβέρνα ή το Εστιατόριο

Γευσιγνωσία … Η επιστήμη της Απόλαυσης

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,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. 

Την φορά αυτή, 
μάλλον από συνή-
θεια, λίγη η διάθεση 
– πολλά τα συμβαί-
νοντα τον τελευταί-
ο καιρό – μηχανικά 
άρχισα να αναμο-
χλεύω τα βιβλία 
μου. 

Η Τηλεόραση έλε-
γε τα δικά της και 
για να αποφύγω, 

άνοιξα το βιβλίο του Νίκου Αρβανίτη «Ο 
Γιος του Ανθρώπου» και με προσοίκουσα, 
πλέον, προσοχή άρχισα να διαβάζω.

Η επίγεια ζωή του Γιου του Ανθρώπου, 
που από το Θεό Πατέρα του εστάλη στην 
πολυστένακτη γη για να σώσει το απολω-
λός – άνθρωπο – με αντάλλαγμα το δίκιο 
του - θεληματικά – θάνατο, δεν ήτο άλλο 
τι, ή μόνο ή άμετρη αγάπη γι’ αυτό το κατ’ 
εξαίρεση, δημιούργημα. Τον εις την αμαρ-
τία ρέποντα άνθρωπον, λόγω του προπα-

τερικού αμαρτήματος. 
Φεύγοντας στα 33 – επίγεια – χρόνια 

ζωής το, για τον επουράνιο πατέρα του, 
άφησε στους δικούς Του μια καινούργια 
εντολή, την εντολή της Αγάπης. Λόγια συ-
γκλονιστικά για τους μαθητές του και για 
όσους στήνουν αυτί για τα ακούσουν στο 
διάβα των αιώνων.

«Καινούργια σας δίνω εντολή. Να αγαπά-
τε ο ένας τον άλλον!. Με την ίδια Αγάπη 
που εγώ σας αγάπησα, έτσι θα μάθει ο κό-
σμος ότι είστε μαθητές μου».

Και ο πρώην σκληρός και εκδικητικός άν-
θρωπος και μετέπειτα Μέγας των Εθνών 
Απόστολος Παύλος συμπληρώνει, όταν ο 
Χριστός, ο υιός του Θεού, έχει πάει στον 
Ουράνιο Πατέρα Του.

«Κι αν ακόμα μιλάω όλες τις γλώσσες των 
ανθρώπων και των αγγέλων αλλά δεν έχω 
Αγάπη, «γέγονα χαλκός ήχων και κύμβα-
λων αλαλάζον». Κι αν έχω προφητικό χά-
ρισμα και κατέχω όλα τα μυστήρια κι όλη 
την ανθρώπινη γνώση. Κι αν έχω τέτοια πί-

στη που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω 
Αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Κι αν διαθέσω τα 
υπάρχοντα μου να θρέψω τους φτωχούς, 
κι αν παραδώσω το σώμα μου να καεί στη 
φωτιά του μαρτυρίου, αλλά δεν έχω Αγά-
πη, σε τίποτα δεν ωφελούμαι»…

Φίλοι μου περίτρανα φαίνεται και διακη-
ρύττεται ότι : Πέραν της πραγματικής, ειλι-
κρινούς και υγιούς Αγάπης, αυτής που έχει 
σύμβολο το Σταυρό του Μαρτυρίου και 
τρυπημένη καρδιά ΕΚΕΙΝΟΥ, του Γιου του 
Θεού, τίποτα άλλο δεν μετράει. 

Ας γίνουμε κι εμείς, με την βοήθεια ΕΚΕΙ-
ΝΟΥ, και με τις όποιες δυνάμεις μας, ψυ-
χικές και σωματικές, διαθέτουμε, σε όποιο 
στάδιο της ζωής μας είμαστε και όποια κοι-
νωνική θέση έχουμε, μιμητές του Κυρίου 
μας, των Αποστόλων Αγγέλων και των Αγί-
ων του. 

Ελευθερία και λύτρωση μας έδωσε ο Χρι-
στός μας. Μακριά από το ζυγό της αμαρ-
τίας και ψυχοσωματικής σκλαβιάς που 
αποτελούν την θανατηφόρον πλάνην. 

 Γράφει ο Βασίλης Νικολούτσος
Διδάγματα από τις διδαχές του Χριστού μας !!!

 Θρησκευτικά...Διαλείμματα
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• Πριν από ενενήντα χρόνια ο Αλέξανδρος  Παπαναστασίου, δη-
μιούργησε την Αγροτική Τράπεζα, για να βοηθήσει τους Έλληνες   
αγρότες  να παράγουν τρόφιμα για όλους  εμάς. Σήμερα η αριστε-
ρή κυβέρνηση μας κάνει πράξη όλες, τις φαντασιώσεις της, για να 
σταματήσει του Έλληνες αγρότες να παράγουν τρόφιμα για την 
επιβίωση μας. Μιλάμε  για απόλυτη ηλιθιότητα.

• Με το να διαχειριζόμαστε και να συντηρούμε τα πολύπλο-
κα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουμε, μας οδηγούν στο 
πουθενά, δηλαδή σε φαύλο κύκλο των προβλημάτων. Εάν δεν 
μπορείς να λύσεις τον Γόρδιο δεσμό, τον κόβεις με το σπαθί 
σου, αποδεχόμενος τις συνέπειες αυτής σου της πράξης.
• Ένας λαός που με το πείσμα του σκοτώνει τα ίδια του τα παιδι-
ά, όπως η Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν. Είναι λαός χωρίς εθνική 
συνείδηση. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους, ελάχιστα μπορείς να κά-
νεις για να τους ευεργετήσεις. Απλά μπορείς να τους ανακουφί-
σεις από την δυστυχία τους. Εάν οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν την 
αιτία της κακοδαιμονίας τους δεν θα βρουν ποτέ λύτρωση.

• Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν τα όρια τους. Από 
ένα σημείο και μετά γίνονται χυδαίες, ρατσιστικές, φασιστικές, 
εγκληματικές. Και αυτό δεν είναι καθόλου έξυπνο, αλλά δημι-
ουργούν και επικίνδυνες και εκρηκτικές καταστάσεις. Παν μέ-
τρον άριστον. Ηθική είναι το όριο του μέτρου.
• Την λαχτάρα του νεαρού και άπειρου κυβερνήτη μας για εξου-
σία, την ενίσχυσαν οι σειρήνες του Γερμανικού  Ιμπεριαλισμού. 
Όμως δεν είχε αρκετή ευφυΐα να δει  την φάκα με το ευωδιαστό 
τυρί που έβαλαν κάτω από τα πόδια του.

• Στον αγώνα μας για προσωπική επιβίωση δεν αρκεί να βλέ-
πουμε μόνον την πάρτη μας, αλλά να κατανοούμε και τις ανά-
γκες των συμπολιτών μας. Γιατί δεν είμαστε το ίδιο όλοι έξυπνοι 
ικανοί, καταφερτζήδες ή απατεώνες. Η πλειονότητα από εμάς 
τους  απλοϊκούς ανθρώπους, προσπαθούμε να είμαστε σωστοί 
με τους νόμους, που κατασκευάζουν οι κυβερνήτες μας. Οι κυ-
βερνήτες αλλάζουν, αλλά η εφορία δεν σβήνει το χρέος μας, 

προς το κράτος μας.
• Με την αποφυλάκιση του δολοφόνου του Φύσα, Ρουμπακιά, 
είναι φανερό ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη χωλαίνει και αυτό είναι 
ένα σοβαρότατο σημάδι ότι το κράτος παρακμάζει και διαλύεται. 
Άκρως επικίνδυνα  φαινόμενα.

• Το αμπέλι θέλει, ο καρπός που θα δώσει να είναι γλυκός. 
Για αυτοπροστασία γεννά τα κουδούνια. Δηλαδή όσα στοιχεί-
α εμποδίζουν στην γλύκανση του καρπού τα εναποθέτει στα 
κουδούνια. Δυστυχώς σήμερα που ζούμε επιλέξαμε να μας κυ-
βερνούν τα κουδούνια. Ο πρώτος δάσκαλος στη ζωή μας είναι η 
μητέρα φύση. Αυτή μας γέννησε και αυτή γνωρίζει πολύ καλά, 
πώς να μας κρατήσει ζωντανούς.
• Ο καπιταλισμός γνωρίζει πολύ καλά και έχει τους τρόπους και 
τις μεθόδους, να καταληστεύσει τον κόπο κάποιας χώρας και του 
λαού της, όταν διαπιστώσει ότι οι συγκεκριμένοι επώνυμοι πολί-
τες, δηλαδή δημόσιοι άνδρες, διψούν για εξουσία. Το ζούμε αυτό 
το έργο όσο ζούμε. Η δίψα για εξουσία δεν υπολογίζει καμία συ-
νέπεια, κανένα κόστος.

• Όταν ο κατήγορος και ο υπερασπιστής του κατηγορουμένου 
αγωνίζονται να ανατρέψουν το πραγματικό γεγονός, αυτό λέ-
γεται αγώνας για το μεροκάματο. Αυτό κάνει και ο δικαστής και 
ο συνήγορος υπεράσπισης. Αυτό λέγεται δικηγορία. Είναι όμως 
σωστός τρόπος της λύσης των προβλημάτων μας; Είναι αυτή η 
έννοια της απόδοσης δικαίου στους πολίτες μιας χώρα; Δεν το 
νομίζω. 
• Παρ’ όλο που είμαι άκρως συντηρητικός και μόνο υπέρ της ιδι-
ωτικής πρωτοβουλίας, καταλαβαίνω ότι η πορεία μας με το ευρώ, 
μας οδηγεί στην φτωχοποίηση και την υποδούλωση. Κάθε μέρα 

αυξάνονται οι φόροι και η ανεργία, Αυτό οδηγεί σε έκρηξη της 
κοινωνίας, με απρόβλεπτες συνέπειες. Ζούμε σε συνθήκες κατο-
χής του Ευρωπαϊκού Ιμπεριοκαπιταλισμού και πρέπει να απελευ-
θερωθούμε.

• Ένας τρόπος για να κερδίσεις χρήματα είναι, να δανείσεις 
στο υπουργείο των Οικονομικών ενός Κράτους χρήματα με δι-
ακρατική συμφωνία και τους ισχύοντες διεθνείς νόμους, εκ-
μεταλλευόμενος τον πόθο των πολιτικών αυτού του κράτους, 
για εξουσία. Οι πολιτικοί θα κατασπαταλήσουν τα χρήματα. Ο 
λαός  όμως θα αποπληρώσει το χρέος. Πρακτική δοκιμασμένη 
και επιτυχής. 

• Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών  είναι καθαρά καταλήστευ-
ση των χρημάτων των μετόχων, των Τραπεζών. Κούρεμα των 
καταθέσεων σημαίνει η καταλήστευση των χρημάτων των κατα-
θετών. Αυτή είναι η  πρακτική των καπιταλιστών, που επιβάλουν 
στα αριστεροκομμουνιστικά καθεστώτα. Όποιος γνωρίζει μια δι-
έξοδο από αυτήν την φάκα να μας ενημερώσει, να τον καταλά-
βουμε. Η σημερινή μας κυβέρνηση είναι πιασμένη στη φάκα από 
το λαιμό. 

• Κυριαρχία, δηλαδή η εξουσία, είναι γνώρισμα όλων των έμβι-
ων όντων. Αυτό είναι μια απόλυτη εντολή της μητέρας φύσης. 
Το μυστήριο είναι ότι, όταν με την ικανότητα μας  παράγουμε 
υπεραρκετό πλούτο, μας λείπει η εξουσία. Όταν είμαστε μπατί-
ρηδες ποθούμε την εξουσία για να παράγουμε πλούτο. 

• Η χώρα μας, με ότι πενιχρά  οικονομικά  μέσα έχει και όση αν-
θρωπιστική προαίρεση, μπορεί να ανακουφίσει τα θύματα του πο-
λέμου ΗΠΑ _ ΡΩΣΙΑΣ στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορεί όμως να 
συντηρήσει όλον αυτό τον προσφυγικό πληθυσμό. Αυτό πρέπει 
να γίνει αντιληπτό και από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ρωσία. Σε 
αυτή την ανθρωπιστική κρίση, η υποκρισία,  είναι έγκλημα και η 
μετάθεση των ευθυνών δεν δίνει λύση. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει 
να αισθανόμαστε υπεύθυνοι.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του εκλεκτού συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον  ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

Τα σοφά Λόγια της Πλατείας, προάγουν τον πολιτισμό μας και οξύνουν την σκέψη μας.

t Άλλο ένα Δεκαπενθήμερο εκδηλώσεων κοπής βασιλοπιτών, 
με πολλές ευχές, πολλά χαμόγελα και πολλές προσδοκίες. Είχα-
με επίσης και δύο σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις σχολείων. 
Η μία του πρώτου Γυμνασίου, για την υιοθέτηση του Αρχαίου Θε-
άτρου και η δεύτερη του πέμπτου Γυμνασίου Αχαρνών, τιμώντας 
τον λαϊκό ζωγράφο της πόλης μας Χρήστο Τσεβά, δίδοντας το 
όνομα του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου. Λόγω περι-
ορισμένου χώρου, έχουμε μόνο ειδησεογραφική αναφορά, όμως 
μπορείτε να δείτε πλούσιο φωτορεπορτάζ, στο διαδίκτυο, στον 
ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ και τα άλλα Τοπικά διαδικτυακά Μ.Ε. 

t Τα Δ.Σ. «ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» και η Λ. Ε. Θρακο-
μακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», πραγματοποιούν κοινή εκδήλωση τη 
Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 6.30 μ.μ. στο Πνευματικό 
Κέντρο Θρακομακεδόνων, αφιερωμένη στο γνωστό σε όλους μας 
ιστορικό ερευνητή, συνθέτη και σκηνοθέτη (δημιουργό της ταινίας 
«ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ») Κώστα Φέρρη, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα: «Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ» (ένας διαλογισμός για την επερχόμενη με-
γάλη αλλαγή)

t Με ελπίδες κόβει την πίτα της η «ΑχαρΝέων Ελπίδα» το Σάβ-
βατο 27 Φεβρουαρίου… … στου ΜΗΤΣΗ . Η Δημοτική Παράταξη 
«ΑχαρΝέων Ελπίδα» και ο επικεφαλής της, Σπύρος Βρεττός κα-
λούν τα Μελή και τους Φίλους της , στην κοπή της βασιλόπιτας 
για το νέο έτος που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Φεβρου-
αρίου και ώρα 20:00 στην κοσμική Ταβέρνα «Ο Μήτσης» (Πάρνη-
θος 20 Αχαρναί).

t Σήμερα Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 και ώρες 08:00 -18:00, 
ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών πραγματοποιεί εκλογική διαδικασί-
α για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Συλλόγου. Οδός Κων. Γιαμπουδάκη 98 –Λόφος Προφ. 
Ηλία. Τηλ. 210 2465678

t Σήμερα Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00 μ.μ., 
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου 
Αχαρνών η κοπή της βασιλόπιτας της Ν.Ο.Δ.Ε Νέας Δημοκρατίας 
Βόρειας Αττικής. Έχει προσκληθεί να παραβρεθεί και ο πρόεδρος 
της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

t ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Η πρώτη μας εκδήλωση πάει για γλέντι αποκριά-
τικο, στην « Αυλή » (Δεκέλειας 58 τηλ.210 244580) όπου το Σώμα 

Ελληνικού Οδηγισμού (Τοπικό τμήμα Αχαρνών) μας περιμένει με 
πολύ χαρά και κέφι γιορτή. Θα γίνει την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 
και ώρα 13:30 το μεσημέρι. Πολλές εκπλήξεις κέφι και με πολλή 
μουσική.

t Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 12-02-1016, 
ψηφίστηκαν οι παρακάτω αποφάσεις: 1. Έγκριση Πίστωσης συ-
νολικού ποσού 10.500,00€, για εισφορά του Δήμου μας λόγω 
συμμετοχής στην Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ έτους 2016, οικονομι-
κού έτους 2016 και 2.Έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 
συνολικού ποσού 4.108.58€, που αφορούν στην οικονομική ενί-
σχυση επτά πληγέντων κατοίκων του Δήμου Αχαρνών από τη θε-
ομηνία της 22ης Οκτωβρίου 2015.

t Τους Σχολικούς αγώνες Πετοσφαίρισης και Καλαθοσφαίρι-
σης αγοριών – κοριτσιών Λυκείων Α΄ Φάσης της περιφέρειας Δ.Δ.Ε. 
Αν. Αττικής, φιλοξένησε κλειστό Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασί-
ου Αχαρνών, το Φεβρουάριο 2016 και ολοκληρώνονται την Παρα-
σκευή 4 Μαρτίου 2016

t Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με το παράλληλο πρόγραμμα όπου 
και περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για την Δημόσια Υγεία, 
την Εργασία, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, αλλά και την Παιδεί-
α, την Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μία ση-
μαντική ρύθμιση που περιλαμβάνει ο νόμος είναι η πρόσβαση σε 
παροχές υγείας για τους ανασφάλιστους μόνο με το ΑΜΚΑ τους. 
Ειδικότερα με την ψήφιση του νομοσχεδίου καθιερώνεται η πλή-
ρης δωρεάν νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη όλων 
των ανασφάλιστων μόνο με τον ΑΜΚΑ. 

t Μικρότερες έως και 30% συντάξεις σε όσους ελεύθερους 
επαγγελματίες δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από 25.000 ευρώ και 
πάνω, δίνει το «σχέδιο Κατρούγκαλου» υφαρπάζοντας, αφού δεν 
θα έχουν κανένα... αντίκρισμα, τις εισφορές όσων θα εμφανίζουν 
μέσο ετήσιο εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ. Στα δύο αυτά συμπερά-
σματα καταλήγει μελέτη του Σ. Ρομπόλη, ομότιμου καθηγητή του 
Παντείου και του Βασ. Γ. Μπέτση, υποψήφιου διδάκτορα του ίδιου 
Πανεπιστημίου για την «Ημερησία». 

t Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση για την αναπροσαρμο-
γή των αντικειμενικών αξιών. Στις εννέα κλίμακες διαδοχικών 
ομάδων τιμών ζώνης που δημιουργούνται, και αφορούν όλη την 

επικράτεια, στις ισχύουσες τιμές από 400- 650 ευρώ, οι τιμές πα-
ραμένουν αμετάβλητες, όπως και στις τιμές από 4.050- 8.800 
ευρώ. Σε όλες τις άλλες ομάδες τιμών ζώνης έχουμε μείωση των 
ισχυουσών τιμών από 5- 19%. -Παρά τις εισηγήσεις για αύξηση 
των τιμών αντικειμενικής αξίας (σε μερικές ζώνες), η πολιτική 
βούληση ήταν ξεκάθαρη και σταθερή για καμία αύξηση στις τιμές 
των αντικειμενικών αξιών. 

Οι αλλαγές έφεραν οι κρίσεις της 
ΕΛ.ΑΣ σε Αχαρνές και Δυτ. Αττική. 

Με τις πρόσφατες κρίσεις στην 
Αστυνομία επήλθαν σημαντικές 
αλλαγές και μετακινήσεις στις νευ-
ραλγικές θέσεις

Πρώτη και βασική αλλαγή, αυτή 
του Ταξίαρχου Δημήτρη Σωτηρό-
πουλου ο οποίος έφυγε από την 
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής 
Αττικής για να τοποθετηθεί,ως Δι-
ευθυντής, στη Διεύθυνση Αστυνο-
μίας Δυτικής Αττικής.

Ο αποχωρήσας Παναγιώτης Κορ-
δολαίμης μετατέθηκε στη διεύθυν-

ση Αστυνομίας Αθηνών. Οι κρίσεις άγγιξαν το Αστυνομικό Τμήμα 
Άνω Λιοσίων καθώς ο μέχρι πρότινος διοικητής του, Γεώργιος 
Πουλογιαννόπουλος προήχθη στο βαθμό του Διευθυντή και το-
ποθετήθηκε ως αναπληρωτής στη διεύθυνση αστυνομίας Δυτικής 
Αττικής. Επίσης, ο υποδιευθυντής του ΑΤ Ιλίου Δημήτρης Μανι-
δάκης προήχθει στο βαθμό του διευθυντή και τοποθετήθηκε στη 
θέση του αναπληρωτή διευθυντή στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυ-
τικής Αττικής.

Την μεγαλύτερη επιτυχία για τον Δήμοπ μας έφερε, ο συμπο-
λίτης μας εξαίρετος Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, μέχρι τώρα υποδιοι-
κητής της Αστυνομικής Ακαδημίας στην Αμυγδαλέζα , Ιωάννης 
Χουζούρης, προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε 
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνο-
μίας, ως Διοικητής. Άξιος.

Ιωάννης Χουζούρης, Ταξίαρχος 
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Τα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης 
ιδεών και πληροφοριών έχουν διευρυν-
θεί σε τέτοιο βαθμό που συχνά η άποψη 
με την είδηση είναι δύσκολο να διακρι-
θούν.

Ξεκινώντας από το παιδικό παιχνίδι του 
χαλασμένου τηλέφωνου μέχρι τη πλη-
ροφορία που σχεδόν σε μηδενικό χρό-
νο έρχεται από την άλλη άκρη της γης, η 

κριτική σκέψη ποικίλει σε κάθε άνθρωπο έτσι ώστε το ίδιο 
συμβάν να διερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο.

Σαν καλοπροαίρετος αναγνώστης εύκολα διακρίνω τον 
πολιτικό λόγο από τον υβριστικό, αλλά χαμένος στον κυ-
κεώνα απόψεων, ειδήσεων και πληροφοριών δυσκολεύο-
μαι να κατανοήσω έννοιες που εμπεριέχουν «πληροφορίες» 
όπως αυτές περί άλωσης του κράτους από την Αριστερά.

Οι διαδόσεις ότι Περιφερειάρχης διόρισε Διευθυντή στην 
ΕΥΔΑΠ ή Υπουργός διόρισε σε άλλο Υπουργείο Γενικούς 
Γραμματείς επίσης με προβλημάτισαν για το σκοπό της δη-
μοσίευσης τους, διότι τέτοιου είδους διορισμοί δεν μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το νόμο. 

Αναρωτιέμαι μήπως έπεσα θύμα παραπληροφόρησης ή 
αφελούς προπαγάνδας διότι στη διάρκεια του ‘ακομμάτι-
στου’ κράτους των κυβερνήσεων ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ των 
πρασινοφρουρών, οι χαριστικές συμβάσεις, η εξυπηρέτη-
ση φίλων και ημέτερων, τα δάνεια χωρίς αντίκρισμα και χω-
ρίς επιστροφή και οι διορισμοί ντόπιων κομματικών μελών 
ήταν στο μενού της ημερήσιας διάταξης, σε αντίθεση με τα 
περισσότερα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στις Αχαρνές να είναι άνερ-
γοι και κανείς από αυτούς δεν διορίστηκε.

Μήπως στη παραπληροφόρηση συμπεριλαμβάνεται και 
το φακέλωμα πολιτών, διότι ο φάκελος μου συνεχίζει να 
με ακολουθεί, με την ένδειξη μάλιστα του Βασίλειου της 
Ελλάδας παρ’ ότι έχω παραιτηθεί από μέλος του ΚΚΕ ήδη 
από τα μέσα του 1989.

Ας δούμε μερικές από τις «πολιτικές αθλιότητες» της πα-
ρούσας συγκυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ ξεχωριστά.

Στον χρόνο που πέρασε όχι μόνο δεν απολύθηκε Δη-
μόσιος υπάλληλος, αλλά αντίθετα με νόμο επαναπρο-
σλήφθηκαν οι απολυμένοι από τη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αφού 
προηγούμενα τους είχαν διορίσει για να υφαρπάσουν τη 
ψήφο τους, γεγονός που οι δανειστές θεώρησαν μονομε-
ρή ενέργεια.

Νόμος για την εκλογή των Διευθυντών στα σχολεία από 
τους ίδιους εκπαιδευτικούς.

Νόμος για τη δημιουργία Μητρώου Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, που θα αναλάβουν όλες τις Διευθυντι-
κές θέσεις στο κράτος, γεγονός που καταργεί κάθε είδους 
διορισμό στη Δημόσια Διοίκηση.

Η κατάργηση με νόμο της πολιτικής επιστράτευσης των 
Δημόσιων υπάλληλων σε καιρό ειρήνης. 

Καταργήθηκε με νόμο η προσωποκράτηση για χρέη κάτω 
από τα 50.000 ευρώ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απασχολεί 8 μετακλητούς, 9 ιδιωτικούς και μόνι-
μους υπάλληλους της Βουλής, σύνολο 17 για την υποστή-
ριξη 144 βουλευτών, σε αντίθεση με τη ΝΔ που απασχολεί 
12 μετακλητούς, 23 μόνιμους υπάλληλους της Βουλής, 15 
ιδιωτικού δίκαιου και 3 αποσπασμένους, σύνολο 53 υπάλ-
ληλους για 75 βουλευτές. 

Οι μετακλητοί υπάλληλοι στα υπουργεία και βουλευτι-
κά γραφεία μειώθηκαν με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
κατά 45%, από 1200 επί ΝΔ-ΠΑΣΟΚ σε 650 τώρα.

Να υπενθυμίσω τέλος ότι η ΝΔ χρωστάει στις τράπεζες 
210.000.000 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ άλλα 150.000.000.

Θέματα 
επικαιρόητας
 Ανταλλαγή 
απόψεων

Γράφει  ο Τάσος Βαρελάς 

             ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 

«Αυτές οι πέντε ασθένειες μπορεί να γίνουν επιδημία το 2016, 
ισχυρίζονται οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα », που ζουν από κοντά το τι 
μας φέρνουν οι λαθρομετανάστες ερχόμενοι ανεξέλεγκτα στη χώρα 
μας. Χολέρα, Ελονοσία, Ιλαρά, Μηνιγγίτιδα και μια ομάδα πολλών 
ασθενειών, που μεταδίδονται από ιούς και παράσιτα.

Οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα» επισημαίνουν ότι χωρίς την απαραίτη-
τη επένδυση στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των ξεσπασμά-
των τους, είναι πιθανόν οι ασθένειες αυτές, να αποτελέσουν ακόμη 
μεγαλύτερη απειλή για την υγεία των ανθρώπων μέσα στο 2016. 
Όπως επισημαίνουν επίσης, υπάρχουσες στρατηγικές για την πρό-
ληψη επιδημιών, που θεωρούνται μόνον μερικώς επιτυχημένες». 
«Γνωρίζουμε ότι χιλιάδες ζωές θα κινδυνεύσουν το επόμενο έτος, 
παρόλο, που υπάρχουν τα μέσα για την αποτροπή αυτών των θανά-
των», τονίζει η σύμβουλος υγείας των «Γιατρών χωρίς Σύνορα». 

«Επιδημίες όπως Χολέρας, Ελονοσίας, Ιλαράς και Μηνιγγίτιδας ξε-
σπούν κάθε χρόνο, προκαλώντας τον θάνατο σε πολλούς ανθρώ-
πους και αυτό πρέπει να σταματήσει. Την ίδια στιγμή, πρέπει να 
αντιμετωπιστεί η απειλή από ιούς και παρασιτικές ασθένειες που 

εμφανίζονται και επανεμφανίζονται. Όπως ο Δάγκειος πυρετός, ο 
ιός Ζίκα , ιός Έμπολα έως και το Καλα – Αζάρ». 

Μαζί με τα μέτρα πρόληψης, η οργάνωση τονίζει ότι πρέπει να δια-
τεθούν πόροι, ώστε να δημιουργηθούν αποτελεσματικά συστήματα 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να γίνει μια 
ευρύτερη προσπάθεια ώστε οι χώρες, που το χρειάζονται να ενισχύ-
σουν την υποδομή τους στον τομέα της υγείας και οι τοπικές Κοινό-
τητες να εκπαιδευτούν σε θέματα Υγείας.

Με το που ξεσπάσει μια επιδημία, μηχανισμοί έγκαιρης προειδο-
ποίησης πρέπει να συνοδεύονται από δράσεις ταχείας ανταπόκρι-
σης για την παροχή δωρεάν ποιοτικής ιατρικής φροντίδας σε όλους 
όσους έχουν πληγεί.

Οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα» τονίζουν ότι το πρώτο βήμα για την δι-
ασφάλιση της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η διασφάλιση της 
υγείας σε ατομικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των πιο ασθε-
νειών και ευάλωτων ανθρώπων. 

Απορούμε, γιατί δεν αναφέρονται στην ασθένεια AIDS, που σαρώ-
νει με όλη την σημασία της λέξεως, την Αφρική και όχι μόνο!...

Γράφει  ο  Νίκος  Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Οι Ασθένειες, που φέρνουν οι «λαθρό»…

 ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

 ΜΟΡΝΟΥ & ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ του συλλόγου Αγίου Δημητρίου θέλει να 

ευχαριστήσει τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Κασσαβό τον αντιδήμαρχο κ. 

Θεόδωρο Συρινίδη, τον πρόεδρο της Δ.Η.Φ.Α κ. Γεώργιο Δασκαλά-

κη την πρόεδρο της Δ.Η.Κ.Ε.Α κ. Μαρία Ναυροζίδου, τον Πρόεδρο 

του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μονοματίου κ. Βασίλη Μπερνάρδο. 

Επίσης τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για την παρουσία 

τους στην ετήσια κοπή τις πίττας και τον ετήσιο χορό και να ευχα-

ριστήσει όλους τους χορηγούς: 

Ηλεκτρικά Δημητριάδη. ELEKTRONET Mαρκάκη. Χρώματα Σιδη-

ρικά Χ.Μπαλτάς Ι.Παππούς. Χρώματα Συμεωνάκη , GALLERY Μί-

χας, Κατάστημα Ζαφειρόπουλου . Κομμωτήριο Γ. Πετρόπουλου. 

Αφοί Μποζινάκη, Ζαχαρώδη Παύλου, Το Ιχθυοπωλείο Σταυρο-

δρόμι Θεοδ. Κακούρη, Το κατάστημα Γ. Αχλάτη το κατάστημα 

EXCEL CLEAM Ι. Καγιαφτάκη, Την κάβα ΟΛΥΜΠΟΣ, Το Κατάστημα Ε. 

Μπερνάρδου, Τα είδη δώρων Σπαθής, Εμπορία φυτών Κανελλό-

πουλου, την Κρεατεμπορική Μενιδίου, Το Αρτοπωλείο Μαθιουδά-

κη, το Ζαχαροπλαστείο ΑΙΓΛΗ, το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Κουφοπαντελή, το 

Ζαχαροπλαστείο ΒΛΑΣΗ, Την Ταβέρνα ΜΠΟΥΛΙΟΣ, Το κατάστημα 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ, Το Κατάστημα ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ο.Ε., Το Κατάστημα Είδη 

Δώρων Ευαγγέλου και τέλος την Εφημερίδα ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ.

 

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

 Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας 

 Βασίλης Πετρόπουλος  Παν. Παπαγεωργίου 

Τα Μοντεσσοριανά υποδέχθηκαν 
τους «Γιατρούς χωρίς σύνορα» 

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016  στις 11:00 π.μ.  τα «Μο-
ντεσσοριανά σχολεία» υποδέχθηκαν εκπροσώπους και γιατρούς 
από την ανθρωπιστική οργάνωση  «Γιατροί χωρίς σύνορα». Εδώ 
και πολλά χρόνια το σχολείο μας καλεί και βραβεύει προσωπικό-
τητες ή οργανώσεις από την Ελλάδα που έχουν αφήσει το στίγ-
μα τους - πολιτιστικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό και ανθρωπιστικό 
-  στην πατρίδα μας. Οι «Γιατροί χωρίς σύνορα» έχουν αφήσει το 

ανθρωπιστικό τους στίγμα στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα τον 
τελευταίο χρόνο με τη διάσωση δεκάδων χιλιάδων προσφύγων 
στα νησιά μας. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε  μικρή αναδρομή στο 
έργο της οργάνωσης και παραδόθηκε στους εκπροσώπους των 
γιατρών χρηματικό ποσό που μάζεψαν οι μαθητές για την ενί-
σχυση της οργάνωσης.

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Πλήθ. Γεμιστού 52-54 – Αχαρνές
Τηλ. 210 2478025  Αχαρνές 12-02-2016

Βεβαίωση
Βεβαιώνεται ότι την 12-02-2016, προσήλθε στυην Υπηρεσία 

μας ο Φλούδας Ελευθέριος του Κων/νου και της Μαρίας, τόπος 
Γέννησης Μαρτίνο Φθιώτιδος, κάτοικος Αχαρνών και δήλωσε με 
υπεύθυνη δήλωση ΑΠΩΛΕΙΑ του Διπλώματος Γεωργικού Ανελκυ-
στήρα. Η απώλεια έγινε σε άγνωστο τόπο και χρόνο.

Από τις έρευνες τις υπηρεσίας μας δεν διαπιστώθηκαν οι συνθή-
κες απώλειας των δηλωθέντων, ούτε παραδώθηκαν στην Υπηρε-
σία μας τα απολεσθέντα. 

Η Βεβαίωση χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου 
για να την χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για την επανέκδοσή του.

Ο Διοικητής
Νίκας Χρίστος
Αστυνόμος Β΄

Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο 
Πρόληψης Παραβατικότητας 

Σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. 276/2015 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, περί συγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Πα-
ραβατικότητας & Εγκληματικότητας- Κοινωνικής Παρέμβασης, ο Δή-
μαρχος Αχαρνών με απόφαση του όρισε και τα υπόλοιπα μέλη του.

Έτσι το Συμβούλιο ολοκληρωμένο απαρτίζεται από τους:
1. Πολυμενέα Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Σαχσανίδη Ελένη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής.
3. Κοσμίδη Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο.
Β) ΦΟΡΕΊΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
1. Νάστο Αθανάσιο, Υπαστυνόμο Β’ της ΕΛ.ΑΣ.
2. Πετρόπουλο Βασίλη, Πρόεδρο του εξωραϊστικού συλλόγου 

«Αγ. Δημήτριος Αχαρνών».
3. Κουλόγιαννης Γεώργιος, Πρόεδρος του συλλόγου «κατά της 

εγκληματικότητας & των ναρκωτικών».
Γ) ΔΗΜΟΤΕΣ
1. Κουλάνη Βασιλική, Εγκληματολόγο.
2. Δημούτσο Χαράλαμπο, Δημότη.
3. Δαμάσκο Θεοφάνη, Πρώην Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας 
για τον εξωραϊσμό της Πλατείας 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών με απόφαση τους στις 8 Φεβρουαρίου 
2016, προχώρησε στην συγκρότηση ομάδας εργασίας για θέματα 
που αφορούν τον εξωραϊσμό της Κεντρικής Πλατείας του Δήμου 
Αχαρνών. Η ομάδα θα αποτελείται από :
1. Τον Κατσιγιάννη Αθανάσιο, Γεν. Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών.
2. Τον Πολυμενέα Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.
3. Τον Πεδιαδίτη Στέργιο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Αχαρνών, 
εντεταλμένο για θέματα Πολεοδομίας.
4. Την Παγώνα Ηρώ, Ειδική Συνεργάτη σε θέματα αρχιτεκτονικής.
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Μέρος 2ο
Περιληπτικά παραθέτουµε σηµαντικές 

εξόδους και εµφανίσεις στην ιστορία της 
Φιλαρµονικής µε σηµειοσιολογική σηµα-
σία.

• 1η υπαίθρια συναυλία στην Κεντρική 
Πλατεία τον Ιούνη του 1967, που αναφέρ-
θηκε στο πρώτο µέρος.

• Εαρινή συναυλία µε Ελληνικούς χο-
ρούς και εµβατήρια, λόγω χούντας, το Πά-
σχα του 1967 στο στρατόπεδο Αχαρνών 
της ΑΒΥΠ, στη διάρκεια της οποίας ο γελοί-
ος δικτάτορας Παπαδόπουλος ζητούσε να 
φέρουν ωά για να τα σπάσει, αλλά ευτυ-
χώς ο Ελληνικός λαός του τα έσπασε στη 
µούρη του!

• 1η κλειστή συναυλία Χριστούγεννα 
του ‘67 στο κινηµατοθέατρο REX, σήµερα 
supermarket!

• Καλοκαίρι του 68 ταξίδι στις Κροκεές 
Λακωνίας πρώτο σταθµό της µουσικής πο-
ρείας του Μαέστρου Μάριο Τζινιόλη σαν 
Αρχιµουσικού αλλά και πατρίδα της µετέ-
πειτα συζύγου του, της πανέµορφης Αφρο-
δίτης!

• Το 1969 στην περιφορά-λιτανεία της 
ιερής εικόνας της Παναγίας από τη µονή 
Κλειστών στο ναό της Κοίµησης Θεοτό-
κου στις Αχαρνές, για πρώτη φορά υπήρξε 
συµµετοχή-σύµπραξη των Φιλαρµονικών  
Αχαρνών και του τότε ∆ήµου Άνω Λιοσίων, 
υπό τη διεύθυνση του Αρχιµουσικού Μ. Κα-
ρακωνσταντίνου.

Αιτία της σύµπραξης αυτής υπήρξε η αδυ-
ναµία του αυτοδύναµου της Φιλαρµονικής 
µας, λόγω του  γεγονότος της αποχώρησης 
σηµαντικών στελεχών και η ενσωµάτωση 
τους σε άλλα σχήµατα.

• Στο διάστηµα 1971-74 τελευταίο µελα-
νό σηµείο της νεώτερης πολιτικής ιστορίας 
της Ελλάδας, η Φιλαρµονική έδωσε συ-
ναυλίες στο REX µε σηµαντική συµµετοχή 
στρατιωτικών -  µουσικών της δύναµης της 
ΑΣ∆ΕΝ, στην οποία υπηρετούσε ο τότε Αρ-
χιµουσικός Κωνσταντίνος Ηλίας. 

 Η σηµερινή κατάσταση της Φιλαρµονι-
κής, ενός καταξιωµένου θεσµού, δεν αντα-
ποκρίνεται στις σηµερινές ανάγκες του 
πολιτισµού αλλά και στις προσδοκίες για 
την πολιτιστική ανάταση στον ∆ήµο Αχαρ-
νών.

Οι ∆ηµοτικές αρχές περιόρισαν τη δυ-
ναµική της σε µια περιορισµένη κλίµακα 
δράσης, (παρελάσεις – λιτανείες – κηδείες 
σηµαίνοντων προσώπων) που όµως, κακά 
τα ψέµατα, από αυτή τη σηµαντικότατη  
κύρια δραστηριότητα η Φιλαρµονική πήρε 
το φιλί της ζωής, µέσα από τις αντίξοες 
συνθήκες κρίσης και υποβάθµισης της ποι-
ότητας ζωής του Ελληνικού λαού.

 Η Φιλαρµονική είναι θεσµός και δεν πρέ-

πει να ταυτίζεται µε τα υπόλοιπα τµήµατα 
των ∆ηµοτικών επιχειρήσεων, που και αυτά 
µε τη σειρά τους είναι άξιοι δηµιουργοί πο-
λιτισµού.

Είναι η βιτρίνα της πόλης, προσθέτει µε-
γαλοπρέπεια στις θρησκευτικές τελετές 
και λαµπρύνει τις παρελάσεις, τιµά µε τον 
ήχο της στα σιωπητήρια τις µνήµες των 
ηρώων.

Κανένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν µπορεί 
ν΄ αποφασίσει την απαξίωση ή το κλείσιµο  
της Φιλαρµονικής, ούτε µπορεί να ιδρυ-
θεί ιδιωτική ή συνεταιριστική Φιλαρµονι-
κή, όπως η προηγούµενη αρχή ανεπίσηµα 
είχε προτείνει.

Η πόλη µας, ο µεγαλύτερος πανελλαδικά 
∆ήµος σε έκταση και ένας ανάµεσα στους 
10 πρώτους σε πληθυσµό, έχει την ανάγκη 
παρουσίας της Φιλαρµονικής, όχι µόνο στις 
λιτανείες και τις παρελάσεις, αλλά και της 
παρουσίασης µουσικών έργων του κλασσι-
κού αλλά και του σύγχρονου ρεπερτόριου 
σε όλες τις περιοχές της πόλης.

Τα σχολεία  είναι κατάλληλος τόπος για 
τη προβολή της Φιλαρµονικής, δίνοντας 
την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν τις 
τροµπέτες, τα κλαρίνα, τα φλάουτα, τα αλ-
τικόρνα, τα εφώνια, τα τροµπόνια, τα σαξό-
φωνα και τα κρουστά αλλά και να έρθουν 
κοντά στις µουσικές του κόσµου, βοηθώ-
ντας τα  ταυτόχρονα  να ξεφύγουν από την 
υποκουλτούρα και τη πολιτιστική απραξία.

Η Φιλαρµονική στο ∆ήµο Αχαρνών επέ-
ζησε µέχρι σήµερα χάρις στις προσπάθει-
ες των παλιών µελών, αλλά και ορισµένων 
νέων παιδιών και µεγάλων.

Χρειάζεται οπωσδήποτε ένας βασικός 
κορµός 15 - 20 ατόµων µε µουσικές γνώ-
σεις και εµπειρία των δυσµενών συνθηκών 
τις οποίες αντιµετωπίζει η Φιλαρµονική στις 

εξόδους της, καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρό-
νου.

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, εί-
ναι δυνατό οµάδες 10 - 12 µουσικών να 
καλύπτουν το φάσµα των επί µέρους εκ-
δηλώσεων και στις µεγάλες συναυλίες 
ή εκδηλώσεις, να παρουσιάζεται όλο το 
σώµα της Φιλαρµονικής.

Ακόµα περισσότερο να δηµιουργηθούν 
µπαντίνες στο Ολυµπιακό χωριό, στους 
Θρακοµακεδόνες και στον Κόκκινο Μύλο, 
φυτώρια για τη µελλοντική στελέχωση της 
Φιλαρµονικής.   

Η Φ.∆.Α. πρέπει να γίνει ένας πρέσβης 
πολιτισµού και έξω από τα όρια της πό-
λης µας.

Πρέπει να µεταδώσει ένα µήνυµα πολιτι-
σµού, µαζί µε άλλους καταξιωµένους φο-
ρείς και όχι αυτό της διαφθοράς και της 
απάτης που κυριαρχεί σ’ όλα τα µέσα ενη-
µέρωσης  όταν αναφέρονται στον ∆ήµο 
Αχαρνών. 

Η ανάθεση ενός τόσο σοβαρού πολιτιστι-
κού έργου σε µικρά παιδιά ή ερασιτέχνες 
εθελοντές, θα αποτελέσει το κύκνειο άσµα 
µιας πενηντάχρονης πορείας και αυτό σε 
κάθε περίπτωση δεν θ’ αποτελούσε µια σο-
βαρή πρόταση.

Τα νέα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα  να απο-
κτήσουν γνώσεις και εµπειρίες και να στε-
λεχώσουν τον ήδη υφιστάµενο κορµό της 
Φιλαρµονικής του ∆ήµου Αχαρνών, όσο 
αφορά τον εθελοντισµό τα παραπάνω ιστο-
ρικά στελέχη 50 χρόνια στηρίζουν τη δυνα-
µική της Φιλαρµονικής εθελοντικά, χωρίς 
µισθό και ένσηµα (βαριάς και ανθυγιεινής 
εργασίας), χωρίς τη στοιχειώδη ιατροφαρ-
µακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη.

Στη παρουσίαση των ιδρυτικών µελών 
αποτελεί παράλειψη η µη αναφορά στους: 
Κασσίτα Αντώνη : Τροµπέτα, Μπουρανή 
Νίκο : Τζένις & Μαρούγκα Γεώργιο: Κρου-
στά, αλλά και η προσθήκη ότι ο ∆ήµος 
Αχαρνών στη συνέχεια  συνταξιοδότησε 
λόγω της εργασίας του που περιγράφεται 
στο πρώτο µέρος, τον Αγαµέµνονα Σάντα. 

tassosvarelas@gmail.com 
christoferteg@gmail.com

συνεχίζεται…

Μια νέα παρουσίαση με τίτλο «Βήματα πολιτισμού»  ξεκινάει 

μέσα από τις στήλες της ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ.

Βήµατα Πολιτισµού

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  

Τάσος 
Βαρελάς 
ντζίδη

Χριστόφορος 
Τεγερµε

Την ευθύνη της δηµιουργίας και παρουσίασης έχει ο Τάσος Βα-
ρελάς µε τη συνεργασία συνδηµοτών ανθρώπων της τέχνης, 
επιστήµης και πολιτιστικών φορέων της πόλης µας. 

 Ένας κορυφαίος συνεργάτης είναι ο πρωτοπόρος εργάτης της 
Μουσικής  τέχνης, ο Συνθέτης   Χριστόφορος Τεγερµεντζίδης 
µοναδικός Έλληνας  Ποντιακής καταγωγής, που υπήρξε  µέλος 
της  Ένωσης  Μουσουργών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης  και 
τακτικό µέλος  της Ένωσης Ελλήνων   Μουσουργών, µε πλού-
σιο Συνθετικό έργο.

Στο δεύτερο µέρος της παρουσίασης πρέπει να τονισθεί και η 
σηµαντική  συµβολή του Ιάκωβου Βενιέρη, όχι απλά ενός ιστο-
ρικού στέλεχους και στυλοβάτη της  Φιλαρµονικής στη περιοχή 
της Βαρυτονίας, αλλά ενός ανθρώπου αφιερωµένου στη Μουσι-
κή, οικογενειάρχη και καθηγητή.

Η στήλη αυτή θα είναι ανοιχτή σε παρατηρήσεις, προτάσεις και 
συνεργασίες, προσθήκη νέου υλικού, φωτογραφιών ή συµπλή-
ρωση από τυχαίες ή λόγω άγνοιας  παραλείψεις ονοµάτων και 
γεγονότων,  µέσω του e-mail: tassosvarelas@gmail.com

ΕΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΜΠΑΡΜΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

 Στη σύνταξη ο Κουρέας 
ο Λιοντής, που έγινε τραγούδι

Μια ιστορία σχεδόν ενός αι-
ώνα, για την πόλη των Αχαρ-
νών, έλαβε τέλος στις 20 
Φεβρουαρίου 2016.Το πιο πα-
λιό κουρείο της πλατείας έπα-
ψε τη λειτουργία του. 

Από το 1924 µε Κουρέα το 
Σαβαϊδη µέχρι το 1974 που 
συνταξιοδοτήθηκε, και από 
το 1974 έως την 20η Φεβρου-
αρίου µε κουρέα τον Λεοντή 
∆εγαϊτη ή αλλιώς το γνωστό 
Λεωνίδα, ο οποίος συνταξιο-
δοτήθηκε. 

Σε αυτό το µικρό χώρο στο 
µπαρµπέρικο γινόταν οι πολι-
τικές συζητήσεις και όχι µόνο, 
ως γνωστό όλα τα παλιά κου-

ρεία ήταν χώροι (κουτσοµπολιού) πολλά δηµόσια πρόσωπα αλλά 
και απλοί δηµότες έχουν περάσει από το συγκεκριµένο κουρείο 
για απλές ή πολιτικές συζητήσεις.

Και ποιους δεν κούρεψε όλα αυτά τα χρόνια, πολιτικούς ( Ντίνος 
Βρεττός, Τάκης Παπανίκας, Στάθης Γιώτας, Τάσος Μουστακάτος, 
Γιάννης ∆έδες, κ.α.), Τραγουδιστές (Μιχ. Μενιδιάτης, Λεονάρδος 
Μπουρνέλης, κ.α.), Παπάδες και Αρχιµανδρίτες και φυσικά εκατο-
ντάδες δηµότες. 

Πολλοί το µικρό φι-
λόξενο χώρο, το είπαν 
και στέκι των πολιτι-
κών, αφού, σε κάθε 
προεκλογική περίοδο, 
περνούσαν για ένα χαι-
ρετισµό και όχι µόνο, 
σχεδόν όλοι οι υπο-
ψήφιοι, βουλευτές, 
δήµαρχοι, δηµοτικοί 
Σύµβουλοι.

Πέρασε και σηµερι-
νός Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, και φωτογραφίθηκε, κατά 
την περιοδεία του που έκανε το 2009, σε Αχαρνές και Θρακοµα-
κεδόνες .

Να οµολογήσου-
µε πως όλα αυτά 
τα χρόνια ο Λεωνί-
δας ∆εγαϊτης, έκανε 
πολλούς και καλούς 
φίλους. Ένας από 
αυτούς Βασιλιάς του 
Τσιφτετελιού, µουσι-
κοσυνθέτης Λεονάρ-
δος Μπουρνέλης, ο 
οποίος του έγραψε 
ένα πολύ ωραίο τρα-

γούδι, (θα το ακούσετε σύντοµα στο You Toube). 
∆ες τε, το Ρεφραίν : «Γεια σου Λεοντή Κουρέα, που κουρεύεις 

τόσο ωραία, είσαι το χρυσό ψαλίδι, Λεωνίδα απ’ το Μενίδι, είσαι 
τ’ όνοµα το πρώτο, όνοµα που κάνει κρότο…»

Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου µε βαρύ συναίσθηµα ο αξιαγάπη-
τος Λεωνίδας και οι φίλοι του έκαναν την αποξήλωση. 

Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, εύχεται στο Λεωνίδα να έχει υγεία, να χαίρεται το 
υπόλοιπο της ζωής του, µαζί µε την οικογένειά του και τους φί-
λους του.
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5ο Γυμνάσιο Αχαρνών: Παράδειγμα «Ανοιχτού Σχολείου»
Με την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για ονοματοδοσία 

  της αίθουσας εκδηλώσεων ως «Χρήστος Τσεβάς»

Επίσκεψη του προξένου του Καζακστάν 
στον Δήμο Αχαρνών 

Τον Γενικό Πρόξενο του Καζακστάν, κ. 
Γκαζιζοβ Ρασιντ υποδέχθηκε στο Δημαρ-
χείο Αχαρνών ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασσαβός. 

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα φι-
λικό κλίμα. Η επανα-ενεργοποίηση της 
αδελφοποίησης του Δήμου Αχαρνών με 
την πόλη του Τσιμκέντ, η έκθεση φωτο-
γραφίας αφιερωμένη στην «Παγκόσμι-
α Ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών» 
στις 29 Αυγούστου, η οποία διοργανώθη-
κε από το Προξενικό γραφείο της Δημοκρατίας του Καζακστάν και φιλοξενή-
θηκε στην αίθουσα εκθέσεων του Δήμου Αχαρνών, είναι ενδεικτικές δράσεις 
που επιβεβαιώνουν τους φιλικούς δεσμούς των δυο μερών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη διευθέτηση των τελευταίων εκκρε-
μοτήτων που σχετίζονται με τη διάθεση προς το προξενικό γραφείο του 
Καζακστάν κατάλληλου χώρου στο Δημαρχείο Αχαρνών, ώστε να λειτουρ-
γήσει σαν εκλογικό κέντρο για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές του Κα-
ζακστάν. 

Στην Δημοκρατία του Καζακστάν θα διεξαχθούν πρόωρες εκλογές βουλευ-
τών του Μαζελίς και εκλογές των βουλευτών του Μασλιχάτ στις 20 Μαρτίου 
2016 και το Δημαρχείο Αχαρνών θα διατεθεί για τη διευκόλυνση των εκλο-
γέων που κατάγονται από το Καζακστάν και κατοικούν στον Δήμο Αχαρνών 
ή σε όμορους δήμους. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο σύμβουλος του Προξενικού γραφείου της 
Δημοκρατίας του Καζακστάν κ. Αμπντιλντιν Αρσεν, ο Αντιδήμαρχος Καθα-
ριότητας και Ανακύκλωσης κ. Συρινίδης Θεόδωρος και ο Αντιπρόεδρος της 
ΔΗΦΑ κ. Σασαρίδης Κων/νος.. 

Επίσημη επίσκεψη του. Βασίλη Λεβέντη 
στον Δήμο Αχαρνών

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων 
κ. Βασίλης Λεβέντης επισκέφθηκε τον 
Δήμο Αχαρνών και είχε συνάντηση με 
τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσα-
βό στο Δημαρχείο. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ενημέρωσε τον 
κ. Λεβέντη για τα ανοιχτά ζητήματα τη 
πόλης, ξεκινώντας από τις επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης στην τοπική 
κοινωνία των Αχαρνών, για την έλλει-
ψη σημαντικών έργων υποδομής στις Αχαρνές, αλλά και για τα προβλήματα 
εγκληματικότητας και παραβατικότητας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης διαβεβαίωσε τον 
Δήμαρχο Αχαρνών ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Κοινοβουλευτική του ομάδα θα 
είναι σύμμαχοι στα συμφέροντα των πολιτών του Δήμου Αχαρνών. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του επιλαχόντα βουλευτή της 
Ένωσης Κεντρώων στην Περιφέρεια Αττικής κ. Δαμάσκου Γιώργου και του 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη. 

Τελετή παράδοσης – ανάληψης 
του Αρχηγού της Αστυνομίας 

Στην τελετή παράδοσης – ανάληψης 
των καθηκόντων του Αρχηγού της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας που πραγματοποι-
ήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στην Αμυγδαλέζα παρευρέθηκε ο Δή-
μαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός. Πα-
ρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώ-
τη Κουρουμπλή και του Αναπλ. Υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κων/νος Τσουβάλας 
ανέλαβε την Ηγεσία του Σώματος από τον απερχόμενο Αρχηγό, Στρατηγό 
ΕΛ.ΑΣ ε.α. Δημήτριο Τσακνάκη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε δοξολογία, στην οποία 
χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, συνεπικουρούμενος από τον Πανοσιολογιώτατο 
Αρχιμανδρίτη - Υποστράτηγο ε.α. Νεκτάριο Κιούλο και τον Αιδεσιμότατο – 
Υποστράτηγο ε.α. Ιωάννη Κοκκώνη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρέλαση των τμημάτων των Δοκίμων 
Υπαστυνόμων.

Κατά την δεξίωση ο Δήμαρχος συνεχάρη το νέο Αρχηγό κ. Τσουβάλα, του 
ευχήθηκε καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που καλείται να υπηρετήσει ενώ 
ευχαρίστησε για την συνεργασία που είχαν όλους αυτούς τους μήνες και 
τον απερχόμενο Αρχηγό κ. Τσακνάκη. 

Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016, 
στο 5ο Γυμνάσιο Αχαρνών, μέσα στην 
κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του 
σχολείου, πραγματοποιήθηκε η εκδή-
λωση: «Η καλλιτεχνική έκφραση στο 
σχολείο του σήμερα…».

Η εκδήλωση αυτή, ήρθε να σφρα-
γίσει τον ένα χρόνο συνεργασίας του 
σχολείου με κορυφαίους τοπικούς φο-
ρείς, μετατρέποντας το σε ανοιχτό και 
ζωντανό Φορέα Εκπαίδευσης και Πολι-
τισμού, όπου η Τοπική Παράδοση, το 
Κοινωνικό Έργο, η Λαογραφία και η 
Ιστορία του τόπου συναντώνται δημι-
ουργικά με τη δημόσια παιδεία.

Το μεράκι και η θέληση καθηγητών, 
μαθητών και γονέων βρήκαν συμ-
μάχους και αρωγούς στον Όμιλο Φί-
λων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών 
«Χρήστος Τσεβάς», που αφουγκράστη-
κε τις καλλιτεχνικές ανησυχίες τους, 
μετά από άρθρο που δημοσίευσε η κ. 
Εύη Τριανταφύλλου στην ηλεκτρονική 
εφημερίδα «Μενιδιάτης». 

Ο Όμιλος με τη σειρά του προσκά-

λεσε στην προσπάθεια αυτή τους το-
πικούς φορείς, από τους οποίους 
ανταποκρίθηκαν έμπρακτα οι : Κίνη-
ση για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεά-
τρου Αχαρνών «Επισκήνιον», Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών, Ε.Γ. Ε. 
Παράρτημα Αχαρνών και Καλλιτεχνεί-
ον των Αχαρνών.

Στην φετινή εκδήλωση παρουσιάστη-
καν οι συνεργασίες του σχολείου με 
τους πιο πάνω φορείς και τα έργα των 
παιδιών που έχουν άμεση σχέση με 
αυτούς, Επίσης προστέθηκαν και νέες 
συνεργασίες με : το Λύκειον των Ελλη-
νίδων Παράρτημα Αχαρνών, το Δέντρο 
Ζωής και την Εύξεινη Λέσχη Αχαρνών 
«Ο Καπετάν Ευκλείδης», των οποίων τα 
αποτελέσματα θα θαυμάσουμε στην 
πορεία της σχολικής χρονιάς.

Επίσης ανακοινώθηκε η πρόταση για 
ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώ-
σεων ως «Χρήστος Τσεβάς» προς τιμήν 
της συνεργασίας του σχολείου με τον 
λαϊκό ζωγράφο Χρήστο Τσεβά και ως 
ένδειξη της αναγνώρισης της πολύτι-
μης συμβολής του στην διατήρηση της 
παράδοσης των Αχαρνών, μια πρόταση 
που ήδη έγινε δεκτή από το Δημοτι-

κό Συμβούλιο και αναμένεται η τυπική 
της έγκριση από τη Δ/νση Β/βάθμιας 
Εκπαίδευσης Αν. Αττικής.

Ο Δ/ντής του σχολείου κ. Καραβίας 
Σπύρος, με αφορμή την ονοματοδοσί-
α της αίθουσας απένειμε στον κ. Τσε-
βά τιμητική πλακέτα, ενώ ο ζωγράφος 
δώρισε αντίγραφο έργου του στο σχο-
λείο, ως παρακαταθήκη για τις επόμε-
νες γενιές. 

Ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Πινακο-
θήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» με 
τη σειρά του απένειμε αναμνηστικά 
διπλώματα και μετάλλια, στον Δ/ντή 
κ. Σπυρίδων Καραβία, στην καθηγή-
τρια κ. Νερατζούλα Εφετζή, στο σχο-
λικό φύλακα κ. Ευάγγελο Παπαδιώτη 
και στους μαθητές που έλαβαν μέρος 
στην καλλιτεχνική αυτή παρέμβαση.

Ακολούθησε χορευτικό πρόγραμμα 
από το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρ-
τημα Αχαρνών, το Σύλλογο Κρητών και 
την Εύξεινη Λέσχη Αχαρνών «Ο Καπε-
τάν Ευκλείδης». Η εκδήλωση έκλεισε 
με πλούσιο μπουφέ του οποίου επι-
μελήθηκε ο Σύλλογος Γονέων του 
Σχολείου και ορισμένοι από τους συλ-
λόγους. 

Την εκδήλωση παρακολούθησε πλή-
θος εκπροσώπων φορέων.

Κώστας Νιώρας: 
Ένα σχολείο με 

τοίχους «Ομιλούντες!». 

Κάνοντας μια αναδρομή στην αρχή 
της συνεργασίας ο νέος πρόεδρος 
του Ομίλου Φίλων Δημοτικής πινα-
κοθήκης Κώστας Νιώρας στην ομιλί-
α του σημείωσε τα εξής: «θα ήθελα 
να ευχαριστήσω θερμά το Σύλλογο 

Διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου Αχαρνών, τους μαθητές του 
σχολείου αλλά και το Σύλλογο Γονέων, για την τιμή που κά-
νουν στο μεγάλο μας ζωγράφο - αγιογράφο Χρήστο Τσεβά, τι-
μώντας έτσι και τον Όμιλό μας, να δώσουν το όνομά του στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου. 

Τις ανησυχίες αυτές της σχολικής κοινότητας θέλησε να 
ενισχύσει και να δώσει φτερά το Δ.Σ. του Ομίλου μας, διορ-
γανώνοντας πέρσι μια εκδήλωση στην οποία αρχικά κλήθη-
καν να στηρίξουν, μέσα από τα Μ.Μ.Ε., κορυφαίοι σύλλογοι 
του Δήμου μας. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και έτσι μια συ-
νεργασία σχολείου και τοπικής κοινωνίας γεννήθηκε.

Πράξεις σαν κι αυτές, στην εποχή της αμφισβήτησης και 
της έκπτωσης των κοινωνικών και ηθικών αξιών, μας οδη-
γούν πιο κοντά στην ανάκτηση των χαμένων προτύπων και 
των αξιών, πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται μια κοι-
νωνία. Τέτοιες αξίες διατήρησε και ο Χρήστος Τσεβάς μέσα 
από τα έργα του…. Τέτοιες αξίες μεταλαμπαδεύει και στη 
νέα γενιά μέσα από την Τέχνη, μια Τέχνη που σε αυτό εδώ το 
σχολείο βρήκε πρόσφορο έδαφος, ρίζωσε και άνθισε. 

Έτσι άρχισε το περασμένο καλοκαίρι να υλοποιείται αυτή 
η ιδέα, με στόχο ένα σχολείο με τοίχους Ομιλούντες! Σχολι-
κούς τοίχους, αίθουσες και διαδρόμους, γεμάτους φωτεινά 
χρώματα, σκέψεις, εργασίες, όνειρα δημιουργίες και εικόνες 
μαθητών. Οι καθηγητές, οι γονείς, ακόμα και ο φύλακας του 
5ου Γυμνασίου Αχαρνών, συνοδευόμενοι στο όμορφο αυτό 
«ταξίδι» και από τους μαθητές, άρχισαν κομμάτι – κομμάτι να 
υλοποιούν την ιδέα βάφοντας με υπέροχες τεχνοτροπίες 
τους σχολικούς τοίχους και τοποθετώντας πάνω τους καλαί-
σθητες κορνίζες και πίνακες.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, είμαστε εδώ για να απολαύσουμε 
τους καρπούς αυτής της συνεργασίας. 

Σήμερα μπορεί, εδώ ανάμεσα μας, να βρίσκεται ένα νέο τα-
λέντο …ένας νέος λαϊκός ζωγράφος ..…ο οποίος πατώντας 
στις πλάτες των προγόνων του θα ξεπεράσει τα τείχη των 
καιρών του……»

Βασίλης Σκαραμαγκάς: 
Παράδειγμα

«Ανοιχτού Σχολείου»

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Αίματος 
“Δέντρο Ζωής” στη σύντομη ομιλία 
του ευχαρίστησε τη σχολική κοινό-
τητα γιατί με αυτή την πρωτοβου-
λία δίδεται η δυνατότητα σε φορείς 

και σε εθελοντικές ομάδες να αναδείξουν το έργο τους.
«Μπροστά μας έχουμε ένα ζωντανό παράδειγμα ανοιχτού 

σχολείου στην κοινωνία. Ενός σχολείου που ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες της και αποτέλεσμα αυτού να παράγει κρι-
τικά σκεπτόμενους πολίτες με δεξιότητες, γνώσεις, ταλέντα, 
προσαρμοστικότητα, αυτοπεποίθηση και αυτοπειθαρχία. Να 
αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, μα-
κριά από τις παραδοσιακές δομές. Να φέρνει κοντά φορείς, 
την τοπική αυτοδιοίκηση, τους γονείς, έτσι ώστε να προσφέ-
ρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες. Να βοηθάει τη ίδια τη σχολι-
κή μονάδα και την τοπική κοινωνία να αναπτύξουν μια στενή 
κι αμφίδρομη σχέση. Με την πρωτοβουλία αυτή το σχολείο 
δημιουργεί ευκαιρίες για συμμετοχή της κοινότητας στη ζωή 
του, αλλά και για δική του συμμετοχή στη ζωή της κοινότη-
τας. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιεί τις δυνατότητες που προ-
σφέρει η τοπική κοινωνία και παράλληλα συμβάλλει στην 
αναβάθμιση της κοινωνίας μας. Αντλεί πληροφορίες και γνώ-
σεις από τον κόσμο της εργασίας και των κοινωνικών δραστη-
ριοτήτων και βοηθά τους μαθητές να αποκτούν επίγνωση των 
οικολογικών, κοινωνικών, πολιτικών και ηθικών συνεπειών 
των πράξεών τους. Προσφέρει θετικά μηνύματα πως όλη η 
τοπική κοινωνία βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία μάθησης».

Δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα ομιλητών για το 5ο Γυμνάσιο Αχαρνών
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Γιορταστική και μορφωτική η φετινή εκδήλωση κοπής 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας που πραγματοποίησε στις 14 Φε-

βρουαρίου 2016 το παράρτημα του Λυκείου των Ελληνίδων 

Αχαρνών, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου. 
Περιλάμβανε τον χαιρετισμό της προέδρου κας Νίτσας Βαρε-

λά, κοπή της πίτας, κάλαντα της Αττικής, δραματοποίηση του 
πρωτοχρονιάτικου εθίμου των Αχαρνών, «το αμίλητο νερό», την 
ομιλία από τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό, 
με θέμα : Το νόημα της βασιλόπιτας και έκλεισε με την παρου-
σίαση χορών, από τμήματα χορού.

Με εγκώμια και ευχαριστίες ο χαιρετισμός του Δημάρχου Γιάν-
νη Κασσαβού για την πολύχρονη προσφορά του Λυκείου, όπου 
μεταξύ άλλων είπε : 

 «Το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών είναι ο θεματοφύλακας και ο 
εγγυητής της διατήρησης των εθίμων, της διάδοσης των παρα-
δόσεων και της παραγωγής Πολιτισμού στις Αχαρνές. Είμαστε 
τυχεροί εδώ στις Αχαρνές, γιατί αμέτρητες φορές μέσα στο χρό-
νο, έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τις παραστάσεις του 
Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών.

Με αφορμή τη εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Λυκεί-
ου Ελληνίδων Αχαρνών είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε 
στην πόλη μας έναν φωτισμένο ιερέα, έναν εξαίρετο επιστή-

μονα και κυρίως έναν υπέροχο άνθρωπο. Τον πατέρα Γεώργι-
ο Μεταλληνό. Έναν από τους πιο σημαντικούς Θεολόγους της 
εποχής μας, ο οποίος χρίζει ιδιαίτερου σεβασμού από την πα-
γκόσμια επιστημονική κοινότητα και είναι αποδέκτης μεγάλης 
αγάπης από τους πιστούς Χριστιανούς».

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

 Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2016 η στέγη της 
Φιλότεχνης γέμισε από μέλη και φίλους της, αφού προσκε-

κλημένη ήταν για δεύτερη φορά η συγγραφέας Ιωάννα Καρυ-
στιάνη. Αυτή τη φορά αφορμή ήταν το τελευταίο βιβλίο της 
«ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ». 

Η συγγραφέας μίλησε για τους χαρακτήρες του βιβλίου και 
για τα δικά της βιώματα στην Κρήτη. Έγινε μια ενδιαφέρουσα 
συζήτηση αφού μιλήσαμε και για ιστορία και για ποίηση. 

Η συγγραφέας δε, όπως μας εκμυστηρεύτηκε, γράφει και η 
ίδια ποίηση, και μας διάβασε ποιήματά της. Διαβάστηκε επίσης 
ποίηση και άλλων 
ποιητών που παρα-
βρέθηκαν στην εκ-
δήλωση. Με πολλή 
χαρά υπέγραψε τα 
βιβλία της για τα 
μέλη και τους φί-
λους της Φιλότε-
χνης.

Η εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας των ΚΑΠΗ 
του Δήμου Αχαρνών, έγινε η αφορμή για να στηθεί μια ακό-

μη φορά ένα όμορφο γλέντι από τα μέλη των ΚΑΠΗ. Τα καθη-
μερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε σπίτι μπήκαν για 
λίγο στην άκρη και οι ηλικιωμένοι του Δήμου Αχαρνών, ορε-
ξάτοι και κεφάτοι αντάλλαξαν ευχές και διασκέδασαν. 

Το προσωπικό της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών υπό την 
καθοδήγηση του προέδρου κ. Γιώργου Δασκαλάκη, διοργά-
νωσε μια άρτια εκδήλωση και βοήθησε σημαντικά στη δημι-
ουργία ενός ευχάριστου κλίματος. 

Ο Πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκη τόνισε σχετικά 
: «Αποδεικνύουμε έμπρακτα και καθημερινά ότι δράσεις που 
αποσκοπούν στη δημιουργία κουλτούρας ενεργούς γήραν-
σης και συμβάλλουν στη διαρκή πληροφόρηση των μελών 

των ΚΑΠΗ, για θέματα που τους αφορούν αποτελούν για 

τον Δήμο μας πρώτη προτεραιότητα».
Παρόν στην εκδήλωση και ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 

Κασσαβός ο οποίος αντάλλαξε ευχές με τα μέλη των ΚΑΠΗ 
και στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: 
«Θέλω να γνωρίζετε ότι κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί σας 
φεύγω ευτυχισμένος γιατί είστε πηγή ενέργειας και κουρά-
γιου για όλους εμάς. Θέλω να ευχηθώ στον καθένα και στην 
κάθε μια από εσάς να είστε γεροί και υγιείς, να έχετε χαρές 
στα σπίτια σας, στα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και να γνω-
ρίζετε ότι είστε πολύ σημαντικοί για όλους εμάς».

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο αντιδήμαρχος Αναστάσιος 
Χίος, η πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου Μαρία Χαριτί-
δη, οι αντιδήμαρχοι, Θεόδωρος Συρινίδης, Θεόφιλος Αφου-
ξενίδης, Παν. Πολυμενέας, η πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Μαρία 
Ναυροζίδου, η πρόεδρος της επιτροπής δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης Γεωργία Ευθυμιάδου κ.α.

Μέσα σε ευχάριστο κλίμα, πραγματοποίησε την εκ-
δήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο εξωραϊστικός 

Σύλλογος Ξενοδοχοϋπαλλήλων, στις Άνω Αχαρνές, την Κυρια-
κή 14 Φεβρουαρίου 2016, στα Γραφεία του, επί της οδού Ξενο-
χοϋπαλλήλων. Με προτροπή του Προέδρου, Βασίλη Γκιούσμα, 
η διεξαγωγή της εκδήλωσης, περιορίστηκε μόνο στις ευχές, 
και τα προβλήματα με κυριότερο το σχέδιο πόλης να συζητη-
θούν στην προσεχή Γενική συνέλευση, που θα γίνει πιθανόν 
το επόμενο μήνα.

Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής προσήλθαν κάπως κα-
θυστερημένοι, εξ αιτίας της συμμετοχής των σε εκδηλώσεις 
άλλων συλλόγων την ίδια ώρα. Πρώτος από όλους έφτασε ο 
δημοτικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Δημοτικού συμ-
βουλίου Μιχάλης Βρεττός, έδωσε τις ευχές του και έθεσε στη 
διάθεση τους την όποια βοήθεια του ζητήσουν για την προώ-
θηση λύσης των προβλημάτων της περιοχής. 

Το μεσημέρι της Κυριακής 21 Φεβρουαρίου 2016, έγινε η κοπή 
της Βασιλόπιτας με απογευματινή χοροεσπερίδα, για τα μέλη 
και τους φίλους του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Δημητρίου, 
Αχαρνών, στην οικογενειακή Ταβέρνα «ΜΠΟΥΛΙΟΣ», οδός Σωκρά-
τους 131 και Μητρομάρα. 

Στον χαιρετισμό που έκανε ο Πρόεδρος Βασίλης Πετρόπουλος, 
περιορίστηκε μόνο σε ευχαριστίες για την ανταπόκριση στο κά-
λεσμα του Συλλόγου με τις πιο θερμές ευχές τις δικές του και 
του Δ.Σ. για υγεία, αγάπη και προκοπή. 

Την πίτα ευλόγησαν ο πατήρ Κωνσταντίνος Πρίμπας μαζί με τον 
Αρχιδιάκονο Παναγιώτη Τσιλιβερδή

Φιλόξενος χώρος η Ταβέρνα «ΜΠΟΥΛΙΟΣ», φρόντισε για τις 

ξεχωριστές γεύσεις που περιλάμβανε το πλούσιο μενού 
συνοδευόμενο από εξαιρετικό κρασί. Όσο για την ζωντανή 
ορχήστρα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, (στο τραγού-
δι, Εύα Γρηγοράκη και Θανάσης Ευταξίας) πήρε άριστα, αφού το 
κέφι και ο χορός κράτησε μέχρι το βράδυ.

Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, παραβρέθηκαν Ο Δήμαρχος 
Γιάννης Κασσαβός, ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Συρινίδης, οι πρό-
εδροι ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης και ΔΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου. 
Το «παρών» έδωσε επίσης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μονοματί-
ου Βασίλης Μπενάρδος.

Με τις καλύτερες εντυπώσεις οι 80 περίπου παρευρισκόμενοι, 
κατά την αποχώρηση, ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. για 
την όμορφη γιορτή. 
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Πέρασαν κιόλας εννέα χρόνια από την ανακάλυψη του Αρχαίου 
Θεάτρου των Αχαρνών τον Φεβρουάριο του 2007 από την Αρχαι-
ολόγο Μαρία Πλάτωνος. 

Έτσι με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο το πρωί της Δευτέ-
ρας 15 Φεβρουαρίου 2016 στο 1ο Γυμνάσιο των Αχαρνών πραγ-
ματοποιήθηκε μια ξεχωριστή εκδήλωση Πολιτισμού, καθώς με 
πρωτοβουλία του Διευθυντή κ. Χαράλαμπου Πάλλη αλλά και ευ-
αισθητοποιημένων καθηγητών, οι μαθητές του ιστορικού σχολεί-
ου, αποφάσισαν να υιοθετήσουν το Αρχαίο Θέατρο. 

Η όμορφη εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν πολλοί εκπρόσω-
ποι πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων της πόλης, περιλάμβανε 
ομιλίες, θεατρικά δρώμενα και μουσικές. 

Για το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών και τη δράση του Φορέα για τη 
διάσωση και την ανάδειξή του, μίλησε η Πρόεδρος του «Επισκή-
νιον» Μαρία Μίχα, ενώ στο Πολιτιστικό πρόγραμμα του Σχολείου 
που περιλαμβάνει αυτή την όμορφη πρωτοβουλία, αναφέρθηκε η 
καθηγήτρια Αναστασία Αλεξανδρή.

Το βέβαιο είναι, ότι η ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς, είναι 
ένα πολύ σημαντικό βήμα για την εκπλήρωση του δύσκολου στό-
χου, εν καιρώ κρίσης. Του οράματος εκείνου, που θέλει, την ολο-
κληρωτική αποκάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου , που σημαίνει την 
ανάδειξή του, σε σημαντικό αρχαιολογικό προορισμό. 

 Το Αθλητικό Σωματείο «Αναγέννηση Θρακομακε-
δόνων» έκοψε τη πίτα του. Πρόκειται για έναν αθλητικό 

σύλλογο της πόλης μας που λειτουργεί με τις προσωπι-
κές θυσίες και το μεράκι κάποιων ανθρώπων. Η υποστήριξη 
του Δήμου Αχαρνών είναι δεδομένη και τα όποια μέσα δια-
θέτουμε είναι διαθέσιμα στο σωματείο. Θέλω να συγχαρώ 
τους ανθρώπους του Συλλόγου, όχι μόνο για την προσφο-
ρά τους στον τοπικό Αθλητισμό, αλλά και για την κοινωνι-
κή τους προσφορά. Το κοινωνικό του πρόσωπο ο σύλλογος 
«Αναγέννηση Θρακομακεδόνων» το έδειξε στην πράξη, συμ-
μετέχοντας με ζήλο και ενθουσιασμό στην Αθλητική Γιορτή 
Αλληλεγγύης στους Θρακομακεδόνες».

 Πλήθος κόσμου στην ετήσια εκδήλωση του 
ιστορικού Συνδέσμου των «Εν Αττική Λακεδαιμονί-

ων» στην οποία παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Αχαρνών 
κ Γιάννης Κασσαβός για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας τους. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1902 και έχει βρα-
βευθεί για το έργο και την προσφορά του με το Βραβείο 
της Ακαδημίας Αθηνών. Την εκδήλωση, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, τίμησαν με 
την παρουσία τους πολλοί δημότες Αχαρνών με ρίζες 
από την Λακωνία. Ανάμεσα στους παρευρισκομένους 
ήταν ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος. Μετά την κοπή 
της πίτας, ακολούθησε απονομή βραβείων σε νέες και 
νέους Λακεδαιμονίους που αρίστευσαν στα γράμματα 
και τις επιστήμες.

Μεταξύ των βραβευθέντων ήταν απόφοιτοι Λυκείου, 
αριστεύσαντες στις εισαγωγικές εξετάσεις στα Ανώτατα 
Ιδρύματα της χώρας μας, αριστούχοι απόφοιτοι Ανωτά-
των Ιδρυμάτων και Επιστήμονες που ολοκλήρωσαν με-
ταπτυχιακές σπουδές και τη διδακτορική τους διατριβή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, του Συλλόγου Κημεριωτών 
Ξάνθης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, το βράδυ 
της παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2016, στην όμορφη τα-
βέρνα «Τα χέρια της Αφροδίτης» στην περιοχή της Ανά-
γκασας. 

Να σημειώσουμε ότι ο Σύλλογος Κημεριωτών, είναι ένας 
δραστήριος Σύλλογος, με μέλη από όλη την Αττική, κυρί-
ως από τις Αχαρνές. Έχει μεγάλη προσφορά – έργο κοι-
νωνικό και πολιτιστικό.

Μέχρι πρότινος πρόεδρος του Συλλόγου ήταν ο συμπο-
λίτης μας Γιώργος ΔΑΣΚΑΛΟΓΛΟΥ. Παρέδωσε την σκυ-

τάλη σε ένα νέο παιδί, τον συμπολίτη μας Παναγιώτη 
Μαζαρόπουλο. 

Ο Νέος πρόεδρος μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. κατά την δι-
άρκεια κοπής της πίτας, θέλοντας ευχαρίστησαν όλα τα 
παλιά μέλη δίνοντας τους ένα αναμνηστικό δώρο. 

Με την ευκαιρία αυτή οι Κημεριώτες διασκέδασαν σαν 
μια οικογένεια, με καλό φαγητό και άφθονο κρασί, χορό 
μέχρι τις πρωινές ώρες.

Σε εορταστικό κλίμα έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Εργαζομένων 
του Δήμου Αχαρνών, παρουσία πλήθους εργαζομένων, του Δημάρ-
χου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού, των Αντιδημάρχων, εκπροσώπων 
της δημοτικής αρχής και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. 

Στην έναρξη της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Δ.Σ του συλλόγου 
Γιάννης Μπράφας αναφέρθηκε στην πολύτιμη προσφορά όλων των 
εργαζομένων, καλώντας το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό να κόψει το 
πρώτο κομμάτι της πίτας. Ο κ. Κασσαβός ευχαρίστησε τους υπαλλή-
λους για τη συνεργασία αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Δήμος 

Αχαρνών με προβλήματα που συσσωρεύονται επί σειρά ετών κρα-
τιέται «όρθιος» από την ευσυνειδησία και τον επαγγελματισμό των 
εργαζομένων». 

Δεν παρέλειψε δε να συγχαρεί το Διοικητικό Συμβούλιου του Συλ-
λόγου Εργαζομένων για το γεγονός ότι ασκεί ουσιαστικό συνδικα-
λισμό, με τεκμηριωμένες προτάσεις και χρήσιμες παρεμβάσεις, που 
έχουν σαν σκοπό να ωφελήσουν την υπηρεσία και κατ’ επέκταση 
τους πολίτες των Αχαρνών. 

Στη συνέχεια κομμάτι από την πίτα έκοψαν οι αντιδήμαρχοι που μί-

λησαν με θετικά λόγια για τη συνεργασία τους με τους υπαλλήλους 
του Δήμου, εξήραν το κοινωνικό έργο του συλλόγου ο οποίος τον 
προηγούμενο χρόνο στήριξε το έργο της κοινωνικής υπηρεσίας, ενώ 
πρόσφερε δώρα και χαμόγελα σε παιδιά ιδρυμάτων. Το ίδιο έπραξαν 
και οι πρόεδροι των Νομικών προσώπων του δήμου οι οποίοι αφιέ-
ρωσαν το κομμάτι τους στους υπαλλήλων τους.

Κομμάτι της πίτας έκοψε και η αντιπολίτευση του δήμου, με τον 
επικεφαλής της παράταξης «Για την πόλη μας» Σωτήρη Ντούρο και 
τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Λαζάρου.

Καινούρια αρχή για του Κημεριώτες 
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ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ: Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα
 Έδρα Αχαρνές. Τηλ. 697 2426684
ΔΕΚΕΛΕΙΑ: Μηνιαία Εφημερίδα 

 Έδρα Ολυμπιακό χωριό. Τηλ. 6938 887040
Έδρα Θρακομεκεδόνες. Τηλ. 6937 638644

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ: Μηνιαία Εφημερίδα 
Έδρα Άνω Λιόσια – Αχαρνές. Τηλ. 6972 250204

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ press: Μηνιαία Εφημερίδα 
Έδρα Αχαρνές. Τηλ. 6938818636

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ: http://

www.adesmeftiacharnon.gr
ΑΧΑΡΝΕΑ: http://www.acharnea.gr

ΑΧΑΡΝΕΣ ΝΕΑ: http://www.acharnes-news.gr
ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ: http://www.acharnorama.gr

ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ: http://www.menidiatis.gr
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ: 
http://eleftherovima.wordpress.com

ΠΟΛΙΤΙΚΗ: http://www.politikinews.com
ΕΛΠΙΔΑ: http://elpidanews.blogspot.gr 

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ: http://www.doxthi.gr 
ΦΥΛΑΡΧΟΣ: http://www.fylarhos.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕ-
 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΝΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ 

• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ -Κυριακή 28/2/2016 « ο ΙΑΣΟΝΑΣ και ΤΟ 
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ» Το συναρπαστικότερο ταξίδι της ελληνικής 

μυθολογίας, σε μια παράσταση για όλη την οικογένεια! Αναχώρηση με 
πούλμαν : 13.45 μ.μ. Έναρξη παράστασης 15.00 μ.μ. Τιμή εισιτηρίου: 

15 Ε , περιλαμ/ται μεταφορά!

• 12-14 ΜΑΡΤΙΟΥ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
(ΣΑΒΒΑΤΟ -ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ -ΚΑΘ. ΔΕΥΤΕΡΑ!!!) 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ (μεσημέρι)---Ημέρα διασκέδασης ! 
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ: «ΠΑΡΙΟΣ-ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΒΕΝΤΟ»

Αναχώρηση 14.30 με πούλμαν, φαγητό και ποτό, επιστροφή βράδυ.

• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - Τετάρτη 6/4/2016 «SWEET CHARITY »
 Η πιο αισιόδοξη και αστραφτερή όψη της Νέας Υόρκης, στην 

Αθήνα! Τον ρόλο της Charity αναλαμβάνει η Σμαράγδα Καρύδη, τους 
γοητευτικούς συντρόφους της ενσαρκώνουν οι Μέμος Μπεγνής 
(Oscar), Σταύρος Ζαλμάς (Vittorio) και Ιβάν Σβιτάιλο (Big Daddy), 

Ντορέττα Παπαδημητρίου (Nickie) και Νάντια Μπουλέ 

 (Σε συνεργασία με τον Πολιτισμικό Σύλλογο «ΑΧΑΡΝΕΙΣ», κα Αλίκη 
Τηλ. 6977197710). Αναχώρηση με πούλμαν : 18.00 μ,μ. (Έναρξη 

παράστασης 19.30 μ.μ.) Τιμή εισιτ.23 E περιλ/ται μεταφορά!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές

 ΤΗΛ.: 210-2469576 Fax: 210-2464760
 www.perrakistours.gr – e-mail: info@perrakistours.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
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ΑΨΙΘΙΑΣ 12 ΑΧΑΡΝΑΙ 13677 - τηλ.: 210 2816075 - FAX: 210 2856197
e-mail: plasticpetbootles@yahoo.gr
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ÁÎÅ×ÁÓÔÅÓ ÌÍÇÌÅÓ 

40/ÇÌÅÑÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ
Ôåëïýìå ôçí ÊÕÑÉÁÊÇ 28 Öåâñïõáñßïõ 2016 êáé þñá 9.30 ð.ì. 40/

ÇÌÅÑÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ óôçí ÉåñÜ ÌïíÞ Áãßáò ÐáñáóêåõÞò (ÃêáôæáíÜò) 
– Á÷áñíáß, ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò 

ÌçôÝñáò, ÃéáãéÜò, ÁäåëöÞò êáé Èåßáò

ÓÔÁÌÁÔÉÍÁÓ ×Þñáò 
ÉÙÁÍÍÇ ÌÅÃÁÃÉÁÍÍÇ 

ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: ÅëÝíç êáé ÄçìÞôñéïò Ðáðáóùôçñßïõ, 
 Áéìéëßá êáé Êùí/íïò ÊáôóáíäñÞò, 
 Íéêüëáïò êáé ÅéñÞíç ÌåãáãéÜííç

ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: ÁèçíÜ, ÁíáóôÜóéïò, Êùíóôáíôßíá, ÉùÜííçò, ÄçìÞôñéïò
ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ - ÔÁ ÁÍÇØÉÁ - ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

Ç ïéêïãÝíåéá èá äå÷èåß óõëëõðçôÞñéá óôï êáöåíåßï 
óôï êõëéêåßï ôçò ÉåñÜò ÌïíÞò

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ
Åõ÷áñéóôïýìå üëïõò, üóïé ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò 

ãéá ôçí áðþëåéá ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò 

ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇÓ 
×Þñáò ÊÙÍ/ÍÏÕ ÓÔÁÕÑÁ

(Ôï ãÝíïò Áíôùíßïõ ÓéäÝñç)

Åðßóçò åõ÷áñéóôïýìå üóïõò êáôÝèåóáí ÷ñÞìáôá áíôß óôåöÜíïõ, 

«Óôïõò Ãéáôñïýò ôïõ Êüóìïõ », êáèþò êáé áõôïýò ðïõ êáôÝèåóáí 

óôÝöáíï óôç óïñü ôçò

Ç ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ ÔÇÓ

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ
Åõ÷áñéóôïýìå üëïõò, üóïé ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò 

ìáò ãéá ôçí áðþëåéá ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò Óõæýãïõ, ÐáôÝñá, 

Ðáððïý, Áäåëöïý êáé Èåßïõ

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÓÙÔ. ÃÊÑÉÔÓÇ
Åðßóçò åõ÷áñéóôïýìå üóïõò êáôÝèåóáí ÷ñÞìáôá áíôß óôåöÜíùí, 

«ÓÔÏ ×ÁÌÏÃÅËÏ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ», êáèþò êáé áõôïýò ðïõ êáôÝèåóáí 

óôÝöáíï óôç óïñü ôïõ

Ç ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ ÔÏÕ

40/ÇÌÅÑÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ
Ôåëïýìå ôçí ÊÕÑÉÁÊÇ 6 Ìáñôßïõ 2016 êáé þñá 9.30 ð.ì. 

40/ÇÌÅÑÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Âëáóßïõ – Á÷áñíáß, 

ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò Óõæýãïõ, 

ÌçôÝñáò, ÃéáãéÜò, ÁäåëöÞò êáé Èåßáò

ÊËÅÏÐÁÔÑÁÓ ÄÇÌ. ÌÁÑÉÍÇ
Ï ÓÕÆÕÃÏÓ: ÄçìÞôñéïò

ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: ÐáíôåëÞò Ìáñßíçò, 

ÅëÝíç êáé Ãåþñãéïò ÓâÝôóáò, Ìáñßá Ìáñßíç 

Ï ÅÃÃÏÍÏÓ: ÄçìÞôñçò - ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ - ÔÁ ÁÍÇØÉÁ 

 ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

Ç ïéêïãÝíåéá èá äå÷èåß óõëëõðçôÞñéá óôï êáöÝ ÊÉÔÓÁÑÙÍÁÓ

40/ÇÌÅÑÏ ÍÇÌÏÓÕÍÏ
Ôåëïýìå ôçí ÊÕÑÉÁÊÇ 13 Ìáñôßïõ 2016 êáé þñá 9.30 ð.ì., 

40/ ÇÌÅÑÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ, óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ ÊïéìÞóåùò Èåïôüêïõ 

– Á÷áñíÝò, ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò 

ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò Óõæýãïõ, ÐáôÝñá êáé Èåßïõ

ÓÙÔÇÑÉÏÕ ÊÑÕÓÔÁËÁÊÇ
Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: ¢ííá

Ç êüñç: Åëðßäá 

Ï ÁÄÅËÖÏÓ: ÁíäñÝáò 

ÏÉ ÈÅÉÏÉ - ÏÉ ÈÅÉÅÓ - ÔÁ ÅÎÁÄÅËÖÉÁ - ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

Ç ïéêïãÝíåéáò èá äå÷èåß óõëëõðçôÞñéá óôï êáöåíåßï ôïõ ËÏÕÔÓÇ

Η «ΣΚΑΛΟΤΕΝΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» τώρα και E-shop όλη η γκάμα από σκάλες 
για τους επαγγελματίες - και όχι μόνο - στο www.skalotechnikiacharnon.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 10 τ.μ. πρώτος όροφος, κοντά στο 
Δημαρχείο. Τιμή 350 ευρώ. Τηλ. 210 2464077 και 6934 189306. 
4Δ142
 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο ισόγεια καταστήματα 90 τ.μ. το καθένα, 
επί της Λεωφόρου Φυλής, έναντι σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλου. 
Μετατρέπονται εύκολα σε ενιαίο κατάστημα 180 τ.μ. Τηλ. : 6980 
985708. 4Δ141 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, ΜΕ ΑΣΑΝΣΕΡ 95 Τ.Μ. ΜΕ ΤΡΙΑ (3) 

ΔΩΜΑΤΙΑ, ΚΑΘΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΑ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ ΜΕ 

ΤΖΑΚΙ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 12 ΜΕΤΡΑ ΕΠΙ 2 ΜΕΤΡΑ 
ΦΑΡΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ) ΚΑΙ 12 ΜΕΤΡΑ ΕΠΙ 1 ΜΕΤΡΟ 
(ΔΥΤΙΚΑ), ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ. ΈΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΙ 1 WC. 

ΤΡΙΠΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΤΖΑΜΙ – ΣΙΤΑ – ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ) ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ 
ΠΟΡΤΑ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ. 

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 7 ΤΜ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΝΙΔΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ. 

ΠΛΗΡ.: 210 2433614 & 697 6394979 . ΟΧΙ ΜΕΣΙΤΡΕΣ. 4Δ139

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΙΑΤΡΕΙΑ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ, ΙΩΑΝ. ΒΑΡΕΛΑ 21 ΚΑΙ ΣΩΤ. ΠΗΓΑΔΑ. 
ΤΗΛ. 210 2468861. 10Δ141

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 156, 40 τ.μ. εντός σχεδίου με Σ.Δ. 0.80 και 
κάλυψη 50% κτίζει 125,12 τ.μ. και ανάλογο υπόγειο, που δεν μέτρα 
στο Σ.Δ. απέχει 700 μέτρα βόρεια (οδός Πολυτεχνείου) από την 
κεντρική πλατεία Μενιδίου (Άγιου Βλασίου) . Τιμή Ευκαιρίας. Πληρ.: 
210 2433614 & 697 6394979. όχι μεσίτες. 4Δ139

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται από κάτοχο c2. Τηλ 
6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές 

Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10Δ147
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ μ ε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές χαμηλές. 
Τηλ. 6972 601252. 4Δ139.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπειρη καθη-
γήτρια 30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 
6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει την διανομή φυλλαδίων 
Τηλ 6974962940
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Συν/χος με μεγάλη πείρα στα κλινήρη άτομα ανα-
λαμβάνει την νοσηλευτική φροντίδα τους (μπάνιο, περιποίηση κατα-
κλίσεων, αλλαγή καθετήρα, ενεσοθεραπεία κ.λ.π) ΜΟΝΟ 3-6 μ.μ. 
(εκτός Σ.Κ) Τηλ 6943025160
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μίνι Μάρκετ – Ψιλικά, κοντά στο 
Δημαρχείο Αχαρνών. Τηλ. 6932 678689 και 210 2460391. 4Δ140
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ταπετσαριών στο Μενίδι ζητεί, γαζωτή - γαζώτρια, νέο -
α με εμπειρία σε μηχανές Transport για ταπετσαρίες και καλύμματα 
σκαφών. Τηλ. 210 2465510 τις ώρες 11:00-16:00 . 4Δν138
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια από συνεργείο καθαρισμού. Τηλ. 6945 
808080. 4Δ138
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον καθαρισμό και 
περιποίηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων και οικο-
πέδων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ (ΑΛΑΝΙΑΡΕΣ), ΓΙΑ ΑΥΓΑ Η 

ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ, ΜΟΝΟ 10 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΚΟ-
ΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΑ 20 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΟΣ. ΤΗΛ. 6974 537283. 10Δ141

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σε ευπαθείς ομάδες δημοτών, φυτώρια δένδρων, 
μεταξύ αυτών και βερυκοκιές. Τηλ. 6974 537283.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΥΓΑ, ΑΠΟ ΑΛΑΝΙΑΡΕΣ ΚΟΤΕΣ, 
10 ΕΥΡΩ Η ΚΑΡΤΕΛΑ. ΤΗΛ. 6974 537283. 5Δ143

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης και υπόδυσης για μικρούς και μεγά-
λους σε αποδεδειγμένα άπορες και πολύτεκνες οικογένειες. Τηλ. 
6974 537283.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Ï ÂÉÔÓÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ôïõ ÅÕ-
ÁÃÃÅËÏÕ êáé ôçò ÌÁÑÉÁÓ ôï 
ãÝíïò ÌÁÔÓÉÏÕËÁ ðïõ ãåííÞ-
èçêå óôá ÍÅÁ ËÉÏÓÉÁ – ÁÔÔÉ-
ÊÇÓ êáé êáôïéêåß óôéò Á×ÁÑÍÅÓ 
– ÁÔÔÉÊÇÓ êáé ç ÊÁËËÅÑÇ ÓÏ-
ÖÉÁ ôïõ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ êáé 
ôçò ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÓ, ôï ãÝíïò 
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ , ðïõ ãåííÞèç-
êå óôçí ÁÈÇÍÁ êáé êáôïéêåß 
óôéò Á×ÁÑÍÅÓ - ÁÔÔÉÊÇÓ èá 
Ýëèïõí óå ãÜìï ðïõ èá ãßíåé, 
óôçí ÂÁÑÕÌÐÏÐÇ - Á×ÁÑÍÙÍ 
– ÁÔÔÉÊÇÓ 

Ï ÈÅÏÄÙÑÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ – ÔÑÉ-
ÁÍÔÁÖÕËËÏÓ ôïõ ÊÕÑÉÁÊÏÕ 
êáé ôçò ÂÁÓÉËÉÊÇÓ ôï ãÝíïò 
ÊÁÌÐÏÕÑÇ ðïõ ãåííÞèçêå 
óôçí ÁÈÇÍÁ êáé êáôïéêåß óôï 
ÆÅÖÕÑÉ – ÁÔÔÉÊÇÓ êáé ç ÁÃÃÅ-
ËÏÐÏÕËÏÕ ÓÔÕËÉÁÍÇ ôïõ ÁÑ-

ÃÕÑÉÏÕ êáé ôçò ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ, 
ôï ãÝíïò ÌÁÍÔÆÉÙÑÁ, ðïõ 
ãåííÞèçêå óôç ËÁÑÉÓÓÁ êáé 
êáôïéêåß óôï ÆÅÖÕÑÉ - ÁÔÔÉÊÇÓ 
èá Ýëèïõí óå ãÜìï ðïõ èá ãß-
íåé, óôï ÆÅÖÕÑÉ – ÁÔÔÉÊÇÓ 

Ï ÌÅËÉÄÇÓ ÉÏÑÄÁÍÇÓ ôïõ 
ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ êáé ôçò ÔÁÌÁÑÁÓ 
ôï ãÝíïò ÔÓÅÊÉËÉÄÇ ðïõ ãåí-
íÞèçêå óôçí ÁÈÇÍÁ êáé êá-
ôïéêåß óôéò Á×ÁÑÍÅÓ – ÁÔÔÉÊÇÓ 
êáé ç ÌÁÍÔÆÁÑÁ ÅËÐÉÄÁ ôïõ 
ÖÙÔÉÏÕ êáé ôçò ÊÕÑÉÁÊÏÕËÁÓ, 
ôï ãÝíïò ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÕ, ðïõ 
ãåííÞèçêå óôçí ÁÈÇÍÁ êáé 
êáôïéêåß óôéò Á×ÁÑÍÅÓ - ÁÔÔÉ-
ÊÇÓ èá Ýëèïõí óå ãÜìï ðïõ 
èá ãßíåé, óôéò 21 ÌáÀïõ 2016, 
óôïí Éåñü Íáü Æùïäü÷ïõ Ðç-
ãÞò óôç ÍÅÁ ÖÉËÁÄÅËÖÅÉÁ – 
ÁÔÔÉÊÇÓ 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
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Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 88 – ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ. 6946 362983 και 6983 465812

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

28/2/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Πάρνηθος 102. 
ΤΗΛ. 210 2476440

29/2/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Δεκελείας 10. 

ΤΗΛ. 210 2460652

1/3/2016 ΤΡΙΤΗ
ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Λεωφ.Θρακομακεδόνων. 242 

ΤΗΛ. 210 2435820
2/3/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 

Πάρνηθος 102. 

ΤΗΛ. 210 2476440

3/3/2016 ΠΕΜΠΤΗ
ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Σαλαμίνος 36. 
ΤΗΛ. 210/2463245

4/3/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 

Εθν. Αντιστάσεως 20. 
ΤΗΛ. 210 2409494
5/3/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΖΕΡΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αγίου Διονυσίου 36. 
ΤΗΛ. 210 2441644
6/3/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΒΑΡΔΑ-ΔΕΔΕ ΕΙΡΗΝΗ 
Δεκελείας 51. 

ΤΗΛ. 210 2448377
7/3/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Αγίου Πέτρου 27. 
ΤΗΛ. 211 7000902
8/3/2016 ΤΡΙΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ 
Πλ. Θρακ/δόνων Εμπ.Κέντρο. 

ΤΗΛ. 210 2432259
9/3/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Πάρνηθος 41. ΤΗΛ. 210 8087990

10/3/2016 ΠΕΜΠΤΗ
ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Π. Μελά 1. 

ΤΗΛ. 21 /2469362
11/3/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κ. Κορδελιού & Βαρελά Άγ. Διον. 

Τ.210 2476847
12/3/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Πλ. Αγίου Νικολάου 5. 

ΤΗΛ. 210 2467156
13/3/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Λαθέας 56 
ΤΗΛ. 2102477556

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 28- 02- 2016 Έως 13-03-2016 Στις εφημερίες των Φαρμακείων, διανυκτερεύει ένα κάθε βράδυ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
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

Τηλ.: 698 5861 697

Όμιλος Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ.. του Ομίλου Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» σας προσκαλεί στην πα-

ρέα του, την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 και ώρα. 8.30 μ.μ., στην Ταβέρνα «Ο Μήτσης» (Πάρνηθος 20).
Ελάτε να διασκεδάσουμε, με ζωντανή ρεμπέτικη μουσική, διαλεχτούς μεζέδες, παραδοσιακές ντό-

ντιλιες και εκλεκτό κρασί, σε ένα χώρο που κάθε του γωνιά έχει το στίγμα του λαϊκού μας ζωγράφου 
Χρήστου Τσεβά. 

Για κράτηση θέσεων : Βέτα Παρασκευοπούλου. Τηλ. 6979 203500 και Τάσος Φυτάς (Βιβλιοπωλείο 
Κύβος». Τηλ. 6977 399934. Σας περιμένουμε.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος    Η Γραμματέας 
Κων/νος Νιώρας   Βρεττού παναγιώτα - Μαρία

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί γονείς και φίλοι του Λυκείου μας.
Η χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνίδων, Παράρτημα Αχαρνών, σας προσκαλεί την Κυριακή 

28-2-2016, ώρα 13.00 μ.μ., στην αίθουσα View Hall (Λέωφ.Καραμανλή 177), να πιαστούμε απ’ το χέρι 
σ’ ένα κυκλωτικό χορό, με τη συμμετοχή όλων των χορευτικών ομάδων του Λυκείου, με τη δική σας 
αγάπη και ενθάρρυνση, να γλεντήσουμε όλοι μαζί με ζωντανή μουσική.

Σας παρακαλούμε, για τη συμμετοχή σας να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 2469278 κ.Βαρε-
λά Νίτσα και 6972 403040 κ.Λιβανού Μαρία. 

Σ α ς  π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε 
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

Auto - Mastrantonis Power
ΚΟΥΠΟΝΙ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ
10% 
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