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Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» προϋπολογισμού 
100.000,00€ (με ΦΠΑ). (CPV [45232400-6] – Έργα κατασκευής 
αποχετεύσεων.)

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογι-
σμό 67.985,73€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα & 
αναθεώρηση) πλέον ΦΠΑ & στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προ-
ϋπολογισμό 12.659,43€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρό-
βλεπτα & αναθεώρηση) πλέον ΦΠΑ.. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
στις 22/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10.00π.μ. και το σύ-
στημα υποβολής προσφορών είναι με «ελεύθερη συμπλήρωση 
ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 95.

Ο Στέργιος Πεδιαδίτης νέος 
αντιδήμαρχος του Δήμου Αχαρνών 

Ο Στέργιος Πεδιαδίτης είναι ο νέος αντι-
δήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με 
αρμοδιότητες και στη Διεύθυνση Δόμησης 
και Πολεοδομικών Εφαρμογών, μετά την 
αποδοχή της παραίτησης του Γιώργου Σιδη-
ρόπουλου από το Δήμαρχο Αχαρνών. Στην 
θέση του ορκίζεται ο Στέργιος Πεδιαδίτης 
ο οποίος θα είναι έμμισθος αντιδήμαρχος 
έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Ο κ.Πεδιαδίτης θα έχει στην αρμοδιότητά 
του τη Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικων Εφαρμογών καθώς και 
τη διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός έχει σταθεί διαχρονι-
κά στο πλευρό των τοπικών συλλόγων, είτε από τη θέση του Δη-
μάρχου που κατέχει σήμερα, είτε από τη θέση του Δημοτικού 
Συμβούλου που κατέχει από το 1994. 

Έχοντας διατελέσει και πρόεδρος σε τοπικό Σύλλογο, γνωρί-
ζει από πρώτο χέρι τη χρησιμότητα και τη δυναμική των τοπικών 
συλλόγων ώστε για να γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις στις 
γειτονιές των Αχαρνών. 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται έμπρακτα από τις πρόσφατες 
συναντήσεις του Δημάρχου με τους συλλόγους, του Σ.Β.Β.Ε.Α., 
Ολυμπιακού Χωριού, της Λαθέας και του Μονοματίου, ενώ σύμ-
φωνα με πληροφορίες από τη Δημοτική Αρχή οι συναντήσεις αυ-
τές θα συνεχιστούν και με συλλόγους άλλων περιοχών.

Στα θετικά των συναντήσεων συγκαταλέγεται η επιλογή του 
Δημάρχου να παραβρίσκονται, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου 

Αχαρνών και οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων στις συναντή-
σεις με τους συλλόγους, με σκοπό η επίλυση των προβλημάτων 
να είναι αμεσότερη. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, ο Δήμαρχος Αχαρνών 
αξιοποιεί τους τοπικούς και πολιτιστικούς φορείς, είτε μέσω των 
συναντήσεων, είτε μέσω των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, είτε μέσω δράσεων του δήμου.

Λόγω της μεγάλης έκτασης του Δήμου Αχαρνών, οι τοπικοί 
σύλλογοι είναι δυνατό να αποτελέσουν χρήσιμο «εργαλείο» για 
παρεμβάσεις και να βοηθήσουν σημαντικά στην επίλυση μικρών 
και μεγάλων προβλημάτων στις γειτονιές των Αχαρνών. 

Από την πλευρά τους οι σύλλογοι οφείλουν να κατανοήσουν 
τη σημαντικότητά τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συ-
μπεριλάβουν νέους ανθρώπους στις τάξεις τους με ιδέες και 
όρεξη. 

ΑΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών αξιοποιεί τους τοπικούς και 
πολιτιστικούς φορείς, με τις συνεχείς διαβουλεύσεις

Ένα σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα, πεταμένο στην αλάνα 
μέσα σε μπάζα, δίπλα από την οδό Οδυσσέα Ελύτη, τα τελευταία 
οκτώ χρόνια, χωρίς κανείς να δώσει σημασία. Όμως ο συμπολίτης 
μας Νίκος Παπαζήσιμος, ενδιαφέρθηκε και ενημέρωσε την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, όπου διαπίστωσαν ότι πρόκειται για 
μαρμάρινη κολώνα κενοταφίου του 4ου περίπου αιώνα, πάχους 42 
εκατ και μήκους 2,40 του μέτρου. Στο μέσον περίπου, υπάρχουν 
σκαλιστά γράμματα «ΛΕΠΤΙΝ ΚΗΦΙΣΟΔΟΤΟΥ ΑΧΑΡΝΕΥΣ». Την 
περασμένη Τετάρτη η Β΄ Αρχαιολογική Υπηρεσία Αρχαιοτήτων το 
παρέλαβε προς αξιοποίηση και φύλαξη. Από μαρτυρία κατοίκου, η 
κολώνα αυτή βρέθηκε κατά την κατασκευή αγωγού στην διπλανή 
οδός Γεωργίου Δροσίνη.

Σπουδαίο Αρχαιολογικό 
εύρημα στον Άγιο Δημήτριο
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• Όλα αυτά τα καλόπαιδα, που έχουν κάνει Αγγλοσαξονικές οικο-
νομικές σπουδές, δεν έχουν χαμπαριάσει το εξής απλοϊκό πράγμα. 
Η κατάρρευση της οικονομίας της χώρας μας, ξεκίνησε από το 2002 
με την άνευ όρων άρση, της εξαγωγής συναλλάγματος, άσπρου ή 
μαύρου. Η χώρα στέγνωσε, ρημάχτηκαν τα ταμεία, οι τράπεζες, οι 
μισθοί, οι συντάξεις, η ανεργία φούντωσε, η μεσαία τάξη εξαφανί-
ζεται και τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό. Τώρα μας παίρνουν 
και τα σπίτια. Και ούτε πρόκειται να το καταλάβουν όσο παίρνουν 
κρατικό μισθό.
• Η άγνοια και τα νεύρα μας φέρνουν πολλές οικονομικές ζημιές. Η 
γνώση και η υπομονή μας λύνουν πολλά καθημερινά προβλήματα, 
σήμερα που οι αλόγιστοι φόροι μας έχουν στεγνώσει.
• Άλλο πράγμα είναι δικαιολογημένα να γκρινιάζεις για μια από-
φαση που σου προξένησε τόση ζημιά που να δυστυχείς και άλλο 
πράγμα είναι να ψάξεις το αίτιο και να το θεραπεύσεις έγκαιρα του 
λάθους που σου προξένησε την τόση ζημιά. Αυτή είναι η διαφορά 
της ακαδημαϊκής θεωρίας, από την καθημερινή πράξη με τις βιολο-
γικές παρενέργειες. Στην ζωή μας υπάρχουν δύο ειδών ευφυΐες. Η 
βιολογική ή φυσική ευφυΐα και η τεχνική με την μελέτη ή την απο-
στήθιση. Ψάξτε το.
• Το στρατιωτικό – βιομηχανικό λόμπι ή κατεστημένο δίνει οδηγί-
ες στον πρόεδρο των ΗΠΑ πώς να συμπεριφερθεί, γιατί δίνει τις πε-
ρισσότερες θέσεις εργασίας στα αστικά κέντρα. Τα εσωτερικά τους 
προβλήματα δεν μας αγγίζουν. Γι’ αυτό δεν πρέπει να περιμένουμε 
θεαματικές αλλαγές στην εξωτερική τους πολιτική. Το τεράστιο εξω-
τερικό χρέος των ΗΠΑ είναι ένας παράγοντας, που δείχνει ότι χάνουν 
μέρος της κυριαρχίας τους σαν πρώτη παγκόσμια δύναμη. 
• Η διχόνοια που κρατάει ένα σκήπτρο η δολερή, έλεγε ο Διονύσι-
ος Σολομός, ο εθνικός μας ποιητής. Η διεθνής εμπειρία, μας λέει, ότι 
όποια πέτρα και αν σηκώσεις, έναν Έλληνα θα βρεις. Το εθνικό μας 

κουσούρι είναι, ότι, ουδείς Έλληνας προφήτης στον τόπο του.
• Με την υψηλή φορολογία, άμεση και έμμεση, που υπερβαίνει το 
εκατό τοις εκατό, δεν παράγουμε εισόδημα ατομικό ή εθνικό, αλλά 
παράγουμε μόνο χρέος. Αναρωτιέμαι ότι όλα αυτά τα καλόπαιδα που 
γελαστά μας κυβερνούν, που σε ποια σχολεία έμαθαν οικονομικά. 
• Φτώχια καταραμένη που με ταπείνωσες. Σήμερα Κυριακή και έχω 
πατάτες στο φούρνο. Σκέτες; Με ρωτάει ο συνταξιούχος διπλανός 
μου. Όχι έχω βάλει και λίγο αρνάκι για μεζέ. Δεν είναι αρπαγμένο 
είναι βερεσέ. Η κυβέρνηση μου λέει ότι έρχεται η ανάπτυξη.
• Η πάταξη της διαφθοράς είναι καθαρά πολιτική βούληση της όποι-
ας κυβέρνησης. Για να αναδειχθεί ένα κόμμα σε κυβέρνηση, χρειά-
ζεται τεράστια χρήματα, που τα προσφέρουν οι διεφθαρμένοι, που 
νέμονται το δημόσιο χρήμα, δηλαδή τον κόπο μας και τις αποταμι-
εύσεις μας. Αλλιώς το κόμμα δεν βλέπει εξουσία. Είναι μια αναπό-
φευκτη διαδικασία. Με απλά λόγια. Και να θέλεις να αγιάσεις, δεν σε 
αφήνει ο Σατανάς. Όταν το πράγμα βγάζει μάτι, κάποιος πρέπει να 
θυσιαστεί, για εξιλαστήριο θύμα. Οι λωποδύτες συνασπίζονται, για να 
επιβιώσουν.
• Εδώ και τριάντα χρόνια έχω το εξής πρόβλημα με την γυναίκα 
μου. Βάζει γάλα στο μπρίκι για να ζεσταθεί και μου λέει, εάν δεις 
ότι φουσκώνει το γάλα κλείσε το μάτι. Αυτή πηγαίνει στην τηλεό-
ραση να δει το επεισόδιο της σειράς για να μην το χάσει. Εγώ που 
μπαίνω στην κουζίνα βλέπω ότι σιγά – σιγά φουσκώνει το γάλα. 
Τότε κλείνω το ένα μου μάτι. Αυτό συνεχίζει να φουσκώνει. Τότε 
κλείνω και το άλλο μάτι μου. Τελικά το γάλα χύνεται. Βρε παιδιά 
κάνω κάτι λάθος.
• Ο λαός μας δικαιολογημένα κάθε μέρα γκρινιάζει. Στα κανάλια δη-
μοσιογράφοι, πολιτικοί, προφεσόροι, ειδικοί και παρατρεχάμενοι, 
σκυλοκαυγαδίζουν, χωρίς να προτείνει κάποιος, ένα πειστικό τρόπο 
εξόδου της χώρας από τον δρόμο της ολικής καταστροφής και της 
Εθνικής συμφοράς. Εγώ προτείνω την επιστροφή μας στην δραχμή με 
αυστηρότατους περιορισμούς στην εξαγωγή συναλλάγματος, δηλα-
δή την λύση Μαρκεζίνη, με γενναία υποτίμηση. Η χώρα μας χτίστηκε 
από το 1950 έως το 1965 και γκρεμίστηκε από το 2002 έως το 2017. 
Οι αρχηγοί των κομμάτων ας το μελετήσουν.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

•  Μεγάλη αθλητική εκδήλωση προς τιμή των τοπικών συλλόγων 
και αθλητών που έχουν διακριθεί ανάλογα με το άθλημα, Ατομι-
κό (1η , 2η , 3η θέση) ή Συλλογικό ( Πρωτάθλημα ή Κύπελλο ), σε 
Τοπικό, Πανελλήνιο, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο για την αγω-
νιστική περίοδο 2014 – 2015, σχεδιάζει να διοργανώσει ο Δήμος 
Αχαρνών.  

• Το αθλητικό σωματείο Ολυμπιακού Χωριού «Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ», συ-
ναισθανόμενο την ευθύνη του απέναντι στους εκατοντάδες αθλη-
τές που προπονούνται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του και παρά 
τους δύσκολους καιρούς, απέκτησε τον πρώτο του αυτόματο εξω-
τερικό απινιδιστή, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια των 
αθλητών και των επισκεπτών του. Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδι-
στής, ένα μηχάνημα για την αντιμετώπιση των περισσότερων επει-
σοδίων καρδιακής ανακοπής, είναι απλός στη λειτουργία του  και 
προορισμένος  για χρήση από μη ιατρικό προσωπικό.

• Τρία σχολεία από τις Αχαρνές, το 8ο και το 3ο γυμνάσιο και το 
γενικό Λύκειο Θρακομακεδόνων επιλέχθηκαν και συμμετέχουν-
στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και δρω», με 
στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας εθελοντισμού, αλληλεγγύης 
και ενεργού πολιτειότητας των παιδιών και των νέων μέσα από 
την ενεργό κοινωνική προσφορά με βιωματικές προσεγγίσεις.

 • Το 1ο Γυμνάσιο Αχαρνών τα σχολικά έτη 2016-2018 συμμετέχει 
ως εταίρος σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο “proyecto 
enologiko” . 

• Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος οι μαθητές και οι παιδα-
γωγική ομάδα που είναι στο πλευρό τους, σκοπεύουν να μάθουν  
την ιστορία του κρασιού,  να παράγουν κρασί,  να το εμφιαλώσουν 
και να βρούνε  τους τρόπους διάθεσης στην αγορά και τις επιχει-
ρηματικές προοπτικές σ’ αυτό τον τομέα.

• Με αφορμή την 25η επέτειο ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας του 
Καζακστάν, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δημο-
κρατίας του Καζακστάν με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Δη-
μοκρατίας του Καζακστάν στην Ελλάδα και την αρωγή του Δήμου 
Αχαρνών παρουσιάζουν την κινηματογραφική ταινία “Ο Δρόμος του 
ηγέτη” του σκηνοθέτη Σργκέι Σνεζκιν, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 
2016 στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών.

• Με αφορμή την 25η επέτειο ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας του 

Καζακστάν, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δημο-
κρατίας του Καζακστάν με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Δη-
μοκρατίας του Καζακστάν στην Ελλάδα και την αρωγή του Δήμου 
Αχαρνών παρουσίασαν  την κινηματογραφική ταινία «Ο Δρόμος του 
ηγέτη» του σκηνοθέτη Σργκέι Σνεζκιν, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 
2016 στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών. 

• Από τις 25 έως τις 30 Νοεμβρίου, θα τεθεί σε προσκύνημα το Τί-
μιο Λείψανο του Αγίου Χαραλάμπους από την Ιερά Μονή Ιβήρων του 
Αγίου Όρους,   στον Ιερό Ναό  Αγίας Τριάδος – Κηφισιά, το οποίο θα 
μεταφέρει ο Καθηγόυμενος Αρχιμανδρίτης π. Ναθαναήλ. Υποδοχή 
στον προαύλιο χώρο του Ναού, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 
στις 5.00 το απόγευμα.

• Στο παιδικό πρωτάθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ , ΚΙΜ & ΛΙΟΥ που διεξήχθη 
στις 11-12-13 Νοεμβρίου 2016 στο Ολυμπιακό στάδιο πάλης, η  
Κόλλια Στυλιανή με τρεις νίκες κατέκτησε την 2η θέση και ο Κόλ-
λιας Κωνσταντίνος με τέσσερεις νίκες κατέκτησε την 3η θέση. Και 
τα δύο παιδιά αθλητές του Συλλόγου  Κεραυνός Αχαρνών.

• Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016, η Ένωση Γυναικών Ελλάδας ( 
Ε.Γ.Ε.), πραγματοποίησε  στο  Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθη-
ναίων, Ακαδημίας 50, στο αμφιθέατρο « Αντώνης Τρίτσης», την επε-
τειακή εκδήλωση . «Σαράντα χρόνια   αγώνες και συνεχίζουμε…….». 
Παραβρέθηκε και το Παράρτημα  της πόλης μας. 

• Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλα-
πλών εκδηλώσεων του Π.Κ.Θ., το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου 
Θρακομακεδόνων διοργανώνει εκδήλωση με  ομιλία του ομότιμου 
καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Γρηγόρη Κωσταρά  με θέμα: «Αριστοτέλης 
– Ο αρχιτέκτονας του ευρωπαϊκού πολιτισμό» 

• Το Δ.Σ. της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών σας προσκαλεί την Κυρια-
κή 4 Δεκεμβρίου στην ημερήσια εκδρομή που θα πραγματοποιήσου-
με στα Καλάβρυτα Αχαΐας με ώρα εκκίνησης την 8 π.μ. Η αναχώρηση 
θα πραγματοποιηθεί από το Δημαρχείο Αχαρνών. Θα τηρηθεί σει-
ρά προτεραιότητας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6945614690 (κα 
Μελπομένη Καράλη -Πρόεδρος)

• Η «Ιστορία του Πόντου»  ζωντανεύει μέσα από τις Τοιχογραφίες 
των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Αχαρνών, οι οποίοι δημιούργη-
σαν ένα έργο αφιερωμένο στη διαδρομή του Ποντιακού Ελληνι-
σμού συνδυάζοντας ζωγραφική σε τοίχο και κολλάζ ταυτόχρονα.

• Το έργο θα παρουσιαστεί στις 19 Νοεμβρίου, σε μια εκδήλωση 
αφιερωμένη στην Ιστορία του Πόντου στην οποία συμπράττουν το 
5ο Γυμνάσιο Αχαρνών με την Εύξεινο Λέσχη Αχαρνών και Αττικής «ο 
Καπετάν Ευκλείδης».

• Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 ώρα 20.00, στη Ταβέρνα του Κώ-
στα, της  Λεωφόρο Πάρνηθας,  πραγματοποιεί την ετήσια χορο-
σπερίδα του, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Αυλίζα».

• Η Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών και οι εκδόσεις Μετρονόμος σας 
προσκαλούν στο αφιέρωμα στον Αρχάγγελο της Κρήτης Νίκο Ξυ-
λούρη την Κυριακή 20 Νοεμβρίου και ώρα 7:00 μ.μ. στον Ορειβατικό 
Σύλλογο Αχαρνών (Φιλαδέλφειας 126 ). Για τον Νίκο Ξυλούρη θα μι-
λήσει ο Αλέξης Βάκης. μουσικός - ραδιοφωνικός παραγωγός. 

• Ο Παν. Πολυμενέας το βράδυ της Τρίτης 15 Νοεμβρίου κατά 
τη 3η συνεδρίαση του αρμόδιου οργάνου, στην οποία είναι μέλη 
αλλά και συμμετείχαν, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της πό-
λης των Αχαρνών,  επεσήμανε ότι η εικόνα, παρά τις διαρκείς 
οχλήσεις, τα επίσημα έγγραφα και τις θέσεις του Δήμου σχετικά 
με την αντιμετώπιση της ιδιαίτερα αυξημένης εγκληματικότητας 
όχι μόνο δεν βελτιώνεται αλλά χειροτερεύει καθημερινά. 

• Από τα καλά που γράφονται  στο Facebook. Din Pan : «Όλοι οι 
«αλάνθαστοι» κουβεντιάζουν μαζί μας περιμένοντας να κάνουμε 
κάποιο λάθος που θα επιβεβαιώσει το «αλάνθαστό» τους. Γεμίζουν 
χαρά που το επιβεβαιώνουν με τον καθένα μας».

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

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
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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:..............................50

 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 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Παραίτηση και Ανεξαρτητοποίηση  
του  Θεόφιλου Αφουξενίδη

Στο κλείσιμο της Ύλης,  λάβαμε την επιστολή παραίτησης από 
Αντιδημάρχου Οικονομικών και ανεξαρτοποίησης του, ως δημο-
τικός σύμβουλος. Τους  ουσιαστικούς λόγους περιγράφει ο ίδιος 
σε μια παράγραφο ως εξής : «Κε Δήμαρχε. Μετά από 2,5 χρόνια 
άοκνων προσπαθειών μου, για την καλυτέρευση της ποιότητας 
ζωής των συνδημοτών μας, τόσο από την θέση που μου ανατέ-
θηκε, όσο και από τις προτάσεις μου σε όλα τα συλλογικά όργανα 
του Δήμου, θεωρώ ότι δεν έχει υλοποιηθεί κανένας συμφωνημέ-
νος προγραμματικός στόχος και η συνεργασία μας ως εκ τούτου, 
παρά την υπομονή μου, απέβη άκαρπη. Είναι αυτονόητο, λοιπόν, 
ότι παραιτούμαι από τις «αρμοδιότητες» που μου έχετε αναθέσει 
και ανεξαρτητοποιούμαι απ’ την παράταξη Αχαρναί Ενεργοί Πολί-
τες, καθώς δεν επιθυμώ να αποτελώ εμπόδιο  στην προσωποκε-
ντρική λειτουργία που έχετε επιλέξει για το Δήμο μας». 
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Δημοτικές ειδήσεις και ρεπορτάζ 

Γόνιμες συναντήσεις στην εορτή 
της Πολεμικής Αεροπορίας 

Ανήμερα του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας (ΠΑ), Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, 
στο Τατόι, έγινε κατάθεση στεφάνων και τελέστηκε Δοξολογία με 
τις ευλογίες του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος 
Καμμένος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης 
Βίτσας και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης πα-
ρέστησαν στον επίσημο εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής 
Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ που πραγματοποιήθηκε στη Σχο-
λή Ικάρων. Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός παραβρέθηκε 
και είχε ενδιαφέρουσες συνομιλίες τόσο με την πολιτική όσο και 
με την στρατιωτική ηγεσία.

Στο ιδρυτικό Συνέδριο Ελληνικών και Κι-
νεζικών Πόλεων στο Ζάππειο Μέγαρο 

που έχει σαν στόχο την ενίσχυση των Ελ-
ληνο-Κινεζικών σχέσεων και τη διασύνδεση 
δήμων και των πολιτών των δύο χωρών, πα-
ραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός. 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο, με πρωτοβουλία της Αμφι-
κτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων, στην 
οποία είναι μέλος ο Δήμος Αχαρνών και την 
υποστήριξη, του Κινεζικού Συνδέσμου Φιλί-
ας για τις Ξένες Χώρες, του Κινέζου Πρέσβη 
στην Ελλάδα και του Υπουργείου Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Στο συνέδριο παραβρέθηκαν εκπρόσωποι 

4 Κινεζικών επαρχιών και 14 πόλεων μελών 
του Κινεζικού Συνδέσμου Φιλίας για τις Ξέ-
νες Χώρες, καθώς και εκπρόσωποι πάνω 
από 80 δήμους μέλη της Αμφικτυονίας των 
Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συ-
νεδρίου, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει 
απόψεις για την προώθηση των σκοπών της 
Αμφικτυονίας των Αρχαίων Ελληνικών Πό-
λεων με Δημάρχους άλλων πόλεων μελών. 

Εκτεταμένη συνομιλία είχε με τον Κινέζο 
Πρέσβη στην Ελλάδα κ. Ζοού Ξιαόλι και τη 
σύζυγο του κα Νινγκ Γι με τους οποίους δι-
ατηρεί εγκάρδιες σχέσεις.

Η συζήτηση του Δημάρχου Αχαρνών με 
τον Κινέζο πρέσβη επικεντρώθηκε στη διεύ-
ρυνση της συνεργασίας της Κινεζικής Πρε-
σβείας και του Δήμου Αχαρνών και φυσικά 
στη φιλοξενία του συνεδρίου (φόρουμ) Ελ-
ληνικών και Κινεζικών Πόλεων στον Δήμο 
Αχαρνών, πρόταση που είχε κάνει ο Κινέζος 
Πρέσβης κατά την επίσκεψή του στον Δήμο 
Αχαρνών τον Ιούνιο που μας πέρασε.

Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρί-
ου ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσα-
βός δήλωσε σχετικά: «Η κοινή προσπάθεια 

των μελών της Αμφικτυονίας των Αρχαίων 
Ελληνικών Πόλεων είναι να δημιουργηθεί 
ένας σταθερός και διαρκής δίαυλος επικοι-
νωνίας μεταξύ Ελληνικών και Κινεζικών πό-

λεων και φυσικά των πολιτών τους. 
Η μακρά Ιστορία και η Πολιτιστική Κληρο-

νομιά των δυο χωρών είναι το πρόσφορο 
έδαφος για να καλλιεργήσουμε σχέσεις 
φιλίας και συνεργασίας με τις μακρινές πό-
λεις της Κίνας. Το συνέδριο Ελληνικών και 
Κινεζικών Πόλεων δημιουργεί τις βάσεις για 
αυτό το εγχείρημα και ο Δήμος Αχαρνών 
– ένας από τους πιο ιστορικούς δήμους της 
Αττικής - υποστηρίζει δυναμικά την πρωτο-
βουλία αυτή». 

ΔΙΕΥρΥΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕψΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑρΧΟΥ ΑΧΑρΝωΝ
ΜΕ ΕΚΠρΟΣωΠΟΥΣ ΤΟΥ ΟλΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧωρΙΟΥ

Με προτεραιότητα την βελτίωση της καθημερινότητας  
δρομολογήθηκαν λύσεις σε αρκετά προβλήματα 

Διευρυμένη σύσκεψη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός με εκπροσώπους του Ολυμπιακού Χωριού, οι οποίοι 

είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν τα προβλήματά της περιοχής τους 
τόσο στον Δήμαρχο όσο και στους Αντιδημάρχους και προέδρους των Νο-
μικών Προσώπων του Δήμου Αχαρνών, που παραβρέθηκαν στη σύσκεψη.

Οι εκπρόσωποι των Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού έθιξαν, μεταξύ 
άλλων, το θέμα της δημιουργίας ΚΑΠΗ, ΚΕΠ και Κοινωνικού Παντο-
πωλείου στην περιοχή, το ζήτημα της καθαριότητας και αποκομιδής 
των απορριμμάτων, της αποκατάσταση της Πράσινης Ζώνης, των παι-
δικών χαρών, της περισυλλογής των αδέσποτων ζώων, το συγκοινω-
νιακό, ενώ στα ζητήματα που τέθηκαν ήταν και η αναζήτηση τρόπου 
επιδιόρθωσης των στεγάστρων στις εργατικές κατοικίες, τα οποία 
παρουσιάζουν προβλήματα λόγω αρχικών κακοτεχνιών. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ενημέρωσε τους εκπρο-
σώπους του Ολυμπιακού Χωριού ότι το θέμα παραχώρησης χώρων 
για την ίδρυση ΚΕΠ και ΚΑΠΗ και Κοινωνικής δομής στο Ολυμπιακό 
Χωριό είναι σε τελικό στάδιο και μένει η υπογραφή των παραχωρη-
τηρίων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης. 

Όσον αφορά στα ζητήματα καθαριότητας και αποκομιδής των 
απορριμμάτων, αλλά και της Πράσινης Ζώνης ο Δήμαρχος Αχαρνών 
ανέφερε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εικόνα, όχι μόνο του 
Ολυμπιακού Χωριού, αλλά και άλλων περιοχών του Δήμου Αχαρνών, 
θα αλλάξει προς το καλύτερο, καθώς η έλλειψη προσωπικού και 
απορριμματοφόρων λύνονται μετά από πολλά χρόνια αδράνειας. 

Συγκεκριμένα ανέφερε, ότι ο Δήμος Αχαρνών θα ενισχυθεί με 
προσωπικό καθαριότητας από την πρόσληψη των επιτυχόντων της 

Προκήρυξης του ΑΣΕΠ από το 2008, ενώ θα υπάρχει ενίσχυση του 
τεχνικού προσωπικού από τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου μέσω 
του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ. 

Σημαντική αναμένεται να είναι και η ενίσχυση του στόλου των 
απορριμματοφόρων ύστερα από την προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνι-
σμού από τον Δήμο Αχαρνών για την προμήθεια τριών απορριμμα-
τοφόρων 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αχαρνών, ο στόλος που παρέλαβε η 
δημοτική αρχή το 2014 βρισκόταν σε τραγική κατάσταση, με πολλά 
οχήματα να είναι κατεστραμμένα και άλλα να βρίσκονται χρόνια πα-
ρατημένα στα συνεργεία. 

Με την πρόσληψη προσωπικού και την προμήθεια απορριμματοφό-
ρων η Υπηρεσία Καθαριότητας θα γίνει πιο ευέλικτη και κυρίως πιο 
αποτελεσματική. 

Για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, o Δήμαρχος Αχαρνών ανέ-
φερε για τη συνεργασία του δήμου με το ΔΙΚΕΠΑΖ και ότι είναι βασι-
κό μέλημα οι παρεχόμενες υπηρεσίες να βελτιώνονται καθημερινά, 
ενώ ανάφερε και για την εγκατάσταση ταϊστρών σε διάφορα σημεία 
της πόλης για πρώτη φορά στον Δήμο Αχαρνών.

Για τα στέγαστρα των οικιών ο Δήμαρχος Αχαρνών ανέφερε ότι με 
τη βοήθεια της Πολεοδομίας θα αναζητηθούν σύννομες πολεοδομι-
κά λύσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ύστερα από αίτημα των εκπροσώπων του 
Ολυμπιακού Χωριού ανέφερε ότι ο δήμος θα παρέμβει θεσμικά προς 
τον ΟΑΣΑ για την δυσλειτουργία των γραμμών 740 και 504 καθώς και 
για τη δημιουργία τοπικού δρομολογίου που θα ενώνει το Ολυμπια-
κό Χωριό με το Κέντρο των Αχαρνών.

Τέλος ζήτησε από τους εκπροσώπους των κατοίκων να συνδρά-
μουν ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι σχετικά με τα οφέλη του Δή-
μου από την μεταφορά των εκλογικών δικαιωμάτων τους στον τόπο 
κατοικίας τους δηλαδή στον Δήμο Αχαρνών. 

Στην σύσκεψη παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών 
κ. Θανάσης Κατσιγιάννης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας , Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Νέας Γενιάς κ. Στάθης Τοπαλίδης, ο Αντιδήμαρχος Τοπικής 
Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνης Παλιούρας, ο Αντι-
δήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Γιώργος 
Σταύρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θεόδωρος 
Συρινίδης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα. Ελένη Σαχσανίδου, 
ο νέος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Στέργιος Πεδιαδί-
της, ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ κ. Γιώργος Δασκαλάκης, και ο πρόεδρος της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας Καρυδάκης.

Στο συνέδριο Ελληνικών και Κινεζικών 
Πόλεων στο Ζάππειο ο Δήμαρχος Αχαρνών

Με τον Αρχηγό 
της ΕΛ.ΑΣ 
Αντιστράτηγο 
Κωνσταντίνο 
Τσουβάλα

Με τον πρόεδρο 
του Συμβουλίου 
της Επικρατείας 

κ. Νικόλαο 
Σακελλαρίου

Με τον 
Υπουργό 
Εθνικής 
Άμυνας Πάνο 
Καμμένο

Με τον 
Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη 

Ιλίου, 
Αχαρνών και 

Πετρουπόλεως 
κ. Αθηναγόρα 

και τον 
Βουλευτή 

Περιφέρειας 
Αττικής κ. 

Ιωάννη Δέδε.

Με τον Αρχηγό 
Γενικού 
Επιτελείου 
Αεροπορίας 
Αντιπτέραρχο 
(Ι) Χρήστο 
Βαΐτση
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                ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα δεν εξυπηρετούν τα συμ-
φέροντα των μελών των σωματείων τους, αλλά πολιτικές σκοπιμότητες 
και προσωπικά συμφέροντα των ηγεσιών τους, οι οποίες βρίσκουν λόγο 
ύπαρξης μόνον όσο επαναστατούν και προωθούν, σε συνεργασία με τα 
κόμματα, τις φιλοδοξίες τους για πολιτική καριέρα στο μέλλον.

Δεν είναι τυχαίο ότι για να ληφθεί μια απόφαση απεργίας δεν χρειάζεται 
να ψηφίσουν όλα τα μέλη του σωματείου, ούτε καν ένα μικρό μέρος αυ-
τών, αρκεί να το αποφασίσει η ηγεσία. Αυτή, με τη σειρά της, αποφασίζει με 
βάση τις συνεννοήσεις με τα κόμματα, συνήθως της αντιπολίτευσης, όπως 
κι αν αυτά εναλλάσσονται στην εξουσία. Με λίγα λόγια, κόμματα και συνδι-
καλιστές είναι ένα και το αυτό στην Ελλάδα. Και οι μεν και οι δε δουλεύουν 
ψιλό γαζί τους εργαζόμενους αντί να δουλεύουν γι’ αυτούς.

Η συνήθης τακτική είναι αυτή του εκβιασμού. Ο συνδικαλιστής κρατάει 
τον διακόπτη και έχει τον απόλυτο έλεγχο της επιχείρησης των εργαζομέ-
νων. Μπορεί οι εργαζόμενοι να διαφωνούν, μπορεί η κοινωνία να στενάζει 
ή και να βράζει από οργή, ο συνδικαλιστής όμως έχει άλλες βλέψεις και 
ουδόλως ασχολείται με το τι θέλουν τα μέλη του σωματείου ή η κοινωνία. 
Κατεβάζει τον διακόπτη π.χ. στη Δ.Ε.Η. και δεν ενδιαφέρεται αν προκα-
λεί προβλήματα στην κοινωνία. Το ίδιο κάνει όταν κλείνει τους κεντρικούς 
δρόμους με 30 τσιράκια του και σπάει τα νεύρα όλων ή καταδικάζει τις 
επιχειρήσεις του κέντρου σε ζημιές. Δεν τον νοιάζει. Αυτό που ενδιαφέρει 
είναι το δικό του προσωπικό όφελος.

Οι συνδικαλιστές λειτουργούν με βάση τις εντολές των κομμάτων, και 
προκαλούν τεράστιες ζημιές και στους ίδιους τους εργαζομένους τους και 
στην οικονομία συνολικά κι όλα αυτά τα κάνουν παίρνοντας ως αντάλλαγ-
μα την υπόσχεση μια θέσης στη βουλή. 

Θεωρητικά, λοιπόν, θα σκεφτόταν κανείς το σύστημα αυτό μπορεί να αλ-
λάξει αν για να αποφασιστούν οι απεργίες χρειαζόταν πλειοψηφία του συ-
νόλου των εργαζομένων στην Δημόσια Επιχείρηση. Πρόκειται για μια απλή 
νομοθετική αλλαγή απόλυτα τεκμηριωμένη και ασφαλώς δημοκρατικότα-
τη. Και βέβαια τα κόμματα και η κυβέρνηση γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι 
αυτό θα έλυνε σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του συνδικαλισμού στην 
Ελλάδα. Δεν το κάνουν, όμως, διότι είναι ένα και το αυτό με τους συνδικα-

λιστές. Ταυτίζονται τα συμφέροντα τους. Όποιο κόμμα είναι αντιπολίτευση 
χρησιμοποιεί τα σωματεία για να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση (στην εκά-
στοτε κυβέρνηση) και να δημιουργήσει πρωτίστως και πολιτικό πρόβλημα.

Ο λόγος της απεργίας δεν έχει καμιά σημασία. Πρόκειται απλώς περί μιας 
αφορμής για να ασκηθεί η «επαναστατική γυμναστική».

Ούτως ή άλλως ο ρόλος της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα πάντα μηδε-
νικός, όπως επίσης κι αυτός των σωματείων. Οι βουλευτές της αντιπολί-
τευσης απλώς κάθονται και περιμένουν να έλθει ξανά η σειρά τους, παίρ-
νοντας τους παχυλούς μισθούς τους και αντιδρώντας σε οτιδήποτε λέει η 
κυβέρνηση, ακόμη κι αν αυτό είναι το ίσιο με ό,τι έλεγαν και οι ίδιοι πριν 
από λίγο καιρό.

Το βασικό σύνθημα όλων των σωματείων είναι η λέξη «όχι», όχι στο ένα, 
όχι στο άλλο, όχι σε όλα. Οι συνδικαλιστές όπως και οι αντιπολίτευση, δεν 
έχουν προτάσεις συνήθως, αλλά αρνήσεις. Δεν βρίσκουν λύσεις και δημι-
ουργούν αδιέξοδα. Δεν αντιπροτείνουν, απλώς καταψηφίζουν. 

Αποτέλεσμα αυτής της λογικής που επικρατεί στον πολιτικό κόσμο και στα 
σωματεία, είναι ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Αυτό φάνηκε μεγα-
λειωδώς στο ζήτημα των μνημονίων και όλων των μέτρων που πέρασαν μέσα 
από την κρίση. Η αντιπολίτευση ( δηλαδή η σημερινή κυβέρνηση, όταν ήταν 
αντιπολίτευση) δεν είχε, ούτε ακόμα έχει καμιά βιώσιμη εναλλακτική πρότα-
ση. Όχι επειδή δεν υπάρχει, αλλά διότι κανείς δεν θεωρεί ότι είναι η δουλειά 
του να σκεφθεί και να την προτείνει. Και για να είμαστε ειλικρινείς, η αντιπο-
λίτευση δεν θεωρεί ότι έχει καμιά δουλειά να κάνει. Θεωρεί ότι δουλειά της 
είναι να λέει πάντα όχι και να περιμένει να γίνει κυβέρνηση. Έτσι όταν γίνεται 
κυβέρνηση, κάνει αυτό που λέμε «κωλοτούμπα» και τα ίδια που έκανε η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση, η οποία πλέον εφόσον βρίσκεται στην αντιπολίτευση 
διαμαρτύρεται και αρνείται τις δικές της πολιτικές καταψηφίζοντας τες.

Αυτή είναι η Ελλάδα η λογική που επικρατεί στην πολιτική και τον συν-
δικαλισμό, μια λογική άρνησης, τεμπελιάς και απαξίωσης των πάντων, η 
οποία χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο τον εκβιασμό της κοινωνίας και την 
εκμετάλλευση των ψηφοφόρων και μελών των σωματείων, τους οποίους 
και οι πολιτικοί και οι συνδικαλιστές θεωρούν υποχείρια τους και ως τέτοια 
φέρονται.

Κόμματα και συνδικαλιστές 

Στα τέλη της 3ης  δεκαετίας του 19ου  αιώνα 
ένα τμήμα του Γένους των πιστών στο Ανατολι-
κό Ορθόδοξο Δόγμα αποκτά κρατική οντότητα. 
Ένα νεοσύστατο Κράτος  στο νότιο τμήμα της 
χερσονήσου του Αίμου γεννάται. Συγκροτείται 
και παλεύει, ώστε να υφίσταται εις το διηνε-
κές. Οι έννοιες του ομοφύλου, του ομοεθνούς, 
του ομογλώσσου, του ομοήθους  και  του ομό-
φρονος σφυρηλατούνται επί του άκμονος του 
ομοθρήσκου. Η «Μεγάλη Ιδέα» άρχει. Γι’ αυτούς 
πάντες «salus publica suprema lex est» (=υπέρ-
τατος Νόμος είναι η δημόσια ευημερία, η ασφά-
λεια της Πατρίδος) [τροποποιούντες ανώδυνα 
το κικερώνειο «salus populi suprema lex estο»].

Την κατά  Μαιμακτηριώνα  ρέμβη  μου υπο-
καθιστά αίφνης η μελέτη – για πολλοστή φορά 
– επίλεκτων χωρίων της πλατωνικής Απολογίας 
του Σωκράτους. Και να λοιπόν πάλιν το εδά-
φιο εκείνο (από μια ανατυπωμένη στα 1967 
οξφορδιανή έκδοση): «…ἃ μἃ οἃδα οἃδἃ οἃομαι 
εἃδέναι». Ήτοι, ίδιον του εχέφρονος είναι η ει-
λικρινής  παραδοχή εκ μέρους του ότι αναγνω-
ρίζει το εύρος των γνώσεών του μεν και έχει 
συνείδηση του εύρους της αγνοίας του δε.  

Η ιδεοληψία είναι νόσος δογματική, η θρησκο-
ληψία  ουχί αγαθός εταίρος. Η ημιμάθεια τέλος 
είναι χείρων της αμαθείας ή, όπως θυμόσοφα 
λέγεται, ορίζεται ως το στιλβωτικό επίχρισμα 
αντιδιαστελλόμενο προς το ενύπαρκτο και 
εγγενές χρώμα του αντικειμένου. Εν ολίγοις, 
παρεμβαίνεις επιστημονικώς, εφόσον και εάν 
επαρκείς αναλόγως μεν, ορθοφρονείς και δια-
κατέχεσαι από δύναμη ψυχής δε. 

Στα τέλη της 3ης  δεκαετίας του 19ου  αιώνα, 
λοιπόν, το Γένος των Ελλήνων αποκτά κρατι-
κή οντότητα. Δημιουργείται το Ελληνικό Κρά-
τος, δηλ. η Επικράτεια τμήματος του (Γένους ἃ) 
Έθνους των πιστών στο Ανατολικό Ορθόδοξο 
Δόγμα. Πολυσήμαντος ο όρος Έλλην, ανταπο-
κρίνεται πλήρως στην συγκυριακή περίσταση. 
Είναι το αδιαμφισβήτητο εθνικό προσωνύμιο 
(«εθνωνύμιο») για τους επαναστατήσαντες τότε 
πιστούς του Ανατολικού Ορθόδοξου Δόγμα-
τος ενάντια στη δεσποτεία των αλλοθρήσκων 

(Μουσουλμάνων). Δεν είναι, βεβαίως, κριτήριο 
η γλώσσα, προκειμένου να επανδρώσεις το 
ασκέρι των εξεγερμένων, ούτε η «φυλή». Κριτή-
ριο είναι η Ορθόδοξη Χριστιανική Συνείδηση, η 
οποία οσονούπω, και με τη δημιουργία του Κρά-
τους, συνταυτίζεται και ταυτοσημαίνεται με την 
Εθνική των πιστών Συνείδηση. Οι έννοιες του 
ομοφύλου, του ομοεθνούς, του ομογλώσσου, 
του ομοήθους  και  του ομόφρονος σφυρηλα-
τούνται επί του άκμονος του ομοθρήσκου. 

Η Ελληνική έχει εκ των πραγμάτων θεσμοθε-
τηθεί ως η επίσημη γλώσσα της Διοίκησης και 
των Αρχών ήδη από το 610 μ.Χ., όταν Αυτο-
κράτορας στην Ορθόδοξη Χριστιανική Επικρά-
τεια της Ανατολής αναγορεύεται ο οξύφρων  
(Φλάβιος) Ηράκλειος (Αύγουστος). Καταλύεται 
η Αρχή της Ορθόδοξης Χριστιανικής Επικράτει-
ας της Ανατολής στις αρχές του 13ου αιώνα 
και ανεκκλήτως στα μέσα του 15ου αιώνα. Αδι-
απαύστως όμως (ήτοι, για κάποιους αιώνες) οι 
πιστοί στο Ανατολικό Ορθόδοξο Δόγμα – οι όσοι 
ομολογουμένως των (μεγαλο)αστικών περιο-
χών και ανεξαρτήτως της μητροδίδακτης λαλι-
άς τους  –  καταφανώς και απροκαλύπτως (ίσως 
και εν κρυπτώ και παραβύστω)  διδάσκονται και 
θεραπεύουν  τον γραπτό λόγο λ.χ. του Ξενο-
φώντα, των Ευαγγελίων, του Κωνσταντίνου του 
Πορφυρογέννητου,  του Πλήθωνα.

Με την έναρξη του αγώνα της Παλιγγενεσίας 
ο Ελληνόφωνος Χριστιανός Ορθόδοξος θα έχει 
συμπολεμιστή του τον Αλβανόφωνο ομόδοξό 
του ή τον Αρωμουνόφωνο (Βλαχόφωνο) ομό-

δοξό του ή τον Σλαβόφωνο ομόδοξό του ή τον 
Τουρκόφωνο ομόδοξό του ή τον Αραβόφωνο 
ομόδοξό του. Ο Τουρκόφωνος Μουσουλμάνος 
θα έχει συμπολεμιστή του τον Αλβανόφωνο 
ομόθρησκό του ή τον Αρωμουνόφωνο ομό-
θρησκό του ή τον Σλαβόφωνο ομόθρησκό του 
ή τον Ελληνόφωνο ομόθρησκό του ή τον Αρα-
βόφωνο ομόθρησκό του. Στο περίγραμμα της 
μιας εκείνης προεπαναστατικής οθωμανοκρα-
τίας  της χερσονήσου του Αίμου ο Αλβανόφω-
νος λ.χ. Χριστιανός Ορθόδοξος θα νυμφευόταν 
ομόγλωσσή του ή μη κόρη Χριστιανή Ορθό-
δοξη, ενώ η Αλβανόφωνη Μουσουλμάνα θα 
υπανδρευόταν ομόγλωσσό της ή μη νιο Μου-
σουλμάνο.

Οι Αρωμουνόφωνοι   Μουσουλμάνοι της Πέλ-
λας και οι Ελληνόφωνοι Μουσουλμάνοι της 
Ημαθίας,  της Κοζάνης,  των Γρεβενών  και της 
Κρήτης συντροφεύουν τους ομοθρήσκους τους 
Τουρκόφωνους (ή Αλβανόφωνους ή Σλαβόφω-
νους ή Αθιγγανόφωνους) στην άγουσαν προς 
την Τουρκία κατά την ανταλλαγή των πληθυ-
σμών (1922 κ.ε.). Οι Αλβανόφωνοι  (και οι Τουρ-
κόφωνοι Γκαγκαβούζηδες/Γκαγκαούζοι) Χρι-
στιανοί Ορθόδοξοι της Ανατολικής Θράκης, οι 
Τουρκόφωνοι ομόδοξοί τους της Καππαδοκίας 
και ικανές ομάδες Αθιγγανοφώνων Ορθοδόξων 
Χριστιανών παίρνουν τον δρόμο για την ομόδο-
ξη των Νεοελλήνων Επικράτεια (ενώ οι κεμαλι-
κοί vi et armis οδήγησαν και συμπαγή τμήμα-
τα ετερόδοξων Αρμενοφώνων και ευάριθμους 
ετερόδοξους Αραβόφωνους/Νεοαραμαϊκόφω-

νους [Ασσυριοχαλδαίους] να ακολουθήσουν 
τους Ορθοδόξους στο Νεοελληνικό Κράτος). 

Ήδη κατά την πανύστατη χρονική περίοδο 
της 1ης δεκαετίας του 20ου αιώνα οι επί του 
άκμονος του ομοθρήσκου σφυρηλατηθείσες 
έννοιες του ομοφύλου, του ομοεθνούς, του 
ομοήθους  και  του ομόφρονος αποκτούν πά-
γιο, μόνιμο, διαυγές, πλήρες και απόλυτο περι-
εχόμενο για τον Nέο Ελληνισμό. Ο πιστός στον 
Οικουμενικό Ποιμενάρχη της Πόλης Σλαβόφω-
νος (ή Αρωμουνόφωνος ή Τουρκόφωνος…) 
Μακεδών (/Ηπειρώτης/Θραξ/Δοβρουτσώτης…) 
συνιστά πλέον Ομογενή των εντός της ελληνι-
κής Επικράτειας πολιτών, εν αντιθέσει προς τον 
προσήλυτο στη σχισματική βουλγαρόφρονα 
Εξαρχεία (ή τον ρουμανίζοντα) που αυτομάτως 
καθίσταται αλλοεθνής. [Δοβρουτσώτες: Τουρ-
κόφωνοι Γκαγκαβούζηδες/Γκαγκαούζοι της Δο-
βρουτσάς (ήτοι, της σημερινής περίπου παρευ-
ξείνιας περιοχής του νοτιοανατολικού άκρου 
της Ρουμανίας και του βορειοανατολικού της 
Βουλγαρίας)].

Και κοντά 200 έτη τώρα το Κράτος των Νεοελ-
λήνων (εδαφικοπληθυσμιακά μικρό κατ΄ αρχάς 
και μεγαλύτερο στη συνέχεια) υφίσταται και 
αντέχει, ευδαιμονεί ή δυσδαιμονεί, ευτυχεί ή 
κινδυνεύει, εν τούτοις  πορεύεται και βιοί. Οι πι-
στοί στο Ανατολικό Ορθόδοξο Δόγμα  είναι πλέ-
ον ομόχθονες (εξαιρουμένων αυτόχρημα ουκ 
ολίγων) και διαρρήδην ομόφυλοι, ομοεθνείς, 
ομόγλωσσοι, ομοήθεις και ομόφρονες. Στην 
κοινή συνείδηση πάντων αδιαλείπτως ενοικεί η 
περηφάνια για το μεγαλείο και την αίγλη που 
εκπέμπει η ελληνική αρχαιότητα. Η γλώσσα – η 
γλώσσα της Εκκλησίας –  το πνεύμα, η δημι-
ουργία των παλαιότερων Ελλήνων είναι οι κα-
θοδηγοί στην παιδεία των παίδων του Έθνους. 
Ελληνισμός και Ορθοδοξία συμπορεύτηκαν, 
ταυτίστηκαν, εξελίχθησαν. Η Ορθόδοξη Χριστι-
ανική Συνείδηση συμπορεύτηκε, ταυτίστηκε, 
«μεταμοσχεύθηκε» στην Ελληνική Εθνική Συνεί-
δηση, τη σύγχρονη δηλ. Συνείδηση του Έλληνα 
πολίτη, του Ευρωπαίου πολίτη, του εραστή της 
ειρήνης, της εργατικότητας, της δημιουργίας.   

Ελεύθερες γραμμές...
Και εγενόμεθα Κράτος…

Από τον Αγησίλαο Χρ. Κανελλόπουλο, φοιτητή του Παν/μίου Αθηνών 
[Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

– Κατεύθυνση Ιστορίας.

Η Φωνή των 
ενοριτών

Της Δήμητρας 
Καλογράνη

 τ. εκπαιδευτικού

Είναι ιδιαίτερη ευλογία το ότι μας δίνεται βήμα να εκφραστούμε, να 
απευθυνθούμε υπεύθυνα και επώνυμα. στην προϊσταμένη εκκλησι-
αστική Αρχή!

Να μιλήσουμε για θέματα που μας απασχολούν και αφορούν την 
ενορία μας.

Ο Άγιος Βλάσιος, αν και Καθεδρικός Ναός, ταλαιπωρείται και ταλα-
νίζεται εδώ και αρκετοί καιρό! Αλλεπάλληλες μετακινήσεις ιερέων, 
αιφνίδιες αλλαγές επιτρόπων, απομάκρυνση εξαιρετικού Ιεροψάλτη 
έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας και το 
σημαντικότερο πνευματικής καθίζησης!!!!

Ο πνευματικός. Ιστός διερράγη! Η ομοψυχία και ομοθυμία χάθηκαν.
Οι πολλές αλλαγές δημιούργησαν ένα διχαστικό κλίμα!
Άλλοι είμαι υπερ. άλλοι είναι κατά Προσώπων και αποφάσεων ερή-

μων των ενοριτών.
Όμως οφείλουμε να ομολογήσουμε και να ευχαριστήσουμε. την 

προϊσταμένη εκκλησιαστική Αρχή, διότι έσκυψεν ευήκοον ους και τε-
λευταία διαφαίνεται μια. αξιόλογη προσπάθεια να αποκατασταθούν 
αυτά που μας πληγώνουν.

Οι δυο ιερείς που έχουν αναλάβει την πνευματική. ζωή της ενορί-
ας δηλ. ο πατήρ Βασίλειος και ο π. Τίτος εργάζονται, αόκνως και με 
πολλές δράσεις επιδιώκουν την ενίσχυση και πνευματική αναβάθμιση 
της εξορίας! 

Οι συνεχείς αλλαγές σταματούν κάθε καλή προσπάθεια που επι-
χειρείται. 

Με τον απαιτούμενον σεβασμόν και την πεποίθηση άτι δεν θα τα-
λαιπωρήσουμε έτι.

Περαιτέρω εκφράζουμε, Βαθύτατες Ευχαριστίες.
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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. 

 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

Ο Olivier Messiaen είναι 
ένας σουρεαλιστής καλ-
λιτέχνης, που προσπαθεί 
να ενσαρκώσει στις δη-
µιουργίες του, το όνειρο 
και µόνο το όνειρο.

Οι τάσεις ενός Θρησκευ-
τικού µυστικισµού ξεκι-
νούν από τα θεωρητικά 

κείµενα, συνεχίζονται στις «Μικρές λειτουργίες», 
στο «Κουαρτέτο για το τέλος του κόσµου», και 
φθάνουν µέχρι τη δηµιουργία του «Κατάλογου 
των πουλιών» και του

«Ξυπνήµατος των πουλιών».
Η ατέλειωτη δίψα αγάπης στο πρόσωπο του 

Χριστού, δίψα, η οποία εµπεριέχεται σ΄ όλη τη 
δηµιουργία, άριστη και τελειωµένη, µαρτυράει 
µια ολοφάνερη προσπάθεια να είναι ο εκφρα-
στής της ηχητικής αρχιτεκτονικής του Θεϊκού 

ρήµατος.
Η µουσική γλώσσα του Messiaen φτιάχτηκε 

πάνω στη δοµή της καταπληκτικής πνευµατικής 
καλλιέργειας και µόρφωσης, που βασίστηκε σε 
αρχαίους Ελληνικούς και Ινδικούς ρυθµούς αλλά 
και στο κελάιδισµα των πουλιών.

Οι τρόποι οι οποίοι µπαίνουν στη δοµή του έρ-
γου του Messiaen, δηµιουργούν λιγότερες προσ-
δοκίες ελευθερίας, σε σχέση µε τη δωδεκαφωνία 
του Schönberg.

Η µεγαλύτερη ταπεινοφροσύνη στην οποία 
εκθέτει τον εαυτό του, για τους µεγάλους ειδι-
κούς σκοπούς, ταπεινοφροσύνη ενός ιδιοφυή 
δηµιουργού, είναι η παρατήρηση ενός άγνωστου 
κόσµου, µέσα από την οποία έρχεται το αληθι-
νό φως, µε παράδειγµα το «The technique of my 
musical language, κεφ. XVI, «Τρόποι µε περιορι-
σµένες δυνατότητες µεταφοράς»».

Ο Olivier Messiaen έδειξε στο κόσµο τη συντα-

ρακτική ενότητα τέχνης και πίστης.
«Εγώ προσπάθησα να είµαι µουσικός Χριστιανός 

και τραγουδιστής της δικής του πίστης, ποτέ δεν 
το πέτυχα».

Ο Messiaen ήταν αυτός που ήθελε πάντα το 
καινούργιο, ταυτόχρονα και το αιώνιο µε άγνω-
στα αρώµατα, άγρυπνα πουλιά, τη µουσική των 
υαλογραφηµάτων, τα ιριδίσµατα των χρωµάτων.

Στην όπερα «Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης» πε-
ριγράφει τη ζωή και το έργο του µεγάλου ιεροκή-
ρυκα, που χωρίς αµφιβολία ένοιωθε τόσο κοντά, 
κλείνοντας µε τον κύκλο για εκκλησιαστικό όρ-
γανο «Βιβλίο της άγιας µετάληψης», και τα έργα 
για πιάνο «Έξι µικρά σκίτσα πουλιών» (1987) και 
«20 βλέµµατα στο βρέφος Ιησού».

O György Ligeti (1923-2006) γεννηµένος στη 
Τρανσυλβανία, επηρεάστηκε από τις δηµιουρ-
γικές µουσικές επιρροές των Bella Bartok και 
Zoltan Kodaly (1882-1967).

Πειραµατίστηκε µε το δωδεκάφθογγο σύστηµα, 
µε τη µινιµαλιστική σχολή αλλά και µε Αφρικανι-
κά και Ινδονησιακά ακούσµατα.

Εντάχθηκε στους avangard κύκλους στην Οµο-
σπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας και συνδέ-
θηκε µε συνθέτες όπως ο Karlheinz Stockhausen 
(1928-2007), ακολουθώντας όµως µε φανατισµό 
µια αυστηρή προσωπική πορεία.

Σηµαντικές είναι οι «Σπουδές για Πιάνο, (τοµ. I_
1985, τοµ. II_1988-1994, III_1995-2201)», οι οποί-
ες αντλούν υλικό από πολλές διαφορετικές πη-
γές, όπως τη µουσική Gamelan στο Μπαλί, τους 
δηµιουργικούς αυτοσχεδιασµούς του µεγάλου 
πιανίστα της Τζαζ Telonius Monk, τη πολυρυθµία 
της Αφρικάνικης µουσικής, αλλά και επιρροές 
από τους Bartok, Bill Evans και άλλους.

Στο ίδιο µήκος κύµατος συγκαταλέγονται το 
«Τρίο για Corno (1982), το «Κοντσέρτο για Βι-
ολί» και η «Συλλογή Μαδριγαλιών (Nonsense 
madrigals – παράλογα µαδριγάλια)», ένα εκ των 
οποίων αποτελεί µελοποίηση του αλφάβητου.

Ένα από τα τελευταία έργα, το Hamburg κο-
ντσέρτο για Corno και ορχήστρα δωµατίου, αφιε-
ρώθηκε από τον Συνθέτη στη Γερµανίδα δεξιοτέ-
χνη του Κόρνου Marie-Luise Heunecker.

Παγκόσµια υπήρξε η αποδοχή των έργων της 
τελευταίας δεκαετίας, ιδιαίτερα του σύγχρονου 
οργανικού και ηλεκτρονικού ήχου του Ligeti, σε 
αντίθεση µε το έργο «Lux Cleterna» που παρουσι-
άστηκε σε περιορισµένο ακροατήριο. 

συνεχίζεται...

ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ (µέρος 3o)

- Ανακοινώθηκαν οι ηµεροµηνίες πληρωµής για τις συντάξεις ∆εκεµ-
βρίου για όλα τα ταµεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ∆ηµόσιο και ΕΤΕΑ).  
Aναλυτικά:  Το ∆ηµόσιο και το ΙΚΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την 
Τρίτη, 29 Νοεµβρίου 2016.Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντά-
ξεις την Τετάρτη, 30 Νοεµβρίου 2016. Ο ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ θα καταβάλ-
λουν τις συντάξεις την Πέµπτη, 01 ∆εκεµβρίου 2016. Το ΕΤΕΑ θα κα-
ταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις του ∆εκεµβρίου την Παρασκευή, 
02 ∆εκεµβρίου 2016.

- Πρώτη πολιτική είδηση του ∆εκαπενθηµέρου, ο Ανασχηµατισµός 
της Κυβέρνησης , που ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 4 
Νοεµβρίου 2016,  µε τέσσερα νέα υπουργεία.  Η ορκωµοσία του νέου 
κυβερνητικού σχήµατος έγινε το µεσηµέρι του Σαββάτου  6   Νοεµ-
βρίου,  στο Προεδρικό Μέγαρο.

- Μια µεγάλη ανατροπή για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που τα αγό-
ρασαν µε στεγαστικά δάνεια, βρίσκεται στα σκαριά κι, αν τεθεί σε 
εφαρµογή, µπορεί να συµβάλει τα µέγιστα στην αναδιάρθρωση των 
«κόκκινων» χορηγήσεων.

- Σύµφωνα µε πληροφορίες της «ΗτΣ», τραπεζίτες προτείνουν µια 
«χειρουργική» λύση µε σκοπό να µειωθούν τα µη εξυπηρετούµενα 
στεγαστικά δάνεια και να µην κινδυνεύσουν χιλιάδες σπίτια µε πλει-
στηριασµό. 

- Αλλαγή του χρόνου των ενδιάµεσων εκπτώσεων ζητεί η Ελληνική Συ-
νοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ),προτείνοντας 
να δοθεί στους τοπικούς εµπορικούς συλλόγους το δικαίωµα να δια-
χειριστούν ελεύθερα δύο ή τρεις εκπτωτικές περιόδους σε συνεργα-
σία µε τις περιφέρειες τους.

- Μια νέα σκληρότερη πραγµατικότητα διαµορφώνεται τα τελευ-
ταία χρόνια για τα παιδιά και τους νέους κάτω των 17 ετών. Ενώ 
στη χώρα καταγράφεται το ένα αρνητικό ρεκόρ γεννήσεων µετά το 
άλλο, όλοι οι δείκτες που καταγράφουν τις συνθήκες διαβίωσης της 
νέας γενιάς παρουσιάζουν σοβαρότατη επιδείνωση: το 26,6% των 
νέων έφτασε το 2015 να ζει σε νοικοκυριά χωρίς εισόδηµα, ενώ το 
44,5% των παιδιών και των νέων υφίσταται πλέον σοβαρές υλικές 
στερήσεις, σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

- Με την επιβολή ενός προστίµου 100 ευρώ, χιλιάδες επιχειρήσεις και 
ελεύθεροι επαγγελµατίες που εδώ και πολλά χρόνια είναι αδρανείς θα 
µπορούν στο εξής να προχωρούν σε εκπρόθεσµη διακοπή εργασιών 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε απόφαση που εξέ-
δωσε ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. 

- Θα υπάρξει σύντοµα περαιτέρω χαλάρωση των capital controls, 
αλλά η πλήρης άρση τους, που είναι και το τέλος της διαδροµής, θα 
εξαρτηθεί και από τα µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Αυτό 
δήλωσε χθες ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γ. Στουρνάρας. 

- Το πρώτο βήµα για την καταγραφή και τη λήψη µέτρων υπέρ των 
«εγκλωβισµένων» εργαζοµένων (ούτε απολυµένων ούτε µισθοδο-
τούµενων κανονικά, σε µηνιαία βάση) κάνει το υπουργείο Εργασίας. 
Με βάση τα στοιχεία των συνδικάτων και του ΣΕΠΕ, 900.000 εργα-
ζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα πληρώνονται µε καθυστέρηση 2 έως 
και 10 µηνών, οι 6 στις 10 νέες προσλήψεις γίνονται µε καθεστώς 
µερικής και «εκ περιτροπής» εργασίας υποκρύπτοντας µερικώς δη-
λούµενη στο ΙΚΑ εργασία, ενώ έχει αυξηθεί ο αριθµός των αµειβο-
µένων µε «µπλοκάκι».

- Τις εισφορές για την επικουρική ασφάλιση (7%) και εφάπαξ (4%) 
γλιτώνουν, τουλάχιστον έως τις 30 Ιουνίου του 2017 -οπότε θα εκ-
δοθεί νέος Ενιαίος Κανονισµός Ασφάλισης και Παροχών- οι ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, καθώς και όσοι 
έχουν κάνει αυτασφάλιση. Τις εξαιρέσεις προβλέπει εγκύκλιος που 
εξέδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος 
σε εφαρµογή του νέου Ασφαλιστικού (ν. 4387/16) και ενόψει της 
ενοποίησης, από την 1/1/2017, της επικουρικής ασφάλισης και του 
εφάπαξ στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Πα-
ροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Αναλυτικά η εγκύκλιος, στη Χρήσιµη Ενηµέρωση 
– ιστοσελίδα του Β.Ε.Α. (www.acsmi.gov.gr)

- Αυξηµένοι έως και 36,3% θα είναι οι φόροι που θα κληθούν να πλη-
ρώσουν το 2017 πάνω από 2 εκατ. φορολογούµενοι για τα εισοδήµατα 
από ακίνητα τα οποία απέκτησαν το 2016. Αιτία για την εξέλιξη αυτή, 
θα είναι η εφαρµογή της νέας φορολογικής κλίµακας για τα εισοδήµα-
τα από ακίνητα, στην οποία οι συντελεστές φόρου έχουν αυξηθεί από 
τα επίπεδα του 11%-33% στα επίπεδα του 15%-45%.

- Εντείνονται οι πιέσεις των λιανέµπορων στους προµηθευτές για 
καλύτερες τιµές και περισσότερες παροχές, µετά την απόφασή τους 
να συναινέσουν στο «κούρεµα» των απαιτήσεών τους κατά 50%, 
προκειµένου να διασωθεί ο Μαρινόπουλος από τον Σκλαβενίτη. Η 
λύση αυτή είχε προκαλέσει από τη πρώτη στιγµή που έγινε γνωστή 
θύελλα αντιδράσεων, µε αρκετούς λιανέµπορους να µιλούν για αθέ-
µιτο ανταγωνισµό και ειδική µεταχείριση, η οποία υπονοµεύει την 
εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.

- Παράνοµος κρίθηκε ο τρόπος υπολογισµού και επιβολής του ΕΝΦΙΑ 
σε 4 περιοχές της χώρας, το Ψυχικό, τη Φιλοθέη, τον Νέο Βουτζά και 
τους ∆ελφούς, από το Συµβούλιο της Επικρατείας µε αποφάσεις του 
Β΄ Τµήµατος.

- Για ανάγκη έγκαιρης ρύθµισης του χρέους αλλά και µείωσης του 
στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα στο 2%, έτσι ώστε να µειωθεί το 
φορολογικό βάρος κάνει λόγο ο Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος εξη-
γεί ότι έτσι θα ενισχυθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας 
και θα διευκολυνθεί η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές.

- Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΤτΕ, επισηµαίνει πως πρέπει να υπάρ-
ξουν και άλλες πρωτοβουλίες, όπως η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιή-
σεων και η υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων.

- Με µία µόνο υπουργική απόφαση θα επιχορηγούνται, στο εξής, οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν και να 
απασχολούν εργαζόµενους κατά την περίοδο περιορισµού ή ανα-
στολής της δραστηριότητάς τους, σύµφωνα µε ανακοίνωση της ανα-
πληρώτριας υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου.

- Προπληρωµένες κάρτες αξίας ίσης µε το 30% του ποσού του ΕΚΑΣ 
που έχασαν, για ποσά άνω των 115 ευρώ (δηλαδή 34,50 ευρώ τον 
µήνα κατ’ ελάχιστο έναντι της απώλειας των 115 ευρώ και 69 ευρώ 
κατ’ ανώτατο όριο για τα 230 ευρώ) θα λάβουν, αναδροµικά από τον 
Αύγουστο έως και τον Νοέµβριο, συνολικά 89.764 χαµηλοσυνταξιού-
χοι. Την καθυστερηµένη πίστωση των «αντισταθµιστικών» καθώς και 
τον αριθµό των δικαιούχων, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός 
Θ. Φωτίου.

- Λίγο περισσότερο από ένα στα τέσσερα παιδιά είναι εκτεθειµένο 
στον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισµού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την Ελλάδα να βρίσκεται στην τρίτη θέση 
µεταξύ των 28 χωρών-µελών, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat. 
Περίπου 25 εκατοµµύρια παιδιά στις 28 χώρες-µέλη της ΕΕ, δηλαδή 
το 26,9% του πληθυσµού ηλικίας 0 έως 17 ετών, απειλούνταν µε 
φτώχεια το 2015, σύµφωνα µε την πηγή αυτή.

- Στον αυτόµατο συµψηφισµό επιστροφών φόρου εισοδήµατος φυ-
σικών προσώπων µε αρρύθµιστες οφειλές προχωρά η Γενική Γραµ-
µατεία ∆ηµοσίων Εσόδων, χωρίς να χρειάζεται ο φορολογούµενος να 
προσέλθει στην εκάστοτε .

- Αναλογία της προσωρινής σύνταξης χηρείας που ορίστηκε στα 
345,60 ευρώ (η µειωµένη εθνική σύνταξη µε 15 χρόνια ασφάλισης) 
θα λαµβάνουν τα δικαιούµενα µέλη της οικογένειας θανόντων από 
τις 13/5/16 και µετά µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συντα-
ξιοδότησης ή µέχρι την έκδοση απόφασης χορήγησης προσωρινής 
σύνταξης, σύµφωνα µε εγκύκλιο που εξέδωσε το ΙΚΑ.

- «Κόκκινο» έχουν χτυπήσει τα φορολογικά βάρη που σηκώνουν οι 
φορολογούµενοι. Μάλιστα, φέτος, οι φοροεπιβαρύνσεις έχουν εκτι-
ναχθεί σε επίπεδα-ρεκόρ των 65,7 δισ. από 64 δισ. το 2015, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία της Κοµισιόν που αποτυπώνονται σε πίνακες που συνο-
δεύουν τις φθινοπωρινές εκτιµήσεις της. 

Αρνητικό ρεκόρ απώλειας θέσεων µισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό 
τοµέα καταγράφηκε τον Οκτώβριο, ενώ οι προσλήψεις «φθηνού» ερ-
γατικού δυναµικού (µε καθεστώς µερικής και εκ περιτροπής εργασί-
ας) έφτασαν στο 61,70%! 

ÌéêñÜ... êáé åíäéáöÝñïíôá
ÅðéìÝëåéá: ÃéÜííçò Íéþñáò 



Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 �
ΦΩΤΟ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

Την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να 
προχωρήσει σε ρήξη και δυναμικές 

κινητοποιήσεις στην περίπτωση που δεν 
ληφθούν, άμεσα, μέτρα για την αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας και δεν υλοποιηθούν 

όσα έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο 
προστασίας του πολίτη, εξέφρασε ο 

πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου πρόληψης, 
αντιδήμαρχος Παναγιώτης Πολυμενέας, στη 

συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 2016.

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν εργασίες 
από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών στη Λεωφόρο 

Πάρνηθας. Στο τρυγονάκι στην συμβολή των οδών Πάρνηθος 
και Καραμανλή έγινε διαμόρφωση του χώρου. Επίσης στην 

Λεωφόρο Πάρνηθος δημιουργήθηκαν 3 διπλές θέσεις για κά-
δους απορριμμάτων με εσοχές ώστε να μην πέφτουν οι κάδοι 
και να είναι πιο ωραία η εικόνα στην είσοδο της περιοχής μας.

Πριν επτά έτη, 8 Νοεμβρίου, ο πατήρ Αναστά-
σιος Σαργέντης χειροτονήθηκε πρεσβύτερος! 
Μας το θύμισε η πρεσβυτέρα, με την δική της 
ξεχωριστή ευχή: «Η μέρα αυτή είναι μοναδι-
κή διότι τελείς το Μέγα Μυστήριο! Εύχομαι 
ο Άγιος Θεός να φωτίζει πάντα τον δρόμο 

σου και συ με την σειρά σου το ποίμνιό σου. 
Άξιος πάτερ μου!!!!». Άξιος!

Την υλοποίηση του έργου «Εργασίες Άρσης Καταπτώσεων Πρανών Ρεμάτων Περιφέρει-ας Αττικής», δρομολόγησε με την υπογρα-φή της σχετικής Σύμβασης, η Περιφερειάρ-χης Αττικής, Ρένα Δούρου. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 3.600.000 ευρώ με ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Μια φωτό που ίσως 
αποδειχθεί προφητική για 
την νέα γενιά της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο Δήμο 
Αχαρνών. Το γεγονός ότι 
αναρτήθηκε μετά από τα 
διαπαραταξιακά γαστρο-
γεύματα, ίσως κάτι συμ-
βαίνει με την νέα γενιά.

Να και μια αυτοαποκάλυψη δημοτικών 
εξελίξεων. Μια φωτογραφία που ανάρ-
τησε ο πρώην Δήμαρχος Σωτήρης Ντού-
ρος, από την τελευταίο Μυστικό δείπνο, 
τριών δημοτικών παρατάξεων και δύο 
διαφωνούντων δημοτικών συμβούλων της 
Δημοτικής Αρχής ( Τάσος Χίος και Μπάμπης 
Ορφανίδης), με την υψηλή παρουσία του 
πρώην Δημάρχου Τάσου Μουστακάτου, 
στο πλαίσιο συγκρότησης ενιαίου μετώπου 
αντιπολιτευτικής τακτικής, απέναντι στην 
Δημοτική Αρχή και στον Δήμαρχο Γιάννη 
Κασσαβό. Αν και έγιναν πάνω από τρις 
γαστρονομικές συναντήσεις, αποτέλεσμα 
τακτικής και προοπτικής δεν ανακοινώθηκε.
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Πρόσκληση
Έχουµε την τιµή και τη χάρο να σας προσκαλέσουµε τη ∆ευτέρα 21 Νοεµβρίου 

2016  στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ∆ήµος Αχαρνών 
για να τιµήσουµε την ηµέρα των Ενόπλων ∆υνάµεων

και των Εισοδίων της Θεοτόκου

Πρόγραµµα
09:40 Προσέλευση εκπροσώπων, Οργανώσεων Πολιτιστικών και
Εκπαιδευτικών φορέων στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου

09:50 Προσέλευση Επισήµων
10:00 Επίσηµη ∆οξολογία. Ανάγνωση του Πανηγυρικού 

της Ηµέρας Κατάθεση στεφάνων στην προτοµή του Μήτρου Λέκκα. 
Ενός λεπτού σιγή. Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
 Γιάννης Κασσαβός
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Ενημερωθείτε κάθε μέρα από το Διαδίκτυο στο http://menidiatis.blogspot.gr

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου
Αφιερωμένο στον Άγιο Νεκτάριο, επίσκοπο Πενταπόλεως, 

είναι το μικρό εκκλησάκι, που βρίσκεται στην αυλή των Μο-
ντεσσοριανών Σχολείων. Κάθε χρόνο στις 9 Νοεμβρίου, που 

γιορτάζει το εκκλησάκι μας, πραγματοποιούμε αρτοκλασία. 
Φέτος στην τελετή χοροστάτησε ο πατήρ Λάμπρος Καρίνος 
και ευλόγησε τους άρτους του σχολείου αλλά και τους άρτους 

που έφεραν κάποιοι από τους γονείς. Κατόπιν μίλησε στα παι-
διά για τον Άγιο Νεκτάριο και τους αφηγήθηκε μία ιστορία από 
τότε που ο Άγιος Νεκτάριος, κατά κόσμο Αναστάσης, ήταν μι-
κρό παιδί.

Οι μαθητές παρακολούθησαν την τελετή της αρτοκλασίας 
και άκουσαν από τον πατέρα Λάμπρο για τη ζωή και το έργο 
του Αγίου Νεκταρίου. Αργότερα προσφέρθηκε άρτος σε όλα 
τα παιδιά.

Την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 
(πρώτη μέρα κατάληψης του Πολυτεχνείου 
το 1973) με πρωτοβουλία του «ΑΡΕΤΟΤΕΛΗ» 
στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, 
ένας συμπατριώτης μας, πρώην υπουργός, 
που αντιστάθηκε στη χούντα των συνταγ-
ματαρχών, ο κ, Στάθης Γιώτας ξεδίπλωσε 
τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα της απα-

ράμιλλης ανάστασης του Αλέξανδρου Παναγούλη και των 
συναγωνιστών του, όπως ακριβώς τα βίωσε ο ίδιος από την 
ημέρα της ανατροπής της δημοκρατίας μέχρι την ημέρα της 
αποκατάστασης της με την επάνοδο του Καραμανλή. 

Μέσα από τον παραστατικότατο λόγο του εύκολα ο ακρο-
ατής συμπέρανε το ήθος, το πνεύμα αφοσίωσης στην ελευθερία και τη δημοκρατία και το υψηλό φρόνημα που 
χαρακτήριζε εκείνη τη γενιά του ανένδοτου αγώνα και μετέπειτα του Πολυτεχνείου. Η διδασκαλία - ομιλία του 
αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα ήθους, αποφασιστικότητας και αγάπης για την πατρίδα. Η μέχρι σήμερα πορεία 
του δικαίωσε τη ρήση του Περικλή, στην οποία αναφέρθηκε στο εισαγωγικό της σημείωμα η κ. Βαρβάρα Μπακά-
λη, ότι ο κ. Γιώτας «....Αποτέλεσε και θα αποτελεί παράδειγμα για μερικούς και δεν υπήρξε μιμητής κανενός». Με 
το ζωντανό του παράδειγμα υπέδειξε σε όλους μας το δικό μας χρέος απέναντι στη δημοκρατία και την ελευθε-
ρία, πανανθρώπινα αγαθά, που δεν χαρίζονται αλλά κατακτώνται.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Βασίλης Ταουξής (Πρόεδρος Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλ-
λόγου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ), ο οποίος προσέφερε και ένα κέρασμα προς τιμήν του ομιλητή, ο Αντιπρόεδρος του 
Π.Κ.Θ. κ, Ανδρέας Παπαματθαίου, ο Κοσμήτορας του Π.Κ.Θ. κ. Κώστας Κάλογεράς, ο πρώην Δήμαρχος κ. Σωτήρης 
Ντούρος, ο πρ. Δήμαρχος κ. Θέμις Οικονόμου, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της ΙΛΕΑ κ. Γιώργος Φυτάς, η Πρόε-

δρος του ΕΠΕΚΗΝΙΟΥ κ. Μαρία Μίχα, κ.α. 

Σε κλίμα αγαστής συνεργασίας πραγμα-
τοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλ-
λόγου της Αγίας Παρασκευής Αχαρνών το 
μεσημέρι της Κυριακής 6 Νοεμβρίου στον 
φιλόξενο χώρο των Γραφείων της, στην 
οδό Αργοναυτών 11.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Αρ-
βανίτης έχοντας στο πλευρό του τον Ταμία 
Κώστα Πέτσα και τη Γραμματέα του Συλλό-
γου Νούλα Καλαϊτζή, έκανε μια μικρή ει-
σήγηση ενημερώνοντας τα μέλη και τους 
παρευρισκόμενους για τις ενέργειες, τις 
πρωτοβουλίες και τους άμεσους στόχους 
του Συλλόγου.

Δυναμική υπήρξε η εθελοντική παρουσία των Αχαρνών στον 34ο 
Μαραθώνιο της Αθήνας με επάξιους εκπροσώπους τα δραστήρια 
μέλη της Πολιτικής Προστασίας του Ολυμπιακού Χωριού. Η πα-
ρουσία της αποστολής δέχθηκε τα θερμά συγχαρητήρια των διορ-
γανωτών για την συνέπεια και την απόδοσή της. 

Η αντιπροσωπεία της Πολιτικής Προστασίας του Ολυμπιακού Χω-
ριού, βρέθηκε στο 12,5 χιλιόμετρο της διαδρομής, λίγο μετά από 
την Νέα Μάκρη και πρόσφερε στους Αθλητές που συμμετείχαν 
την αμέριστη στήριξή της. Ανάμεσα στα δραστήρια μέλη διακρίνα-
με την Ισιδώρα Μαρία Δαμάσκου, τον Διευθυντή του 5ου Γυμνα-
σίου Αχαρνών Σπύρο Καραβία και τον Πρόεδρο του Ομίλου Φίλων 
της Δημοτικής Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς» Κωνσταντίνο Νιώ-
ρα. Εξίσου δυναμική υπήρξε και η συμμετοχή εθελοντών αθλη-
τών. Διακρίναμε τους Τάσο Κωστελίδη, Μπάμπη Ζάχαρη και Δημ. 
Νίκα. 

Τα Μοντεσσοριανά Σχολεία, τίμησαν τον προστάτη τους Άγιο Νεκτάριο 
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Δεκάδες μέλη και φίλοι του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών, αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα ζωής κι έδωσαν λίγο από το αίμα τους 

στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος το 

πρωί της Κυριακής 13 Νοεμβρίου 2016. 
Άντρες, γυναίκες, νέα παιδιά έδωσαν ηχηρό παρών ανθρωπι-

άς και δέχθηκαν τα χαμόγελα, τις συμβουλές αλλά και την ιδιαί-
τερη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του 
Νοσοκομείου Αγία Όλγα. 

Ιδιαίτερα φιλόξενοι όπως πάντα, υπήρξαν επίσης ο Πρόεδρος 
Μανώλης Μανιδάκης και όλα τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου 
Κρητών Αχαρνών που όχι μόνο φρόντισαν ώστε να μη λείψει τί-

ποτα από κανέναν αιμοδότη αλλά και φίλεψαν τον κόσμο 
με νόστιμους μεζέδες, μετατρέποντας την αιμοδοσία - μετά το 
πέρας της - σε μια όμορφη γιορτή! 

Συγκινητική υπήρξε επίσης η επιμονή ορισμένων μελών του 
Συλλόγου να δώσουν αίμα παρά τα μικροπροβλήματα υγείας 
(όπως υψηλή ή χαμηλή πίεση) που τελικώς δεν τους το επέτρε-
ψαν.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τον φι-
λανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ ΠΣΑΠ Επί-
λεκτων Εθνικής 2004 και του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ παρέδωσε ο 
Υποστράτηγος, Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας 
κ. Βασίλης Μωυσίδης στον σύλλογο Γονέων και Κηδε-
μόνων του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΡΩΓΗ 
του Δήμου Αχαρνών. Το ποσό που συγκεντρώθηκε άγ-
γιξε τις 4.565 ευρώ και θα αξιοποιηθεί από τον Σύλλο-
γο Γονέων ώστε να καλύψει ανάγκες των παιδιών. 

Εκ μέρους της ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ παρευρέθηκε η εκ-
πρόσωπος Τύπου Κατερίνα Παπασταματίου που μετέ-
φερε τις ευχές της Διοίκησης.

Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Χάρης Δαμάσκος και η Πρό-

εδρος της ΔΗΜ. ΤΟ ΝΔ Αχαρνών – Θρα-
κομακεδόνων Γεωργία Βλάχου, έκαναν 
το τραπέζι στον Αντώνη Σαμαρά καλώ-
ντας μάλιστα μερικούς φίλους τους όπως 
τον Γραμματέα της ΔΗΜ.ΤΟ Αχαρνών Γι-
ώργο Χριστακόπουλο αλλά και από τα βό-
ρεια προάστια, , μεταξύ των οποίων ήταν 
η Φρόσω Σακελαρίου και ο Νίκος Πέππας. 
Να θυμίσουμε πως ο Χάρης Δαμάσκος ήταν 

Σαμαρικός από την Πολιτική άνοιξη.

Μια μοναδική βραδιά με την 
υπογραφή της Ιστορικής και Λαογρα-
φικής Εταιρίας Αχαρνών και συνδιορ-
γανωτές κορυφαίους Πολιτιστικούς και 
Κοινωνικούς Φορείς του Δήμου, έζησε 
το βράδυ του Σαββάτου 12 Νοεμβρίου 
2016 το βιβλιόφιλο κοινό των Αχαρνών 
που γέμισε ασφυκτικά το Πνευματικό 
Κέντρο των Θρακομακεδόνων προκει-
μένου να υποδεχθεί, την Κορυφαία Ελ-
ληνίδα συγγραφέα Ρέα Γαλανάκη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το πλούσιο συγγραφικό της έργο, μέσα από τις εξαίσιες 
αφηγήσεις των εισηγητριών της βραδιάς που ήταν οι εξής:

Ρένα Λιόση, συμβολαιογράφος, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων ΙΛΕΑ, εκπρόσωπος του Αριστοτέλη 
Ειρήνη Κουμπούρη, Εκπαιδευτικός, Μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς», Αντι-

πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων, Πα-
ράρτημα Αχανών 

Μαρία Παπαδάκη, Φιλόλογος, μέλος 
του Διοικητικού συμβουλίου του Λυκεί-
ου Ελληνίδων Παράρτημα Αχαρνών 

Μαργαρίτα Κλαδιά, ιστορικός , Αρχαι-
ολόγος, Γενική γραμματέας της ΙΛΕΑ 

Η Παρουσίαση των συντελεστών της 
εκδήλωσης και των ομιλητών πραγμα-
τοποιήθηκε από τον Β’ αντιπρόεδρο 
του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακε-
δόνων κ Ανδρέα Παπαματθαίου

Όγδοο Γυμνάσιο Αχαρνών : Τα παι-
διά της α΄ Γυμνασίου επισκέφθηκαν 
και ξεναγηθήκαν στη Δημοτική Πινα-
κοθήκη Αθηνών, με την καθηγήτρια 
εικαστικών Τζ. Εφετζή , Δ. Γραμμα-
τικού και Β. Ηλιοπούλου. Ήταν ένα 
εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα!! 
Τα παιδιά μας πήραν πολλές γνώσεις 
με ευχάριστο και δημιουργικό τρό-
πο!!!



Κυριακή 20 Νοεμβρίου 201612

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΣΑΒΒΑΤΟ 26 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.00 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Γαμπρού, Παππού 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία και Μανόλης Σπανός, Αικατερίνη και Παναγιώτης 

Σταματόπουλος, Ιωάννης 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Ραφαήλ, Ειρήνη, Αβάπτιστο.

Η ΠΕΘΕΡΑ: Ελπίδα Στράγκα

Η ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 26 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 8.30 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου - Αχαρναί, για 

την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα, 

Υιού, Παππού, Αδελφού και Θείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική , Θεόδωρος, Θεοδώρα και Γεώργιος.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Θεόδωρος 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Θεόδωρος

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Δημήτριος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. ΕΤΗΣΙΟ 
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου 

και Ελένης Άνω Λιοσίων υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα και Αδερφού 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σταμάτης και Παρασκευή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δάφνη και Άλκης Μπούκης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

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

 για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Υιού, 

Αδελφού και Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΙΜΗΝΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ:  Αναστασία χήρα Νίκ. Σίμηνα

(Το Γένος Αντ. Γκρίτση)

Η ΑΔΕΛΦΗ:  Εύη

ΟΙ ΘΕΙΕΣ - ΟΙ ΘΕΙΟΙ - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ »

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου- Αχαρνές, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 

Γιαγιάς και Θείας

ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΧΗΡΑΣ 
ΧΡ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία και Ελευθέριος Mατσούκας 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημοσθένης, Χρήστος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 26 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.00 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου - Αχαρνές, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 

Γιαγιάς και Θείας

ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Χρήστος και Σωτηρία,  Φωτεινή και Ιωάννης, 

Θεοφάνης και Άννα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο «ΚΟΝΑΚΙ » 

(έναντι του Ιερού Ναού)

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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ. με πατάρι 50 τ.μ. 
στην οδό Καποδιστρίου 3, Κεντρική πλατεία Αγίου 
Βλασίου. Τηλ. 210 2560203. 4Δ160.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 75 τ.μ. επί της Αγίας Τριάδος 
75 , καθώς και καταστήματα και Γραφεία στον ίδιο κτί-
ριο στον Α΄όροφο. Τηλ. 6974 838179. 4Δ158.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 120 τ.μ. 1ου ορόφου, τρία 
δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, χωλ κλπ. χώρο πάρ-
κιν, αυτονομία θέρμανσης , ηλιακό, οδός Παπανίκα και 
Αθηνών 50. Τηλ. 210 2433614 και 69764979. 4Δ158. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 13 επί της οδού Ρωμυλίας 33 
στην περιοχή Νεάπολη Αχαρνών, κατάλληλο για Φούρ-
νο, έχει και τις προδιαγραφές και μισές εργασίες. 
Τιμή ενοικίου σε λογικά πλαίσια. Τηλ. 210 2463517. 
4Δ158 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τ.μ. περίπου στο κεντρικό 
Μενίδι, Οδυσσέως 18, στον Ά πρώτο, ανακαινισμένο, 
με θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας, διαμπερές, ευάε-
ρο και ευήλιο, με καινούρια τέντα, ενοίκιο 250 ευρώ. 
Τηλ. 210 2469673, 6973214792.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ, παλαιά ισόγειος κατοικία, εντός οικοπέδου 
137 τ.μ, εντός σχεδίου, οδός Σωκράτους 15, όπισθεν 
παλαιού νεκροταφείου Αχαρνών . Τηλ. 6977 268890. 
4Δ158
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέρισμα 2ου ορόφου, τρία 
δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, και ξεχωριστά WC, 
μεγάλα μπαλκόνια, πίσω και μπροστά. Τιμή λογική. 
Τηλ. 210 2433614 και 69764979. 4Δ158.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών, με 18 έτη εμπειρίας, παραδί-
δεις ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες. Όλα 
τα επίπεδε, από αρχάριοι τέως προετοιμασία για πτυ-
χία. Περιοχές Μύδι και γύρω. Τηλ. 6976854911 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει 
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκεί-
ου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 6972 601252. 4Δ160.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει μαθήματα 
σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 
6942 864739. 10Δ160 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ θετικών επιστημών, πτυχιούχος τμήμα-
τος Φυσικής Παν/μιου Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα 

μαθήματα σε Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά και Βιο-
λογία σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και 
Λυκείου. Τιμές προσιτές. Δεκτά και Γκρουπ. Τηλ. 6930 
349730. 4Δ14 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται από κάτοχο c2. Τηλ 
6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπει-
ρη καθηγήτρια 30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 
210 2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών και κοι-
νόχρηστων χώρων. Τηλ. 6994 994349. 4Δ160 
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 οικοπέδων. Τιμή 20 ευρώ την 
ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σόμπες . Τηλ. 210 2462553 ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κότες αυγοπαραγωγής 
8 ευρώ εκάστη και αυγά οικολογικά , 8 ευρώ 

η καρτέλα . Τηλ. 6976 836287. 10Δ165.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΘΕΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Ο Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Λαθέας, καλεί παλαιά και νέα μέλη του στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του 2ου Γυμνασίου (είσοδος από Γιαννακού) για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσή 
του, την Κυριακή 27 Νοέμβρη στις 11:00 πμ, με αιτήματα πλημμυρισμένα από βροχές, υποσχέ-
σεις, αγανάκτηση και ελπίδες.
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα γίνει την Κυριακή 4 Δεκέμβρη στον ίδιο χώρο και την ίδια 
ώρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΛΟΧΩΡΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΟΛΓΑΣ του γένους ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 
που γεννήθηκε στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και 
η ΖΕΛΙΛΟΒΑ ΚΙΤΣΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος 
ΠΑΝΚΟΛΙΔΟΥ που γεννήθηκε στην ΤΑΣΚΕΝΔΗ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

 

ΝΟΕΜΒΡΗΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11  Μονοήμερη Εκδρομή 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΟΥ (Παναγία Γαυριώτισσα)

-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 

Εισιτ. 17Ε/άτομο * Αναχώρηση με πούλμαν 08,00πμ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12/16 - ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12/16  2ήμερη εκδρομή 

«Ο Μύλος των Ξωτικών» - ΤΡΙΚΑΛΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ

Εισιτ. 60Ε/άτομο/ Περιλ/ται μεταφορά, 1 διανυκτερεύση 

σε ξενοδοχείο με πρωινό, περιηγήσεις

Ενημερωθείτε για το παιδικό εισιτήριο!!! 

«Peter Pan on Ice» Μπαλέτο στον πάγο Κυριακή 18/12/2016

Αναχώρηση 14.30μμ, μεταφορά με πούλμαν 

στο Γυμναστήριο Π. Φαλήρου Tae-kwon-do, Εισιτ. 18Ε/άτομο 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016 ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

*ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές - ΤΗΛ.: 210-2469576 Fax: 210-2464760

 www.perrakistours.gr – e-mail: info@perrakistours.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

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



Κυριακή 20 Νοεμβρίου 201614

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

20/11/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ Αγίου Διονυσίου 82. ΤΗΛ. 210 2444771
21/11/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 200-202. ΤΗΛ. 210 2477292

22/11/2016 ΤΡΙΤΗ ΔΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δεκελειας 90. ΤΗΛ. 210 2477724
23/11/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ Παρνηθος 95. ΤΗΛ. 210 2445975

24/11/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Λ. Θρακομακεδόνων 22. ΤΗΛ. 210 2466608
25/11/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210 2465660

26/11/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αγίας Τριάδας 75. ΤΗΛ. 210 2442655
27/11/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 210 2404494

28/11/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 210 2442311
29/11/2016 ΤΡΙΤΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Δεκελείας 41. ΤΗΛ. 210 2466690

30/11/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210 2476440
1/12/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Αγίου Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211 7000902
2/12/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210 2464914

3/12/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ Πλ. Θρακ/δόνων Εμπ. Κέντρο. ΤΗΛ. 210 2432259
4/12/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαμίνος 36. ΤΗΛ. 210 2463245

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 20 - 11 – 2016 Έως 04-12-2016

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
προστασίας της Πάρνηθας κ. 
Δημήτρης Καμπόλης εφιστά 
την προσοχή  στους πολίτες 
ώστε άθελα τους να μην προ-
καλέσουν πυρκαγιά: 
 Σε περίπτωση που αντιλη-
φθούμε φωτιά στο δάσος ή τις 
παρυφές του να τηλεφωνήσου-
με ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό 199 ή 
αν το κινητό τηλέφωνο δείχνει 
την ένδειξη “κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης” ή “εκτός δικτύου” 
στο 112. Όμως, επειδή η πρό-
ληψη έχει μεγαλύτερη 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.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Αχαρνών και το Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων, 
σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις για το νέο ξεκίνημα της Διαδραστικής Βιβλιοθήκης

 του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων.
Διακεκριμένοι ομιλητές θα αναλύσουν την αξία του βιβλίου στη ζωή μας 

καθώς και τη σημασία της Βιβλιοθήκης για την τοπική κοινωνία.
Σας περιμένουμε το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 στις 18.30 

στο Πνευματικό Κέντρο (Πλατεία Αριστοτέλους).

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Κ.Θ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Π.Κ.Θ. & ΠΡΟΕΔΡΟΣ   & ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ
ΧΡΥΣΑ ΔΟΥΡΙΔΑ   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ
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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

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Blog Απόψεων και ειδήσεων

Ενημερώνει τους δημότες 
– επιμορφώνει τους αιρετούς!!!

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