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Τα «Μοντεσσοριανά Σχολεία» με την μακρά και πλούσια προσφορά τους 
στο διεθνές εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, παραμένουν πάντα επίκαιρα...

Τι σημαίνει Οικονομικό 
Παρατηρητήριο!

 Επειδή πολλά λέγονται και άλλα είναι λάθος και άλλα εί-
ναι… εντελώς λάθος, αντιγράφουμε τα πιο καίρια σημεία από 
το ΦΕΚ 270 24/12/2014 που αφορά την ίδρυση του Οικονομι-
κού Παρατηρητηρίου 

Άρθρο 76: Η ένταξη στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης συνεπάγεται 
την εφαρμογή, κατά περίπτωση, μέρους ή του συνόλου των 
κάτωθι παρεμβάσεων:

α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπο-
νται από τη νομοθεσία για τη διασφάλιση της είσπραξης των 
απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυ-
γής

β) αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων

γ) πρόβλεψη για εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή υποχρεω-
τικών μετατάξεων προσωπικού, με νομοθετική ρύθμιση.

δ) πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστι-
κών δαπανών

ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα 
και εισφορές,

στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους 
Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδα-
φική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3%.

ζ) διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους 
Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών για την αποπληρωμή ληξιπρόθε-
σμων κάθε είδους οφειλών και κατά προτεραιότητα ληξιπρό-
θεσμων οφειλών σε τρίτους, 

η) καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών και μο-
νομελών οργάνων του Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται υποχρεω-
τικώς για τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την 
εποπτεία του Αρχή, πέραν των ήδη προβλεπόμενων,

θ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. της πα-
ραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, 

ι) δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων, για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού, 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και με 
όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. 

ια) δυνατότητα κατάρτισης και επικύρωσης από την αρμόδια 
για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή, μη ισοσκελισμένου προϋπο-
λογισμού,

ιβ) δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του προς το Ελληνικό 
Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με όρους και προϋποθέ-
σεις που τίθενται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας. 

Συμπληρώνονται φέτος το 2016 εξήντα χρόνια που τα «Μο-
ντεσσοριανά Σχολεία» βρίσκονται στην εκπαιδευτική πρωτοπορία 
της χώρας μας. Είναι βέβαιο πως η ιδρύτρια του σχολείου, Καί-
τη Ζαχοπούλου, όταν το 1954 ξεκίνησε δημιουργώντας το Κολέ-
γιο Οικιακής Οικονομίας στο Καλαμάκι, ένα σχολείο για κοινωνική 
μόρφωση κοριτσιών μετά το Γυμνάσιο, δεν περίμενε ποτέ ότι το 
σχολείο αυτό θα χάραζε καινοτόμες οδούς στην εκπαίδευση. 

Έτσι το 1956, πριν από 60 χρόνια, δημιούργησε ένα Νηπιαγω-
γείο, προκειμένου οι σπουδάστριες του Κολεγίου Οικιακής Οικο-
νομίας να κάνουν σε αυτό πρακτική στην παιδαγωγική.

Σιγά - σιγά προχώρησε στην ίδρυση Δημοτικού σχολείου και, 
όταν πια το σχολείο μετακόμισε στο τέρμα Πατησίων, ήταν πλέ-

ον ένα πλήρες Δημοτικό και Νηπιαγωγείο. Την περίοδο εκείνη η 
βοήθεια του Mario Montes-sori, γιου της μεγάλης Ιταλίδας παι-
δαγωγού Maria Montessori, ήταν καθοριστική, προκειμένου το 
σχολείο να προσαρμόσει την τότε παγκόσμια γνωστή μέθοδο 
Montessori στα ελληνικά δεδομένα.

Πριν από 40 χρόνια το σχολείο εγκαταστάθηκε σε ένα καινούρ-
γιο κτίριο στην περιοχή Τατοίου -Βαρυμπόμπης. Σήμερα, που το 
σχολείο μας συμπληρώνει 60 χρόνια εξακολουθεί να λειτουρ-
γεί στην περιοχή Βαρυμπόμπης Αχαρνών. Περισσότερα από 40 
χρόνια τα «Μοντεσσοριανά Σχολεία» είναι σχολείο εγκεκριμένο 
από τον παγκόσμιο Οργανισμό Montessori στην Ελλάδα με την 
υπογραφή του Dr Mario Montessori. Φοιτητές Πανεπιστημιακών 
παιδαγωγικών σχολών, της Ελλάδας και του εξωτερικού, των 
ΤΕΙ, των ΙΕΚ, αλλά και μετεκπαιδευόμενοι δάσκαλοι επισκέπτο-
νται συχνά με απόφαση των σχολών τους το σχολείο μας, για 
να επιμορφωθούν όσον αφορά στη Μοντεσσοριανή μέθοδο δι-
δασκαλίας.

Πριν 10 χρόνια το σχολείο, με την αμέριστη συμπαράσταση 
του «αδελφού» σχολείου Έλληνοαγγλική Αγωγή», ίδρυσε το Γυ-
μνάσιο «Παιδαγωγική Πρωτοπορία». Συνιδρυτής και πολύτιμος 
βοηθός στην προσπάθεια μας αυτή ο Διευθυντής της «Ελληνο-
αγγλικής Αγωγή» κ. Χριστόδουλος Κακαδιάρης. 

Φέτος το Γυμνάσιο «Παιδαγωγική Πρωτοπορία» συμπληρώνει 10 
χρόνια πετυχημένης πορείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι ιδιοκτήτες των, Θανάσης Ζαχόπουλος και Κατερίνα Ζαχοπού-
λου, με την ευκαιρία εξέδωσαν ένα καλαίσθητο και πολύ ενημε-
ρωτικό Λεύκωμα, αποσπάσματα του οποίου θα παρουσιάσουμε 
σε δύο αφιερώματα.

Δες τε το πρώτο επετειακό αφιέρωμα στη σελίδα  7

60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ   
10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

 Ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παθητικού Κτιρίου, διοργανώνει ημερίδα και σεμινάριο για τις Βα-
σικές Αρχές Σχεδιασμού Παθητικού Κτιρίου (PassiveHouseBasics). 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2016 στις 
18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Δημαρχείο Αχαρνών και εί-

ναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι διάρκειας 2 ωρών και 
απευθύνεται σε, ιδιοκτήτες ακινήτων, κάθε είδους μηχανικούς, 
εργολάβους, κατασκευαστές, κτηματομεσίτες και τεχνικούς δό-
μησης όλων των ειδικοτήτων (χτίστες, μαραγκούς, υδραυλικούς, 
ηλεκτρολόγους κλπ)

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

 Ενημέρωση για τον σχεδιασμό Παθητικών Κτιρίων στον Δήμο Αχαρνών
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• Λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι ρηχός, όταν τα λεγόμενά του είναι μόνο 
καταγγελτικά. Δηλαδή, φταίνε πάντα οι άλλοι και ποτέ αυτός. Δε του πάει 
στο μυαλό ότι τους φταίχτες του δημιουργεί ο ίδιος με την κουτοπονηριά 
του και όλα τα άλλα μας κουσούρια. 
• Η επανάσταση και η δικτατορία είναι αδελφών παιδιά. Όμως γιατί 
φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις; Γιατί ορισμένοι συμπολίτες αγωνί-
ζονται για εξουσία και πλουτισμό από το δημόσιο χρήμα. Εμείς οι απλοί 
πολίτες παρασυρόμαστε από τον λαϊκισμό, δηλαδή από τις υποσχέσεις 
των αρχομανών που από χέρι γνωρίζουμε ότι δεν είναι εφικτές, δεν εί-
ναι πραγματοποιήσιμες. Δεν είμαστε ανεύθυνοι αυτής της διαδικασίας. 
Τα λάθη όμως κοστίζουν και πληρώνονται. 
• Η οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων μας τα τελευταία έξη χρόνια, 
στην πράξη είναι η εξής. Όσο αυξάνει τους φόρους, τόσο λιγότερα έσο-
δα έχει και όσο λιγότερα έσοδα έχει, τόσο αυξάνει τους φόρους. Δηλαδή, 
όσο μου ανεβαίνει η πίεση, τόσο στεναχωριέμαι. Και όσο στεναχωριέμαι, 
τόσο μου ανεβαίνει η πίεση. Λαμπρούς οικονομολόγους έχουμε με πτυχία 
του εξωτερικού. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, πόσο το λαδόξυδο;
• Στα υπόγεια της ιστορίας βρίσκουμε εξηγήσεις για τα συμβάντα της 
ιστορίας. Πάντα αναφέρουμε τα συμβάντα χωρίς να γνωρίζουμε ούτε 
τα αίτια ούτε την σκοπιμότητα των συμβάντων. Μπορούμε να πούμε ότι 
υπάρχει ισόγεια ιστορία και υπόγεια. Δηλαδή, προς τι ο έρωτας της κα-
γκελάριου Μέρκελ για τον Ερντογάν της Τουρκίας, προς τι τα εμπόδια 
του ΔΝΤ, των ΗΠΑ, προς την Ελλάδα.
• Δεν πανηγυρίζει κάποιος που δανείζεται για να την βγάλει, ενώ γνωρί-
ζει ότι δεν μπορεί να τα επιστρέψει. Απλά φέρεται ανέντιμα και ανήθικα 
στα παιδιά και στα εγγόνια του που θα τον αναθεματίζουν όταν καταλά-
βουν  τι έχει συμβεί. Ο δανειζόμενος σκέφτεται ότι μέχρι τότε εγώ δε θα 
ζω. Αυτό λέγεται ατιμία. 
• Πέραν από την κατάκτηση της εξουσίας και τον πλουτισμό, υπάρ-
χουν και άλλες ανθρώπινες αξίες. Η εξουσία και πλουτισμός έρχονται 
και παρέρχονται. Οι ανθρώπινες αξίες είναι διαχρονικές και διαρκούν 
μετά από εμάς. Αυτές κρατούν την ανθρωπότητα ζωντανή. Η ισχύς και 
ο πλουτισμός βιολογικά παρακμάζουν, η ανθρώπινη ζωή με πόθο την 

πρόοδο την άνοδο, δε θα σταματήσει ποτέ.
• Τα τρωκτικά από ένστικτό αγωνίζονται μόνο για τροφή και αναπαρα-
γωγή. Πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν τρωκτικά. Είναι λάθος να 
πούμε όλοι. Ο άνθρωπος από ένστικτο θέλει να δημιουργεί, να ερευνά, 
να μαθαίνει, να συμπεραίνει, να κατακτά τα άγνωστα της μητέρας φύσης. 
Αυτό κάνει τη διαφορά. 
• Την προσωπική σου προσπάθεια, για μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην 
ομάδα που εργάζεσαι να την προβάλεις σαν συλλογικό επίτευγμα. Αυτό 
αργά ή γρήγορα θα σου επιστραφεί σαν ευεργέτημα, γιατί η εκτίμηση 
δεν αγοράζεται με χρήματα, αλλά με την συμπεριφορά μας προς τους 
συμπολίτες μας. 
• Ο συμβολισμός της ανάστασης του Ιησού στον Χριστιανισμό, είναι να 
αντλήσουμε αισιοδοξία για την ζωή. Κανένα έμβιο ον δεν νίκησε τον θά-
νατο. Έως εκείνη την στιγμή, σωστό είναι να αγωνιζόμαστε για την επι-
βίωση.
• Ο φίλος μου ο Βαγγέλης μου λέγει ότι είμαι άθεος γιατί κάνω τον 
σταυρό μου με το αριστερό μου χέρι. Εγώ του λέγω, γιατί οι αριστεροί 
είναι άθεοι; Το πρόβλημα είναι ότι ο Βαγγέλης γράφει με το αριστερό 
του χέρι και κάνει το σταυρό του με το δεξί του. 
• Δύο φίλοι βρίσκονται κάθε μέρα στο καφενείο και συζητάνε διάφορα 
πράγματα. Κάποια στιγμή λέγει ο ένας. Δικέ μου, να σε ρωτήσω μια αδι-
άκριτη ερώτηση. Όταν κάνει η γυναίκα σου σεξ φωνάζει; Ου αν φωνάζει 
λέει, αφού την ακούω εγώ από το καφενείο. 
• Λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι ντενεκές, γιατί κάνει τόσο θόρυβο, 
επειδή είναι άδειος, είναι κενός. Δεν κάνει τον ίδιο θόρυβο όταν έχει 
περιεχόμενο. Πάντα οι θόρυβοι χωρίς αιτία είναι ενοχλητικοί και ανε-
πιθύμητοι. 
• Το να αγωνίζεσαι να παρουσιάσεις το μαύρο άσπρο, δεν βελτιώνει την 
ευφυΐα σου, αλλά την υποβαθμίζει. Η κοινή λογική είναι μία και αυτή είναι 
η πραγματικότητα, η καθημερινότητα που βιώνουμε. Αυτό δεν ανατρέπε-
ται με κανένα είδος ευφυΐας. 
• Το απλοϊκό οικονομικό λάθος των Ελλήνων πολιτικών είναι το εξής: 
Δεν μπορείς να πεις ότι προσθέτω ένα μεροκάματο εκατό ευρώ την 
μέρα με ένα μεροκάματο τριάντα ευρώ την μέρα, άρα έχω μέσο επί-
πεδο διαβίωσης εξήντα πέντε ευρώ την μέρα. Μέγα λάθος. Η εμμονή 
μας στο ευρώ δεν δίνει λύση. Άλλωστε όλα δείχνουν ότι ΗΠΑ και Ευ-
ρώπη μας ωθούν στην έξοδο μας από το ευρώ ο κάθε ένας για δικούς 
του λόγους.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον  ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

•  Ας ξεκινήσουμε με τις ευχές,  για καλή επιτυχία, που έστειλε  σχε-
δόν όλος ο πολιτικός κόσμος του Δήμου Αχαρνών, με πρώτο το Δή-
μαρχο  Γιάννη Κασσαβό μέσω του Διαδικτύου, στους μαθητές του 
Δήμου μας που αυτές τις ημέρες δίνουν Πανελλήνιες εξετάσεις για 
την εισαγωγή των στα ΑΕΙ  και ΤΕΙ. Θερμές ευχές  και από την Αχαρ-
ναϊκή.

• Μια άλλη σημαντική είδηση, είναι  η ψήφιση του πολυνομοσχεδί-
ου, με τα προαπετούμενα που φέρνουν νέες περικοπές στα μεσαία, 
κατώτερα και ανύπαρκτα εισοδήματα. Ακούγονται πολλά,  τα τελικά 
θα τα ξέρουμε  την  Δευτέρα, Επομένως θα αναφερθούμε στο επό-
μενο φύλλο.

• Σημαντική  είδηση και  οι  Θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις  του γειτονικού μας Δήμου Φυλής, με την ευκαιρία των πολιού-
χων Αγίων Κωνσσταντίνου και Ελένης.

• Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κάτω 
Αχαρνών, στη θέση «Λυκότρυπα» και ταυτόχρονα φέρνει προς προ-
σκύνηση τα «Άχραντα Πάθη» του Χριστού. Η υποδοχή των ιερών κειμη-
λίων θα γίνει από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα, 
την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, στις 17:00.

• Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν λατρευτικές εκδηλώσεις από 
την Πέμπτη 19 ως τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016.

• Θρησκευτική πανήγυρης 20-21 Μαΐου 2016, στις Άνω Αχαρνές και 
διήμερο γλέντι με τους Βασίλη Αγραφιώτη , Σοφία Βωώτα, Έλενα Χα-
ραμή, Γιάννη Παπαδημητρίου στον προαύλιο χώρο της εκκλησιάς Αγ. 
Κων/νου και  Ελένης.

• Την πρόσληψη 35 ατόμων (20 δίμηνα + 15 τρίμηνα) ψήφισε το 
Δημοτικό  συμβούλιο Αχαρνών, στην προσθεσινή συνεδρίαση, για  8 
οδηγοί, 24 εργάτες, 2 χειριστές JCB, 1 χειριστής ανυψωτικού.

• Ο κ. Θανάσης Μαρτίνος ευεργετεί διαχρονικά τον τόπο. Στο τελευ-
ταίο Δημοτικό ΣΔυμβούλιο, έγινε αποδεκτή η δωρεά τριών κλιματι-
στικών τύπου κοιλώνας, για το κυλικείο του Νέου Νεκροταφείου 
Αχαρνών.   Η πολιτευτής  της Ν.Δ. Ευρώπη Κοσμίδη, που  είδε ζωντανά 
στο δημοτικό συμβούλιο ακόμη μια δωρεά του στον Δήμο Αχαρνών, 
σχολίασε: «Υπάρχουν και οι ισχυροί που αγαπούν τους αδύναμους».

• Τα  Ιερά  λείψανα  της Αγίας Ματρώνας της Μόσχας, είναι πλέ-
ον σε καθημερινό  προσκύνημα στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά 
Αχαρνών, τα οποία αφιερώθηκαν στον Ναό από τον μακαριότατο 

Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκαρανίας Ονούφριο.

• Ανακοινώνετε  για τους ενδιαφερόμενους, ότι η Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών θα δέχεται αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών των νηπί-
ων για τη νέα σχολική χρονιά 2016 -2017 των Παιδικών Σταθμών, στα 
Γραφεία της Διοίκησης, στο κτίριο του 1ου Παιδικού Σταθμού (Αγ. Τρι-
άδος 39), από Δευτέρα 09/05/2016 έως και την Δευτέρα 06/06/2016 
καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.Οι Δημοτικοί Παιδικοί 

Σταθμοί Δήμου Αχαρνών δέχονται παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (κατά 

την ημερομηνία εγγραφής τους) έως την ηλικία φοίτησής τους στο 
Νηπιαγωγείο αφού καταθέσουν αίτηση εμπρόθεσμα με τα πλήρη δι-
καιολογητικά.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου συμμετείχε στο εφετινό 
τσάι του τμήματος παραρτημάτων που πραγματοποιήθηκε στις  05-
4-2016 με θέμα: «Mια ζωή Λύκειο» όπου τιμήθηκαν οι παλαιότερες 
και εν ενεργεία Πρόεδροι και μεταξύ αυτών βραβεύθηκε και η Πρό-
εδρος του Λυκείου  μας κα Νίτσα Βαρελά.

• ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ διοργανώνει ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών, 
την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2016 και ώρα 9:00 - 13:00, στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του πολιτιστικού μας κέντρου (Κ.Γιαμπουδάκη 98, λόφος 
Προφήτη Ηλία, Αχαρνές τηλ 210-2465678).  Το αίμα είναι ένα δώρο 
ζωής για όσους το έχουν ανάγκη και όπως είναι γνωστό, ούτε παράγε-
ται, ούτε αντικαθίσταται, παρά μόνο χαρίζεται.

• Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Μαΐου 2016, στο Δημαρχείο Αχαρνών από 
09:00π.μ.-13:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Αιμοδοσία, από τη Δ/νση 
Κοινωνικής Πολιτικής και τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου 
Αχαρνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομεί-
ου Αμαλία Φλέμινγκ.

• Το ταξίδι του Κότινου συνεχίζεται… Επόμενος σταθμός, μετά τον 
Πολιτιστικό-Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής, είναι ο Δήμος 
Φυλής. Ο Κότινος το επόμενο χρονικό διάστημα θα φιλοξενείται στο 
Δημαρχείο των Άνω Λιοσίων όπου μπορεί ο καθένας να αφήσει φάρ-
μακα για τους συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.

• Παρασκευή 10 Ιουνίου  και Σάββατο  11 Ιουνίου στις 6 π.μ.μ στο   
1ο Γυμνάσιο Αχαρνών Λιοσίων και Αριστοτέλους, καλοκαιρινή εκδή-
λωση του συλλόγου κρητων Αχαρνών.    Δύο  Κρητικές  βραδιές γε-
μάτες λύρα -τραγούδια – χορό,  παρέα με τους: Παρασκευή Μιχάλης 
Αλεφαντινός και Σάββατο Κωστας Σταυρουλιδάκης

• Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών διοργανώνει τη Δευτέρα 23 Μαΐου 
στα γραφεία του Συλλόγου, τον πρώτο κύκλο μαθημάτων πρώτων βοη-

θειών και επιβίωσης, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου εκπαίδευσης Κιο-

σέ Γεώργιου.  https://www.facebook.com/firsthelp.gr/?fref=nf

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 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑχΑΡΝΩΝ

Ευχαριστήριο
προς την οικογένεια Μαρτίνου   

Η Νεολαία δίνει το παρόν και συμμε-

τέχει ενεργά στα κοινά βάζοντας από 

τώρα τα θεμέλια για την γνώση του 

παρόντος, του παρελθόντος και την 

διεκδίκηση του μέλλοντος με γερές 

κοινωνικές βάσεις.

Σκοπός του Συλλόγου μας είναι να 

πιστέψουν οι νέοι ότι το επιτυχημένο μέλλον χτίζεται με 

σωστούς κανόνες. Για να μπορέσουμε να το πετύχουμε 

αυτό, δημιουργήσαμε έναν χώρο που θα μας δίνει την ευ-

καιρία να συναντιόμαστε και να μαθαίνουμε όλες εκείνες 

τις καθημερινές συνήθειες που θα μας βελτιώσουν, θα 

μας δώσουν ταυτότητα και θα μας κάνουν άξιους πολίτες 

της κοινωνίας που κληρονομούμε. 

Άλλωστε πρέπει από μικροί να μάθουμε να επικοινω-

νούμε και να ενημερωνόμαστε σωστά, για να έχουμε ένα 

πετυχημένο μέλλον. Κι εμείς τα παιδιά έχουμε τη δική μας 

κοινότητα και θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για το 

τι συμβαίνει γύρω μας. 

Ευχαριστούμε τη Γεωργία Μαρτίνου και την οικογένειά 

της για την αγάπη τους και τη μεγάλη προσφορά στο Σύλ-

λογό μας , καθώς μας έδωσαν την ευκαιρία να κάνουμε 

πραγματικότητα όσα ονειρευόμαστε. 

Τάσος Νίκας   
Πρόεδρος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
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             ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει  ο  Νίκος  Κακογιάννης 

τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Δεν καταλάβατε λάθος, επίτηδες το κάνουν!

Αντίγραφο της παραίτησής του 
 ζητά ο Μπάμπης Ορφανίδης

Συνέχεια στο θέμα της ξαφνικής κι αναιτιολόγητης 
αποπομπής από τη θέση του αντιδημάρχου Περιβάλλο-
ντος και Πρασίνου Αχαρνών, δίνει ο Μπάμπης Ορφανί-
δης  με επιστολή του προς το Δήμαρχο Αχαρνών και 
αποδέκτες τους αντιδημάρχους, την πρόεδρο του Δημ. 
Συμβουλίου και τους Προϊσταμένους υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, σε επιστολή του ο κ. Ορφανίδης τονίζει 
ότι στην απόφαση αντίκαταστασής του αναφέρεται η 
εκ μέρους του υποβολή παραίτησης στις 27 Απριλίου.  
Γεγονός  που αμφισβητεί επισημαίνοντας ότι δεν υπέ-

βαλλε ποτέ έγγραφη παραίτηση και προς τούτο ζητά τη χορήγηση φωτοτυπίας 
της «υποτιθέμενης»-όπως τη χαρακτηρίζει-παραίτησης. 

Κάνει σαφές, δε, ότι μέχρι να του χορηγηθεί η φωτοτυπία εξακολουθεί να 
κατέχει τη θέση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος. 

Να σημειωθεί ότι δύο εβδομάδες από τη στιγμή της αποπομπής του, ο κ. Ορ-
φανίδης δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση, έγγραφη ή προφορική σχετικά με 
τους λόγους της απομάκρυνσής του.

Η επιστολή του κ. Ορφανίδη,   κατατέθηκε στο Δήμο τη Δευτέρα 9 Μαΐου

Πάμε σε υψηλούς φόρους επειδή τα προηγούμενα χρό-
νια που είχαμε χαμηλούς δείκτες και δεν σημειώθηκε 
ανάπτυξη! Όταν αυτό το λέει κάποιος άσχετος μπορεί 
εύκολα να το προσπεράσεις. Όταν αυτό το λέει ο Πρω-
θυπουργός της χώρας, τότε έχουμε πρόβλημα και μάλι-
στα μεγάλο!. Όχι μόνον διότι αυτό που υποστηρίζει είναι 
παντελώς ανυπόστατο, αλλά  και επειδή μας δείχνει το τι 
ακριβώς πρόκειται  να μας συμβεί από εδώ και πέρα.

Η αύξηση της φορολογίας δεν γίνεται εξ ανάγκης, επει-
δή δήθεν δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Είναι πολιτική 
επιλογή. Εξυπηρετούν συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο, 
ενισχύοντας  με κάθε δυνατό τρόπο τον ΚΡΑΤΙΣΜΟ. Εξο-
ντώνουν την επιχειρηματικότητα, με υψηλούς φόρους. 
Οδηγούν αναγκαστικά τους ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, στην απόφαση να κλείσουν τις δουλειές τους και 
να  αναζητήσουν εργασία ως μισθωτοί σε μεγάλες επι-
χειρήσεις. Ενισχύοντας την παρα-οικονομία. Αυτό είναι 
ένα ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ. Η Ελλάδα θα είναι σύντομα ένας 
αβίωτος τόπος.

Προφανώς οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι που ακολου-
θούν τελείως διαφορετική πολιτική, μειωμένων φόρων, 
ζουν σε παράλληλο σύμπαν. Δεν εξηγείται διαφορετικά!  

Στη Ρουμανία η μείωση των φορολογικών συντελεστών 
είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων του κρά-
τους. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν νόημα. Η αριστερή μας 
κυβέρνηση κινείται με αντικειμενικό σκοπό να αλλάξει 
ριζικά την ζωή μας. Δεν τους ενδιαφέρουν τα επιχειρή-
ματα. Όσα παραδείγματα και να αναφέρουμε, αυτοί θα 

επιμείνουν στις ιδεοληψίες τους. 

Σύμφωνα με το πνεύμα του πρωθυπουργού, λοιπόν, 
στα επόμενα χρόνια θα μάθουμε να πληρώνουμε φό-
ρους! Και είναι χαρακτηριστικές  η διαρροές για φόρο 
εισοδήματος ως και 60 % ή η νέα πραγματικότητα  με 
την νέα φορολογία των ελεύθερων επαγγελμάτων και με 
αφορμή το ασφαλιστικό.

Είναι η απόλυτη συνταγή της καταστροφής. Για επενδύ-
σεις δεν συζητάμε! Θα πρέπει κάποιος να είναι τρελός για 
να θελήσει να επενδύσει σε αυτό το περιβάλλον.

Αυτό που κατά την ταπεινή μας άποψη συμβαίνει είναι 
ότι χτίζεται μεθοδικά ένα νέο καθεστώς. Θέλουν  να  αλ-

λάξουν τον κόσμο και θεωρούν ότι αυτό θα συμβεί μόνον 
αν καταστρέψουν οτιδήποτε από τον παλιό κόσμο. Αυτό 
που ξεχνάνε οι θιασώτες  της …αριστερής  επιχειρηματικό-

τητας είναι ότι με τον τρόπο αυτό διαλύθηκε η βιομηχανία 
και αυτή δεν  στάθηκε  δυνατόν να δημιουργηθεί  πάλι. 
Η καταστροφή είναι εύκολη τα άλλα είναι τα δύσκολα… 
Οι υψηλοί φόροι δεν αφορούν τους χαμηλόμισθους. Άρα, 
δεν υπάρχει λόγος κανείς να ρισκάρει. Ούτε και να δου-
λεύει. Ποιος θα αυξήσει τον πλούτο σ’ αυτή τη χώρα. Σε 
αυτό το ερώτημα ας απαντήσουν όλοι όσοι εξακολουθούν 
να πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη και στις μαγικές λύσεις.

Ο Ελληνικός Λαός ξέρει. Το κακό όμως είναι όσες φορές 

κλήθηκε να αποφασίσει αν θα πρέπει να ακολουθήσει 
τον δρόμο της λογικής ή να πέσει στον γκρεμό δυστυχώς 
επέλεξε  τον γκρεμό.

ΒΡΑΔΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η Σχολή Χατζήβεη ανοίγει τις πόρτες της στην κοινωνία και προσκαλεί γονείς 
και παιδιά στην 4η Βραδιά Αστρονομίας. Το σχολείο πάντα πρωτοπόρο στη δι-
οργάνωση βιωματικών δραστηριοτήτων  σας καλεί να παρατηρήσετε την ουρά-
νια σφαίρα και να συζητήσετε με ερασιτέχνες αστρονόμους για τις τελευταίες 
εξελίξεις στην αστρονομία, την κοσμολογία και την αστροφυσική. 

Οι μαθητές του τμήματος αστροφυσικής και ο αστροφυσικός του σχολείου θα σας 
μυήσουν στη χρήση του τηλεσκόπιου και στα μυστήρια του έναστρου ουρανού! 

Πάρτε λοιπόν τους φίλους σας, φορέστε ζεστά ρούχα και επισκεφτείτε την 
Παρασκευή 27 Μαΐου στις 10:00 μ. μ. τη Σχολή Χατζήβεη (Αδάνων 17, Ν. Φιλα-
δέλφεια) να ταξιδέψετε στα αστέρια!
Είσοδος Ελεύθερη ,  Πληροφορίες-Κρατήσεις: www.xatzivei.gr, info@xatzivei.
gr, Τηλ. : 210 2511371 
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Μέρος 4o

Στην ιστορική του πορεία το ΛτΕ Αχαρ-
νών, έκανε έντονη τη παρουσία του στα 
πολιτιστικά δρώµενα του τόπου µας, για 
τη διατήρηση της τοπικής παράδοσης. 

Το 1982 αναβίωσε το πανηγύρι της Πάρ-
νηθας, όπου οι παλαιότεροι το εόρταζαν 
την ηµέρα της Αγ. Τριάδας, µε συµµετοχή 
γειτονικών ∆ήµων. 

Από την ίδρυση το Λύκειο λειτούργησε 

Μουσικό τµήµα, όπου πολλά παιδιά διδά-

χθηκαν διάφορα µουσικά όργανα και έλα-

βαν πτυχία.

Το 1981 το ΛτΕ Αχαρνών ίδρυσε Τµήµα 

Οικοτεχνίας όπου διδάσκεται η κατασκευή 

της περίφηµης παραδοσιακής φορεσιάς 

της Αττικής (Μενιδιάτικης).
Το 1982 ξεκίνησε το τµήµα αποτύπωσης 

των παραδοσιακών κοσµηµάτων της πό-
λης µας.

Το 1990 οργανώθηκε η συγκρότηση και 
λειτουργία Γυναικείας Χορωδίας, που αρ-
γότερα εξελίχθηκε σε Μικτή τετράφωνη 

Χορωδία µε µικρή όµως συµµετοχή Ανδρι-

κών φωνών.

Οι Μαέστροι Γιώργος Λαζάρου και Μι-

χάλης Λαδόπουλος οδήγησαν τη Χορω-

δία σε µια λαµπρή και αξιόλογη πορεία,  
σε πολλές εκδηλώσεις τοπικού και πα-
νελλήνιου ενδιαφέροντος, µε κορυφαίες 
παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ∆ήµων και Κοι-
νοτήτων, Φεστιβάλ ∆ήµου Κηφισιάς.

Συναυλία στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών αλλά 
και συµµετοχή µελών της σε σύµπραξη 
µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νίκαιας σε ∆ι-
εθνές Φεστιβάλ Χορωδιών στις Σέρρες.

Με την ευκαιρία της παρουσίασης το 
Λύκειο προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται 
και ιδιαίτερα νέους και νέες, να συµµε-
τάσχουν στη προσπάθεια για την ενδυνά-
µωση και επαναλειτουργία της Χορωδίας, 
ενός θεσµού που είναι όχι απλά απαραί-
τητος αλλά αποτελεί δείκτη πολιτισµού 
κάθε κοινωνίας . 

Το Λύκειο των Ελληνίδων πραγµατοποί-
ησε φιλολογικές και λαογραφικές οµιλί-
ες, εκθέσεις παραδοσιακών ενδυµασιών 
και κεντηµάτων.

Τα τελευταία χρόνια ιδρύθηκε και λει-

τουργεί Τµήµα Θεατρικού Παραµυθιού για 
παιδιά. 

Η λειτουργία των διαφόρων τµηµάτων, 
οι ιµατιοθήκες, οι αίθουσες χορού στε-
γάζονται σε ενοικιαζόµενο κτίριο στη Κε-
ντρική Πλατεία των Αχαρνών.

Στις 23 Απριλίου του 2016 δόθηκε  στο 
κοσµικό κέντρο ‘’Χρυσό Ελάφι’’ η Τελική 
Παράσταση για τη χρονιά 2015-16.

Η Χορευτικές οµάδες παρουσίασαν επι-
πλέον µε εξαιρετική επιτυχία, ιδιαίτερο χο-
ρευτικό πρόγραµµα στα Ζωοδόχεια 2016, 
τη µεγαλύτερη και µεγαλοπρεπέστερη γι-
ορτή και πανηγύρι στο ∆ήµο Αχαρνών.

Στις 18 Ιουνίου 2016, η Χορευτική οµάδα 
θα πάρει µέρος στο Φεστιβάλ Παραδοσια-
κών Χορών, στη πόλη Μοντάνα στη Βουλ-
γαρία. 

Τα ενεργά τµήµατα του ΛτΕ Αχαρνών 
µέχρι το τέλος της φετινής  περιόδου 
2015-16.
• Χορευτικά Τµήµατα για  Παιδιά και Ενή-
λικες.
• Μουσικό τµήµα εκµάθησης Πιάνου και 
Αρµόνιου.
• Θεατρικό παραµύθι για παιδιά.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΛτΕ Αχαρ-
νών

Πρόεδρος: Νίτσα Βαρελά
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ρένα Κουµπούρη
Β΄ Αντιπρόεδρος: Μαρία Παγώνα
Γενική Γραµµατέας: Ελένη Φυτά - Μου-
στακάτου
Ταµίας: Μαρία Χατζηπέτρου - Αρχοντάκη
Έφορος Ιµατιοθήκης: Μαρία Χειµαριού - 
Κατάρα
Έφορος Χορευτικών Τµηµάτων: Κατερί-
να Μαρίνη
Έφορος  Οικοτεχνείας: Γιούλα Βρεττού

Έφορος Εκδηλώσεων: Λίνα Παρασκευο-
πούλου
Σύνδεσµος Παραρτηµάτων: Μαρία Βησ-
σαράκη
Μέλη: Τούλα Καλογράνη
             Έφη Ράπτη 

Το αφιέρωµα αυτό θα κλείσει µε τη πρό-
σφατη βράβευση του ΛτΕ Αχαρνών και της 
Προέδρου του κ. Νίτσας Βαρελά, από το 
Κεντρικό Λύκειο των Ελληνίδων σαν ένα 
από τα 10 καλύτερα παραρτήµατα Πανελ-
λαδικά, σε εκδήλωση που πραγµατοποι-
ήθηκε στις 5 Απρίλη 2016, στις αίθουσες 
του Κεντρικού Λύκειου των Ελληνίδων 
στην Αθήνα.

Βήµατα Πολιτισµού
Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτηµα Αχαρνών

Τάσος 
Βαρελάς

Χριστόφορος 
Τεγερµεντζίδης

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

Από την Ευρώπη Σ. Κοσµίδη 
Πολιτικό Μηχανικό – Πολιτευτή 

Ν.∆. Περιφ. Αττικής

∆εν µειώνονται τα πρόστιµα 
νοµιµοποίησης αυθαιρέτων

«Όχι» στη µείωση των προστίµων νοµιµοποίησης αυθαιρέτων, µε 
βάση τις νέες αντικειµενικές αξίες, είπε το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος. Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε έπειτα από γνωµοδότηση του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, το οποίο έκρινε ότι πρέπει να 
συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται ως βάση για τον υπολογισµό των 
προστίµων οι αντικειµενικές αξίες και οι τιµές ζώνης που ίσχυαν στις 
28 Ιουλίου 2011, ηµεροµηνία που έχει τεθεί ως «κόκκινη γραµµή» για 
την ένταξη ενός αυθαιρέτου στη ρύθµιση.

Το ζήτηµα ανακινήθηκε µετά τα ερωτήµατα που υπέβαλαν µηχανι-
κοί και πολεοδοµικά γραφεία στο ΥΠΕΝ. Αφορµή δεν ήταν άλλη από 
την απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών να αναπροσαρµόσει στις 
18 Ιανουαρίου τις αντικειµενικές αξίες σε όλη τη χώρα, µειώνοντας 
τις τιµές 63 ζωνών και διατηρώντας αµετάβλητες τις τιµές σε ακόµα 
30 ζώνες.

Να σηµειωθεί ότι µε την 4446/2015 απόφασή του το Συµβούλιο της 
Επικρατείας είχε ζητήσει από το υπουργείο Οικονοµικών οι νέες τιµές 
να ισχύσουν (αναδροµικά) από την 21η Μαΐου 2015. 

 Στην απόφασή του (αρ. 63/2016, που έγινε χθες δεκτή από το 
ΥΠΕΝ) όρισε ότι για τις µεν αντικειµενικές αξίες γίνεται σαφής ανα-
φορά στον νόµο στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία-«κόκκινη γραµµή».

Στις δε περιπτώσεις του νόµου όπου δεν υπάρχουν αντικειµενικές 
αξίες και το πρόστιµο υπολογίζεται µε βάση την τιµή ζώνης, ότι πρέ-
πει να ισχύσει το ίδιο. Να σηµειωθεί ότι αν το πρόστιµο διατήρησης 
αυθαιρέτου υπολογιζόταν µε βάση τις νέες αντικειµενικές αξίες, αυτό 
θα συνεπαγόταν σε πολλές περιπτώσεις τη µείωση του προστίµου, 
δηµιουργώντας «δύο µέτρα και δύο σταθµά» για τους προσερχόµε-
νους στη ρύθµιση παρανοµούντες. 

Επιπλέον, η αναδροµικότητα της ρύθµισης θα οδηγούσε στην υπο-
χρέωση επιστροφής µέρους ενός καταβληθέντος προστίµου σε πλή-
θος ιδιοκτητών. Υπενθυµίζεται, τέλος, ότι η καταληκτική ηµεροµηνία 
της ρύθµισης έχει παραταθεί έως τις 8 Οκτωβρίου 2016.  

    ΠΗΓΗ: www.kathimerini.gr

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

Νέα παράταση για την εξαίρεση πώλησης 
«κόκκινων δανείων» έως τις 15 Ιουνίου 2016

Το υπουργείο Οικονοµίας κατέθεσε τροπολογία 
για την παράταση της περιόδου εξαίρεσης από 
την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτή-
σεων από Μη Εξυπηρετούµενα ∆άνεια συγκεκρι-
µένων κατηγοριών «κόκκινων» δανείων για έναν 
ακόµα µήνα.

Συγκεκριµένα, µε την προτεινόµενη διάταξη πα-
ρατείνεται η περίοδος της εξαίρεσης από την πώ-
ληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από 

Μη Εξυπηρετούµενα ∆άνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.∆.) συγκεκριµένων κατηγοριών 
δανείων, µέχρι τη θέσπιση του κατάλληλου ρυθµιστικού πλαισίου.

Ειδικότερα, παρατείνεται η διάρκεια της αναστολής της εφαρµογής 
των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4354/2015 µια ένα (1) ακόµα 
µήνα προκειµένου να καθοριστεί ορθά το εφαρµοστέο πλαίσιο της 
µεταβίβασης των απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συµβά-
σεις, συµβάσεις µε υποθήκη ή µε προσηµείωση υποθήκης πρώτης 
κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, 
όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα Λ124/20.5.2003), 
καθώς και από δάνεια µε εγγυήσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµ-
φωνα µε το µη τροποποιούµενο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγρά-
φου.

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη διάταξη, τροποποιείται το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α του ν. 
4354/2015 (Α’ 176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

«9. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται 
ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συµβάσεις και πιστώσεις, τις 
δανειακές συµβάσεις µε υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης πρώτης 
κατοικίας και τα δάνειά και τις πιστώσεις προς σε µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα 
L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια µε εγγυήσεις του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, µέχρι την 15η Ιουνίου 2016.»

Στα 30 χρόνια 
του Παραρτήµατος Αχαρνών

Η παιδική Χορευτική οµάδα 
του Λύκειου των Ελληνίδων Αχαρνών

Το Χορευτικό δυναµικό του Λύκειου των Ελληνίδων, 
στη Κεντρική Πλατεία των Αχαρνών

Χρήσιµες Ενηµερώσεις

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ



Κυριακή 22 Μαΐου 2016 7

1

2
3

4

6

8

5

9

7

12
11

17

1. Ιστορική φωτογραφία. Η σηµερινή διευθύντρια του 

∆ηµοτικού, κα Κατερίνα Ζαχοπούλου, προ-προνήπιο τότε, 
«παίζει» µε τους κυλίνδρους του µοντεσσοριανού υλικού. Με τη 
δραστηριότητα αυτή, ασχολείται τώρα στο σχολείο… ο γιος της!
2  Οι σπουδάστριες του Κολεγίου Οικιακής Οικονοµίας 
στο µάθηµα των Παιδαγωγικών. ∆ιδάσκει ο κ. Θανάσης 
Ζαχόπουλος, νεότατος ότε, γεγονός εµφανές εξάλλου και 
από τα µαλλιά που σήµερα .. .λείπουν!
3.  Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, παρόλο που η 
ορχήστρα µας αριθµούσε λιγότερους “µουσικούς”, δε 
δυσκολευόταν να αντεπεξέρχεται πάντα επάξια στο δύσκολο 
έργο της.
4.  Το κτίριο του σχολείου στο Τατόι χτίστηκε ειδικά για µας 
και µας στέγασε από το 1976 µέχρι το 1999, όταν ο µεγάλος 
σεισµός της Πάρνηθας µας ανάγκασε να ξεσπιτωθούµε.
5.  Μοντεσσοριανό υλικό της Προσχολικής Αγωγής. Τα 
νήπια, «παίζοντας», µαθαίνουν να διακρίνουν τις διάφορες 
αποχρώσεις των χρωµάτων.

6. «Τον καιρό εκείνο τον παλιό» δεν υπήρχε  επίσηµη στολή 
του σχολείου και τα παιδιά της ορχήστρας εµφανίζονταν µε 
τα «καλά» τους. Είναι ίσως από τις  παλαιότερες φωτογραφίες 
της ορχήστρας. ∆ιευθύνει η Καίτη Μίχα.
7.  «∆ουλεύοντας» στο πάτωµα µε το µοντεσσοριανό υλικό τα 
παιδιά εµπεδώνουν τις γνώσεις τους.
8.   Η Rinilde Montessori, εγγονή της Maria Montessori, µε τον 
κ. Θανάση Ζαχόπουλο, στην κατάµεστη αίθουσα του µεγάρου 
Μουσικής, όπου διεξήχθη το συνέδριο στη Ρώµη το 2007.
9. Τέλη της δεκαετίας του 1970. Η ορχήστρα µας εκτελεί 
κοµµάτια κλασικής µουσικής µε διευθυντή τον Μάριο 
Βεζυργιάννη.
10. Η ορχήστρα προσηλωµένη στον πιτσιρικά µαέστρο. Όλοι 
όσοι παίζουν είναι σήµερα .. 45άδρηδες περίπου.
11.   Ο Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Montessori  
Andre Roberfroid ξεφυλλίζει το αναµνηστικό λεύκωµα των 
60 ετών του σχολείου µας.
12. Η κα Κατερίνα Ζαχοπούλου, δασκάλα τότε  της Γ’ 
∆ηµοτικού, µαζί µε τα «παιδιά» της  ετοιµάζει λαχταριστές 

φρουτοσαλάτες, στο πλαίσιο του µαθήµατος Υγιεινής  
∆ιατροφής.
13. Αρχές της δεκαετίας του 1970. Τα παιδιά τραγουδούν 
το πρωτοχρονιάτικο τραγούδι «Το φλουρί». ∆ιευθύνει ο Γ. 
Κατσούφης

ΜΕΡΟΣ 1Ο

Μια φορά κι έναν καιρό, που λέει το παραμύθι, ήταν 
μια «δασκάλα» η κα Καίτη, που έβαλε σκοπό 

της ζωής της να φτιάξει ένα σχολείο και να το 
παραδώσει στα παιδιά και στα εγγόνια της. 

Και σήμερα, 60 χρόνια μετά, γυρίζουμε πίσω να 
θυμηθούμε  από πού ξεκινήσαμε, πώς προχωρήσαμε, 

πού φτάσαμε. Κι όσοι έφυγαν από κοντά μας και 
έβαλαν ένα λιθαράκι στο πνευματικό αυτό ίδρυμα, 
θα μας βλέπουν και θα χαίρονται.  Γιατί ο αγώνας 

τιμά τον αγωνιστή, αλλά όταν έρχεται και η επιτυχία, 
τότε αυτός αισθάνεται πραγματικά ευτυχής. Καίτη 

Ζαχοπούλου

10
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 Ανάμεσα σε καλούς φίλους και συγγενείς πραγματο-
ποιήθηκε η βάφτιση του εγγονού του επί χρόνια υπαλ-
λήλου στον Δήμο Αχαρνών και φύλακα της Κεντρικής 
Πλατείας Μιχάλη Πριμικίδη. Την Κυριακή 15-05-2016, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, ο νεοφώτιστος Μιχάλης 
Junior έκανε τόσο τους γονείς Γιώργο και Αναστασία όσο 
και τους παππούδες του να δακρύσουν από συγκίνηση 
αφού κακά τα ψέμματα το μυστήριο της βάπτισης είναι 
ένα από τα πιο ιδιαίτερα στην πορεία της ζωής του αν-
θρώπου. Όμως, άξιος ήταν και ο νονός του μικρού Μιχά-
λη, ο Στέλιος Στάμος, αφού ο μπόμπιρας ήταν ιδιαίτερα 
εκδηλωτικός σε όλη την διάρκεια του μυστηρίου, ενώ δεν 
δίστασε να κρατήσει ακόμη και το βιβλίο του ιερέα. Το 
παρών στην βάφτιση μεταξύ άλλων έδωσαν ο Αντιδήμαρ-
χος Καθαριότητας και στόλου κ.Θεόδωρος Συρινίδης και 
οι πρώην δημοτικοί σύμβουλοι Χρήστος Γκίκας, Γιώργος 
Πετάκος και Γιάννης Καλάργαλης. Να σας ζήσει να το κα-
μαρώσετε όπως επιθυμείτε!

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Στο πλαίσιο των εκθέσεων, πραγματοποιήθηκε, 
στη Δημοτική Πινακοθήκη, το Σάββατο 7 Μαΐου η 
παρουσίαση - εργασία του μέλους των δύο συλ-
λόγων, Αθανασίου Κατάρα με θέμα : «Σταθμοί και 
περίοδοι στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής» στην 
οποία παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάν-
νης Κασσαβός και πλήθος κόσμου. Κατά την διάρ-

κεια της παρουσίασης έγινε σχολιασμός τόσοΗ Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Μαρία Χρ. Ναυροζίδου ικανοποημένη για 
την επιτυχημένη συνδιοργάνωση και υλοποίηση του φετινού Πανη-
γυριού της Ζωοδοχου Πηγής, ευχαριστεί τον Δήμαρχο Αχαρνών, Ιωάν-

νη Κασσαβό. Ακόμη όλους τους φορείς, το Δημοτικό Ωδείο Αχαρνών, 
το 7ο Λύκειο, ιδιαιτέρως τους Τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους: 
1) Σύλλογος Αγ. Κων/νος, 2) Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων 
3) Σύλλογος Παραδοσιακή Αναβίωση, 4) Λαογραφικός Σύλλογος “Ο 
Κόκκινος Μύλος”, 5) Σύλλογος Κρητών, 6) Εύξεινος Λέσχη “Καπετάν 
Ευκλείδης”, 7) Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Αχαρνών, 8) Σύλλογος 
Θεσσαλών, 9) Ένωση Ηπερωτών, 10) Σύλλογος Πελοποννησίων και 
το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών της ΔΗ.Κ.Ε.Α. που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα των τεσσάρων ημερών, τις υπηρεσίες του Δήμου, τους 
φίλους και συνδημότες που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις του 

Πανηγυριού, την Επενδυτική Αχαρνών, κυρίως τον Πρόεδρο της κ. 
Γιώργο Σιδηρόπουλο για την σημαντική συμμετοχή του. Επίσης, ευ-
χαριστεί όλους τους εργαζόμενους που συντέλεσαν στην υλοποίη-
ση του Πανηγυριού και κυρίως τους ακούραστους υπαλλήλους της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών.

Ευχαριστήριο για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής  

Βραδιά αφιερωμένη στους αθλητές του διοργά-
νωσε ο Ε.Ο.Σ Αχαρνών.Το απόγευμα της Τετάρτης 
11 Μαΐου ο χώρος γέμισε ασφυκτικά από παιδιά και 
γονείς που ένοιωθαν υπερήφανοι για τους κόπους 
και τις θυσίες τους. Στη διάρκεια της εκδήλωσης τα 
αθλητικά τμήματα έκαναν απολογισμό για το χρόνο 
που πέρασε και παρουσίασαν τα προγράμματα, τις 
δράσεις και τις επιτυχίες τους. Ακολούθησε η βρά-
βευση των αθλητών που έχουν διακριθεί σε τουρνο
υά,αγώνες,πρωταθλήματα. Στην εκδήλωση βρέθηκε 
και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάν-
νης Τσιρώνης,η αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προ-

στασίας Γιάννα Τσούπρα και πλήθος κόσμου.

Ο Δευκαλίωνας Μπέλλας από το ΓΕΛ Θρακομακε-
δόνων και η μαθήτρια Μαρία Πιπερίδου από το 1ο 
Γυμνάσιο Αχαρνών διακρίθηκαν στο φετινό διαγω-
νισμό για το Αρχαίο θέατρο Αχαρνών και βραβεύ-
τηκαν, ανήμερα της Ζωοδοόχου Πηγής, σε τελετή 

που έγινε στην κεντρική πλατεία της πόλης
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου
Οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αμαρου-

σίου, Ασπροπύργου, Αχαρνών, Ιλίου, Μεταμόρφωσης, Παι-
ανίας, Σαλαμίνας και Φυλής, τίμησαν τους προγόνους τους, 
χωρικούς της Αττικής, που απελευθέρωσαν την Αθήνα από 
τους Τούρκους στις 26 Απριλίου 1821 (9 Μαΐου), σε μια σεμνή 
τελετή στην Πλατεία Συντάγματος. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνοδευόμενος 
από αντιπροσωπεία του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών, κατέθε-
σε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και μαζί με 
τους Δημάρχους των υπολοίπων δήμων, των εκπροσώπων του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτών και εκπροσώπους φορέ-
ων απέδωσαν τιμές στους αγωνιστές που απελευθέρωσαν την 
Αθήνα το 1821. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περι-
φέρειας Αττικής και υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης μνήμης για την απελευθέρωση 
της Αθήνας το 1821.

Με μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε η 
ημερίδα για την Υπέρταση που διοργάνωσε η Διεύθυνση Κοινω-

νικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών (τμήμα Προστασίας και Προ-
αγωγής της Δημόσιας Υγείας) στο 3ο ΚΑΠΗ Αχαρνών με θέμα: «Τι 
πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής για την υπέρταση». Κύριος ομιλη-
τής στην ημερίδα ήταν ο Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινι-
κής του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι και 
Υπεύθυνος Ιατρείου Υπέρτασης κ. Πέτρος Καλογερόπουλος. Ο Ια-
τρός κ. Καλογερόπουλος ενημέρωσε τα μέλη του ΚΑΠΗ και τους 

παρευρισκόμενους για την Υπέρταση και παρείχε χρήσιμες 
και απλές συμβουλές για την αντιμετώπισή της. Μετά την ολο-

κλήρωση της ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αρτη-
ριακής πίεσης και ζαχάρου για τα μέλη των ΚΑΠΗ. Την εκδήλωση 
χαιρέτησε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα Ελένη Σα-
χσανίδη, η οποία τόνισε ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση 
σε θέματα υγείας είναι καθοριστική για την πρόληψη των διάφο-
ρων παθήσεων και ασθενειών. 

 Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος ο Πο-
δηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών. Ο Ποδηλατικός Αρ-

χαιολογικός Γύρος Αχαρνών, ένας θεσμός πλέον, για τον Δήμο 
Αχαρνών, ολοκληρώθηκε και φέτος με απόλυτη επιτυχία. 

Ο 5ος Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών, ο οποίος 
διοργανώνεται από τον Δήμο Αχαρνών και το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ ξεκί-
νησε κανονικά και βάσει προγράμματος από το Αρχαίο Θέατρο 
Διονύσου στην Αθήνα στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου και πα-
ρόλο που το κέντρο της Αθήνας είχε κατακλυστεί από διαδη-
λώσεις, η πομπή των ποδηλατών έφτασε με ασφάλεια στην 1η 
στάση στις Αχαρνικές Πύλες στην πλατεία Κοτζιά. Στην επό-

μενη στάση στο Θολωτό Τάφο Αχαρνών στον Κόκκινο Μύλο, 
η κατάσταση ήταν σαφώς πιο ήρεμη, ενώ στη συνέχεια η πο-
μπή των ποδηλατών έφτασε στην 3η στάση, στον Τύμβο του 
Σοφοκλή στην Βαρυμπόμπη. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
ο τερματισμός έγινε στην οδό Αρχαίου Θεάτρου (πρώην Σαλα-
μίνος), μπροστά από το χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών. 
Στον τερματισμό οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Αχαρνών «ανέ-
βασαν» με εξαιρετικό τρόπο την τραγωδία του Ευριπίδη “Ελέ-
νη”, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας τους κα. Τζουβάρα 
και τη βοήθεια των υπόλοιπων εκπαιδευτικών .

Τον αεί-
μνηστο πρώην 
Πρόεδρο του «Κα-
πετάν Ευκλείδη», 
Γιώργο Συρανίδη, 
θέλησε να μνη-
μονεύσει το Διοι-
κητικό Συμβούλιο 
με μια ξεχωριστή 
- συμβολική κίνη-
ση, που έγινε στο 
πλαίσιο της εκδή-

λωσης μνήμης για την Ποντιακή Γενοκτονία, το απόγευμα της 
Δευτέρας 16 Μαΐου. Ο σημερινός Πρόεδρος του Συλλόγου Γι-
άννης Τοπαλίδης, κάλεσε στο βήμα της εκδήλωσης τον ιδι-
αίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία κυρ Λάζαρο Συρανίδη, 
πατέρα του εκλιπόντος και του παρέδωσε ένα φωτογραφικό 
άλμπουμ με στιγμές από το πλούσιο έργο του πρόωρα χαμένου 
γιου του, Γιώργου. 

Ο κυρ Λάζαρος από την πλευρά του, παρέλαβε το ανεκτίμη-
της συναισθηματικής αξίας δώρο στα χέρια του, με τη θλίψη 
χαραγμένη στο πρόσωπό του, αλλά και με την ευγένεια ενός 
φύσει και θέσει αξιοπρεπούς ανθρώπου. 

Στις Αχαρ-
νές έκανε «στάση» 
η «Όπερα» της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής 
ώστε να παρουσιά-
σει ένα δίωρο βιωμα-
τικό εργαστήριο,στα 
πλαίσια του προ-
γράμματος «Ταξίδι 
στο Κέντρο Πολιτι-
σμού». 

Η αίθουσα της Δημοτικής βιβλιοθήκης, στον Κόκκινο Μύλο, το 
πρωί της 12ης Μαϊου, απέκτησε και μουσική διάσταση καθώς 
οι εκπαιδευτές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) παρέσυραν 
τους μαθητές του 4ου γυμνασίου Αχαρνών,που παρακολούθη-
σαν το πρόγραμμα,σε μία γιορτή σύμπραξης των τεχνών, που 
είναι, άλλωστε, και το κύριο χαρακτηριστικό της όπερας.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου τα παιδιά ήρθαν σε επαφή 
με το λυρικό θέατρο και την τέχνη του λυρικού τραγουδιού.

Ο Δήμαρχος μαζί 
με δημοτικούς συμ-
βούλους τίμησαν με την 
παρουσία των, στο Τα-
φικό Έθιμο των Ποντί-
ων στο Νέο Κοιμητήριο 
Αχαρνών. Ένα ιδιαίτε-
ρο έθιμο που συνδέεται 
άρρηκτα με την Ποντια-

κή παράδοση και έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα.

Με πλήρη κατάνυ-
ξη και θρησκευτική 
ευλάβεια πλήθος 
μελών του Συλ-
λόγου μας και 
πιστών Κοκκι-
νομυλιωτών και 
όχι μόνο, συνόδε-
ψαν την Κυριακή το πρωί 15 ΜΑΗ 
2016 την ιερή εικόνα του ΤΑΞΙΑΡΧΗ Μανταμά-
δου στη έξοδό του από τον Ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 
& Ελένης στον ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ χοροστατούντος του Σεβασμιώ-
τατου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Αιγύπτου κ.κ Θεοδώρου 
Πανοσιολογιώτατου , του Αρχημανδρίτου Χρυσοστόμου και του 
Προισταμένου του Ιερού ναού Πατρός Μιχαήλ Τσιρώνη

Τον οφειλόμενο φόρο τιμής στις χιλιάδες ψυχές 
της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού απέτισε η Εύ-

ξεινος Λέσχη Αχαρνών ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ το απόγευμα 
της Δευτέρας 16 Μαΐου.

Οι εκδηλώσεις Εθνικής Μνήμης ξεκίνησαν σε κλίμα βαθειάς 
συγκίνησης με επιμνημόσυνη δέηση στην προτομή του Καπε-
τάν Ευκλείδη που δεσπόζει έξω από την Πολιτιστική Στέγη του 
Συλλόγου. 

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων και η τήρηση ενός λε-
πτού σιγής στην μνήμη 
των θυμάτων, ενώ το 
θρησκευτικό κομμά-
τι της σεμνής τελετής 
ολοκληρώθηκε με την 
ανάκρουση του Εθνι-
κού μας Ύμνου, που 
παιάνισε η Φιλαρμο-
νική του Δήμου Αχαρ-

νών. 
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την Κυριακή 22 Μαΐου 2016 και ώρα 9:30 π.µ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου Αχαρνές, 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου 

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΙΑΝΑΓ. ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΥ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Παναγιώτης και Στυλιανή, Σπύρος και Μαρία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ» Κωνσταντίνος, Βιολέτα, Κωνσταντίνος

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ 

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο 

ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ (Κεντρική Πλατεία Μενιδίου).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούµε όλους, όσοι µε οποιοδήποτε τρόπο, 

µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας, για το θάνατο της λατρευτής µας 

ΦΑΝΗΣ Χήρας ΣΠΥΡΟΥ ΜΙΧΑ
Επίσης ευχαριστούµε και όσους κατέθεσαν στέφανο στη σορό της. 

Η Οικογένεια ∆ΗΜ. ΜΙΧΑ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούµε όλους, όσοι µε οποιοδήποτε τρόπο, µας 
συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας, για την απώλεια του 

πολυαγαπηµένου µας Συζύγου, Πατέρα, Υιό, Αδελφού και Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΤΑΜΟΥ

Επίσης ευχαριστούµε και όσους αντί στεφάνου, κατέθεσαν χρήµατα 
στο «Χαµόγελο του παιδιού»

Οι οικογένεια του 

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Μαΐου 2016 και ώρα 9.30 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 

στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος - Θρακοµακεδόνες - Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 
Συζύγου, Πατέρα, Υιού, Αδελφού και Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΤΑΜΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Φανή, Φειδίας, Κωνσταντίνος
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Φειδίας και Πηνελόπη Παππά

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γιάννης και Στέλλα Στάµου,  Γιώργος και Έλενα Στάµου,  Βασίλης και Μαρία Λαουρδέκη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ 
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Μαΐου 2016 και ώρα 9.30 π.µ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου , στις 

Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΛΕΩΝΙ∆Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία (το γένος Νικήτα Κόλλια)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αγγελική Αναγνωστοπούλου και Παναγιώτης Καλαχάνης, 

Ειρήνη Αναγνωστοπούλου και Γεώργιος Μυλωνάς, 

Νικήτας Αναγνωστόπουλος

ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ: Μαγδαληνή Ταµπακάκη, Μαρία Μίχα,

Ντίνα Αναγνωστοπούλου, Πέπη Κόλλια 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΓΚΙΚΑ 
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Ο ΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το 
γένος ΚΑΡΑΪΟΡΔΑΝΙΔΟΥ που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΣΥΡΙ-
ΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΣΙΜΑΣ το γένος 
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γί-
νει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΚΟΥ-
ΖΙΝΙΑΣ το γένος ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ που γεννήθηκε στο ΧΟ-
ΛΑΡΓΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της 
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ το γένος ΝΤΕΤΣΙΚΑ που γεννήθηκε στο 
ΙΛΙΟΝ -ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και 
ο γάμος θα γίνει στις ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΑΧΑΡΝΩΝ -
ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΜΗΛΙ-

ΑΣ το γένος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της ΜΑ-
ΡΙΑΣ το γένος ΠΑΝΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο 

που θα γίνει, στην ΕΛΙΑ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Ο ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥΦΡΟ-
ΣΥΝΗΣ το γένος ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ και κατοικεί στους ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΣΤΑΜΑ-
ΤΑΣ το γένος ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, που γεννήθηκε στο ΧΟΛΑΡΓΟ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλ-
θουν σε γάμο που θα γίνει, στο ΙΛΙΟΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΚΑΤΣΙΓΙΩΡΓΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΕΛΕΟΝΟΡΑΣ 
το γένος ΜΑΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥ-

ΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στο ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ και η ΤΣΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
το γένος ΜΙΧΑ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-

κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα 

γίνει, στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΧΑΡΝΩΝ- ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
το γένος ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΦΑΜΕΛΙΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ το γένος 
ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα 
γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΧΑΛΚΗΣ ΑΔΑΜ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 

το γένος ΔΗΜΑΚΑ που γεννήθηκε στις ΦΙΛΙΑΤΕΣ – ΘΕ-
ΣΠΡΩΤΙΑΣ και κατοικεί στην ΚΟΡΙΝΘΟ και η ΡΑΛΛΙΔΗ 
ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 
το γένος ΜΕΝΤΖΟΥ , που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο 

που θα γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το 
γένος ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΟΥ 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΠΑΡΕΣΑΣ το γένος ΜΥ-
ΛΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο 
που θα γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία με αυλή, επί της 
οδού Αγαμέμνονος 66 στις Αχαρ-
νές. Τηλ. 210 2447469 και 6982 
803588. 4Δ147. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών ( Γαλλί-
δα) με άδεια διδασκαλίας, παραδί-
δει μαθήματα κατ’ οίκον. Τηλ. 6983 
424632. 4Δ146.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηρια-
κή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – 
Λυκείου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 6972 
601252. 4Δ146. 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παρα-
δίδονται από κάτοχο c2. Τηλ 
6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, 
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογι-
κές. Τηλ. 6942 864739. 10Δ147
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία 
παραδίδονται από έμπειρη καθη-
γήτρια 30 έτους πείρας. Χαμη-
λές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 
6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια ή καθαρι-
στής με εμπειρία από Συνεργείο 
Καθαρισμού. Τηλ. 210 8020920 
και 210 8623000. 4Δ146. 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου ανα-
λαμβάνει την διανομή φυλλαδίων 
Τηλ 6974962940

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Συν/χος με μεγά-
λη πείρα στα κλινήρη άτομα ανα-
λαμβάνει την νοσηλευτική φροντί-
δα τους (μπάνιο, περιποίηση κατα-
κλίσεων, αλλαγή καθετήρα, ενεσο-
θεραπεία κ.λ.π) ΜΟΝΟ 3-6 μ.μ. 
(εκτός Σ.Κ) Τηλ 6943025160
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
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σε ευπαθείς ομά-
δες δημοτών, φυτώρια δένδρων, 
μεταξύ αυτών και βερυκοκιές. Τηλ. 
6974 537283.
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης και 
υπόδυσης για μικρούς και μεγά-
λους σε αποδεδειγμένα άπορες 
και πολύτεκνες οικογένειες. Τηλ. 
6974 537283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Τραπέζι με τις καρέκλες 
και Μπουφές από καρυδιά. Τηλ. 
6977 544575. 4Δ146

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚά ΑΥΓά, ΑΠό ΑΛΑΝΙά-
ΡΕΣ ΚόΤΕΣ, 

10 ΕΥΡώ Η ΚΑΡΤέΛΑ. ΤΗΛ. 6974 537283. 5Δ143

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Μερσεντές, με 
λίγα χιλιόμετρα και σε καλή τιμή. 
Τηλ. 6951 631349. 4Δ146

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Ιερά Μητρόπολις Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως
Ενοριακός Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού - Αχαρνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τεμάχιο Ιερών Λειψάνων των Αγίων Τεσσαράκοντα θα τεθούν 

σε προσκύνηση στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 

Αχαρνών, το Σάββατο 4 Ιουνίου 

2016, στις 7:30 π.μ. κατά την 

διάρκεια της Θείας Λειτουργίας

Παρακαλούνται οι πιστοί να 

τιμήσουν με την παρουσία 

τους τούτο το ευλογημένο 

τελετουργικό. 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Λ.Φ.Μ. ΑΧΑΡΝΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου Λ.Φ.Μ. ΑΧΑΡΝΗΣ καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέ-

λευση που θα γίνει το ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΗ στις 19.00 στο 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Αχαρνών, οδός 
Αριστοτέλους 1 και Λιοσίων με τα εξής προ ημερησίας διατάξεως θέματα : 

1. Λογοδοσία απερχόμενου Δ. Σ
2. Οικονομικός Απολογισμός

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Εκλογή παρέδρων μελών σε τακτικά

5. Διαγραφή παλαιών μελών
6. Εκλογή νέας Διοίκησης και αναπληρωματικών μελών αυτής

7. ΕΚΛΟΓΗ νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής
8. Έγκριση Προϋπολογισμού

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο 11 ΙΟΥΝΗ στο 
ίδιο μέρος την ίδια ώρα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ Ν.  ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗΣ Μ.

Δια Βίου Μάθηση: Απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Ευστάθιος Τοπαλίδης με ιδιαίτε-

ρη χαρά σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ των προγραμμάτων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ που 

πραγματοποιήθηκαν το έτος 2014-2015.

Η απονομή θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 και ώρα 18:30 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 

του Δήμου Aχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα.).
Διεύθυνσις: Λόφος Σαράντα Μαρτύρων Αχαρνών
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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

22/5/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ 
Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210 2465660

23/5/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210 2464914

24/5/2016 ΤΡΙΤΗ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 2465432

25/5/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
Δεκελείας 41. ΤΗΛ. 210 2466690

26/5/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Πάρνηθος 170. ΤΗΛ. 210 2406400

27/5/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Λεωφ.Δημοκρατίας 222. ΤΗΛ. 210 2312615
28/5/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

Αγίου Διονυσίου 4. ΤΗΛ. 210 2407559
29/5/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Λεωφ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 210 2461015
30/5/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 2465432
31/5/2016 ΤΡΙΤΗ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 
Φιλαδελφείας 28. ΤΗΛ.210 2469146
1/6/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ  ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210 2467050

2/6/2016 ΠΕΜΠΤΗ  ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 210 2468746

3/6/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ 
Φιλαδελφείας 157. ΤΗΛ. 2130 146658

4/6/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Θηβαίου 20. ΤΗΛ. 210 2468482

5/6/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ολυμπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 210 2476279

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
22- 05- 2016 Έως  05 - 06 - 2016

Δημήτρης Καμπόλης: «Επισκευάστηκε 
και είναι έτοιμο για την αντιπυρική 

περίοδο το πυροφυλάκιο της Μόλας»
Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Συνδέσμου 

Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία της 
Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ.) στο αίτημα του Δασάρχη 
για επισκευή του πυροφυλακίου στην θέση Μό-
λας, στην Πάρνηθα.

«Ο Εθνικός μας Δρυμός θέλει πάνω απ’ όλα την 
προστασία μας για να μην τεθεί ποτέ ξανά σε 
κίνδυνο» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΝ.Π.Α κ. Κα-
μπόλης και έτσι με ενέργειες του μέσα σε λίγες 
ώρες επισκευάστηκαν οι καταστροφές που είχε 
υποστεί  το πυροφυλάκιο, ώστε ενόψει της αντι-
πυρικής περιόδου να υποδεχτεί τόσο τα άτομα 
πυροφύλαξης του ΣΥΝ.ΠΑ. όσο και τους εθελο-
ντές που θα θελήσουν να βοηθήσουν φέτος. 

Από τις 23 Μαΐου και μέχρι το τέλος της αντι-
πυρικής περιόδου το πυροφυλάκιο της Μόλας 
θα επανδρωθεί από πυροφύλακες του ΣΥΝ.ΠΑ. 
ώστε να γίνουν οι άγρυπνοι φρουροί του δά-
σους μας.

Παράλληλα επισκευάστηκε και το δίκτυο πλή-
ρωσης της δεξαμενής στην πηγή Φυλής ώστε 
σε περίπτωση που ξεσπάσει πυρκαγιά τα οχή-
ματα να μην καθυστερούν στον ανεφοδιασμό 
τους. 

Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ.ΠΑ. κ. Δημήτρης Καμπό-
λης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου εύ-
χεται μία ήρεμη θερινή περίοδο χωρίς προβλή-
ματα! 

Επάνω: Θερμή χειραψία  του Προέδρου  
Δημήτρη Καμπόλη με τον Αντιπρόεδρο  

Βασίλη  Λαζάρου, 
στα νέα  Γραφεία του ΣΥΝ.ΠΑ.

Το πυροφυλάκειο  της Μόλας



Κυριακή 22 Μαΐου 2016 15

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 

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

13674
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