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Με την υποστήριξη του Κουρουπλή 
η οικονομική εξυγίανση του Δήμου 

Σε συνεχείς συσκέψεις ο Κασσαβός με την ηγεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών για να λύσει το πρόβλημα οφειλών από 
αξιώσεις τρίτων, οι οποίες εκκρεμούν 10 και πλέον χρόνια. 

Συνέχεια στη σελ. 3                  

Πρόγραμμα εμβολιασμών 
σε ανασφάλιστα παιδιά

Σε εμβολιασμούς στα ανασφάλιστα παιδιά των Νηπιαγωγεί-
ων, Δημοτικών και Γυμνασίων του δήμου Αχαρνών προχωρά η 
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Προστασίας και 
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. 
Αποστολή Άνθρωπος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εμβολιάζουμε παιδιά ανασφά-
λιστα όχι απροστάτευτα», θα εμβολιαστούν παιδιά των οποίων οι 
γονείς δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Προστασίας 
και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, φωτοτυπία της πρώτης σε-
λίδας του βιβλιαρίου υγείας καθώς επίσης και τη σελίδα που ανα-
γράφονται τα εμβόλια.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε 
με το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας στα 
τηλέφωνα: 2132123106 κα Μερόπη Σαράντου και 2132123130 
κα Φανή Κουμπούρη.

Προοπτική ανάπτυξης αφήνει 
το γεγονός ότι ο Δήμος 
Αχαρνών έχει καταθέσει 
προτάσεις χρηματοδότησης 
που ξεπερνούν τα 5 
εκατομμύρια ευρώ για τη νέα 
Προγραμματική Περίοδο 
2014 – 2020. 
Οι προτάσεις αφορούν έργα 
και δράσεις, κοινωνικής 
συνοχής και απασχόλησης 
και οι πηγές χρηματοδότησης 
είναι, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η σύνταξη των προτάσεων 
για χρηματοδότηση, 
υλοποιήθηκε από στελέχη 
του Δήμου Αχαρνών, που 
διαθέτουν την απαραίτητη 
τεχνογνωσία και εμπειρία, 
χωρίς ο Δήμος να καταφύγει 
σε εταιρείες τεχνικών 
συμβούλων και χωρίς να 
δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ σε 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
το κόστος των οποίων θα 
ξεπερνούσε τις 50.000 ευρώ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ. 
ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

349 θέσεις 
εργασίας 

στον Δήμο μέσω 
προγράμματος 

του ΟΑΕΔ

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, 
θα μπορούν μέχρι την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 (μέχρι τις 12 το μεσημέρι) 

να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο 
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).   

Συνέχεια στη σελ. 3.

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές 
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• Στη Δημοκρατία ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα της γνώμης του. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε κάθε άλλη γνώμη. Απλά είναι 
ερέθισμα ζωτικό και χρήσιμο να ψάξουμε και την αντίθετη γνώμη να 
διαπιστώσουμε κατά πόσο είναι ωφέλιμη και χρηστική. Τίποτε στην δι-
αδικασία της ανθρώπινης δραστηριότητας δεν είναι απόλυτο.  Το πρέ-
πον το δημιουργεί η εκάστοτε ανάγκη της λύσης ενός αναπόφευκτου 
προβλήματος. 
• Όλοι οι νέοι βιολογικά, δηλαδή φυσιολογικά βιάζονται. Η βιασύνη 
τους  αυτή όμως εμπεριέχει αρκετή απειρία. Από δω βγαίνει η παροιμία, 
«στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα». 
• Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά πεθαίνουν οι Έλληνες από έλλει-
ψη υγειονομικής περίθαλψης. Στο τέλος πόση Ελλάδα θα μας μείνει. 
Άλλωστε Ελλάδα χωρίς Έλληνες, είναι Ευρώπη χωρίς τον Ελληνικό 
πολιτισμό, ο οποίος έχει διαχρονικές αξίες, ακατάλυτες.
• Εμείς οι Έλληνες είμαστε ευκολόπιστοι και παρορμητικοί. Δεν είμα-
στε ψυχροί υπολογιστές. Δηλαδή είμαστε ρομαντικοί και συναισθημα-
τικοί. Γι’ αυτό κάνουμε και μεγάλα λάθη. Όταν το καταλαβαίνουμε η 
ζημιά έχει γίνει και πολλές φορές είναι ανεπανόρθωτη. Κάλιο το προ-
λαμβάνειν από το θεραπεύειν. 
• Εκ δύο κακών το μη χείρον βέλτιστον. Το ΔΝΤ με τις ΗΠΑ εντείνει 
την εξαθλίωση μας για να αποτρέψει την κυριαρχία, οικονομικά, της 
Γερμανίας επάνω στην Ευρώπη. Εμείς κατ’ ανάγκη πρέπει να φύγουμε 
από το ευρώ, για να βγούμε από το φαύλο κύκλο της διαρκούς φτω-
χοποίησης και χρεοκοπίας. Δεν είναι θέμα ξεπερασμένων πολιτικών 
ιδεολογιών, αλλά έξυπνης οικονομικής διαχείρισης ώστε να βγει η οι-
κονομία μας από την ύπνωση που της έχουν επιβάλει, τα διαφορετι-
κά ξένα συμφέροντα.
• Θέτουμε σε δημιουργική ώθηση το μυαλό μας, προσπαθώντας να εξιχνιά-
σουμε τα κίνητρα κάθε πράξης και εάν είναι δυνατόν να προτείνουμε κάποια 
εφικτή και υποφερτή λύση. Απολυτότητες  δεν υπάρχουν στη ζωή μας, αλλά 
διαρκής προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες  εκάστοτε  καταστάσεις.

• Φυλαχτείτε από τον ιδεολογικό ολοκληρωτισμό, που φοράει μαν-
δύα αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Είναι όλοι τους το ίδιο 
απατεώνες. Όταν μπούνε στη βουλή χορεύουν όλοι τους Ζεϊμπέκι-
κο. Ο πραγματικός  στόχος τους είναι ο πλουτισμός μέσω της εξου-
σίας. Άλλωστε ζούμε σήμερα την επιβεβαίωση αυτής της αλήθειας. 
Όποιος θέλει να το καταλάβει, ας προσπαθήσει. Ο έχων ώτα ακού-
ειν ακουέτω.
• Η εμμονή για λόγους εξουσίας, σε πρακτικές που υποδουλώνουν οι-
κονομικά το έθνος μας για τα επόμενα εκατό χρόνια, συνιστά το έγκλη-
μα της εσχάτης προδοσίας. Γιατί, τι νόημα έχει να πεθάνουμε πριν την 
ώρα μας για το καλό μας, με ασιτία χωρίς φάρμακα, χωρίς φροντίδα και 
με  χρέη για τα παιδιά μας.
• Όταν είσαι μετανάστης σε μια ξένη χώρα και μάλιστα λαθραίος, 
οφείλεις να σεβαστείς τους νόμους και τα ήθη και τα έθιμα αυτής της 
χώρας. Δεν είναι νοητό να επιβάλεις τα δικά σου. Όλα τα άλλα είναι 
πρόκληση και σκοπιμότητες. Όλα τα πράγματα έχουν τα όρια τους.
• Ρωτάει ο πιτσιρικάς τον πατέρα του. Μπαμπά στο σχολείο μας εί-
παν ότι εμείς οι άνθρωποι καταγόμαστε από τον Αδάμ και την Εύα. Εί-
ναι σωστό αυτό; Βέβαια αγόρι μου είναι πολύ σωστό. Τότε, γατί η μαμά 
μου είπε ότι καταγόμαστε από τους πίθηκους; Α, άστην αυτή, είναι από 
άλλο σόι.
• Η δύναμη της γνώσης παράγει πλούτο. Όταν αυτός ο πλούτος ευ-
εργετεί το σύνολο των ανθρώπων, είναι αυτό που αποδέχεται ο κάθε 
απλοϊκός άνθρωπος. Αλλιώς γίνεται τυρρανία που όλοι μας μισούμε. Η 
γνώση είναι βεβαίως δύναμη αλλά χρειάζεται λογική και ηθική χρήση.
• Η μεταστροφή μας από την μια θέση στην άλλη  δεν σημαίνει οπωσ-
δήποτε ότι παραιτούμεθα από τις αρχές μας. Απλά προσαρμοζόμαστε 
στις πιεστικές ανάγκες που πολλαπλασιάζονται από τις εκάστοτε συγκυ-
ρίες για την λύση κάθε προβλήματος. Ανάγκα και θεοί πείθονται, έλε-
γαν οι πρόγονοί μας.
• Ο πρώτος παράγοντας ενός πολέμου είναι το κίνητρο του πολέμου 
και όχι ο εξωπλισμός. Δηλαδή το να υπηρετώ την στρατιωτική μου θη-
τεία και δέχεται η πατρίδα επίθεση από εισβολέα και γέρος να είμαι θα 
πάρω το όπλο να βοηθήσω τους νέους για να κρατήσουμε το χωράφι 
μας που είναι η πατρίδα. Εάν όμως η κυβέρνηση με στείλει στην Ασία, 
ή στην Αφρική να πολεμήσω, καλύτερα να μου λείπει το βύσσινο. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

• Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», μπήκε δυναμικά στον έβδομο χρόνο κυκλοφορίας 
της, παρά τις δύσκολες συγκυρίες, κυκλοφοριακές και οικονομικές, 
με δεδομένο το γεγονός της δωρεάν  εφαρμογές του διαδικτύου, 
Ιστοσελίδες, Blog και με κυρίαρχο το Facebook. Η έντυπη έκδο-
ση της ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ, είναι και στο Διαδίκτυο. Ευχαριστούμε όλους 
όσους μας στήριξαν και συνεχίζουν να μας στηρίζουν με οποιονδή-
ποτε τρόπο. 

• Ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε μια προτροπή. Όσοι λαμβάνουν 
την ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, ταχυδρομικώς, κάθε δεύτερη Δευτέρα, αν επιθυμούν 
την λαμβάνουν, να καταθέσουν την ετήσια συνδρομή των, στους Τρα-
πεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ταυτότητα της Εφη-
μερίδας στη σελίδα 2, ενημερώνοντας μας με τηλεφωνικό μήνυμα, ή 
με SMS , είτε με mail, και θα λάβουν την νόμιμη απόδειξη. Τους ευχα-
ριστούμε για την εμπιστοσύνη τους.

• Στο έτος «Αριστοτέλη»,όπως έχει χαρακτηριστεί από την Unesco 
το 2016, είναι αφιερωμένο το πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων 
του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων για τους μήνες Οκτώ-
βριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδό-
νων αφιέρωσε το 3μηνιαίο πρόγραμμα που «κλείνει» το 2016 στον Αρι-
στοτέλη, τιμώντας το μεγάλο έργο και την πνευματική παρακαταθήκη 
του μεγάλου Έλληνα Φιλόσοφου της Αρχαιότητας. 

• Από τη φετινή χρονιά στο Λύκειο των Ελληνίδων, Παράρτημα 
Αχαρνών (Κεντρική πλατεία-έναντι Ι.Ν.Αγ. Βλασίου) θα λειτουργή-
σει χορωδία ενηλίκων (αντρών - γυναικών) για παραδοσιακό τρα-
γούδι. Ελάτε να περιηγηθούμε μαζί στον πλούτο της παραδοσιακής 
μας μουσικής, κάτω από την καθοδήγηση του καταξιωμένου Καθη-
γητή Μουσικής κ.Θεολόγου Μιχελή. Όσοι και όσες ενδιαφέρονται 
καλούνται να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους στο τηλέφωνο 
2102469278 (κ.Νίτσα Βαρελά) ή στη σελίδα μας με μήνυμα. Πρώτη 
συνάντηση Πέμπτη 13/10/2016 στις 6.00 μ.μ. στο Λύκειο Ελληνίδων, 
Παράρτημα Αχαρνών, όπου θα οριστικοποιήσουμε τη μέρα και την 
ώρα των μαθημάτων.

• Μειωμένη στο μισό η τιμή του εισιτηρίου των ΚΤΕΛ για τους μαθητές 
της Ανατολικής Αττικής για ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Επιβεβαιώθη-
κε στη σύσκεψη με τον Πρόεδρο της ΚΤΕΛ Ν. Αττικής, το πρωί της Πέ-
μπτης 6 Οκτωβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου. Όπως είχε 
εξαγγελθεί από την ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. σε προηγούμενη συνάντηση 
τον περασμένο Μάιο, από τη φετινή σχολική χρονιά θα ισχύσει η μειω-

μένη (μισή) τιμή εισιτηρίου για τις μετακινήσεις των μαθητών της Ανα-
τολικής Αττικής για όλες τις διαδρομές με τα λεωφορεία της εταιρείας. 
Το αμέσως επόμενο διάστημα οι διευθύνσεις των σχολείων σε συνερ-
γασία με τις δημοτικές αρχές θα εκδώσουν ειδικό δελτίο μαθητικής 
ταυτότητας για τους μαθητές, το οποίο εκείνοι θα πρέπει να επιδεικνύ-
ουν για την εξασφάλιση μειωμένου (μισού) εισιτηρίου.

• Την άμεση σύγκληση δημοτικού συμβουλίου για ενημέρωση σχετι-
κά με την ένταξη του Δήμου στο παρατηρητήριο ζητάνε με επιστολή 
τους οι επικεφαλής τριών δημοτικών παρατάξεων των Αχαρνών. Με 
επιστολή τους προς την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία 
Χαριτίδη και το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό οι δημοτικές παρατάξεις 
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ», «ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ» και «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ» επιση-
μαίνουν ότι η σύγκλιση ενός Δ.Σ ειδικά γι’ αυτό το λόγο είναι απα-
ραίτητη προκειμένου να «ενημερωθούν οι παρατάξεις αλλά κυρίως οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι τελικά θα ψηφίσουν το σχέδιο εξυγί-
ανσης καθώς και τον καθορισμό της πορείας του σχεδίου έως ότου ο 
Δήμος μπει σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας και ανάπτυξης».

• Ασαφές και θολό χαρακτηρίζει το αίτημα μέρους της αντιπολίτευσης 
για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη του δή-
μου Αχαρνών στο Οικονομικό Παρατηρητήριο. Με καθυστέρηση 4 ετών 
το ενδιαφέρον Ντούρου και Σπ. Βρεττού για την οικονομική κατάστα-
ση του Δήμου. Το αίτημα μέρους της αντιπολίτευσης για σύγκληση του 
Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη του Δήμου Αχαρνών στο Οικο-
νομικό Παρατηρητήριο είναι θολό και ασαφές. Το ΣΟΕ (Σχέδιο Οικονο-
μικής Εξυγίανσης) είναι μια τεχνική μελέτη που θα συνταχθεί από τις 
υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσω-
τερικών και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
να λάβει έγκριση. 

• Επιστολή προς το Δήμαρχο Αχαρνών με την οποία ζητά ανοιχτή δη-
μοτική συνέλευση στους Θρακομακεδόνες,έτσι ώστε να δοθεί η ευ-
καιρία στους κατοίκους να εκθέσουν τα προβληματά τους αλλά και 
να ενημερωθούν με σαφήνεια και υπευθυνότητα, έστειλε η κάτοικος 
Θρακομακεδόνων Βαρβάρα Ταβλαρίδου-Μπακάλη η οποία παρακο-
λουθεί στενά την επικαιρότητα και παρεμβαίνει, σε μηνιαία βάση, με 
κείμενα και άρθρα.

• Με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο σχολιάζει η Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών 
τα όσα είπε ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός στη γενική συνέλευση των 
εργαζομένων. Όπως επισημαίνει, χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωσή 
της «ο Δήμαρχος προσπάθησε να θολώσει τα νερά για να καθησυχάσει 

τους εργαζόμενους, ότι τάχα το νέο Μνημόνιο που μας φόρτωσε σύσ-
σωμη η παράταξή του, με την υποστήριξη των παρατάξεων του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και της ΝΔ δε θα έχει συνέπειες για το λαό και τους εργαζόμενους 
του Δήμου».

• Η Λαϊκή Συσπείρωση, όχι μόνο δε θα δώσει πολιτική νομιμοποίηση 
και τη συναίνεσή της στο πρόγραμμα «εξυγίανσης» που εξαθλιώνει 
ακόμη περισσότερο τον Αχαρναϊκό λαό. Αντίθετα, θα πρωτοστατή-
σει ώστε να μπουν εμπόδια στην υλοποίησή του και θα συμβάλλει με 
όλες τις δυνάμεις της στον αγώνα της φτωχολογιάς, των εργαζομέ-
νων και των λαϊκών οικογενειών, για να μην εφαρμοστεί η αντιλαϊκή 
λαίλαπα των μέτρων που σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή σε πλήρη συνερ-
γασία με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

• Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοι-
νωνικής Υγείας του Δήμου Αχαρνών «Διέξοδος» ενημερώνει ότι, στα 
πλαίσια του Προγράμματος Υποστήριξης της Οικογένειας, πρόκειται να 
υλοποιήσει μία Ομάδα Γονέων 8 δίωρων συναντήσεων με γονείς παι-
διών Π/βάθμιας Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να απευθύνεστε στη συντονίστρια του Προγράμματος κ. Κευγά Αργυ-
ρώ, Ψυχολόγο, στο τηλέφωνο του Κέντρου: 210- 2409015 καθημερι-
νά από τις 09.00-14.30 .

• Από κοινού διοργανώνουν μεγάλη προσκυνηματική εκδρομή στο 
νησί των Αγίων, τη Λέσβο, οι ενορίες της Αγ. Βαρβάρας Ιλίου και του 
Αγ. Διονυσίου Αχαρνών. Η αναχώρηση θα γίνει την Παρασκευή 14 
Οκτωβρίου 2016 το απόγευμα και η επιστροφή στις 8 το πρωί της Τρί-
της, ώστε οι εργαζόμενοι να χρειαστούν μόλις μία ημέρα άδειας. Το 
κόστος της εκδρομής είναι 175€ και αφορά δίκλινο ή τρίκλινο δω-
μάτιο και οικονομική θέση στο πλοίο και περιλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. 
και ασφαλιστική κάλυψη (αστική, ιατροφαρμακευτική), ενώ δεν πε-
ριλαμβάνονται τυχόν είσοδοι σε μουσεία ή άλλους χώρους, αχθοφο-
ρικά και φιλοδωρήματα. 

• Επιστημονική μερίδα για τη Νόσο Alzheimer πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκό-
σμιας Ημέρας της νόσου, όπου αξιόλογοι και διακεκριμένοι εισηγητές 
φώτισαν σημαντικά σημεία του ζητήματος και ενημέρωσαν τους πα-
ρευρισκόμενους, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρ-
χείου Ιλίου. Ο Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας απηύθυνε σύντομο 
χαιρετισμό, ενώ συμμετείχαν ο Πανοσ. Πρωτοσύγκελλος Αρχιμ. Γαβρι-
ήλ Ασπρολούπος και ο Αρχιμ. Θεοδόσιος Μανόλης, ιατρός.

 • Η Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών διοργανώνει διήμερη εκδρομή στο 
Βόλο και στο Πήλιο στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Η διαμονή θα γίνει 
στο Ξενοδοχείο VOLOS PALLAS τεσσάρων αστέρων που βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλης. Επίσης θα επισκεφθούμε χωριά του Πηλίου. Το 
κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει μετακίνηση με πούλμαν, μία δια-
νυκτέρευση με πρωινό και τις τοπικές μετακινήσεις. Κόστος συμμε-
τοχής : 75 ευρώ ανά άτομο

Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Κωδικός Εντύπου: 8618 – Έτος 6ο 

Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011
 Τιμή: 0,50 λεπτά 

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 – Αχαρνές - Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 – ΔΟΥ: ΚΓ Αθηνών

Fax: 210 8623644 – Τηλ.: 210 2445658 – 697 2426684 
E-mail: acharnaiki@gmail.com και nioras@gmail.com 

Ιδιοκτήτης – Εκδότης - Διευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύμβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας Τηλ.: 697 2426684

Ειδικός Σύμβουλος: Ευρώπη Κοσμίδη
Συντακτική ομάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας

Διαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 
Φιλική συμμετοχή: Νίκος Παπαζίσιμος, Νίκος Κακογιάννης, Τάσος Βαρελάς 

Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας 
Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, με απλή αναφορά 
στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και Επιστολές δημοσιεύονται μόνο ενυπόγραφα. 

Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή δελτία 
τύπου εκφράζουν μόνο την άποψη του γράφοντος. Η προβολή φυσικών προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωμή μετά από ειδική συμφωνία.

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

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

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή 

Σημεία Διανομής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - ΚΑΠΗ – ΚΕΠ και όλο το 

δεκαπενθήμερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ», οδός Φιλαδελφείας, Κεντρική Πλατεία. 

Σε όλες τις Ενορίες με διανομέα, την ημέρα έκδοσης. 

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου. 

Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658 
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Δημοτικές ειδήσεις και ρεπορτάζ

Υποβολή αιτήσεων για 
349 θέσεις εργασίας 
στον Δήμο Αχαρνών

Από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 θα ξεκινά η διαδικα-
σία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα το οποίο υλοποιείται στον Δήμο Αχαρνών και 
σε άλλους 33 δήμους της Ελλάδος. 

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
του ΟΑΕΔ, θα μπορούν από τις 10 το πρωί της Δευτέ-
ρας 3ης Οκτωβρίου 2016 και μέχρι τις 12 το μεσημέρι 
της Πέμπτης 13ης Οκτωβρίου 2016 να υποβάλουν αίτηση 
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του 
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ως πιστοποιημένοι χρήστες των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του 
Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία 
Χρήστη και Συνθηματικό). 

Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν σε κοινωφελή προγράμ-
ματα για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά 
δικαιώματα. 

Στα κριτήρια μοριοδότησης των νέων Προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνεται για πρώτη φορά 
το κριτήριο της εντοπιότητας και των ωφελουμένων του 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμέ-
νου να πριμοδοτούνται οι δημότες των περιοχών με υψη-
λή μακροχρόνια ανεργία, αλλά και οι οικονομικά ασθε-
νέστεροι.

Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής:
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανερ-

γίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης 

ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο 
όριο τους 60 μήνες

• Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσο-
στό 50% και άνω

• Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
• Ηλικία
• Αριθμός ανήλικων τέκνων
• Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και 

ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
• Εντοπιότητα
• Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγ-

γύης (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα)

Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφε-
λούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευ-
κολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. 

Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από 
υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα 
προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους 
του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από 
αυτό.

Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά 
το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και 
περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κα-
τάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις 
πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. 
Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα πα-
ρακολουθήσουν και σεμινάρια με θέμα «Κοινωνική Οικο-
νομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Περισσότερες πληροφορίες για τους άνεργους-ενδια-
φερόμενους του προγράμματος περιλαμβάνονται στην 
ιστοσελίδα του ο ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Στον Δήμο Αχαρνών αναλογούν 349 θέσεις εργασίας σε 
διάφορες ειδικότητες και αφορούν την υλοποίηση του Α’ 
κύκλου του προγράμματος.  

Οι υπόλοιπες 349 θέσεις θα προκηρυχθούν στην υλο-
ποίηση του Β’ κύκλου.

Προοπτική ανάπτυξης αφήνει το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών έχει  
καταθέσεις προτάσεις χρηματοδότησης που ξεπερνούν τα 5 εκα-
τομμύρια ευρώ και αφορούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 
– 2020. 

Οι προτάσεις αφορούν έργα και δράσεις, κοινωνικής συνοχής και 
απασχόλησης και οι πηγές χρηματοδότησης είναι, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στις προτάσεις χρηματοδότησης που έχει καταθέσει ο Δήμος 
Αχαρνών περιλαμβάνεται, η «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναι-
κών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Αχαρνών», η «Δομή Παροχής Βασι-
κών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Αχαρνών», οι «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 
αποβλήτων  Δήμου Αχαρνών», το πρόγραμμα «Κέντρα ημερήσιας 
φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Αχαρνών», το «Κέντρο Κοινό-
τητας Δήμου Αχαρνών», το «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 
την Υλοποίηση Δράσεων προώθησης της απασχόλησης 8μηνης Διάρ-
κειας» και το πρόγραμμα «Benefits4all» στο πλαίσιο της πρωτοβουλί-
ας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις». 

Οι θέσεις εργασίας που θα προκύψουν από τη χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων ξεπερνούν τις 33 ενώ αν προσμετρηθούν και οι θέ-
σεις εργασίας του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας οι θέ-
σεις εργασίας ξεπερνούν τις 730. 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός η κατάθεση 
των προτάσεων ήταν απόρροια συστηματικής και μεθοδικής δουλειά 
από τις υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών υπό την καθοδήγηση του Γε-
νικού Γραμματέα Θανάση Κατσιγιάννη. 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος η κατάθεση των προτάσεων χρημα-
τοδότησης από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ικανοποιη-
τική  για δυο λόγους:  «Ο πρώτο είναι τα πολλαπλασιαστικά οφέλη 
που απορρέουν από τα παραπάνω προγράμματα και αφορούν στις 
κατηγορίες των ωφελουμένων δημοτών. Και ο δεύτερος είναι το 
γεγονός ότι οι προτάσεις για τα προγράμματα υλοποιήθηκαν από 
στελέχη του Δήμου Αχαρνών, που διαθέτουν την απαραίτητη τε-
χνογνωσία και εμπειρία, χωρίς να καταφύγουμε εταιρείες τεχνικών 
συμβούλων και χωρίς να δαπανήσουμε ούτε ένα ευρώ σε συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες, το κόστος των οποίων θα ξεπερνούσε τις 
50.000 ευρώ».

Κοινός στόχος Κουρουμπλή και Κασσαβού 
η οικονομική εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών

Σε άμεση επικοινωνία φαίνεται πως είναι ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Γιάννης Κασσαβός με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ο Δή-
μαρχος Αχαρνών για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος 
του Δήμου Αχαρνών

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης 
Κουρουμπλής συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη 
Κασσαβό στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανευρεθεί λύση για τις 
συσσωρευμένες από χρόνια οφειλές του Δήμου και των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων προς τρίτους.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, το υπουργείο με 
την αποφασιστική παρέμβαση και πρωτοβουλία του ΥΠΕΣΔΑ, ο Δή-
μος Αχαρνών μπήκε πρόσφατα στο πρόγραμμα εξυγίανσης και έτσι 

κατέστη δυνατόν να έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό και να λει-
τουργεί πλήρως και κανονικά.

Επιπλέον, όμως, έχει ανακύψει το θέμα πρόσθετων οικονομικών 
υποχρεώσεων από την Δημοτική Επιχείρηση των δημοτικών έργων 
που βρίσκεται υπό εκκαθάριση αλλά και από δικαστικές αποφάσεις 
οι οποίες εκδίδονται από οφειλές και από αξιώσεις τρίτων,  οι οποί-
ες εκκρεμούν 10 και πλέον χρόνια.

Απέναντι σε αυτή την δύσκολη για τον Δήμο οικονομική πραγμα-
τικότητα, ο υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει με τις υπηρεσίες και 
τους συνεργάτες του, κάθε πιθανή λύση η οποία θα αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά και οριστικά το ζήτημα των οφειλών προς τρίτους.

Ο κ. Κουρουμπλής τόνισε μεταξύ άλλων ότι «είναι επιτακτική 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί ειδικά το πρόβλημα αυτό του εν λόγω 
Δήμου, καθώς είναι ένας πολύ μεγάλος σε πληθυσμό και έκταση 
δήμος, με ανθρώπους του καθημερινού αγώνα και της βιοπάλης».

Σχετική δήλωση έκανε και ο ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσα-
βός τονίζοντας ότι:

«Κοινός σκοπός όλων μας είναι η αποτελεσματική και οριστική 
αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος του Δήμου Αχαρνών. 

Μέσα στο 2015 και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 έχουμε κατα-
βάλει πάνω από 5 εκ ευρώ για αποπληρωμή δανείων. 

Έχουμε μειώσει δραστικά τις δαπάνες μας, ωστόσο το ταμειακό 
έλλειμμα και οι οφειλές παρελθόντων ετών επηρεάζουν αρνητικά 
τα οικονομικά  μας στοιχεία. 

Η λύση στο οικονομικό πρόβλημα του δήμου περνά μέσα από την 
τεχνική και τη θεσμική βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς 
και μέσα από τη δική μας συνέπεια και αξιοπιστία».

Προοπτική ανάπτυξης οι προτάσεις χρηματοδότησης 
του Δήμου Αχαρνών από την ΕΕ ύψους 5εκ ευρώ
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 «Αμφισβήτηση πράξεων 
φορολογικών αρχών»

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πρά-
ξεις των φορολογικών αρχών, μπορεί να ζητήσει την επα-
νεξέταση της υπόθεσής του, στη Διεύθυνση Επίλυσης Δια-
φορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την 
άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής 

Με ενδικοφανή προσφυγή προσβάλλονται:

1) Πράξεις ρητές ή σιωπηρές των φορολογικών αρχών 
(Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα ) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

2) Πράξεις με τις οποίες εφαρμόζονται διασφαλιστικά μέ-
τρα των συμφερόντων του Δημοσίου.

Η ενδικοφανή προσφυγή μπορεί να ασκηθεί από τον υπό-
χρεο, από ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή 
του φόρου εκ μέρους των νομικών προσώπων/οντοτήτων 
αλλά και γενικά από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει έν-
νομο συμφέρον. 

Η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυ-
γής είναι τριάντα ημέρες (30) από την κοινοποίηση της 
πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Δεν προσμετρά-
ται το χρονικό διάστημα από 01/8-31/8. Με την άσκηση 
της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται (εφόσον 
υποβληθεί παράλληλα και αίτηση αναστολής) η καταβολή 
κατά ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου ποσού, εφόσον 
καταβληθεί το υπόλοιπο 50%.

Η απόφαση για την ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή 
εκδίδεται εντός προθεσμίας 120 ημερών από την ημερο-
μηνία υποβολής της στην αρμόδια φορολογική αρχή. (Δεν 
προσμετράται το χρονικό διάστημα από 01/8 -31/8).  

Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης εντός της προθε-
σμίας αυτής, τεκμαίρεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή 
απορρίφθηκε σιωπηρά. Ωστόσο, ακόμα και εάν απορρι-
φθεί, υπάρχουν περαιτέρω νομικά βοηθήματα, με τα οποία 
μπορεί να αμυνθεί ο προσφεύγων. 

Με τη διαδικασία αυτή ο φορολογούμενος μπορεί να επι-
τύχει την επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντο-
μες προθεσμίες, με λιγότερη ταλαιπωρία και απλούστερη 
διαδικασία.

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

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ

                ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Η νέα γενιά και οι γονείς
Η γενιά της νέας χιλιετίας, όπως πολλές μελέτες υποστηρίζουν, 

είναι στην πραγματικότητα ΠΑΡΑΧΑΪΔΕΜΕΝΟΙ νέοι που είτε μελαγ-
χολούν μέσα στα παιδικά τους υπνοδωμάτια είτε άσκοπα κάνουν 
διαδικτυακό σέρφινκ, σε αναζήτηση προσωπικής τους ολοκλήρω-
σης. Είναι εύκολο να γίνεσαι επικριτικός απέναντι σε αυτή την γενιά 
που είναι άνω των 22 ετών. Αλλά αυτό είναι απλώς ένα μέρος του 
προβλήματος. Αυτό που είναι πραγματικά ΑΠΑΙΣΙΟ δεν είναι τα παι-
διά μας – είμαστε εμείς, οι ΥΠΕΡΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ γονείς που τα με-
γαλώσαμε και τα κάναμε αυτά που είναι σήμερα. Σκεφθείτε τη συ-
χνά εισηγμένη εμβρίθεια(σοβαρότητα – πολυμάθεια), ότι οι γονείς 
θα πρέπει να δίνουν στα παιδιά τους και τα δύο: ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ. 
Φαίνεται όμως να έχουμε αγνοήσει σημαντικά το δεύτερο μέρος.

Οι περισσότεροι από εμάς ουσιαστικά κάνουμε κάτι σαν συνδυα-
σμό υπερκατεύθυνσης και υπερπροστασίας, ή υπερανάμειξης του 
εαυτού μας στις ζωές των παιδιών μας. Με αποτέλεσμα εκείνοι μη 
έχοντας αντιμετωπίσει τις σκληρές πλέον πλευρές της ζωής, να 
έχουν γίνει εκλεκτά σαν τις ορχιδέες και παράλληλα να είναι ανί-
κανα, μερικές φορές υπερβολικά ανίκανα, να ευημερήσουν στον 
πραγματικό κόσμο μόνοι τους. Πόσο μάλλον σε αυτόν τον κόσμο 
της σημερινής οικονομικής κρίσης.

Πιθανότατα θυμάστε πως ήταν η προηγούμενη γενιά απέναντι 
σε εμάς τους σημερινούς γονείς, έπρεπε να τα βρούμε μόνοι μας. 
Ακόμα και αποπληρωμένες σπουδές, εν αντιθέσει με σήμερα απο-
τελούσαν πολυτέλεια των λίγων αυτών γόνων πλουσίων οικογε-
νειών. Επί πλέον, στις μεγαλύτερες μας τρέλες με τις μηχανές ή 
σε ταξίδια με ένα σακίδιο στην πλάτη, οι γονείς μας δεν στέκονταν 
εμπόδιο «μήπως πάθει κάτι το παιδί μας».

Σήμερα ουσιαστικά, ποθούμε την συνεχόμενη προσοχή των παιδι-
ών μας. Λατρεύουμε να κάνουμε παρέα μα τα βλαστάρια μας και να 
απολαμβάνουμε κάθε οικεία λεπτομέρεια της ζωής τους, με απο-
τέλεσμα να έχουμε τα πάντα και, κυρίως, να έχουμε εξαλείψει το 
χάσμα των γενεών. Οι νέοι ενήλικες πλέον βλέπουν τους γονείς 
τους, και ειδικά, τις μητέρες τους, ως μία πηγή όχι μόνον γνώμης 
και συμβουλής, αλλά επίσης συντροφικότητας και άνεσης.

Η μοντέρνα τεχνολογία κάνει πιο εύκολο το να τα παρέχεις όλα 
από τα παραπάνω. Για πολλούς γονείς είναι φυσικό όχι μόνο να 
απασχολούν τα παιδιά τους με συνεχείς γραπτές συζητήσεις, αλλά 
και να παρακολουθούν κάθε τους κίνηση μέσω της σύγχρονης τε-
χνολογίας, ώστε να εντοπίσουν θέσεις που τους επιτρέπουν κυριο-
λεκτικά να ορμίσουν την ζωή τους. 

Οι γονείς συχνά επιδιώκουν και την ανάμειξη των στην επαγγελ-
ματική ζωή των παιδιών τους. Υπάρχουν ορισμένοι μάλιστα που 
ζητούν να λαμβάνουν μέρος σε συνεντεύξεις για δουλειά τους, κα-
λούν τους πιθανούς εργοδότες και ζητούν λεπτομερή εξέταση των 
συμβάσεων. Με αποτέλεσμα το μήνυμα που λαμβάνουν οι εται-

ρείες και οι μελλοντικοί εργοδότες είναι ένα: Η πρόσληψη του/της 
νέου/νέας δεν είναι αρκετά ανεξάρτητη για να αναλάβουν εκείνοι 
τις επαγγελματικές ευθύνες.

Το να ανατρέφεις νέους ενήλικες μπορεί να φανεί πιο πολύπλοκο 
από τη νηπιακή ηλικία, επειδή οι προκλήσεις αυτής της ηλικιακής 
φάσης – το να δεσμεύεσαι, σε μια καριέρα ή σε μια σχέση – έχει 
μεγάλες δυσκολίες. Αλλά αυτή ήταν πάντα η υπόθεση ακόμα κι 
όταν οι γονείς δεν ήταν τόσο παρεμβατικοί.

Αυτή η γενιά είναι λιγότερο ικανοί να λειτουργήσει σε ένα σκληρό 
κόσμο, εξ αιτίας των υψηλών τους προσδοκιών σχετικά με το πόσο 
εύκολα θα είναι τα πράγματα. Στην ουσία, έχουμε βάλει τα παιδιά 
μας σε ένα βάθρο με πολλούς επαίνους και χωρίς κανένα κανόνα. 

Μετά από μια τέτοια παιδική ηλικία η πραγματικότητα χτυπάει σαν 
φάπα στο πρόσωπο. Μερικοί γονείς δεν ενοχλούνται να μάθουν στα 
παιδιά τους καθημερινές δεξιότητες ζωής και γι’ αυτό αναλαμβά-
νουν το ρόλο του προσωπικού βοηθού. Μάλιστα, το να διευθετούν 
πραγματικά πράγματα, όπως το να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς 
ή να αγοράζουν δώρα για τα μέλη της οικογένειας, έχει γίνει ένας 
ύπουλος τρόπος για τους γονείς με το οποίο μπορούν να διατη-
ρούν την αλληλεξάρτηση. Επομένως, η σημερινή λογική έγκειται 
στο εξής: Αν τα παιδιά μας τα καταφέρουν απλά χωρίς εμάς, αυτό 
πρέπει να σημαίνει ότι γεράσαμε.

Αυτό που κάνει ακόμη πιο πολύπλοκη εικόνα το αναπτυξιακό στά-
διο που είναι γνωστό ως η διαφοροποίηση του εαυτού, η ψυχολο-
γική διαδικασία του να αποφασίζουμε ποιοι είμαστε έξω από την 
οικογένεια μας. Μπορεί να ακούγεται κάπως ειρωνικό, είναι πιθανό 
όμως τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ακέραιες λειτουργικές οι-
κογένειες, να έχουν μεγαλύτερη δυσκολία, επειδή το να μένουν 
ασφαλή μέσα στην οικογένεια είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Γιατί ψυ-
χολογικά και κυριολεκτικά να μετακομίσουν;

Ειδικότερα όταν η μαμά και ο μπαμπάς ξεκάθαρα εκλιπαρούν για 
την συντροφιά τους, μάλιστα, αυτό που πολλοί γονείς φαίνεται 
πραγματικά να θέλουν ένα ενήλικο παιδί το οποίο θα κάνει απλώς 
αυτό που εκείνοι επιθυμούν ή ήθελαν οι ίδιοι να γίνουν. Το να τα 
αφήνεις ελεύθερα σημαίνει να βλέπεις τα παιδιά σου ως ξεχωριστά 
και διαφορετικά όντα από εσένα. 

Εκεί ακριβώς έγκειται η δύσκολη ισορροπία: ανάμεσα στο να είσαι 
ελεύθερος από τις γονεϊκές ευθύνες με θετικό τρόπο και να τον 
νοιώθεις ότι δεν είσαι επιθυμητός από τα παιδιά σου. 

Πρέπει, όμως να καταλάβουμε ότι τα παιδιά μας είναι ξεχωρι-
στές οντότητες που ναι μεν πάντα θα έχουν την υποστήριξη μας 
(εξάλλου μιλάμε για Ελληνικές οικογένειες), θα μάθουν όμως και 
θα μπορέσουν να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις χωρίς φόβο 
και χωρίς την ανάγκη της δικής μας επιβεβαίωσης ότι «πράττουν το 
σωστό».

Εγκύκλιο με την οποία προβλέπονται οι διαδικασίες για τη 
«μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θεώρησης μελετών έργων και υπη-
ρεσιών και των αντίστοιχων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και 
Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών των 
Ο.Τ.Α. Α`, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του ν. 
1069/1980 και του ν. 890/1979», εξέδωσε το υπουργείο Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Συγκεκριμένα το υπουργείο αναφέρει στην εγκύκλιο του: 
“Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α’ 134/27-7-2016 δημοσιεύθηκε 
ο Ν.4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» η ισχύς του οποίου αρχί-
ζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
δηλαδή την 27-7-2016.

 Στο νόμο αυτό και στο άρθρο 51 παρ.3 περιέχονται ρυθμίσεις, 
που αφορούν μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θεώρησης μελετών 
έργων και υπηρεσιών και των αντίστοιχων Ανακεφαλαιωτικών 
Πινάκων και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων 
Εργασιών των Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, των Συνδέσμων τους, των Νο-
μικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους 
και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979 στην αρμό-
δια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 Συγκεκριμένα με τη παρ.3α του άρθρου 51 αντικαθίσταται το 
πέμπτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 209 του ν.3463/2006 (Α’ 
114), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης καθορίζονται τα όρια προϋπολογισμού των μελε-
τών έργων και υπηρεσιών,

πέραν των οποίων απαιτείται θεώρηση, ύστερα από γνώμη 
του οικείου

περιφερειακού συμβουλίου δημοσίων έργων. Όπου στην 
κείμενη νομοθεσία, η θεώρηση αυτή γίνεται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και 
Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ίδιου Υπουργεί-
ου, η αρμοδιότητα αυτή, της θεώρησης, μεταβιβάζεται στην 

αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη τεχνικού συμβουλίου που συγκροτείται στην 
έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του Συντο-
νιστή της ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα και 
αποτελείται από τους:

 i. Τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αναπληρωτή 
του τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 ii. Έναν μηχανικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον 
αναπληρωτή του.

 iii .Έναν μηχανικό της Περιφέρειας στην έδρα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του.

 iv.Έναν κοινό εκπρόσωπο των συνδέσμων ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ 
με τον αναπληρωτή του.

 v.Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με 
τον αναπληρωτή του».

  Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν 
και τις περιπτώσεις, για τις οποίες εκκρεμεί γνωμοδότηση και 
θεώρηση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θεώρησης μελετών και υπηρεσιών των ΟΤΑ 

Από την Ευρώπη 
Σ. Κοσμίδη 

Πολιτικό Μηχανικό – 
Πολιτευτή Ν.Δ. 
Περιφ. Αττικής

Χρήσιμες Ενημερώσεις
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ΟΡΘΟ∆ΟΞΑ ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ

Χριστόφορος 
Τεγερµεντζίδης

Τάσος 
Βαρελάς

Έρευνα, επιμέλεια και παρουσίαση από τον Τάσο Βαρελά με τη συνεργασία του συνθέτη  Χριστόφορου Τεγερμεντζίδη, τακτικό μέλος της  Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.    
Σημαντική στη παρουσίαση αυτή υπήρξε η συνεισφορά της σημερινής Προέδρου κ. Ειρήνης  Μπαϊρακτάρη, όπως και του επί σειρά ετών Πρόεδρου, ιδρυτικού μέλους και στυλοβάτη 

της  ΦI.ΛE.Α.  κ. Αθανάσιου Κατάρα, όσο αφορά ιστορικά στοιχεία και αρχεία που παρουσιάζονται. 
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

Πριν 8 µήνες η στήλη αυτή αφιέρωσε 3 συνε-
χείς δηµοσιεύσεις για ένα θεσµό που κοσµεί µε 
τη παρουσία  και λαµπρύνει µε τη προσφορά του 
τη πολιτιστική, κοινωνική και θρησκευτική ζωή 
της πόλης.

Όµως τα µαντάτα που έρχονται καθόλου καλά 
δεν ακούγονται και στις προβλέψεις δεσπόζουν 
οι αρνητικές σκέψεις, ιδιαίτερα από αυτούς που 
αποφάσισαν να αναλάβουν στις τελευταίες ∆η-
µοτικές εκλογές  τη διακυβέρνηση της πόλης.

Είναι ολοφάνερο το έλλειµµα πολιτισµού σε 
µια πόλη 150.000 µόνιµων κατοίκων και ακόµη 
50.000 εργαζόµενων, που έρχονται εδώ καθηµε-
ρινά από άλλες περιοχές ή ∆ήµους.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι όπως η Ι.Λ.Ε.Α. µε το θαυ-
µάσιο Μουσείο της, η Φιλότεχνη Λέσχη µε  πλού-
σια πολιτιστική δράση, το Λύκειο Ελληνίδων µε 
τους υπέροχους χορευτές του, ο Σύλλογος Γυναι-
κών Θρακοµακεδόνων µεταξύ άλλων και  µε την 
θαυµάσια χορωδία του ήδη γνωστή Πανελλαδικά 
αλλά άγνωστη στη πόλη, το Επισκήνιο, τα Ωδεία - 
∆ηµοτικό και Ιδιωτικά, οι Σύλλογοι Κρητών, Ηπει-
ρωτών, Θεσσαλών, Πόντιων, Πελοποννήσιων και 
άλλοι µε αξιολογότατη πολιτιστική παρουσία 
προσφέρουν ένα ιδιαίτερο  χρώµα στον πολιτι-
σµό, καθώς  αποτελούν µια σπουδαία ξεχωριστή 

πολιτιστική οντότητα, η οποία όµως αγγίζει ένα 
τµήµα µικρό ή µεγάλο και των περιοχών αλλά και 
των κάτοικων αυτής της πόλης.

Ο συνδετικός πολιτιστικός κρίκος όλων των κα-
τοίκων και όλων των περιοχών, είναι ο θεσµός 
που αναφέρθηκε στην αρχή και δεν είναι άλλος 
από τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική.

Στα 50 χρόνια ιστορία της, η Φιλαρµονική δεν 
υποστηρίχθηκε και δεν εντάχθηκε σε κανέναν 
∆ηµοτικό προϋπολογισµό από τις ∆ηµοτικές αρ-
χές, οι οποίες µοναδικό ενδιαφέρον είχαν την 
είσπραξη χειροκροτηµάτων και τον παιάνα της 
προσέλευσης των εκάστοτε ∆ήµαρχων σε τελε-

τές, παρελάσεις και λιτανείες.
Όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν, όταν περίσ-

σευε λίγο «άσπρο ή µαύρο» χρήµα, όταν οι ∆ηµο-
τικοί άρχοντες έδειχναν διάθεση να προσφέρουν, 
τότε έδιναν εντολή στις ∆ηµοτικές επιχειρήσεις 
να µοιράσουν λίγα ψίχουλα έναντι λογαριασµού, 
στους «πένητες» µουσικούς της Φιλαρµονικής 
του ∆ήµου Αχαρνών.

∆ηµοτικές επιχειρήσεις οι οποίες πτώχευσαν η 
µία µετά την άλλη, χωρίς να απολογηθεί καµιά 
από τις εκάστοτε διοικήσεις τους, δυσκόλεψαν 
ακόµη περισσότερο το έργο της Φιλαρµονικής µε 
αποτέλεσµα τη σηµερινή δραµατική κατάσταση.

Τα «Βήµατα Πολιτισµού» οφείλουν να ανα-
δείξουν αυτό το τεράστιο θέµα που αφορά την 
ύπαρξη ενός Θεσµού µε κεφαλαία γράµµατα.

Όλες οι ∆ηµοτικές παρατάξεις πρέπει να πά-
ρουν θέση, ώστε ο πολιτισµός στις Αχαρνές να 
µη δεχθεί ένα ανυπολόγιστο πλήγµα.

Η Φιλαρµονική µε την 50χρονη ιστορία της είναι 
η µουσική φωνή της πόλης, αυτή που ακούγεται 
στις πλατείες και τους µεγάλους δρόµους αλλά 
και στα απόµερα και σκοτεινά δροµάκια. 

Αποτελεί την καρδιά και το συναίσθηµα και η 
φωνή της πρέπει να σηκωθεί και να δυναµώσει. 

Το πνεύµα του πολιτισµού πνίγεται κυριολεκτι-

κά µέσα στη δίνη της κρίσης, µέσα στον µαρασµό 
και το αδιέξοδο των ναρκωτικών, στην κοινωνική 
και πολιτική απαξίωση.

Στην Φιλαρµονική οι γονείς θα φέρουν τα 
παιδιά τους, στο αγαθό και καθαρό µέρος του 
πνεύµατος µε τους µαθητές των Σχολείων και 
Μουσικών Λυκείων να επιβραβεύονται για την 
συµµετοχή τους.

Το κόστος λειτουργίας είναι ασήµαντο µπροστά 
σε αυτό που µπορεί να αποδώσει.

Πρώτα απ’ όλα είναι ο πλέον ασφαλής δρόµος 
µιας ηθικής διαπαιδαγώγησης, απόκτησης δεξιο-
τήτων, ασφαλούς επαγγελµατικής αποκατάστα-
σης αλλά και προβολής επιτευγµάτων πολιτι-
σµού της ευρισκόµενης σε πολιτιστική απραξία 
πόλης µας, συγκριτικά µε το µέγεθος και την 
ιστορία της.

Η Φιλαρµονική αποτελεί θεσµό, δηλαδή  την 
ενσάρκωση της απαίτησης  του λαού για τον 
µουσικό πολιτισµό, πράγµα που µόνο αυτή µπο-
ρεί να πραγµατοποιήσει µε τη καλύτερη ποιότη-
τα και το µικρότερο κόστος. 

Η Φιλαρµονική ιδρύθηκε εδώ και µισό αιώνα, 
δεκαετίες ολόκληρες πριν από ∆ηµοτικές επιχει-
ρήσεις που στη πλειοψηφία απέτυχαν στην απο-
στολή τους, παρ’ ότι στοίχησαν χιλιάδες φορές 
ακριβότερα από το κόστος της Φιλαρµονικής.

Η σηµερινή ∆ιοίκηση πρέπει να προχωρήσει 
στην αναβάθµιση της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής 
µε ή χωρίς τις υφιστάµενες και προϊστάµενες ∆η-
µοτικές επιχειρήσεις, για να δώσει µια νέα ώθηση 
στη µουσική πραγµατικότητα του τόσο υποβαθ-
µισµένου ∆ήµου µας.

Η Φιλαρµονική χρειάζεται πολλή δουλειά, αγά-
πη και προσοχή. 

Την Φιλαρµονική την χρειαζόµαστε και πρέπει 
να ζήσει για να αποδώσει στον Αχαρναϊκό λαό, το 
µέρος του πολιτισµού που της αναλογεί.

Το µέλλον ενός θεσµού 

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών Θρακοµακεδόνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Φίλες και φίλοι. 

Η ∆ΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών Θρακοµακεδόνων σας προσκαλεί σε 

συνεστίαση µελών και φίλων που διοργανώνει την Κυρι-

ακή 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13.30 µ.µ στην αίθου-

σα συνεστιάσεων «Ο ΒΛΑΧΟΣ» 19ο χλµ Λεωφ. Πάρνηθας. 

Προσκεκληµένοι στην εκδήλωση είναι ο Πρόεδρος Κος 

Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς Βουλευτές και πολιτευτές 

της Νέας ∆ηµοκρατίας. 

Η πρόσκληση καλύπτει πλήρες µενού και ποτά. 

Τιµή πρόσκλησης 20 ευρώ. Ώρα προσέλευσης 13.30

Τηλ εποικ. 6945424992 - 6973342486

Θα είναι µεγάλη µας χαρά και τιµή να παρευρεθείτε.

Η Προεδρος  Ο Γραµµατέας

Γεωργία Βλάχου  Γεωργ. Χριστακόπουλος 

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΙΣΜΟΥ

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2016-2017

ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ∆ΑΜΑΣΚΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΩΝΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΟΣ: ΑΝΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ∆ΕΓΑΙΤΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΝ: ΣΠΥΡ/ΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

& ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΑΠΟΣΤ. ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΧΑΛΗΣ
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Συνάντηση του Συμβ. Πρόληψης Παραβατικότητας 

του Δήμου Αχαρνών με τον Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσι-
ας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη είχε το Τοπι-
κό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας και 
Εγκληματικότητας – Κοινωνικής Παρέμβασης 
του Δήμου Αχαρνών για την αντιμετώπιση της 
έξαρσης της παραβατικότητας. 

Το Συμβουλίου Παραβατικότητας μετέφερε 
στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, τις 
ανησυχίες της δημοτικής αρχής, των συλλόγων, 
των φορέων και των πολιτών για την έξαρσης 
της παραβατικότητας στον Δήμο Αχαρνών και 
κατέθεσαν τα αιτήματα, όπως αυτά καταγρά-
φηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Τοπι-
κού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας 
και Εγκληματικότητας – Κοινωνικής Παρέμβα-
σης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αχαρνών. 
Τα μέλη του συμβουλίου ξεκαθάρισαν ότι 

απαιτούνται άμεσα και δραστικά μέτρα απέ-
ναντι στην έξαρση της παραβατικότητας στις 
Αχαρνές, διεκδικώντας τα εξής:

1. Ενίσχυση του Α.Τ. Αχαρνών με αξιόμαχα 
στελέχη της ΕΛ.ΑΣ καθώς και με υλικοτεχνική 
υποδομή, ώστε το τοπικό τμήμα να μπορέσει 
να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της 
περιοχής των Αχαρνών. 

2. Εντονότερη Αστυνόμευση των “προβλημα-
τικών” περιοχών και αύξηση των περιπολιών σε 
αυτές τις περιοχές. 

3. Εμπλοκή των Ομάδων Πρόληψης και Κα-
ταστολής Εγκλήματος (ΟΚΠΕ) με συνεχή πα-
ρουσία ώστε να συνδράμουν στην πάταξη της 

παραβατικότητας στις Αχαρνές. 
4. Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου κατά 

της παραβατικότητας και καθορισμός υλοποιή-
σιμων και ρεαλιστικών στόχων και όχι αποσπα-
σματικών μέτρων.

5. Εφαρμογή του Συμφώνου Συνεργασίας που 
έχει υπογράψει ο Δήμος Αχαρνών με την ΕΛ.ΑΣ 
και υλοποίηση της δέσμευσης για ίδρυση αστυ-
νομικού τμήματος στην περιοχή της Αυλίζας. 

Το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του 
Δήμου Αχαρνών διευκρίνισε ότι η λήψη άμεσων 
μέτρων είναι επιβεβλημένη και κατεπείγουσα, 
καθώς οι κάτοικοι στον Δήμο Αχαρνών αντιμε-
τωπίζουν καθημερινά δυσμενείς καταστάσεις 
παραβατικών συμπεριφορών και βρίσκονται σε 
πλήρη απόγνωση.

Η ΔΗΦΑ συμμετέχει 
στην «Παγκόσμια Ημέρα 
για την ψυχική Υγεία»

 Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, συμμετέχει στην Παγκό-
σμια Ημέρα για την Ψυχική Υγεία του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας του ΟΗΕ, στις 10 Οκτωβρίου 2016,

Για το έτος 2016 η Παγκόσμια Ημέρα για την Ψυχική 
Υγεία έχει ως θέμα: «Πρώτες Βοήθειες για Βλάβες Ψυχικής 
Υγείας», εστιάζοντας στην πρόληψη και την αντιμετώπιση 
της κατάθλιψης στους χώρους εργασίας. 

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ανέλαβε την ενημέρω-
ση των ενδιαφερόμενων, διανέμοντας και αναρτώντας, 
φυλλάδιο και αφίσα, με οδηγίες για την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση της κατάθλιψης στους χώρους εργασί-
ας, τις οποίες θα είναι χρήσιμο να γνωρίζουν οι εργαζό-
μενοι στο Δήμο Αχαρνών και τα Νομικά Πρόσωπα, καθώς 
και οι δημότες που επισκέπτονται οποιοδήποτε από τα 
δημοτικά κτίρια. 

Την επιστημονική επιμέλεια του υλικού έχει αναλάβει ο 
Δρ Σαμουήλ Ζορμπάς, MD, MSc, Ειδικός Ιατρός Εργασίας 
της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών και ο Δρ Θεόδωρος 
Μπάζας, MD, PhD, Ειδικός Ιατρός της Εργασίας, Αντιπρό-
εδρος της Επιτροπής Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Φι-
λοθέης-Ψυχικού, Ανώτερο Μέλος της Σχολής Ιατρικής της 
Εργασίας του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών του Λονδίνου 
και πρώην Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
για τις Μη Μεταδοτικές Ασθένειες, για την Περιφέρεια της 
Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξήρε τον 
πρόεδρο της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργο Δα-
σκαλάκη για την πρωτοβουλία που ανέλαβε η ΔΗΦΑ και 
αφορά ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για τους συνεργάτες της 
δημοτικής αρχής, το προσωπικό του Δήμου Αχαρνών και 
των Νομικών του προσώπων.
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-  Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του 25ου Εισαγωγικού Διαγωνι-
σμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΣΔΔΑ) -  Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), κατά τη συνε-
δρίαση της 26/09/2016, εξέδωσε την προκήρυξη του 25ου Εισα-
γωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης.

 Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για την 25η εκ-
παιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατόν εξήντα (160), οι οποίοι 
κατανέμονται στα τμήματα της ΕΣΔΔΑ .

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα ξεκινήσει στις 
3 Οκτωβρίου 2016 και θα διαρκέσει έως τις 24 Οκτωβρίου 2016

-  Στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η βουλευτής 
Αττικής Εύη Χριστοφιλοπούλου κατέθεσε στη Βουλή Αναφορά 
με την επιστολή του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Δημο-
τικής Κοινότητας Καπανδριτίου σχετικά με την επικείμενη κα-
τάργηση του Αστυνομικού Τμήματος & του Τμήματος Ασφαλεί-
ας Καπανδριτίου Αττικής το οποίο συνοδεύεται από κατάλογο 
2056 υπογραφών κατοίκων της περιοχής.

-  Στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του 
το πρώτο e- λεκτρονικό αστυνομικό τμήμα, παρέχοντας υπηρε-
σίες με ένα «κλικ». Άδειες διαμονής, δελτία ταυτότητας, άδειες 
εργασίας, άδειες κατοχής όπλων, άδεια κυκλοφορίας μοτοπο-
δηλάτων, δηλώσεις κλοπών, αιτήσεις αντιγράφων, καταγγελίες, 
είναι μόνο μερικές από τις περίπου 70 υπηρεσίες που θα παρέ-
χει η Ελληνική Αστυνομία μέσω διαδικτύου, παρακάμπτοντας τις 
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

- Μία ημέρα θα απαιτεί η ίδρυση επιχείρησης ως αποτέλεσμα 
της απλοποίησης, συντόμευσης και ενοποίησης διαδικασιών 
που προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε δια-
βούλευση. Πηγές του υπουργείου Οικονομίας ,τόνιζαν ότι σήμε-
ρα απαιτούνται κατά μέσο όρο 38 ημέρες, ενώ βασική καινοτο-
μία είναι η ενοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών σε 
μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα 
έχει άμεση πρόσβαση.

- Μήνας νέων μειώσεων στις συντάξεις για 293.000 συνταξι-
ούχους θα είναι ο Οκτώβριος, καθώς θα περικοπούν 33.000 επι-
κουρικές (όσες υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ μαζί με την κύρια και 
δεν είχαν επαναϋπολογιστεί) καθώς και άλλες 260.000 συντάξεις 
διπλοσυνταξιούχων, λόγω της διπλής κράτησης της εισφοράς 
ασθενείας 6%.

- Εντολή για την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας απογραφής 
των κινητών (καταθέσεων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, δι-
αθεσίμων στην ΤτΕ ομολόγων, τίτλων του ελληνικού δημοσίου, 
πράξεων repos), ακινήτων, δανείων, μισθώσεων, συμβάσεων, 
εγγυήσεων, εκκρεμών συντάξεων -  παροχών, δικών, κ.ά. δί-
νει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος στα 
Ταμεία κύριας ασφάλισης, τα οποία θα συγχωνευτούν από την 
1/1/2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

- Στο νέο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων περνούν έξι νέες 
ΔΕΚΟ και συγκεκριμένα η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, η ΔΕΗ, οι Κτιριακές Υπο-
δομές, η ΕΛΒΟ, και η Αττικό Μετρό, ενώ , εκτός απροόπτου, δεν 
εντάσσονται στη νέα λίστα η ΕΑΒ αλλά και ο ΑΔΜΗΕ.

- Ο επανυπολογισμός των συντάξεων γίνεται με βάση το συ-
ντάξιμο ποσό, τις συντάξιμες αποδοχές, ξεκαθάρισε ο υπουρ-
γός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος σημειώνοντας πως δεν κόβονται 
επικουρικές συντάξεις όταν το άθροισμα κύριων και επικουρι-
κών είναι από 1300 ευρώ και κάτω. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε 
πως εάν έχουν γίνει περικοπές σε τέτοιες συντάξεις είναι λάθος 
και θα διορθωθεί.

- Έλλειμμα 1.933 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1.751 εκατ. 
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσίασε την περίο-
δο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2016, το ταμειακό αποτέλεσμα της 
κεντρικής διοίκησης σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋ-
πολογισμού διαμορφώθηκαν σε 29.934 εκατ. ευρώ, από 27.994 
εκατ. ευρώ πέρυσι.

- Με νέα φοροεπιδρομή -  έμμεση-  έρχονται αντιμέτωπα τα 
νοικοκυριά, σε περίπου 20 μέρες. Ο λόγος, για την τσουχτερή 
τιμή του πετρελαίου θέρμανσης το οποίο ακριβαίνει εξαιτίας 
του νέου αυξημένου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αλλά και του 
ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, το πολύτιμο αγαθό για την επιβίωση 
των οικογενειών, θα πωλείται σε σχέση με την αντίστοιχη εναρ-
κτήρια περίοδο της διάθεσής του, κατά 11% ακριβότερο.

- Σε περαιτέρω απλοποίηση των διατάξεων του Κώδικα Φορο-

λογίας Εισοδήματος, του Κώδικα ΦΠΑ και του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων έχει δεσμευτεί να προχωρήσει η κυβέρνηση 
με το συμπληρωματικό Μνημόνιο ΙΙΙ το οποίο υπέγραψε τον πε-
ρασμένο Ιούνιο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καταργήσει εκα-
τοντάδες φοροαπαλλαγές επιχειρήσεων, να τροποποιήσει διατά-
ξεις που προβλέπουν φορολογικά κίνητρα, αλλά και να εξαλείψει 
περιττές διαδικασίες υποβολής δηλώσεων.

- Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγαλύτερη διάσωση επιχείρησης 
στη σύγχρονη ιστορία του τόπου και μαζί το «παράθυρο» για 
την επίλυση του μεγαλύτερου προβλήματος της ελληνικής οι-
κονομίας. Το σχέδιο εξυγίανσης του Μαρινόπουλου, το οποίο 
σύμφωνα με πληροφορίες εξασφάλισε την έγκριση της πλει-
ονότητας των πιστωτών εκτιμάται πως θα αποτελέσει «οδηγό» 
για τη ρύθμιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων που 
ταλανίζουν χιλιάδες επιχειρήσεις.

- Ενισχυμένες βγαίνουν οι εθνικές θέσεις από τα πορίσματα 
της Επιτροπής Ανεξάρτητων Ειδικών και στους τρεις άξονες της 
διαπραγμάτευσης, δηλαδή συνδικαλιστικός νόμος, ομαδικές 
απολύσεις, συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως διαβεβαιώνει ο 
υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, σε δήλωσή του στο 
ΑΠΕ- ΜΠΕ, καθώς, όπως εξηγεί, αυτές δεν αποσκοπούν, παρά 
στην επανένταξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.

- Περισσότερους φόρους που αγγίζουν το 1,9 δισ. ευρώ πλή-
ρωσαν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στο οκτάμηνο Ιανουα-
ρίου -  Αυγούστου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα 
κυρίως λόγω των φοροεισπρακτικών μέτρων που επιβλήθηκαν 
με το τρίτο Μνημόνιο. Παρά την έκρηξη των «φρέσκων» ληξι-
πρόθεσμων οφειλών στην εφορία που έφθασαν στα 8,37 δισ. 
ευρώ από την αρχή του έτους, τα φορολογικά έσοδα που εισέρ-
ρευσαν στα δημόσια ταμεία ανήλθαν στο οκτάμηνο Ιανουαρίου 
-  Αυγούστου στα 28,019 δισ. ευρώ έναντι 26,168 δισ. ευρώ 
το αντίστοιχο διάστημα του 2015, ενώ υπερβαίνουν κατά 364 
εκατ. ευρώ τον προβλεπόμενο στόχο.

- Τέσσερις στου δέκα εργαζόμενοι και σχεδόν οι έξι στους δέκα 
νέοι ηλικίας έως 24 ετών φοβούνται ότι θα απολυθούν μέσα 
στους επόμενους έξι μήνες. Την αύξηση του φόβου της απόλυ-
σης κατά 2% και τα ποσοστά καταγράφει συγκριτική έρευνα της 
Randstad σε δείγμα 405 ατόμων.

-  Μέσα σε ένα διάστημα πέντε ετών, οι αποδοχές των 586 
ευρώ από μέσος μισθός μερικής απασχόλησης, που ήταν τον 
Ιανουάριο του 2011 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, απέκτη-
σαν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο και συμβολισμό, καθώς 
σήμερα αποτελούν πλέον τον κατώτατο βασικό μισθό πλήρους 
απασχόλησης για τουλάχιστον 200.000 εργαζόμενους.

- Καμία νέα - για αιτήσεις από την 1/1/2015 και μετά-  επικουρι-
κή σύνταξη δεν θα απονέμει το ΕΤΕΑ έως ότου λάβει οδηγίες από 
το υπουργείο Εργασίας για τον τρόπο υπολογισμού τους, με τον 
νόμο Κατρούγκαλου.Το «μπλόκο» στις νέες επικουρικές (γήρατος, 
αναπηρίας και θανάτου από 1- 1- 2015) βάζει έγγραφο του ΕΤΕΑ 
που, ταυτόχρονα, προβλέπει ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν 
υποστεί περικοπές θα ενημερωθούν για την «αναπροσαρμογή» 
των συντάξεών τους με ενημερωτικά σημειώματα το... Νοέμβριο.

- Στα δικαιώματα των καταναλωτών σχετικά με τον βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό τους σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ ανα-
φέρεται κείμενο που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας. 

 - Τη δυνατότητα να μειώσουν τον «λογαριασμό» του φετινού 
ΕΝΦΙΑ διορθώνοντας λάθη και παραλείψεις που είχαν γίνει στα 
στοιχεία των ακινήτων τους, τα οποία απεικονίζονται στο έντυπο 
Ε9, έχουν οι φορολογούμενοι. Από την περασμένη εβδομάδα, 
ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δή-
λωση Ε9. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και τις 30 
Νοεμβρίου, το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ 
μειώνεται κατά 50%, δηλαδή περιορίζεται στα 50 ευρώ. Η υποβο-
λή τροποποιητικών- διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων 
(Ε9) γίνεται μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.

- «Φρένο» στην ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν στις ουρές 
της εφορίας χιλιάδες φορολογούμενοι προκειμένου να συμ-
ψηφίσουν τις φορολογικές τους οφειλές (φόρο εισοδήματος, 
ΕΝΦΙΑ) με επιστροφές φόρων που δικαιούνται επιχειρεί να βά-
λει τώρα το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με το σχέδιο της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο θα υλοποιηθεί 
σε δυο στάδια θα δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους τους φο-

ρολογούμενους να προχωρούν ηλεκτρονικά σε συμψηφισμούς 
οφειλών με εκκαθαρισμένες επιστροφές φόρων. 

- H υπερφορολόγηση των συνεπών φορολογουμένων και των 
οργανωμένων επιχειρήσεων στραγγαλίζει την οικονομική δρα-
στηριότητα, με τα νοικοκυριά να υφίστανται συνεχή μείωση στο 
διαθέσιμο εισόδημά τους, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο 
δελτίο για την οικονομία που κυκλοφόρησε χθες και παράλληλα 
τονίζει ότι αυξήθηκε κατά 4,6% ο μέσος μισθός ανά εργαζόμενο 
στον δημόσιο τομέα, την περίοδο από τον Ιούλιο του 2015 ως 
τον Ιούλιο του 2016.

- «Πράσινο φως» για τη χορήγηση προσωρινών συντάξεων σε 
όσους υποψήφιους συνταξιούχους -  πρώην ελεύθερους επαγ-
γελματίες περιορίσουν την οφειλή τους στα 20.000 ευρώ «ανά-
βει» ο ΟΑΕΕ. Με βάση την εγκύκλιο αθροιστικά, οι οφειλές δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο παρακράτησης που 
είναι 20.000 ευρώ (14.202 ευρώ + επιβαρύνσεις και πρόσθετα 
τέλη). 

- Επιπλέον φόρους θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογού-
μενοι το 2017, όπως προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογι-
σμού, που θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή. Με το νέο προϋπολο-
γισμό, η κυβέρνηση προβλέπει, ότι με νέα εισπρακτικά μέτρα 4,5 
δισ. ευρώ που θα λάβει μέσα στο 2017, θα επιτύχει πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ. Και παρά την φοροεπιδρομή που θα 
«ψαλιδίσει» το διαθέσιμο εισόδημα, προβλέπει ότι στο τέλος θα 
έρθει και ισχυρή ανάπτυξη στη χώρα 2,7%.

- Πολλαπλασιάζονται καθημερινά οι κατασχέσεις περιουσι-
ακών στοιχείων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. 
Σύμφωνα με Το Βήμα της Κυριακής, συνολικά έχουν πραγμα-
τοποιηθεί 774.321 κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, κατα-
θέσεων και εισοδημάτων για χρέη στο Δημόσιο, ενώ συνολικά 
κινδυνεύουν με κατάσχεση πάνω από 1.541.900 φορολογού-
μενοι και επιχειρήσεις λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών σε εφορίες 
και τελωνεία.

- Ξεκινά σε 15 ημέρες η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η 
επιβάρυνση λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 
θα φτάσει τουλάχιστον στα 5- 6 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει 
ότι για μια τετραμελή οικογένεια που καταναλώνει τουλάχιστον 
έναν τόνο ετησίως - 1200 λίτρα-  θα αφαιρεθούν από το καθαρό 
εισόδημα τουλάχιστον 72 ευρώ. Αν η διεθνής τιμή κινηθεί στα 
σημερινά επίπεδα, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες, ένα λίτρο να 
κοστίζει ακόμη και κάτω από 90 λεπτά.

- Ούτε εφέτος οι φορολογούμενοι έχουν τη νομική υποχρέω-
ση να κρατούν αποδείξεις, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών Τρύφων Αλεξιάδης στον ΑΝΤ1. Συγκεκριμένα, ανέφερε 
ότι όπως το 2015 έτσι και για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν 
φέτος και θα δηλωθούν στην εφορία το 2017 δεν θα υπάρχει η 
σχετική υποχρέωση αφού άλλωστε δεν το προβλέπει η σχετική 
νομοθεσία.

- Παράθυρο για αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρισμού ανοίγει 
η τροπολογία που κατέθεσε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος 
-  Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης στο νομοσχέδιο για την ΥΠΑ, 
προκειμένου να εξαλειφθεί ως το τέλος του 2017 το έλλειμμα 
από τον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ, ένα έλλειμμα που αν δεν 
ληφθούν μέτρα, ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) προβλέπει ότι 
θα διαμορφωθεί σωρευτικά στο τέλος του 2017 στα 446,59 εκατ. 
ευρώ και ως τρέχον έλλειμμα στα 159,42 εκατ. ευρώ!

- Έως 50 ευρώ θα είναι, κατ’ ανώτατο όριο, η κάθε δόση για 
την παρακράτηση των διαφορών που προκύπτουν λόγω των 
αναδρομικών περικοπών στις συντάξεις. Κάθε δόση δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 1/10 (10%) του ακαθάριστου ποσού της νέας 
σύνταξης για συντάξεις μέχρι 1.000 ευρώ και το 1/6 για το μέ-
ρος που τυχόν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

- Η επίσχεση εργασίας που θα «καλύπτεται» ασφαλιστικά (για 
παροχές και σύνταξη) θα έχει πλέον διάρκεια πέντε μηνών και όχι 
ένα μήνα, όπως ίσχυε μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Αυτό ανακοίνωσε 
στη Βουλή ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπου-
λος, δηλώνοντας ότι από αυτή την ημερομηνία έκανε δεκτή σχε-
τική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους.

- Ενεργοποιείται ο νέος αναπτυξιακός νόμος και από τις 12 
Οκτωβρίου επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για 
επενδυτικά τους σχέδια διεκδικώντας την παροχή φορολογι-
κών απαλλαγών και χρηματοδοτικών ενισχύσεων συνολικού 
προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες 
στο site του ΒΕΑ

ÌéêñÜ... êáé åíäéáöÝñïíôá
ÅðéìÝëåéá: ÃéÜííçò Íéþñáò 
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα 12/9/2016 στις 
12:30 στο εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου, που 
βρίσκεται στην αυλή του σχολείου μας, ο Αγια-
σμός για την έναρξη του σχολικού έτους.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Αχαρνών, Ιλίου και Πετρουπό-
λεως κ.κ. Αθηναγόρας συνεπικουρούμενος από 
τον πνευματικό του σχολείου μας, πατέρα Χα-
ράλαμπο. Με την παρουσία του μας τίμησε ο 
Δήμαρχος Αχαρνών, κ. Κασσαβός Ιωάννης και οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Ναυροζίδου και Μι-
χάλης Βρεττός.

Στα παιδιά ευχήθηκαν για τη νέα σχολική χρο-
νιά ο Δεσπότης μας, ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι καθώς επίσης και ο διευθυντής του 
αδελφού σχολείου «Ελληνοαγγλική Αγωγή» κ. 
Χριστόδουλος Κακαδιάρης.

Θρησκευτική και Πολιτική ηγεσία 
στον Αγιασμό του Σχολικού έτους 2016-2017

60 Χρόνια Μοντεσσοριανά Σχολεία
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49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:2102469576 ,2102464760 
e-mail : :info@perrakistours.gr   url :www.perrakistours.gr 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ  

Οκτώβριος 
2ήμερη εκδρομή:15-16 Oκτώβρη   2016 (Σαββατο-Κυριακή)  

ΒΟΛΟ-ΓΤΡΟ ΠΗΛΙΟΤ  
Περιλ/ται διαμονή 1 νύχτα με πρωινό σε ξενοδοχείο , μεταφορά . Εισιτ 65 Ε  

 

Aπογευματινή επίσκεψηΟ.ΕΥΡΑΙΜ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
Κυριακή 23/10 εισιτ. 5Ε /άτομο 

Μονοήμερη εκδρομή Αγ. Θεοδώρα-Σρίπολη 
Κυριακή 30/10 εισιτ. 17Ε/ άτομο 

Aπογευματινή επίσκεψη Αγ. Νεκτάριος -Λαύριο 
Κυριακή 6/11 εισιτ. 8Ε /άτομο 

 

7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: 23/10-30/10  ΝΑΠΟΛΗ!!! 
EΡΚΟΤΛΑΝΟΤΜ-ΠΟΕΙΔΩΝΙΑ-ΟΡΡΕΝΣΟ-ΚΑΠΡΙ-ΚΟΣΙΕΡΑ 
ΑΜΑΛΦΙΣΑΝΑ  
(Περιλ/ται μετακινήσεις με λεωφορείο ,εισιτ. πλοίου Ελλάδα-Ιταλία -Ελλάδα, διατροφή, 
περιηγήςεισ , ξεναγήςεισ, φόροι, αςφάλεια, ςυνοδόσ γραφείου)   εισιτήριο από 560Ε / άτομο --- 

πληροφορίες στο τηλ. 210-2469576 
 

17-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
4 ημερη ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΑ ΛΟΤΣΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΚΟΡΘΣΑ-ΚΑΣΟΡΘΑ—

ΕΔΕΑ-ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ 
Περιλ/ται μετακινήσεις με λεωφορείο  ,1 διαν/ςη ςε ξενοδοχειο με πρωινό,  περιηγήςεισ , 
ξεναγήςεισ, φόροι, ςυνοδόσ γραφείου, δώρο ζνα γευμα!)   εισιτήριο από 150Ε / άτομο --- 

πληροφορίες στο τηλ. 210-2469576 
 
 

 

Πληρώθηκε µέρος 
των οφειλών στη 

Φιλαρµονική Αχαρνών

Στην καταβολή µέρους (50%) των οικονοµικών υπο-
χρεώσεων προς τους µουσικούς της Φιλαρµονικής 
Αχαρνών προχώρησε, πριν λίγες ηµέρες, η ∆ΗΚΕΑ 
και η πρόεδρός της Μαρία Ναυροζίδου η οποία, όπως 
ενηµέρωσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από σχετική 
ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης «Αχαρνείς»-
Αυτόνοµη Ριζοσπαστική Κίνηση, Οδυσσέα Καµπόλη, 
θα έχει τακτοποιήσει πλήρως την εκκρεµότητα έως τα 
τέλη Οκτωβρίου παρά τα οικονοµικά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει ο ∆ήµος

Υπενθυµίζεται ότι οι µουσικοί της Φιλαρµονικής ζη-
τούσαν την εξόφληση των παλαιών χρεών, τονίζοντας 
ότι τα έξοδα της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής είναι µηδα-
µινά και αντιστοιχούν ετησίως µε το µισθό ενός ή δύο 
υπαλλήλων του δήµο. Επιπλέον, στην απόφαση της 
Γενικής τους συνέλευσης παρέθεταν µια σειρά προτά-
σεων για το παρόν και το µέλλον της Φιλαρµονικής, 
θεωρώντας ότι αποτελούν µονόδροµο για την οµαλή 
λειτουργία της. Η Φιλαρµονική συµπληρώνει 50 χρόνια 
διαρκούς παρουσίας στα πολιτιστικά δρώµενα της πό-
λης. Αναδηµοσίευση από http://doxthi.gr

Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου εργαζοµένων στο ∆ήµο 
Αχαρνών παραβρέθηκε την περασµένη ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γι-
άννης Κασσαβός έπειτα από πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Συλλόγου. 

Στην οµιλία του ο κ. Κασσαβός τόνισε το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι 
στον ∆ήµο Αχαρνών είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη λειτουρ-
γία του δήµου και ότι η διοίκηση στηρίζεται στις δυνατότητες και τον 
επαγγελµατισµό τους. 

Το προσωπικό των υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών και των Νοµι-
κών Προσώπων, είναι αυτοί είναι που ανταποκρίνονται σε τακτικές 
και έκτακτες ανάγκες της πόλης, αυτοί που καλούνται να αντιµετωπί-
σουν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα που παρουσιάζονται καθώς και 
να καλύψουν ανάγκες ή/και προσδοκίες των συµπολιτών µας. 

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός έκανε µια 
σύντοµη αποτίµηση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου Αχαρνών 
και τους λόγους και τις πολιτικές του παρελθόντος που οδήγησαν 
την εµπλοκή του Οικονοµικού Παρατηρητηρίου στην οικονοµική εξυ-
γίανση του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ο στόχος της διοίκησης του ∆ήµου Αχαρνών αλλά και των πολιτι-
κών προϊσταµένων του Οικονοµικού Παρατηρητηρίου - δηλαδή της 
ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότη-
σης - είναι να «ορθοποδήσει» ο ∆ήµος Αχαρνών οικονοµικά, χωρίς να 
θιγούν οι εργαζόµενοι και κυρίως χωρίς να επιφορτιστούν το βάρος 
της εξυγίανσης οι δηµότες. 

Όπως έχει δηλώσει άλλω-
στε και ο Υπουργός Εσωτε-
ρικών και ∆ιοικητικής Ανασυ-
γκρότησης κ. Κουρουµπλής 
«η διαδικασία της εξυγίανσης 
ποικίλλει από δήµο σε δήµο 
και δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη, 
αύξηση των τελών, απολύ-
σεις και οτιδήποτε άλλο θα 
επιβαρύνει τον δηµότη»

Οι νόµοι και οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία και τις δυνατό-
τητες παρέµβασης του Οικονοµικού Παρατηρητηρίου δεν αναφέρουν 
πουθενά για απολύσεις προσωπικού.

Η δηµοτική αρχή στηρίζεται στις δυνατότητες του προσωπικού και 
είναι πάγια θέση της ότι µε σκληρή δουλειά, συλλογική προσπάθεια 
και συνεργασία, ο ∆ήµος Αχαρνών µπορεί να προσφέρει ουσιαστικές, 
αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες στους δηµότες.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών στη Γενική 
Συνέλευση των εργαζοµένων 

∆ράσεις Πολιτιστικής 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρνών

Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων του Τµήµατος Πολιτιστικής Εκ-
παίδευσης της ∆ιεύθυνσης Παιδείας Πολιτισµού Αθλητισµού και 
Νέας Γενιάς για τους µήνες Οκτώβριο και ∆εκέµβριο 2016 περι-
λαµβάνει: «Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες για παιδιά ∆ηµοτικού 
και Γυµνασίου», το πρόγραµµα «Γνωρίζοντας διάσηµους Ζωγρά-
φους», το πρόγραµµα “Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης» και οι «Εβδοµά-
δες Ανταλλαγής βιβλίων»
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΧΟΡΟΥ -ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ

Γιατί τα πάντα είναι δυνατά - Πόλη Μαγική ερωτική …

 Έτσι γιατί ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε...!!!

Τ   ον συναντήσαμε που αλλού εκεί στην 
γειτονιά του στον Κόκκινο Μύλο και «τολ-
μήσαμε» να τον ρωτήσουμε κάτι γύρω 

από την πρωτογενή ιδέα και πρωτοβουλία του 
για αυτό το πράγματι πρωτόγνωρο και καινοτόμο 
εγχείρημα που έλαβε χώρα το τριήμερο 23-24-25 
Σεπτεμβρίου 2016 και που το ονόμασε Πρώτο ΦΕ-
ΣΤΙΒΑΛ Μουσικής και χορού -Κόκκινου Μύλου.

Μιλάμε φυσικά για τον Αντώνη Σουλακέλλη και 
ο οποίος σαν πραγματικός χείμαρρος η απάντησή 
του, με μάτια που έλαμπαν από χαρά, αλλά και 
με έναν έντονο προβληματισμό γύρω από κάποια 
οργανωτικά ζητήματα τα οποία προέκυψαν είτε 
από την αλλαγή του χώρου του τριήμερου είτε 
από την εμφάνιση κάποιων προβλημάτων γύρο 
από τα Ηχοσυστήματα αλλά και από το γεγονός 
ότι 3 γκρουπ από τα 15 του συνόλου που δήλω-
σαν την συμμετοχή τους για διάφορους λόγους 
δεν κατάφεραν να κάνουν την προγραμματισμέ-
νη τους παρουσία.

Όπως μας υπογραμμίζει «Το Πρώτο Φεστιβάλ 
Μουσικής και Χορού στο Κόκκινο Μύλο Αχαρνών 
23/9/16, 24/9/16, 25/9/16 τελείωσε, με άριστη 
παρουσία όλων των Μουσικοχορευτικών Σχημά-
των που πραγματικά εντυπωσίασαν και με την 
παρουσία αρκετών κατοίκων να παρακολουθούν 

αυτές τις εκδηλώσεις. 
Γιατί ο Κόκκινος Μύλος ήταν, είναι, και πάντα 

θα είναι παραγωγός ταλέντου όχι μόνο μουσικής 
αλά και άλλων τεχνών και πάντα θα είναι καινοτό-
μος σε ιδέες και προσφορά. Οι Κοκκινομυλιώτες 
κάτοικοι πάντα ήταν αγωνιστικοί και διεκδικητικοί 
σε ΟΛΟΥΣ τους τομείς της πολιτικής –κοινωνικής- 
πολιτιστικής –αθλητικής ζωής μας.

Η διάθεση και η παρουσία ΟΛΩΝ των ντόπιων 
καλλιτεχνών ανταποκρινόμενοι στην πρωτογενή 
ιδέα και πρωτοβουλία μου, ένωσαν τις δυνάμεις 
τους παντρεύοντας τους ήχους και τον χορό σε 
όλα τα είδη της μουσικής ώστε το παραπάνω τρι-
ήμερο να μείνει αξέχαστο στους συντοπίτες μας. 

Παράλληλα έδωσε το έναυσμα κατά γενική ομο-
λογία να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια 
από ΟΛΟΥΣ μας και να αποτελέσει Κοινή συνιστα-
μένη ΟΛΩΝ μας ώστε αυτό το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙ-
ΚΗΣ και χορού να αποκτήσει χαρακτήρα θεσμού 
με απώτερο σκοπό και στόχο την ανάδειξη και 
προβολή αφενός μεν των τοπικών καλλιτεχνών 
ΟΛΩΝ των τεχνών (Μουσική – χορός – θέατρο - 
εικαστικά κ.α. ).

Και τέλος να αποτελέσει την ψυχαγωγία και δι-
ασκέδαση ΟΛΩΝ των κατοίκων του Κόκκινου Μύ-
λου και της πόλης μας, ιδιαίτερα τους θερινούς 

μήνες και όχι μόνο καθώς και να αποτελέσουμε 
και το παράδειγμα και για άλλες γειτονιές του δή-
μου μας και βέβαια δεν παρέλειψε να στείλει και 
το μήνυμα του προς κάθε Κοκκινομυλιώτη και όχι 
μόνο πώς: 

Η προσπάθεια όλων μας πρέπει να είναι από κοι-
νού σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής,πολιτιστικής 
και αθλητικής ζωής μας, προκειμένου να πετύχου-
με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα παιδιά 
μας για εμάς και για την περιοχή μας για την πόλη 
μας πάμε όλοι μαζί λοιπόν γιατί μπορούμε …!!! 
Και μην ξεχνάμε:

Δεν είναι οι σκέψεις των ανθρώπων που γρά-
φουν την ιστορία τους... αλλά οι πράξεις τους…!!! 
Γιατί στο τέλος, τέλος οι πράξεις είναι επιλο-
γές…!!! Λέξεις απλές …Πράξεις άμεσες… 

Και φυσικά, ο διοργανωτής Αντώνης Σουλακέ-
λης, δεν παρέλειψε να εκφράσει και ένα μεγάλο 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ και στη ΔΗΚΕΑ 
μέσω του Αντιδημάρχου Αχαρνών Στάθη Τοπαλί-
δη και της Προέδρου Μαρίας Ναυροζίδου αφενός 
μεν για την παραχώρηση της Αίθουσας και των 
Ηχητικών, αλλά και για την παρουσία των.

Επίσης ευχαρίστησε και τον συντοπίτη, δημοτικό 
σύμβουλο, Στέργιο Πεδιαδίτη για την καθημερινή 
παρουσία του καθώς και τους συλλόγους «ΤΑΞΙ-

ΑΡΧΗ» και Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ που συμμετείχαν 
και ΦΥΣΙΚΑ στους πραγματικούς πρωταγωνιστές 
του ΦΕΣΤΙΒΑΛ για την αφιλοκερδώς παρουσία 
τους όπως: 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: Μαίρη Κοχλιού, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ: 
BAILAR CON MARIA,
ΤΕΧΝ - ΑΣΜΑΤΑ - Λαϊκό ENTEXNO Σχήμα- ΛΑΙΚΕΣ 
ΝΟΤΕΣ, Λαϊκό σχήμα 
Ανδρέας Αποστόλου, Καλλιτέχνης- BRIGHT 
SHADOWS, ROCK Σχήμα
PART TIME ROCK, ENTEXNO Σχήμα – o Royal Wind 
Ράπερ, o Αντώνης Αρχοντάκης με Ελληνικό και 
ξένο ROCK, White Angels- Νεανικό Μουσικό Σχή-
μα ROCK, ENTEXNO Νίκος Ελένης και Θεόδωρος 
Κούνας, Έντεχνο – Ρεμπέτικο, Νίκος και Αντώ-
νης, Νεανικό Μουσικό Σχήμα. 

Για το σχεδιαστικό τμήμα: Μυρτώ Δημοπού-
λου 

Και για το οργανωτικό: Δέσποινα Σαρρή, Νόρα 
Θεοχάρη. Βιβί Παρασκευή.

Έκλεψε τις εντυπώσεις του κόσμου στην πρώ-
τη του εμφάνιση με τις δικές του συνθέσεις (στί-
χοι- μουσική) στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ και ΧΟ-
ΡΟΥ στον Κόκκινο Μύλο ο RAPER … Royal Wind

Και του χρόνου καλύτερα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

 «Δυναμικό 
ξεκίνημα...» 

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκινάει τις δρά-
σεις του το Παράρτημα Αχαρνών της Ελλη-
νικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, καθώς το 
προσεχές χρονικό διάστημα θα προσφέρει 
δωρεάν εξετάσεις test-pap και με ελάχιστο 
κόστος ψηφιακές μαστογραφίες σε συμπολί-
τισσές μας.

Πιο συγκεκριμένα οι εξετάσεις test-pap θα 
πραγματοποιούνται κάθε μήνα, αρχίζοντας 
από τις 17 Οκτωβρίου, ενώ οι ψηφιακές μα-
στογραφίες στις 18 Οκτωβρίου και 8 Νοεμ-
βρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2102467871.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Παραρ-
τήματος, κ. Παναγιώτης Καζανάς, τόνισε τα 
εξής: «Δεν μπορώ παρά να είμαι χαρούμενος 
που ξεκινάμε δυναμικά τη νέα σεζόν. Εύχο-
μαι να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες γυναίκες και κυρίως αυτές που 
αδυνατούν να κάνουν προληπτικές εξετά-
σεις, λόγω της σημερινής κατάστασης. Σκο-
πός μας είναι να περάσουμε το μήνυμα της 
πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης σε 
όλους τους συμπολίτες μας.»

Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας.

Διανομή 26 τόνων φρούτα από τον Δήμο Αχαρνών
Σε συνέχεια των κοινωνικών δράσεων αλλη-

λεγγύης , η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 
του Δήμου Αχαρνών διένειμε 26 τόνους φρούτα 
(μήλα – αχλαδόμηλα) την Τρίτη 20/09/2016, στο 
χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Αχαρνέ-
ων Ιππέων & Μ. Βασιλείου - Εργατικές Κατοικίες 
Προφήτη Ηλία).

Όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής κα Ελένη Σαχσανίδου, οι διανομές τροφί-
μων θα συνεχιστούν προς του δικαιούχους και 
σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, χάρη στις 
προσπάθειες και την ευσυνείδητη εργασία των 
εργαζομένων Κοινωνικής Πολιτικής και των εθε-
λοντών που σε κάθε διανομή δίνουν το «παρόν 
αλληλεγγύης» προς τους συμπολίτες τους.

Διανομή νωπών τροφίμων σε 2.193 οικογένειες δικαιούχων του ΤΕΒΑ
Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρί-

ου ολοκληρώθηκε μια ακόμη διανομή νωπών τροφίμων σε 
2.193 οικογένειες δικαιούχων του Επιχειρησιακού προγράμ-
ματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Τα-
μείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (TEBA/FEAD). 

Οι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής με 
την ουσιαστική βοήθεια των εθελοντών διένειμαν συνολικά 
6.579 νωπά κοτόπουλα στις οικογένειες των καταγεγραμμέ-
νων δικαιούχων. 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής κα Ελένη Σαχσανίδη, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός έχει θέσει σαν πρώτη προτεραιότητα την παροχή 
ουσιαστικής βοήθειας στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του 
Δήμου Αχαρνών. 

Η δυναμική της Διεύθυνσης Κοινωνικής πολιτικής που οφεί-
λεται, στην εργασία του προσωπικού της Διεύθυνσης, στην 
προσφορά των εθελοντών και στις σύγχρονες εγκαταστάσεις 
και υποδομές του Κοινωνικού Παντοπωλείου επιτρέπουν οι 
διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης να πραγματο-
ποιούνται σχεδόν κάθε εβδομάδα. 
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Η αύξηση της θερμοκρασίας σε 
συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέ-
μους που έπνεαν τις τελευταίες 
ημέρες και εν μέσω αντιπυρικής 
περιόδου ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου προστασίας της Πάρνηθας 
κ. Δημήτρης Καμπόλης εφιστά 
την προσοχή  στους πολίτες ώστε 
άθελα τους να μην προκαλέσουν 
πυρκαγιά: 
 Σε περίπτωση που αντιληφθούμε 

φωτιά στο δάσος ή τις παρυφές 
του να τηλεφωνήσουμε ΑΜΕΣΩΣ 
στον αριθμό 199 ή αν το κινητό 
τηλέφωνο δείχνει την ένδειξη 
“κλήσεις έκτακτης ανάγκης” ή 
“εκτός δικτύου” στο 112. Όμως, 
επειδή η πρόληψη έχει μεγαλύτε-
ρη αξία από την καταστολή για να 
μην προκαλέσουμε οι ίδιοι άθελά 
μας πυρκαγιά:

Ας προστατέψουμε 
το δάσος είναι η ζωή μας! 

- Δεν καίμε σκουπίδια, ξερά χόρτα 

και κλαδιά

- Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές 

στα δάση ή σε χώρους με ξερά χόρτα

- Δεν κάνουμε εργασίες που ενδέχεται 

να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγο-

νοκολλήσεις)

- Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα στην 

ύπαιθρο

- Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος

Για να είμαστε προετοιμασμένοι:

- Μεριμνούμε για τον καθαρισμό αποψί-

λωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων

- Απομακρύνουμε εγκαταλελειμμένα 

καυστά ή εκρήξιμα υλικά και αντικεί-

μενα
- εφοδιαζόμαστε με οικιακούς πυρο-

σβεστήρες

- Προμηθευόμαστε σωλήνα ποτίσμα-

τος με μεγάλο μήκος

Ο Σύνδεσμος Πάρνηθας θα βρίσκεται 

καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο σε 

επαγρύπνηση για να προστατέψει τον 

εθνικό μας Δρυμό. Το οφείλουμε στις 

επόμενες γενιές» δήλωσε ο Δημήτρη 

Καμπόλης.
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τμημάτων ΔΗ.Κ.Ε.Α. 2016-2017
Από την 1η Σεπτεμβρίου έχουν ξεκινήσει 
οι εγγραφές στα Kκαλλιτεχνικά 
Τμήματα της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Αχαρνών 
για τη σχολική χρονιά 2016-2017. 
Στα καλλιτεχνικά τμήματα της Δημοτικής 
Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Αχαρνών περιλαμβάνονται 
τα εξής τμήματα: 
• Δημοτικό Ωδείο
• Φιλαρμονική
• Χορού (Μπαλέτο, Latin, Παραδοσιακοί 
Χοροί
• Ζωγραφικής
• Κεραμικής
• Φωτογραφίας 
• Θεατρική Αγωγή 
• Τεχνικές Χαλάρωσης και Αυτογνωσίας
• Πλεχτό 
• Κόσμημα
• Σεμινάρια Χειροτεχνία 

Στα επιτυχημένα τμήματα που 
λειτουργούν εδώ και δυο χρόνια 
προστίθενται 
φέτος τα τμήματα, Σκηνικής παρουσίας
και Σχολικής Υποστήριξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις 
εγγραφές και το πρόγραμμα 
σπουδών μπορείτε να απευθυνθείτε 
στα γραφεία της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Αχαρνών: 
Πλατεία Αγίου Νικολάου 3, 13673, 
Αχαρνές
Τηλέφωνα:  
210 24 78 507 και 210 24 78 505
email: (dikeacharnon@yahoo.gr)
www.dikeacharnon.gr
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Ενημερωθείτε κάθε μέρα από το Διαδίκτυο στο http://menidiatis.blogspot.gr

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Η εικόνα της Παναγίας της Αρβανίτισσας στον Μητροπολιτι-
κό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στις Αχαρνές. Με αφορμή τη δωρεά 
της εικόνας της Παναγίας της Αρβανίτισσας, από την πρόεδρο 
του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών κα Νίτσα Βαρελά, στον Μη-
τροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, τελέστηκε Εσπερινός 

μετά αρτοκλασίας, χοροστατούντως του Σεβασμιότατου Μη-
τροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα. 
Στη συνέχεια το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών, προς τιμής της ει-
κόνας, έδωσε μια από τις γνωστές του εξαιρετικές χορευτικές 
παραστάσεις στην Κεντρική πλατεία Αχαρνών.

«Μέλημα όλων μας είναι πλέον να καθοριστεί από τη Ιερά Μη-

τρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως η ημερομηνία για 
τον εορτασμό της Παναγίας της Αρβανίτισσας στις Αχαρνές».

Σημ.: Η δωρεά της εικόνας της Παναγίας της Αρβανίτισσας 
από την κα Νίτσα Βαρελά έγινε εις μνήμη του συζύγου της και 
πρώην Δημάρχου Αχαρνών αείμνηστου Μιχάλη Βαρελά.

Με λαμπρότητα και θρη-
σκευτική ευλάβεια εορτά-
στηκε η Ύψωση του Τίμιου 

Σταυρού στον Ιερό Ναό 
Υψώσεως του Τίμιου Σταυ-
ρού στις Αχαρνές, ο οποίος 
λειτουργεί με το Ιουλιανό 
ημερολόγιο (παλαιό). Στις 
διήμερες εκδηλώσεις της 
πανηγύρεως της Ύψωσης 

του Τίμιου Σταυρού, απέδω-
σε τιμές η Φιλαρμονική του 
Δήμου Αχαρνών και συμμε-
τείχαν γνωστοί Πόντιοι καλ-

λιτέχνες.

Με τις ευλογίες της Εκκλησίας ξεκινά η νέα χορευτική χρονιά 
για τον Λαογραφικό Σύλλογο ο «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ» που την Κυ-
ριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 στην γεμάτη από κόσμο αίθουσα 
του Δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών πραγματοποίησε τον κα-
θιερωμένο του Αγιασμό.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξάλλου, όπως κάθε 
χρόνο τίμησαν τα «Αστέρια» του Συλλόγου που σε μια δύσκολη 
για τη χώρα μας συγκυρία, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ 
και ΤΕΙ, ενώ η πολιτιστική βραδιά κορυφώθηκε, με νότες παρά-
δοσης και τα χορευτικά Τμήματα να δίνουν επί σκηνής, τον κα-
λύτερό τους εαυτό! 

Την εκδήλωση προλόγισε καλωσορίζοντας τον κόσμο ο 
εμπνευσμένος χοροδιδάσκαλος Αχιλλέας Νταγιάντας, που έχο-
ντας στο πλευρό του όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
διοργάνωσε για μία ακόμη φορά, μια άψογη από κάθε άποψη 
βραδιά με πρωταγωνίστρια την Ελληνική Παράδοση…

Στο αγιασμό για τη νέα χρονιά είχαμε την ευκαιρία να βρα-
βεύσουμε και να συγχαρούμε τα παιδιά του συλλόγου που 

κατάφεραν να εισαχθούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας. «Καλή 
χρονιά στον σύλλογο και κάθε επιτυχία στους νέους φοιτητές», 
είπε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός.

Νέα χρονιά δράσεων για τον 
δραστήριο Σύλλογο Θεσσαλών Αχαρνών. 

Η φιλοξενία από τα μέλη του συλλόγου, όπως πάντα, υποδειγ-
ματική, ενώ το Θεσσαλικό γλέντι δεν άργησε να «ανάψει». Ιδιαίτε-
ρη σημασία έχει το γεγονός ότι το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι και 
άλλων πολιτιστικών συλλόγων όπως οι Κρήτες και οι Ηπειρώτες. 
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν διαφορετικές αφετηρίες αλλά οι 
στόχοι και οι επιδιώξεις τους για τον Δήμο Αχαρνών είναι κοινοί.
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Με ένα γνήσιο Αρβανίτικο γλέντι, όπως το απαιτεί η 
παράδοση, γιόρτασε ανήμερα του Σταυρού ο Σύλλογος 
Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων η «ΓΡΙΖΑ». 

Τον κόσμο καλωσόρισε το βράδυ της Τετάρτης 14 Σε-
πτεμβρίου ο οικοδεσπότης της βραδιάς και Πρόεδρος 
της ΓΡΙΖΑΣ Γιώργος Καραϊσκάκης, ενώ ο Γραμματέας 
του Συλλόγου Δημήτρης Λιόσης αναφέρθηκε με ιστο-
ρικά στοιχεία στην μακρόχρονη πορεία του Αρβανίτι-

κου Πανηγυριού που μετρά 20 συναπτά έτη ζωής, με 

εξαίρεση τη τραγική χρονιά του σεισμού του 99. 

Στην όμορφη βραδιά συμμετείχαν τα χορευτικά τμή-
ματα του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών, του Πνευματι-
κού Κέντρου Ασπροπύργου, του Σωματείου Ελληνικών 
Χορών «Παραδοσιακή Φλόγα» και φυσικά της ΓΡΙΖΑΣ με 
τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας.

Τους χοροδιδασκάλους τίμησαν απονέμοντας τους 
αναμνηστικές πλακέτες και ενθύμια, ο Δήμαρχος Φυ-
λής Χρήστος Παππούς, ο Πρόεδρος του Αθλητικού και 

Πολιτιστικού Οργανισμού Γιώργος Μαυροειδής και ο 
Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καμπόλης. 

Αφιλοκερδώς τραγούδησε ο Αντιδήμαρχος Φυλής 
Σπύρος Μπρέμπος. 

Στο εκπληκτικό φινάλε, όλοι οι Σύλλογοι και τα παιδιά 
με τις παραδοσιακές τους στολές έγιναν ένα με τον κό-
σμο και χόρεψαν με κέφι σε Αρβανίτικους σκοπούς ως 
αργά τη νύχτα. 

Στην εκδήλωση του Ροταριανού Ομίλου Πάρνηθας για τα 
νέα παιδιά που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, παρα-

βρέθηκε ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός.
«Είναι χαρά μου να βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που 

έχουν θέσει σκοπό της ζωής τους την προσφορά στο συνάν-
θρωπο και στα κοινά. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Ρο-
ταριανού Ομίλου Πάρνηθας για τη διαχρονική προσφορά τους 
στην τοπική κοινωνία των Αχαρνών. Να συγχαρώ τα νέα παιδιά 
που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και θα συνεχίσουν 
την εκπαίδευσή τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της χώρας μας».

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΛΗΣΗ, 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ...!!!» 

Ο τωρινός φθινοπωρινός καιρός μας θύμισε το γνωστό μότο του 
Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών, σύμφωνα με την Καζαντζακι-
κή ρήση: «...Φτάσε όπου δεν μπορείς...». Λόγω της παρουσίας τότε 
εμπνευσμένων συμπατριωτών με αρχηγό τον Νώντα Νίκα τα οράμα-
τα του Ορειβατικού έγιναν πραγματικότητα - με πάρα πολύ σκλη-
ρή δουλειά. Στη φωτογραφία ο Νώντας Νίκας, ο λαϊκός ζωγράφος 
Χρήστος Τσεβάς και άλλοι Μενιδιάτες, επιδιορθώνουν την στέγη 
του καταφυγίου του ΕΟΣ Αχαρνών, στο Φλαμπούρι. Αρχές δεκαε-
τίας ‘80. Αναδημοσίευση από ΙΛΕΑ. Πηγή φωτογραφίας: http://

menidiatis.blogspot.gr/

Για την Παγκόσμια Ημέρα για 
την Τρίτη Ηλικία μαζί με τους ηλι-

κιωμένους - μέλη των ΚΑΠΗ του 
Δήμου Φυλής, βρέθηκε και ο Αντιδή-
μαρχος Δημήτρης Καμπόλης. «Η συ-
γκεκριμένη ημέρα δεν θα πρέπει να 
είναι η μόνη που θα θυμόμαστε και 
θα τιμάμε τους ηλικιωμένους φίλους 
ή συγγενείς μας αντίθετα θα πρέπει 
να είναι μια μέρα κατά την οποία θα 
επισημαίνουμε πόσο σημαντική είναι 
η παρουσία τους στην ζωή μας αλλά 
ταυτόχρονα να τους ευχαριστούμε 
για όλα όσα μας έχουν προσφέρει! 
Οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ αυτούς τους 
ανθρώπους που μας δίδαξαν την ζωή, όμως τους οφεί-
λουμε και μία άνετη διαβίωση γιατί το αξίζουν»!

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός παραβρέθηκε την 
Κυριακή 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Παλλάς, στην επετειακή παρά-
σταση για τα 25 χρόνια ανεξαρτησίας του Καζακστάν, προσκε-

κλημένος του πρέσβη του Καζακστάν στην Ελλάδα κ. Αλεξέι 

Βολκόφ.
Η παράσταση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού της Δημοκρατίας του Καζακστάν και το Ελληνικό 
Υπουργείο Πολιτισμού με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρε-
σβείας της Δημοκρατίας του Καζακστάν. 

Το Κρατικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου Αμπάι 
του Καζακστάν με τα μπαλέτα «Θρύλοι της μεγάλης στέπας» και 
«Χαλιμά» χάρισαν στο κοινό μια παράσταση μοναδικής καλλιτε-
χνικής αξίας.
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Ο ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ το γέ-
νος ΤΟΛΙΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ το γένος ΑΡΑΠΑ-
ΚΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρ-
θουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΑΛΙΣΤΡΑΤΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΠΡΑΣΣΑ που 
γεννήθηκε στην ΔΡΑΜΑ και κατοικεί στην ΔΡΑΜΑ και η ΒΟΥΛΔΟΥΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΥΑΝΘΙΑΣ το γένος ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ, που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΔΡΑΜΑ θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΠΥΘΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΣΗΜΕΝΙΑΣ το γένος ΕΜ-
ΜΑΝΟΥΗΛ που γεννήθηκε στην ΧΑΛΚΙΔΑ και κατοικεί στα ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ και η ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΑΒΒΙΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΠΕΤΡΙΔΗ, που γεννήθηκε στην ΝΙΚΑΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Ο ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ το γένος ΚΑΪΣΙ-
ΔΟΥ που γεννήθηκε στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΘΕΩΝΗΣ το γένος ΜΟΥΡΑ-
ΤΙΔΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ της ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΠΑ-
ΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΝΙΚΑΚΗ ΑΡΕΤΗ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και της ΜΑΡΙΑΣ το 
γένος ΤΟΥΛΟΥΜΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 13 επί της οδού Ρωμυλίας 33 στην περιο-
χή Νεάπολη Αχαρνών, κατάλληλο για Φούρνο, έχει και τις προδια-
γραφές και μισές εργασίες. 
Τιμή ενοικίου σε λογικά πλαίσια. Τηλ. 210 2463517. 4Δ158 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ..μ. με τριφασικό ρεύμα σε μονοκαρ-
τοικία, περισσότερο για αποθηκευτικό χώρο, ή κατάστημα, επί της 
οδού Πολυγύρου 6. Τηλ. 6932 171188. 4Δ155.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι , 1ου ορόφου, στην περιοχή Αγίου 
Αθανασίου. Τηλ. 210 2443258 και 6973 952838. 4Δ155. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  υπερυψωμένο  ισόγειο διαμέρισμα 80 τ.μ. , με 2 υ/Δ, 
σαλόνι – κουζίνα – μπάνιο, μπαλκόνι, με πρόσβαση στην αυλή, στην 
οδό Ηρακλείτου 33- Αχαρνές. Τιμή 330 ευρώ. . Τηλ. 6946 297062. 
και 210 2463242. 4Δ54 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος κατάλληλος για Φροντιστήρια, 
Ιατρεία, Γραφεία, κλπ. δίπλα στην Κεντρική Πλατεία, οδός Καποδι-
στρίου 3 στις Αχαρνές. Τηλ. 210 2460903. 6Δ154.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τ.μ. περίπου στο κεντρικό Μενί-
δι, Οδυσσέως 18, στον Ά πρώτο, ανακαινισμένο, με θωρακισμέ-
νη πόρτα ασφαλείας, διαμπερές, ευάερο και ευήλιο, με καινούρια 
τέντα, ενοίκιο 250 ευρώ. Τηλ. 210 2469673, 6973214792.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού και Γυμνασίου. Τιμές προσιτές! Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6946 941199. 4Δ155 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών, απόφοιτος του Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, παραδίδει μαθήματα Γαλλικών, σε ενήλικες και παι-
διά. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6976 389463. 4Δ155. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει  μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10Δ160 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ θετικών επιστημών, πτυχιούχος  τμήματος  Φυσι-
κής  Παν/μιου Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε Φυσι-
κή, Χημεία, Μαθηματικά και Βιολογία σε μαθητές όλων των τάξε-
ων Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές. Δεκτά και Γκρουπ. Τηλ. 
6930 349730. 4Δ14 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 
6972 601252. 4Δ154. 
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ηλεκτρικής κιθάρας σε αρχάριους και προ-
χωρημένους, από κάτοχο του Diploma of the London College of 
Music. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 6973 079041 - e-mail:johnven1993@
hotmail.com . 6Δ152 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται από κάτοχο c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια 

30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητά εργασία, αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών ή ηλικι-
ωμένων, πρωινές ώρες. Τηλ. 6931 166968. 4Δ155. 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει την διανομή φυλλαδίων 
Τηλ 6974962940
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον καθαρισμό και 
περιποίηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων και οικοπέ-
δων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κότες αυγοπαραγωγής στην τιμή των 8 ευρώ εκά-
στη, καθώς και αυγά οικολογικά, με ευρώ η καρτέλα. Τηλ. 6974 
537283. 6Δ160 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 15 στεμμάτων στην Κεφαλονιά. Περιοχή Αχνός , 
στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου – Σάμης. Τιμή 15.000 ευρώ. Τηλ. 
6983 517625. 4Δ154
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική μηχανή ραψίματος, για δερμάτινα είδη, σε 
τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210 2404963. 4Δ155.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ,  ΑΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΤΗΝ ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ. 
  ΤΗΛ. 6979 023643. 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ ΖΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΖΩΤΗ-ΓΑΖΩΤΡΙΑ, ΝΕΟ/Α 

ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟ/Η ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤRANSPORT 
ΓΙΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΚΑΦΩΝ. 

ΠΛΗΡΟΦ.: Κα Εύη – Καθημερινά από 13:00 έως 
16:00. ΤΗΛ.: 210 24 61 262 , 210 24 65 510  

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ Αχαρνές, 05-9-2016
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ   Αριθ. πρωτ. 67
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ -136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ.: 210 24 62 085 - FΑX : 210 2468538 
Email: lykeionellinidonacharnon@gmail.com 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΘEMA: «Έναρξη μαθημάτων Λυκειακής περιόδου 2016-2017».

 
Σας γνωρίζουμε ότι τα μαθήματα του Λυκείου των Ελληνίδων, Παραρτήματος Αχαρνών, θα αρχί-
σουν στις 01-10-2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ..
 Η γραμματειακή υποστήριξη για τις εγγραφές των ενδιαφερομένων θα λειτουργεί τις ημέρες 
Δευτέρα 26-9-2016 και Τετάρτη 28-9-2016 και ώρες 5.00μ.μ-7.00μ.μ. 
 Τα τμήματα τα οποία θα λειτουργήσουν είναι :
1. Χορευτικό τμήμα: Κάθε Τετάρτη και Κυριακή και ώρα 7.00 μ.μ.
2. Χορευτικό τμήμα εφήβων: Κάθε Παρασκευή και ώρα 7.00μ.μ-8.00μ.μ.
3. Χορευτικό τμήμα κυριών: Κάθε Τετάρτη και ώρα 5.30μ.μ -7.30μ.μ.
4. Χορευτικό τμήμα παιδικό: Κάθε Παρασκευή και ώρα 5.00μ.μ -7.00μ.μ. - Κάθε Σάββατο και ώρα 
10.00 μ.μ-13.00μ.μ.
5. Τμήμα μουσικής και χορωδίας: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη και ώρα 5.00μ.μ.
6. Τμήμα Παιδικής χορωδίας: Κάθε Δευτέρα και ώρα 5.00μ.μ.
7. Χορωδία ενηλίκων: Κάθε Πέμπτη και ώρα 6.00μ.μ.
8. Τμήμα παραδοσιακών οργάνων (βιολί, λαούτο, παραδοσιακά κρουστά, κλαρίνο)
9. Τμήμα θεατρικού παραμυθιού: Κάθε Σάββατο και ώρα και 13.00μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε πληροφορία σχετικά με τις εγγραφές, την 
λειτουργία των τμημάτων και τις ώρες έναρξης αυτών στις υπεύθυνες:
Για το τμήμα χορού:
α) κ. Νίτσα Βαρελά Πρόεδρος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102469278
β) κ. Μαρία Λιβανού (δασκάλα χορού), τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972403040
Για το τμήμα μουσικής και χορωδίας:
α) κ. Νίτσα Βαρελά, Πρόεδρος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102469278
β) κ. Αμαλία Φαμελιάρη (δασκάλα μουσικής), τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946336836
γ) κ. Νίτσα Νίκα (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102469163
Για το τμήμα Θεατρικού παραμυθιού:
α) κ. Νίτσα Βαρελά, Πρόεδρος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102469278
β) κ.Μαρία Παπαδάκη (φιλόλογος), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102405594
 

 Για το Δ. Σ.
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 ΝΙΤΣΑ ΒΑΡΕΛΑ      ΕΛΕΝΗ ΦΥΤΑ - ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου 
των Ελληνίδων, Παράρτημα Αχαρνών, σας προσκαλούν 
στην Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών 

(Φιλαδέλφειας 126), Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 
και ώρα 6.30 μ.μ. με θέμα: 

«Φυσικό περιβάλλον και παιδί»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Καλωσόρισμα - χαιρετισμός εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Α’ Μέρος: Παρουσίαση Εισηγήσεων

• Τσίγκου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής : «Η αξία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σημερινό παιδί».
• Κουμπούρη Ρένα, Εκπαιδευτικός, Α’ Αντιπρόεδρος, Έφορος 
Φιλολογικού Αχαρνών: «Παραδοσιακά παιχνίδια και φυσικό περιβάλλον: μια σχέση ζωής».
• Παρασκευοπούλου Λίνα, Περιβαλλοντική Ψυχολόγος, Έφορος Δικαιωμάτων γυναίκας και παιδι-
ού - Ισότητας των φύλων, Βιβλιοθήκης και Ιστορικού αρχείου του Λ.τ.Ε., Παραρτήματος Αχαρνών: 
«Η φύση ως αναγκαία προϋπόθεση για το Ευ Ζην των παιδιών – Βιοφιλία».
 
Β’ Μέρος: Ελεύθερη συζήτηση

Για το Δ. Σ.
 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΝΙΤΣΑ ΒΑΡΕΛΑ  ΕΛΕΝΗ ΦΥΤΑ - ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09.30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Αχαρνές, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, 

Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας 

ΣΙΔΕΡΗ χήρα 
ΙΩΑΝ. ΤΡΙΒΕΛΛΑ
(Το γένος Λάμπρου Χειλετζάρη)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Βασίλειος και Σταυρούλα, Αικατερίνη και Κωνσταντίνος, 

 Αγγελική και Νικόλαος, Δημήτριος και Ουρανία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ – ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 22 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 8.00 π.μ. 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού και Θείου

ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 
Γιάντζος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αιμιλία , Δημήτριος και Χρήστος

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Παναγιώτης Σπυρίδων

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κων/να χήρα Χρήστου Δαμιανού, 

 Σταυρούλα χήρα Ιωάννη Δαμιανού

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, 

Πατέρα, Υιού, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΚΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστάσιος και Σοφία, Αικατερίνη, Άννα

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Αναστάσιος Συκάς

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 22 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 8.30 π.μ. 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - 

Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας 

Πατέρα, Υιού και Αδελφού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΔΗΜ. ΚΑΤΑΡΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική και Δημήτριος

Η ΜΗΤΕΡΑ: Βασιλική 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανάσιος και Μαρία

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του Ναού

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου 

— Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, αδελφού και Θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος και Δήμητρα Χατζησπύρου

Ευαγγελία και Πέτρος Καβαλλάρης

Σοφία χήρα Αναστασίου Χατζησπύρου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΓΚΙΚΑ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
- Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του λατρευτού μου Υιού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. 
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: Φωτεινή 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Κωνσταντίνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Φωτεινή, Ιωάννης
Ο ΘΕΙΟΣ ΤΟΥ: Μιχαήλ Τεμέλκος

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ – ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΛΟΥΤΣΗ.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου και Πάυλου - 

Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Υιού, 

Αδελφού, Εξαδέλφου και Ανεψιού 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΤΟΝΑ 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Δημήτριος και Θάλεια

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Περικλής, Σωτήριος, Ουρανία και Παντελής, 

 Ελένη, Παναγιώτης 

ΟΙ ΘΕΙΟΙ – ΟΙ ΘΕΙΕΣ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην Οικία της 
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 

στο Νέο Νεκροταφείο - Αχαρνών, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, 

Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΓΛΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη και Νίκος, Αρχοντούλα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 09 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09.30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – 

Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, 

Μητέρας, Γιαγιάς και Θείας 

ΟΛΓΑΣ Χήρα ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Ελένη και Δημήτριος Καραδήμας, 

  Κώστας και Αναστασία Ελευθεράκου

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΄Ολγα Ελευθεράκου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ.,

 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
  Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αναστασία 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Σάντρα Δαμάσκου και Νίκος Τσουρίδης, 

  Έλενα Δαμάσκου και Γιώργος Στάμου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Κωνσταντίνος, Γιάννης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ
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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

9/10/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210 2464914

10/10/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
Δεκελείας 41. ΤΗΛ. 210 2466690

11/10/2016 ΤΡΙΤΗ  ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 2465432

12/10/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ  ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Λεωφ.Δημοκρατίας 222. ΤΗΛ. 210 2312615
13/10/2016 ΠΕΜΠΤΗ   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

Αγίου Διονυσίου 4. ΤΗΛ. 210 2407559
14/10/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Λεωφ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 210 2461015
15/10/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Πάρνηθος 170. ΤΗΛ. 210 2406400
16/10/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

Φιλαδελφείας 28. ΤΗΛ.210 2469146
17/10/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 

Κιουρκατιώτη 25. ΤΗΛ. 210 2462194 
18/10/2016 ΤΡΙΤΗ ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Δημ. Δέδε 18. ΤΗΛ. 210 2467040 
19/10/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ 
Φιλαδελφείας 157. ΤΗΛ. 2130 146658 

20/10/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Θηβαίου 20. ΤΗΛ. 210 2468482

21/10/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ολυμπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 210 2476279
22/10/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 210 2468746
23/10/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 210 2400171

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 09 - 10 – 2016 Έως 23-10-2016

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ 
ΣΑΛΟΝΙΑ – ΚΑΜΑΡΕΣ – ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ – ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΘΗΚΕΣ – ΣΙΦΙΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΤΙΒΑΝΙ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΟΡΘΟΠEΔΙΚΑ LATEX

ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΝΟΥΛΑΠΙΑ

Στα μέτρα που θέλετε ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ευκολίες πληρωμής

ΣΤΡΩΜΑΤΟΛΥΣΕΙΣ KALLAS STROM

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Blog Απόψεων και ειδήσεων

Ενημερώνει τους δημότες 
– επιμορφώνει τους αιρετούς!!!

Όλες οι δημοτικές ειδήσεις με αποδείξεις.
http://eleftherovima.wordpress.com

ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί. 
Τηλ.: 210 2465635,6977 627625, Φαξ : 210 2465635

Λείψανα των θαυματουργών 
Αγίων Ματρώνας και Σεραφείμ του Σαρώφ 

προς προσκύνηση στις Αχαρνές 
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουμελά Αχαρνών εκτίθεται 

προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα μεγάλων Ρώσων Αγίων: Οσίου Σεραφείμ 
του Σαρώφ, Αγίας Ματρόνας της Αόμματης, Μόσχας, Αγίων Φιλαρέτου
 και Θεοδοσίου Αρχιεπ. Τσερνίγκοφ και Οσίου Λαυρεντίου Τσερνίγκοφ.
Οι ευσεβείς Χριστιανοί μπορούν να λαμβάνουν την ευλογία των Αγίων

 καθημερινά, αφού ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελά παραμένει ανοιχτός 
καθημερινά από 8:00 π.μ. με 1:00 μ.μ. και από τις 5:00 μ.μ. μεχρι 8:00 μ.μ.
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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 

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

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
MD, ΡHD ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Επιμελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

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

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

Éáôñåßï : ×áñ. Ôñéêïýðç 197, 14564 ÊçöéóéÜ 
Ôçë. 2130365669 – Êéí. 6998070000 - e-mail: dimitris@damaskos.com
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Φίλες και φίλοι,
Τα προγράµµατα «Άθληση για Όλους» πραγµατοποιούνται µε επι-

τυχία στον ∆ήµο Αχαρνών για 3η συνεχόµενη χρονιά. Αφορούν άτο-
µα κάθε ηλικίας και δίνουν την ευκαιρία σε µικρούς και µεγάλους 
συµπολίτες µας να ασχοληθούν µε το άθληµα της αρεσκείας τους.

 Έχοντας αποκοµίσει την εµπειρία δυο ετών στην πραγµατοποί-
ηση των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» στον ∆ήµο Αχαρνών, 
έχουµε παράλληλα ι διαπιστώσει την αυξανόµενη ανάγκη των δη-
µοτών - και κυρίως των παιδιών - για την εύρεση αξιόπιστων υπη-
ρεσιών άθλησης. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών µέσω του Νοµικού του Προσώπου «∆ηµοτική 
Φροντίδα Αχαρνών» προσφέρει προσιτή και ασφαλή άθληση σε λειτουργικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις και υπό την καθοδήγηση έµπειρων καθηγητών φυσικής αγωγής και προ-
πονητών. 

Θέσαµε από την αρχή της θητείας µας σε πρώτη προτεραιότητα τα νέα παιδιά και την 
εξεύρεση τρόπων άθλησης και πλέον έχουµε αποκτήσει µια δυναµική που µας επιτρέπει 
να εξυπηρετούµε πάνω από χίλια παιδιά και ηλικιωµένους και να είµαστε σε θέση να 
εφαρµόσουµε νέα και πρωτοπόρα προγράµµατα άθλησης.

Γιάννης Κασσαβός
∆ήµαρχος Αχαρνών

Η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών καλωσορίζει και φέτος τους πο-
λίτες στα προγράµµατα «Άθληση για Όλους». Μια εξαίρετη δράση 
που η ∆ιοίκηση και οι εργαζόµενοι της ∆Η.Φ. Α. στηρίζουν µε θέρµη 
και προθυµία. 

Οι συµµετοχή των συµπολιτών µας στα προγράµµατα «Άθληση για 
Όλους» ήταν µεγάλη, από την πρώτη µέρα που ενεργοποιήσαµε τα 
προγράµµατα. Καταφέραµε και ανταπεξήλθαµε σε κάθε ανάγκη και 
αυτό, αφενός µας δηµιουργεί ικανοποίηση,  αφετέρου µας επιβάλ-
λει να «ξεπεράσουµε» και αυτή τη χρονιά τον εαυτό µας και να «δια-
τηρήσουµε» τον πήχη σε υψηλά επίπεδα. Η αξία και η χρησιµότητα 
του Αθλητισµού είναι γνωστή σε όλους. 

Ο Αθλητισµός είναι ένα “αγαθό” που θα πρέπει να είναι προσιτό σε όλους και αυτός είναι 
ο αντικειµενικός µας σκοπός.

Γιώργος ∆ασκαλάκης
Πρόεδρος ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών

 Τα προγράµµατα «Άθληση για Όλους» έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες άθλησης, των πολιτών κάθε 
ηλικίας.

Οι προπονητές και το υποστηρικτικό προσωπικό των προγραµµά-
των διαθέτουν επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση και είναι σε θέση 
να προσφέρουν υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες.

Η έναρξη εγγραφών για την νέα χρονιά είναι ταυτόχρονα και µια 
πρόσκληση σε οικογένειες, παιδιά και ηλικιωµένους να ασχοληθούν 
µε το άθληµα που επιθυµούν και να εντάξουν τον Αθλητισµό στην 
καθηµερινότητα τους.
                  

Κων/νος Σασαρίδης
Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών

Υπεύθυνος Τµήµατος Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων




