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Καλή επιτυχία στους µαθητές
των Πανελληνίων εξετάσεων

Η «αυλαία» των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2017 θα ανοίξει στις 7 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ). Μια ηµέρα νωρίτερα, στις 6 Ιουνίου, θα έχουν αρχίσει η Πανελλήνιες για τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό
του υπουργείου Παιδείας, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διαρκέσουν για τα Γενικά Λύκεια από τις 7 έως και τις 19 Ιουνίου ενώ
για τα ΕΠΑΛ από τις 6 έως τις 21 Ιουνίου2017. Οι εξετάσεις των
ειδικών µαθηµάτων θα διεξαχθούν στο χρονικό διάστηµα από
22 έως και 30 Ιουνίου ενώ οι πρακτικές δοκιµασίες θα γίνουν
µεταξύ 20 και 30 Ιουνίου. Τα αποτελέσµατα των Πανελληνίων
αναµένεται να ανακοινωθούν στις 29.
«Ευχόµαστε στους µαθητές και τις µαθήτριες που ξεκινούν,
το δικό τους αγώνα των Πανελληνίων εξετάσεων, να έχουν καλή
επιτυχία, δύναµη, υποµονή, επιµονή και αισιοδοξία για να φέρουν
εις πέρας την προσπάθεια τους επιτυχώς, µε νηφάλια σκέψη και
ψυχραιµία.
Οι Πανελλήνιες εξετάσεις αποτελούν έναν σηµαντικό αγώνα
στο στίβο των επιδιώξεών – και οπωσδήποτε όχι τον µοναδικό όλων των νέων παιδιών για ένα καλύτερο µέλλον ενώ παράλληλα αποτελούν το επισφράγισµα των προσπαθειών τους και την
αφετηρία για το ξεκίνηµα µιας νέας πορείας στη ζωή τους».

Σε ετοιµότητα ο ∆ήµος Αχαρνών
για την Αντιπυρική Περίοδο
ΣΕΛ. 3

Μ

έσα από τις απανωτές στροφές της Πάρνηθας και το
έντονο πράσινο ξεπροβάλλει ένα τεράστιο κτίριο που
προκαλεί ανατριχίλα. Παραδοµένο στη φθορά και
στην εγκατάλειψη, µοιάζει µε ένα τσιµεντένιο «φάντασµα». Το παλιό Σανατόριο της Πάρνηθας. Είναι εγκαταλελειµµένο εδώ και 32
χρόνια. Απέναντι του έχει δηµιουργηθεί από καµένους κορµούς
δέντρων της µεγάλης πυρκαγιάς του 2007 το «Πάρκο Ψυχών».
Με ερέθισµα το ρεπορτάζ ο κ. Ντασιώτης έγραψε στο Facebook :
«Ένα πλήρες ρεπορτάζ στην εφηµερίδα ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ από τον εξαιρετικό δηµοσιογράφο Γιάννη Σωτηρόπουλο, µε αναφορά στο Έργο µου
και σε σηµαντικούς χώρους της Πάρνηθας , σήµερα ξεχασµένους και
λεηλατηµένους , οι οποίοι στο παρελθόν έπαιξαν σηµαντικό ρόλο
στον τοµέα της υγείας (σανατόριο) , του αθλητισµού (εγκαταστάσεις
του Σέγας) και της αναψυχής για την Αττική! Μακάρι αυτό το ρεπορτάζ να κινητοποιήσει δηµιουργικές δυνάµεις και φορείς για να ξαναζωντανέψει µε κάποιον άλλο ίσως τρόπο το αγαπηµένο µας βουνό......» Αδιάψευστος µάρτυρας της εγκατάλειψης και της απίστευτης
λεηλασίας αυτών των εγκαταστάσεων, το φωτορεπορτάζ, από το Σανατόριο, τις εγκαταστάσεις ΣΕΓΑΣ, το ξενοδοχείο «Κυκλάµινο» και
Κατασκηνώσεις παραθεριστών.
ΣΕΛ. 6

Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συµβούλιο έργα αναβάθµισης 7 παιδικών χαρών για τις Αχαρνές
Σε επτά παιδικές χαρές του ∆ήµου Αχαρνών θα πραγµατοποιηθούν εργασίες Αναβάθµισης Παιδικών Χαρών µετά την έγκριση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου, προϋπολογισµού 632.000,00ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α.). Το συγκεκριµένο έργο είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων
της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017 και χρηµατοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Το έργο θα εκτελεστεί σε επτά (7) παιδικές χαρές του ∆ήµου Αχαρνών και ειδικότερα στις: Παιδική Χαρά Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας & Ι. Κονδυλάκη, Παιδική Χαρά Καλλιά (Αγαµέµνονος & Σπετσών, πλατεία Καλλιά), Παιδική Χαρά Αγίου Πέτρου (Αγίου Πέτρου & Ιωλκού), Παιδική Χαρά Βαρυµπόµπης (πλατεία Βαρυµπόµπης), Παιδική Χαρά
Θρακοµακεδόνων (πλατεία Θρακοµακεδόνων), Παιδική Χαρά Ποσειδώνος (Λυκότρυπα) και Παιδική Χαρά ∆ηµητρίου ∆αµάσκου & Βίκτωρος Ουγκώ.
ΣΕΛ. 3

Εντός του 2018 η µετεγκατάσταση
του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Εντός των πρώτων µηνών του 2018, θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο χώρο όπου θα µετεγκατασταθεί προσωρινά το 21ο
∆ηµοτικό σχολείο Αχαρνών µέχρι ν’ ανεγερθεί το νέο κτίριο
του. Σε πρώτη φάση στο νέο, προκάτ κτίριο, στην οδό Γιάννη
Βλαχογιάννη θα µετεγκατασταθεί το 24ο Νηπιαγωγείο και
στη συνέχεια οι τάξεις του 21ου ∆ηµοτικού ώστε να αποδεσµευτεί ο χώρος στον οποίο στεγάζεται ,σήµερα, το σχολείο
και στον οποίο θα κτιστεί το νέο σχολικό οίκηµα. Το προσωρινό κτίριο του 21ου ∆ηµοτικού είναι προϋπολογισµού 1
εκατοµµυρίου ευρώ και ο χρόνος κατασκευής του υπολογίζεται σε 3 µήνες που σηµαίνει ότι το καλοκαίρι του 2018 πρόκειται να γίνει η µετεγκατάσταση του σχολείου. Στη συνάντηση µε τον Γενικό ∆ιευθυντή έργων της ΚτΥπ Ανδρέα Κάρµη παρευρέθηκε ο Γεν. Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης, ο Πρόεδρος της Πρωτ. Σχολ. Επιτροπής του ∆ήµου Κώστας Καρυδάκης, ο πρόεδρος
της Ένωσης Γονέων Σωτήρης Κουφογεώργος και µέλη από το σύλλογο του Σχολείου.

Η µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης στις Αχαρνές
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ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Αναβλήθηκε τελικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που ήταν προγραµµατισµένο να πραγµατοποιηθεί το απόγευµα της Τρίτης 30 Μαΐου 2017 στις 19:00, καθώς σύσσωµη σχεδόν η αντιπολίτευση θέλοντας να αποδοκιµάσει την στάση της ∆ηµοτικής Αρχής αποφάσισε να
απέχει από την συνεδρίαση µε αποτέλεσµα αυτή να αναβληθεί, µε αφορµή τα 70 θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Μάλιστα 19 απέχοντες δηµοτικοί σύµβουλοι, έστειλαν στη συνέχεια επιστολή διαµαρτυρίας, στον
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για τα 70 θέµατα και απαιτούν,
τα 70 αυτά θέµατα να προγραµµατισθούν σε τρεις συνεδριάσεις των 25
θεµάτων εκάστη.
Ο Πρόεδρος Κώστας Ρούσσας, µε µεγάλη θητεία στο ∆ήµο, δεν απάντησε, όµως σχολιάζοντας τα αιτήµατα, σε φίλους του, είπε, πως ο
κανονισµός που εφαρµόζεται από το 2011, δεν καλύπτει το αίτηµα
των 19 δηµοτικών συµβούλων. Απεναντίας να θυµηθούµε επί ∆ηµαρχίας
Σωτήρη Ντούρου, πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση δηµοτικού συµβουλίου
µε 137 θέµατα . Επειδή µεσολαβή του τριήµερο του Αγίου Πνεύµατος , νεότερες εξελίξεις από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.
Τη ∆ηµοτική Αρχή της πόλης καταγγέλλει µε ανακοίνωσή της η
«Λαϊκή Συσπείρωση» Μενιδίου, για το γεγονός ότι καθυστερεί να
ικανοποιήσει αίτηµα που έχει θέσει, να πραγµατοποιηθεί ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε µοναδικό θέµα το ζήτηµα της εγκληµατικότητας που
απασχολεί ευρύτερα τον εργατικό - λαϊκό κόσµο του ∆ήµου
Από τις 26 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2017 πραγµατοποιήθηκε η 3η
Ανθοκοµική Έκθεση Αχαρνών στην πλατεία Αριστοτέλους στους
Θρακοµακεδόνες, η οποία θα λειτουργεί καθηµερινά από τις 10:00
το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ και η είσοδος των επισκεπτών ήταν δωρεάν.
Η φετινή έκθεση είναι αφιερωµένη στην Φιλοζωία µε την πραγµατοποίηση
ανάλογων εκδηλώσεων και δράσεων, ενώ η συµµετοχή και παρακολούθηση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και δράσεων είναι δωρεάν.
23ο Παιδικό Φεστιβάλ 2017 : Από τις 31 Μαΐου έως τις 18 Ιουνίου πραγµατοποιείται η µεγάλη γιορτή των µαθητών σε ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών και των παιδικών τµηµάτων των
Πολιτιστικών Συλλόγων και των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Αχαρνών. Οι χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις θα πραγµατοποιηθούν,
στην αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών, στο Θέατρο «Μίκης
Θεοδωράκης» στον λόφο Προφήτη Ηλία και στο Θέατρο «Σοφοκλής»
στον Κόκκινο Μύλο . Ώρα προσέλευσης όλων των φορέων που συµµετέχουν στις εκδηλώσεις: 19:30

Από τον
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Την Κυριακή 28 Μαΐου η Ι.Λ.Ε.Α. συµµετείχε στις «Πράσινες Πολιτιστικές ∆ιαδροµές» του Υπουργείου Πολιτισµού, µε την διοργάνωση
ξενάγησης που πραγµατοποίησε η αρχαιολόγος - βυζαντινολόγος
του Υπουργείου κα. Κατσάρα, στις 11 π.µ. στον βυζαντινό Ναό της Αγίας Τριάδας Πάρνηθας.
Τη ∆ευτέρα 5 Ιουνίου 2017, ανήµερα του Αγίου Πνεύµατος, ο ∆ήµος Αχαρνών διοργανώνει το Παραδοσιακό Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας στην Πάρνηθα, στη θέση Κυκλάµινα, µε την συµµετοχή των χορευτικών του ∆ήµου Αχαρνών: του Λυκείου Ελληνίδων, του
Συλλόγου Θεσσαλών και του Συλλόγου Κρητών. Θα προηγηθεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία µετά Αρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας µε τη Συνοδεία της Φιλαρµονικής Αχαρνών.
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ διοργανώνει ο Σύλλογος Κρητών
Αχαρνών την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 & ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ώρα
9:00 µ.µ., στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Κρητών
Αχαρνών (Κ.Γιαµπουδάκη 98, λόφος Προφήτη Ηλία, Αχαρνές Αττικής). Και
τις δύο βραδιές θα µας διασκεδάσουν ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ παρέα
µε το ∆ΙΟΝΥΣΗ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ. . Σας περιµένουµε όλους να γλεντήσουµε µε
καλή κρητική µουσική, νόστιµους µεζέδες και άφθονο πιοτό.
Μια διαφορετική τελετή πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του 10ου
Νηπιαγωγείου Αχαρνών την Τρίτη 16 Μαΐου, όπου ανακηρύχθηκε Επίτιµος ∆ηµότης Αχαρνών, ο Κύπριος ευεργέτης , ανέγερσης
του Νηπιαγωγείου, µετά από οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Πρόκειται για τον κ. Αριστείδου Αρίστο που ως Πρόεδρος της
Οµοσπονδίας Συνδέσµων Γονέων ∆ηµοσίων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου, µετά το καταστροφικό σεισµό του 1999, χορήγησε τα
χρήµατα που απαιτούνται για την ανέγερση του 10ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών το 2002 το οποίο και λειτούργησε το 2003. Συγκινητική ήταν η συνάντηση της Κυπριακής αποστολής, µε του τότε πρωτεργάτες στο ∆ήµο
Αχαρνών. Τον Νίκο Γκασούκα , πρόεδρος της ∆ΕΑ∆Α, τον Γιώργο ∆ασκάλογλου, Πρόεδρο του ΑΟ∆Α και την Πόπη Φαµελίτου , Πρόεδρο της
Επιτροπής Παιδείας, το βράδυ του Σαββάτου 13 Μαΐου, σε ταβέρνα στον
ΩΡΩΠΟ. Και οι δύο πλευρές ανανέωσαν το νέο τους ραντεβού για την
επόµενη χρονιά.
Ολοκληρώθηκε, η 10η φάση του προγράµµατος: «Εµβολιάζουµε:
παιδιά ανασφάλιστα όχι απροστάτευτα», που πραγµατοποίησε το
Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών, σε συνεργασία µε τη Μ.Κ.Ο.

«Αποστολή Άνθρωπος», την Πέµπτη 18 Μαΐου 2017. Κατά 10η φάση του
προγράµµατος, εµβολιάστηκαν συνολικά 17 µαθητές, Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών και Γυµνασίων του ∆ήµου Αχαρνών, που είναι ανασφάλιστοι, µε 25
πολυδύναµα εµβόλια, παρέχοντας προστασία από 59 συνολικά ασθένειες.
Το Πρόγραµµα «Εµβολιάζουµε: παιδιά ανασφάλιστα όχι απροστάτευτα», θα πραγµατοποιηθεί πάλι τον Σεπτέµβριο του 2017 και βασικός στόχος παραµένει η προσέλκυση ακόµη περισσότερων ανασφάλιστων παιδιών που οι γονείς επιθυµούν να τα εµβολιάσουν µέσω
του Προγράµµατος. Οι γονείς, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισµένοι σε κανένα ασφαλιστικό φορέα, µπορούν να ενηµερώνονται και να δηλώνουν
συµµετοχή στο πρόγραµµα εµβολισµών, επικοινωνώντας µε τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών, µε την κα Μερόπη Σαράντου στο τηλέφωνο: 213 212 3106 και την κα Φανή Κουµπούρη στο τηλέφωνο: 213 212 3130.
Φεστιβάλ Μαζικού Αθλητισµού 2017: µια µοναδική γιορτή Αθλητισµού µε τη συµµετοχή όλων των τµηµάτων του Προγράµµατος
«Άθληση για όλους» της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών πραγµατοποιείται το Σαββάτο 3 Ιουνίου 2017 στις 19:30 στο κλειστό Γυµναστήριο «Μπάµπης Χολίδης» (Ελευθερίου Φυτά 5, λόφος Προφήτη Ηλία,
Αχαρνές).
Στο 20ο Νηπιαγωγείο του ∆ήµου Αχαρνών, έκανε «στάση» το
εκπαιδευτικό παιχνίδι Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Οι
Πλανητοφύλακες», όπου τα παιδιά έπαιξαν, διασκέδασαν και
επιµορφώθηκαν για θέµατα προστασίας του Περιβάλλοντος, παρουσία του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου κου Πολύκαρπου
Παπαδόπουλου. Το παιχνίδι πραγµατοποιείται σε Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά και Γυµνάσια ύστερα από αίτηση των υπευθύνων των σχολικών
µονάδων στην αρµόδια υπάλληλο κα Ελευθερία Παπαδονικολάκη στο
τηλέφωνο 213 2072 304 από τις 7.30 π.µ έως 15.30 µ.µ.
Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει καλεί τους νέους και
τις νέες της περιοχής το Τοµεακό Συµβούλιο Μενιδίου - Φυλής της
ΚΝΕ. Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων περιλαµβάνει επίσης: Παρασκευή 9 Iούνη - Παράσταση Καραγκιόζη, στην πλατεία της Αγίας Άννας
(οδός Σάµου) στις 8 µ.µ. Παρασκευή 16 Ιούνη -Παράσταση Καραγκιόζη,
στην πλατεία του Ολυµπιακού χωριού στις 8 µ.µ. Κυριακή 25 Ιούνη - -Παράσταση Καραγκιόζη, στην πλατεία Αγ. Τριάδος στις 8 µ.µ.
Γκαζάκι σε ΑΤΜ προκειµένου να καταφέρουν να το ανοίξουν
έβαλαν άγνωστοι τα ξηµερώµατα της Τρίτης στο Ολυµπιακό Χωριό στους Θρακοµακεδόνες. Συγκεκριµένα οι άγνωστοι τοποθέτησαν το γκαζάκι λίγο µετά τις 2:30 τα ξηµερώµατα της 30 Μαΐου 2017.
Η έκρηξη που σηµειώθηκε όµως δεν έστεψε µε επιτυχία την προσπάθειά τους καθώς δεν κατάφεραν να πάρουν χρήµατα από το ΑΤΜ. Οι
δράστες αποµακρύνθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνοµία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισµό τους.
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Του συνεργάτη µας

SPARK

Μια σωστή και επιτυχηµένη κυβέρνηση, πάνω από όλα πρέ- φίλους, µε συγκεκριµένο σκοπό, οδηγεί λόγω µεγάλης ανάγκης επιπει να φροντίζει οι πολίτες της να έχουν µεροκάµατο. Όταν δεν βίωσης, σε άγριες και άναρχες καταστάσεις, οι οποίες µε την σειρά
έχεις χρήµατα, αναγκαστικά υποδουλώνεσαι. Έτσι ήταν πάντα η ζωή τους οδηγούν σε ∆ικτατορία Αµερικάνικου τύπου, που ανακουφίµας, έτσι είναι και σήµερα. Κι έτσι θα είναι και αύριο. Τίποτα δεν αλ- ζουν για ένα µεγάλο διάστηµα τον λαό. Θυµάµαι πως είχαµε την ίδια
λάζει. Τους Βασιλείς τους αντικατέστησαν οι επαναστάτες, που έγιναν κατάσταση την περίοδο του 1965. Περιµένω την επανάληψη της ίδιας
νοµενκλατούρα, Αυτούς τους αντικατέστησαν οι επαναστάτες, που ιστορίας και µάλιστα σύντοµα.
έγιναν ολιγάρχες. Η επόµενη επανάσταση δεν
Όταν έχεις χρήµατα , πηδάς εµπόδια.
θα αλλάξει τίποτε, θα ξεκινήσει τον κύκλο από
Όταν είσαι µπατίρης σε πηδάνε σαν
Αυτό που καταλαβαίνω, είναι
την αρχή.
εµπόδιο.
Το λάθος είναι γιατί να χάνεις την
ότι, όταν ένας πολίτης δεν µποΑπορώ µε το οικονοµικό επιτελείο της ρεί να παράγει χρήµατα, γίνεται κατ’
ζωή σου, γι’ αυτό που ξέρεις από χέρι ότι θα
Κυβέρνησης που λέγει, ότι σύντοµα θα ανάγκη υπόδουλος και εξαρτηµένος.
συµβεί, σε όλους µας. Ζούµε µια φορά και
βγούµε στις αγορές για δανεισµό. Όταν σκο- Και καλά οι Ευρωπαϊκοί λαοί, τα κράτη πρέπει να φυλαχτούµε από τις γνωστές παγίτώνουν την µεσαία τάξη και τους αγρότες που ουδόλως ενδιαφέρονται για την Ελληδες και κακοτοπιές. Η µητέρα φύση δεν µας
είναι οι κύριοι παραγωγοί του χρήµατος. Εάν νική υποδούλωση. Κανένας Έλληνας
γεννά µόνο για µιζέρια και κατάθλιψη. Μας
πιστεύουν ότι θα βρουν χαζούς επενδυτές, να δεν ανησυχεί γι’ αυτό που συντελείτε
δίνει εντολή για συνέχεια της ζωής.
είναι σίγουροι ότι αυτοί τους βρήκαν, πολύ σήµερα στη χώρα µας; Οδεύουµε στην
Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι τριακόπλήρη υποδούλωση και αποσύνθεση.
σιοι της Ελληνικής Βουλής, είναι ότι µε την
πιο νωρίς.
εξαθλίωση των πολιτών, την φτωχοποίηση, την
Ο σκοπός των ΗΠΑ µέσω του ∆ΝΤ, όπως Εµείς οι απλοϊκοί Έλληνες πρέπει να
υποδούλωση, εκ µέρους της κυρίαρχης ισχυκαι της Γερµανίας, είναι η εξαθλίωση του αφυπνιστούµε και να αντισταθούµε σε
ρής Γερµανίας, ο λαός µας θα εκραγεί, µε απρόΕλληνικού λαού, ώστε να του δώσουµε µπιτ αυτή την επερχόµενη συµφορά.
βλεπτες συνέπειες. Αναγκαίο κακό θα είναι να
παρά, την εκµετάλλευση των Υδρογονανθράκων και του Φυσικού αερίου που κρύβει στα
κατέβει ο Ελληνικός στρατός να επιβάλλει την
σπλάχνα της η γη µας. Για τους τριακοσίους της Ελληνικής Βουλής, τάξη, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Το έργο το έχουµε ξαναζήσει και δεν
είναι γλυκιά η καρέκλα της εξουσίας. Όµως η πολύ ζάχαρη προκαλεί θα εναντιωθούµε.
διαβήτη, που µε την σειρά του, προκαλεί τύφλωση και κόψιµο των
Τα όποια προβλήµατα των ανθρώπων δεν λύνονται µε ιδεκάτω άκρων. Ας το έχουµε όλοι µας αυτό υπ’ όψιν.
ολογίες, αλλά µε χρήµατα δηλαδή µε το µεροκάµατο. Όταν
Σήµερα η πατρίδα µας είναι µικρή απέναντι στα τεράστια εξω- βογκάει το στοµάχι, ο άνθρωπος γίνεται ανεξέλεγκτο θηρίο. Το
τερικά θηρία. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να κρατάµε µεγαλύτε- πρώτο µέληµα της όποιας εξουσίας είναι να προσπαθεί να προρη ασπίδα. Με απλά λόγια, άλλο το επιθυµητό και άλλο το εφικτό. σφέρει µεροκάµατο στους πολίτες. Τα υπόλοιπα είναι πιο εύκολα
Άλλο το δίκαιο του ισχυρού και άλλο το δίκαιο του αδύναµου.
να τα διαχειριστούµε να τα κοντρολάρουµε. Όταν είσαι φανατιΗ εξαθλίωση, η φτωχοποίηση, λόγω έλλειψης εργασίας, δηλα- κός και αµετακίνητος, τότε αυτοµάτως αποκτάς εχθρούς, γιατί οι
δή µεροκάµατου, που µας επιβάλλεται από τους έξω τάχα µου πολλοί έχουν άλλη γνώµη από την δική σου.

∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»
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Προγραµµατική σύµβαση 632.000 €, Περιφέρειας
Αττικής και ∆ήµου Αχαρνών για τις παιδικές χαρές
Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών για το έργο «Αναβάθµιση Παιδικών Χαρών ∆ήµου Αχαρνών» προϋπολογισµού
632.000 ευρώ. Η Μελέτη του έργου έχει
πραγµατοποιηθεί από την Τεχνική υπηρεσία
του ∆ήµου Αχαρνών, η οποία θα αναλάβει
και την διαδικασία δηµοπράτησης του έργου,
όπως προβλέπει η προγραµµατική σύµβαση.
Σύµφωνα µε τη µελέτη προβλέπεται η κατασκευή, διαµόρφωση και αναβάθµιση επτά
Παιδικών Χαρών του ∆ήµου Αχαρνών. Πιο
συγκεκριµένα:
• Παιδική Χαρά Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας ( Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας και Ι. Κονδυλάκη)
• Παιδική Χαρά πλατείας Καλλιά, (Αγαµέµνονος και Σπετσών)
• Παιδική Χαρά οδού Αγίου Πέτρου (Αγίου
Πέτρου και Ιωλκού)
• Παιδική Χαρά Βαρυµπόµπης (πλατεία Βαρυµπόµπης)
• Παιδική Χαρά Θρακοµακεδόνων (πλατεία
Θρακοµακεδόνων)
• Παιδική Χαρά οδού Ποσειδώνος (Λυκότρυπα)
• Παιδική Χαρά οδών ∆ηµητρίου ∆αµάσκου
και Βίκτωρος Ουγκώ
(η επιλογή των Παιδικών Χαρών έγινε ύστερα
από καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης
στις Παιδικές Χαρές, καθώς και µε χωροταξικά κριτήρια και κριτήρια επισκεψιµότητας).

Παράλληλα η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών, προχωρά σε παρεµβάσεις και
επισκευές σε παιδικές χαρές του ∆ήµου Αχαρνών, όπως αυτή στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών
όπου πραγµατοποιήθηκαν εργασίες αλλαγής
δαπέδου και εγκατάσταση πιστοποιηµένων
οργάνων από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών.
Στόχος είναι, η πλειοψηφία των οριοθετηµένων παιδικών χαρών, είτε µέσω της Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Περιφέρεια Αττικής, είτε µέσω αυτοχρηµατοδότησης, να λειτουργούν βάσει των κανόνων ασφαλείας και
των προδιαγραφών που ορίζει η Νοµοθεσία
από το 2009. Με αφορµή την έγκριση της
Προγραµµατικής Σύµβασης από το Περιφερειακό Συµβούλιο για τις παιδικές χαρές του ∆ήµου Αχαρνών, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Ουδείς µπορεί να αισθάνεται υπερήφανος για την κατάσταση των
Παιδικών Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών και η

αγανάκτηση των γονιών είναι απόλυτα δικαιολογηµένη. Για την παρούσα δηµοτική αρχή
το ζήτηµα των Παιδικών Χαρών αποτέλεσε
πρώτη προτεραιότητα αλλά και κορυφαία
πρόκληση, όσον αφορά στο θέµα της τήρησης των κανόνων ασφάλειας. Τον Σεπτέµβριο
του 2014 που αναλάβαµε, παραλάβαµε 53
χώρους «χαρακτηρισµένους παιδικές χαρές»
από τους οποίους ΚΑΝΕΝΑΣ δεν λειτουργούσε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας
που ισχύουν από το 2009. Μάλιστα από τους
53 χώρους αυτούς, ΜΟΝΟ οι 18 είναι σε ακίνητα (οικόπεδα) που έχουν χαρακτηρισθεί ως
Παιδική Χαρά στο Ρυµοτοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Αχαρνών. Κληθήκαµε για µια ακόµη φορά να καλύψουµε, λάθη, παραλείψεις και
αδράνεια πολλών ετών και σε αυτό το εγχείρηµα «έβαλαν πλάτη» και πάλι οι εργαζόµενοι του ∆ήµου Αχαρνών. Παράλληλα προχωράµε σε παρεµβάσεις σε Παιδικές Χαρές –
όπως αυτή στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών - µε ιδία
µέσα και χρηµατοδότηση, ικανοποιώντας στο
ακέραιο τους κανόνες ασφαλείας. (Υπουργική απόφαση αρ.36873 ΦΕΚ 1364Β/02-082007 και Υπουργική Απόφαση αρ.28492 ΦΕΚ
931Β/18-05-2009). Ο ∆ήµος Αχαρνών µε τις
άοκνες προσπάθειες των εργαζοµένων και την
αφοσίωση των στελεχών της δηµοτικής αρχής, αντιµετωπίζει σθεναρά, το ταµειακό έλλειµµα των 10,27 εκ. ευρώ, τον υψηλό δανεισµό και τις απανωτές κατασχέσεις, που κληρονόµησε, προχωρά στην οικονοµική εξυγίανση του ∆ήµου Αχαρνών και έχει θέσει
συγκεκριµένους και ρεαλιστικούς στόχους για
την υλοποίηση έργων υποδοµής, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του
∆ήµου Αχαρνών».

Σε ετοιµότητα ο ∆ήµος Αχαρνών
για την Αντιπυρική Περίοδο
Έτοιµο βρίσκει τον ∆ήµο Αχαρνών η αντιπυρική περίοδος καθώς- όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας- έχει
εφοδιαστεί πλέον µε οχήµατα (υδροφόρες και πυροσβεστικά), ικανά να συνδράµουν σε όλες τις συνθήκες και
καταστάσεις. Παράλληλα, έχει θέσει σε λειτουργία το αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης στους Θρακοµακεδόνες –
το οποίο λειτούργησε ύστερα από 10 και πλέον χρόνια
απραξίας, ενώ σε συνεργασία µε τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α.) λειτουργεί µηχάνηµα για τον θρυµµατισµό κλαδιών, που αναµένεται
να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα του ∆ήµου Αχαρνών στην περισυλλογή κλαδιών και ξερών χόρτων.
Στη συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο ∆ήµαρχος Γιάννης Κασσαβός αναφέρθηκε και στα έργα αντιπληµµυρικής προστασία που υλοποιούνται στο ρέµα Εσχατιάς – καθαρισµός του ρέµατος, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης µε
συρµατοκιβώτια (σαραζανέτια) και προληπτική ενίσχυση της κοίτης του ρέµατος- καθώς επίσης και στην αναµονή ανάλογων έργων στο ρέµα Καναπίτσας, εστιάζοντας στα προβληµατικά σηµεία όπως αυτά καταγράφονται στην εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων στον
∆ήµο Αχαρνών. Σηµειώνεται ότι η Πολιτική Προστασία
του ∆ήµου µε τη συνδροµή των Υπηρεσιών του και σε
συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής και όµορων ∆ήµου, προετοιµάζεται για την αντιπυρική περίοδο, εστιάζοντας τόσο στην αποψίλωση οικοπέδων, όσο και στην ετοιµότητα, προσωπικού, µηχανηµάτων και άλλων µέσων για την αντιµετώπιση
πυρκαγιών και υψηλών θερµοκρασιών.
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ζητήµατα

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Το «δωρεάν για όλους» είναι άδικο
∆εν υπάρχει πλέον αµφιβολία ότι κάποια πραγµατικότητα πρέπει να αλλάξει στην οικονοµική πολιτική. Η πολιτική αυτή, η οποία επέβαλλε και επιβάλλει διαρκώς άδικους
φόρους στους έντιµους φορολογούµενους, που δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την φοροδιαφυγή, που διατηρεί τις
σπατάλες και την αναξιοκρατία, δεν πρέπει επί τέλους να
συνεχιστεί. Μπορεί βεβαίως να συνεχιστεί, διότι ουδείς τελικά αντιδρά και όσοι αντιδρούν υπόσχονται «λαγούς µε
πετραχήλια» που ασφαλώς δεν υπάρχουν.
Η ουτοπία δεν µπορεί να αντικαταστήσει την πολιτική
και η Ελλάδα δεν µπορεί να υπάρξει αποµονωµένη σε µια
παγκοσµιοποιηµένη κοινότητα. Συνεπώς οι λύσεις πρέπει
να βρεθούν εντός του πλαισίου της σηµερινής πραγµατικότητος και να είναι ρεαλιστικές. Και για να είναι ρεαλιστικές πρέπει να γίνουν αποδεκτές από την ελληνική κοινωνία και ταυτόχρονα από τους ξένους πιστωτές. Και για να
δούµε ποιες λύσεις µπορούν να πετύχουν αυτούς τους
στόχους, πρέπει να αρχίσουµε να συζητάµε κάποιες επιλογές, κάτι που σήµερα δεν κάνουµε. Η κυβέρνηση ακολουθεί κατά γράµµα τις εντολές των πιστωτών ( οι οποίοι ενδιαφέρονται κυρίως να πάρουν πίσω τα δανεικά που τους
χρωστάµε), η αντιπολίτευση κραυγάζει, η κοινωνία προσπαθεί να επιβιώσει, άλλοτε αποτασσόµενη, άλλοτε κλέβοντας. Γιατί συµβαίνουν όλα αυτά και πως µπορούµε να
ξεφύγουµε από αυτό τον φαύλο κύκλο;
Ας πάρουµε τις οριζόντιες περικοπές και τα οριζόντια
χαράτσια. Όλοι πληρώνουν, φταίνε δεν φταίνε, έχουν δεν
έχουν λεφτά να πληρώσουν. Οι άνεργοι την πληρώνουν
χειρότερα από όλους. Και η γενική απαίτηση του πολιτικού συστήµατος είναι µία και µόνο µία: µη θιγεί το ∆ηµόσιο, δηλαδή η φαυλότητα, η αναξιοκρατία, η διαφθορά.
Καµία πρόταση δεν συζητείται στη Βουλή, ούτε στην κοινωνία. Οι οριζόντιες περικοπές όµως και τα οριζόντια χαράτσια υπάρχουν διότι υπάρχουν οι οριζόντιες «ΠΑΡΟΧΕΣ». Παροχές που υπό την κάλυψη της γενικής κουλτού-

ρας των «κεκτηµένων» φέρνουν την οικονοµία στον
γκρεµό και επιβαρύνουν τον πολίτη µε άδικους και υπερβολικούς φόρους που χάνονται στην µαύρη τρύπα του
δηµόσιου ταµείου, χωρίς κανείς να ξέρει που ξοδεύτηκαν
τόσα δισεκατοµµύρια και ποιος οικονόµησε από τους πολιτικούς µας ταγούς. Για να µειωθούν όµως οι φόροι, θα
πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές και όχι µπαλώµατα
σαν αυτά που γίνονται σήµερα. Και για να υπάρξουν ριζικές αλλαγές χρειάζεται ρεαλισµός και θάρρος, χρειάζεται
να ξαναδούµε από την αρχή κάποια πράγµατα που θεωρούµε αυτονόητα. Για παράδειγµα, την δωρεάν παιδεία
και την δωρεάν υγεία «για όλους». Τα κόµµατα (όλα, µηδενός εξαιρουµένου) ούτε που θέλουν να ακούσουν τέτοιες καταστάσεις. Ωστόσο, αυτά τα κεκτηµένα, που ξεκινούν αιώνες πριν στο εξωτερικό και που αποκτήθηκαν µε
αγώνες, πριν από κάποιες δεκαετίες στην Ελλάδα, ίσως
κρύβουν πολλές παγίδες. ∆εν µπορούν πλέον να θεωρούνται ταµπού όταν καταργούνται µε βεβαιότητα άλλα
κεκτηµένα, όπως το δικαίωµα της εργασίας, οι µισθοί, οι
συντάξεις. Η ύπαρξη ενός ∆ικτύου Κοινωνικής Προστασίας, είναι απαραίτητη. Και το δίχτυ αυτό πρέπει να είναι ανθεκτικό και πράγµατι να καλύπτει τις ανάγκες τις κοινωνίας. Ποιας κοινωνίας όµως; ΤΩΝ ΜΗ ΕΧΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ Α∆ΥΝΑΤΩΝ. Όσων το έχουν ανάγκη. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΟΛΩΝ.
Αν η δωρεάν παιδεία «για όλους» καταργούταν για
όσους έχουν δυνατότητα να πληρώνουν και ίσχυε µόνο
για όσους δεν έχουν, τότε το Υπουργείο Παιδείας θα αποκτούσε έσοδα, θα µπορούσε να επενδύσει. ΓΙΑΤΙ Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΑ ΣΠΟΥ∆ΑΖΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ; Για να σπουδάσει δωρεάν ο πλούσιος κάποιος φτωχότερος να πληρώνει τις σπουδές του µέσω των φόρων. Το ίδιο να ισχύει και για την
υγεία. Γιατί ο ΕΟΠΥΥ να πληρώνει τα ιδιωτικά νοσοκοµεία,
για να πάνε τα µέλη του; Κι όµως ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει τους
ασφαλισµένους του για να πηγαίνουν στα ιδιωτικά νοσοκοµεία.

Χρήσιµες Ενηµερώσεις
Της Ευρώπης Σ. Κοσµίδη
Πολιτικό Μηχανικό – Πολιτευτή Ν.∆. Περιφ. Αττικής

Χρήσεις γης, δασικοί χάρτες και
κτηµατολόγιο στα προαπαιτούµενα
Σειρά προαπαιτουµένων για τις χρήσεις γης, τους δασικούς χάρτες και το κτηµατολόγιο θέτουν οι θεσµοί,
µέσα από το κείµενο του νέου µνηµονίου.
Οι θεσµοί ζητούν να ολοκληρωθεί άµεσα η διαδικασία αναθεώρησης του πλαισίου για τις χρήσεις
γης, να κυρωθούν οι αναρτηµένοι δασικοί χάρτες
έως τον Σεπτέµβριο και να πραγµατοποιηθεί τον Ιούλιο διαγωνισµός για την κατάρτιση όσων δασικών
χαρτών αποµένουν.
• Χρήσεις γης: Οι Αρχές πρέπει ως προαπαιτούµενη
ενέργεια να ολοκληρώσουν άµεσα την αναθεώρηση του ν.4269/14 (νοµοθετική ρύθµιση, προεδρικό
διάταγµα, τεχνικές προδιαγραφές για τα τοπικά πολεοδοµικά σχέδια και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια).
• ∆ασικοί χάρτες: Ως προαπαιτούµενη ενέργεια, οι
αναρτηµένοι δασικοί χάρτες πρέπει να κυρωθούν
έως τον Σεπτέµβριο του 2017. Εκεί όπου υπάρχουν
αντιρρήσεις, η κύρωση πρέπει να ολοκληρωθεί το
αργότερο έως τον Μάρτιο του 2018. Επιπρόσθετα, οι
Αρχές θα πραγµατοποιήσουν διαγωνισµό µέχρι τον
Ιούλιο του 2017 για τους δασικούς χάρτες του υπολοίπου της χώρας.
• Κτηµατολόγιο: Στο κτηµατολόγιο, το ΚΥΣΟΙΠ θα
εγκρίνει το νέο πλαίσιο και τον οδικό χάρτη για την
ανακατανοµή των κτηµατολογικών γραφείων στη

χώρα, σύµφωνα µε την τεχνική βοήθεια που παρείχε η Παγκόσµια Τράπεζα. Το νέο πλαίσιο θα εξασφαλίζει οικονοµική αυτονοµία και διοικητική αυτοτέλεια, σύµφωνα µε τα συµφωνηθέντα (βασικό παραδοτέο).
• Κωδικοποίηση νοµοθεσίας: Ο Αρχές πρέπει έως
τον Ιούλιο να οριστικοποιήσουν τις προτάσεις τους
για την κωδικοποίηση και οργάνωση της περιβαλλοντικής πληροφορίας. Οι προτάσεις θα περιλαµβάνουν την κωδικοποίηση της υφιστάµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, τη δηµιουργία µιας χωριστής βάσης δεδοµένων όπου θα τηρούνται τοπικοί
και περιφερειακοί περιβαλλοντικοί κανονισµοί και
τέλος την ψηφιοποίηση των χαρτών που συνοδεύουν την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
• Νερά: Είναι προαπαιτούµενη ενέργεια η υιοθέτηση νέου πλαισίου για την τιµολόγηση του νερού.
Παράλληλα η ΕΥ∆ΑΠ και η ΕΥΑΘ πρέπει να ξεκινήσουν την εκπόνηση business plans, τα οποία θα
περιλαµβάνουν τις επενδύσεις και τα βασικά έργα
για τα επόµενα 5 χρόνια. Μέσα στον Σεπτέµβριο τα
σχέδια της ΕΥ∆ΑΠ και της ΕΥΑΘ πρέπει να υποβληθούν στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων και να αξιολογηθούν µε τη χρήση τεχνικής βοήθειας (βασικό
παραδοτέο).

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

Πως θα διενεργούνται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1884/30-05-2017 η απόφαση µε τις αρχικές οδηγίες για την διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών. Ο συµβολαιογράφος υπάλληλος του πλειστηριασµού θα είναι υπεύθυνος για
τη διαδικασία, και ο ίδιος θα αναρτά στην ιστοσελίδα των
ΗΛ. ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασµού κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Η αναγγελία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα
ακόλουθα πεδία : ονοµατεπώνυµο και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας του συµβολαιογράφου, αντικείµενο, ηµεροµηνία διενέργειας και τιµή πρώτης προσφοράς του
πλειστηριασµού, ποσό εγγύησης, καθώς και τον υπερσύνδεσµο (link) προς την ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
όπου έχει αναρτηθεί η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
Άρθρο 1 - Ηλεκτρονικός Πλειστηριασµός : Με την εντολή
του άρθρου 927 ΚΠολ∆, ο επισπεύδων την αναγκαστική
εκτέλεση δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια του πλειστηριασµού µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (ηλεκτρονικός
πλειστηριασµός) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας.
Άρθρο 2 - Ηλεκτρονικά Συστήµατα Πλειστηριασµών (ΗΛ.
ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) : Η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασµού
πραγµατοποιείται µέσω των ηλεκτρονικών συστηµάτων
πλειστηριασµών («ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»).
Άρθρο 3 - Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού :

Υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού είναι συµβολαιογράφος που προηγουµένως έχει πιστοποιηθεί
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 παρ. 1 της παρούσας.
Άρθρο 4 - Τόπος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού : Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός διενεργείται µε επιµέλεια του
συµβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασµό.
Αρµόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται
από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού είναι το δικαστήριο της έδρας του συµβολαιογράφου.
Άρθρο 5 - Ανάρτηση αναγγελίας διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασµού :
Ο συµβολαιογράφος αναρτά στην ιστοσελίδα των ΗΛ.ΣΥ.
ΠΛΕΙΣ. την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασµού κατά
τα οριζόµενα στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Η αναγγελία περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα πεδία: ονοµατεπώνυµο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συµβολαιογράφου, αντικείµενο, ηµεροµηνία διενέργειας και τιµή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασµού, ποσό εγγύησης, καθώς και τον υπερσύνδεσµο προς την ιστοσελίδα
του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ όπου έχει αναρτηθεί η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Με την αναγγελία µπορούν να προσαρτώνται φωτογραφίες του αντικειµένου
που εκπλειστηριάζεται και κάθε σχετικό έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή του συµβολαιογράφου.!
Συνέχεια στο επόµενο φύλλο

Παιδαγωγικά Θέµατα

Πως µπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας
στην επιτυχία των εξετάσεων

Ε

ίναι γνωστό και επιστηµονικά τεκµηριωµένο ότι τα γονίδια καθορίζουν την απόδοση
σε κάτι. Το κάτι παραπάνω επιβεβαιώνεται να έρχεται µε τη ψυχική διάθεση, το χαρακτήρα και τη
στρατηγική που ακολουθούν τα
παιδιά µας απέναντι στις εξετάσεις. Υπάρχουν πράγµατα όπου
οι γονείς µπορούν να κάνουν
προκειµένου να βοηθήσουν στην
ανάπτυξη αυτών των χαρακτηριστικών. Πιο συγκεκριµένα:
• Βρείτε κάτι αξιέπαινο και πείτε το στα
παιδιά σας. Παιδιά που αισθάνονται καλά µε τον εαυτό τους πετυχαίνουν.
• ∆ιδάξτε τα, χωρίς να τα κατηγορείτε.
• Αναγνωρίστε και Τονίστε, τα δυνατά
σηµεία των παιδιών σας.
• Εµψυχώστε τα και Ενθαρρύνετέ τα
στην αυτοεπιβεβαίωση.
• Μάθετε στο παιδί σας το τρόπο να χαλαρώνει.
• Συγκεντρωθείτε και Εκφράστε στα
παιδιά σας τα συναισθήµατά σας µε
τρόπο απλό, ειλικρινή και άµεσο.
• Μοιραστείτε µαζί τους τα προβλήµατά τους και τις ανησυχίες τους.
• Κάνετε τις επαναλήψεις που εκείνα θέλουν έστω και σε νοηµατικό επίπεδο.
Υπενθυµίζετε στο παιδί σας την επιτυχία. Του ενισχύεται την πίστη και την
εµπιστοσύνη ότι µπορεί να πηγαίνει καλά. Έτσι δυναµώνετε το κίνητρό για την
προκείµενη επιτυχία. Η επιτυχία είναι το
αποτέλεσµα της προοδευτικής εξελικτι-

κής υποστηρικτικής οδού, που βασίζεται κυρίως στην ενθάρρυνση, στην εµψύχωση και στη σκληρή συστηµατική
µεθοδική δουλειά.
Η επικοινωνία µε το παιδί είναι µία
σχέση µοναδική. Μιλώντας µε το παιδί
σας ακολουθείστε τις εξής συµβουλές:
• Όταν και όποτε µιλάτε στο παιδί σας
µιλήστε του µε αγάπη.
• Όταν µιλάτε στο παιδί σας µεταφέρετέ του το µήνυµα της αγάπης και της
στοργής, όσο και το µήνυµα της πειθαρχίας.
• Προσπαθήσετε να καταλάβετε το παιδί σας όταν αυτό φτάσει ή είναι στην
εφηβεία. Υποστηρίξτε το και ακούστε
ό,τι έχει να σας πει, όσο ακραίο κι αν είναι.
• Μη βάζετε ετικέτες-ταµπέλες στα παιδιά σας και κυρίως µη τα κοσµείτε µε
επίθετα που θα ακυρώνουν κάθε προσπάθειά τους/σας.
• Αποφύγετε το αίσθηµα φόβου απ’ το
λάθος τους και εκµεταλλευτείτε το ως
κίνητρο µάθησης.
Οι «Νικητές» πάντα ψάχνουν για
λύσεις στα προβλήµατά τους, ενώ οι
«Αποτυχηµένοι» για δικαιολογίες. Τοποθετούµε τα παιδιά µας πάνω απ’ όλα.
Και τότε βρίσκουµε το χρόνο για να µιλήσουµε µ’ αυτά. Όσο επικοινωνούµε
µαζί τους, τόσο µαθαίνουµε Εµείς απ’
Αυτά και Αυτά απ’ Εµάς. Η επιτυχία σε
κάτι απαιτεί σεβασµό στο χρόνο. Κι
όποιος ξέρει να περιµένει ξέρει και να
κερδίζει.

Της Έφης
∆ηµ. Στάβερη
Πολιτική
Κοινωνιολόγος –
Παιδαγωγός
∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης
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«Έφυγε» η ζωγράφος Ισιδώρα-Μαρία ∆αµάσκου

Αλέξανδρος Ανδριώτης -Επιλαχών βουλευτής
της Ένωσης Κεντρώων στην Περιφέρεια Αττικής.

Έχασε την άνιση µάχη µε την επάρατο νόσο η ζωγράφος, από τις Αχαρνές, Ισιδώρα-Μαρία ∆αµάσκου. Ένας νέος άνθρωπος που µε τον χαρακτήρα,
το χαµόγελο και τη ζεστασιά της είχε κερδίσει τους
πάντες. Κι αυτούς που την είχαν γνωρίσει από κοντά
αλλά κι αυτούς που άγγιξε µε το έργο και την ευαισθησία της.
Για την Ισιδώρα-Μαρία ∆αµάσκου η ζωγραφική,
όπως είχε πει, ήταν τρόπος έκφρασης. Ένα ταξίδι της
ψυχής. Η έµπνευσή της προερχόταν από ένα γέλιο,
έναν δρόµο, ένα αγαπηµένο µέρος, ένα συναίσθηµα.
Αναδηµοσίευση από : http://doxthi.gr/

Πρώτη: Από την πρώτη στιγµή θεωρούσα ότι η υπόθεση του χρέους δεν αποτελεί υπόθεση ενός κόµµατος ή ενός πρωθυπουργού.
Αφορά στις ζωές µας, στο µέλλον των παιδιών µας και θα ’πρεπε
να φέρει διακοµµατική «σφραγίδα» . Χρειάζεται συναίνεση µε όλα
τα πολιτικά κόµµατα για να εκφράζει τη βούληση του Ελληνικού
Λαού και του Κοινοβουλίου. Αυτό εστί ∆ηµοκρατία.
∆εύτερη: «∆εν είναι µόνο ο Ασωπός! Στην Περιφέρεια Αττικής
υπάρχουν δεκάδες, µην πω εκατοντάδες περιβαλλοντικές «βόµβες» που πρέπει να µπουν στην ατζέντα του αρµόδιου υπουργείου. Ωστόσο ο Ασωπός αποτελεί ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό έγκληµα που πρέπει να σταµατήσει ΤΩΡΑ»

∆ύο πολιτικές θέσεις

Συγκίνησε η ανάρτηση
του Σπύρου Βρεττού για την Ισιδώρα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Συγκίνηση προκάλεσε η ανάρτηση του Σπύρου Βρεττού
στο facebook για την απώλεια της Ισιδώρας Μαρίας ∆αµάσκου, µε την οποία τον ένωνε φιλία αλλά και κοινό
όραµα για την πόλη, καθώς η εκλιπούσα ήταν υποψήφια στις εκλογές του 2014 µε την παράταξή του:
«Αγαπηµένη µας Ισιδώρα καµιά φορά τα λόγια είναι
δύσκολο να περιγράψουν τα συναισθήµατα. Θάρρος,
Αξιοπρέπεια, Ήθος, Προσφορά, Αγάπη, Χιούµορ, Αστείρευτο Ταλέντο και Μοναδικό Χαµόγελο.. είναι µερικά
από αυτά που σε διέκριναν.. Πάλεψες σαν λιοντάρι και
αγωνίστηκες σαν ηρωίδα, πάντα µε δύναµη και πείσµα...
Στις καρδιές µας είσαι η Νικήτρια και θα παραµείνεις για
Πάντα! Καλό παράδεισο...».
Αναδηµοσίευση από: http://menidiatis.blogspot.gr/

Την άµεση παρέµβαση του βουλευτή των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη στην Εαρινή Κοινοβουλευτική Συνέλευση των µελών του ΝΑΤΟ, η οποία πραγµατοποιείται στην Τιφλίδα της Γεωργίας, µεταξύ 26 και 31 Μαΐου 2017,
προκάλεσε η αναφορά έκθεσης της Επιτροπής Οικονοµικών και
Ασφάλειας της Συµµαχίας, η οποία στο λεκτικό της έκανε χρήση του όρου «Μακεδoνία» όταν αυτή αναφερόταν στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (FYROM).
Λαµβάνοντας τον λόγο ο κ. Κατσίκης ζήτησε να διορθωθεί
άµεσα ο όρος «Macedonia», τονίζοντας ότι αποτελεί σαφή παρέκκλιση από τα συµπεφωνηµένα εντός
της Συµµαχίας, περί του τρόπου καταγραφής της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM) και να αντικατασταθεί µε την προαναφερθείσα προσωρινή ονοµασία της. Η παρέµβαση του Βουλευτή έγινε δεκτή, συνεπικουρούµενη και από τον Ιταλό Βουλευτή Ραφαέλο Βόλπι, ο οποίος τόνισε ότι αυτό δεν µπορεί να συµβαίνει σε κάθε σύνοδο της συµµαχίας.
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Αυτοψία της Εφηµερίδας «ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ» και του συντοπίτη µας δηµοσιογράφου
Γιάννη Σωτηρόπουλου στα κτίρια – «φαντάσµατα» στην κορυφή της Πάρνηθας.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΟΥΝ
...ΤΑ «ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ» ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Του Γιάννη Σωτηρόπουλου
Φωτογραφίες: Μιχ. Καραγιάννης

Μ

έσα από τις απανωτές στροφές της Πάρνηθας και το έντονο πράσινο ξεπροβάλλει ένα τεράστιο κτίριο που προκαλεί ανατριχίλα. Παραδοµένο στη φθορά και στην εγκατάλειψη, µοιάζει µε ένα τσιµεντένιο «φάντασµα». Το παλιό Σανατόριο
της Πάρνηθας. Είναι εγκαταλελειµµένο εδώ και 32 χρόνια. Απέναντι
του έχει δηµιουργηθεί από καµένους κορµούς δέντρων της µεγάλης
πυρκαγιάς του 2007 το «Πάρκο Ψυχών». Ο γλύπτης και δασικός
υπάλληλος Σπύρος Ντασιώτης ήθελε µε αυτό το έργο να εκφράσει
τα συναισθήµατα των τροφίµων του Σανατορίου κατά την περίοδο
του εγκλεισµού τους.

Αδιάψευστος µάρτυρας της εγκατάλειψης και
της απίστευτης λεηλασίας αυτών
των εγκαταστάσεων, το φωτορεπορτάζ,
από το Σανατόριο, τις εγκαταστάσεις ΣΕΓΑΣ,
το ξενοδοχείο «Κυκλάµινο»
και Κατασκηνώσεις παραθεριστών.

οριστικά το 1985. Από τότε έχει εγκαταλειφθεί στη µοίρα του και έχει υποστεί απίστευτη λεηλασία. Τη χαριστική βολή στο κτίριο έδωσε ο φονικός
σεισµός της Πάρνηθας το 1999. Γι’ αυτό και στην είσοδο του έχει τοποθετηθεί µια κίτρινη ταµπέλα, όπου προειδοποιεί τους επισκέπτες: «ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ». Όπου κι αν
γυρίσει κανείς το βλέµµα του παντού βλέπει καταστροφές, βανδαλισµούς, ενώ οι τοίχοι είναι γεµάτοι από γκράφιτι και συνθήµατα. Πεσµένοι σοφάδες, σκόνη, µπάζα, ακόµα και υπολείµµατα από φωτιές, που
έχουν ανάψει. Το κτίριο µοιάζει στοιχειωµένο, βγαλµένο από ταινία τρόµου. Θλίψη, απογοήτευση και οργή για την κατάντια αυτού του ιστορικού κτιρίου αισθάνεται ο Σπύρος Βούλγαρης, κάτοικος του ∆ήµου Αχαρνών, ο οποίος λέει στις «ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ»: «∆εν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο.
Από τα ξύλινα δάπεδα έως την οροφή. Τον τελευταίο καιρό φαίνεται πως
έχουν αρχίσει να ξηλώνουν και τις κατεργασµένες πέτρες και τις παίρνουν. Αυτά είναι τα φαντάσµατα της «ανάπτυξης» στην κορυφή της Πάρνηθας, στην καρδιά του Εθνικού ∆ρυµού. Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτό το ιστορικό κτίριο θα το είχαν αξιοποιήσει και θα ήταν
επισκέψιµο για το κοινό. ∆εν θα ήταν λεηλατηµένο και έτοιµο να καταρρεύσει. Ντρέποµαι. Τίποτα άλλο.»

Το ξεχασµένο «διαµάντι» του ΣΕΓΑΣ

Το 1937 νοσηλεύτηκε εκεί για έξι µχήνες και ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, ο οποίος εµπνεύστηκε και έγραψε την «Εαρινή Συµφωνία». Η
ιστορία του κτιρίου είναι µεγάλη και η χρήση του πολλαπλή. Φτιάχτηκε
αρχικά ως σανατόριο, µεταξύ 1926 και 1930, ως παράρτηµα του νοσοκοµείου Ευαγγελισµός, παρήκµασε όµως µετά το 1950 µε την ανακάλυψη της πενικιλίνης. Το 1965 οι εγκαταστάσεις του πέρασαν στην ιδιοκτησία του ΕΟΤ όπου λειτούργησε ως ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ. Το κτήριο αργότερα µετατράπηκε σε Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων, η οποία έκλεισε

Σε υψόµετρο 1.048 µ. και µόλις λίγες εκατοντάδες µέτρα πιο πέρα από το
παλιό σανατόριο ανακαλύπτουµε άλλο ένα «φάντασµα» της Πάρνηθας.
Ένα ξεχασµένο, µέσα στο καµένο ελατοδάσος, «διαµάντι» του ελληνικού κλασσικού αθλητισµού: τις προπονητικές εγκαταστάσεις του ΣΕΓΑΣ.
Τη δεκαετία του ΄70 εγκαινιάστηκε ως πρότυπο Ευρωπαϊκό προπονητικό κέντρο του κλασσικού αθλητισµού. Στα µέσα της δεκαετίας του
΄80 εγκαινιάστηκε ξανά, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Σήµερα δεν θυµίζει
τίποτα από το ένδοξο παρελθόν του. Η είσοδος κατεστραµµένη. Το χορτάρι έχει ξεραθεί εδώ και χρόνια. Εξοπλισµός για τα αγωνίσµατα δεν
υπάρχει, ούτε για δείγµα. Το µοναδικό αποµεινάρι που µάλιστα βρίσκε-

«Μαράθηκε το Σαλέ «Κυκλάµινα»
∆ίπλα στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας και λίγο πριν φτάσει κανείς στο καζίνο
στέκει ένα ακόµη κτίριο «φάντασµα» της Πάρνηθας. Το παλιό σαλέ «Κυκλάµινα». Στην ακµή του το σαλέ είχε 18 δωµάτια, εστιατόριο και καφετέρια και συχνά γέµιζε από επισκέπτες. Μετά την Ολυµπιάδα της Αθήνας, όµως, και την παραχώρηση του στο ∆ήµο Αχαρνών άρχισε η παρακµή του. Τη χαριστική βολή
έδωσε η µεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά του 2007, όταν οι φλόγες τύλιξαν
τα «Κυκλάµινα» και κατέστρεψαν τα πάντα. Στέγη, ξύλινα παράθυρα, εξοπλισµός. Όλα έγιναν στάχτες. Απογοητευµένος ο πρώην αντιδήµαρχος Αχαρνών
Σπύρος Σαββίδης µας είπε: «Είµαι από τους τελευταίους που είδα «ανθισµένα»
το Κυκλάµινα της Πάρνηθας. Εδώ και µια δεκαετία δυστυχώς έχουν «µαραθεί».
Είναι κρίµα να αποτελεί το σαλέ της ντροπής! Μπορεί και πρέπει ο ∆ήµος Αχαρνών να του δώσει ξανά ζωή και να αποτελεί ένα «κόσµηµα» στην κορυφή της
Πάρνηθας για όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου».

ται σε καλή κατάσταση είναι το ταρτάν.
Ο Γιάννης Μιχαλακόπουλος, ο οποίος είναι ιδρυτής Βιωµατικού και
Αθλητικού Πάρκου στις Αχαρνές µας εξηγεί: «Από τη µια πλευρά η απραξία των αρµοδίων και από την άλλη η µεγάλη πυρκαγιά του 2007 έφεραν την πλήρη απαξίωση του. Κι όµως το εξαιρετικό προπονητικό κέντρο του ΣΕΓΑΣ, µέσα στο καταπράσινο περιβάλλον και το υγιεινό κλίµα
του βουνού (υψόµετρο 1.048 µέτρα, 30% υγρασία και µέγιστη θερµοκρασία 17-22 βαθµούς Κελσίου τους καλοκαιρινούς µήνες) περιµένει
την αναγέννησή του. Πιστεύουµε ότι µε «ξύπνηµα» της πολιτείας και των
αρµόδιων φορέων ο χώρος αυτός µπορεί ν΄αποκτήσει την αίγλη του παρελθόντος και να ξαναγίνει πόλος έλξης για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου. Με τη σύµπραξη ∆ηµόσιας και Ιδιωτικής πρωτοβουλίας ο χώρος αυτός µπορεί να γίνει χώρος αθλητισµού, αναψυχής και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για µαθητές σχολείων, ερασιτέχνες αθλητές και οικογένειες».
Το οδοιπορικό µας ολοκληρώθηκε στις θερινές κατασκηνώσεις των
παραθεριστών της Πάρνηθας, στην περιοχή Παλαιοχώρι. Η πυρκαγιά
του 2007 έχει εξαφανίσει το ξύλινο κυλικείο, που υπήρχε επί πολλές δεκαετίες, ενώ µια παιδική χαρά που υπάρχει έχει αρχίσει να ρηµάζει. «Τα
ξύλα της κούνιας φαίνονται κοµµένα µε τσεκούρι. Πιθανότατα κάποιοι
τα πήραν και τα έκαναν καυσόξυλα !» δηλώνει εξοργισµένος ο Σπύρος
Βούλγαρης, κάτοικος Αχαρνών, ο οποίος από µικρό παιδί κατασκήνωνε εκεί τα καλοκαίρια, µαζί µε εκατοντάδες άλλους Μενιδιάτες παραθεριστές. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι στη θέση Παλαιοχώρι της Πάρνηθας, τη δεκαετία του 1960 είχε κατασκευαστεί από το Μον Παρνές η πρώτη πίστα για ΣΚΙ στην Ελλάδα και από τους πρώτους σκιέρ εκεί ήταν ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος.

Αχαρναϊκή : Όλες τις Τοπικές και Γενικές Οικονοµικές Ειδήσεις µε λίγες λέξεις

Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 7

Με τιµές η υποδοχή πεσόντων
στρατιωτικών στην Κύπρο
Τα λείψανα 17 Ελλήνων αξιωµατικών και υπαξιωµατικών που έπεσαν
κατά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974 και στα γεγονότα
του 1964 µε την ακταιωρό ΦΑΕΘΩΝ, υποδέχθηκε το απόγευµα της
27 Μαΐου 2017, η Ελληνική γη.
Στην 123η Σµηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Αεροπορική Βάση ∆εκελείας στο Τατόι, προσγειώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευµα το
C-130 της πολεµικής Αεροπορίας, που µετέφερε τα λείψανα των Ελλήνων στρατιωτικών και συνόδευαν ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής και συγγενείς των πεσόντων. Ο υπουργός Εθνικής
Άµυνας Πάνος Καµµένος ως εκπρόσωπο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας παρέστη στην τελετή παραλαβής των λειψάνων, επισήµανε ότι «υποδεχόµαστε σήµερα µε εθνική υπερηφάνεια, βαθιά συγκίνηση και τον προσήκοντα σεβασµό, εκείνους που έδωσαν τη ζωή
τους για την ελευθερία µε αυταπάρνηση, αλληλεγγύη και ανδρεία».
Επιµνηµόσυνη δέηση τέλεσε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου – Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας.
Στην τελετή παρέστησαν επίσης, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος
Βούτσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αµανατίδης, βουλευτές
απ’ όλα τα κόµµατα, σύσσωµη η ηγεσία των Ενόπλων ∆υνάµεων, καθώς και συγγενείς και φίλοι των 17 ηρώων στρατιωτικών.
Πρόκειται για τους: Αντιπτέραρχο Βασίλειο Παναγόπουλο και Συνταγµατάρχη (Πεζικού) Βασίλειο Παπαλάµπρου. Τους Εφέδρους ανθυπασπιστές (Πεζικού): Αθανάσιο Καραγεώργο, Αργύριο Σίννη, Ιωάννη Κωνσταντακόπουλο, Γεώργιο Χαµουριωτάκη, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Κωνσταντίνο Μπροδήµα, Γέωργιο Ζερβοµανώλη Βασίλειο
Τριάντη, Μανούσο Τριανταφυλλίδη, Νικόλαο Κρητικό, Νικάλαο Αθανασίου. Τους Έφεδρους ανθυπασπιστές (Καταδροµείς): Σωτήριο Κουρούνη, Στέφανο Τσιλιβάκη, τον Έφεδρο ανθυπασπιστή (Μηχανικού)
Ελευθέριο Άνθη και τον Έφεδρο ανθυπασπιστή Πολεµικού Ναυτικού (ακταιωρός Φαέθων) Νικόλαο Νιάφα.
Πηγή: http://www.imiliou.gr

Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

● Με επιστολή προς όλους τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Υπουργός Έφη Αχτσιόγλου, τους καλεί να βάλουν ένα τέλος
στο καθεστώς των εργολαβιών για τις υπηρεσίες καθαριότητας και
φύλαξης στα κτίρια ευθύνης τους, και να προχωρήσουν στη σύναψη, είτε ατοµικών συµβάσεων απευθείας µε τους εργαζόµενους, είτε
συµβάσεων µε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.
● «Μαύρη λίστα» καταρτίζεται για τους αφερέγγυους συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας µε βασικό στόχο να µπορούν οι εταιρείες-πάροχοι να
εκτιµήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο από τη σύναψη µιας σύµβασης για παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και έτσι να εξυγιανθούν οι σχετικές
συναλλαγές και να αποφεύγονται περαιτέρω ζηµίες.
● Το δικαίωµα εξόφλησης των φόρων που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων έως και σε 12 µηνιαίες δόσεις αντί σε τρεις διµηνιαίες παρέχει και φέτος στους φορολογούµενους η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων.
● Ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ µε εξαίρεση των αγροτεµαχίων από το συµπληρωµατικό φόρο φέτος και το 2018, επιβολή προστίµων από 500 - 1.000
ευρώ για µη έκδοση αποδείξεων και στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελµατίες που δεν υπάγονται στον ΦΠΑ, όπως γιατροί, φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία, πρόστιµο 100 ευρώ για όσους δεν εξοφλούν
µε πλαστικό χρήµα συναλλαγές άνω των 500 ευρώ.
● Το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου θα τεθεί σε πιλοτική εφαρµογή η πλατφόρµα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµού. Το όριο
των οφειλών πάνω από το οποίο οι συµβολαιογράφοι διενεργούν
πλειστηριασµούς κατοικίας µειώθηκε στις 300.000 ευρώ, από 400.000
ευρώ που είχε αποφασιστεί στα τέλη Απριλίου ενώ στόχος είναι το
όριο αυτό να µειωθεί σταδιακά στις 200.000 ευρώ.
● «Τέλη Σεπτεµβρίου µε αρχές Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ των ελεύθερων επαγγελµατιών µε βάση το καθαρό εισόδηµα του 2016». Αυτό προανήγγειλε στη ∆ιαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή ο Αναστάσιος Τάγαρης, πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Η.∆Ι.Κ.Α (Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).
● Οι υψηλόµισθοι εργαζόµενοι µε περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης
είναι κυρίως οι µεγάλοι χαµένοι από τον τρόπο υπολογισµού της
ανταποδοτικής σύνταξης, σύµφωνα µε τις νέες ρυθµίσεις και τα ποσοστά αναπλήρωσης που περιγράφει η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.
● «Πράσινο φως» για πλειστηριασµούς κατοικιών όταν το ποσό
της κατάσχεσης ξεπερνά τα 300.000 ευρώ ανάβουν οι συµβολαι-

Επιµέλεια:
Γιάννης Νιώρας

ογράφοι, ανατρέποντας τα µέχρι τώρα δεδοµένα.
● Σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. υπ’ αριθ. 112/17, η οριστική
δικαστική απόφαση που εκδίδεται µετά από αίτηση όποιου έχει ειδικό έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του κ.ν.2190/1920
και διατάζει τη λύση ανώνυµης εταιρείας και τον διορισµό εκκαθαριστή, νοµίµως καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ, αµέσως µετά τη δηµοσίευσή
της και πριν από την τελεσιδικία της.
● Υψηλά πρόστιµα και ποινικές διώξεις για όσους κλέβουν ηλεκτρικό ρεύµα προβλέπει το εγχειρίδιο για τις ρευµατοκλοπές που συνέταξε η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα η ∆ΕΗ προχωρεί στην πρόσληψη
συµβούλου για την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών, και θα εξετάσει και την τιτλοποίηση µέρους των χρεών.
● Τα κρούσµατα έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, απειλώντας µε κατάρρευση τη ∆ΕΗ. Την τετραετία 2011 – 2014 οι απώλειες
ενέργειας αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση µε το µέσο όρο της περιόδου 2003 – 2010.
● Παρατείνεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2017 η προθεσµία ολοκλήρωσης
του 50% των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν.3908/2011 και η οποία έληγε στις 30 Ιουνίου 2017.
● Ο νέος Νόµος 4469/2017 για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, που προβλέπει µία διαδικασία ρύθµισης όλων των οφειλών µιας επιχείρησης προς το σύνολο των πιστωτών, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, τελωνεία, δήµους, ασφαλιστικά ταµεία και λοιπούς ιδιώτες (π.χ. προµηθευτές), θα ενεργοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 2017 και θα παραµείνει σε
ισχύ έως τις 31/12/2018, ενώ στις 4 Αυγούστου 2017 θα τεθεί σε λειτουργία και η ηλεκτρονική πλατφόρµα για τον εξωδικαστικό µηχανισµό επίλυσης διαφορών.
● Σε αύξηση επιδοµάτων προχώρησε η κυβέρνηση µε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή για να µετριαστούν οι αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι ανατροπές στα Ειδικά Μισθολόγια που φέρνει το πολυνοµοσχέδιο.
● Όσοι πολίτες χρωστούν στο ∆ηµόσιο µεγάλα ποσά, κινδυνεύουν να
βρεθούν αντιµέτωποι ακόµη και µε κατασχέσεις της πρώτης τους κατοικίας, καθώς αυτή δεν προστατεύεται έναντι των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που µπορεί να επιβάλει το ∆ηµόσιο. Το µόνο «όπλο»
που έχουν οι οφειλέτες να δηλώσουν ένα τραπεζικό λογαριασµό ως
ακατάσχετο στο Taxisnet για να προστατεύσουν ποσά µέχρι 1.250 ευρώ µηνιαίως.
● «Το Taxisnet για τη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων µπορεί να
άνοιξε στις 6 Απριλίου, αλλά πολλοί φορολογούµενοι µέχρι σήµερα δεν
µπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους», δηλώνουν λογιστές - φορο-

τεχνικοί επισηµαίνοντας τα προβλήµατα που υπάρχουν και µπλοκάρουν
τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
● Η κατάργηση της έκπτωσης φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου για τους βουλευτές θα ισχύσει και για τους δικαστικούς.
● Ανατροπές στο κτηµατολόγιο, κατάργηση των υποθηκοφυλακείων της
χώρας και προσαυξήσεις στα τέλη έκδοσης και χορήγησης αντιγράφων
και πιστοποιητικών φέρνει νοµοσχέδιο του υπουργού Περιβάλλοντος
που αναµένεται το επόµενο διάστηµα να κατατεθεί στη Βουλή.
● Από το 2019 και µετά οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί
του αθροίσµατος των φορολογητέων κερδών και των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς να υπάρχει καµία απολύτως έκπτωση. Το επιχείρηµα των δανειστών ήταν, σύµφωνα µε το ίδιο κυβερνητικό στέλεχος, ότι σε καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές του προηγούµενου έτους από τη βάση υπολογισµού
των ασφαλιστικών εισφορών.
● Ένα βαρύ φορολογικό «λογαριασµό» θα κληθούν να πληρώσουν από
το 2020 οι χαµηλόµισθοι και χαµηλοσυνταξιούχοι, τα εισοδήµατα των
οποίων πλήττονται περισσότερο από τα µέτρα της συµφωνίας κυβέρνησης και δανειστών ακόµη και στην περίπτωση που θα ενεργοποιηθούν
τα αντίµετρα εφόσον υπερκαλυφθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5% του ΑΕΠ.
● Το «κούρεµα» της έκπτωσης φόρου κατά 650 ευρώ, που ισοδυναµεί µε µείωση αφορολογήτου ορίου από τα επίπεδα των 8.636-9.545
ευρώ ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών στα επίπεδα των 5.682 6.591 ευρώ, φέρνει έξτρα φόρους έως 650 ευρώ το χρόνο για πάνω
από 4 εκατ. φορολογούµενους.
● Για πρώτη φορά, περισσότεροι από 500.000 φορολογούµενοι µε χαµηλά εισοδήµατα 6.000 -8.000 ευρώ το χρόνο, θα κληθούν να πληρώσουν
φόρο ενώ χιλιάδες θα είναι οι φορολογούµενοι µε πενιχρά εισοδήµατα
ακόµη και των 350 ευρώ το µήνα, που θα πιαστούν στη τσιµπίδα των τεκµηρίων διαβίωσης και θα πληρώσουν φόρο για εισοδήµατα που δεν θα
έχουν αποκτήσει.
● Σε µερικές εβδοµάδες η χώρα έχει «επέτειο». Συµπληρώνει δύο χρόνια σε καθεστώς capital controls. Και, δυστυχώς, δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό βήµα προκειµένου να µπορούµε να δούµε στην άκρη
του τούνελ το ενδεχόµενο εξόδου από αυτά. Όλοι γνωρίζουµε, ότι
επενδύσεις σοβαρές σε καθεστώς περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων δεν µπορούν να γίνουν. Οι πολίτες έχουν ακόµη ηµερήσιο
όριο αναλήψεων 60 ευρώ.

• Το κτήµα Varibobi Club βρίσκεται
στο ωραιότερο σηµείο της περιοχής
Βαρυµπόµπης, µέσα σε ένα παρθένο δάσος,
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο
προσθέτει µια εξαιρετική πινελιά
• Το κτήµα Varibobi Club αποτελείται από
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους καθώς
και ένα παρεκκλήσι µέσα σε µία τεράστια
έκταση 20 και πλέον στρεµµάτων
• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει
έως και 600 άτοµα.
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Με λαµπρές θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορτάστηκε
ο πολιούχος των Άνω Αχαρνών, το
διήµερο 20 και 21 Μαΐου 2017. Τις θρησκευτικές εκδηλώσεις επιµελήθηκε ο αγαπητός εφηµέριος του Ιερού Ναού πατήρ
Ελευθέριος , τις δε πολιτιστικές εκδηλώσεις
ο πρόεδρος του Συλλόγου Αντώνης Παλιούρας και ο υπεύθυνος χορευτικών τµηµάτων Παναγιώτης Μαράτσης.
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός µετά αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος, ανήµερα
της εορτής, το απόγευµα, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άνω Αχαρνών, χοροστατούντος του Σεβασµιότατου
Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα. Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας υπό τη συνοδεία
της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Αχαρνών, των
επισήµων παραβρισκόµενων και πλήθους
πιστών. Και πράγµατι η προσέλευση των πιστών ξεπέρασε κάθε προηγούµενο, που κορυφώθηκε στην τελετή της λιτάνευσης. Να
ευχηθούµε, του χρόνο πιο καλύτερα.

Σε µαθήµατα ανακύκλωσης είχαν
την ευκαιρία να συµµετάσχουν µαθητές από σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών, στο «Λούνα Πάρκ Ανακύκλωσης» που
«στήθηκε» στον προαύλιο χώρο του ∆ηµαρχείου Αχαρνών την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.
Οι µαθητές από, ∆ηµοτικά Σχολεία και
Γυµνάσια του ∆ήµου Αχαρνών, καθώς και
τα παιδιά από το Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες του ∆ήµου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», είχαν την ευκαιρία να πάρουν µέρος σε εκπαιδευτικά παιχνίδια στο «Λούνα Πάρκ Ανακύκλωσης» που «στήθηκε» ύστερα από συνεργασία της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών και της
Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Παράλληλα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών, εκπρόσωπος
της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, ενηµέρωνε τα παιδιά
για θέµατα προστασίας των θαλασσών και
των ακτών.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
Μέσα από µια υπέροχη Φωτογραφική Έκθεση που µιλά για
τους «Πρωταγωνιστές µιας άλλης Εποχής» και παράλληλα
αποτέλεσε την διπλωµατική του Εργασία ταξίδεψε το κοινό ,
ο συντοπίτης µας Αναστάσης Σωτηρίου το βράδυ της Πέµπτης 18
Μαΐου 2017, στην κατάµεστη από κόσµο αίθουσα εκδηλώσεων του
∆ηµαρχείου Αχαρνών.
Παρόντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.
Ιερώνυµου, ο Αναστάσης έκανε πράξη αυτό που είχε στο νου και για
το οποίο µόχθησε εδώ και 3 περίπου, χρόνια. Ένα ταξίδι στο παρελθόν της πόλης των Αχαρνών της δεκαετίας 50 – 60 µέσα από τις καθηµερινές συνήθειες των Γυναικών εκείνης της εποχής. Αναδεικνύοντας το ταλέντο του εκτός από την Τέχνη της Φωτογραφίας και στη
Σκηνοθεσία, ο Αναστάσης κατάφερε να µεταφέρει µέσα από ένα εξαίσιο θεατρικό δρώµενο, πολλές µουσικές και λίγα λόγια, τις συνήθειες τα ήθη τις καθηµερινές συνήθειες µα πάνω απ’ όλα τα συναισθήµατα µιας άλλη εποχής, µέσα από τη δύναµη της Εικόνας...

Γι’ αυτό και ήταν όλοι τους εκεί! Πρώτος απ’ όλους ο Αρβανίτης
στην καταγωγή Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος, ο οποίος έδειξε ακόµη
µια φορά την αγάπη του στον Πολιτισµό και τα νιάτα! ∆εύτερος και
κορυφαίος, ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας που έδειξε το άλλο πρόσωπο της Μητρόπολης κείνο που στηρίζει και δίνει βήµα στους νέους ανθρώπους, στην Τοπική Παράδοση, τις Τέχνες και τον Πολιτισµό.
Τρίτος ο Πρόεδρος της ΙΛΕΑ Γιώργος Φυτάς, αφού εδώ και χρόνια έχει αποδείξει µε το έργο του πως η Ι.Λ.Ε.Α. έχει ανοίξει τις πόρτες της µέσα από το παρελθόν, κυρίως, στο µέλλον του τόπου. Τέταρτος ο ∆ήµαρχος Γιάννης Κασσαβός, που ως φιλόξενος οικοδεσπότης της πόλης των Αχαρνών καλωσόρισε τους εκλεκτούς προσκεκληµένους που βρέθηκαν στη εκδήλωση. Και... πέµπτον ο
Κόσµος!
Από το φωτορεπορτάζ της δηµοσιογράφου Εύης Τριανταφύλλου, http://menidiatis.blogspot.gr/

θηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος συνεχάρη όλους τους
µαθητές που πήραν µέρος στο
Τουρνουά και
έκανε την απονοµή στην οµάδα
του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου
που κατέκτησε
την 1η θέση.
Οι τελικοί
αγώνες του τουρνουά διεξήχθησαν την Σάββατο 20 Μαΐου µε το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών να παίρνει την 1η θέ-

ση, το 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών την
2η θέση και από τον µικρό τελικό το 22ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών να παίρνει την 3η
θέση και τα Μοντεσοριαννά Σχολεία την 4η
θέση. Πρώτος Σκόρερ του τουρνουά ανακηρύχθηκε ο µαθητής του 22ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Αχαρνών Χριστόφορος Μουστακάτος µε 27 γκολ. Στους τελικούς του Τουρνουά ποδοσφαίρου 5χ5 παραβρέθηκε, ο
πρόεδρος της ∆ΗΦΑ Γιώργος ∆ασκαλάκης,
οι Αντιδήµαρχοι Θεόδωρος Συρινίδης και
Γεώργιος Σταύρου, ο πρόεδρος της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτ. Εκπαίδευσης κ. Κώστας
Καρυδάκης και ο πρόεδρος της Ένωσης
Συλλόγων Γονέων Αχαρνών κ. Σωτήρης
Κουφογιώργος.

Με λαµπρές θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις εορτάστηκαν οι άγιοι πολιούχου των κάτω Αχαρνών. Το Σάββατο 20 Μαΐου 2017, τελέστηκε Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός µετά αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κάτω Αχαρνών, χοροστατούντος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Κορωνείας κ. Παντελεήµονος. Μετά το πέρας της λειτουργίας ακολούθησε λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και εορταστικό πρόγραµµα µε τα χορευτικά συγκροτήµατα,
του Λαογραφικού Χορευτικού Συλλόγου Αχαρνών «ο Κόκκινος Μύλος» και του Συλλόγου Νήσου Λέσβου «Ο Άγιος Ταξιάρχης». Οι θδησκευτικές εκδηλώσεις υπό την επιµέλεια του πατρός Μιχαήλ και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις , υπό την επιµέλεια του υπευθύνου της ∆ηµιουργικής οµάδας του κόκ. Μύλου , Αντώνη Σουλακέλη. Ανήµερα της εορτής τελέστηκε η Πανηγυρική θεία λειτουργία , µετ΄ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγµατος,
ενώ το απόγευµα τελέστηκε η παράκλησης τω Αγίων.

Το 25ο ∆.Σ Αχαρνών και ιδιαίτερα οι µαθητές της Β1 τάξης ευχαριστούν θερµά την πολυβραβευµένη συγγραφέα κα Λίτσα Ψαραύτη, η οποία στις 24/5/2017 επισκέφτηκε
το σχολείο. Τα παιδιά έχοντας διαβάσει έργα της είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν µαζί της. Η κα Ψαραύτη µε λόγο άµεσο και λιτό κέρδισε το ενδιαφέρον των παιδιών. Τα λόγια της : «Τα βιβλία δεν τα
γράφουµε για να τα κρατάµε στα συρτάρια .Εµείς οι
συγγραφείς υπάρχουµε γιατί υπάρχετε εσείς, οι µικροί αναγνώστες», ήταν από
εκείνα που εντυπωσίασαν περισσότερα τους µαθητές. Οι εκπαιδευτικοί. ∆ασκάλα: Βίκυ Βράζου.
Παράλληλης Στήριξης: Μάρθα
Μαρίνου. Τµήµατος Ένταξης: Ζησοπούλου Χριστίνα

Με µεγάλη επιτυχία και µαζική συµµετοχή ολοκληρώθηκε και φέτος το
Τουρνουά
ποδοσφαίρου
5χ5 των ∆ηµοτικών Σχολείων του
∆ήµου Αχαρνών
που διοργανώνεται από την ∆ηµοτική Φροντίδα
Α χ α ρ ν ώ ν
(∆Η.Φ.Α) στα
πλαίσια υλοποίησης των αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά. Στη διεξαγωγή των τελικών του τουρνουά παραβρέ-

Αχαρναϊκη: Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
Βραβείο «Bravo» στον Όµιλο «Ελληνικά
Πετρέλαια» για τη συνέργεια τους ςστο
πρόγραµµα «∆ράσεις υπέρ του παιδιού
και της οικογένειας Ροµά» της Ι.Μ. Ιλίου. Νέα διάκριση για το πρόγραµµα «∆ράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ροµά» της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, ήταν
η βράβευση, µε βραβείο «Bravo», του Οµίλου
Εταιρειών «Ελληνικά Πετρέλαια». Η βράβευση
πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της ετήσιας εκδή-

Συναρπαστική συνάντηση 4 Ηπείρων στο 5ο Φεστιβάλ Αγάπης του 2ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Αχαρνών, που διεξάχθηκε µε επιτυχία και που είχε τίτλο «η γήινη ταυτότητά µας». Αξίζουν συγχαρητήρια στη ∆ιευθύντρια κα Γαρυφαλλιά Οικονόµου και
το Σύλλογο ∆ιδασκόντων για την καταπληκτική ιδέα αυτής της πολυπολιτισµικής συγκέντρωσης. Πολλές ευχαριστίες στους πολιτιστικούς συλλόγους της Γεωργίας, Μολδαβίας,
Πολωνίας, Ρουµανίας, Ρωσίας, Αρµενίας, Κίνας, Αιγύπτου, Νιγηρίας και Βραζιλίας που µε
τη µουσική, το τραγούδι, τους χορούς και τις τέχνες τους µας ταξίδεψαν σε 4 διαφορετικές
ηπείρους της γης καθώς επίσης το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ και τον
ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΝΤΙΩΝ «Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ» που συµµετείχαν και µας ταξίδεψαν µε
τους χορούς τους σε διάφορα µέρη της Ελλάδος αλλά και του Πόντου, βοηθώντας στην
επιτυχία του φεστιβάλ.
λωσης «Bravo Sustainability Awards 2017», που
έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την
Πέµπτη 25/5/2017. Ο Όµιλος Εταιρειών των «Ελληνικών Πετρελαίων» διακρίθηκε µεταξύ πολλών υποψηφίων στην κατηγορία «Bravo in
Action» για την πρωτοβουλία «∆ράσεις υπέρ του
παιδιού και της οικογένειας Ροµά». Το βραβείο
παρέλαβαν από τα χέρια του Γενικού ∆ιευθυντή
του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη κ.
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, η ∆ιευθύντρια
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οµίλου Εταιρειών «Ελληνικά Πετρέλαια» κα Ράνια Σουλάκη
και ο ∆ιευθυντής του Προγράµµατος «∆ράσεις
υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ροµά» και
Επιστηµονικός Συνεργάτης της Ι.Μ. Ιλίου κ. ∆ηµήτριος Ανυφαντάκης, ενώ τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.
Αθηναγόρα, ο οποίος απουσίαζε σε προγραµµατισµένη επίσκεψη εκτός Αττικής, εκπροσώπησε ο
Πανοσιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης π. Συµεών
Αυγουστάκης.

Οι συµµαθητ έ ς
απόφοιτοι του
1983, συναντήθηκαν µετά
από 34 χρόνια,
στην «ΑΥΛΗ
ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ»,
είχαν την ευκαιρία να γυρίσουν πίσω στα
µαθητικά τους χρόνια και να θυµηθούν όλες
τις αξέχαστες στιγµές που θα τους συντροφεύουν όσα χρόνια και αν περάσουν. Ανάµεσα στους συµµαθητές και ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός µε την σύζυγό
του Κατερίνα Καλουδά απόφοιτοι και οι δύο
του 1983.
Παρών στην συγκέντρωση και Αντιδήµαρχος Αχαρνών Γιώργος ∆ασκαλάκης

Το πρωί της Κυριακής 21 Μαΐου 2017 πραγµατοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του µνηµείου Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού στον Πειραιά, στο πλαίσιο των ευρύτερων εκδηλώσεων µε αφορµή την 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. Το εµβληµατικό Μνηµείο της Γενοκτονίας των 353.000 Ελλήνων του Πόντου, έργο του εικαστικού κ. Παναγιώτη Τανιµανίδη, έχει τίτλο «Πυρρίχιο Πέταγµα» και είναι
ένα τρισυπόστατο σύγχρονο έργο, µε πολλές αναγνώσεις, το οποίο διαπερνάται από 17 γλυπτικές συνθέσεις που περιγράφουν τον αγώνα των προσφύγων του Πόντου. Το Μνηµείο όπως

µε την σύζυγό
του ∆ήµητρα
Φώτου απόφοιτοι και αυτοί του 1983.
Η συνάντηση
έγινε σε κλίµα
συγκίνησης
και ενθουσιασµού, καθώς
οι απόφοιτοι
του 1983 είναι
µια ξεχωριστή
τάξη µε άτοµα που έχουν διαπρέψει
στην προσωπική αλλά και στην επαγγελµατική τους ζωή, πολλοί δε από αυτούς εδώ στην πόλη µας. Στις 27 Μαΐου
2017 Πραγµατοποιήθηκε το 5ο Φεστιβάλ Χορωδιών του Συλλόγου Γυναικών
Θρακοµακεδόνων µε µεγάλη επιτυχία
στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών
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Η 72η επέτειο για την «Ηµέρα
της Νίκης», πραγµατοποιήθηκε
στην Αθήνα µε σειρά εκδηλώσεων, επέτειος των Κοζάκων, κατά
του φασισµού στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεµο του 1941-1945. Οι εκδηλώσεις την Τρίτη 9 Μαΐου ξεκίνησαν µε την πορεία του Αθάνατου
Τάγµατος µε χιλιάδες συµµετέχοντες
που κατέληξε στο προαύλιο χώρο
του Ζαππείου Μεγάρου, όπου συνολικά µαζεύτηκαν πάνω από 5.000
άτοµα.
Στη συναυλία έλαβαν µέρος η Ορχήστρα της Πολεµικής Αεροπορίας του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελ-

λάδας, η Χορωδία του ∆ήµου Αθηναίων, οι σολίστ Ελένα Ουσµάνοβα
και Μαξίµ Κλονόβσκι και χορευτικό
συγκρότηµα του Πολιτιστικού και
Μορφωτικού Συλλόγου Συµπατριωτών «Μπεριόζκα».
Στη εκδήλωση παραβρέθηκαν πλήθος επισήµων µεταξύ των οποίων
και οι εκπρόσωποι του Ιερού Ναού
Παναγίας Σουµελά Αχαρνών, ο εφηµέριος πατήρ Γρηγόριος Πιγκάλωβ
και ο Γεώργιος Ποιµενίδης.

και η ανακατασκευή της Πλατείας Αλεξάνδρας που το φιλοξενεί είναι δωρεά του Προέδρου
της ΠΑΕ Ολυµπιακός και πρώτου ∆ηµοτικού Συµβούλου Πειραιά Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την πλευρά της µητέρας του, από το γένος των Υψηλαντών.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας Παν. Κουρουµπλής και αρκετοί βουλευτές. Ο οικοδεσπότης, ∆ήµαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ο ∆ήµαρχος Μαραθώνα, Ηλίας Ψινάκης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυµπιακός
και ∆ηµ. Σύµβουλος Πειραιά Βαγγέλης Μαρινάκης.

Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Ιουνίου 2017 και ώρα 9.30 π.µ.,
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου –
Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης
µας, Συζύγου, Μητέρας, Αδελφής και Θείας

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Ιουνίου 2017 και ώρα 9.30 π.µ. , 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου –
Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας,
Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΡΙΝΗ ΜΠΑΚΑΛΙ∆Η

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΗΜ. ΜΑΡΚΟΥ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βέτα
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : ∆ηµήτρης Μάρκου, Μιχάλης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στη καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Σπύρος, Παναγιώτης, Άγγελος, Χρήστος, Σπύρος
ΤΑ Α∆Ε∆ΦΙΑ : Αθηνά χήρα Αλεξ. Ζάχαρη, Χριστίνα και Χρήστος Ντούρος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Ουρανία και
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αθηνά και Ηλίας,

Γεράσιµος Αικατερίνη
Μαρία και ∆ηµήτρης, Βαρβάρα Κουντουριώτη

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Ιουνίου 2017 και ώρα 9.30 π.µ,
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου
–Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΙΦΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Βασιλική

και Μαρία Μάρκου, Ιωάννης Μάρκου

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Ιουνίου 2017 ώρα 9.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί
για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΡΑ

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Νικόλαος και Χρυσούλα, Ελένη και Φραγκίσκος,
∆ηµήτρης και Φωτεινή, Παναγιώτης, Ευαγγελία και Χρήστος.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασιλική, Ιωάννα, Ιωάννης, ∆έσποινα, Ιωάννης,
Βασιλική, Μαρία

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Τάσος και Νόπη Κατάρα, Παναγιώτης Κατάρας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Πέτρος, Μάριος, Βασιλική
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο ΓΚΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούµε από καρδιάς, όλους, όσοι µας τίµησαν µε την
παρουσία τους, το ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Μαΐου 2017, στο ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, που τελέσαµε στον Ιερό Ναό Αγ. ∆ηµητρίου, Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου Πατέρα, Γιου, Αδελφού και Θείου

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 17 Ιουνίου 2017 και ώρα 09.30 π.µ,
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου
– Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπηµένης
Αδελφής, Ξαδέλφης και Θείας

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ∆ΑΡ∆ΑΝΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αθηνά
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ : ∆ήµητρα, Κωνσταντίνος
ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ : ∆ήµητρα ∆αρδανού, Ταξιαρχούλα Βερβέρη.
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : Αγγελική και Σταύρος Καλλιώρας, Αικατε-

ρίνη Σερέπα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΩΝ. ΝΙΩΡΑ
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αγγελική, Τασία, Αννέτα, Ηλίας,

Γεώργιος, ∆ηµήτριος

ΤΑ ΞΑ∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Ο καφές συλλυπητηρίων θα προσφερθεί
στο καφενείο της περιοχής Βασίλη Σουλάκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι,
µας συµπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος µας,
για την απώλεια της αγαπηµένης µας

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Ιουνίου 2017 και ώρα 9.30 π.µ. ,
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου
– Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου
µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χήρας ΦΩΤ. ΓΚΡΙΤΣΗ
Σ.Σ Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν Στέφανα στη Σορό της, καθώς και
όσους κατέθεσαν χρήµατα στο Ίδρυµα «ΑΡΩΓΗ» του ∆ήµου Αχαρνών.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΚΛΗΡΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αικατερίνη
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Κων/νος, Ευθυµία και Κων/νος, Φλώρα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ζαφειρένια , Σπύρος
ΤΑ Α∆Ε∆ΦΙΑ : ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ
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ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ(Νέο Κατάστηµα)

Εθνικής
Αντιστάσεως
40 (∆ίπλα
από το παλιό
Νεκροταφείο)
Τηλ. 6987 464089

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ κα της ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ και
της ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΜΕΧΑΝΙΤΣΙ∆ΟΥ που
γεννήθηκε στο ΤΣΕΤΙΣΑΪ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και
κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα
έρθουν σε γάµο που θα γίνει στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ το γένος ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆Η που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ και της
ΙΩΑΝΝΑΣ το γένος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ που
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάµο
που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΣΑΝΙΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, της ΜΑΡΙΑΣ γένος ΤΕΛΙ∆ΟΥ
που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΑΣΛΑΝΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ
γένος ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΟΥ που γεννήθηκε στο
ΚΡΑΣΝΤΑΡ - ΡΩΣΙΑΣ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έρθουν σε γάµο
που θα γίνει στην Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑ – στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, το γένος ΠΑΝΟΥΣΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ και η ΓΚΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΦΑΝΗΣ το γένος ΚΑΤΑΡΑ, που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ, µέλλουν να έρθουν σε ΓΑΜΟ
που θα γίνει στην ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Για άµεση ανάγνωση και ανταπόδοση - Μικρές αγγελίες και Ανακοινώσεις
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85
τ.µ. , 4ου ορόφου, στο κεντρικό
Μενίδι. Τιµή 350 ευρώ. Τηλ.
6973 795022. 4∆171
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 120 τ.µ.
1ου ορόφου, στο κέντρου του
Μενιδίου, 4 δωµάτια, + σαλόνι
+ κουζίνα + 2 WC, και βεράντες
γύρω – γύρω. Τιµή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6985 931105 4∆171
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαµέρισµα
70 τ.µ. και κατάστηµα 45 τ.µ.
στο κέντρο του Μενιδίου . Τιµή
ευκαιρίας . Τηλ.: 6985 931105
4∆171
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κτήµα 330 τ.µ. στο
προσχέδιο, παραπλεύρως Αγίου ∆ιονυσίου σε τιµή ευκαιρίας
. Τηλ. 6977 939871. 4∆169
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 4∆173.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει µαθήµατα σε

µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου.
Τιµές λογικές. Τηλ. 6942
864739. 10∆172
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φυσική – Χηµεία , παραδίδονται από έµπειρη καθηγήτρια 30ετούς πείρας .
Τιµές προσιτές. Τηλ. 210
2319153 και 6988 935604.
4∆169.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα
140 τ.µ. , ισόγειο µε αυλή και
ρεύµα βιοµηχανικό. Κατάλληλο για Βιοτεχνία ή Αποθηκευτικό χώρο, στο κεντρικό
Μενίδι. Τηλ. 6937 434508.
7∆172
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα
550 τ.µ. (υπόγειο, ισόγειο και
πατάρι) επί της Λεωφ. Αθηνών, πλησίον Κεντρικής πλατείας. Τηλ. 210 2402579 και
6945 383667. 6∆170
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα 83 τ.µ. κατάλληλο για
αποθηκευτικό χώρο στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 210
2402579 και 697 8069033.
6∆170
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
δυάρι 45 τ.µ. επί της οδού
Θεοφράστου, Κεντρικό Μενί-

δι. Τηλ. 210 2402579 και 697
8069033. 6∆170
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της Λεωφ. Καραµανλή, Επαγγελµατικό κτίριο 800 τ.µ. σε αρίστη
κατάσταση. Τηλ. 6977
216569. 4∆171
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙ∆Α αναλαµβάνει ως
εξωτερική υπηρεσία, την
φροντίδα σπιτιών, ηλικιωµένων ή παιδιών. Τηλ. 6934
139200. 4∆166
ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ µε µεγάλη εµπειρία, αναλαµβάνει Ραψίµατα
από την αρχή και επιδιορθώσεις ρούχων. Τηλ. 210
2461482. 6∆167.
Κυρία Ελληνίδα 50 ετών, ζητά εργασία και αναλαµβάνει
την φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων, καθάρισµα σπιτιού, σιδέρωµα, ως εξωτερική. Τηλ. 6982020683.
4∆167.
ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ
Οικογένεια τρίτεκνη, που διαµένει στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 23, Αχαρνές, το δύο ετών παιδάκι τους πάσχει από ανεπάρκεια
καρδιάς και προκειµένου να χειρουργηθεί ζητά την βοήθειά µας.
Τραπεζικός Λογαριασµός : 0026-

0722- 660103813513 Ταµιευτήριο
– Eurobank. Τηλ. 6948 855416.
4∆167.
∆ΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 5
ευρώ η καρτέλα Τηλ. 6976 836287.
10∆173
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ δενδρίλια σε ευπαθείς οµάδες (πολύτεκνοι και άποροι)βερυκοκιές, µουσµουλιές, συκιές, ∆αµασκηνιές, Ροδιές. Τηλ.
6976 836287. 5∆168

Σε ιδιωτικό Κολυµβητήριο,
στις Αχαρνές, άτοµα για Γραµµατεία και Γυµναστές µε πτυχίο
Ναυαγοσωστικής για Baby
swimming, aqua, Αερόµπικ
και επίβλεψη πισίνας, τις απογευµατινές ώρες. Τηλ. 2130
443971 και 6946 121122. 2∆167

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 750 τ.µ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 750 τ.µ.
υπόγειο, ισόγειο και 1ος
όροφος, κατάλληλος για
Οίκος Ευγηρίας, Εργαστήρια διάφορα, Εκθεσιακός και αποθηκευτικός,
κλπ. στο κέντρο του Μενιδίου, οδός Χρ. ∆έδε και
Θεµ. Βαρελά. Τηλ. 210
2468004 και 210
2465043. 5∆170

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 04/06/2017 ΕΩΣ 18/06/2017
4/6/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αριστοτέλους 50. ΤΗΛ. 210 2466478
5/6/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Πάρνηθος
118. ΤΗΛ. 210 2403004
6/6/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (κληρ.)
Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 210 2316673
7/6/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210 2476440
8/6/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 210 2477711
9/6/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. ΤΗΛ.210 2316792
10/6/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ
Αγίου ∆ιονυσίου 82. ΤΗΛ. 210 2444771
11/6/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φι-

λαδελφείας 239 Κ. Μύλος. ΤΗΛ.210 2316737
12/6/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Λ. Θρακοµακεδόνων 117. ΤΗΛ.210 2430204
13/6/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αγ.
Κωνσταντίνου 16. ΤΗΛ. 210 2460251
14/6/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆εκελείας 90. ΤΗΛ. 210 2477724
15/6/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆εκελείας 10. ΤΗΛ. 210 2460652
16/6/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριστοτέλους 200-202. ΤΗΛ. 210 2477292
17/6/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 210 2444418
18/6/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥΛΑ
Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλος. ΤΗΛ. 210 2385253
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Δρ. Δαµάσκος Δηµήτρης του Σταύρου
MD, PHD - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επιµελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» - Τµήµα Επεµβατικής Καρδιολογίας
● Πιστοποιηµένος στον Υπέρηχο Καρδιάς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
● Ειδικευθείς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό

Κέντρο στην αντιµετώπιση δυσλιπιδαιµιών.
● Διενεργεί Στεφανιογραφία και Αγγειοπλαστική µέσω

της κερκιδικής αρτηρίας (χέρι), διαδερµική αντικατάσταση
αορτικής βαλβίδας, πλήρη καθετηριασµό καρδιάς, βιοψία µυοκαρδίου.
● Στο Ιατρείο γίνεται °ηλεκτροκαρδιογράφηµα,
υπέρηχος (triplex) καρδιάς, holter ρυθµού και πιέσεως.
Ιατρείο: Χαρ. Τρικούπη 197, 14564 Κηφισιά
Τηλ.: 213 0365669 - Κιν.: 6998 070000 • e-mail: dimitris@damaskos.com

∆ΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Χειρούργος Οδοντίατρος

DDS ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟ: Πάρνηθος 67 - Αχαρνές Τ.Κ.: 13674
ΤΗΛ.: 210 2463842 - 6944 547628
e-mail: p.dimakou@yahoo.com

Στεφάνου Γεώργιος
Οφθαλµίατρος
Ειδικευµένος
στην Παιδοοφθαλµολογία
Πιστοποιηµένος
για ηλεκτρονική
συνταγογράφηση
Για Τηλ. ραντεβού στο 215 50 50005 Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8:00 - 21:00
Ιατρείο: Λασκαράτου 8-10, Άνω Πατήσια, Αθήνα
Τηλ. Ιατρείου: 2130431090 - Κινητό: 6974904954 ● email: sirstefanou@yahoo.gr

R.I.SE. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΝΙΣΕΙΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

ΓΚΡΙΜΕΚΗΣ ΑΛΕΞ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηρώων Πολυτεχνείου 79 • Αχαρνές, Τ.Κ. 13674
Τηλ.: 210 7714131 • 6974 70 30 80
Email: info@risetexniki.gr - Web: www.risetexniki.gr

