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Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Άνασσα  για την  αντιμετώπιση της 
ανεργίας στο Δήμο Αχαρνών

Δάνειο ή Παρατηρητήριο 
για το Δήμο Αχαρνών!

Μονόδρομο φαίνεται να αποτελεί η αναχρηματοδότηση μέσω 
δανεισμού  του Δήμου Αχαρνών.  Παρ’ όλο που ο προϋπολογισμός 
του δήμου προβλέπει περιορισμό δαπανών ύψους 3 εκ € εντούτοις 
είναι αδύνατο να κατατεθεί ισοσκελισμένος όπως η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ) 26945/31-7-15 ορίζει.

Ο ισοσκελισμός των προηγούμενων δημοτικών αρχών γινόταν 
με τη μέθοδο της λεγόμενης δημιουργικής λογιστικής και των 
πλασματικών εγγραφών. Μέθοδος που πλέον δεν επιτρέπεται . 

Στα οικονομικά βάρη του Δήμου προστίθεται και η έναρξη πληρωμής 
δόσεων ύψους 250 χιλ. ευρώ μηνιαίως από την αναχρηματοδότηση 
δανείων της προηγούμενης δημοτικής αρχής, η οποία είχε 
εξασφαλίσει  περίοδο χάριτος μέχρι το τέλος της θητείας της. 

Η πρόθεση του Δήμου Αχαρνών για τον ισοσκελισμό του 
προϋπολογισμού είναι δανεισμός και όπως φαίνεται, αυτόν τον 
«Γολγοθά» ο Δήμος  δεν θα τον ανέβει χωρίς βοήθεια. 

Τόσο η Περιφέρεια  - με την ένταξη έργων και μελετών στο 
Πρόγραμμα της, όσο και το Υπουργείο Εργασίας – με την ανακοίνωση 
νέων θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας στον Δήμο Αχαρνών, φαίνεται 
ότι στηρίζουν τον Δήμο Αχαρνών.

Στη βάση  αυτή  το δημοτικό συμβούλιο  την περασμένη Τρίτη, 
κατά πλειοψηφία, ψήφισε τροποποιημένο τον προϋπολογισμό, με  
την αναζήτηση δανείου ύψους 9.9 εκατ. ευρώ. 

Την πλήρη αντίθεσή τους στη λογική λήψης δανείου για 
να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου Αχαρνών και 
να αποπληρωθούν οφειλές εξέφρασαν οι παρατάξεις της 
αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ της 5ης 
Απριλίου. Ειδικότερα, οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης 
διαφώνησαν με το σκεπτικό που έθεσε η πλευρά της διοίκησης κι 
αφορούσε τη διερεύνηση σύναψης δανείου ή αλλιώς ο δήμος θα 
οδηγηθεί στο Παρατηρητήριο. Παρόμοια συζήτηση, όπως ανέφεραν, 
είχε γίνει στα τέλη Δεκεμβρίου όταν συζητήθηκε ο προϋπολογισμός 
και τότε είχαν διατυπώσει τις σοβαρές επιφυλάξεις τους για το σχέδιο 
που κατατέθηκε στην Αποκεντρωμένη, η οποία και το επέστρεψε με 
βασικότερη επισήμανση την αδυναμία ισοσκελισμού.

Ένταξη έργων του Δήμου Αχαρνών στο 
πρόγραμμα έργων Περιφέρειας Αττικής 

• Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών κτιρίων 
προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ.

• Συντήρηση και κατασκευή οδών προϋπολογισμού 1,1 εκ. ευρώ.
• Μελέτη Αντιπλημμυρικής προστασίας κέντρου Δήμου Αχαρνών, 

προϋπολογισμού 36.900 ευρώ.
• Μελέτη ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Δημοτικό Γυμναστήριο 

Αχαρνών (γήπεδο Αχαρναϊκού) προϋπολογισμού 230 χιλ. ευρώ

Το προσεχές διάστημα θα υλοποιηθεί και πάλι το Πρόγραμμα Κοι-
νωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε 51 Δήμους σε όλη την 
Ελλάδα, η επιλογή των οποίων έγινε βάσει του Κοινωνικού τους 
προφίλ και των αναφορών σχετικά με την ανεργία σε κάθε δήμο. 

Ο Δήμος Αχαρνών λόγω του μεγάλου αριθμού εγκεκριμένων θέ-
σεων θα συμμετάσχει στη Β΄ φάση του Προγράμματος Κοινωφε-
λούς Εργασίας. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στον Δήμο Αχαρνών θα δοθούν 698 
θέσεις και η υλοποίηση της Β’ φάσης του προγράμματος αναμένε-
ται να ξεκινήσει σε περίπου 3 μήνες. 

Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για το 2016 θα είναι 8άμη-
νης διάρκειας (όχι 5μηνης διάρκειας όπως ήταν στο 2015) και οι 
ωφελούμενοι θα αξιοποιηθούν σε έργα περιβαλλοντικής αναβάθ-
μισης, σε επισκευές κτιρίων και δομών των Δήμων σε παιδικές χα-
ρές, πάρκα, βιβλιοθήκες κ.ά.

Λεπτομερείς σχετικά με τη διαδικασία, την έναρξη κατάθεσης αι-
τήσεων και τον τρόπο μοριοδότησης θα ανακοινωθούν σύντομα, 
από το Δήμο Αχαρνών 

Άκρως πετυχημένη 
η «ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ» 

του Συλλόγου Τριτέκνων   
    «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» 

Έρχονται 698 οκτάμηνες θέσεις εργασίας 
στο Νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Παναγιώτης Γρηγοριάδης  
«Νέα Δύναμη» 

«Προβλέψαμε το αδιέξοδο 
της Δημ. Αρχής» 

Υπενθυμίζουμε τις θέσεις 

μας που δημοσιοποιήσαμε 

 πριν ένα χρόνο για την 

υφιστάμενη κατάσταση.
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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 

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. 

Ο Ακάθιστος Ύμνος ή αλλιώς Χαιρετι-
σμοί, είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο ποί-
ημα, γραμμένο τον 6ο αιώνα μ.Χ., που 
μιλάει στην Παναγία και της λέει επαί-
νους, ευχαριστίες και προσευχές.

Οι Χαιρετισμοί εμπερικλείουν σε ποιητι-
κή μορφή, με πανέμορφα λόγια, όλες οι 
βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας για 
το Χριστό, την ενανθρώπισή του, το ρόλο 
της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώ-
που, την αγνότητα και την αγιότητά Της 
κ.λ.π., αλλά και για τον αγώνα του αν-
θρώπου για ένωση με το Θεό και τη βο-
ήθεια που ζητάει από το Χριστό και την 
Παναγία γι αυτό τον αγώνα.

Ποιητής των Χαιρετισμών είναι μάλ-
λον ο άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ένας 
από τους μεγαλύτερους ελληνόγλωσ-
σους ποιητές όλων των εποχών. Το ποί-
ημα είναι μελοποιημένο, έχει μουσική και 
ανήκει στο είδος κλασικής μουσικής του 
Βυζαντίου που λέγεται «κοντάκιο». Έχει 
24 στροφές «οίκους», οι οποίοι αρχίζουν, 
με τη σειρά, από τα 24 γράμματα της αλ-
φαβήτου.

Πολύ όμορφοι Χαιρετισμοί έχουν γρα-
φτεί και για πολλούς άλλους αγίους, 
αλλά οι Χαιρετισμοί της Παναγίας είναι 

η βασική έμπνευση για όλους τους άλ-

λους που έχουν γραφτεί μετά.
Τον 7ο αιώνα, όταν ο λαός της Κων-

σταντινούπολης σώθηκε από την επίθε-
ση των Αβάρων μετά από παρέμβαση της 
Παναγίας, όλοι έψαλλαν στην Αγία Σοφία 
τον Ακάθιστο Ύμνο όρθιοι, εξ’ ου και το 
όνομά του. Τότε, μάλλον, γράφτηκε το 
πασίγνωστο αρχικό τροπάριο «Τη Υπερμά-
χω Στρατηγώ».

Η Ορθόδοξη Εκκλησία ψάλλει τους Χαι-
ρετισμούς κάθε Παρασκευή βράδυ, τις 
πρώτες 5 εβδομάδες της Μεγάλης Σαρα-
κοστής.

Για την ακρίβεια, κόβουμε τους Χαιρε-
τισμούς σε 4 κομμάτια, λέγονται «4 στά-
σεις» και λέμε από ένα κάθε Παρασκευή, 
ενώ την 5η Παρασκευή λέγεται ολόκλη-
ρο το έργο.

Τους Χαιρετισμούς τους απαγγέλλει με 
τη μουσική τους ο ιερέας. Πριν απ” αυτό, 
οι ψάλτες έχουν ψάλει ένα άλλο περί-
φημο μουσικό και ποιητικό έργο, που 
λέγεται «κανόνας των Χαιρετισμών» (οι 
κανόνες είναι ένα άλλο είδος βυζαντινής 
κλασικής μουσικής) και δημιουργός του 
είναι ένας ακόμη κορυφαίος ποιητής και 
μουσικός του Βυζαντίου, ο άγιος Ιωσήφ ο 
Υμνογράφος.

Πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί μέσα στους 

αιώνες (και σήμερα) συνηθίζουν να δια-
βάζουν τους Χαιρετισμούς κάθε βράδυ, 
πριν κοιμηθούν, αντί για άλλη προσευ-
χή. Από τις πολλές φορές, συχνά τους 
μαθαίνουν απ” έξω. Η συνήθεια αυτή εί-
ναι πολύ ωραία και σωστή, αφού οι ορ-
θόδοξοι προτιμούμε να προσευχόμαστε 
με τις προσευχές της Εκκλησίας, παρά με 
προσευχές που δημιουργούμε εκείνη τη 
στιγμή (αν και λέμε στο Θεό και τέτοιες, 
αυτοσχέδιες, προσευχές). Ένας λόγος εί-
ναι ότι έτσι ο νους μας ξεκουράζεται και 
μπορεί να γίνει η προσευχή κυρίως με 
την καρδιά, δηλ. να στραφούμε ψυχικά 
προς το Θεό, χωρίς να απασχολούμαστε 
με το να φτιάξουμε εκείνη την ώρα τα 
λόγια που θα του πούμε. 

Και φυσικά, όταν διαβάζουμε μια προ-
σευχή από βιβλίο (π.χ. τους Χαιρετισμούς 
ή ένα παρακλητικό κανόνα), ξέρουμε τι 
ακριβώς θέλουμε να πούμε στην Πανα-
γία, στο Θεό ή σε έναν άγιο – κι εκείνος 
επίσης το ξέρει (ακόμα κι αν εμείς δεν ξέ-
ρουμε τι θέλουμε να του πούμε, εκείνος 
ξέρει τι υπάρχει στην καρδιά μας και, κα-
θώς στρεφόμαστε προς αυτόν πνευματι-
κά μέσω της προσευχής που διαβάζουμε, 
είναι σα να του το λέμε).

Πηγή: xristianos.gr

ΟρθoδΟξα  Κελευσματα
Τι είναι οι Χαιρετισμοί της Παναγίας;

Από το 2013 με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, προκειμέ-
νου να καταπολεμηθεί η μαύρη εργασία, προβλέπεται η επιβολή 
υψηλών προστίμων σε επιχειρήσεις ή εταιρείες  από τα ελεγκτι-
κά όργανα του Σ.ΕΠ.Ε. στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων 
όπως: α) μη αναγραφής των στοιχείων κάποιου ή κάποιων εργα-
ζομένων, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον πίνακα προσωπι-
κού (Ηλεκτρονικό Έντυπο Ε4) που οφείλει να έχει υποβάλει και 
να έχει αναρτήσει, σε προσιτό για τους εργαζομένους σημείο στην 
επιχείρησή του κάθε εργοδότης και β) μη επίδειξης ορισμένων 
εντύπων  που οφείλει να τηρεί στην επιχείρησή του κάθε εργοδό-
της, χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά.

Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα αγγίζουν στην πλειοψηφία το ποσό 
των 10.500€ περίπου ανά εργαζόμενο. Τα ανωτέρω πρόστιμα είναι 
πολύ υψηλά και κυριολεκτικά γονατίζουν οικονομικά τις μικρές 
κυρίως επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται.  

Οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να ασκήσουν διοικητική προσφυ-
γή κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, ωστόσο η συζήτηση 
πραγματοποιείται έπειτα από 2-5 έτη ενώ το πρόστιμο είναι σχε-
δόν άμεσα εισπρακτέο, καθώς μετά το ΣΕΠΕ, βεβαιώνεται στην 

Εφορία. 
Στα πρόστιμα αυτά αντιτίθεται το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρι-

σας, καθώς με την πρωτοποριακή απόφαση 153/2016 έρχεται να 
δώσει νέα νομική οπτική στο θέμα του συγκεκριμένου υπέρογκου 
προστίμου, με την οποία κρίθηκε ότι το πρόστιμο των 10.549,94 
ευρώ που επιβάλλεται για κάθε εργαζόμενο που δεν έχει ανα-
γραφεί στον πίνακα προσωπικού από τους ελεγκτές του Σ.ΕΠ.Ε. 
επιβάλλεται παρανόμως στην εργοδότρια επιχείρηση. Σύμφωνα 
με την απόφαση δεν υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη στον νόμο 
3996/2011 για την έκδοση της απόφασης 27397/122/19.8.2013 
του υπουργού Εργασίας, οπότε το πρόστιμο των 10.549,94 ευρώ 
επιβλήθηκε κατά παράβαση του νόμου σε βάρος της συγκεκριμέ-
νης επιχείρησης που προσέφυγε στο δικαστήριο.

Η απόφαση αυτή αποτελεί σταθμό διότι ανοίγει το δρόμο και σε 
άλλα δικαστήρια να την ακολουθήσουν και να ακυρώσουν τα υπέ-
ρογκα αυτά πρόστιμα.    

 Συμπερασματικά οι εργοδότες μπορούν με την άσκηση διοι-
κητικής προσφυγής να ακυρώσουν τις πράξεις των επιβληθέντων 
προστίμων και να απαλλαγούν από αυτά.

         ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Νομοθετικά κενά,  «ακυρώνουν» 
τα πρόστιμα του ΣΕΠΕ

Σας ενημερώνει η νομική σύμβουλος της εφημερίδας μας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Blog Απόψεων και ειδήσεων

Ενημερώνει τους δημότες – επιμορφώνει τους αιρετούς!!!

Όλες οι δημοτικές ειδήσεις με αποδείξεις.
http://eleftherovima.wordpress.com
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• Οι εμφύλιοι πόλεμοι μεταξύ Ισλαμιστών λαών, είναι για να ρί-
ξουν τους μονάρχες, τους φεουδάρχες, τους δικτάτορες. Αυτό 
ακούγεται λογικό στη Δυτική λογική. Όμως με τον αγώνα τους 
αυτό, θέλουν να εγκαθιδρύσουν Θεολογικά καθεστώτα τύπου 
ΙΡΑΝ. Αυτό είναι παράλογο για την λογική μας. Η Δύση εμπλέ-
κεται γιατί έχει πολύ ανάγκη το πετρέλαιο και την ροή του. Η 
Ρωσία γιατί θέλει μια ναυτική βάση ανεφοδιασμού στη Μεσό-
γειο, για τον πολεμικό της στόλο. Η κατάσταση είναι πράγμα-
τι Γόρδιος δεσμός. Ο Μακεδόνας Αλέξανδρος τον έλυσε με το 
σπαθί του.

• Οι περισσότεροι άνθρωποι αγωνιζόμαστε για την ποσότητα και 
όχι για την ποιότητα. Όμως σαν λογικά όντα, πρέπει να αγωνιζό-
μαστε για ένα βήμα παραπάνω και όχι για να γίνουμε περισσότε-
ροι, που κατ’ ανάγκη μας οδηγεί σε ένα βήμα πιο πίσω.

• Η αξία της ανθρώπινης ζωής μοιάζει σαν το χαρτονόμισμα. 
Όσο μεταχειρισμένο και εάν είναι, έχει πάντα την ίδια τιμή. Το 
μαύρο χρήμα, δεν ενδιαφέρεται και δεν υπολογίζει την ανθρώ-
πινη ζωή. 

• Λέγει ένας πιτσιρικάς στην μητέρα του. Καλέ μαμά, τι ωραίο 
φόρεμα, καινούργιο είναι αυτό που φοράς, πολύ όμορφο. Ο μπα-
μπάς σου το πήρε; Αχ αγόρι μου εάν περίμενα από τον αχαΐρευτο 

τον πατέρα σου, δεν θα είχα ούτε εσένα! Πόϊγκ.

• Το πολύ το νάνι – νάνι κάνει το παιδί χαϊβάνι. Το πολύ το 
μπλά- μπλά – μπλά, κάνει το παιδί χαλβά. Σήμερα στην πατρίδα 
μας ζούμε και τα δύο φαινόμενα. Πρέπει να εγερθούμε και πριν 
πούμε οτιδήποτε να βουτάμε την γλώσσα μας στο μυαλό. Αλλι-
ώς γινόμαστε γελοίοι και κουραστικοί. 

• Στα πολύ δύσκολα χρόνια που περνάει σήμερα η πατρίδα μας, 
μας λείπει ένας ηγέτης που μπορεί να κρατήσει την εντιμότητα 
του, πριν και μετά τις εκλογές. Θεωρώ ότι ο τελευταίος τέτοιος 
ηγέτης που είχαμε ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Δεν συζη-
τάμε για τσουτσέκια, δηλαδή για τιποτένιους.

• Είναι απορίας άξιο, όλοι οι αριστεροί καλλιτέχνες και κουλτου-
ριάρηδες, έκαναν έμβλημα τους τον εκφυλισμό της Θεατρικής 
Τέχνης, που πρώτοι οι πρόγονοι μας δημιούργησαν. Περιμέναμε 
λίγο σεβασμό, στον πολιτισμό και την ιστορία μας. Σωστά έλεγε 
ο Ζαμπέτας: Κουλτούρα να φύγουμε. Η χυδαιότητα των εκφρα-

στών της στο Ζενίθ. 

• Η πατρίδα μας η Ελλάδα, από πάντα γεωγραφικά είναι σταυ-
ροδρόμι τριών πολιτισμών. Της Ασίας, της Αφρικής, της Ευρώπης. 
Μπορεί να μην έχουμε τον όγκο ή τα όπλα να αντισταθούμε σε 
αυτές τις επιρροές, αλλά έχουμε το πνεύμα μας και τις ηθικές αξί-
ες μας, να μην αλλοτριωθούμε από τις βάρβαρες συμπεριφορές 
και τον εκφυλισμό. Αυτές οι αξίες είναι που μας δίνουν συνέχεια 
στον χρόνο. Πρέπει να τις υπερασπιστούμε. 

• Δεν είναι αξιοσύνη η απάτη, η λαμογιά, η ομοφυλοφιλία, η 
πορνεία, στο όνομα της Ελευθερίας. Είναι απλά παρακμή και κα-
τάντια των ανθρώπινων αξιών, που εδώ και αιώνες προσπαθή-
σαμε να ορίσουμε και να παγιώσουμε. Γενικά όλοι οι άνθρωποι 
επάνω στη γη μας περνάμε μια κρίση αξιών. 

• Το Δ.Ν.Τ. και ο Ο.Η.Ε. είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των 
ΗΠΑ. Όταν τα διεθνή κοράκια του διεθνούς κεφαλαίου, μυριστούν 
χρήμα σε κάποια χώρα, τότε στέλνουν τους εκτελεστές του Δ.Ν.Τ. 
να καθαρίσουν. Εάν αυτοί αποτύχουν τότε στέλνουν τα τσακά-
λια, μυστικές υπηρεσίες και συμβαίνουν ατυχήματα. Γνωρίζοντας 
αυτή την πάγια διαδικασία, μπορείς, όσο έχεις τις δυνατότητες να 
χειριστείς την κατάσταση για λιγότερη ζημιά.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον  ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

Δείτε στο  menidiatis.blogspot.com  πλούσια φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων: 

•  Το  Διαδίκτυο, οι Ιστοσελίδες, τα Blog 
, τα  Facebook, είναι η σύγχρονη εξέλι-
ξη της Δημοσιογραφίας και της Ενημέ-
ρωσης και λέγονται Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης.

•  Οι Εφημερίδες  είναι ο έντυπος γρα-
πτός τύπος και γενικά η ενημέρωση που 
γίνεται  σε χαρτί.Το αναγνωστικό κοι-
νό  διατηρεί απόλυτα   το δικαίωμα  της 
κρίσης και της επιλογής. Εάν επιθυμεί 
διάρκεια Προβολής  και  Ιστορική  Κα-
τοχύρωση, επιλέγει με κυκλοφοριακά 
Κριτήρια,   Εφημερίδες και  γενικά τον  
Έντυπο Τύπο σε μορφή Εφημερίδας ή 
Περιοδικού. Η  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»    εγγυάται   
και   διάρκεια  Προβολής  και  Ιστορική 
Παρακαταθήκη. Η Δύναμη της Ενημέρω-
σης και της Προβολής είναι εδώ !    Εμπι-
στευτείτε την 

•  «Εθνική Ενότητα» ονομάζεται το 
νέο κόμμα που παρουσίασαν σήμερα 
ο Γιώργος Καρατζαφέρης και ο Τάκης 
Μπαλτάκος. Ο κ. Καρατζαφέρης είναι ο 
επικεφαλής του κόμματος και ο κ. Μπαλ-
τάκος Γενικός  Γραμματέας. Ο κ. Μπαλ-
τάκος επιβεβαίωσε ότι γίνονται επαφές 
με πρώην βουλευτές της ΝΔ, όπως οι κ. 
Μιχελάκης και Ντινόπουλος, ενώ άφη-
σε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαφών ακό-
μη και με διαγραφέντες βουλευτές της 
Χρυσής.

•  Επετειακή  εκδήλωση  θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 
και ώρα 18:00 στην Αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών 
με θέμα: «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ». 
Ομιλητής Λυγερός Νίκος, Στρατηγι-
κός σύμβουλος. Ο ηθοποιός Λάζος Τερ-
ζάς θα απαγγείλει αποσπάσματα από το 
έργο. Την εκδήλωση οργανώνει  ο Δή-
μος Αχαρνών και η ΔΗΚΕΑ.

•  Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.
Φ.Α) στα πλαίσια υλοποίησης των αθλη-
τικών της δραστηριοτήτων, του έτους 
2016, διοργανώνει το 11ο Τουρνουά Πο-
δοσφαίρου 5x5  Δημ. Σχολείων 2016. Το 
Τουρνουά θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και 
θα διεξάγεται, κάθε Σάββατο και Κυρια-
κή.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μα-

θητές, που είναι γεννηθέντες από 2004 
έως 2006 και έχουν ατομικό δελτίο υγεί-
ας σε ισχύ.

• Υπεγράφη απόφαση από τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα 
Αλεξιάδη, παράταση δύο μηνών, μέχρι 
την Πέμπτη 30.6.2016,  η καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή των φο-
ρολογικών δηλώσεων φυσικών προσώ-
πων.

•  «Καμία συναίνεση, καμία ανοχή στην 
απόφαση για τη λήψη του νέου δανείου 
των 9.9 εκ. € από τη Δημοτική Αρχή που 
φορτώνει με νέα βάρη τις λαϊκές οικο-
γένειες», το σχόλιο  της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Αχαρνών, για το Δάνειο των 9.9 
εκ.€

•  Για τον Δήμο Αχαρνών το Οικονομι-
κό Παρατηρητήριο  είναι «αχαρτογράφη-
τα νερά» και τα ενδεχόμενα είναι πολλά: 
απαγόρευση προσλήψεων, αναγκαστι-
κές μεταθέσεις ή απολύσεις υπαλλή-
λων, επιπλέον περιορισμός δαπανών 
και φορολογικές επιβαρύνσεις των δη-
μοτών μέσω αύξησης των δημοτικών τε-
λών. 

•  Πολιτικό σχόλιο  Χάρη Δαμάσκου, 
αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου»: «Κανένας σχεδιασμός και κα-
μιά αναπτυξιακή προοπτική δεν μπορεί 
να υπάρξει όταν ο προγραμματισμός 
των έργων της περιφερείας Αττικής αλ-
λάζει κάθε τρεις μήνες...». 

 • Γενική απολογιστική Συνέλευση της 
Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών , την Κυ-
ριακη 10 απριλιου 2016 και ώρα 11 π.μ. 
στην αίθουσα της Ένωσης Ηπειρωτών 
Αχαρνών , στην οδός Αχαρνέων Ιππέων 
& Μελπομένου ( β ΄εμπορικο κεντρο ερ-
γατικες κατοικιες στο λοφο ) πίσω από το 
17ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Σε περί-
πτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γεν. Συ-
νέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη 
Κυριακή. 17 Απριλίου στον ίδιο χώρο..

•  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η 
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απρι-

λίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11: 
00μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου μας 
Μελπομένου και Αχαρνέων Ιππέων ,στον 
Προφήτης Ηλία( δίπλα στο 17ο Δημοτι-
κό Σχολείο Αχαρνών). Σε περίπτωση μη 
επίτευξης απαρτίας η Γεν. Συνέλευση 
θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή. 
17 Απριλίου στον ίδιο χώρο..

•  Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα Διοικη-
τικά Συμβούλια των Σχολικών Επιτρο-
πών  Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών οι απο-
λογισμοί των Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομι-
κό έτος 2015. 

• 31 χρόνια συμπλήρωσε ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
Σύλλογος Αχαρνών Κων/νος Παλαιολό-
γος με της μεγαλύτερες επιτυχίες στο 
χώρο του Ολυμπιακού ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ με 
Παγκόσμια, Πανευρωπαϊκά και Βαλκανι-
κά Μετάλλια με πάνω από 25 επίσημα 
μετάλλια στα μεγαλύτερα Διεθνή μή-
τινγκ στο Κόσμο και πάνω από 50 Πα-
νελλήνια μετάλλια στην Ελλάδα.

•  Την προφορική διαβεβαίωση της Κυ-
βέρνησης ότι δεν πρόκειται να δημιουρ-
γηθεί ΧΟΤ ΣΠΟΤ προσφύγων στο Μενίδι 
έχει λάβει η Δημοτική Αρχή των Αχαρ-
νών, δήλωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Γιάννης Κασσαβός. Μιλώντας κατά τη δι-
άρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 29 Μαρτίου 2016, δεν παρέλει-
ψε να αναφέρει ότι επικράτησε μεγάλη 
αγωνία γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο 
ανθρωπιστικό θέμα. 

•  Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσε-
ων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας του Δήμου Αχαρνών «Διέξοδος», 
στα πλαίσια του Προγράμματος Υπο-
στήριξης της Οικογένειας, ολοκλήρωσε 
με επιτυχία την Ομάδα Γονέων παιδιών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αριθ-
μό συμμετεχόντων 15 μέλη. Οι γονείς 
συμμετείχαν σε 6 δίωρες συναντήσεις, 
με συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα και 
με διάρκεια από το Φεβρουάριο έως τον 
Μάρτιο 2015

Παναγιώτης Γρηγοριάδης 
- «Νέα Δύναμη»  «Προβλέψαμε 

το αδιέξοδο της Δημ. Αρχής» 
Το γεγονός της αποπομπής 

του Προϋπολογισμού του 
Δήμου μας και το δίλημμα, 
νέο Δάνειο ή παρατηρητήριο, 
αποτελεί συνέχεια πράξεων 
και έργων, από το πώς διοική-
θηκε και διοικείται τις τελευ-
ταίες δύο δεκαετίες η πόλη 
μας.

Παναγιώτης Γρηγοριάδης:
Ως επικεφαλής της Δημοτι-
κής Παράταξης «Νέα Δύναμη», 
αντί άλλης απάντησης θα 
υπενθυμίσω, τις θέσεις μας, 
που δημοσιοποιήσαμε πριν 
ένα χρόνο για την υφιστάμε-

νη κατάσταση. 
«Το ανεξέλεγκτο και μη βιώσιμο χρέος του Δήμου Αχαρνών, 

το οποίο εν αγνοία των δημοτών χρεώθηκαν οι ίδιοι οι δημότες, 
διογκώνεται μέρα με τη μέρα, υπερβαίνει τα 100 εκ. ευρώ ενώ 
οι υπέρογκοι τόκοι του, σχεδόν ξεπερνούν τις 650.000 ευρώ το 
μήνα, στερώντας κάθε ελπίδα από την πόλη για την επιβίωση 
και την ανάπτυξή της. 

Ο Αχαρναϊκός λαός καλείται να επιλέξει μεταξύ δύο δρό-
μων: ο πρώτος είναι να συνεχίσει να διατηρεί την παρούσα 
κατάσταση και ο δεύτερος να γίνει αυστηρός κριτής στην δια-
φύλαξη των συμφερόντων του, αξιώνοντας από το Δημοτικό 
Συμβούλιο την πλήρη διαφάνεια την οποία είναι υποχρεωμέ-
νο να παράσχει στους δημότες τόσο θεσμικά όσο και νομικά 
με απλή ανάγνωση. 

Όλα τα οικονομικά του δήμου, δάνεια, χρέη και το χρονικό δι-
άστημα που αυτά δημιουργήθηκαν, η οικονομική κατάσταση του 
Δήμου Αχαρνών σήμερα αλλά και η βιωσιμότητα ή μη του χρέους 
θα πρέπει να είναι γνωστά στους δημότες. Αν το χρέος δεν είναι 
βιώσιμο τότε οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι 
συνέπειες και με ποιους τρόπους αυτές θα τους επιβαρύνουν. 

Επίσης οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν, ποιοι δήμαρχοι, 
αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι (πρώην και νυν), απασχο-
λούν συγγενικά τους πρόσωπα στο δήμο Αχαρνών, σε ποιες θέ-
σεις και με τι οικονομικές απολαβές. 

Οι πολίτες πρέπει να είναι κυρίαρχοι του παιχνιδιού και είναι 
στο δικό τους χέρι με μεγάλη ευκολία να αλλάξουν την κατά-
σταση, καθώς έχουν όλα τα θεσμικά και νομικά δικαιώματα που 
κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. 

Ο μύθος του «στημένου» συστήματος που γαλουχεί τους πο-
λίτες με τη σκέψη ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει δεν είναι 
τίποτα άλλο από μία ανίσχυρη προπαγάνδα που όσοι πολίτες 
την κατάλαβαν και την γκρέμισαν σήμερα απολαμβάνουν την 
ανάπτυξη στην πόλη τους και τη διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής τους και των προσωπικών τους συμφερόντων». 
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             ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει  ο  Νίκος  Κακογιάννης 

τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Άλλοι εργάζονται, άλλοι ωφελούνται και άλλοι επωφελούνται…

Ο Γ. Σγουρός κάνει «COMEBACK» 
απ’ το Μενίδι. Τυχαίο;

Πλήθος δημοσιευμάτων σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο τις 
τελευταίες μέρες, φέρουν τον Γ. Σγουρό να βρίσκεται σε προ-
χωρημένες συζητήσεις με κορυφαία πρόσωπα της νέας ηγε-
τικής ομάδας της ΝΔ, για να κατέλθει υποψήφιος με τη δεξιά 
παράταξη στις εθνικές εκλογές όποτε κι αν γίνουν.

Αν και η συμφωνία -όπως μαθαίνουμε- δεν έχει κλείσει, εντού-
τοις ο πρώην περιφερειάρχης φαίνεται πως ξεκίνησε ήδη... προ-
εκλογική εκστρατεία και μάλιστα απ’ το Μενίδι. 

Πριν λίγες μέρες, εθεάθη να περπατά παρέα με την Ευρώπη 
Κοσμίδη, επιτυχημένη πολιτικό μηχανικό και υποψήφια βουλευ-
τή με τη ΝΔ στην Περιφέρεια Αττικής. Δεν είναι τυχαίο που η 
«γάτα» της πολιτικής σκηνής επέλεξε να συναντήσει την αγαπη-
τή πόντια στην τοπική κοινωνία των Αχαρνών. 

Όπως φανερώνει και η φωτογραφία, η βόλτα κατέληξε σε 
γνωστό καφε Μπύρος της πλατείας, όπου δεν μπόρεσαν ν’ αντι-
σταθούν σε ένα ουζάκι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Γιάννη Σγουρό συνδέει χρόνια φι-
λία με την Ευρώπη Κοσμίδη, που ήταν και επιλαχούσα περιφε-
ρειακή σύμβουλος του με μια διόλου ευκαταφρόνητη συγκομι-
δή 6000 ψήφων. 
Λέτε να υπολογίζει σ’ αυτούς τους ψήφους ο κ. Σγουρός και 
στην επιρροή της κας Κοσμίδη στην τοπική κοινωνία;

Ο ρόλος και τα πεπραγμένα των διαβόητων, Μη κυβερνητικών οργανώσεων 
είχαν μέχρι σήμερα προκαλέσει το κοινό αίσθημα και την οργή του Ελληνικού 
λαού, γιατί κανένας αρμόδιος Υπουργός ή άλλος τις παράγοντας του Δημο-
σίου δεν έχει τιμωρηθεί για τα σκάνδαλα και έχουν διαπραχθεί σε βάρος του 
κράτους και του δημόσιου χρήματος. Με πρωτεργάτη της «Αρπαχτής» του 
Υπουργείου Εξωτερικών προπάντων επί θητείας του Γ. Παπανδρέου, διασπάθι-
σε πολλά εκατομμύρια ευρώ που πήγαν στους πιο απίθανους προορισμούς.

Οι Μ.Κ.Ο. ακόμα και σήμερα είναι αυτές, που βάζουν εμπόδια στην ομαλή 
λειτουργία της οποιασδήποτε Ελληνικής Κυβέρνησης. Λειτουργούν, ως κρά-
τος εν κράτη, χωρίς να λογοδοτούν σε κανέναν. 

Η περίπτωση της ίδρυσης και λειτουργίας των κέντρων προσωρινής κρά-
τησης των λεγόμενων Hot Spots, αλλά και η ειδική προνομιακή μεταχείριση 
των λαθρομεταναστών έναντι των Ελλήνων έφερε στην επιφάνεια μια άλλη 
πτυχή του όλου θέματος, το οποίο χρήζει, επιτέλους σύντομης διαδικασίας 
εκδίκασης υποθέσεων επιχορηγήσεων που ξεπερνούν κάθε τρελό όριο αθλι-
ότητας και φαντασίας. Εδώ μιλάμε για πακτωλό διαχείρισης «μαύρου χρήμα-
τος», που ενθυλακώνεται στις τσέπες των επιτηδείων ή που το νέμονται οι 
ξενόφερτοι και οι πράκτορες διακίνησης των εξαθλιωμένων μαζών ή μυστικών 
μουσουλμάνων πολεμιστών και πρακτόρων. 

Όπως θα έχετε παρατηρήσει προσφάτως, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα 
Ασφαλείας και η Εκκλησία σηκώνουν σχεδόν όλο το βάρος του προσφυγικού 
με την ευθύνη, που αρμόζει στους αιώνιους πυλώνες του Ελληνισμού και 
άλλοι παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και τα εύσημα Στρατός και 
Εκκλησία μοιράζουν χιλιάδες μερίδες φαγητού στους πρόσφυγες, αλλά τα 
ΦΡΑΓΚΑ διεκδικούν Μ.Κ.Ο. και τα παίρνουν! 

Δυστυχώς πολλοί εξ αυτών, που αναρωτιούνται για το «τι κάνει το κράτος» 
από τους καναπέδες τους, είναι οι ίδιοι που πρεσβεύουν τον διαχωρισμό Κρά-
τους και Εκκλησίας. Είναι αυτοί που υποβαθμίζουν και καταφέρνοντας κατά 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, του στυλοβάτη της Δη-
μοκρατίας. Θα μπει επιτέλους φραγμός σε αυτή την Εθνική Απάτη;

Δουλειά στους ξένους, ανεργία στους Έλληνες…
Οι Έλληνες τρίβουν τα μάτια τους και βουλώνουν τα αυτιά τους με αυτά 

που βλέπουν και ακούνε επί των ημερών της «για πρώτη φορά Αριστερής 
κυβέρνησης». Βεβαίως, οι διάφοροι διεθνιστές, σοσιαλδημοκράτες και άθε-
οι μηδενιστές του μπαξέ του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκρυβαν όσο ήταν στην αντιπολί-
τευση τις προθέσεις τους και την αυτοκαταστροφή, που κουβαλούσαν μαζί 
τους. Αντίθετα, σήμερα κρύβουν τα πάντα και με την μαεστρία της πολιτικής 
προπαγάνδας μας τα κρύβουν όλα. Ακόμα και αυτά που είναι οφθαλμοφανή 
και δεν σηκώνουν απόκρυψη, λόγω της σοβαρότητας για τη βιωσιμότητα του 
Ελληνικού Κράτους. Ο χαρακτήρας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και η ρατσιστική 
διάθεση, έναντι των Ελλήνων αποκαλύπτεται καθημερινά. Πως οι μόνοι νό-
μιμοι μετανάστες στην χώρα μας είναι οι Έλληνες, οι οποίοι μεταναστεύουν 
μαζικά στο εξωτερικό. 

Η εκτίμηση αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει το αποκαλυπτικό άρθρο της εφημερί-
δας «Παραπολιτικά» για το σχέδιο της κυβέρνησης για παροχή άδειας εργασίας 
και παραμονής στις εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες. Δεν ενδιαφέρει 
τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το δεκανίκι των ΑΝΕΛ, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις 
πλειοδοτούν γαντζωμένοι στα βουλευτικά έδρανα .

Αποτελεί κοινό μυστικό, ότι από τότε που άρχισε η οργανωμένη ροή των λα-
θρομεταναστών στην Ελλάδα από Βορρά και Ανατολάς, οι Έλληνες ένιωσαν 
στο πετσί τους τη γεύση της ανεργίας με αποκορύφωμα την εποχή του μνη-
μονίου. Παρ’ όλα αυτά, όπως αποκαλύπτεται από τις πρόσφατες υπουργικές 
αποφάσεις παρέχεται στους λαθρομετανάστες η δυνατότητα να βγάλουν κα-
νονικά τα χαρτιά τους και να εργαστούν στην πατρίδα μας, αντικαθιστώντας, 
έτσι τους Έλληνες εργάτες! 

Η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα να αντικαταστήσει το 
εγχώριο εργατικό δυναμικό με «πάμφθηνο με λαθρομετανάστες, διώχνοντας 
τους Έλληνες στο εξωτερικό και άλλους νέους να ξημεροβραδιάζονται στις 
καφετέριες και το γνωστό «ρητό» « τι έχουν τα έρημα και ψοφάνε» ;
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ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏÕ ÐÑÏÓÁÍÁÔÏËÉÓÌÏÕ 
ÃÉÁ ÌÁÈÇÔÅÓ ËÕÊÅÉÏÕ

Ôï öñïíôéóôÞñéï «ÌÐÏÕÔÓÉÊÏÓ Ê. – ÍÉÊÁ ×.» óáò ðñïóêáëåß óôï óåìéíÜñéï åðáããåëìáôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý ìå èÝìá:
 «Ðáñïõóßáóç ôïõ íÝïõ åêðáéäåõôéêïý óõóôÞìáôïò – ÁíáëõôéêÞ ðáñïõóßáóç ÐáíåðéóôÞìéá – ÔÅÉ êáé ç óýíäåóÞ ôïõò ìå ôçí áãïñÜ åñãáóßáò»
Ôï óåìéíÜñéï ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß  ôçí ÊõñéáêÞ 8 Ìáßïõ 2016, óôéò 17:00 óôï áìöéèÝáôñï ôïõ öñïíôéóôçñßïõ, áðåõèýíåôáé óå ìáèç-

ôÝò Ëõêåßïõ êáé ãïíåßò ìáèçôþí, ðïõ åðéèõìïýí ðåñáéôÝñù åíçìÝñùóç ãéá ôïí åðáããåëìáôéêü ðñïóáíáôïëéóìü ôùí ðáéäéþí ôïõò.

Ôï óåìéíÜñéï ðåñéëáìâÜíåé  ôéò åîÞò èåìáôéêÝò åíüôçôåò:

• ÍÝï óýóôçìá ðñüóâáóçò óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç
• ÏìÜäåò Ðñïóáíáôïëéóìïý (ðñþçí Êáôåýèõíóçò)
• ÅðéóôçìïíéêÜ Ðåäßá Eîåéäßêåõóçò
• ÅðáããåëìáôéêÜ Äéêáéþìáôá Ó÷ïëþí
• ÓôñáôéùôéêÝò Ó÷ïëÝò
• Måôáðôõ÷éáêÜ ÐñïãñÜììáôá – ôé áîßæåé íá ãíùñßæåôå
• ÐñïïðôéêÝò ôçò êÜèå ó÷ïëÞò- Ç áãïñÜ åñãáóßáò

ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏÕ: ORIENTUM -  ÓÕÌÂÏÕËÏÉ ÓÔÁÄÉÏÄÑÏÌÉÁÓ
ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: -Ê. ÅëÝíç Ðáíáãéùôßäïõ, Óýìâïõëïò Åðáããåëìáôéêïý Ðñïóáíáôïëéóìïý êáé óõããñáöÝáò ôïõ âéâëßïõ «ÐÜìå ÐáíåðéóôÞìéï 2016»

Óáêåëëáñßïõ 2 & Äåêåëåßáò 2, êåíôñéêÞ ðëáôåßá Á÷áñíþí 136 73, Á÷áñíÝò
Ô. 210 2461236 - E. mpoutsikos.ekseliksi@gmail.com

Μετά τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική και τα Συστήµατα 
Προσκόπων - Οδηγών Αχαρνών. παρουσιάζεται από 
τα ‘’Βήµατα Πολιτισµού’’  το Λύκειο Ελληνίδων. 

Στη παρουσίαση αυτή πολύτιµη  είναι η συµβολή 
της Προέδρου του παραρτήµατος Αχαρνών του Λύ-
κειου των Ελληνίδων κ. Νίτσας Βαρελά όσο αφορά 
το φωτογραφικό υλικό αλλά και τη παροχή πληρο-
φοριών για τη δραστηριότητα του ΛτΕ στη πόλη µας.

Σηµαντικές πληροφορίες συνελέγησαν από την 
ιστοσελίδα του ΛτΕ στο ∆ιαδίκτυο και από Ενηµερω-
τικά ∆ελτία.

Μέρος 1ο 
Το Λύκειο των Ελληνίδων (ΛτΕ) ιδρύθηκε το 1911, 

µε εµπνεύστρια και επικεφαλής των 21 ιδρυτικών 
µελών πρώτη πρόεδρο, τη Καλλιρρόη Παρέν –Σιγα-
νού εκδότρια και πρωτοπόρο του γυναικείου κινή-
µατος.

Το καταστατικό που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα 
της Κυβέρνησης όριζε ότι οι σκοποί του ΛτΕ είναι: 

• Η πρόοδος µε τη χειραφέτηση των γυναικών 
µέσα από τη παιδεία και την εργασία.

• Η υπεράσπιση και προστασία των γυναικών, µε 
προσφορά εκπαιδευτικών προγραµµάτων για άπο-
ρες και αναλφάβητες γυναίκες, η στήριξη της µη-
τρότητας και του παιδιού.

• Η αναγέννηση και διατήρηση έθιµων και παρα-
δόσεων, χορών, τραγουδιών και παραδοσιακών εν-
δυµασιών. 

Οι δραστηριότητες αυτές στα 105 χρόνια προσφο-
ράς και εθελοντισµού, τιµήθηκαν µε Κρατικά ή άλλα 
βραβεία, µε πρώτο αυτό της Ακαδηµίας της Αθήνας 

ήδη από το 1937.
Σύµφωνα µε το Ετυµολογικό Λεξικό της Ελληνι-

κής του Γ. Μπαµπινιώτη, έκδοση του Κέντρου Λεξι-
κολογίας, η λέξη Λύκειο δεν έχει ετυµολογηθεί µε 
βεβαιότητα, µε πολλές εξηγήσεις να φαίνονται σαν 
πιθανές ρίζες της λέξης. 

∆ύο από αυτές όµως ταιριάζουν µε το γράµµα 
και τους σκοπούς του πρωτοεµφανιζόµενου σω-
µατείου.

Η πρώτη έχει να κάνει µε την ονοµασία γυµναστή-
ριου της Αθήνας από το οµώνυµο  γειτονικό ιερό 
προς τιµή του φωτογενή και λαµπρού, επίθετα του 
γεννηµένου στη Λυκία Θεού του φωτός Απόλλω-
να, όπου οι 30 Λυκιάδες κόρες παρθένες µετέφεραν 
νερό, κοντινό τόπο που και ο Αριστοτέλης συνήθι-
ζε να διδάσκει.

Η δεύτερη προέρχεται από το ουσιαστικό  «Λύκη»  
που σηµαίνει το πρωινό φως, τη χαραυγή, ετυµολο-
γία που επίσης συνηγορεί µε το πνεύµα του Σωµα-

τείου του ΛτΕ.
Η Καλλιρρόη Παρέν γεννήθηκε το 1861 στη Κρήτη, 

µε τον πατέρα της Στυλιανό Σιγανό να είναι Πρόεδρος 
της επιτροπής Κρητών προσφύγων στην Αθήνα! 

Τελειώνοντας τη Γαλλική Σχολή και το Αρσάκειο, 
ανέλαβε τη διεύθυνση του παρθεναγωγείου της Ελ-
ληνικής κοινότητας στην Οδησσό για δύο χρόνια.

Ο γάµος της µε τον Ιωάννη Παρέν δηµοσιογράφο 
και ιδρυτή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, 
έδωσε τη δυνατότητα στην 20χρονη Καλλιρρόη να 
έρθει σε επαφή µε τα πνευµατικά, πολιτικά και κοι-
νωνικά ρεύµατα της εποχής της, ιδιαίτερα µέσα από 
το δηµοσιογραφικό κόσµο, αφήνοντας ταυτόχρονα 
πλούσιο λογοτεχνικό έργο.  

Το 1887 ίδρυσε το πρώτο γυναικείο έντυπο στην 
Ελληνική επικράτεια µε το τίτλο Εφηµερίδα των 
Κυριών.

Το 1890 συγκρότησε τη Σχολή της Κυριακής για 
άπορες γυναίκες και νέες.

Το 1893 ίδρυσε την Ένωση υπέρ της χειραφέτη-
σης των γυναικών. 

Το 1895 ίδρυσε µε τη Ναταλία Σούτσου το Άσυλο 
της Αγ. Αικατερίνης.

Το 1896 το Άσυλο Ανιάτων στο οποίο παρέµεινε 
πρόεδρος για πολλά χρόνια και την Ένωση των Ελ-
ληνίδων, Σωµατείο εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Το 1898 το Πατριωτικό Σύνδεσµο, µετέπειτα ΠΙΚΠΑ.
Η ίδρυση του ΛτΕ αποτέλεσε τη κορωνίδα του 
Η ίδρυση του ΛτΕ αποτέλεσε τη κορωνίδα του έρ-

γου της Καλλιρρόης Παρέν.
Το ΛτΕ ξεκίνησε τη πορεία του µε 131 µέλη και 3 

τµήµατα.
Σήµερα έχει 22 τµήµατα στην Αθήνα, 50 παραρτή-

µατα σε όλη την Ελλάδα και 17 γραφεία στο εξωτε-
ρικό µε συνολικά πάνω από 15.000 µέλη.

Στα 105 χρόνια της ιστορικής του πορείας έχει 
συµβάλει πέρα από τις καταστατικές του αξίες 
και στόχους, στην αντιµετώπιση ειδικών αναγκών 
στη διάρκεια των Βαλκανικών πόλεµων, µε νοσο-
κοµειακό εξοπλισµό και εκπαίδευση νοσοκόµων 
στον Ελληνοϊταλικό πόλεµο, στη παροχή συσσι-
τίων στα χρόνια της κατοχής, κινητοποίηση για δι-
εθνή υποστήριξη των Κυπρίων µετά τη Τουρκική 
εισβολή και άλλες κινήσεις ανθρωπιστικής βοή-
θειας στο εξωτερικό

Η χωρίς διακοπή από την ίδρυση µέχρι σήµερα, 
της προσπάθειας για την αναγέννηση και διατήρη-
ση έθιµων και παραδόσεων, οι δραστηριότητες µε 
παραδοσιακές τέχνες - χορός, µουσική, ενδυµασία, 
οικοτεχνία, χειροτεχνία – παραµένουν στην πρωτο-
πορία του ενδιαφέροντος του ΛτΕ.

Το έργο αυτό συντελείται µε τη διοργάνωση εκθέ-
σεων, σεµινάριων και συνέδριων, έκδοση έντυπων 
και ψηφιακών δίσκων, τη πραγµατοποίηση παραστά-
σεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, την ίδρυση 
Μουσείου Ενδυµασίας, τη προώθηση της έρευνας.

Σηµαντικοί υποστηρικτές και συνεργάτες του ΛτΕ 
υπήρξαν οι Μανώλης Καλοµοίρης και Νίκος Σκαλκώ-
τας, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο Γιάννης Τσαρούχης, 
ο Φώτης Κόντογλου κ.ά.

Συνεχίζεται…

Βήµατα Πολιτισµού
Λύκειο Ελληνίδων

Τάσος 
Βαρελάς

Χριστόφορος 
Τεγερµεντζίδη

Έρευνα, επιμέλεια και παρουσίαση από τον Τάσο Βαρελά  με τη συνεργασία του συνθέτη  Χριστόφορου Τεγερμεντζίδη,  τακτικό μέλος της  Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. 

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

Η παιδική χορευτική οµάδα του Λύκειου 
Ελληνίδων Ιωαννίνων σε παράσταση στη 

Σµύρνη
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Ποιες μελέτες κι έργα για τις Αχαρνές 
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της Περιφέρειας

Νέα έργα και μελέτες, για το Δήμο Αχαρ-
νών, εντάσσονται στο πρόγραμμα εκτελε-
στέων έργων 2016 της Περιφέρειας Αττι-
κής μετά την έγκριση αναμόρφωσης του, 
στη συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 2016.

Πλήρη ανταπόκριση και απόλυτη στή-
ριξη από την Περιφέρεια Αττικής βρήκαν 
οι διεκδικήσεις του Δήμου Αχαρνών για 
την ένταξη σημαντικών έργων υποδομής, 
όπως αντιπλημμυρικά, αποκατάσταση οδι-
κού δικτύου, επισκευές στα σχολεία και 
αναβάθμιση του γηπέδου του Αχαρναϊκού, 
στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Στη συνάντηση εργασίας του Δημάρχου 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού με την Περι-
φερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου την Τε-
τάρτη 30 Μαρτίου συζητήθηκαν οι τελευ-
ταίες εκκρεμότητες για την ένταξη έργων 
και μελετών που αφορούν τον Δήμο Αχαρ-
νών στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 
2016 της Περιφέρειας Αττικής. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος 
Φιλίππου, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομι-
κών Χρήστος Καραμάνος, ο Γενικός Διευ-
θυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

και Υποδομών της Περιφέρειας Κωνσταντί-
νος Φλώρος και ο Γενικός Γραμματέας του 
Δήμου Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης.

Πιο συγκεκριμένα στα νέα έργα του Προ-
γράμματος Εκτελεστέων Έργων 2016 της 
Περιφέρειας Αττικής εντάσσονται τα:

Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση 
Σχολικών κτιρίων και προαύλιων χώρων 
του Δήμου Αχαρνών, προϋπολογισμού 1,3 
εκ. ευρώ

Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δή-
μου Αχαρνών, προϋπολογισμού 1,1 εκ. 
ευρώ

Μελέτη Αντιπλημμυρικής προστασίας Κέ-
ντρου Δήμου Αχαρνών, προϋπολογισμού 
36.900 ευρώ

Μελέτη ολοκληρωμένης παρέμβασης 
στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών (γή-
πεδο Αχαρναϊκού) με σκοπό την αναβάθμι-
σή του, προϋπολογισμού 230.000 ευρώ.

Ενταγμένα έργα του Προγράμματος Εκτε-
λεστέων Έργων είναι τα εξής:

Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακα-
θάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατο-
λικά της οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος 
Αχαρνών προϋπολογισμού 1,825 εκ. ευρώ

Συμπλήρωση μελέτης ανάπλασης κέ-

ντρου Αχαρνών και εκπόνηση Σχεδίου Ολο-
κληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) 
προϋπολογισμού 200.000 ευρώ

Μελέτη έργων ανάσχεσης στον ορει-
νό όγκο της Πάρνηθας προϋπολογισμού 
80.000 ευρώ. Το έργο αφορά τις παρεμβά-
σεις ορεινής υδρονομίας στην Πάρνηθα με 
σκοπό την ανάσχεση των μεγάλων όγκων 
νερού από την Πάρνηθα.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό Δελτίο 
τύπου του Δήμου, υπήρξε πλήρης ανταπό-
κριση και στήριξη από την Περιφέρεια στα 
αιτήματα της δημοτικής αρχής, ενώ ο κ. 
Κασσαβός στη δήλωσή του αναφέρει ότι: 
«Στο πρόσωπο της Περιφερειάρχη Αττικής 
κυρίας Ρένας Δούρου ο Δήμος Αχαρνών 
αναγνωρίζει έναν χρήσιμο και αποτελε-
σματικό σύμμαχο για να αντιμετωπίσει τις 
ελλείψεις ετών σε σημαντικά έργα υποδο-
μής. Η ένταξη των έργων και των μελετών 
στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2016 
της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί την 
αφετηρία ενός ακόμη μαραθωνίου εργα-
σίας ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των 
έργων που θα βελτιώσουν σημαντικά την 
ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας».

«ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα» : 
Όχι στο Δάνειο των 9,9 εκατ 

ευρώ
Ο Δημοτικός σύμβου-

λος και επικεφαλής της 
Δημοτικής Παράταξης 
«ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα», 
Σπύρος Βρεττός διαφώ-
νησε με το σκεπτικό που 
έθεσε η πλευρά της Δη-
μοτικής Αρχής και αφο-
ρούσε τη διερεύνηση 
σύναψης δανείου ή αλ-
λιώς ο Δήμος θα οδηγη-
θεί στο Παρατηρητήριο. 
Αναλυτικά η τοποθέτηση 
του έχει ως εξής : 

«Όσα χρόνια είμαι δημοτικός σύμβουλος γνωρίζω ότι εγκρί-
νεται μια ΚΥΑ για το πως θα καταρτιστεί ο προϋπολογισμός. Η 
αλήθεια είναι ότι εδώ κι οκτώ χρόνια εγγραφόταν το ποσό όχι 
γιατί το θέλαμε αλλά καθ’ υπόδειξη του ορκωτού λογιστή. Εγώ 
δεν μπαίνω σε κανένα δίλημμα. Δε συμφωνώ να πάρει δάνειο 
ο δήμος Αχαρνών. Είναι προτιμότερο να επανεξετάσουμε τον 
προϋπολογισμό για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε». 

Ως παράδειγμα ο κ. Βρεττός έφερε τον κωδικό για τις απαλ-
λοτριώσεις που από 5 εκατομμύρια που είχε προϋπολογιστεί 
τον Δεκέμβρη κατέβηκε στα 2 εκ.200 χιλιάδες στο νέο σχέ-
διο προϋπολογισμού, αναρωτώμενος για το πως μειώθηκε το 
ποσό κατά 3 εκατομμύρια και θέτοντας το ερώτημα αν μπορεί 
να συμβεί κάτι παρόμοιο με άλλους κωδικούς.

Η  νέα ιστοσελίδα της  Ι.Λ.Ε.Α  
 www.ilea.gr 

Με σεβασμό απέναντι στην Ιστορία και την παράδοση του 
τόπου και των ανθρώπων του, εισάγεται μια καινούργια αισθη-
τική προσέγγιση• πιο απλή και αφαιρετική, αλλά το ίδιο κα-
λαίσθητη και ελκυστική. Ακολουθούνται οι σύγχρονες φόρμες 
των ιστοσελίδων των περισσότερων ελληνικών ιστορικών και 
λαογραφικών ιδρυμάτων και μουσείων. 

Το νέο logo και το νέο μοτίβο βασίζονται στο γνωστό σε 
όλους μας «φούντι» και το κύριο σχέδιο του, τον μαστραπά. 
Τα περίτεχνα και πολύχρωμα σχέδια δίνουν τη θέση τους σε 
3 βασικά χρώματα και σχήματα που με την απλότητά τους κα-
λούν τον χρήστη να ανακαλύψει από κοντά τον πλούτο της 
φορεσιάς και τη χρωματική και σχηματική πανδαισία των κε-
ντημάτων. 

Η γνωριμία με το Μουσείο, τις συλλογές, τις εκθέσεις και τις 

δραστηριότητες της Ι.Λ.Ε.Α γίνεται έτσι άμεση εύκολη και γρή-

γορη για τους χρήστες του Internet και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης που συνδέονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

κινητού ή tablet.

Οι συντελεστές της ιστοσελίδας εργάστηκαν εθελοντικά για 

να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα αφιερώνοντας μεγάλο 

μέρος του ελεύθερου χρόνου τους. 

Αφού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, μην παραλείψετε 

να μας στείλετε την προσωπική σας άποψη/feedback, σχόλια 

και παρατηρήσεις που χρειαζόμαστε για να τη βελτιώσουμε. 

Άλλωστε μεταξύ της Ι.Λ.Ε.Α., του Μουσείου και της κοινωνίας 

πρέπει να υπάρχει ένας συνεχής διάλογος που θα μας οδηγεί 

στα βέλτιστα αποτελέσματα. 
Συντελεστές της Ιστοσελίδας:
Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ιστοσελίδας: Ιωάννης Δημόπουλος
Φωτoγραφικό Υλικό και Μορφοποίηση Ιστοσελίδας: Δημή-

τρης Δημόπουλος
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ειρήνη Ελευθεριάδη, Ανθή Μαρα-

γκού
Επιμέλεια Κειμένων: Ρένα Λιόση, Μαργαρίτα Κλαδιά
Φιλοξενία Ιστοσελίδας: Βασίλης Τάτσης
Κατοχύρωση του domain: Χρήστος Τζώρτζης 
Αρχικό Hosting του ιστότοπου: Χρήστος Μπερέτας

Ο Ηλίας Ζητούνης 
ορκίστηκε Δημοτικός 

Σύμβουλος 
Στο Δημαρχείο Αχαρνών τε-

λέστηκε η ορκωμοσία του νέου 
Δημοτικού Συμβούλου κ. Ηλία 
Ζητούνη, από τον Δήμαρχο Αχαρ-
νών κ. Γιάννης Κασαβό. 

Ο κ. Ζητούνης έχει σπουδάσει 
Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιά, είναι επιχειρηματίας και 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρ-
νών αντικαθιστά την Παναγιώτα 
Σεληνά η οποία παραιτήθηκε για 
επαγγελματικούς λόγους. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός ευχήθηκε στο νέο Δημο-
τικό Σύμβουλο ο οποίος προέρχεται 
από την Εκλογική Περιφέρεια των 
Θρακομακεδόνων, καλή επιτυχία και 
καλή δύναμη στο έργο του και τον 
διαβεβαίωσε ότι θα είναι δίπλα του 
και θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία 
που έχει σαν στόχο το όφελος των 
συμπολιτών μας και την πρόοδο της 
πόλης. 

Δωρεάν εξετάσεις πελματογραφήματος 
σε διημερίδα για τη σκελετική υγεία 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών και το 
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα», θα πραγμα-
τοποιήσουν 2ήμερη εκδήλωση για τη σκελετική υγεία.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Με-
γαλώνω σωστά»  και θα περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις πελματο-
γραφήματος από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Η εξέταση πελματογραφήματος αναλύει τη στάση και τη βάδιση 
του ατόμου και είναι μια σημαντική εξέταση για ανθρώπους που 
πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις όπως διαβήτη, ρευματοπά-
θειες, σκλήρυνση κατά πλάκας και άνθρωποι με νευρολογικές και 

ορθοπαιδικές παθήσεις
Η πρόσκληση στην εκδήλωση και η δυνατότητα εξέτασης αφορά 

άτομα κάθε ηλικίας.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 18 Απριλίου και 

την Τρίτη 19 Απριλίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δη-
μαρχείου από τις 15:00 έως τις 19:00 μόνο κατόπιν ραντεβού. 

Οι μαθητές που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να συνοδεύ-
ονται από γονέα ή κηδεμόνα.

Πληροφορίες και ραντεβού στα τηλέφωνα: 2132123106 κα Με-
ρόπη Σαράντου και 2132123130  κα Φανή Κουμπούρη.

Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας στον Δήμο Αχαρνών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών με την Ελλη-
νική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και μέσω του Εθνικού Παρατηρητηρίου 
Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, είναι δυνατή η ενημέρωση των κατοί-
κων για τις τιμές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από 4 σταθμούς 
μέτρησης εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών. 

Οι 4 σταθμοί μέτρησης μετρούν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβο-

λίας από σταθμούς κεραιών όλων των ειδών και έχουν τοποθετη-
θεί στις περιοχές: Νεάπολη, Κόκκινος Μύλος, Κεντρικό Μενίδι  και 
Θρακομακεδόνες.

 Βάσει του σχεδιασμού οι σταθμοί μέτρησης είναι δυνατό να 
εγκατασταθούν και σε άλλες περιοχές του Δήμου, με στόχο τον δι-
αρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς 
έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
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Ημερίδα ενημέρωσης των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολεί-
ων του Δήμου Αχαρνών και εκπροσώπων των Συλλόγων Γονέ-
ων και Κηδεμόνων για τις Κοινωνικές Δομές και τις κοινωνικές 
δράσεις του Δήμου Αχαρνών, πραγματοποιήθηκε στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών την Τρίτη 7 Απριλίου το 
πρωί.

Η ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία, των Σχολικών Συμ-
βούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Κοινω-
νικής πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, του Κέντρου Πρόληψης 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αχαρνών 
«Διέξοδος» και της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης του Δήμου Αχαρνών.

Την ενημέρωση των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων 

του Δήμου Αχαρνών και των εκπροσώπων των Συλλόγων 
γονέων για τις συμβουλευτικές δράσεις, τις ομάδες γονέων, 
παιδιών και εκπαιδευτικών που υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αχαρνών 
«Διέξοδος», έκανε η επιστημονικά υπεύθυνη του κέντρου κα Γι-
άννα Ιωάννου.

 Ενώ η ενημέρωση για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αχαρ-
νών, τις δράσεις τις δυνατότητες και τις πρωτοβουλίες της Δι-
εύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, έγινε από την Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ελένη Σαχσανίδου, την προϊσταμένη 
του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγεί-
ας κ. Φανή Κουμπούρη και την Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου 
Αχαρνών κ. Αθανασία Παπαχρήστου.

Στην ημερίδα ενημέρωσης παραβρέθηκε ο πρόεδρος της Σχο-
λικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας Καρυ-
δάκης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
κα Σπυριδούλα Κιαριάκη, κα Μαρία Παρδάλη και ο κ. Ανδρέας 
Ζεριώτης.

Με αφορμή την ημερίδα ενημέρωσης για τις Κοινωνικές Δο-
μές και τις κοινωνικές δράσεις του Δήμου Αχαρνών ο Δήμαρ-
χος κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Η αντιμετώπιση κοινωνικών 
φαινομένων και συμπεριφορών των μαθητών μας απαιτεί συ-
νεργασία όλων των Κοινωνικών υπηρεσιών που δραστηριοποι-
ούνται στον Δήμο Αχαρνών».

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

 Με αυξημένη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν 
οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη 
Προέδρου της Δημ. Τοπικής Οργάνωσης της 
ΝΔ στις Αχαρνές. 

Εκτός από Πρόεδρο τα μέλη του κόμμα-
τος έπρεπε να επιλέξουν και τα μέλη που 
θα συμμετάσχουν στην Τοπική Οργάνωση, 
καθώς επίσης και τους συνέδρους που θα 
παραστούν στο Συνέδριο της Νέας Δημο-
κρατίας. 

Νικήτρια της εκλογικής διαδικασίας ανα-
δείχθηκε η νυν Πρόεδρος Γεωργία Βλάχου 
με 343 σταυρούς έναντι της 
Γεωργίας Δαλακώστα που συ-
γκέντρωσε 334 σταυρούς.

Ψήφισαν 697 εκ των οποί-
ων 20 κρίθηκαν άκυρα και 677 
έγκυρα.

Για το Συμβούλιο των Αχαρ-
νών μέλη εκλέχτηκαν οι: Λου-
μάκος 266, Χριστακόπουλος 
219, Γαλιώτης 131, Καλατζής 
129, Γκίκα Ευθ. 113, ενώ πρώ-
τος στην ΟΝΝΕΔ ο Καλατζής Αναστάσιος.

Για τους Θρακομακεδόνες οι: Βλαχοδή-

μος 103, Πλατυπόδης 84, Οικο-
νόμου 56 και Κριτσιμά 29.

Σύνεδροι εκλέχτηκαν οι: Βλά-
χος 286, Βλαχοδήμος 279, Λου-
μάκος 270, Χριστακόπουλος 
235, Δαλακώστα 174, Θεοδώ-
ρου 145, Καλατζής 177, Νοτά-

κης 163, Φράγκος Αν. 124, Φράγκος Δ. 120, 
Οικονόμου 107 και Κατάρας Αν. 80.

Ο ιστορικός Δήμος Αχαρνών συμμετέχει στην Αμφικτυονία Αρχαίων Ελ-
ληνικών Πόλεων μαζί με πλήθος δήμων από όλη την Ελλάδα, ύστερα και από 

την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης της αμφικτυονίας από τον Δήμαρχο Αχαρ-
νών κ. Γιάννη Κασσαβό. 

Η εκδήλωση για την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης της Αμφικτυονίας Αρ-
χαίων Ελληνικών Πόλεων από τους Δημάρχους των δήμων μελών, πραγματο-
ποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε, η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής 
της Ουνέσκο κυρία Αικατερίνη Τζιτζικώστα και ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλά-
δα κ. Τζόου Σιαολί. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η υποψήφια πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Αχαρνών 

και Θρακομακεδόνων, Γωγώ Δαλακώστα 
και τα μέλη της ομάδας μου, ευχαριστούμε πολύ 

τους πολίτες των Αχαρνών που μας τίμησαν 
με την ψήφο τους και υποσχόμαστε

 ότι θα τους εκπροσωπήσουμε επάξια 
για το ρόλο που μας επέλεξαν.

Γευσιγνωσίες Επιλεγμένων Κρασιών 
και  Αποσταγμάτων στο ΓΕΥΣΕΙΣ ΖΩΗΣ  

με υπογραφή «ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟ ΜΙΧΑ» 

Ο γνωστός οινολόγος, Γιάννης  Μίχας, περισσότερο κεφάτος από ποτέ 
μας καλοσωρίζει στο θαυμαστό κόσμο του κρασιού!!  

Αξίζει μια βόλτα στην  Πάρνηθος  43 – Τηλ. 210 2467576

Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο.ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ για τρίτη 
συνεχή φορά εξελέγη η Γεωργία Βλάχου, η οποία ευχαριστεί τον κό-
σμο αλλά και τους συνυποψηφίους της, με λόγια από καρδιάς:

Φίλες και φίλοι.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για τις ευχές σας 
και την Στήριξη σας. Εύχομαι και εγώ προσωπικά σε όλες τις αγα-
πημένες μου φίλες συγχαρητήρια για την εκλογή τους .Και σε 
όλους τους υποψηφίους φίλους μου συγχαρητήρια για την εκλο-
γή τους και καλή δουλειά .Η Παράταξη χρειάζεται δουλειά και να 
είμαστε παρών κάθε μέρα και ώρα και όχι μόνο όταν βλέπουμε 
εξουσία να κάνουμε εμφάνιση και να θυμόμαστε την Παράταξη. 
Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου !!!!!

Ξανά Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. 
ΑΧΑΡΝΩΝ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, 

η Γεωργία Βλάχου

Εσωκομματικές εκλογές Νέας Δημοκρατίας
 Μονομάχησαν και βγήκαν νικήτριες

Γεωργία Βλάχου και Γεωργία Δαλακώστα 
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η θε-

ματική εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας» του 
Συλλόγου Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής 
«Η Ζεστή Αγκαλιά» με σκοπό την ενημέ-
ρωση -πρωτίστως- των μαθητών σε θέμα-
τα όπως: Επιλογή Επαγγέλματος, Αγορά 
Εργασίας, Συμπλήρωση Μηχανογραφικού 
καθώς και Επαγγέλματα που θα έχουν ζή-
τηση την επόμενη 10ετία.

Στην έναρξη της εκδήλωσης η πρόεδρος Μα-
ρία Χρ. Ναυροζίδου, καλωσόρισε όλους τους 
παρευρισκόμενους και τόνισε πως ,ο σύλλογος 
ήταν ανοιχτός τα τελευταία 8 χρόνια και θα συ-
νεχίσει να είναι σε προτάσεις επωφελείς για το 
κοινωνικό σύνολο . «Στο πλαίσιο αυτό δεχθήκα-
με μια πρόταση από την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευ-
ση - το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς 
και την εταιρεία συμβουλευτικής και σταδιοδρο-

μίας ORIENTUM για την διεξαγωγή της ημερίδας από κοινού με θέμα : 
«ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ , ένα θέμα μείζονος σημασί-
ας στις μέρες μας για την ανησυχία των παιδιών μας»

Από την πλευρά της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, του Κέντρου Μέ-
σης Εκπαίδευσης, ο κ. Γιώργος Μιχαηλίδης στάθηκε στο σημαντικό 
ρόλο που παίζει η ενημέρωση και η γνώση στην επιλογή επαγγέλ-
ματος. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε επαγγέλματα που αν και θεω-
ρούνται κορεσμένα συνεχίζουν να προσφέρουν επαγγελματικές 
δυνατότητες στους κατόχους τους.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, M.Sc. 

– Υπεύθυνος Διοίκησης και Συνιδρυτής της ORIENTUM Νίκος Παυ-
λάκος ο οποίος μοιράστηκε «μυστικά» και αλήθειες με τους πα-
ρευρισκόμενους όχι μόνο για τη σωστή επιλογή σχολής αλλά και 
για μια σειρά θεμάτων όπως: η οργάνωση της μελέτης, οι προοπτι-
κές της κάθε σχολής, τα μεταπτυχιακά προγράμματα όπως και τα 
επαγγελματικά δικαιώματα κάθε σχολής.

Πάρνηθος  και Παγκάλου 1 – Αχαρνές . Τ.κ. 13674 . Τηλ. 210 2448819)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί, 

Τηλ. : 210 2465635,6977 627625, Φαξ: 210 2465635
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Τα Ιερά λείψανα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ βρίσκονται μόνιμα σε 
διαρκεί προσκήνυμα στον Ιερό Ναό μας Παναγία Σουμελά – Αχαρνών.

Καθώς επίσης και η Ιερά εικόνα ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ.
 

Εκ του Ι.Ν.
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το  ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Απριλίου 2016 και ώρα 09.00 π.μ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου – Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 
Πατέρα, Αδελφού, Εξαδέλφου και Θείου

 ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΡΙΝΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: Αικατερίνη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Λεωνίδας και Άννα Μαρίνη, 

    Αναστάσιος και Τριάδα Αλεπού, 
    Σταυρούλα χήρα Λουκά Σπυροπούλου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 
κατάλληλος για Φροντιστήρια, Ιατρεία, Γρα-
φεία, κλπ. δίπλα στην Κεντρική Πλατεία, 
οδός Καποδιστρίου 3 στις Αχαρνές. Τηλ. 
210 2460903. 4Δ143.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατάστημα 70 τ.μ. 
και 100 τ.μ. υπόγειο στην περιοχή Νεάπο-
λη, κοντά στα Σχολεία. Τηλ. 6973 334569. 
4Δ142.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 120 τ.μ. πρώ-
τος 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. Μετα-
τρέπονται εύκολα σε ενιαίο κατάστημα 180 
τ.μ. Τηλ. : 6980 985708. 4Δ141 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ μ ε φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού 
– Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 
6972 601252. 4Δ146. 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται από 
κάτοχο c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παρα-
δίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – 
Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 
10Δ147
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδο-
νται από έμπειρη καθηγήτρια 30 έτους πεί-
ρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 
6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΟΔΙΣΤΡΑ με μεγάλη πείρα, αναλαμβάνει 
ραψίματα από την αρχή και επιδιορθώσεις. 

Τηλ. 6974 209113. 4Δ142.
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει 
την διανομή φυλλαδίων Τηλ 6974962940
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Συν/χος με μεγάλη πείρα 
στα κλινήρη άτομα αναλαμβάνει την νοση-
λευτική φροντίδα τους (μπάνιο, περιποίηση 
κατακλίσεων, αλλαγή καθετήρα, ενεσοθερα-
πεία κ.λ.π) ΜΟΝΟ 3-6 μ.μ. (εκτός Σ.Κ) Τηλ 
6943025160
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβά-
νει τον καθαρισμό και περιποίηση, κήπων, 
ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων και 
οικοπέδων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 
6987 387127 κ. Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΥΡΙΑ 52 ετών, μορφωμένη, ευπαρουσία-
στη και ευγενική, ζητεί γνωριμία με Κύριο 
έως 60 ετών, με ανάλογα προσόντα, για 
γνωριμία και σοβαρή σχέση. Τηλ. 6983 
521438. 4Δ143.
ΕΛΛΗΝΙΔΑ 42χρονη, εμφανίσιμη, ευγενι-
κή, ζητεί γνωριμία με Έλληνα κύριο, 40 έως 
45 ετών, με σκοπό τον γάμο. Τηλ. 6981 
035626. 4Δ142

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

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σε ευπαθείς ομάδες δημοτών, 
φυτώρια δένδρων, μεταξύ αυτών και βερυ-
κοκιές. Τηλ. 6974 537283.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚά ΑΥΓά, ΑΠό ΑΛΑΝΙάΡΕΣ ΚόΤΕΣ, 
10 ΕΥΡώ Η ΚΑΡΤέΛΑ. ΤΗΛ. 6974 537283. 5Δ143

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης και υπόδυσης 
για μικρούς και μεγάλους σε αποδεδειγμέ-
να άπορες και πολύτεκνες οικογένειες. Τηλ. 
6974 537283.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Απριλίου 2016 και ώρα 09.30 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνών, για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, Πατέρα, 

Αδελφού και Θείου 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

   (ΠΑΤΟΥΣΑΣ)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γαρυφαλιά 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος και Κλειώ Ζέρβα,  Δημήτριος και Ιωάννα Καμπόλη,    
Γεώργιος και Λαμπρινή Σταύρου 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Αυγουστής Σταύρου και Κωνσταντίνα Στρεμμένου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Οι οικογένεια θα δεχθεί το συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Απριλίου 2016 και ώρα 8.30 π.μ.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτρης και Ειρήνη Στουραϊτη, 

Απόστολος και Ίρμα Σρουραϊτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεωργία, Κωνσταντίνα Αβάπτιστο, Ίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος και Μαρία Στουραϊτη, 

 Χαράλαμπος και Φωτεινή Μαρίνη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΛΟΥΤΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 και ώρα 9:30 π.μ στον Ιερό 

Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνές, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, Γιαγιάς, 

Προγιαγιάς Αδελφής και Θείας 

ΜΑΡΙΑΣ(χήρας) 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥΝΤΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αναστάσιος και Μελίνα, Αικατερίνη και Χρήστος Κατσαρέλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σοφία Κατσαρέλη, Αλεξάνδρα και Δημήτρης Αρακούλης

Μαϊρα και Παναγιώτης Βουτσάς, Στυλιανός και Φωτεινή Τούντα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ελένη (χήρα) Αθανασίου Κατράνη

Αργυρώ και Αναστάσιος Νίκας , Αλέξανδρος και Μυρσίνη Φυτά
Αγγελική (χήρα) Ιωάννου Φυτά, Αναστασία (χήρα)Δημητρίου Τούντα

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

Η Οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο ΚΑΦΕ Κιτσαρώνα
(πλατεία Μενιδίου). 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Απριλίου 2016 και ώρα 09.30 π.μ. 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στις 

Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 
Μητέρα, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ χήρας 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΗ

  (Το γένος Κων/νου Πηγαδά)
Τα Τέκνα: Ευάγγελος και Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος και Ελένη

Τα Εγγόνια: Νικόλαος, Αλεξάνδρα
Τα Αδέλφια: Αγγελική χήρα Ηλία Μαρίνη, Ιωάννα και Ευάγγελος 

Μίχας, Φανή χήρα Παναγιώτη Γκολέμη, Ιωάννης και Σωτηρία Λαζαρή,
Κωνσταντίνα χήρα Δημητρίου Ντούρου.

Οι Θείοι, οι Θείες, τα Εξαδέλφια, τα Ανίψια, οι Λοιποί Συγγενείς.
Η οικογένεια θα δεχθεί τα συλλυπητήρια στο κυλικείο (αίθουσα) του Ναού. 

Προληπτικός δερματολογικός έλεγχος στα ΚΑΠΗ 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις ανοιχτές για το κοινό, θα πραγματοποιηθούν στο 1ο και 2ο ΄ ΚΑΠΗ 

του Δήμου Αχαρνών, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για σημαντικές δερματολογικές παθή-

σεις. Στο πλαίσιο των ενημερώσεων θα πραγματοποιηθεί προληπτικός δερματολογικός έλεγχος, σε 

όποιον το επιθυμεί, από ειδικά εκπαιδευμένους Επαγγελματίες Υγείας, για τη ύπαρξη πρώϊμων ή και 

προχωρημένων προκαρκινικών σημείων στο δέρμα.

Οι εκδηλώσεις αποτελούν πρωτοβουλία της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών και πραγματοποιη-

θούν ως εξής:

1) Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρες 10:30. - 14:00 στο 1ο ΚΑΠΗ Αχαρνών

(Πλατεία Αγίου Νικολάου 1, 136 75, Αχαρνές).

2) Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρες 10:30 - 14:00 στο 2ο ΚΑΠΗ Αχαρνών

(Κουρμούση & Ωρωπού 4, 136 74, Αγιος Πέτρος - Αχαρνές).

Τα μέλη των ΚΑΠΗ που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να κλείσουν έγκαιρα ραντεβού στα 

τηλέφωνα: 1ο Κ.Α.Π.Η.: 210 2402122 και 2Ο Κ.Α.Π.Η.: 210 2449320.
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Ο ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΜΕΟΥ που 
γεννήθηκε στα ΤΡΙΚΑΛΑ και κατοικεί στη 
ΦΙΛΥΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ και η ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗΣ το γένος ΠΑΪΠΕΤΗ , που γεννήθη-
κε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί 
στον ΠΕΙΡΑΙΑ θα έλθουν σε γάμο που 
θα γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ το γένος ΧΟΛΙΔΟΥ 
που γεννήθηκε στο ΣΟΥΧΟΥΜΙ – ΑΠΧΑΖΙ-
ΑΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΧΙΛ-
ΛΕΑ και της ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος ΜΑΥΡΟ-
ΔΟΝΤΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλ-
θουν σε γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΚΟΡΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ το γένος ΚΟΚΚΙΝΟΥ που 
γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η 
ΡΟΚΑΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 
της ΦΩΤΕΙΝΗΣ το γένος ΣΙΑΤΕΡΛΗ, που 

γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΚΗΣ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλ-
θουν σε γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ το γένος ΑΔΑΜ που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΤΣΙΤΣΙ-
ΜΠΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 
της ΗΛΙΑΝΑΣ το γένος ΚΡΗΤΙΚΟΥ, που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει, στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
και της ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΚΑΜΕΝΙΔΗ που 
γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ το γένος ΞΑΝΘΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έλθουν σε γάμο που θα γίνει, στην Ιερά 
Μονή Παναγία Κανάλα στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥΕξωραϊστικός Σύλλογος 
«Πλάτων» - Αχαρνών 

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, βρίσκεται στην ευχά-
ριστη θέση να σας ανακοινώσει, ότι επί τέλους 
διανοίχθηκε ένας από τους βασικούς δρόμους 
της περιοχής μας, οδός Ανδρέα Συγγρού – χάρη 
στην άριστη συνεργασία μας με το Δασαρχείο και 
τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων Παναγιώτη Πο-
λυμενέα, του οποίους ευχαριστούμε δημόσια. Το 
Συμβούλιο μας ευχαριστεί επίσης και τους επιχει-
ρηματίες Τάσο Κωστελίδη και Κώστα Σαββίδη, για 
την δωρεάν διάθεση οδοστρώματος 3 Α, έτσι ο 
δρόμος δόθηκε ήδη σε κυκλοφορία.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος  Ο Αντιπρόεδρος 
Δ. Καρανίκας  Μπακοδήμος 

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6 - ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ.: 210 24 62 085
 

 Ευχαριστήρια επιστολή
 
 ΠΡΟΣ: κ. Σπυρ. Γκίκα, Mega Euronics
 Αθηνών 24 - Αχαρνές
  
 Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Λυκείου των Ελληνίδων του Παραρτήματος 
Αχαρνών, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου στις 03-3-2016 αποφάσισαν να σας 
εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες για τη 
δωρεά προσφορά τηλεόρασης - η οποία και 
κληρώθηκε - στον αποκριάτικο χορό του Λυκεί-
ου στις 28-2-2016.
 
 Η Πρόεδρος  Η Γραμματέας 
 Νίτσα Βαρελά  Ελένη Φυτά - Μουστακάτου
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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

10/4/2016  ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ  
Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 210 2462255

11/4/2016  ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210 2467050

12/4/2016  ΤΡΙΤΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 210 2477442
13/4/2016  ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ  

Λεωφ. Καραμανλή 38-40. ΤΗΛ. 210 2446460
14/4/2016  ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
Λεωφ. Δημοκρατίας 272. ΤΗΛ. 210 2310318

15/4/2016  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
Αριστοτέλους 50. ΤΗΛ. 210 2466478
16/4/2016  ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ   

Πάρνηθος 118. ΤΗΛ. 210 2403004
17/4/2016  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ  
Ηρώων Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 210 2477711
18/4/2016  ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   

Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος.  ΤΗΛ.210 2316737
19/4/2016   ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 210 2316673
20/4/2016   ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 47. ΤΗΛ. 210 2402794
21//2016  ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
Αγ. Κωνσταντίνου 16. ΤΗΛ. 210 2460251

22/4/2016   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ   
Αγίου Διονυσίου 82. ΤΗΛ. 210 2444771

23/4/2016   ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ   
Παρνηθος 95.  ΤΗΛ. 210 2445975

24/4/2016   ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ  
Λ. Θρακομακεδόνων 117. ΤΗΛ.210 2430204

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2016

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑ-ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ 

Εισιτ. 20 Ε/άτομο * Αναχώρηση 07,30πμ.

ΜΑΙΟΣ 

Τετάρτη 18/5 Απογευματινή επίσκεψη στο BATMINTON 
για να παρακολουθήσουμε το ρωσικό μπαλέτο στον πάγο 

 «Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ» Εισιτ. 23 /άτομο * Αναχώρηση 06:30 μ.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΙΟΥ  -  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
Εορτασμός στη μνήμη του-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ - Ν.ΑΡΤΑΚΗ- ΧΑΛΚΙΔΑ 

Εισιτ. 18Ε/άτομο * Αναχώρηση 08.00 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5-ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5 - 2ήμερη εκδρομή-
ΒΟΛΟΣ-ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ (εισιτ.60Ε). Περιλ/ται διαμονή 1 νύχτα 

με πρωινό και βραδινό σε ξενοδοχείο στο Πήλιο, μεταφορά.

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/6-ΚΥΡΙΑΚΗ 4/6 - 2ήμερη εκδρομή-----ΤΗΝΟΣ 

Περιλ/ται διαμονή 1 νύχτα με πρωινό σε ξενοδοχείο μέσα στη Τήνο, 

ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταφορά από/προς λιμάνι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6-ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6-ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6
3ήμερη εκδρομή - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ- ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΟΝΗ ΠΑΪΣΙΟΥ (εισιτ.125Ε)

Περιλ/ται διαμονή 2 νύχτες με πρωινό και βραδινό σε ξενοδοχείο 5*, μεταφορά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6 - ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΥΔΡΑ-ΠΟΡΟΣ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ

ΕΙΣΙΤ: 60Ε περιλ/ται μεταφορά ,κρουαζιέρα,φαγητό, διασκέδαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Από 10- 04- 2016 Έως 24-04-2016
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Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
  Ενδοσκοπήσεις  Παιδο ΩΡΛ  Νευροωτολογία - 

 Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
 Έλεγχος ιλίγγου  Εμβοών 

-Αλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 Θεραπεία Ροχαλητού

 Διαταραχές φωνής  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

Auto - Mastrantonis Power
ΚΟΥΠΟΝΙ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ
10% 

!
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