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Θα καθυστερήσει η ολοκλήρωση 
της πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ  

Θα χρειαστεί ακό-
μη χρόνος ωσότου η 
συμφωνία του ελλη-
νικού Δημοσίου με 
την ιταλική Ferrovie 
dello Stato Italiano για 
την πώληση του 100% 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να ολο-
κληρωθεί, δηλαδή να 
εκταμιευθεί το τίμημα 

των 45 εκατ. ευρώ και η διοίκηση του οργανισμού να περιέλθει 
στους Ιταλούς.

Και αυτό επειδή απαιτείται το Ελεγκτικό Συνέδριο να εγκρίνει 
τη σύμβαση αγοραπωλησίας της ΔΕΚΟ, με την υπόθεση, όπως 
αναφέρουν οι πληροφορίες, να μην έχει ακόμη συζητηθεί.

Πηγές που παρακολουθούν την πορεία της αποκρατικοποίησης 
τοποθετούν στους τέσσερις μήνες το χρονικό διάστημα που θα 
χρειαστεί μέχρι να λάβει χώρα το οικονομικό κλείσιμο της συμ-
φωνίας. Ήδη, πάντως, έχουν περάσει περίπου τρεισήμισι μήνες 
από τις 14 Ιουλίου οπότε έγινε αποδεκτή η δεσμευτική προσφο-
ρά της θυγατρικής εταιρείας της Trenitalia. 

Εάν το deal ολοκληρωθεί, μέχρι τον Μάρτιο του 2017, τότε ο 
συνολικός χρόνος που χρειάστηκε μέχρι το κρατικό περιουσια-
κό στοιχείο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να αξιοποιηθεί είναι περίπου τέσσερα 
χρόνια με αφετηρία την 28η Ιουνίου 2013 οπότε το ΤΑΙΠΕΔ ανα-
κοίνωσε την έναρξη αξιοποίησης της εταιρείας..

Έμπρακτη υποστήριξη στους 
ιδιοκτήτες της Βαρυμπόμπης 

Επιστολές και σχετικά 
υπομνήματα που τεκμη-
ριώνουν τις θέσεις του 
Δήμου Αχαρνών υπέρ των 
ιδιοκτητών ακινήτων στη 
Βαρυμπόμπη, απέστειλε 
ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασσαβός προς, 

τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Ευκλείδη 
Τσακαλώτο και τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής κ. Σωκράτη Φάμελλο .

Η επιστολή, αφορά την ένσταση που υπέβαλε η Γενική Διεύ-
θυνση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής στο Κτηματολογικό Γραφείο 
Αχαρνών Αττικής, στρεφομένη εναντίον όλων των ιδιοκτητών 
ακινήτων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Βαρυ-
μπόμπης 

Σίγουρος ότι η συμφωνία με το Οικονομικό Παρατηρητήριο δεν θα 
έχει αρνητικό αντιστάθμισμα, εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Κασ-
σαβός στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Νοεμβρίου 2016, δηλώνο-
ντας αποφασισμένος να μην συμφωνήσει στη λήψη επιβαρυντικών 
μέτρων για τους δημότες και τις υπηρεσίες των Αχαρνών

Έτσι ενόψει της οριστικής συμφωνίας με το Παρατηρητήριο Οικο-
νομικής Αυτοτέλειας ο Δήμαρχος Αχαρνών έχει αλλεπάλληλες συ-
ναντήσεις τόσο με τους επικεφαλής των παρατάξεων όσο και με το 
νέο Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη και υπηρεσιακούς παρά-
γοντες, προκειμένου να διευκρινιστούν οι όροι της συνεργασίας και 
να τεθούν οι προτεραιότητες.

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός συναντήθηκε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας με τον 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη. 

Ο κ. Κασσαβός ενημέρωσε τον νέο-ορισθέντα Υπουργό Εσωτερι-
κών σχετικά με την εξέλιξη των τεχνικών εργασιών σύνταξης του 
Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης, τονίζοντας ότι ο Δήμος Αχαρνών 
δεν μπορεί να επωμιστεί συνέπειες και βάρη που «υπονομεύουν», 
την εκτέλεση έργων υποδομών, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία 
των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. 

Στη συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών με τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών, παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών 
κ. Θανάσης Κατσιγιάννης, η Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου 
Αχαρνών κα Ειρήνη Λέκκα και ο Σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών κ. Μαρίνος Ρουσιάς.

Η συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη εντάσσε-

ται σε μια σειρά επαφών και συναντήσεων του Δημάρχου Αχαρνών 
κ. Γιάννη Κασσαβού με αντικείμενο την πολιτική προσέγγιση του 
Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση 
της τεχνικής επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων του Δήμου 
Αχαρνών και της σύνταξης του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσκληση του Δημάρχου 
Αχαρνών προς τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για 
την κατάθεση των προτάσεων τους για το Σχέδιο Οικονομικής 
Εξυγίανσης. 

Καθώς επίσης και της συνάντησης του Δημάρχου Αχαρνών με τους 
επικεφαλής των παρατάξεων που προσήλθαν, με σκοπό να προα-
χθεί ένας γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος, ώστε το Σχέδιο Οικονο-
μικής Εξυγίανσης να είναι ρεαλιστικό και αποτελεσματικό. 

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και στη συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2016, «Ο 
Δήμος Αχαρνών δεν μπορεί να συναινέσει στη λήψη επιβαρυντικών 
μέτρων για τους δημότες και τις υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών. Δεν 
μπορεί να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο μια πόλη που στερείται 
σημαντικών έργων υποδομής και έχει να αντιμετωπίσει μεγάλα κοι-
νωνικά προβλήματα και ανισότητες».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης θα αφορά 
τους προϋπολογισμούς του 2016, 17 και 18 και πρωταρχικό μέλημά 
του θα είναι η δημιουργία όρων και προϋποθέσεων για την ομαλή 
έξοδο του Δήμου από το «προβληματικό παρελθόν» του και την εί-
σοδό του σε αναπτυξιακή πορεία.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές 

Συναντήσεις του Δημάρχου Αχαρνών με τον Υπουργό Εσωτερικών 
Πάνο Σουρλέτη, με υπηρεσιακούς παράγοντες και Δημοτικές Παρατάξεις

Οι μέρες που περνάμε είναι πολύ δύσκολες και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του ο πολίτης είναι πλέον 
δυσβάστακτα. Σε ένα τέτοιο κλίμα, οι ευχές πρέπει να είναι αληθινές 
και να βγαίνουν από την καρδιά μας.

Σας εύχομαι λοιπόν, να περάσετε όσο πιο χαρούμενα και ζεστά 
μπορείτε αυτές τις γιορτινές μέρες, κοντά στην οικογένεια και τους 
δικούς σας ανθρώπους και ας προσπαθήσετε, να πάρετε δύναμη, ο 
ένας από τον άλλον και όλοι να πιστέψετε ότι όσο και αν το μέλλον 
φαντάζει δύσκολο, θα το αντιμετωπίσουμε με θάρρος και με την 
δύναμη της ελπίδας. Ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.

Χρόνια Πολλά και ο Καινούριος Χρόνος εύχομαι πραγματικά να μας 
βρει όλους υγιείς, δυνατούς και ευτυχισμένους.

Ευρώπη Σ. Κοσμίδη 
Πολιτικός Μηχανικός MSc

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ ΕΛΠΙΔΑΣ 
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• Η παγκοσμιοποίηση ή η παγκόσμια κυβέρνηση, φτωχοποίησε την μεσαία 
τάξη, που αποτελεί το εβδομήντα τοις εκατό του παραγωγικού πληθυσμού 
κάθε λαού. Η επανόρθωση αυτής της πράξης, θα είναι χρονοβόρα και επί-
πονη διαδικασία, με απρόβλεπτες εκρήξεις. Συνήθως εάν δεν σπάσεις αυγά 
δεν γίνεται ομελέτα. Έρχονται πιο δύσκολα και επικίνδυνα χρόνια. 
• Κοσκωτάς, Σφηνιάς, Λαυρεντιάδης, Τσοχατζόπουλος, Βγενόπουλος, 
υποτίμησαν  τους ανταγωνιστές τους, στην κλοπή του δημοσίου χρή-
ματος, δηλαδή στην κλοπή του μόχθου του λαού μας. Οι επίδοξοι μνη-
στήρες αυτής της φάμπρικας, ας σκεφθούν το τέλος τους. Ίσως κάτι να 
διδαχθούν.
• Το να υπηρετείς εν γνώσει σου ένα ψέμα, για να βγάζεις το ψωμί σου και 
μάλιστα με κρατικό μισθό, είναι ένας τρόπος βιοπορισμού. Αλλά μη υπη-
ρετώντας την αλήθεια, κάνεις γενικότερο κακό και ζημιά στους ανθρώ-
πους επιμένοντας να τους κρατάς στο σκοτάδι για δικό σου όφελος. Αυτό 
είναι απαράδεκτο. 
• Είμαστε, μια αμελητέα υπόσταση μέσα στο παγκόσμιο οικονομικό γί-
γνεσθαι και μάλιστα χρεοκοπημένη. Σήμερα οι κυβερνήτες μας λειτουρ-
γούν σαν ρομαντικοί χαζοχαρούμενοι και αυτό θα το πληρώσουμε όλοι 
μας πολύ ακριβά. Μόνο μια εθνική συμφορά που απεύχομαι,  θα μας βά-
λει μυαλό να σοβαρευτούμε και να θεραπεύσουμε  το χάλι μας και τον 
κατήφορο μας. 
• Σήμερα από τους τριακοσίους  βουλευτές της βουλής μας, οι διακόσι-
οι ενενήντα εννέα, είναι τυχάρπαστοι,  τυχοδιώκτες. Εάν διακρίνουμε ένα 
σεμνό και ανιδιοτελή συμπολίτη μας, ο οποίος να καταλαβαίνει τα αίτια 
των σημερινών μας δεινών, που θα καταλήξουν σε  εθνική συμφορά και 
δείχνει να αγωνίζεται για να τα θεραπεύσει. Θα τον συμπαρασταθούμε.  Σι-
χαθήκαμε τους φαφλατάδες, τους βαμμένους με έμμονες ιδέες του πα-
ρελθόντος. Χρησιμότερο είναι να ψάχνουμε τι θα μας συμβεί στο μέλλον, 
ώστε να κτίσουμε την υποδομή γι’ αυτό που μας έρχεται. 
• Οι κεντροδεξιόφρονοι πολίτες, επειδή οι ηγέτες τους, από το 2010 και 
μέχρι σήμερα, καλλιέργησαν την ρητορεία ότι εμείς είμαστε Ευρωπαϊστές, 

δεν τολμούν να πουν, αν και το καταλαβαίνουν, ότι η μόνη διέξοδος  από 
το λάκκο που μας έχουν ρίξει οι δανειστές, είναι η επιστροφή στο εθνικό 
μας νόμισμα, με αυστηρότατους περιορισμούς στην εξαγωγή συναλλάγ-
ματος από τη χώρα. Η όποια μετά τον Τσίπρα κυβέρνηση, διαχειριστεί τα 
μνημόνια, είναι από χέρι αποτυχημένη. Η αλοιφή για την προσωρινή ανα-
κούφιση του πόνου, δεν θεραπεύει την αιτία που γεννάει τον πόνο.
• Τους νόμους τους κάνει η εξουσία, περισσότερο κατά πόσο την βολεύει 
και λιγότερο για να ευεργετήσει την πλειονότητα του  λαού. Την ηθική την 
κάνει η συμπεριφορά μας. Ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό.  Τα τελευ-
ταία χρόνια παρατηρούμε ότι η χρηματοοικονομική εξουσία, εκμεταλλεύ-
εται τους νόμους και πλουτίζει ασύστολα εις βάρος της μάζας των λαών. 
Η απληστία είναι έμφυτη στους ανθρώπους και δεν μπορούν να βρουν το 
μέτρο. Αυτό οι απλοϊκοί άνθρωποι το λέμε ματαιοδοξία. Το καταλαβαίνου-
με λίγο πριν πεθάνουμε. 
• Όσο  εύκολο  ανοίγει μια πληγή, τόσο δύσκολο είναι να κλείσει. Το 
2002 πέσαμε στην παγίδα του ευρώ, γιατί μας έλειπε η διορατικότητα. 
Με τις επιδοτήσεις και τα προγράμματα ανάπτυξης φάγαμε το τυρί αλλά 
δεν είδαμε την φάκα. Σήμερα τα πολιτικά κόμματα, φοβούνται ακόμη 
και να σκεφθούν την επιστροφή μας στο εθνικό μας νόμισμα έστω και με 
μεταβατική περίοδο. Χωρίς κεντρική ελληνική Τράπεζα δεν  γίνεται οι-
κονομική πολιτική. Τα ξένα ρούχα δεν ζεσταίνουνε ποτέ.  Είτε είναι αρ-
παγμένα είτε δανεικά.
• Η διαφθορά των πολιτικών μας, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, 
αλλά παγκόσμιο. Αυτοί που είναι πολύ επικίνδυνοι, είναι οι λαϊκιστές, δη-
λαδή οι απατεώνες πολιτικοί, που τάζουν στον λαό πράγματα ανέφικτα, 
μη πραγματοποιήσιμα. Εδώ χρειάζεται η μεγάλη προσοχή μας, η κρίση 
μας. Είναι το μόνο μέσο άμυνας των φιλήσυχων, των νομοταγών πολιτών. 
Φοβού τους Δαναούς  και δώρα φέροντες, έλεγαν οι παππούδες μας.
• Μην λυπάσαι αυτόν που δεν θέλει να δουλέψει.  Να λυπάσαι και να 
νοιάζεσαι αυτόν που θέλει πολύ να δουλέψει, αλλά δεν  βρίσκει δου-
λειά, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Ο «μη εργαζόμενος μη δε εσθιέτω». 
• Επιτρέπεται άνω των 18 ετών χωρίς γονική συγκατάθεση. Ένα ανθρωπάκι σαν 
και μένα πηγαίνει στον  παθολόγο. Τι σου συμβαίνει άνθρωπε μου ρωτάει ο για-
τρός. Άστα γιατρέ. Στον πρώτο είμαι φυσέκι, στον δεύτερο ζορίζομαι λιγάκι. Στον 
τρίτο τσού. Έ,  καλά και εσύ γιατί δεν σταματάς στον δεύτερο,  λέγει ο γιατρός., 
Μα γιατρέ μου, μένω στον τρίτο όροφο.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

• Ευτυχισμένος πατέρας είναι από προχθές ο αντιπρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Αχαρνών Μιχάλης Βρεττός καθώς η σύζυγός 
του Μαρία Κατσιγιάννη έφερε στον κόσμο ένα όμορφο αγοράκι. 
Από την πλευρά μας ευχόμαστε, μέσα από την καρδιά μας, υγεία, 
τύχη, χαρά και ευτυχία στο νέο μέλος της οικογένειας Βρεττού

• Μια διευκρίνιση από την Ν.Δ. Αχαρνών : Η εκδήλωση από υποψή-
φιο πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας σε καφέ της πόλης μας δεν τε-
λούσε υπό την αιγίδα της ΔΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών Θρακομακεδόνων διότι 
η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν προσωπική πρωτοβουλία των διορ-
γανωτών. 

• Από φέτος το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών θα λειτουργήσει χορω-
δία ενηλίκων (ανδρών-γυναικών) για την εκμάθηση του παραδοσια-
κού τραγουδιού.

• Τα μαθήματα θα διδάσκονται μία (1) φορά την εβδομάδα και συ-
γκεκριμένα κάθε Πέμπτη και ώρα 5.30 μ.μ. Τα άτομα τα οποία ενδι-
αφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να επικοινωνήσουν με την 
κ. Νίτσα Βαρελά – Πρόεδρο του Παραρτήματος του Λυκείου των Ελ-
ληνίδων- στο τηλ. 2102469278 

• Εθελοντική Αιμοδοσία, από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δή-
μου Αχαρνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσο-
κομείου Αμαλία Φλέμινγκ την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016, στο 
Δημαρχείο Αχαρνών από 09:00π.μ.-13:00

• Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 και ώρες 10 π.μ. έως 1 μ.μ. στον 
Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 126 Αχαρνές ), δίνου-
με αίμα εις μνήμην του Νίκου Καμπουράκη και για ενίσχυση της 
Τράπεζας Αίματος του Παραρτήματος Αχαρνών & Φυλής της Ελλη-
νικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

• Πανελλήνιο Κύπελλο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ στις 25-26-27/11/2016 στο Ολυ-
μπιακό Στάδιο Πάλης. Η αθλήτρια της Ομάδας Κεραυνός Αχαρνών, 
Κωνσταντίνα Θωμοπούλου (κόκκινο θώρακα) κατέκτησε την 2η θέση.

• Ο μεγάλος δάσκαλος και παράγοντας του Tae Kwon Do, συμπο-
λίτης μας Παναγιώτης Παλαιολόγου, βραβεύεται στις 2 Δεκεμβρί-
ου 2016 στο Πολεμικό Μουσείο, στο Martial Arts Masters Hall of 
Fame!!!

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Καλούνται τα μέλη του Παραρτήματος 
Αχαρνών της ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΓΕ) σε εκλογοαπολογιστι-
κή Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 14 Δεκέμβρη και ώρα 6.00 μμ στο 
γραφείο μας οδός Μελπομένου & Αχαρνέων Ιππέων, Λ. Προφ. Ηλία, 
Αχαρνές, με τα παρακάτω θέματα:

• Την Τετάρτη 7 Δεκέμβρη 2016 η Ε.Γ.Ε. πάει το Θέατρο, στη σπαρ-
ταριστή κωμωδία του δημοφιλούς σύγχρονου Γάλλου συγγραφέα 

Florian Zeller,«Το Ψέμα». Μια κωμωδία για όλους όσους ζητάνε να 
μάθουν την αλήθεια, ενώ θα προτιμούσαν ένα ψέμα.. ( Θοδωρής 
Αθερίδης, Σμαράγδα Καρύδη, Κωνσταντίνος Κάππας και Μυρτώ Αλι-
κάκη). Αναχώρηση απο Αχαρνές ώρα 700 μμ( με πούλμαν τιμή 16 Ε). 
Δηλώσεις συμμετοχής στη Σοφία 2102404799 , 6937161996

• Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, η Φιλότεχνη Λέσχη, θα παρακολουθή-
σει τη θεατρική παράσταση «Επικίνδυνες Σχέσεις» στο Θέατρο ΑΛΜΑ. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Κιμούλης, Εβελίνα Παπούλια, Άννα Μα-
ρία Παπαχαραλάμπους, Μάρω Κοντού κ.α. Ώρα αναχώρησης : 18.45 
Η αναχώρηση θα γίνει από την οδό Σαλαμίνος απέναντι από το ΚΕΠ. 
Συμμετοχή: 22 ευρώ 

• Την Παρασκευή 9/12/2016 και ώρα 18:00 Ομιλία του Προέδρου 
της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ» Κυριάκου Βελόπουλου στο Δήμο Αχαρνών 
(αίθουσα εκδηλώσεων). Τηλ επικοινωνίας υπευθύνου για Αχαρνές-
Θρακομακεδόνες 6909151953.

• Στις 10 Δεκεμβρίου ώρα 6 το απόγευμα ημέρα Σάββατο ο σύλλογος 
γονέων του εβδόμου Δημοτικού θα τιμήσει την Ολυμπιονίκη τη Βού-
λα την Παπαχρήστου. 

• Κάρτα μέλους καθιερώνει η Νέα Δημοκρατία. Η κάρτα μέσω της 
οποίας τα μέλη της ΝΔ θα πληρώνουν τη συνδρομή τους στο κόμμα 
παρέχει συγκεκριμένες δυνατότητες σε όσους την αποκτήσουν. Το 
κόστος συνδρομής της κάρτας για ένα χρόνο.... είναι 12 ευρώ. Για 
δύο έτη κοστίζει 22 ευρώ ενώ για τρία έτη το αντίτιμο είναι στα 30 
ευρώ, σημειώνει η ΝΔ.

• Προτάσεις για την Οικονομική Εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών από 
το Νίκο Τσάτση, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της Ανεξάρτη-
της Δημοτικής Παράταξης «ΣΤΡΟΦΗ 180 ΜΟΙΡΕΣ». Η παράταξη, προ-
κειμένου η επιχειρούμενη «οικονομική εξυγίανση» να μην καταλήξει 
σε μια ακόμη αύξηση τελών και δημοτικών φόρων ή σε χειροτέρευση 
της ποιότητας των βασικών υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος, προ-
τείνει μέτρα που θα βοηθήσουν, με την περιστολή μη αναγκαίων δα-
πανών, στην εξοικονόμηση πόρων, θα προστατεύσουν τις κοινωνικές 
δομές από περικοπές και θα δώσουν την δυνατότητα στην Διοίκηση 
του Δήμου να κινηθεί περισσότερο ενεργά στην καταπολέμηση της 
φτώχειας στην πόλη μας.

• Σκληρή απάντηση στον ανεξαρτητοποιηθέντα,πρώην αντιδήμαρχο 
Θεόφιλο Αφουξενίδη , δίνει η δημοτική Αρχή Αχαρνών η οποία κάνει 
λόγο για δυσδιάκριτη αιτία της διπλής παραίτησής του κατηγορώ-
ντας τον ότι επέλεξε συνειδητά και υστερόβουλα τον τρόπο και τον 
χρόνο παραίτησής του και ότι η κίνηση αυτή αποτελεί την αρχή μιας 
αλληλουχίας πολιτικών ενεργειών που μόνο ο ίδιος γνωρίζει.

• Σύννομη θεωρείται η αποπομπή του πρώην Αντιδημάρχου Διοίκη-
σης Αναστάσιου Χίου σύμφωνα με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής, το οποίο απορρίπτει την προσφυγή του κ. Χίου κατά 
της απόφασης του Δημάρχου Αχαρνών που τον απέπεμπε από το αξί-
ωμα του Αντιδημάρχου. Η απόφαση έχει εκδοθεί στις 14 Νοεμβρίου 
2016 και κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αχαρνών στις 25 Νοεμβρίου.

• Σε 4μηνη αργία από τα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβούλου τί-
θεται ο πρώην Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σωτήρης Ντούρος, ύστερα και 
από την απόρριψη αναστολής της ποινής από την Επιτροπή Αναστο-
λών του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία είχε προσφύγει ο 
πρώην Δήμαρχος. Όπως ανακοινώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση ποινής της 
Αποκεντρωμένη Διοίκησης, στον πρώην Δήμαρχο Αχαρνών κ. Σωτή-
ρη Ντούρο, επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή αργίας 4 μηνών για παρά-
βαση καθήκοντος, την προηγούμενη δημοτική περίοδο (2011 έως 
2014) με την ιδιότητα του Δημάρχου Αχαρνών. Ο πρώην Δήμαρχος 
Αχαρνών εκτός από την προσφυγή κατά της εκτέλεσης της απόφα-
σης – η οποία απορρίφθηκε - έχει ασκήσει προσφυγή κατά της από-
φασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

• Ημέρα πένθους για τον Δήμο Αχαρνών, η Παρασκευή 2 Δεκεμβρί-
ου 2016, καθώς ένας οδοκαθαριστής που πάλευε για το μεροκάματα 
έχασε την ζωή του σε τροχαίο. Ήταν λίγο μετά τις 7 όταν στην συμ-
βολή των οδών Αγ. Κων/νου και Δημοσθένους δύο ΙΧ αυτοκίνητα συ-
γκρούστηκαν με το ένα να παρασύρει τον άτυχο άντρα που εκείνη 
την ώρα καθάριζε το πεζοδρόμιο με το καροτσάκι του. Ο εργαζόμε-
νος του τομέα Καθαριότητας βρήκε τραγικό θάνατο βυθίζοντας στο 
πένθος τους συναδέλφους του αλλά και την τοπική κοινωνία για τον 
τόσο άδοξο χαμό του. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του , άδικος ο 
θάνατος του , τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

• Το προτεινόμενο από τον Σύνδεσμο Εμπόρων και Βιοτεχνών 
Αχαρνών (ΣΕΒΑ) εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών κα-
ταστημάτων, για την περίοδο των Χριστουγέννων 2016, ξεκινά από 
την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016. Τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017, τα 
καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της απασχόλησης του 
προσωπικού κατά την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016. Από τη Τρίτη 3 
Ιανουαρίου 2017, επανέρχεται το κανονικό ωράριο που έχει ανα-
κοινώσει ο ΣΕΒΑ για την χειμερινή περίοδο 2016-2017. 

• Τη 2η εθελοντική αιμοδοσία της, σε συνεργασία με το Κωνσταντο-
πούλειο νοσοκομείο, πραγματοποιούν η Ιερά Μητρόπολις Ωρωπού 
και Φυλής και η Ένωση Εθελοντών Αιμοδοτών «Ο Εσταυρωμένος». 
Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στη Μονή Αγίας Παρασκευής στις 
Αχαρνές, το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου από τις 9.00 έως τις 13.00.

• Μια διαφορετική έκθεση, με περιβαλλοντικό προσανατολισμό δι-
οργανώθηκε στο Δήμο Αχαρνών την Κυριακή 20 Νοεμβρίου από τη 
ΔΗΚΕΑ και την Ελληνική Λέσχη Μπονσάι. Η έκθεση Μπονσάι συγκέ-
ντρωσε πλήθος κόσμου από διάφορες μεριές της Αττικής και κατέ-
πληξε τους επισκέπτες με τη μοναδική τεχνική και την καλλιτεχνία 
στην περιποίηση των ιδιαίτερων, αυτών, φυτών.

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:..............................50

 Δήμοι: ..................................100

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 



Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 �
Δημοτικές ειδήσεις και ρεπορτάζ 

Έμπρακτη υποστήριξη του 
Δημάρχου Αχαρνών για τους 

ιδιοκτήτες ακινήτων στη 
Βαρυμπόμπης 

Επιστολές και σχετικά υπομνήματα που τεκμηριώνουν τις θέσεις 
του Δήμου Αχαρνών υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων στη Βαρυμπό-
μπη, απέστειλε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός προς, 
τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Ευκλείδη 
Τσακαλώτο και τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής κ. Σωκράτη Φάμελλο .

Η επιστολή, αφορά την ένσταση που υπέβαλε η Γενική Διεύθυνση 
Δημόσιας Περιουσίας Αττικής στο Κτηματολογικό Γραφείο Αχαρνών 
Αττικής, στρεφομένη εναντίον όλων των ιδιοκτητών ακινήτων 
εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Βαρυμπόμπης 

Με την επιστολή του, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσα-
βός και σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αχαρνών (224/25-10-2016), εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του 
Δήμου Αχαρνών σχετικά με την ένσταση, θεωρώντας ότι προβάλ-
λεται αβάσιμα δικαίωμα κυριότητας του Δημοσίου και παρανόμως 
αμφισβητείται η κυριότητα των κατοίκων επί ακινήτων, τα οποία 
απέκτησαν βάσει νομίμως μεταγεγραμμένων τίτλων. 

Η επιστολή του Δημάρχου Αχαρνών προς τους δυο Υπουργούς, 
οι οποίες συνοδεύονται, από την σχετική απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 64Δ8ΩΨ8-ΩΕΩ) καθώς και από το Σχέδιο 
Υπομνήματος για την αντίκρουση της ενστάσεως του Δημοσίου, 
το οποίο συντάχθηκε με τη συνδρομή του Γενικού Γραμματέα του 
Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη, καταλήγει ως εξής : 

«Το κτηματολόγιο θα πρέπει να συμβάλει στην εμπέδωση της 
ασφάλειας κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, και όχι να χρησιμο-
ποιείται ως όχημα, για να αμφισβητείται από το Δημόσιο η νομί-
μως αποκτηθείσα περιουσία των πολιτών του! 

Με την παρούσα, ο Δήμος Αχαρνών παρακαλεί ν’ αποσυρθούν 
άμεσα όλες οι εκκρεμείς ενστάσεις του Δημοσίου στο Κτηματολό-
γιο που αφορούν τ’ ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίου 
Βαρυμπόμπης, αλλά και τυχόν σε άλλες πολεοδομικές ενότητες 
του Δήμου μας, όπου προβάλλονται οι ίδιες αιτιάσεις». 

Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ 
ο Δήμαρχος Αχαρνών

Στο τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ) που 
πραγματοποιείται από 1-3 Δεκεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη 
συμμετέχει ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός. 

Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η διαμόρφωση των θέσεων της 
ΚΕΔΕ, ενόψει της μεταρρύθμισης του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ που έχει εξαγ-
γείλει η Κυβέρνηση. 

Στο περιθώριο του Συνεδρίου ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός συναντήθηκε με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών κ. Κώστα Πουλάκη, με τον Πρόεδρο του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) κ. Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη, κα-
θώς και συναδέλφους του Δημάρχους με τους οποίους συζήτησε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Με την πρωταθλήτρια Τζούντο Ελισάβετ Τελτσίδου συναντήθηκε 
ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός στο Δημαρχείο Αχαρνών. 
Η «τζουντόκα» Ελισάβετ Τελτσίδου είναι αθλήτρια του ΕΟΣ Αχαρνών, 
μέλος της Εθνικής Ομάδας Τζούντο από το 2008, ενώ έχει κατα-
κτήσει, Πανελλήνια Πρωταθλήματα στην κατηγορία της, καθώς και 
χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια σε Παγκόσμια, Πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα και διεθνή τουρνουά. 

Στη συνάντησή της με τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, 
η Ελισάβετ Τελτσίδου, συνοδευόταν από τον προπονητή της κύριο 
Ντούρου Γκόγκουα και τον πρόεδρο του ΕΟΣ Αχαρνών κ. Βασίλη Νίκα. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός επαίνεσε την Ελληνίδα 
τζουντόκα και δήλωσε σχετικά: «Οι διακρίσεις της Ελισάβετ Τελτσί-
δου έχουν αντίκτυπο σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στον Δήμο 
Αχαρνών, αφού είναι μια αθλήτρια που προέρχεται από έναν κατα-
ξιωμένο σύλλογο της πόλης μας, τον ΕΟΣ Αχαρνών. 

Είναι σαφές ότι το Ελληνικό Τζούντο και γενικά ο Ελληνικός 
Αθλητισμός εναποθέτουν υψηλές προσδοκίες στο πρόσωπο της 
Ελισάβετ Τελτσίδου. 

Η πρωταθλήτριά μας, η Ελισάβετ Τελτσίδου, εκτός από υπερη-
φάνεια που μας γεμίζει, μας υπενθυμίζει και την υποχρέωση μας 
να στηρίζουμε τον Αθλητισμό και να καταβάλλουμε κάθε προσπά-
θεια που θα διευκολύνει τη λαμπρή πορεία των αθλητών».

Η αναβάθμιση υπηρεσιών της «ΔΙΕΞΟΔΟΥ» 
το θέμα συνάντησης με τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ

Με στόχο την προώθηση των δράσεων και την ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών του Κέντρου Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας Δήμου Αχαρνών «ΔΙΕΞΟΔΟΣ», συναντήθηκε ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ. 
Ευάγγελος Καφετζόπουλος. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών, τόνισε ότι η ΔΙΕΞΟΔΟΣ μπορεί να αποτελέ-

σει ένα χρήσιμο «εργαλείο» στον αγώνα κατά της εγκληματικότη-
τας και παραβατικότητας στον Δήμο Αχαρνών, προάγοντας θέματα 
πρόληψης, ενημέρωσης, υποστήριξης και εκπαίδευση των νέων, 
ώστε να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που να αντιστέκο-
νται στην χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Με αφορμή τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ κ 
Καφετζόπουλο, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλω-
σε: «Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Αχαρνών «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» συμπεριλαμ-
βάνεται στο δίκτυο Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αχαρνών και 
έχει να επιδείξει σημαντικές δράσεις και παρεμβάσεις πρόληψης 
και ενημέρωσης στη σχολική κοινότητα και γενικότερα στην κοι-
νωνία των Αχαρνών. Με τη συνεργασία της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ, 
εστιάζουμε στην περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών της ΔΙΕΞΟΔΟΥ και στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής μας»

Στη συνάντηση παραβρέθηκε, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης, ο αναπληρωτής Πρόεδρος της ΔΙ-
ΕΞΟΔΟΥ κ. Κώστας Καρυδάκης, η Επιστημονική Συνεργάτης του ΟΚΑ-
ΝΑ κα Ευαγγελία Λαγάκου και ο Διευθυντής του ΟΚΑΝΑ κ. Κοκώνης.

Συγχαρητήρια του Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού 
στην πρωταθλήτρια Τζούντο Ελισάβετ Τελτσίδου

Με τακτικές διανομές που φτάνουν ακόμη και τις δυο ανά 
εβδομάδα, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής διένειμε 
πάνω από 128 τόνους τρόφιμα σε καταγεγραμμένους δι-

καιούχους κατά τον Νοέμβριο του 2016. 

Οι διανομές τροφίμων πραγματοποιήθηκαν στο Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του Δήμου Αχαρνών κατά τις ημερομηνίες 1, 8, 9, 10, 16, 22 
και 23 Νοεμβρίου 2016. 

Κατά τις συγκεκριμένες διανομές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πο-
λιτικής του Δήμου Αχαρνών, οι καταγεγραμμένοι δικαιούχοι σε διά-
φορα προγράμματα επισιτιστικής συνδρομής, οι οποίοι ξεπερνούν 
τις 2.500, παρέλαβαν, ακτινίδια, δαμάσκηνα, πορτοκάλια, πατάτες, 
φέτα, μανταρίνια και ντομάτες. 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής εξήρε τις προσπάθειες του 
προσωπικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και των εθελο-
ντών, οι οποίοι ανταπεξέρχονται με προθυμία και επαγγελματισμό 

στο απαιτητικό πρόγραμμα των δι-
ανομών, που έχουν σαν στόχο την 
ουσιαστική υποστήριξη των ευπα-
θών κοινωνικά ομάδων του Δήμου 
Αχαρνών. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός εξέφρασε την ικανοποί-
ηση του για την περιοδικότητα των 
διανομών, τονίζοντας ότι «αποτε-
λεί θεμελιώδη υποχρέωση όλων 
μας η παροχή κάθε δυνατής βοή-
θειας προς τους συμπολίτες μας, οι 
οποίοι στερούνται βασικών αγαθών 
και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 
καθημερινότητά τους».

Πάνω από 128 τόνους τρόφιμα διένειμε 
το Δήμος Αχαρνών τον Νοέμβριο του 2016



Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016�
                ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 

Γράφει ο Νίκος 
Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής 

του Υπουργείου Υγείας

Ευτυχώς κάποιοι που κρατάνε τις τύχες στα χέρια τους άρχισαν 
να αντιλαμβάνονται την σοβαρότητα της καταστάσεως και απο-
φάσισαν να ενεργοποιήσουν επιτέλους τους Εφέδρους μας και 
την Εθνοφυλακή! Καλά είναι να θυμόμαστε ότι ο λοχίας Ίτσιος 
ήταν Έφεδρος, ο πρώτος νεκρός του Ελληνο- ιταλικού πολέμου 
Βασίλης Τσαβαλιάρης ήταν και αυτός έφεδρος! 

Ένας Τ.Α. / ΓΕΣ δήλωσε πρόσφατα ότι δεν μπορεί να έχουμε τα 
όπλα στις αποθήκες την στιγμή που έχουμε οργανωμένους και 
ετοιμοπόλεμους 15.000 άνδρες που παρακαλάνε να τα κρατή-
σουν χωρίς ανταλλάγματα!

Δεν είναι δυνατόν να μας απειλεί στα μούτρα μας ο Σουλτάνος 
και εμείς να φοβόμαστε μην τυχόν κάποιοι εθνοφύλακες στο Κιλ-
κίς και στα νησιά πάρουν τα λιανοτούφεκα που θα τους δώσουμε 
και κάνουν πραξικόπημα»! Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να 
εκμεταλλευτούμε τις γνώσεις, την ανθρωπογεωγραφία αυτών 
των ανθρώπων, να εκμεταλλευτούμε την φιλοπατρία τους και 
να τους οργανώσουμε με επικεφαλής Αξιωματικούς του Στρατού! 
Ούτε βέβαια να τους αφήνουν να εκπαιδεύονται στα όπλα «ΡΕ-
ΠΛΙΚΑ» γιατί κάποιοι στο Σύνταγμα τρομάζουν. 

Η Εθνοφυλακή και η Εφεδρεία πρέπει να είναι στα άμεσα σχέδια 
του ΓΕΣ, που και την πείρα και οργάνωση έχει… Τα όπλα πρέπει 
να είναι στα χέρια αυτών, που θα πολεμήσουν και θα αντιδρά-
σουν αμέσως με την πρώτη μάχη! 

Μόλις πρόσφατα ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμένος και σύσσωμη η Στρατι-
ωτική ηγεσία παρακολούθησε βολές ατομικού οπλισμού Εθνοφυ-
λάκων στο Νομό Κιλκίς και στη συνέχεια δήλωσε: «Το ισχυρότερο 
όπλο έχουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι ο άνθρωπος. Οι 
αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί, οι οπλίτες, οι εθνοφύλακες και οι 
Έφεδροι, που είναι έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας το 
παράδειγμα του Ίτσιου και των συμπολεμιστών του, να υπερα-
σπιστούν την εθνική ακεραιότητα της χώρας.

Αυτό το όπλο δεν μπορεί κανείς να το υπερνικήσει, είναι το όπλο 
της «Εθνικής ψυχής»!. Όπως αναφέρει ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμένος που 
παρακολούθησε την βολή των Εθνοφυλάκων, που παρακολου-
θήσετε στο Σιδηρόκαστρο, στο χαιρετισμό του μεταξύ άλλων 
ανέφερε ότι: « Στο ΥΕΘΑ δημιουργείται Γραμματεία βετεράνων, 
η οποία θα ασχολείται με τους Εφέδρους και Εθνοφύλακες. Ας 
ελπίσουμε ότι επιτέλους αρχίσαμε να ξυπνάμε. Είχε μαλλιάσει η 
γλώσσα μας να ζητάμε οργάνωση της Παλλαϊκής Άμυνας!».

 Επιτέλους ξυπνάμε… 
για παλλαϊκή άμυνα

Την ασυμφωνία ανώτατων δικαστών προκάλεσε η πρω-
τοβουλία ταπεινωμένων ιδιοκτητών μέσων «ενημέρω-
σης», να ζητήσουν πλήρη αποκατάσταση των δημοκρα-
τικών και κοινωνικών κατακτήσεων της μητριαρχικής(a) 
εποχής, ξεκινώντας από τη συντεχνιακή απαίτηση να 
ασκούν επάγγελμα χωρίς άδεια!

Η νομική μορφή της λύσης στο ακανθώδες πρόβλημα, 
πρακτικά άπτεται της άποψης που θέλει την εκμετάλ-
λευση των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων, να διαμορ-
φώνεται από την επικράτηση θεόπνευστων συνειδησια-
κών αρχέτυπων με πολιτικά κριτήρια.

Τελικά οι θεματοφύλακες των νομικών αξιών δημιούργησαν ένα 
νέο αναπάντεχο δίλημμα και ταυτόχρονα κρίσιμη επιλογή.

Να έχει άδεια κανείς ή να μην έχει!
Η πρόταση του εισηγητή πέραν ότι προέτρεπε σε εκτροπή από 

την κανονική μιντιακή «τάξη», επιβεβαίωσε την υπεράσπιση μιας 
ανάλγητης πολιτικής, απέναντι σε ευυπόληπτους, στερημένους και 
καταπιεσμένους καναλάρχες που παλεύουν για «δίκαιη ενημέρω-
ση», κόντρα στα ματσωμένα παλιά και νέα τζάκια της τηλεθέασης.

Περιμένοντας τη μη εισέτι καθαρογραμμένη(b) άποψη και καθώς 
το νέο ερώτημα δεν κόβεται στα δύο, η ετυμηγορία φαίνεται να 
ταυτίζεται με διαχρονικά αιτήματα του αναρχικού κινήματος!

Να μην έχει!
Το τελικό πόρισμα οφείλει να στηριχθεί και στο πάρε (δωρεάν) 

– δώσε (με πληρωμή) της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής συχνότητας 
από το Κ.Κ., θεωρώντας το δεδικασμένο και συμβατό με τις αρχές της 

αγοράς, στις προϊστορικές πρακτικές κατανομής αγαθών!
Δεδομένης της αναστολής και μέχρι την αποσαφήνιση 

της κρίσης, όσοι επαγγελματίες δεν περιλαμβάνονται 
σε έλεγχο Ανεξάρτητων Αρχών και χρησιμοποιούν άδεια 
Δ.Χ., βάσει της αρχής των ίσων ευκαιριών είναι ελεύθεροι 
να λειτουργούν χωρίς άδειοδοτικές προϋποθέσεις, αφού 
το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο κατ’ επέκταση της θεμα-
τικής νομολογίας, προκρίνει έμμεσα την αντισυνταγματι-
κότητα κάθε ανάλογου διατάγματος.

Στη καθαρή και επαναλαμβανόμενη βούληση του λαού 
για αλλαγή, ο νομικός συνδικαλιστικός χώρος αναπολεί τις 

εποχές ηθικής και οικονομικής κατάπτωσης, με τα δικά του ταμεία 
και ίδιες αποφάσεις αυτομισθοδοσίας.

Αποφάνθηκαν τελικά οι αδιάφθοροι και αντικειμενικοί κριτές και 
άλλες φορές το έχουν πράξει, ότι ο τελευταίος λόγος ανήκει σ΄ 
αυτούς και όχι στη λαϊκή εξουσία που εξυφαίνεται ως κόκκινο πανί, 
ενώ αυτοί επενδύουν μόνο σε μαύρες γούνες και μεταξωτές γρα-
βάτες κατά προτίμηση γαλάζιες μέχρι βαθύ μπλε...

aΚοινωνικό σύστημα πριν τον πολιτισμό, που χαρακτηρίζεται από 
πλήρη ισότητα και ισονομία.

b Με 10 λέξεις/min χ 8 ώρες χ 25 ημέρες έχουμε 120.0000 λέξεις.
Η σελίδα περιέχει κατά μέσο όρο 300 λέξεις, άρα το πόρισμα πρέ-

πει να έχει 400 σελίδες.
Να αφαιρέσουμε τον μισό χρόνο για συσκέψεις,  διορθώσεις, τσι-

γάρο, καφέ  και μια βόλτα στη λαϊκή,  μας μένουν 200 σελίδες.  
Πόσες θα έχει άραγε και πόσος χρόνος θα χρειαστεί;

Δεν θέλεις άδεια...; Πήγαινε ΣτΕ.!
Γράφει ο Τάσος Βαρελάς

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΤΩΝ 
Από την Δήμητρα Καλογράνη 

Κυριακή 25 -11- 1016 στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου
Η ευλογία για την ενορία μας ήταν πλούσια και η πνευματική χαρά 

μεγάλη!!!
Η σεπτή παρουσία του Επισκόπου Γκαμπόν και Μπραμπαζίλ κ.κ. 

Παντελεήμονα λάμπρυνε την Θεία Λειτουργία!
Η κατάνυξη ήταν διάχυτη σε όλο το εκκλησίασμα! Η ψυχική αγαλ-

λίαση και η πνευματική αυτοσυγκέντρωση στα ύψη. Σπάνια μπορεί 
κανείς να ζήσει τέτοιας στιγμές έντονης ψυχικής ανάτασης και ιε-
ρής συγκίνησης! 

Ο μεστός του λόγος πλημμύρισε τη καρδιά μας με ποικίλα ιερά 
συναισθήματα. Λόγια ανθρωπιάς, λόγια αγάπης άγγιξαν τις καρδιές 
μας και καθήλωσαν μικρούς και μεγάλους! Συγκλονίστηκα από τα 
προσωπικά του βιώματα από τη Μαύρη Ήπειρο.

Η αμεσότητα και απήχηση των λόγων το μεγάλη. Νιώσαμε απο-
τροπιασμό και οδύνη για όσα συμβαίνουν εις βάρος μικρών και 
απροστάτευτων παιδιών στη μακρινή και περιφρονημένη αυτή 
Ήπειρο.

Ο Σεβαστός Ιεράρχης παρά το νεαρόν της ηλικίας του εγκατέλει-
ψε την ευμάρεια και την  άνετη ζωή και αφοσιώθηκε στο έργον της 
Ιεραποστολής! Η προσφορά του τεράστια!

Τα προβλήματα ανυπέρβλητα! Οι κίνδυνοι ελλοχεύουν δε κάθε 
του βήμα.

Εκείνο που τον εμπνέει, τον καθοδηγεί και τον στήριζε είναι ΕΝΑ 
. Η άμετρη αγάπη του για τον πάσχοντα και περιφρονημένο άνθρω-
πο από τους ισχυρούς της γης.... 

Ιδιαίτερη η φροντίδα του για τα μικρά παιδιά που αποτελούν εύ-
κολα και ανυπεράσπιστα θύματα μιας τραγωδίας που δεν τελειώ-
νεις ποτέ. Η ομιλία του μας καθήλωσε!!! 

Τα βιώματα του μας συγκλόνισαν!!! Εκείνο που θα μείνει για πά-
ντα μέσα μας είναι σίγουρα τα μηνύματα αγάπης που έστειλε!!

«Είναι επείγον να πεισθεί η εποχή μας, χωρίς άλλη καθυστέρηση, 
πως με το ν’ αρνηθεί την άσκηση του μητρικού της ρόλου προ-
κειμένου να ξυπνήσει τον ανθρωπισμό στον άνθρωπο, δεν έχασε 
μόνο την πολιτική της αξιοπρέπεια και την ευχαρίστηση 

που απέβλεπαν οι πατέρες μας, μέσα σ’ όλες τις κοινωνικές συν-
θήκες, αλλ’ εγκρέμισε το ιερότερο θεμέλιο μιας αγνής οικογενει-
ακής ζωής, ευγενικής και χριστιανικής». 

    J.H.PESTALOZZI

Στη σημερινή εποχή, στην εποχή των ερευνών και της αμφισβή-
τησης των αξιών, είναι φυσικό να συζητιέται η σκοπιμότητα του 
θεσμού της οικογένειας περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Είναι πλέ-
ον παραδεκτό πως υπάρχει η γενική μεταβολή αυτής της ίδιας της 
δομής της οικογένειας. Στην εποχή των εξελίξεων η οικογένεια 
μετατρέπεται σε «εξελισσόμενη οικογένεια» με κύριο χαρακτη-
ριστικό να φαίνεται και να παρουσιάζεται πως είναι η χαλάρωση 
της ενότητας μέσα σ’ αυτήν. Η χαλάρωση αυτή επόμενο είναι να 
επιδράσει άσχημα στις σχέσεις μεταξύ των γονέων, μεταξύ των 
γονέων και των παιδιών και να τις κάνει σπανιότερες. Οι σύγχρο-
νες εξελίξεις στη δομή της παραδοσιακής οικογένειας είχαν ως 
συνακόλουθο την εμφάνιση αλλαγών όπως:

Η μείωση των δυνατοτήτων (κατά περίπτωση ποιοτικών ή ποσο-
τικών) της οικογενειακής αγωγής και 

Ο αξιοκρατικός πλουραλισμός ή / και η σύγχυση των αξιών που 
επικράτησαν στη σημερινή κοινωνία.

Όμως ο ρυθμός του πολιτισμού και οι απαιτήσεις της σύγχρο-
νης ζωής παραβίασαν και αυτό το οικογενειακό άσυλο. Οι σχέ-
σεις μεταξύ των μελών της οικογένειας είναι λιγότερο δυνατές. 
Πολλοί παιδαγωγοί είναι αντίθετοι προς την εξω-οικιακή εργασία 
της μητέρας. Είναι αλήθεια πως η έλλειψη των μητρικών σχέσε-
ων κατά τη νηπιακή, την πρώτη και δεύτερη παιδική ηλικία του 

παιδιού, επιδρά κατά δυσμενέστατο τρόπο στην όλη προσωπι-
κότητα του ατόμου. Όμως το βάρος πέφτει όχι τόσο στο γεγο-
νός ή μη της εργαζόμενης μητέρας, όσο στη διάθεση στη ψυχική 
στάση (attitude) που συνοδεύει τη μητέρα αυτή κατά τις ενδο-
οικογενειακές της σχέσεις. Βέβαια μεγαλύτερη ανάγκη έχουν τα 
παιδιά μέχρι το 12ο έτος της ηλικίας τους παρά μετά απ’ αυτό. 
Κι αυτό διότι μέχρι τότε τα παιδιά διαπλάθουν και αναπαραστούν 
καθετί που συμβαίνει στο περιβάλλον τους στον εσωτερικό τους 
κόσμο. Αργότερα, τα παιδιά απομακρύνονται από την οικογένεια 
(προεφηβεία-εφηβεία) και απορρίπτουν, αμφισβητούν, εκτιμούν, 
αποφασίζουν και αποδέχονται ή απορρίπτουν κάθε ερέθισμα από 
τον κόσμο που τους περιβάλλει (οικογενειακό, φιλικό, κοινωνικό). 
Εκτιμούν την εργαζόμενη μητέρα τους για τη συμβολή της στο 
οικογενειακό προϋπολογισμό και την ευκολία που παρουσιάζει 
στην κατανόηση των εξω-οικογενειακών νεανικών τους προβλη-
ματισμών – προβλημάτων. Φυσικά μπορούν να απομυθοποιηθούν 
πολλά πρότυπα που μέχρι εκείνη τη στιγμή αποτυπωνόντουσαν 
και αναπαριστόντουσαν ως κάτι το αξεπέραστο, το «θεϊκό».

Επίσης, να σημειωθεί και να τονιστεί σ’ αυτό το σημείο η ιδιαί-
τερη ανάγκη του παιδιού- μαθητή/τρια- για τη μητρική παρουσία 

κατά την επιστροφή του στο σπίτι, μετά το σχολείο. 
Ως μόνη ελπίδα σωτηρίας φαίνεται σήμερα η διάσωση των οι-

κογενειακών σχέσεων και του διαπροσωπικού διαλόγου παρά τις 
οποιεσδήποτε μεταβολές. Καλές σχέσεις μεταξύ του ζευγαριού, 
καλές σχέσεις μεταξύ των γονέων και των παιδιών και καλές σχέ-
σεις μεταξύ των παιδιών της οικογένειας. 

Συνήθως, η αύξηση των αναγκών οδηγεί τις μητέρες σε λύσεις 
εξω-οικιακής επαγγελματικής απασχόλησης και τις απομακρύνει 
από τα παιδιά τους. 

Η απομάκρυνση αυτή πάρα πολλές φορές γίνεται εγκατάλειψη, 
στιγμιαία ή διαρκής. Οι κίνδυνοι και οι παγίδες για τα παιδιά μας 
είναι πολλές. 

Η σχέση του ζευγαριού παίζει καθοριστικό ρόλο στο κατά πόσο 
τα παιδιά θα παγιδευτούν στους κινδύνους αυτούς ή θα συνεχί-
σουν την πορεία τους στη ζωή με οράματα και προσδοκίες. 

Αν όχι, τότε είμαστε συνεργάτες και συντελεστές στην εξέλιξη 
της δημιουργίας του φαινομένου της εποχής μας που δεν είναι 
τίποτε άλλο από το να έχουμε πολλά παιδιά με σοβαρές συναι-
σθηματικές ελλείψεις και αργότερα τους σοβαρούς ψυχικούς 
τραυματισμούς. 

« Όταν τα προβλήματα πλέκονται πέρα απ’ ορισμένο βαθμό, οι 
λύσεις οφείλουν 

από ποσοτικές να γίνουν ποιοτικές….».(G. Berger)
Το πρόβλημα είναι ορατό και οφείλουμε να κάνουμε κάτι για 

αυτό. 
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΟΧΗ, ίσως να είναι η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΝΟΧΗ ΜΑΣ . . 

. . 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ; ! Διεκδικήστε την ! ! !
………………………………………………
Υ.Γ. Η Ευφροσύνη Δημ. Στάβερη (το γενος Ναυροζίδου) είναι 
Πτυχιούχος Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου και Παιδαγωγός 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θέματα Επικαιρότητας

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ευτυχισμένη οικογένεια και 
διαπροσωπικές σχέσεις στη 

σύγχρονη οικογένεια
 Από την Ευφροσύνη Δημ. Στάβερη 
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4+1 ζητήματα από τον Σπύρο Βρεττό στο Δημ. Συμβούλιο

Πέντε σημαντικά ζητήματα έθεσε ο επικεφα-
λής της παράταξης «ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα», στο 
Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Νοεμβρίου 2016. 
Εγκληματικότητα, προστασία πεζών, επικίνδυνα 
κτίρια, καθαριότητα και παρατηρητήριο βρέθη-
καν στο στόχαστρο του Σπύρου Βρεττού.

1. Εγκληματικότητα
Με αφορμή τα αναρίθμητα κρούσματα 

εγκληματικότητας ο Σπύρος Βρεττός ξεκίνη-
σε τη παρέμβαση του στο Δημοτικό Συμβού-
λιο με την εγκληματικότητα. Αναφέρθηκε για 
την κατάσταση στη λεωφόρο Δημοκρατίας και 
ζήτησε να λάβει το πρόβλημα τις διαστάσεις 
που του αρμόζει στα ΜΜΕ και να ασκηθούν οι 
ανάλογες πιέσεις στη πολιτεία. Ακόμη, αναρω-

τήθηκε γιατί δε προσεκλήθη στην επιτροπή για 
την εγκληματικότητα και ότι δεν τιμά αυτή η 
κατάσταση τους Δημότες των Αχαρνών. Τέλος 
δήλωσε παρών σε κάθε πρωτοβουλία της Δη-
μοτικής αρχής. 

2. Προστασία πεζών
Με αφορμή το πρόσφατο τροχαίο στην οδό 

Αριστοτέλους ο Σπύρος Βρεττός τόνισε ότι 
πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση 
της διέλευσης βαρέων οχημάτων. Αναφέρ-
θηκε σε μοιραία περιστατικά στην παλιά του 
γειτονιά, Αριστοτέλους & Πάρνηθος αλλά 
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και για τη 
διέλευση παιδιών επί της Αριστοτέλους στο 
ύψος της Αθ.Διάκου. Όπως είπε χαρακτηριστι-
κά «το θέμα αυτό πρέπει να λήξει, σε καμία 
πόλη δε περνάνε από το κέντρο της, βαρέως 
τύπου οχήματα.»

3. Επικίνδυνα κτίρια
Με αφορμή τους θανατηφόρους σεισμούς ο 

Σπύρος Βρεττός μίλησε για εγκαταλελειμμέ-
να κτίρια και συγκεκριμένα για το σχολείο που 
βρίσκεται απέναντι από το Ταχυδρομείο επί της 
οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. Ο επικεφαλής της 
ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα ζήτησε την άμεση καταγρα-
φή των εν λόγω κτιρίων και την κατεδάφισή 
τους. «Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια 
των πολιτών» συμπλήρωσε.

4. Καθαριότητα
Μεταξύ άλλων σημείων της πόλης που στε-

ρούνται καθαριότητας είναι και αυτό της λε-
ωφόρου Κύμης όπου δίπλα στους φωτεινούς 
σηματοδότες μπορεί να δει κανείς ένα βουνό 

απορριμμάτων. Ο Σπύρος Βρεττός επέλεξε να 
αναφερθεί σε αυτό το σημείο καθώς είναι η 
πρώτη εικόνα για όσους εισέρχονται από τον 
κόμβο του Ολυμπιακού Χωριού.

5. Παρατηρητήριο
Ο επικεφαλής της παράταξης, ΑχαρΝΕΩΝ Ελ-

πίδα ζήτησε ενημέρωση για τις εξελίξεις όσον 
αφορά  το θέμα αυτό το οποίο έχει κάνει διά-
σημη τη πόλη ως μία εκ των χρεοκοπημένων 
Δήμων της χώρας.

Απάντηση από τους Αντιδημάρχους 
Παναγιώτη Πολυμενέα 
και Στέργιο Πεδιαδίτη

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πα-
ναγιώτης Πολυμενέας    μίλησε για αδυναμία  
των  τοπικών φορέων  να  ανταποκριθούν με 
ανάλογη παρουσία μελών,  στις δράσεις για την 
εγκληματικότητα και πρόσθεσε ότι εξάντλησαν 
κάθε πολιτικό μέσο καθώς όπως είπε δε τους 
παίρνουν σοβαρά. Όσον αφορά την προστασία 
πεζών τόνισε ότι η τροχαία αδιαφορεί για το 
θέμα και δε δίνει τη βαρύτητα που πρέπει. Τέ-
λος, για τα επικίνδυνα κτίρια συμπλήρωσε πως 
ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στη 
διαδικασία.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρα-
σίνου, Στέργιος Πεδιαδίτης ευχαρίστησε τον 
Σπύρο Βρεττό για την ενημέρωση όσον αφορά  
το εγκαταλελειμμένο σχολείο απέναντι από το 
ταχυδρομείο Αχαρνών καθώς δε το γνώριζε και 
θα κάνει κάθε δυνατή ενέργεια.

 Μη νόμιμη  η ταμειακή 
βεβαίωση σε βάρος 

κληρονόμου που έχει 
αποποιηθεί

Με την υπ’ αριθμόν 156/2016 
απόφαση του Διοικητικού Πρω-
τοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο 
Μονομελές), το Δικαστήριο 
έκανε δεκτή την αίτηση του αι-
τούντος και ανέστειλε την προ-
σβαλλόμενη πράξη ταμειακής 
βεβαίωσης του Διευθυντή του   

Β΄ Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών, με την οποία 
βεβαιώθηκε σε βάρος του, ως νομίμου κληρονό-
μου, χρηματικό ποσό 16.996,49 ευρώ από ληξι-
πρόθεσμες οφειλές και πρόσθετα τέλη και το 
οποίο κλήθηκε να καταβάλει δυνάμει ατομικής 
ειδοποιήσεως ληξιπρόθεσμων χρεών του παρα-
πάνω Διευθυντή.  Κρίθηκε ότι η κρινόμενη αίτηση 
είναι προδήλως βάσιμη.  Και τούτο διότι, εφόσον 
είχε χωρήσει εκ μέρους του αιτούντος, εντός της 
τετράμηνης προθεσμίας που τάσσεται από το άρ-
θρο 1847 Α.Κ. αποποίηση της κληρονομιάς της 
μητέρας του, ο αιτών δεν είχε πλέον ούτε δικαιώ-
ματα ούτε υποχρεώσεις από την εν λόγω κληρο-
νομιά και επομένως μη νομίμως, χωρίς προηγου-
μένως να έχει ανατραπεί ή να έχει αμφισβητηθεί 
από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. το γεγονός της ως άνω 
αποποιήσεως, εκχώρησε σε βάρος του η ένδικη 
διοικητική εκτέλεση και κλήθηκε με την ανωτέρω 
ατομική ειδοποίηση να καταβάλει τα ληξιπρόθε-
σμα χρέη της αποβιώσασας οφειλέτριας, ως μη 
κατά το νόμο υπόχρεου.

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

 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
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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

Αντίθετα στο Ξενάκη η πρόκληση και ο έλεγχος 
σ΄ ένα καινούργιο ηχητικό κόσµο, γίνεται µέσα 
από αρχές, τους νόµους και τις θεωρίες των σύγ-
χρονων µαθηµατικών και φυσικής.

Ο Ξενάκης συχνά εµπνέεται και αντλεί στοιχεία 
από την Ελληνική φιλοσοφία και αισθητική.

Χρησιµοποιεί συνήθως τα συµβατικά µουσικά 
όργανα και την ορχήστρα, αλλά µε νέους τρό-
πους δηµιουργώντας πρωτότυπα µουσικά ακού-
σµατα και έργα ( «επιφάνειες ηχητικές», «νεφε-
λώµατα», «θαµνοειδείς ήχους, που διέπονται από 
τους νόµους του τυχαίου…».

Στα ίχνη του Webern, ο Pierre Boulez εκλεκτός 
παράγοντας της σύγχρονης avangard  δηµιούρ-
γησε τη δική του µέθοδο: Ρύθµιση της σειράς όχι 
µόνο οριζόντια και κάθετα, αλλά µε ταυτόχρονη 
ρύθµιση του tempo και της δυναµικής πλευράς 
της µουσικής, µε την άρνηση του θέµατος και της 
σειράς, προκαλώντας  µια ριζική ανανέωση από 

τη τυραννία του τονικού συστήµατος.
Ο Pierre Boulez (1925-2016) µαθητής του 

Messiaen και οπαδός προωθηµένων µουσικών 
εντάσεων, µέσα από µια τεράστια ποικιλία ήχων, 
έγραψε το «Σφυρί χωρίς Αφέντη», «Τρεις Σονάτες 
για Πιάνο», τις «∆οµές για δύο πιάνα και ηλε-
κτρονική µουσική, δηµιουργώντας µια παραγωγή 
ήχων από ηλεκτρονικά όργανα και φέρνοντας 
ένα νέο είδος µουσικής.

Ο Györgi Ligeti στη διάρ-
κεια της δεκαετίας του΄60, 
παρουσίασε µερικά από τα 
σηµαντικότερα έργα του: 
«Atmospheres», «Adventures». 
«Nouvelles» και βέβαια το 
«Ρέκβιεµ», έργο εµπνευσµέ-
νο από την εµπειρία του ολο-
καυτώµατος.

Η όπερα «Le grand Macabre» εξέφρασε τον τρό-

µο και τη φρίκη του 20ου αιώνα, µε τον ανθρώ-
πινο πόνο να δίνει στα έργα του, µία γκροτέσκα 
µορφή.

Ο Ligeti δεν ταυτίζεται µε καµιά σχολή και κανέ-
να δόγµα, παραµένει πιστός σε αυστηρά προσω-
πικές παρορµήσεις και ανησυχίες.

Ο John Cage (1912-1992) γεµάτος µε τις νέες 
ιδέες του αιώνα που πέρασε, µε αλεατορική 
µουσική, συνέβαλε στη πολύ σηµαντική ανανέ-
ωση της µουσικής σηµειογραφίας. (λανθασµένη 
«γραφική µουσική» σε µεγάλη κλίµακα µε «τυχαία 
στοιχεία».

Οι νέες µονάδες σύνθεσης (σµήνη ήχων, συ-
στάδες ήχων, πλέγµατα, στήλες, σύννεφα, επι-
φάνειες, µέχρι γεωµετρικοί όγκοι και άλλοι ηχη-
τικοί σχηµατισµοί…

Η µινιµαλιστική µουσική απευθύνεται σ’ένα κοι-
νό, ακροατές που προτιµούν ν΄ αποφεύγουν το 
στρες και τη ταραχή της «Μουσικής του καιρού 

µας» ή προσπαθούν να ξεφύγουν από τη σύγχρο-
νη εποχή γενικά.

Στα έργα των Stave Whrεich και  Philip Glass 
(1937), σηµειώνεται η συστηµατική επιστροφή 
µορφών του παρελθόντος που στηρίζεται σ΄ ένα 
άγνωστο βαθµό, µετά τον Bach.

Ο Stockhausen που σε µια σειρά άρθρων µε 
σηµαντικότερο το “Jubileum” 1977, ενσωµατώ-
νει τις διάφορες µέθοδους των µινιµαλιστών στη 
δική του, ήδη πολυσύνθετη γλώσσα.

Μετά την εµπειρία του Stockhausen, µια µε-
γάλη σειρά έργων ακολουθούν τη γραµµή των 
επεκτάσεων, παραλλαγών, διαφοροποιήσεων ή 
παραποιήσεων του «ζωντανού ήχου».

Η απόπειρα να συνδεθεί η µουσική δηµιουργία 
µε ανώτερα µαθηµατικά και τη θεωρία των πιθα-
νοτήτων µε αριθµητικές αναλογίες και σύνθετους 
αριθµούς, έδωσε στα έργα του Γιάννη Ξενάκη, 
ιδιαίτερα στο µικρό του έργο «Νόµος Άλφα», την 
ευκαιρία να εισάγει το στοχαστικό του σύστηµα. 

Για την εµφάνιση του περιεχόµενου ο Ξενάκης 
φέρνει έξι πολύπλοκες πινακίδες,(σαν το Πυθα-
γόρειο σύστηµα), λογαριθµικούς πίνακες πάνω 
σε χαρτί milimétre, δέκα διαγράµµατα σχεδίων, 
περισσότερες από δέκα σελίδες συµπληρωµένες 
µε αλγεβρικούς χαρακτήρες.

Η τεχνική του κολάζ – είναι µια µέθοδος πα-
ράθεσης ή µείξης συχνά ετερόκλητων ηχητικών 
στοιχείων που παράγουν ένα πρωτότυπο µουσι-
κό αποτέλεσµα.

Συνεχίζεται

ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ (µέρος 4o)

• Στο TAXISnet αναρτήθηκαν σήµερα τα τέλη 
κυκλοφορίας για το 2017. Οι οδηγοί µπορούν να 
τα τυπώσουν πληκτρολογώντας τον αριθµό κυ-
κλοφορίας του οχήµατος αλλά και τον ΑΦΜ του 
ιδιοκτήτη. Τα ποσά έχουν παραµείνει αµετάβλητα 
σε σχέση µε πέρυσι, ενώ η προθεσµία καταβολής 
εκπνέει στις 31 ∆εκέµβρη, ενώ όσοι δεν ανταπο-
κριθούν εµπρόθεσµα, θα πληρώσουν πρόστιµο 
που είναι το ισόποσο των τελών κυκλοφορίας.

• Από τον Ιανουάριο του 2017 θα ξεκινήσουν οι 
ηλεκτρονικές αιτήσεις για το κοινωνικό εισόδηµα 
αλληλεγγύης σύµφωνα µε δηλώσεις του γενικού 
γραµµατέα πρόνοιας ∆. Καρέλα. Η πρώτη πληρωµή 
αναµένετε σύµφωνα µε τον ίδιο να γίνει τον Φεβρου-
άριο του 2017 δηλαδή ένα µήνα µετά την αίτηση των 
δικαιούχων κάτι το οποιο ισχύει και στο πιλοτικό πρό-
γραµµα που εφαρµόζεται σε 30 δήµους της χώρας 
ήδη. Οι αιτούντες µπορούν να υποβάλουν αίτηση 
αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ ή στις υπηρεσίες κοινωνικής 
πρόνοιας των ∆ήµων. Εναλλακτικά, µπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση για το πρόγραµµα, χρησιµοποιώντας 
την ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιµη στην 
ιστοσελίδα του ΚΕΑ (keaprogram.gr).

• Ξεκινάει η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου 
για την πληροφόρηση ασφαλισµένων και συντα-
ξιούχων ύστερα από απόφαση του υφυπουργού 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλου. Ειδι-
κότερα, και σύµφωνα µε την απόφαση, ξεκινάει 
τις επόµενες ηµέρες η λειτουργία τηλεφωνικού 
κέντρου πληροφόρησης ασφαλισµένων και συ-
νταξιούχων, το οποίο θα στεγάζεται στο κτίριο της 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Κέντρου Αθηνών του 
ΟΑΕΕ, Πειραιώς 46-48, ενώ το τηλέφωνο επικοι-
νωνίας είναι: 210-5275975

• Τα καθήκοντα του Ειδικού Γραµµατέα του Σώµα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας ανέλαβε τη Παρασκευή 
11/11/2016, ο νέος Ειδικός Γραµµατέας ΣΕΠΕ, 
Νάσος Ηλιόπουλος, όπως ανακοίνωσε επίσηµα το 
υπουργείο Εργασίας. Ο Ν. Ηλιόπουλος παρέλαβε τα 
καθήκοντά του από τον παραιτηθέντα Ειδικό Γραµ-
µατέα Γιάννη Σούκο, παρουσία του Γενικού Γραµµα-
τέα του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέα Νεφελούδη.

• Κατατίθεται τη περασµένη ∆ευτέρα στη Βουλή, 
ο προϋπολογισµός για το 2017, µε την πρόβλεψη 
για πλήρη χρηµατοδότηση του Κοινωνικού Εισο-
δήµατος Αλληλεγγύης (760 εκατ. ευρώ). Σύµφωνα 
µε πληροφορίες, στον προϋπολογισµό θα υπάρ-
χει και ένα κονδύλι ύψους 300 εκατ. ευρώ για τη 

χρηµατοδότηση των κοινωνικών παρεµβάσεων σε 
υγεία και παιδεία.

• Τα χαρτιά της για τους φόρους άνοιξε η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπανά-
τσιου για τον ΕΝΦΙΑ, τους πλειστηριασµούς, τις 
κατασχέσεις, τα τέλη κυκλοφορίας και το πετρέ-
λαιο θέρµανσης. Για τα τέλη κυκλοφορίας είπε ότι 
δεν προβλέπεται καµιά αλλαγή για το 2017. Σε ό,τι 
αφορά τον ΕΝΦΙΑ, η κυρία Παπανάτσιου ανέφερε 
ότι µόλις λάβουν στα χέρια τους την απόφαση του 
ΣτΕ για µείωση του φόρου σε τέσσερις δήµους το 
υπουργείο θα προχωρήσει στις αλλαγές που προ-
βλέπονται. Για τους πλειστηριασµούς είπε πως το 
θέµα βρίσκεται στην ατζέντα του οικονοµικού επι-
τελείου. 

• Χρονιά φόρων θα είναι και το 2017. Την ώρα που 
τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς την εφορία φθάνουν 
τα 93 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση µε τον προϋπολογι-
σµό του 2017 επιβάλλει φοροµέτρα 2,5 δισ. ευρώ, 
µε το µεγαλύτερο βάρος να πέφτει στους έµµε-
σους φόρους που βαρύνουν την κατανάλωση και 
πλήττουν όλους τους φορολογούµενους.

• Νέες περικοπές στις κύριες συντάξεις «κρύβει» η 
ενοποίηση και καταβολή, από την 1/1/2017 µέσω 
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, όλων 
των διπλών συντάξεων, ως άθροισµα πλέον, και 
η εφαρµογή του νέου πλαφόν των 2.000 ευρώ 
(µεικτά).

• Μείωση κατά 5,5 δισ. ευρώ ή 4,5% κατέγραψε το 
διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών και των µη 
κερδοσκοπικών τοµέων οργανισµών που εξυπη-
ρετούν νοικοκυριά το 2015 σε σχέση µε το 2014. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής, διαµορφώθηκε σε 114,8 
δισ. ευρώ από 120,3 δισ. ευρώ το 2014.

• Κατάργηση φοροαπαλλαγών και περικοπές στα 
κοινωνικά επιδόµατα προβλέπει το προσχέδιο του 
επικαιροποιηµένου Μνηµονίου που παρέδωσαν οι 
δανειστές στην κυβέρνηση.

• Αυτοµατοποίηση της είσπραξης οφειλών µε µία 
πλήρως αυτοµατοποιηµένη διαδικασία κατασχέ-
σεων, επανεξέταση όλων των φοροαπαλλαγών 
και εξαιρέσεων για τις επιχειρήσεις, υποχρεωτική 
τοποθέτηση POS στο 80% των επιχειρήσεων που 
βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φο-
ροδιαφυγή, εξίσωση των αντικειµενικών αξίων 
των ακινήτων µε τις εµπορικές και παράταση της 

επιβολής φόρου υπεραξίας στα ακίνητα µέχρι τον 
Ιανουάριο του 2018 προβλέπει, µεταξύ άλλων, το 
προσχέδιο του επικαιροποιηµένου Μνηµονίου.

• Μόνο µε την παρουσία δικαστικού λειτουργού 
θα µπορούν οι φορο-ελεγκτές να διενεργούν επι-
τόπιους έλεγχους στις κατοικίες φορολογουµένων. 
Αναλυτικά στη χρήσιµη ενηµέρωση του ΒΕΑ

• Τη µείωση του αφορολόγητου, των φορολογι-
κών συντελεστών για τις επιχειρήσεις και του µη 
µισθολογικού κόστους, παράλληλα µε την ταχύ-
τερη άρση των capital controls και την έξοδο στις 
αγορές ζητά ο ΣΕΒ.

• «Παγώνει» για τουλάχιστον ακόµη ένα χρόνο, έως 
το τέλος του 2017, η επιβολή του φόρου υπεραξίας 
στις µεταβιβάσεις ακινήτων. Το υπουργείο Οικονοµι-
κών αναµένεται να φέρει στη Βουλή διάταξη µε την 
οποία θα παρατείνεται µέχρι το τέλος του επόµε-
νου έτους η αναστολή ισχύος του φόρου υπεραξίας 
στα ακίνητα.

• Οι φορολογούµενοι δεν θα έχουν υποχρέωση 
να διακρατούν αποδείξεις για τα εισοδήµατα του 
2016. Αυτό διευκρινίζουν κύκλοι του υπουργείου 
Οικονοµικών ξεκαθαρίζοντας το τοπίο σχετικά µε 
τις υποχρεώσεις των φορολογούµενων για τις δη-
λώσεις που θα υποβάλλουν το επόµενο έτος ανα-

φορικά µε τα εισοδήµατα που απέκτησαν εφέτος.

• Σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο καθορισµού των 
προσφορών - εκπτώσεων φέρνει το νοµοσχέδιο του 
υπ. Οικονοµικών µε τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών 
σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµπο-
δίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις».

• Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις, κα-
θώς και τα δικαιολογητικά για τη διακοπή εργα-
σιών φορολογουµένων, µε ηµεροµηνία διακοπής 
εργασιών την ηµεροµηνία του πραγµατικού χρό-
νου παύσης των εργασιών τους, καθορίστηκαν 
µε απόφαση (ΠΟΛ. 1163/15.11.2016) του γενικού 
γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή. 

• Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου, υπέ-
γραψε νέα Πρόσκληση, προϋπολογισµού 8.200.000 
ευρώ, η οποία αφορά στην υποβολή προτάσεων στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ» 
2014 – 2020 και απευθύνεται στους φορείς που αν 
και είχαν λάβει µέρος, δεν έτυχαν Απόφασης Έντα-
ξης, στο πλαίσιο της προηγούµενης Πρόσκλησης 
(ΑΤΤ024) της ∆ιαχειριστικής Αρχής. Η συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία καλύπτει τρεις βασικές κατηγορίες 
∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών, και συγκεκριµένα 
τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, τις ∆οµές Παροχής Συσ-
σιτίων και τα Κοινωνικά Φαρµακεία.

ÌéêñÜ... êáé åíäéáöÝñïíôá
ÅðéìÝëåéá: ÃéÜííçò Íéþñáò 
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Εκδήλωση της Τ.Ο. ΠαΣοΚ 
Αχαρνών για το Εργασιακό 
και το Ασφαλιστικό, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του 
Δήμου, το απόγευμα της 
Δευτέρας 28-11-2016. 
Ομιλητές η βουλευής Εύη 
Χριστοφιλοπούλου και ο 
πρώην υπουργός Εργασίας 
Κουτρουμάνης.

Στο 3ο «Φόρουμ για την Κοινωνική 
Πρόνοια» παραβρέθηκε ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22 Νο-
εμβρίου στην αίθουσα του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, με θέμα «Για μια Δίκαιη Κοι-
νωνική Πολιτική». Το Φόρουμ διορ-
γανώθηκε από τον Τομέα Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
της ΝΔ με προσκεκλημένους κοινω-
νικούς φορείς και εκπροσώπους της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017 (ομι-
λία του Αντιπροέδρου του Π.Σ. κ. Χάρη Δαμάσκου) « 
...ο πολιτικός σας χρόνος τελειώνει ,μην σπαταλάτε 
το διάστημα που σας απομένει συντάσσοντας φα-
ραωνικούς προϋπολογισμούς από τεχνικά έργα που 
γνωριζετε πολυ καλα ότι δεν θα γίνουν... Ασχολη-
θείτε με τους πολίτες και τις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες που τόσο πολύ χρειάζονται την βοήθεια 
μας» !

 Την πραγματική αιτία της παραίτησης 
και ανεξαρτητοποίησης του Θεόφιλου 
Αφουξενίδη, αποκαλύπτει ένα σχόλιο 
της Εφημερίδας Παραπολιτικά. Για να 

οργανώσει την Δημοτική του Παράταξη, 
ως υποψήφιος Δήμαρχος το 2019.

 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε η Λαϊκή 
Επιτροπή Μενιδίου για το θέμα της Πολυκλινικής 
διεκδικώντας: Να περάσει η Πολυκλινική του Ο.Χ. στο 
υπουργείο Υγείας. Να ενταχθεί άμεσα στο Δημόσιο 
σύστημα υγείας.
Να λειτουργήσει ως κέντρο υγείας αστικού τύπου, σε 
24ωρη βάση. Να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε ασφαλι-
σμένους, άνεργους και ανασφάλιστους.

Δύο ευχάριστες ανακοινώσεις από τον 
Μιχάλη Βρεττό. Η πρώτη αφορά την 
υποψηφιότητα του για Δήμαρχος. «Η ώρα 
που όλοι περιμέναμε, έφτασε! Στα 32 
μου, είμαι πλέον πιο έτοιμος από ποτέ. 
Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. 
Θα ακολουθήσει επίσημη ανακοίνωση».
Η δεύτερη είναι ο ερχομός του γιού του. 
Πολλές οι ευχές από όλους μας για υγεία, 
ευτυχία και δημιουργία.

ΦΩΤΟ   ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

 Αναστατωμέ-

νοι-για μια ακό-

μη φορά- είναι 

μαθητές, γονείς 

και εκπαι-
δευτικοί στο 

7ο Γυμνάσιο 

Αχαρνών μετά 

το πρωτοφανές περιστατικό που έλαβε 

χώρα-πριν λίγες ημέρες- κατά το οποίο 

ομάδα τσιγγάνων επιτέθηκε σε ζευγάρι 

γονιών εντός του σχολείου. Αυτόπτες 

μάρτυρες του συμβάντος οι καθηγητές 

του σχολείου κάλεσαν την αστυνομία 

αλλά οι παραβάτες είχαν, ήδη, εγκατα-

λείψει το χώρο.

Μπορεί την περασμένη εβδομάδα ο 
Αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Χατζηδάκης 
να παρουσίασε την υποψηφιότητα για 
βουλευτή της περιφ. Αττικής τον Νίκο 
Σοφιανό, όμως ο ίδιος μια εβδομάδα 
πριν παραβρέθηκε στην εκδήλωση του 
Φιλόπτωχου του Αγίου Βλασίου στο 
«Χρυσό Ελάφι».
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Σύλλογο «Η Μπόσκιζα»
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε,  πρόσφατα, ο 

Εξωραϊστικός και  Εκπολιτιστικός σύλλογος «Η Μπόσκιζα». 
Το νέο Δ.Σ απαρτίζεται από τους:

Κιοκπάσογλου -Σταύρο Σπύρο - Πρόεδρος
Χαραλάμπους Χρήστο - Αντιπρόεδρο

Κολλύρη Ηλία-Γραμματέα
Κόνιαρη Παναγιώτη-Ταμία
Τζερεμέ Κων/νο-Μέλος
Βάσιλα Κων/νο -Μέλος
Πάγγος Κων/νος-Μέλος

Η πρώτη γνωριμία  έγινε  την Παρασκευή στις 2 Δεκεμβρίου, 
στα γραφεία του συλλόγου, στις 19:00 το απόγευμα.

Επίσης κάθε Σάββατο 10:00 – 12:00 σε περιμένουμε για καφέ 
και κουβέντα στα γραφεία μας, Μαντινείας 5 & Αριστοκλέους 

(δίπλα στην Ταβέρνα «Νικόλας»)
Τρόποι επικοινωνίας με το Σύλλογο της γειτονιάς μας: 

Τηλ: 698 8191 783, 
698 8191 305 (καθημερινά 

18:00 – 20:00)
Email: mposkiza@gmail.com



Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 �Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών θα υλοποιήσει
 για μία ακόμη χρονιά «Σχολή Γονέων» 

για τους γονείς των παιδιών στους Παιδικούς 
Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών.

Σκοπός της δράσης είναι να συνεπικουρήσει τους 
γονείς ώστε να μπορεί να ανταποκριθούν 

με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο που 
απαιτούν οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες. 

Η «Σχολή Γονέων» για τους γονείς των παιδιών 
στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών 

συντονίζεται από ειδικό ψυχολόγο και οι συνεδρίες 
θα ξεκινήσουν άμεσα. Οι γονείς που 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, 
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν 

με την Κοινωνική Υπηρεσία 
της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών 

στα τηλέφωνα: 
210 24 77 900 - 210 24 06 630 

(κα. Καμπόλη και κος. Μελέτης)
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου
Με Επίσημη Δοξολογία και κατάθε-

ση στεφάνων στην προτομή του Μενιδιά-
τη Αγωνιστή Μήτρου Λέκκα, τίμησε ο Δήμος 
Αχαρνών τις Ένοπλες Δυνάμεις ανήμερα της 
Εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ει-
σοδίων της Θεοτόκου, 21 Νοεμβρίου 2016, 
παρουσία του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη 
Κασσαβού, εκπροσώπων της Πολιτείας, των 
Σωμάτων Ασφαλείας και αγημάτων με σημαία 

και παραστάτες από σχολεία και τοπικούς 
συλλόγους του Δήμου Αχαρνών. 

Τον Πανηγυρικό λόγο της ημέρα ανάγνωσε 
ο Σμήναρχος κ. Παναγιώτης Βλαζάκης.

Κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Με-
νιδιάτη Αγωνιστή Μήτρου Λέκκα στην κεντρι-
κή πλατεία Αχαρνών κατέθεσε, ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, εκ μέρους του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου ο Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.

Α Περιφέρειας Αττικής κ. Παν. Σκουρολιάκος, 
εκ μέρους της Ένωσης Κεντρώων, ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος κ. Γεώργιος Δημή-
τριος Καρράς, εκ μέρους της Περιφ. Αττικής η 
Περιφ. Σύμβουλος κα Ιωάννα Τσούπρα, για τις 
Ένοπλες Δυνάμεις ο ταξίαρχος κ. Μιχαήλ Φί-
νος, για την ΕΛ.ΑΣ. ο Υποδ/της του Αστυνομι-
κού Τμήματος Αχαρνών κ. Αθανάσιος Νάστος, 
για την Πυροσβεστική Υπηρεσία ο Υποπυρα-

γός Βασίλειος Σεψάς Διοικητής του 6ου Πυ-
ροσβεστικού Σταθμού Ολ. Χωριού, για το 
Λιμενικό Σώμα ο Αντιπλοίαρχος Σπυρίδων Βα-
σιλικιάς, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ο 
Δ/ντης του 13ου Δημ. Σχολείου Αχαρνών κ. 
Καρανίκας Αντώνιος, για την Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση ο Δ/ντης του 1ου Γυμνασίου 
Αχαρνών κ. Πάλλης Χαράλαμπος και για την 
Ι.Λ.Ε.Α. η κα Μαργαρίτα Κλαδιά. 

Μία νέα σελίδα άνοιξε η Βιβλιοθήκη του Πνευμα-
τικού Κέντρου Θρακομακεδόνων καθώς επαναλει-
τουργεί πλήρως ανακαινισμένη, περισσότερο φιλική 
για τα παιδιά.

Η εκδήλωση εγκαινίων πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 26 Νοεμβρίου 2016 όπου η υπεύθυνη της Βι-
βλιοθήκης και Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας 
Θρακομακεδόνων κα Χρύσα Δουρίδα καλωσόρισε 
τους καλεσμένους στο Πνευματικό Κέντρο Θρακο-
μακεδόνων και έδωσε το «στίγμα» του εγχειρήματος 
της Βιβλιοθήκης. 

Ο Αντιδήμαρχος Θρακομακεδόνων και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών κ. Γιώργος Σταύ-
ρου προλόγισε την εκδήλωση αναφέροντας ότι το 

Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων είναι 
μια δομή Πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών, που έχει 
να επιδείξει πλούσια δράση χάρη, στην όρεξη, τη δι-
άθεση, την εργασία και το ζήλο του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 

Στη συνέχεια της εκδήλωσης των εγκαινίων, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Θρα-
κομακεδόνων τίμησε για την προσφορά τους στην 
Βιβλιοθήκη, την Ιδρύτρια κ. Ράνια Θεοδωροπούλου 
και τις συνεργάτιδες της, καθώς και τον κ. Τάσο Συ-
μεωνίδη, ο οποίος προ αρκετών ετών προσέφερε 
τη βιβλιοθήκη του με βιβλία τεράστιας πνευματικής 
αξίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα αναγνωστήριο – 
σπουδαστήριο. 

Αξιόλογη η Θεατρική παράσταση που συνδιοργάνωσε η Δημοτική Κοινωφελή Επιχεί-
ρηση Αχαρνών, με την Θεατρική Ομάδα Καλλιτεχνείου Αχαρνών, την Κυριακή στις 27 
Νοεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου. Παρουσίασαν το θεατρικό 
έργο του Robert Thomas με τίτλο «8 Γυναίκες κατηγορούνται». 

Μία παράσταση άξια συγχαρητηρίων αναδεικτύοντας την θέληση και το μεράκι συ-
μπολιτών μας -και μάλιστα νέων- για πολιτισμό. Την παράσταση παρακολούθησε ο 
Αντιδήμαρχος Στέργιος Πεδιαδίτης, η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Μαρία Ναυροζίδου η 
οποία στον χαιρετισμό της ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής: «διαβεβαιώνω πως 
θα στηρίζουμε κάθε προσπάθεια εθελοντική και πειραματική που δίνει την ευκαιρία 
στους πολίτες να αναδεικνύουν τον πολιτισμό μας. Και η ΔΗ.Κ.Ε.Α. θα είναι πάντα 
αρωγός σε καινούργιες προτάσεις, δίνοντας ευκαιρίες».

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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Ενημερωθείτε κάθε μέρα από το Διαδίκτυο στο http://menidiatis.blogspot.gr

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Μια υπέροχη μουσική βραδιά γεμάτη μελωδίες και άρωμα 
Κρήτης αφιερωμένη στο Νίκο Ξυλούρη διοργάνωσε το βράδυ 
της Κυριακής 20 Νοεμβρίου η Φιλότεχνη Λέσχη των Αχαρνών, 
με την πολύτιμη συμβολή των εκδόσεων ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ.

Η πρόεδρος της Φιλότεχνης Ειρήνη Μπαϊρακτάρη η οποία ευ-
χαρίστησε τον κόσμο αλλά και τους συνδιοργανωτές και τους 
καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν για μιά ακόμη φορά στο κά-
λεσμα της ΦΙΛΕΑ. 

Εν συνεχεία για τον Νίκο Ξυλούρη μίλησε ο μουσικός και ρα-
διορωνικός παραγωγός Αλέξης Βάκης ενώ ο εκδότης του ΜΕ-
ΤΡΟΝΟΜΟΥ Θανάσης Σύλβος παρουσίασε το βιβλίο «Νίκος 
Ξυλούρης... τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο» 

Ακολούθησαν αγαπημένα τραγούδια του αξεπέραστου Κρητι-
κού καλλιτέχνη μελοποιημένα από τους Γιάννη Μαρκόπουλο, 
Χρήστο Λεοντή, Σταύρο Ξαρχάκο, Λουκά Θάνο κ.α. 

Τα κομμάτια ερμήνευσαν υπέροχα ο αγαπημένος Θανάσης 
Κομνηνός στο τραγούδι, ο Δημήτρης Δαμάσκος στα πλήκτρα, 
ο Θανάσης Κατάρας στο φλάουτο και ο Κωνσταντίνος Χατζη-
γεωργίου στην κιθάρα, όλοι τους εξαιρετικοί μουσικοί της πό-
λης των Αχαρνών

 Μια εκδήλωση ξεχωριστή, προσεγμένη και με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία πραγμα-
τοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου στο χώρο του 5ου γυμνασίου Αχαρνών, με αφορμή το εικαστικό 

έργο των μαθητών του για την Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού. Ένα συνδυασμό λόγου, μουσι-
κής, χορού και ζωγραφικής είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του 5ου γυμνασίου και της Εύξεινης Λέσχης Αχαρνών και Αττικής «ο Καπετάν Ευκλείδης». Προ-
σκεκλημένος ομιλητής -μεταξύ άλλων- ήταν ο Πρωτοπρεσβύτερος, π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, ο 

οποίος αμέσως μετά τον χαιρετισμό του Διευ-
θυντού του Σχολείου Σπύρου Καραβία, ανέπτυ-
ξε ομιλία με θέμα την ιστορική αναφορά στον 
Ελληνισμό του Πόντου. Ακολούθησε ομιλία του 
Δρ Ιωάννη Ιακωβίδη, επιστημονικού συνεργάτη 
στο Κέντρο Ανατολικών Σπουδών του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου, με θέμα «Ποντιακή διάλεκτος – η ιστορική της πορεία μέχρι 
σήμερα και οι αρχαιολογικές ρίζες της». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρα-
δοσιακούς ποντιακούς χορούς και πλούσιο κέρασμα με τοπικά παραδοσιακά 
εδέσματα του Πόντου προς όλους τους προσκεκλημένους.

Με έμπνευση από το έργο του μεγάλου Έλληνα 
συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη, μαθητές από το 1ο 
και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδόνων έδω-
σαν μια πρωτότυπη και εντυπωσιακή παράσταση 
με τίτλο «Στα Παλάτια της Κνωσσού», με τη συνερ-
γασία του Δήμου Αχαρνών στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Δήμου.

Η εξαιρετική παράσταση, «δουλεμένη» μέχρι την 
τελευταία της λεπτομέρεια, έδωσε την ευκαιρία 
στους θεατές να μεταφερθούν στην Κρήτη, την 
εποχή του Μινωικού Πολιτισμού και να δουν με μια 
ξεχωριστή ματιά τον μύθο του Θησέα με τον Μινώ-
ταυρο. Παράλληλα με την χοροθεατρική παράστα-
ση λειτούργησε έκθεση Ζωγραφικής και γλυπτικής, 
με αντικείμενο τον Μινωικό πολιτισμό καθώς και 
έκθεση Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών οργάνων. 
Οι εκδηλώσεις εκτός από τη σπουδαία καλλιτεχνι-
κή αξία είχαν και φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθώς 
έγιναν η αφορμή για την συλλογή τροφίμων για το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών. 

Με λαμπρό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο τιμήθηκε η μνή-
μη του μεγάλου πατρός και διδασκάλου, Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου, ημέρα κατά την οποία άγει τα σεπτά του ονο-
μαστήρια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, κ. Χρυσόστο-
μος. Η λαμπρή εορτή ετελέσθη στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του 
Αγίου Νικολάου ( πατρίου ημερολογίου), προεξάρχοντος του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου της Εκκλησίας μας Αθηνών 
και πάσης και Ελλάδος, κ. Καλλινίκου, συγχοροστατούντων 
των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών κ.κ. Πειραιώς και Σαλαμί-
νος Γεροντίου, Θεσσαλονίκης Γρηγορίου, Ωρωπού και Φυλής 
Κυπριανού και ασφαλώς του εορτάζοντος Ποιμενάρχου μας, 
Μητροπολίτη Αττικής και Βοιωτίας, Χρυσοστόμου.

Κλήρος και λαός κατέκλεισαν τον Καθεδρικό για να λάβουν 
τη Χάρη από το λείψανο του τιμωμένου Αγίου Ιωάννου, να με-
ταλάβουν των αχράντων Μυστηρίων και να ευχηθούν εκ του 

σύνεγγυς στο Σεβασμιώτατο.

Την Τετάρτη 16/11/2016 έγινε εκδήλωση του Φιλόπτωχου 
Ταμείου του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου στο Χρυσό Ελάφι, 
στη Λεωφόρο Πάρνηθος. Το κέντρο προσεφέρθη αφιλοκερ-
δώς από τους ιδιοκτήτες του για την εκδήλωση. Παρούσα 
και η πρόεδρος του Παραρτήματος Αχαρνών του Λυκείου 
Ελληνίδων Νίτσα Βαρελά με ομάδα χορευτών του Λυκεί-
ου Ελληνίδων. Οι καθηγητές του Ωδείου της ΔΗ.Κ.Ε.Α Νίκος 
Μπουρνέλης, Μιχάλης Σωτηράκης και Κώστας Αθανασιάδης 
έδωσαν μια εύθυμη νότα στην εκδήλωση. Η διοίκηση του Φι-
λόπτωχου Ταμείου Ιερού Ναού Αγ. Βλασίου. Πρόεδρος: Πατήρ 
Απόστολος Αντωνίου, Αντιπρόεδρος :Ματίνα Ράπτη-Δημο-
πούλου, Μέλοι : Λένα Ράπτη-Μαραγιάννη, Αρχοντάκη Ειρή-

νη και Προκόπης Μπήχτας
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 17 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩ. ΣΥΡΜΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος, Αλκιβιάδης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΓΚΙΚΑ

Ύστατο χαίρε στον Χρήστο Ντούρο 
του Θεοφάνη

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών το μεσημέρι της Παρασκευής 
25 Νοεμβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βλασίου για το 
στερνό αντίο σε ένα ιδιαίτερα αγαπητό κι ενεργό μέλος της Τοπικής 
Κοινωνίας των Αχαρνών, ΤΟΝ Χτρήστο Ντούρο του Θεοφάνη, που 
έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών βυθίζοντας στο 
πένθος την οικογένεια, τους συγγενείς και δεκάδες φίλους του. 

Ο Χρήστος Ντούρος ήταν Πτυχιούχος οικονομικής Σχολής 
Στελεχών Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing και στις 
δημοτικές σχέσεις. 

Δημοτικός Υπάλληλος στο Δήμο Αχαρνών προϊστάμενος του 
γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Γεννήθηκε στις Αχαρνές το 1959 όπου και κατοικούσε. 
Άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Γεωργία Ντούρου λογίστρια – 

φοροτεχνικό
 και τις δύο του κόρες, την Άντζελα, ιστορικό τέχνης και την Δέσποινα, πολιτικό επιστήμονα. 
Υπήρξε καλός γνώστης των θεμάτων της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
Είχε διατελέσει προϊστάμενος του Γραφείου Δημάρχου για θέματα Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για κατάρτιση ανέργων και σε άλλες σημαντικές θέσεις.
Η αγάπη για τον τόπο, τους συναδέλφους και τους συμπολίτες του, έγινε η αιτία για έντονη 

συνδικαλιστική κοινωνική και πολιτική δράση.
• Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών επί σειρά ετών.
• Γραμματέας εξωραϊστικού & εκπολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής «ΜΠΟΣΚΙΖΑ» Αχαρνών.
• Γραμματέας επαρχιακού γραφείου ΠΑΣΟΚ Αχαρνών και μέλος της ΠΑΣΚΕ – ΟΤΑ.
• Μέλος της συντονιστικής Δημοτικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Αχαρνών, υπεύθυνος τομέα τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.
• Νομαρχιακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής με την παράταξη «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» με 
επικεφαλής τον Θανάση Μπαλή.
• Τακτικό Μέλος Νομαρχ. Επιτροπών σε θέματα Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος, Γεωργίας, 
Κτηνιατρικής, Ανάπτυξης. 
• Αναπλ. Μέλος Νομαρχ. Επιτροπής σε θέματα Διοικητικού, Αστικής και Δημοτικής κατάστασης, 
Οικονομικών και Προγραμματισμού. 
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής 2007- 2008

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ. με πατάρι 50 τ.μ. στην οδό Καπο-
διστρίου 3, Κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου. Τηλ. 210 2460903 και 
6973 523754. 4Δ161.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος κατάλληλος για Φροντιστή-
ρια, Ιατρεία, Γραφεία, κλπ. δίπλα στην Κεντρική Πλατεία, οδός 
Καποδιστρίου 3 στις Αχαρνές. Τηλ. 210 2460903 και 6973 523754. 
6Δ161. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 75 τ.μ. επί της Αγίας Τριάδος 75 , καθώς 
και καταστήματα και Γραφεία στον ίδιο κτίριο στον Α΄όροφο. Τηλ. 
6974 838179. 4Δ158.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 120 τ.μ. 1ου ορόφου, τρία δωμάτια, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, χωλ κλπ. χώρο πάρκιν, αυτονομία θέρ-
μανσης , ηλιακό, οδός Παπανίκα και Αθηνών 50. Τηλ. 210 2433614 
και 69764979. 4Δ158. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 13 επί της οδού Ρωμυλίας 33 στην περι-
οχή Νεάπολη Αχαρνών, κατάλληλο για Φούρνο, έχει και τις προδι-
αγραφές και μισές εργασίες. 
Τιμή ενοικίου σε λογικά πλαίσια. Τηλ. 210 2463517. 4Δ158 
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.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ, παλαιά ισόγειος κατοικία, εντός οικοπέδου 137 τ.μ, 
εντός σχεδίου, οδός Σωκράτους 15, όπισθεν παλαιού νεκροταφεί-
ου Αχαρνών . Τηλ. 6977 268890. 4Δ158
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέρισμα 2ου ορόφου, τρία δωμάτια, κουζί-
να, 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, παραδίδεις ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες. Όλα τα επίπεδε, από αρχά-
ριοι τέως προετοιμασία για πτυχία. Περιοχές Μύδι και γύρω. Τηλ. 
6976854911 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. 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 τμήματος Φυσικής 
Παν/μιου Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε Φυσική, 
Χημεία, Μαθηματικά και Βιολογία 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 έμπειρη καθη-
γήτρια 30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 
6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών και κοινόχρηστων 
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 οικο-
πέδων. 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.

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 ΠΑΝΚΟΖΙΔΟΥ 
που γεννήθηκε στην ΤΑΣΚΕΝΔΗ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων 170 & Ξενίας 
 13677 Αχαρνές. Τηλ.- fax. 210-2431585 
 xenodoxoipallilon_axarnai@yahoo.gr

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικισμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Αχαρνών 
συγχαίρει τον κ. Πεδιαδίτη για την ανάληψη της Αντιδημαρχίας 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Αχαρνών. 

Ο κ. Στ. Πεδιαδίτης είναι γνώστης των προβλημάτων της περι-
οχής. Θεωρούμε ότι η τοποθέτησή του στη συγκεκριμένη θέση 
θα δώσει λύσεις στα χρόνια προβλήματα πολεοδομικού σχεδίου. 
Ταυτόχρονα, ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία μαζί του σε 
θέματα περιβάλλοντος και πρασίνου στον Οικισμό μας. 

Το Δ.Σ. 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 17 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 9.00 π.μ., 

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

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Θείας. 

ΠΑΥΛΙΝΑΣ Χήρας 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΗ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΛΟΥΤΣΗ»

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ – ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΑΑΧΡΝΩΝ

Ιερό Ευχέλαιο - Ιερά Λείψανα
Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2016 στις 16:00 θα τελεσθεί στον 

Προφήτη Ηλία Αχαρνών, Ιερό Ευχέλαιο καθώς θα τεθούν Ιερά 
Λείψανα του Αγίου Νεκταρίου σε προσκύνηση που φυλάσσονται 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Ιλίου.

 Εκ του Ι. Ν.
π. Συμεών Αυγουστάκης
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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 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

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
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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

4/12/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαμίνος 36. ΤΗΛ. 210 2463245
5/12/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Κορδελιού & Βαρελά. Άγ. Διον. Τ. 210 2476847

6/12/2016 ΤΡΙΤΗ ΒΑΡΔΑ-ΔΕΔΕ ΕΙΡΗΝΗ Δεκελείας 51. ΤΗΛ. 210 2448377
7/12/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210 2467050

8/12/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Λεωφ.Θρακομακεδόνων 242. ΤΗΛ. 210 2435820
9/12/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΡΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγίου Διονυσίου 36. ΤΗΛ. 210 2441644

10/12/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 41. ΤΗΛ. 210 8087990
11/12/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Εθν. Αντιστάσεως 20. ΤΗΛ. 210 2409494

12/12/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π. Μελά 1. ΤΗΛ. 210 2469362
13/12/2016 ΤΡΙΤΗ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 2465432

14/12/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λαθέας 56. ΤΗΛ. 210 2477556
15/12/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210 2465660

16/12/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 5. ΤΗΛ. 210 2467156
17/12/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210 2464914
18/12/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Δεκελείας 41. ΤΗΛ. 210 2466690

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 04 - 12 – 2016 Έως 18-12-2016

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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ 
Απόσπασμα από το Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων 

του ηλεκτρονικού αρχείου της υπηρεσίας μας της 10-06-2012
Αριθ. Πρωτ.: 1010/2Α /1085-Α - Αριθ. Δικογραφίας: 1052/3/672

Αναφέρεται ότι την 14.35 της 10/06/2012 προσήλθε στην Υπηρέτα μας ο ΛΕΜΠΕΣΗΣ Κωνσταντίνος του Ευαγγέ-
λου και Ειρήνης γεν. την 11-11-1957 στην Αθήνα, Αττικής, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδ. Σωκράτους, αρ.154. ιδιοκτή-
της του υπ’ αρίθμ. ΥΡΚ-1960 Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μάρκας VOLKS WAGEN. μοντέλο POLO, χρώματος ασημί το οποίο κατά 
το χρονικό διάστημα από την 22.00’ ώρα της 09/06/2012 έως την 07.30’ ώρα της 10/06/2012 είχε σταθμευμένο σε μη 
περιφραγμένο χωμάτινο οικόπεδο επί της οδού Δημοκρατίας, α/α, πλησίον της συμβολής της με την Αττική Οδό, στην 
περιοχή των Αχαρνών Αττικής. 

Ο ανωτέρω υπέβαλλε μήνυση κατά αγνώστου/ων δράστη/ων οι οποίοι ανωτέρω τόπο και χρόνο και με άγνωστο τρό-
πο, πιθανότατα παραβιάζοντας την εμπρόσθια αριστερή πόρτα (αυτή του οδηγού) του εν λόγω οχήματος, κατάφεραν να 
εισέλθουν στο εσωτερικό αυτού. 

Ακολούθως αφαίρεσαν από εκεί το δερμάτινο πορτοφόλι, χρώματος μαύρο, Ιδιοκτησίας του παθόντος εντός του οποί-
ου υπήρχε το χρηματικό ποσό διακοσίων ευρώ (200) Ευρώ, σε χαρτονομίσματα, το δελτίο αστυνομικής ταχύτητας του, 
η ερασιτεχνική του άδεια ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου παλαιού τύπου, το ατομικό του δίπλωμα χειριστή τρακτέρ 
και μία(1) κάρτα αναλήψεως μετρητών από ATM της τράπεζας EUROBANK. 

Εν συνεχεία οι άγνωστοι δράστες άνοιξαν το καπό του εν λόγο αυτοκινήτου και αφαίρεσαν την συσσωρευτή ρεύμα-
τος (μπαταρία) του οχήματος αξίας εβδομήντα (70) Ευρώ περίπου και τελικώς τράπηκαν σε φυγή χωρίς να γίνουν αντι-
ληπτοί. Παθών δεν επιθυμούσε την εξερεύνηση του αυτοκινήτου του για τη λήψη αποτυπωμάτων καθώς ο ίδιος είχε 
ακουμπήσει με τα γυμνά του χέρια.
Ανωτέρω κλαπέν Δ.Α.Τ, (Χ-174282) ακυρώθηκε. Ενεργείται προανάκριση.
Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων του ηλεκτρονικού αρχείου της υπηρεσίας μας της 10-
06-2012 ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και χορηγείται για κάθε νόμιμο χρήση. 

Αχαρνές 11-06-2012 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΝΤΟΥΝΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α
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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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