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ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

«Τέλος» στην κατάτµηση των έργων ΟΤΑ 
Οριστικό «τέλος» στην διαδικασία της κατάτµησης έργων, µέσω 
απευθείας αναθέσεων, “βάζει” απόφαση σε επίπεδο Κλιµακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του epoli.gr. Με αυ-
τόν τον τρόπο, το ανώτατο δηµοσιονοµικό δικαστήριο επικυρώνει 
στην πράξη τον Νόµο Σπίρτζη (Ν. 4412/2016) για τις δηµόσιες συµ-
βάσεις. Ο νόµος απαντά στη συνήθη πρακτική των ∆ήµων να κατα-
τέµνουν τις συµβάσεις για την προµήθεια οµοειδών προϊόντων, προ-
κειµένου να παραλαµβάνουν γρηγορότερα προµήθειες άµεσης 
ανάγκης, αποφεύγοντας τους πρόχειρους διαγωνισµούς που είναι 
πολύ πιο χρονοβόροι.
Με βάση αυτήν τη διατύπωση, οι δήµοι µπορούν να επιλέξουν 
ανάµεσα στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για προµήθεια έως 
του ποσού των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και στην διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισµού έως του ύψους των 60.000 ευρώ (χωρίς 

Στο πλαίσιο αποστολής από την ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης ΡΟΜΑ, του 
Υπουργείου Εργασίας, κλιµάκιο µε επικεφαλής την ειδική γραµµατέα Κατερίνα Γιάν-
τσιου, διενήργησε αυτοψία στον καταυλισµό των Ροµά (Αυλίζα/Αγ. Σαράντα, Νεκρο-
ταφείο και Κύπρου/Αγ. Σωτήρα) καθώς και στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ, από κοινού 
µε εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής και της ∆ηµοτικής Αρχής.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ύστερα από ενέργειες της 
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 
του ∆ήµου Αχαρνών, η  
Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης - 
Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ), 
ενέκρινε την παροχή µπλε 
κάδων ανακύκλωσης, οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν 
σε δηµοτικά, γυµνάσια 
και λύκεια του ∆ήµου 
Αχαρνών. 
Πρόκειται για 
τροχήλατους µπλε 
κάδους ανακύκλωσης χωρητικότητας 360 λίτρων, οι οποίοι 
παραδόθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-
Ανακύκλωσης στον ∆ήµο Αχαρνών και θα διανεµηθούν στα 
σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών το επόµενο χρονικό διάστηµα, 
ύστερα από συνεννόηση µε τους ∆ιευθυντές των σχολικών 
µονάδων. Όπως ανάφερε ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας κ. 
Θοδωρής Συρινίδης πέρα από την εξασφάλιση των 
τροχήλατων κάδων για τα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών, ο 
δήµος έχει εξασφαλίσει ακόµη 300 µπλε κάδους που θα 
ενισχύσουν το υπάρχον δίκτυο των µπλε κάδων 
ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών. 

ΚΑ∆ΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
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Η µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Μ ε µία ανοικτή συ-
γκέντρωση στο Μενί-
δι µε αφορµή τα 

εγκαίνια των γραφείων της ΝΟ-
∆Ε Βόρειας Αττικής,  ο Πρόε-
δρος  της Ν∆ Κυριάκος  επέλεξε 
να γιορτάσει την 43η επέτειο 
από την ίδρυση του κόµµατος.  
«Είµαστε ένα κόµµα των πολ-
λών, µία γνήσια λαϊκή παράτα-
ξη, αντίθετα µε εκείνους που 
θέλουν να διχάσουν, εµείς 
ανοίγουµε την αγκαλιά µας και 
λέµε σε όλους τους Έλληνες 
ελάτε µαζί µας να αλλάξουµε 
την Ελλάδα γιατί µπορούµε καλύτερα. 43 χρόνια µετά, η φλόγα της 
Ν∆ παραµένει δυνατή. Μας φωτίζει τον δρόµο της ελευθερίας και 
της δηµοκρατίας. Μας θυµίζει ότι το χρέος µας απέναντι στην ιστο-
ρία δεν έχει τελειώσει»
Είµαστε εδώ, φίλες και φίλοι, για να σταθούµε στο πλευρό της κάθε οι-
κογένειας που ζει στη σκιά και στο φόβο της εγκληµατικότητας. Για να 
µπορεί κάθε παιδί να πηγαίνει στο σχολείο µε ασφάλεια και κανείς γο-
νιός να µην καρδιοχτυπά για το τι µπορεί να συµβεί. Για να µην ξαναζή-
σουµε τραγικά περιστατικά, όπως αυτά που ζήσατε εδώ στο Μενίδι πριν 
από λίγους µήνες. Αλλά και για να µην ζουν µέσα στην αγωνία, ακόµη 

και µέσα στα ίδια τους τα σπίτια, οι 
ηλικιωµένοι άνθρωποι.
Εδώ πρέπει να εστιάσουµε την 
προσοχή µας, εδώ πρέπει να στε-
λεχώσουµε τα αστυνοµικά τµήµα-
τα, εδώ έχετε την µεγαλύτερη 
ανάγκη από ασφάλεια και εµείς 
την ασφάλεια του µέσου Έλληνα 
πολίτη - ειδικά του πιο αδύναµου 
-θα την εγγυηθούµε και στο ζήτη-
µα αυτό δεν χωρούν εκπτώσεις. 
Προτεραιότητά µας δεν θα κουρα-
στώ να το λέω - σας είπα στην αρ-
χή ότι είµαστε µια µεγάλη λαϊκή 
παράταξη - είναι να στηρίξουµε 

αυτούς που έχουν την µεγαλύτερη ανάγκη. Απευθυνόµενος στους συ-
γκεντρωµένους, κοµµατικά µέλη και στελέχη αλλά και τους βουλευτές 
και πολιτευτές της Β΄ Αθήνας και της Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Μητσο-
τάκης υποστήριξε ότι «η Ν∆ είναι ένα κόµµα ανοικτό σε όλους όσοι 
θέλουν να συνδράµουν σε µία σκληρή εποχή απαξίωσης της πολιτικής 
και σε όσους θέλουν να συµβάλλουν σε ένα νέο ξεκίνηµα. Κλείνοντας 
την οµιλία του ο κ. Μητσοτάκης έκανε προσωπικό κάλεσµα σε όλες της 
Ελληνίδες και τους Έλληνες.  «Ελάτε µαζί µας να αλλάξουµε την Ελ-
λάδα», είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι δεν µας νοιάζει από που 
προέρχονται και τι ψήφιζαν. 

«∆εν θα διαψεύσουµε τις προσδοκίες σας, 
και δεν θα προδώσουµε τα όνειρά σας»

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»
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ΤΕΛΟΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΖΩΕΣ

 «ΟΤΑΝ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ»

 Σταµάτης Βαρελάς - ∆ικηγόρος

Παναγιώτης Γρηγοριάδης - Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»



2 Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος 8ο  

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

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 l Αχαρνές l Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 l ∆ΟΥ: ΚΓ Αθηνών

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

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ∆ιευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύµβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας l Τηλ.: 697 2426684

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

∆ιαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 
Φιλική συµµετοχή: Νίκος Παπαζίσιµος, Νίκος Κακογιάννης  

∆ηµιουργικό: Γιάννης Νιώρας  
Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου l Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, 
µε απλή αναφορά πηγής. Άρθρα και Επιστολές δηµοσιεύονται µόνο ενυπόγραφα, 

τα  οποία εκφράζουν µόνο την άποψη του γράφοντος. 
Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Η προβολή προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωµή µετά από ειδική συµφωνία.
∆ωρεάν µόνο οι σύντοµες ειδήσεις.

Ετήσιες Συνδροµές: 
Ιδιώτες: 30 € l Σύλλογοι: 50 € l ∆ήµοι: 10 0 €

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

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σηµεία ∆ιανοµής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - ∆ηµαρχείο - 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

Τα πρώην ανατολικά κράτη της  Ευρώπης, έφτυσαν αίµα επί σαράντα  χρό-
νια για να απαλλαγούν  από την Σοβιετική κοµµουνιστική µπότα, µε πρώτη 

την επανάσταση της Ουγγαρίας το 1956. Σήµερα οι Καταλανοί της Ισπανίας αγωνί-
ζονται µέσα στα Ευρωπαϊκά κράτη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν συγκοινωνούν µε τον 
εγκέφαλο τους, αλλά διακατέχονται από το αίσθηµα της ρεβάνς της εκδίκησης. Εί-
ναι τα κατάλοιπα του Φραγκικού εµφυλίου πολέµου. Απορούν γιατί δεν τους συ-
µπαραστέκονται τα Ευρωπαϊκά κράτη. 

Το λάθος των Γερµανικών Κυβερνήσεων από 2002 µέχρι σήµερα είναι 
ότι, µε την οικονοµική τους ισχύ, µπήκε στα µικρά κράτη Ιρλανδία, Πορ-

τογαλία, Ελλάδα, Κύπρο και αγόρασε τις ζωτικές επιχειρήσεις τους, βοηθού-
µενη από τις διεφθαρµένες, κυβερνήσεις µας, µεταφέροντας την παραγωγή, 
είτε στην Γερµανία, είτε στις πρώην ανατολικές χώρες, 
αφήνοντας τους πολίτες µας στην ανεργία, στην ανέ-
χεια και εγείροντας το µίσος, αναµοχλεύοντας τις µνή-
µες, από τις θηριωδίες των Γερµανών κατά τον δεύτε-
ρο παγκόσµιο πόλεµο. Σοβαρό λάθος.

Οι άνθρωποι των Βρυξελλών που  κυβερνούν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι άνθρωποι όπως εσείς και 

εγώ, µε τις ίδιες ικανότητες και τις ίδιες αδυναµίες. Απλά 
έχουν ένα τυπικό Πανεπιστηµιακό πτυχίο µε κάποια ειδι-
κότητα και προτείνονται για ταγοί µας. Αυτό δεν σηµαίνει 
ότι δεν κάνουν λάθη, ή δεν υποκύπτουν στις προσωπικές 
τους αδυναµίες. Κανείς ποτέ δεν άλλαξε, ή θα µπορέσει να αλλάξει την ανθρώπι-
νη φύση.

Το τερατώδες σφάλµα που οι σηµερινές κυβερνήσεις µας κάνουν είναι, 
να φορτώνουν στα παιδιά µας, στα εγγόνια µας, χρέη  για τα επόµενα 

99 χρόνια, χρέη που εµείς δηµιουργήσαµε από κλοπές και λαµογιές. Αµαρτί-
ες γονέων παιδεύουσι τέκνα. Αυτό λέγεται εκφυλισµός και ηθική κατάντια.

Ο υπουργός µας της Ναυτιλίας, καυχιέται ότι, όταν ήταν νεαρός, διώκετο από 
το νόµο 4.000 περί τεντιµποϊσµού. «Ότε τα ζώα φωνή είχε, τα πρόβατα έλε-

γε τω δεσπότι». Γιατί Πατέρα; Καθόλου διδακτικό για τα παιδιά.
Το πρόβληµα µε την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ότι, οι ιερείς δεν θέλουν να εκ-

συγχρονιστούν και να αγκαλιάσουν τον σηµερινό άνθρωπο µε τις ανάγκες 
του, είτε αυτές είναι πνευµατικές ή σωµατικές. Η εµµονή τους στο Άγιο Πνεύ-
µα (ποιανού είναι αυτό;), αποµακρύνει τους λογικούς ανθρώπους από τους 
ναούς.

Εάν οι γονείς σου από µικρό παιδί σου έχουν στερεοποιήσει, απολιθώσει 
τον εγκέφαλο σου µε κάτι, είναι πολύ δύσκολο να εξετάσεις κάτι άλλο, κά-

τι διαφορετικό. «Το µήλο κάτω από  την µηλιά θα πέσει». Η επανασύσταση των 
νέων παιδιών ακριβώς αυτό κάνει. Αντιδρά στις λάθος δικές µας πεποιθήσεις, για-
τί η ζωή µας συνεχώς αλλάζει και χρειάζεται προσαρµογή.

Για τους Αρχιερείς και Ιερείς µας είναι αδιανόητο να απωλέσουν κάτι 
ελάχιστο από την ισχύ και την κυριαρχία τους. ∆ηλαδή από το χρυσό 

που µαζεύουν και την επιρροή τους επάνω στους αν-
θρώπους. Αυτά είναι ανασταλτικός παράγοντας για 
τον εκσυγχρονισµό τους και αποµακρύνει τους νέους 
ανθρώπους από την εκκλησία. Ας το σκεφθούν αυτό 
πολύ σοβαρά γιατί διαχρονικά µειώνεται η ισχύς 
τους.

Η ρητορεία δηλαδή η σωστή χρήση της γλώσσας 
µας, µπορεί να ανατρέψει τα πιστεύω µας. Αυτό 

έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και µας οδήγησε στην κα-
τηφόρα. Η ρητορεία πρέπει να έχει το ηθικό υπόβαθρο, 
και όχι την ιδιοτέλεια. Αλλιώς είναι απλά απάτη.

Εφόσον εµείς οι άνθρωποι δεν µπορούµε  να αλλάξουµε την φύση 
µας, αυτό θα γίνει µε την φροντίδα της µητέρας φύσης. Για την φύση 

δεν υπάρχει χρόνος, αλλά δράση και αντίδραση. Εµείς οι άνθρωποι µετράµε 
τον χρόνο για τις ανάγκες µας.

Οι Πόντιοι έχουν την εξής σοφή κουβέντα. Καλύτερα Τσιµπλάκης, παρά 
Τσιπράκης. ∆ηλαδή προτιµώ όπως τα βολεύω, παρά εξαπατηµένος. ∆εν 

έχουν καθόλου άδικο. 
Όταν ήµασταν έφηβοι αγωνιζόµασταν για ψωµί παιδεία και µπούτια 
γυναικεία. Σήµερα υπάρχουν όλα αυτά, αλλά εµείς είµαστε µπατίρια. 

∆εν υπάρχει µία. Βρε τι παθαίνει ο άνθρωπος. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»

Οι  µουσικοί για να γράψουν µε-
λωδίες, µαστουρώνουν µε κάθε 

είδους ναρκωτικά. Οι συγγραφείς και 
ποιητές, για να παράγουν έργο, εµπνέε-
ται πίνοντας αλκοόλ. Και οι δύο πεθαί-
νουν πρόωρα. Καθόλου έξυπνη επιλο-
γή, δεδοµένου ότι, όταν αρρωστήσουν, 
δίνουν τα πάντα για να σωθούν.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Κατάργησε την  ταχυδροµική  ατέλεια  των εντύπων  ο ν. 
4487/17  Νικ. Παππά. Σύµφωνα µε το άρθρο 40, εντελώς αιφνι-
διαστικά και χωρίς καµία προηγούµενη διαβούλευση, καταρ-

γείται η ειδική επιδότηση της ταχυδρόµησης µέσω ΕΛΤΑ των 400 αντι-
τύπων ανά έκδοση που ίσχυε για τα έντυπα των Μελών της Ε∆ΙΠΤ και 
για όσα θα µπορούσαν να γίνουν Μέλη στην Ε∆ΙΠΤ και διατηρείται πλέ-
ον για τις ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες που περιλαµβάνονται 
στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 του ν. 3548/2007. Κατόπιν αυτού η  ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, θα  στέλ-
νει ταχυδροµικών  µόνο σε όσους έχουν πλήρωση την ετήσια  συνδρο-
µή, που από σήµερα ανέρχεται στα 30 ευρώ. Τι να πούµε, αφού ο κ. 
Υποτυργός δεν µπόρεσε να βάλει τάξη στο κανάλια, έβγαλε το άχτι του 
στον περιφερειακό τοπικό τύπο ( ∆εκαπενθήµερες και Μηνιαίες).

Γράψαµε στο περασµένο φύλλο, ότι ο ∆ήµαρχος  κατά τη 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 19ης Σεπτεµ-
βρίου 2017  εισηγήθηκε να πραγµατοποιηθεί ∆ιαχειριστικός 

Έλεγχος στην ∆ηµοτική Επιχείρηση του ∆ήµου Αχαρνών µε την 
επωνυµία ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ.  Τελικά κατά την ψηφοφορία, 
η πρόταση δεν πέρασε γατί δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία.  Εκ 
των πραγµάτων πρέπει να επανέλθει για νέα απόφαση. 

Στο πλαίσιο των ενηµερωτικών συναντήσεων που πραγµατο-
ποιούνται µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς πραγµατοποιή-
θηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίµα την ∆ευτέρα 19-9-2017 στα 

γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ή-
µου Αχαρνών ενηµερωτική συνάντηση µε τον Πρόεδρο και τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ∆ήµου Αχαρ-
νών. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέµατα αρµοδιότητας της Σχολικής 
Επιτροπής καθώς και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα σχολεία 
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Ενδιαφέρουσα ενηµέρωση  Facebook, στο από τον συµπο-
λίτη µας Κώστα Στάµου, σχετική µε τον ΣΚΑ. «Σε φάση υλο-
ποίησης µπαίνει το έργο της υπογειοποίησης της σιδηροδρο-

µικής γραµµής στα Σεπόλια µε την δηµοπράτηση του έργου έως το 
τέλος του 2017. Μετά τον ∆ήµο Αγ. Αναργύρων και ο ∆ήµος Αθη-
ναίων διεκδικεί και πράττει το αυτονόητο. Να δείτε ότι στο τέλος µό-
νο εµείς θα µείνουµε «επιφανειακοί», όπως και οι διοικήσεις µας. 
(Και για να µην βιαστούν µερικοί να πουν ότι το έργο δεν γίνεται για-
τί το υψόµετρο της σιδηροδροµικής γραµµής στον ΣΚΑ έχει  «κλει-
δώσει», ας διεκδικήσουµε το κοµµάτι ΣΚΑ - Αριστοτέλους µήκους 
2000 µ.µ. περιπου , όσο και στα Σεπόλια.)»

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών, διοργανώνει στις 4-5 Νοεµβρί-
ου 2017 διήµερη εκδροµή στην όµορφη Ναύπακτο!!Το κόστος 
της εκδροµής ανέρχεται στα 60€ το άτοµο σε µονόκλινο δωµά-

τιο, στα 55€ το άτοµο σε δίκλινο και στα 50€ το άτοµο σε τρίκλινο δω-
µάτιο αντίστοιχα! Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά, η διαµονή στο 
ξενοδοχείο NAFPAKTOS HOTEL και το πρωινό! Το πρόγραµµα της εκ-
δροµής θα ανακοινωθεί εντός των ηµερών.

Το Κέντρο Πρόληψης ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ σε συνεργασία µε τις  Σχο-
λικές  Συµβούλους 47ης και 48ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκ-
παίδευσης Αττικής, Παρδάλη Μαρία και Κυριάκη Σπυριδού-

λα και την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Αν. Αττικής, Κουρµούση Νά-
ντια, πρόκειται να υλοποιήσει Πρόγραµµα Εκπαίδευσης στο Υλικό 
Αγωγής Υγείας «Το Σπίτι των Παιδιών». Το Σεµινάριο, που απευθύ-
νεται σε εκπαιδευτικούς, συνολικής διάρκειας 11 ωρών, περιλαµβά-
νει 3 δίωρες συναντήσεις ευαισθητοποίησης και µία πεντάωρη συ-
νάντηση µε προσοµοιώσεις από το Υλικό και η συµµετοχή είναι προ-
αιρετική. 

«Κάθε φιλανθρωπικό ίδρυµα (Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ί-
καιου) δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ ΕΝΦΙΑ, δηλαδή εξαιρείται 
πλήρως για όσα κτίρια χρησιµοποιεί προκειµένου να στεγάσει 

παιδιά, ηλικιωµένους, ασθενείς κ.λπ.», δηλώνει ξεκάθαρα στην «Εφ.
Συν.» η αν. υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, απα-
ντώντας έτσι και στα απανωτά δηµοσιεύµατα των τελευταίων ηµερών 
περί κρατικής αναλγησίας απέναντι στις δοµές που παρέχουν φιλαν-
θρωπικό έργο και καλούνται να πληρώσουν υπέρογκο ΕΝΦΙΑ.

Ο Theofilos Afouxenidis ανακοίνωσε ότι αναλαµβάνει πρω-
τοβουλίες για τον ∆ήµο Αχαρνών,  σε συγκέντρωση στελε-
χών και φίλων του το απόγευµα της Πέµπτης 21Σεπτεµβρί-

ου στο πατρικό του σπίτι. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του FOCUS TV.
Ιστορική χαρακτήρισε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς τη συνε-
δρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Παρασκευής 29-09-
2017 µε την οποία αποζηµιώνονται, µετά από 21 χρόνια, 73 ιδι-
οκτησίες στο Πάρκο Πόλης συνολικής έκτασης 40 στρεµµάτων, 

έναντι 4,7 εκατ. ευρώ. Ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι η πληρωµή των ιδιοκτη-
τών θα γίνει εφάπαξ, προς 125 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, µετά από 
την έγκριση των Αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από την Απο-
κεντρωµένη ∆ιοίκηση και τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πρό-
σθεσε ότι ο ισχυρός, σήµερα, ∆ήµος Φυλής δεν θέλει να χρωστάει σε 
κανέναν και ζήτησε συγγνώµη για την ταλαιπωρία των ιδιοκτητών του 
Πάρκου Πόλης τα προηγούµενα χρόνια. 

Ένα βήµα προς την πλήρη αποκάλυψη του Αρχαίου Θεά-
τρου Αχαρνών έγινε , αφού µετά από πέντε χρόνια απίθανων 
γραφειοκρατικών καθυστερήσεων , συζητήθηκε την περα-

σµένη εβδοµάδα  στο Εφετείο Αθηνών η αίτηση για τον καθορισµό 
της προσωρινής αποζηµίωσης των ακινήτων που υπολείπονταν. Εν 
αναµονή λοιπόν .....

Ακύρωση των αποφάσεων της οικονοµικής επιτροπής της 
17/7/2017 .  Επειδή µεταξύ την ηµέρας αποστολής της πρό-
σκλησης στα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και της ηµέρας 

της συνεδρίασης δε υπήρξαν τρεις πλήρεις ηµέρες η πρόσκληση για 
συνεδρίασης δεν ήταν νόµιµη. Μετά από προσφυγή δηµοτικών συµ-
βούλων στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής ακυρώθηκαν 19 
αποφάσεις.

Από το Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίου ανακοιώθηκε ότι 
από  το Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου στις 5 το απόγευµα για το 
έτος 2017 - 2018 ξεκινάνε τα χορευτικά τµήµατα για το µι-

κρό τµήµα για το µεσαίο τµήµα για το µεγάλο τµήµα και για ενή-
λικες του συλλόγου µας. Στην οδό Βιζυήνου και Μόλας δίπλα, 
στο Μίνι Μάρκετ  «Πόντος»

Τριακόσιοι εξήντα πέντε (365) µαθητές του 1ου ΓΕΛ Αχαρνών 
είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις συνέπειες του κα-
πνίσµατος από τον Πρόεδρο του Παραρτήµατος Αχαρνών & 

Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Παναγιώτη Καζανά 
και την Ταµία Ευφροσύνη Γιαννουσάκη, σε ενηµερωτικές εκδηλώ-
σεις που πραγµατοποιήθηκαν την ∆ευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 25, 26 
και 27 Σεπτεµβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 
U15-U17  η αθλήτρια της άρσης βαρών , από τις Αχαρνές, 
Άννα Σαλπιγγίδου! Η αθλήτρια της άρσης βαρών του Πα-

ναθηναϊκού, συµµετείχε µε τα ελληνικά χρώµατα στο Ευρωπαϊ-
κό Πρωτάθληµα U15-U17, που διεξάγεται από τις 22 Σεπτεµβρί-
ου κι ολοκληρώνεται σήµερα στην εν λόγω πόλη, κατάφερε να 
πάρει το ασηµένιο µετάλλιο στην κατηγορία των +75 κιλών στην 
οποία αγωνίστηκε! Η Σαλπιγγίδου κατάφερε να είναι 3η στην κα-
τάταξη στο αρασέ, δεύτερη στο ζετέ και δεύτερη στο σύνολο, 
όπου από εκεί κατέκτησε και το ασηµένιο µετάλλιο!

Με αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας για την 3η 
ηλικία η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών, µε συνεχή φροντίδα 
και ενδιαφέρον για την 3η ηλικία, διοργανώνει εκδηλώσεις 

εορτασµού, ενηµερωτικές οµιλίες και πραγµατοποίηση προληπτικών 
εξετάσεων για τα µέλη των ΚΑΠΗ του ∆ήµου.

Στην εκδήλωση για τον εορτασµό των 68 χρόνων από την 
ίδρυση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας παρευρέθηκε ο 
δήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος µε την 

παρουσία του επιβεβαίωσε τη στενή σχέση που έχει σφυρηλατη-
θεί µεταξύ των δύο πλευρών.
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• 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.

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»
Όταν η εξουσία απαιτεί συνέπεια από τους πολίτες 
θα πρέπει πρώτα αυτή να είναι συνεπής απέναντί τους

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Σ τις 11 Ιουλίου 2017, η 
παράταξή µας, υπέβαλε αίτηµα 
προς τον Πρόεδρο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, για 
συζήτηση σε Έκτακτο ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο του θέµατος των 
καταστροφών και της φύλαξης των 
Ολυµπιακών ακινήτων στο 
Ολυµπιακό Χωριό. 

Με καθυστέρηση δύο μηνών, το θέμα ήρθε 
προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και 
απαξιώθηκε πλήρως από την αδιαφορία και την μη 
συμμετοχή των περισσοτέρων  συναδέλφων, 
δημοτικών συμβούλων. 

Το ζήτημα το οποίο είχαμε θέσει εξ’ αρχής ήταν η 
αποτροπή περαιτέρω καταστροφών, καταθέτοντας 
πρόταση για άμεση φύλαξη όλων των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων και άμεση διεκδίκηση τους, 
προκειμένου να περιέλθουν στα χέρια του δήμου 
Αχαρνών πριν να είναι πολύ αργά και καταντήσουν 
κουφάρια και καταφύγια τοξικομανών. 

Αντ’ αυτού η συζήτηση κινήθηκε σε ένα 
θεωρητικό πλαίσιο το οποίο ουδεμία σχέση είχε με 
το αίτημά μας και το συμπέρασμά το οποίο με λύπη 
εξάγουμε είναι ότι οι καταστροφές που υφίστανται 
τα ολυμπιακά ακίνητα του δήμου μας, τους 
αφήνουν παγερά αδιάφορους. 

Πάμπολλες φορές επίσης, έχουμε επισημάνει τον 

κίνδυνο αλλά και την αναγκαιότητα 
σύγκλισης ενός Έκτακτου Δημοτικού 
Συμβουλίου, προκειμένου να 
σχεδιάσουμε, να ελέγξουμε και να 
συντονιστούμε μαζί με όλες τις 
εμπλεκόμενες πλευρές έτσι ώστε μια 
ενδεχόμενη θεομηνία να μην μας βρει για 
άλλη μια φορά απροετοίμαστους, θέτοντας 
σε κίνδυνο τις ζωές και τις περιουσίες των 
ανθρώπων αυτής της πόλης. 

Σκοπός μας άλλωστε δεν είναι απλώς 
να καταγγείλουμε ή να αναδείξουμε τα 

προβλήματα αλλά συλλογικά και μέσα από 
προτάσεις να προβλέψουμε το κακό, να λάβουμε τα 
κατάλληλα μέτρα και να φέρουμε τους υπεύθυνους 
προ των ευθυνών τους. 

Εφιστούμε την προσοχή προς πάσα αρμόδια 
αρχή:
l να αφυπνιστεί και να κάνει άμεσες κινήσεις για να 
δοθεί ένα τέλος τώρα στη λεηλασία των 
ολυμπιακών ακινήτων 
l να υπάρξει ο σχεδιασμός για την αποφυγή 
καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα που 
στο δήμο Αχαρνών κοστίζουν ζωές

Η δημοτική αρχή αλλά και το Δημοτικό 
Συμβούλιο δεν είναι άμοιροι ευθυνών και πρέπει να 
έχουν συναίσθηση της ευθύνης των σοβαρών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη των 
Αχαρνών. 

Επικεφαλής Δημοτικής 
Παράταξης «Νέα Δύναμη»

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Ως πολίτης του 
δήµου 
Αχαρνών, 

που γεννήθηκε σε 
αυτό τον τόπο, έχω 
την τύχη να γνωρίζω 
από κοντά τις 
οµορφιές της πόλης 
µας, γεγονός το οποίο 
µου δηµιούργησε 
από νωρίς την επιθυµία να 
οραµατίζοµαι για την πόλη µου 
και να την αγαπώ. 

Παρακολουθώντας από κοντά τις 
εξελίξεις και έχοντας µία πλήρη 
εικόνα των δυνατοτήτων του ∆ήµου 
Αχαρνών, εξαιτίας της ιστορικότητας 
και της γεωγραφικής του θέσης, 
εκτιµώ ότι η πόλη µας έχει πολλές 
δυνατότητες ανάπτυξης. 

Ως δικηγόρος, από τις εµπειρίες 
που έχω αποκοµίσει, έχω την 
πεποίθηση ότι οι θεσµικοί κανόνες θα 
πρέπει να λειτουργούν δίκαια και µε 
γνώµονα το κοινό συµφέρον της 
πόλης αλλά και των πολιτών. Η 
δικαστική εξουσία αποτελεί πυλώνα 
και ταυτόχρονα εγγυητή της 
εύρυθµης λειτουργίας της κοινωνίας. 

∆υστυχώς όµως, όταν ο πολίτης 
έρχεται αντιµέτωπος µε την εξουσία 
εισέρχεται σε έναν απίστευτο 

κυκεώνα  
γραφειοκρατίας και 
αδικείται πολλές φορές 
ακόµη κι αν τα αιτήµατά 
του είναι καθ’ όλα 
δίκαια. Και όταν τελικά 
µία απόφαση 
τελεσιδικίσει και ο 
πολίτης δικαιωθεί 
ακόµα και τότε η 
απόφαση αυτή τις 
περισσότερες φορές, 

δεν εκτελείται. 
Περίτρανη απόδειξη όλων των 

παραπάνω είναι οι πάµπολλες 
τελεσίδικες αποφάσεις στο δήµο 
Αχαρνών, οι οποίες αν και έχουν 
δικαιώσει τους πολίτες ωστόσο δεν 
έχουν εκτελεστεί και οι πολίτες όχι 
µόνο έχασαν τις περιουσίες τους 
αλλά επιπλέον δεν αποζηµιώθηκαν 
γι’ αυτές.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
υπάρχει πειθαρχία ως προς την 
εκτέλεση των αποφάσεων και των 
υποχρεώσεων όχι µόνο από την 
πλευρά των πολιτών αλλά και από 
αυτή του δήµου έτσι ώστε όταν η 
δηµοτική αρχή απαιτεί από τους 
πολίτες να είναι συνεπείς να είναι και 
η ίδια απέναντι σε αυτούς. 

Σταμάτης Βαρελάς 
Δικηγόρος

Παν. Γρηγοριάδης: Τέλος τώρα στη λεηλασία των Ολυµπιακών 
ακινήτων- Σχεδιασµός για την αποφυγή καταστροφών 
από θεοµηνίες που στο δήµο Αχαρνών κοστίζουν ζωές
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Η δεξιά στην Ελλάδα βρίσκεται σε τέτοια ιδεολογική σύγχυ-
ση που από την µία, ακούµε τον αρχηγό της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης να «τιµά την αριστερά και τους αγώνες της» και, 
από την άλλη, να καλωσορίζει τον ΣΥΡΙΖΑ στις «δεξιές» πο-
λιτικές των φόρων. Πραγµατικά,  είναι απορίες άξιον,  εάν η 
καλούµενη ως δεξιά στην Ελλάδα στα κοινωνικά ζητήµατα 
αποφασίζει την υπερψήφιση του τζαµιού στο Βοτανικό, δεν 
αντιδρά στον αφελληνισµό της παιδείας,  υπερψηφίζει το σύµ-
φωνο συµβίωσης των οµόφυλων ζευγαριών, ενώ στα οικο-
νοµικά ζητήµατα θεωρεί ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι αναγκαίος φόρος 
και πως γενικότερα η πολιτική των φόρων είναι κάτι ρεαλιστι-
κό για την αναστύλωση της χώρας. Σε τι άραγε διαφέρει επί 
της ουσίας από την Αριστερά;

Προς αποφυγή οιασδήποτε παρεξηγήσεως: Η κυβέρνη-
ση αυτή δεν είναι ούτε νεοφιλελεύθερη, ούτε δεξιά. Είναι αµι-
γής, ρητώς και κατηγορηµατικώς ΑΡΙΣΤΕΡΗ. Προτιµά την αύ-
ξηση των φόρων έναντι της περιστολής των κρατικών δαπα-
νών. Προτιµά ένα κρατικιστικό ασφαλιστικό σύστηµα έναντι 
ενός κεφαλαιοποιητικού. Προτιµά τον διαµοιρασµό της φτώ-
χειας µε εξισώσεις όλων προς τα κάτω και άρα κατάργησης 
της µεσαίας τάξεως για να έχει µια µόνιµη πηγή ψηφοφόρων. 
Επιζητεί την καθεστωτική κυριαρχία της µέσω επιβολής του 
αφελληνισµού στην παιδεία και δια µέσου των ανοιχτών συ-
νόρων. Προτιµά την απόδοση υπηκοότητας σε λαθροµετα-
νάστες έναντι επίλυσης του δηµογραφικού. Καµία αµφιβολία 
δεν υπάρχει: Είναι ακραίοι, αµετανόητοι µαρξιστές, που δηµι-
ουργούν ταξικές αντιθέσεις για να διαιωνίζουν την ανάγκη 
ύπαρξης τους.

Το καταπληκτικότερο  όλων είναι ότι οι δεξιοί και αριστε-
ροί επιτίθενται στην ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία και η εν συναί-
σθηση, ότι είναι «δικό µου»,  κατατάσσουν  κάποιον στη µε-
σαία τάξη από τη στιγµή από τη στιγµή που διατύπωσε ο Αρι-
στοτέλης στα «Πολιτικά». Η πτώση από την µεσαία τάξη οδη-
γεί τους πολίτες στο να επαναστατούν. Έτσι προέκυψε η 
ένδοξη επανάσταση στην Αγγλία το 1688 και από την πτώση 
της µεσαίας τάξης αναδείχθηκε ο ναζισµός.  ∆εν έχει σηµασία 
εάν η φορολόγηση στην ιδιοκτησία έχει ως στόχο την απο-
συσσώρευση χρηµάτων από τις «ράθυµες» επενδύσεις, στη 

γη, οι οποίες δεν  προσφέρουν καινοτοµία. Από τη στιγµή που 
έχει αποφασιστεί ότι, εάν κάποιος δεν µπορεί να αποπληρώ-
σει τον ΕΝΦΙΑ, τότε το κράτος «δικαιούται να του κατασχέσει 
το σπίτι», τότε έχουµε εξοκείλει στον κοµµουνισµό. 

Πρώτα δηµιουργείς πλούτο, απολύοντας από το δηµό-
σιο, µετατάσσοντας υπαλλήλους, κλείνοντας οργανισµούς 
που δεν προσφέρουν τίποτα, µειώνεις τη φορολογία, την ίδια 
στιγµή που την απλοποιείς και την καθιστάς ενιαία, Και άπαξ 
έχουν πραγµατοποιηθεί όλα αυτά, αρχίζεις να σκέφτεσαι µή-
πως πρέπει να ψελλίσεις περί της φορολόγησης της ιδιοκτη-
σίας των πολιτών. Όµως, αυτή είναι η παρακαταθήκη της µε-
ταπολίτευσης, αφού στο Σύνταγµα του 1974 τα ιδιοκτησιακά 
δικαιώµατα δεν είναι συνδεδεµένα  µε την ατοµική ιδιοκτη-
σία, αλλά µε τις «ανάγκες» του κράτους: «Η ιδιοκτησία τελεί 
υπό την προστασία του κράτους(17,1)».

Γενικότερα, αυτό που πρέπει να καταστεί κατανοητό εί-
ναι ότι ο ΕΝΦΙΑ και κυρίως οι συνέπειες που απορρέουν από 
την αδυναµία αποπληρωµής του είναι πως πρόκειται περί 
ενός κοµµουνιστικού φόρου ΕΠΙΤΑΞΗΣ. Το επιχείρηµα ότι και 
σε άλλες χώρες  του κόσµου ισχύει ο φόρος των ακινήτων 
βρίσκεται στα όρια της γραφικότητας, ιδίως όταν εκστοµίζεται 
από φερόµενους ως δεξιούς. ∆ιότι σε άλλες χώρες ούτε υφί-
σταται η εξαιρετική παράδοση του να κατέχει κάποιος ένα ακί-
νητο ως στοιχείο «νοικοκυροσύνης» ούτε αντιµετωπίζουν τέ-
τοια κρίση, αδυνατώντας να πουλήσουν την ιδιοκτησία τους, 
ακόµα κι αν αυτό επιθυµούν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι πολιτικοί 
εκείνοι που αποφάσισαν αυτήν την ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ενέργεια 
εις βάρος εκείνων που κατέχουν ιδιότητα, πρέπει να βρεθούν 
ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σε γενικές γραµµές στην κοµµουνιστική Ελλάδα έχουµε 
συνηθίσει να τα φορτώνουµε όλα σε αυτούς που έχουν ορ-
γανώσει τη ζωή τους ως υπεύθυνοι οικογενειάρχες και να 
αφήνουµε ανεξέλεγκτους όλους εκείνους που ΠΑΡΑΣΙΤΟΥΝ 
εναντίον τους ως δηµόσιοι «λειτουργοί». Το τραγικότερο από 
όλα, είναι ότι αυτοί οι νοικοκυραίοι, οικογενειάρχες, ιδιοκτή-
τες, προς το παρόν µένουν χωρίς εκπροσώπηση. ΈΩΣ ΠΟΤΕ: 

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Είναι ο ΕΝΦΙΑ  κοµµουνιστικό µέτρο;

Με βάση τον νόµο Γαβρόγλου, οι σηµαιοφόροι και οι πα-
ραστάτες των σχολείων, στις παρελάσεις των εθνικών επε-
τείων, κληρώνονται µεταξύ όλων, ενώ µέχρι τώρα προκρί-
νονταν οι καλλίτεροι µαθητές. Ο νόµος αυτός φαίνεται ότι 
άρχισε ήδη να δηµιουργεί προβλήµατα, όπως στο 5ο ∆η-
µοτικό Κοζάνης. Εκεί κληρώθηκε ένα αλλοδαπό παιδί(Αλ-
βανός), ο οποίος όχι µόνον είναι τελευταίος στην Τάξη, αλ-
λά και «παντελώς αδιάφορος» για τα µαθήµατα όπως ανα-
φέρουν γονείς του σχολείου και σκέφτονται να µην επιτρέ-
ψουν να παρελάσουν τα δικά τους παιδιά.

Ας τα πάρουµε µε την σειρά. Τι είναι η παρέλαση; Είναι 
µνήµη των αγώνων των προγόνων µας, τιµή σε αυτούς οι 
οποίοι θυσιάστηκαν, πίστη στα ιδεώδη για τα οποία πολέ-
µησαν και διαβεβαίωση των παρελαυνόντων ότι και αυτοί 
είναι έτοιµοι να προσφέρουν την ζωή τους για την Πατρίδα. 
Όλα αυτά συγκεντρώνονται στο σύµβολο που προηγείται, 
την Σηµαία. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για τους συµ-
µετέχοντες είναι να δέχονται τα παραπάνω και ιδίως για τον 
σηµαιοφόρο και τους παραστάτες. Από αυτούς δηλαδή, οι 
οποίοι συµφωνούν θα µπορούσε να διεξαχθεί κλήρωση. 
Είτε Έλληνες, είτε αλλοδαποί.  Είναι προφανές ότι η µου-
σουλµάνα που ήταν σηµαιοφόρος την 25η Μαρτίου δεν 
µπορεί να πίστευε στον πόλεµο εναντίον των Τούρκων «για 
του Χριστού την Πίστιν την Αγία». Χονδροειδές επίσης ήταν 
το κατασκεύασµα µε τον Οδυσσέα Τσενάι, ο οποίος δήλω-
σε ότι δεν αισθάνεται Έλληνας, τον έβαλαν να λέει ψέµατα 
και τώρα ακούγεται ότι τον ετοιµάζουν για αρχηγό αλβανι-
κού κόµµατος µε διεκδικήσεις από τήν Ελλάδα, η οποία βέ-
βαια του πλήρωσε τις υποτροφίες να σπουδάσει στην Αµε-

ρική. Εξαίρεση αποτελούν οι Ποµάκοι οι οποίοι δηλώνουν 
ό,τι προθύµως θα πολεµήσουν εναντίον των Τούρκων αν 
χρειαστεί.Επίσης έχουµε πολλά παραδείγµατα ιδεοληψιών 
Ελλήνων, οι οποίοι δεν πιστεύουν στις αρχές που αναφέ-
ραµε. ∆ικαίωµά τους. Ίσως κάποια στιγµή αλλάξουν ιδέες 
και «πιστεύω», όµως σε αυτήν την φάση δεν συνάδει να 
συµµετέχουν στην κλήρωση για παρέλαση. Αντιθέτως 
έχουµε παραδείγµατα αλλοδαπών στην καταγωγή, όπως 
η οικογένεια Αντετοκούµπο, οι οποίοι πιστεύουν στην Ελ-
λάδα, κλαίνε για την σηµαία και αρνήθηκαν να υπογρά-
ψουν αυτόγραφο επάνω της σεβόµενοι την ιερότητά της. 

Έλληνας λοιπόν είναι ο στην συνείδηση πατριώτης και 
αυτό είναι δικαιοσύνη και όχι ο εξ αίµατος, γιατί οδηγούµα-
στε στον ρατσισµό. Να δεχτούµε κάποιο σηµείο του νόµου, 
µε το σκεπτικό ότι η σηµαία δεν είναι βραβείο µαθητικών 
επιδόσεων, γιατί έτσι µπορεί να βρεθεί σηµαιοφόρος ο 
οποιοσδήποτε ανθέλληνας ή και µισέλληνας. Αυτοί δηλα-
δή οι οποίοι καίνε την σηµαία πού κατατάσσονται; Κατά την 
άποψή µας είναι πλανεµένα παιδιά, δηλητηριασµένα από 
την προπαγάνδα, κάποιων συγγενών, πολιτικών κοµµά-
των, δασκάλων, ΜΜΕ και χρειάζονται αντίδοτο για να βρε-
θούν σε λογική και φυσιολογική κατάσταση. Αυτό το φάρ-
µακο µπορούν να το προσλάβουν όταν θα αρχίσουν να 
σκέπτονται χωρίς παρωπίδες, ή σε περίπτωση εθνικής τρα-
γωδίας.
Τελειώνοντας να τονίσουµε ό,τι ο άνθρωπος ο οποίος αγα-
πάει την πατρίδα του, είναι συγχρόνως και πολίτης του κό-
σµου. Αυτός που δεν τιµάει και σέβεται την χώρα του, δεν 
είναι άξιος να είναι πολίτης κανενός τόπου.

Αλέξανδρος Ανδριώτης 
Πολιτευτής της Ένωσης Κεντρώων στην Περιφέρεια Αττικής.

Χρήσιµη ενηµέρωση 

Συνεχίζει τον αγώνα ο Νίκος  Αντωνίου  που 
Ήταν  έκπληξη στις προηγούµενες εκλογες!!!!

Η Σηµαία

Η συζήτηση για τα ανενεργά λατοµεία του ∆ήµου Κρωπίας και τη διαχεί-
ριση των απορριµµάτων της περιοχής, αποτέλεσε ένα κορυφαίο δείγµα 
συµµετοχικής ∆ηµοκρατίας και Πλουραλισµού.

Χάρηκα τη συµµετοχή µου, µαζί µε τον Γιώργο Ίσαρη από τα Σπάτα, 
σε µια διαδικασία αλληλεπίδρασης µε τους πολίτες, όπου ο διάλογος 
και οι γόνιµες ιδέες προσέδωσαν στη διαδικασία αξία. Οι κοινωνίες οφεί-
λουν να καταθέτουν την άποψή τους για τα ζητήµατα που τις αφορούν 
και επηρεάζουν τη ζωή και την καθηµερινοτητά τους. Επίσης, η εκάστο-
τε εξουσία πρέπει να συνδιαµορφώνει µε τις κοινωνίες τις θέσεις και τις 
προτάσεις, για να είναι αποδεκτές και εφαρµόσιµες. Οριζόντια και ισότι-
µη σχέση. Γιατί οι κοινωνίες έχουν άποψη και πρέπει να την λένε!

Μαχητικός και πανέτοιµος  εµφανίστηκε ο πο-
λιτευτής της Περιφέρειας Αττικής µε το ψηφο-
δέλτιο της Νέας ∆ηµοκρατίας Νίκος Αντωνί-
ου, πρόσφατα στο Εκρηκτικό ∆ελτίου, του 
Ανδρέa Μυλωνάκη στο ΑΡΤ TV.
● Μεταρρύθµιση στο ∆ηµόσιο για εµάς σηµαί-
νει τρία πράγµατα: Αξιοκρατία. Αξιολόγηση. ∆ι-
καιοσύνη.
● Το αφήγηµα της πολιτικής µας παραµένει στα-
θερό: Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσε-

ων, σταθερό φορολογικό καθεστώς, για τουλά-
χιστον µια 15ετία, ώστε να έρθουν νέες επενδύ-
σεις στην χώρα µας, να ανοίξουν νέες θέσεις ερ-
γασίας και κατ’ επέκταση να έλθει η ανάπτυξη!

Σκοπός µας του είναι να καταθέσουµε ένα 
πλαίσιο προτάσεων που θα απελευθερώνει τις 
υγιείς δυνάµεις της επιχειρηµατικότητας και θα 
δίνει τη δυνατότητα, πάλι, στη µικροµεσαία επι-
χείρηση, κατεξοχήν, να σταθεί στα πόδια της και 
να διεκδικήσει δικαίωµα στην ανάπτυξη.

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

∆ιαγραφή οφειλής εξαιτίας παράλειψης του ΙΚΑ
 Συγκεκριµένα ο πολίτης είχε ζητήσει από το 2005 
να ρυθµιστούν, σύµφωνα µε τον τότε ισχύσαντα 
νόµο, οι οφειλές της εταιρείας του, η οποία είχε 
τεθεί σε αδράνεια ήδη από το 2002. Η αίτησή του 
όµως παρέµενε σε εκκρεµότητα, λόγω αδράνει-
ας της διοίκησης να την διεκπεραιώσει, και αντί 
αυτού, µµετά την παρέλευση χρονικού διαστή-
µατος µµεγαλύτερου της δεκαετίας, τον Ιούλιο 
του 2016, έλαβε «Πίνακα Ληξιπρόθεσµων Χρε-
ών Οφειλέτη» σύµφωνα µε τον οποίο το οφει-
λόµενο ποσό είχε υπερδιπλασιαστεί. Επιπρόσθε-
τα το ΙΚΑ προχώρησε σε δέσµευση τραπεζικών 
λογαριασµών των οµόρρυθµων εταίρων .

Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι η αρχική 
αίτηση της εταιρείας για ρύθµιση της οφειλής ού-
τε ερευνήθηκε µε το κατάλληλο τρόπο, ούτε δι-
εκπεραιώθηκε κανονικά. Ενδεικτικά τέσσερα 
ολόκληρα χρόνια µµετά την υποβολή της αίτη-
σης ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία, «για την διε-
νέργεια του ελέγχου» τα οποία όπως προέκυψε 
είχαν ήδη υποβληθεί µε την κατάθεση της αρχι-
κής αίτησης και προφανώς είχαν χαθεί.

Την ευθύνη όµως για την ανεύρεσή τους εί-
χε η υπηρεσία όπως και την ευθύνη για την όποια 

καθυστέρηση από την µη αξιοποίησή τους. Στην 
Τοπική ∆ιοικητική Επιτροπή που θα εξέταζε την 
ένσταση του ενδιαφεροµένου επισηµάνθηκε ότι 
η παράλειψη της διοίκησης να διεκπεραιώσει 
έγκαιρα την υποβληθείσα αίτηση ρύθµισης των 
οφειλών είχε σαν αποτέλεσµα την διόγκωσή της 
µε πρόσθετα τέλη γεγονός που δεν θα συνέβαι-
νε αν το υποκατάστηµα ήταν συνεπές στις υπο-
χρεώσεις του.

Για το λόγο αυτό ζητήθηκε να µην επιβαρυν-
θεί η εταιρεία µε πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις 
χρονικών περιόδων για τις οποίες δεν φέρει ου-
σιαστικά την ευθύνη των καθυστερήσεων στην 
αποπληρωµή τους ή στη µη υπαγωγή στις σχετι-
κές ρυθµίσεις. Η Τοπική ∆ιοικητική Επιτροπή 
λαµβάνοντας ρητά υπόψη τα παραπάνω απάλ-
λαξε την εταιρεία από τα πρόσθετα τέλη, δεχόµε-
νη την υπαιτιότητα του ΙΚΑ και την εξ αυτής προ-
κληθείσα διόγκωση της οφειλής.

Η ως άνω απόφαση καταδεικνύει στο µέγι-
στο δυνατό επίπεδο ότι και πρέπει και µπορούµε 
να εµπιστευτούµε την Ελληνική ∆ικαιοσύνη, 
προς αποκατάσταση της αδικίας και της παρανο-
µίας που υφίστανται οι  Έλληνες πολίτες.  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος
της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

Ευρώπη Κοσµίδη: Πολίτες ∆εύτερης κατηγορίας!

Α πορία προκαλεί η ευκολία 
µε την οποία η περιφε-
ρειάρχης κα ∆ούρου προ-

χωρά στη δηµιουργία χωµατερών 
σε τρία σηµεία στο Κορωπί µετα-
τρέποντας το, από τη πίσω πόρτα, 
σε ένα σκουπιδότοπο.

Το γεγονός ότι η σχετική από-
φαση αναρτήθηκε στα µέσα Αυ-
γούστου αυτό αποδεικνύει. Αλλά 
υπάρχουν ακόµα χειρότερα σηµεία 
σε µία υπόθεση που δηµιουργεί 
πολλά ερωτήµατα. 

Γιατί ενώ ήδη 2 νόµοι, του 2003 
και του 2013, είχαν οριοθετήσει 3 
θέσεις, 2 στην Κερατέα και 1 στο Κορωπί για 
τη δηµιουργία σηµείων υποδοχής εγκατα-
στάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, 
η διοίκηση της κας ∆ούρου ενέταξε ανενερ-
γά λατοµεία; 

Γιατί δεν προηγήθηκε καµία µορφή αν 
όχι δηµόσιας διαβούλευσης, τουλάχιστον 
ενηµέρωσης και εν συνεχεία συνεργασίας 
µε τον ∆ήµο Κρωπίας, ο οποίος είναι αυτός 
που επιβαρύνεται άµεσα; Η αριστερά που 
διαφηµίζει πως οι αποφάσεις παίρνονται µε 
γνώµονα το κοινό καλό και λαµβάνοντας 
υπόψη τους πολίτες γιατί προχώρησε σε 
µία τέτοια κίνηση; Και ειλικρινά διερωτώ-
µαι αν είναι σύµφωνα τα στελέχη της πα-
ράταξης ∆ούρου, πολλοί από τους οποί-
ους είναι γνωστοί για τις ειλικρινείς ευαι-
σθησίες τους, ειδικά για περιοχές που 
έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες και προβλή-
µατα, όπως το Κορωπί. 

Γιατί να επιβαρυνθεί µία περιοχή της Πε-

ριφέρειας τα απόβλητα της Αθήνας και γιατί 
να υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά; 

Μήπως το Κορωπί είναι ασήµαντο αριθ-
µητικά, άρα και σε ψήφους σε σχέση µε τον 
∆ήµο της Αθήνας; Και τέλος γιατί οι περιοχές 
της νοτιοανατολικής Αττικής έχουν αποκλει-
στεί από το ΚΕΛ της Ψυτάλλειας; 

Το θέµα δεν είναι τόσο απλό και θα επα-
νέλθω αν δεν υπάρξουν συγκεκριµένες απα-
ντήσεις. 

Αυτό που ωστόσο θέλω να γίνει σαφές σε 
όλα τα επίπεδα είναι πως οι πολίτες της Περι-
φέρειας Αττικής και όσοι ασχολούµαστε µε 
τα κοινά, δεν θα επιτρέψουµε την περαιτέρω 
υποβάθµιση της περιοχής. Είµαστε ήδη στο 
περιθώριο. ∆εν θα επιτρέψουµε!

*Η κα Ευρώπη Κοσµίδη 
είναι Πολιτική Μηχανικός, 

      Υποψήφια Περιφερειακή 
Σύµβουλος και 

       Υποψήφια Βουλευτής της Ν∆
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Σερβίρουµε και προσφέρουµε

Καφέδες, όλων των ειδών
Ροφήµατα,
Μπαγκέρες,
Σφολιάτες, 

Κρέπες,
Κρέπες γλυκιές, 

Burgers,
Club Sanwitches,

Spaghetti,
Σαλάτες, 
Πατάτες, 

Αναψυκτικά, 
Χυµοί,

Φυσικοί χυµοί, 
Επιδόρπια

Ο εργασιακός χώρος
ως παράγοντας Ποιότητας Ζωής. (1ο  µέρος)
Ο Φρόυντ (Freud) έλεγε ότι για να ήµαστε 
ισορροπηµένοι στη ζωή, πρέπει να διατηρού-
µε σε ισορροπία το τρίπτυχο: αγάπη-εργασία-
παιχνίδι.

Εξετάζοντας σε βάθος την έννοια της εργα-
σίας, διαπιστώνουµε ότι δεν οδηγεί µόνο στην 
απόκτηση εισοδήµατος, αλλά και στη αίσθηση 
της δηµιουργικότητας, που είναι βασική προϋ-
πόθεση για την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης 
και την απόλαυση της εργασίας, αλλά και της 
ίδιας της ζωής.

Ο εργαζόµενος καλείται να αποδίδει και να 
συνεργάζεται.  Πρέπει να έχει συγκεκριµένες δε-
ξιότητες, φυσικές και διανοητικές δυνατότητες και 
φυσικά την απαραίτητη διάθεση και το κίνητρο. 

Ο εργαζόµενος που αντιλαµβάνεται την ερ-
γασιακή αρένα ως καθοριστική  για την πορεία 
του προς την αυτό-βελτίωσή του και την εξέλι-
ξή του, θα  έχει την ανάγκη να ελέγξει την πραγ-
µατικότητα, που αντιµετωπίζει εκεί και να προ-
σαρµοστεί σε αυτήν.  Θα πρέπει να ανταπεξέλ-
θει σε πρωτόγνωρες περιστάσεις ή και σε αυτές 
που είναι δύσκολο να διαχειριστεί κι έτσι τελικά 
θα εξαρτηθεί από την ιδιοσυγκρασία του, τους 
υποστηρικτικούς του µηχανισµούς και την 
εµπειρία του, η επαγγελµατική του πορεία . 

Η εργασία δεν περιλαµβάνει µόνο το εργα-
σιακό αντικείµενο, τους εργοδότες και τους συ-
νεργάτες, αλλά και το χώρο στον οποίο εκτυ-
λίσσεται κάθε διαδικασία στο πλαίσιο αυτής 
της εργασίας. 

Οι έρευνες έχουν δείξει τον σηµαντικότατο 
ρόλο που παίζει το ίδιο το περιβάλλον της ερ-
γασίας, ως χώρος πολλαπλών ερεθισµάτων 
και το αντίκτυπο που έχει στην αποτελεσµατι-
κότητα των εργαζοµένων και στην εξέλιξη της 
επιχείρησης. Μπορεί αυτό να αποτελέσει έναν 
από τους υποστηρικτικούς µηχανισµούς των 
εργαζοµένων, αλλά µπορεί και να γίνει ανα-
σταλτικός παράγοντας στην πρόοδό τους και 
στις συνεργασίες τους.

Ενδεικτικά θα αναφέρω έρευνα που έγινε 
πάνω στη σχέση του ύψους ενός δωµατίου και 
στην απόδοση των συµµετεχόντων, που εξετά-
στηκαν σε τεστ δηµιουργικότητας µέσα σε αυ-
τό. Η σύγκριση αφορούσε σε δυο ίδια δωµά-
τια µε µοναδική διαφορά στο ύψος τους, που 
ήταν 60 εκατοστά (0.6µ). Στα ταβάνια τοποθε-
τήθηκαν κάποια εκκρεµή ώστε να γίνει διακρι-
τό το ύψος. Οι συµµετέχοντες ήταν πιο δηµι-
ουργικοί, όταν έκαναν τα τεστ στο πιο ψηλοτά-
βανο δωµάτιο και η εξήγηση είναι ότι οι άν-
θρωποι βρισκόµενοι σε ψηλοτάβανους 
χώρους νοιώθουµε µια αίσθηση ελευθερίας κι 
έτσι µειώνεται η αίσθηση του περιορισµού λό-
γω του χώρου. Αυτή η αίσθηση ελευθερίας 
αντίστοιχα µεταφέρεται και στον τρόπο σκέψης 
και συνεπώς στο βαθµό δηµιουργικότητας.

Στο σχεδιασµό ενός χώρου καλό είναι αρχι-
κά να λαµβάνονται υπόψη οι διαχρονικές προ-
τιµήσεις των ανθρώπων, όπως φαίνονται µέσα 
από την ιστορία της ανθρωπότητας κι έχουν πε-
ράσει στο συλλογικό µας ασυνείδητο. Οι πρό-
γονοί µας επέλεγαν τις σαβάνες, περιοχές µε δι-

άσπαρτα δέντρα και κοντά στο υγρό στοιχείο. 
Ως κυνηγός και συλλέκτης, ο άνθρωπος προτι-
µούσε να βρίσκεται σε χώρους που του παρεί-
χαν προστασία, αλλά και τη δυνατότητα µεγά-
λης προοπτικής, ώστε να µπορεί να παρατηρεί 
όσα συνέβαιναν γύρω του, αλλά και σε αρκετή 
απόσταση από αυτόν. Επιπλέον ήθελε να βλέ-
πει τον εξωτερικό χώρο µε το πράσινο και το 
υγρό στοιχείο, γιατί συνδέονταν µε την ανάγκη 
του για τροφή  και νερό, αλλά και τις κοινωνικές 
του συναναστροφές.  Έτσι οι περισσότεροι απο-
λαµβάνουµε να βρισκόµαστε σε προστατευµέ-
νους χώρους, από όπου όµως µας δίνεται η δυ-
νατότητα να παρατηρούµε εκτεταµένες φυσικές 
περιοχές όπως τα πάρκα και η θάλασσα. Στην 
εποχή µας, αυτές οι συνθήκες, ίσως δεν δηµι-
ουργούν θέµα επιβίωσης, όµως παραµένουν 
σηµαντικές για το ευζήν µας, αλλά και για την 
παραγωγικότητά µας.  

Εργασιακοί χώροι στους οποίους νοιώθου-
µε εκτεθειµένοι και χωρίς τη δυνατότητα της θέ-
ας, θεωρούνται ακατάλληλοι, γι’αυτό όταν κα-
θόµαστε µε την πλάτη προς την πόρτα και επι-
πλέον σε ένα γραφείο δίχως παράθυρα νιώθου-
µε άβολα. 

Η θέα της φύσης, έχει αποδειχθεί ότι µειώ-
νει το άγχος και την τάση των µυών. Έρευνα του 
Ulrich, έδειξε ότι µετεγχειρητικοί ασθενείς ξα-
πλωµένοι δίπλα σε παράθυρα µε θέα στη φύση 
είχαν ταχύτερη ανάρρωση και χρειάστηκαν λι-
γότερα παυσίπονα, απ’ότι ασθενείς των οποίων 
τα παράθυρα είχαν θέα σε τοίχους. Είναι απολύ-
τως αναγκαία η ύπαρξη φυσικού φωτισµού για 
τον άνθρωπο. Το φυσικό φως ρυθµίζει τους κιρ-
καδικούς ρυθµούς, τους βιορυθµούς µας και 
βοηθάει στην ποιότητα του ύπνου, ενώ ταυτό-
χρονα µειώνει την αρτηριακή πίεση και ενισχύ-
ει το ανοσοποιητικό µας.

Κατά την εργασία, απαιτείται διανοητική 
και φυσική προσπάθεια , άρα και συγκεκριµέ-
νες αντοχές. Η διανοητική προσπάθεια απαι-
τεί στοχευµένη ή κατευθυνόµενη προσοχή και 
µπορεί να οδηγήσει σε νοητική κούραση, αν 
δεν υπάρξει ανακούφιση.  Στη συνέχεια ακο-
λουθεί µείωση της αποδοτικότητάς και της 
ικανοποίησής µας, εφόσον η ενέργεια του ορ-
γανισµού έχει εξαντληθεί.

Ερεθίσµατα, οπτικά, ακουστικά ή/και 
οσφρητικά, ειδικά όσα είναι απρόβλεπτα, ενδέ-
χεται να αποτελέσουν σηµαντική απόσπαση 
προσοχής, που σηµαίνει µειωµένη ικανότητα 
συγκέντρωσης. Η µειωµένη ικανότητα συγκέ-
ντρωσης µπορεί να έχει σοβαρές κι επικίνδυνες 
επιπτώσεις που ποικίλουν, από µικρά λάθη έως 
και πολύ µεγάλα, από εκνευρισµό κατά την αλ-
ληλεπίδραση µε τους συναδέλφους, µέχρι και 
το σηµείο µεγάλης ευερεθιστότητας, αλλά και 
κοινωνικής ανευθυνότητας.

Ο σωστός σχεδιασµός του χώρου εργασί-
ας, σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών του, 
είναι άµεσης προτεραιότητας για την Ποιότητα 
Ζωής, µικρών και µεγάλων κι έχει πολλές πα-
ραµέτρους, οπότε θα ασχοληθώ µε το θέµα 
αυτό περαιτέρω.

Η  «Ποιότητα Ζωής», 
στην ζωή µας!
 Από την Λίνα Παρασκευοπούλου: Περιβαλλοντικός ψυχολόγος MSc - 

µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.

Η ΠΕΝΑ
Bιβλιοπωλείο - Είδη Γραφείου - ∆ώρα

ΈΝΤΥΠΑ 

◗ Είδη  Γραφείου

◗ Είδη Ζωγραφικής

◗ Είδη Νηπίου 

◗ Κασετίνες 

◗ Πορτοφόλια 

◗ Αναλώσιµα

– Τιµές ασυναγώνιστες, χονδρική - λιανική
– Εξυπηρέτηση µε ευγένεια και ανθρώπινο πρόσωπο

∆ΩΡΑ
◗ Σχολικά
◗ Τσάντες
◗ Βιβλία

◗ Κλασέρ
◗ Παzλ
◗ FAX

◗ Φωτοτυπίες

Είδη  Γραφείου

Είδη Ζωγραφικής

◗

◗

◗

◗ Φωτοτυπίες

Πάρνηθος 185 • Αχαρνές • Τ.Κ. 13675 • Τηλ. 210 2404118  
E-mail:  dimitrisstoulis@gmail.com
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Τρως & πίνεις
Οοοσο Θες µε 12€ το άτοµο

Αναλαµβάνουµε τις Ευχές σας, τις εορτές σας, Αρραβώνες, Γάµους, Βαφτίσια, κλπ

Πλούσιο µενού: Θαλασσινά, νηστίσιµα, Ψαρόσουπα, Κρεατικά.

ΜΕΝΙ∆Ι:  Γ. Κατσανδρή 1 - Πλατεία Αγίου Γεωργίου.
Τηλ. 210 2400278 - Facebook: Βολιώτης, Μενίδι

Ανοιχτά
από

το πρωί

Ο ΒΟΛΙΏΤΗΣ

Π αρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού πραγ-
µατοποιήθηκε προγραµµατισµένη συνάντηση µε τους ∆ιευθυ-
ντές των ∆ηµοτικών Σχολείων και τους Προϊσταµένους των Νη-

πιαγωγείων του ∆ήµου Αχαρνών, η οποία διοργανώθηκε από τη Σχο-
λική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών.  
Όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός: «Όλες οι 
Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµι-
ας Εκπαίδευσης έχουν θέσει ως κύρια προτεραιότητα, τη διευκόλυνση 
της λειτουργίας των ∆ηµοτικών και Νηπιαγωγείων και την καλυτέρευ-
ση των συν-
θηκών µόρ-
φωσης των 
µαθητών στα 
σχολεία του 
∆ήµου Αχαρ-
νών,  µέσα 
από την εποι-
κοδοµητική 
συνεργασία 
µε τη σχολική 
κοινότητα. Ο 
∆ήµος Αχαρ-
νών είναι «κοντά» στα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών, ώστε να εκπλη-
ρώσει στο ακέραιο την αποστολή του, να υποστηρίξει τις κτιριακές υπο-
δοµές και να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια σε µαθητές και εκπαιδευτι-
κούς»

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτρο-
πής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας Καρυδάκης ανάφερε ότι, η ∆η-
µοτική Αρχή και η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στοχεύ-
ουν στη στενή συνεργασία µε τη Σχολική κοινότητα, ώστε να δηµιουργη-
θεί, ασφαλές και δηµιουργικό περιβάλλον και καλύτερες συνθήκες εργα-
σίας, που θα οδηγήσουν τους µαθητές στην πρόοδο και την επιτυχία.

Ο κ. Καρυδάκης ενηµέρωσε τους ∆ιευθυντές των ∆ηµοτικών Σχολεί-
ων και τους Προϊσταµένους των Νηπιαγωγείων του ∆ήµου Αχαρνών για 
το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής, για τις εργασί-

ες που έγιναν κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και για την καταγραφή των 
προβληµάτων των σχολείων.

Όπως ανάφερε, κατά την πρώτη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου µεγιστο-
ποιήθηκαν οι παρεµβάσεις της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαί-
δευσης σε συνεργασία µε τις Αντιδηµαρχίες του ∆ήµου Αχαρνών, Τεχνι-
κών Έργων, Καθαριότητας,  Περιβάλλοντος και Πρασίνου και πραγµατο-
ποιήθηκαν όσες εργασίες ήταν αναγκαίες, ώστε µε το χτύπηµα του πρώτου 
κουδουνιού τα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών να είναι καθ’ όλα έτοιµα να 
υποδεχτούν τους µαθητές του ∆ήµου Αχαρνών. Παράλληλα, ολοκληρώ-

θηκε και η δια-
δικασία τοπο-
θέτησης καθα-
ριστριών για τη 
καθαριότητα 
των σχολικών 
µονάδων για τη 
νέα χρονιά, οι 
οποίες απασχο-
λούντα ι  µε 
σύµβαση έρ-
γου και έχουν 
επιλεγεί βάσει 

αντικειµενικών κριτηρίων, όπως αυτά προβλέπονταν στην µε αριθµό πρω-
τοκόλλου 1416/13-7-2017 σχετική Προκήρυξη. 

 Γνωστοποιήθηκε επίσης, η πραγµατοποίηση της κατανοµής της Β  ́δό-
σης των λειτουργικών δαπανών για το 2017 στα Νηπιαγωγεία και στα ∆η-
µοτικά σχολεία, ενώ αναµένεται σύντοµα και η κατανοµή της Γ΄ δόσης των 
λειτουργικών δαπανών  2017, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα σχολείο 
του ∆ήµου Αχαρνών δεν µένει χωρίς πόρους για την κάλυψη των λειτουρ-
γικών δαπανών.

Στη συνάντηση µε τους ∆ιευθυντές ∆ηµοτικών και Νηπιαγωγείων του 
∆ήµου Αχαρνών, παραβρέθηκε επίσης, ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτι-
σµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Στάθης Τοπαλίδης και η πρόεδρος 
της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κα Γεωργία Ευθυ-
µιάδου.

Οµιλία για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιµερ 
στα µέλη των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών

Ενηµερωτική οµιλία για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιµερ µε τίτλο «Σου 
περνάει απ’ το µυαλό; Η νόσος Αλτσχάιµερ µας αφορά όλους», είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα µέλη των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών, 
την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο ∆ηµαρ-
χείο Αχαρνών, που διοργάνωσε η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών 
(∆Η.Φ.Α.). Η ενηµέρωση των παρευρισκόµενων έγινε από την κα Παρα-
σκευή Σακκά, Νευρολόγο – Ψυχίατρο, Πρόεδρο της Εταιρείας Αλτσχάιµερ 
Αθηνών και Πρόεδρο του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την άνοια και την 
κα Ελένη Μαργιώτη,  Νευρολόγο, Συντονίστρια του Κέντρου Ηµέρας για 
άτοµα µε άνοια στο Μαρούσι.

Η οµιλία για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιµερ εντάσσεται στις δράσεις 
και εκδηλώσεις της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.) µε αφορµή 
την Παγκόσµια Ηµέρα για την 3η Ηλικία που εορτάζεται κάθε χρόνο την 
1η Οκτωβρίου. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώρ-
γος ∆ασκαλάκης καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους καταξιωµένους επι-
στήµονες που συµµετείχαν στην οµιλία, ενώ εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχα-
ριστίες του και προς το προσωπικό της ∆Η.Φ.Α. που κάνει πράξη την βού-
ληση της ∆ιοίκησης, για τη φροντίδα και το ενδιαφέρον προς τα άτοµα της 
3ης ηλικία. Στην οµιλία για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιµερ που διοργά-
νωσε η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών παραβρέθηκε και ο Αντιδήµαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Σταύρου. 

Ενηµερωτική  συνάντηση του ∆ηµάρχου  µε τους ∆ιευθυντές
∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του ∆ήµου Αχαρνών
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Α πό την αρχή του έτους (2017) έχουν κα-
ταγραφεί στην Ευρώπη (Ιταλία, Ρουµα-
νία, Γερµανία, Ελλάδα κα), αυξηµένοι 

αριθµοί ασθενών µε ιλαρά που έχει κινητοποιήσει 
τις αρµόδιες αρχές και έχει ενσπείρει ανησυχία και 
φόβο για επανεµφάνιση παλαιών ξεχασµένων επι-
δηµικών νόσων.

Η θορυβώδης αυτή επάνοδος της νόσου έρ-
χεται την στιγµή που το κίνηµα εναντίον των εµβο-
λιασµών έχει αποκτήσει αρκετή ισχύ κυρίως στις 
ευρωπαϊκές χώρες. Είναι δύσκολο για κάποιον 
που δεν ασχολείται επί µακρόν µε την υπόθεση να 
καταλάβει τι ακριβώς συµβαίνει. Θα προσπαθήσω 
µε λίγα λόγια να παρουσιάσω τα πράγµατα όπως 
τα έχω αντιληφθεί. 

Γνωρίζουµε ότι κατά το παρελθόν και ανά δι-
αστήµατα, συνέβαιναν µεγάλες  επιδηµίες (πχ  
Αρχαία Αθήνα, Μαύρος θάνατος, Ισπανική Γρίπη 
κτλ ) που επηρέασαν ή  άλλαξαν τον ρου της Ιστο-
ρίας. Στα ενδιάµεσα ξεσπούσαν µικρότερα επιδη-
µικά κύµατα που άφηναν πίσω τους και αυτά 

αναρίθµητες ανθρώπινες τραγωδίες. Όµως τα τε-
λευταία 70 χρόνια περίπου, η πρόοδος στις βιοε-
πιστήµες  άλλαξε το σκηνικό. Τα περιστατικά των 
παλαιών γνωστών µεταδοτικών  νόσων είναι 
πλέον τόσο σπάνια που αξίζει να αναφερθούν 
στα δελτία ειδήσεων.

Η θνησιµότητα  οι αναπηρίες και τα χρόνια 
προβλήµατα  που αφήνουν τα νοσήµατα ξεχά-
στηκαν  και η καινούργια γενιά γονέων δεν τα 
έχει δει ποτέ. Αντιθέτως,  όποια παρενέργεια  
του εµβολίου πραγµατική ή φανταστική εµφα-
νίζεται γίνεται αµέσως γνωστή στο µεγάλο χω-
ριό του διαδικτύου.

Γιατί άραγε υπάρχει  αυτό αυξανόµενο ρεύµα 
εναντίον του εµβολιασµού; Τι τροφοδοτεί αυτήν 
την άρνηση;  Πιστεύω ότι σε κάθε κοινωνία υπάρ-
χει ένας αριθµός ατόµων  µικρός ή µεγαλύτερος 
που αµφισβητούν τα καθιερωµένα και τα επιβε-
βληµένα. Άλλοτε τα επιχειρήµατα τους είναι λογι-
κοφανή  άλλοτε απλοϊκά. Η αµφισβήτηση αυτή 
τροφοδοτείται από την καχυποψία που γεννά η 
αποκόµιση µεγάλων κερδών από τις µεγάλες φαρ-
µακευτικές εταιρείες που παράγουν τα εµβόλια κα-
θώς και από  τα απαραίτητα σκάνδαλα χρηµατι-
σµού και διαφθοράς που τα συνοδεύουν.

Η αµφισβήτηση αυτή, ανάλογα  µε την περι-
οχή που εκδηλώνεται, λαµβάνει και την αντίστοι-
χη αιτιολόγηση και εξήγηση.  Σε κάποιες χώρες οι 
λόγοι είναι θρησκευτικοί (Ολλανδία) -ιοί και µι-
κρόβια είναι µέρος της ∆ηµιουργίας- αλλού (Γερ-
µανία) τα λοιµώδη νοσήµατα θεωρούνται ψυχο-
σωµατικές ασθένειες. Στις αγγλοσαξονικές χώρες 
κυριαρχούν ψευδοεπιστηµονικές θεωρίες που 
καλύπτουν µαλθουσιανικές ή δαρβινικές από-

ψεις (οι επιδηµίες  βοηθούν στον έλεγχο του µε-
γέθους του πληθυσµού ή συντελούν στην εξέλι-
ξη των ειδών, και του ανθρώπου, εξοντώνοντας 
µε την φυσική επιλογή τους επίνοσους και φιλά-
σθενους). ∆ηµοσίως,  αναφέρονται συνήθως  σε 
κινδύνους από τις επιπλοκές των εµβολίων πραγ-
µατικές ή και φανταστικές.

 Το αποτέλεσµα είναι να µεγαλώνουν οι αριθ-
µοί των ανεµβολίαστων µε αποτέλεσµα να ξε-
σπούν κατά διαστήµατα επιδηµίες περιορισµένης 
έκτασης αλλά µε πραγµατικές συνέπειες για τα ευ-
άλωτα άτοµα. Αυτό ακριβώς συµβαίνει και τώρα. 
Το ποσοστό των εµβολιασθέντων  ή ανθεκτικών 
ατόµων έπεσε κάτω από το 95% του γενικού πλη-
θυσµού και τα παιδιά µικρότερα των 5 ετών που 
δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τον εµβολια-
σµό πληρώνουν το τίµηµα.

Βεβαίως η υποχρέωση των γονέων να φρο-
ντίζουν τα παιδιά τους υπερέχει της κοινωνικής 
ευθύνης που έχουµε έναντι των συµπολιτών µας. 
Όµως οι συνέπειες µιας νοσήσεως  που µπορεί να 
αφήσει προβλήµατα για το υπόλοιπο της ζωής 
ενός παιδιού είναι αρκετά ισχυρό κίνητρο για να 
δικαιολογήσει επίσπευση του εµβολιαστικού 
προγράµµατος ανεξάρτητα από τους προβληµα-
τισµούς για τα οικονοµικά κίνητρα των παραγω-
γών των εµβολίων.

∆εν είναι τυχαίο ότι το τρέχον πρόβληµα εµ-
φανίστηκε µε την µορφή της ιλαράς µιας τυπικά µε-
ταδοτικής παιδικής νόσου που πολλοί βιάστηκαν 
να την θεωρήσουν εξαφανισµένη και σε µερικές 
χώρες  (Βρετανία, Ιαπωνία) πειραµατίστηκαν µε την 
κατάργηση του εµβολιασµού προφανώς µε µονα-
δικό κίνητρο τον περιορισµό των δαπανών .  ∆υ-

στυχώς,  όταν το ποσοστό των εµβολιασθέντων  (ή 
γενικά των ατόµων µε ανοσία) πέσει κάτω από το 
95% του συνολικού πληθυσµού τότε η εµφάνιση 
επιδηµικού κύµατος είναι θέµα συγκυρίας. Και δεν 
είναι µια ασθένεια  που ο κόσµος την περνούσε  
ούτως ή  άλλως χωρίς πολλούς γιατρούς και δια-
δικασίες. Ο ετήσιος φόρος στην καχυποψία και 
στην ασυνείδητη φηµολογία στην περίπτωση της 
ιλαράς, ανέρχεται παγκοσµίως στις 120-150 χιλιά-
δες νεκρούς. 

Τα παρεπόµενα µιας νοσήσεως από ιλαρά γε-
µίζουν αρκετές σελίδες στα σχετικά συγγράµµατα.  
Αναφέρω µερικές επιπλοκές όπως  µεγαλοκυττα-
ρική πνευµονία, παγκρεατίτιδα µε εµφάνιση παιδι-
κού διαβήτη, εγκεφαλίτιδα µε νοητική έκπτωση  
και παράλυση, ή πανεγκεφαλίτιδα µε θανατηφό-
ρα κατάληξη.  Όσο  αυξάνεται ο αριθµός των ασθε-
νούντων  θα εµφανίζονται και οι επιπλοκές της νό-
σου. Είναι αποτυχία της προσπάθειας για πρόλη-
ψη των συνεπειών των νόσων  να έχουµε άτυχα 
άτοµα µε µόνιµες αναπηρίες και προβλήµατα. Όλα 
αυτά θα µπορούσαν να  είχαν προληφθεί  µε 
απλές ενέργειες και  ανώδυνες αποφάσεις,  πολ-
λές από τις οποίες είναι στα χέρια των  γονέων. 

Ο σκεπτικισµός και η διαφορετικότητα στον 
τρόπο που βλέπει κανείς τον κόσµο που µας περι-
βάλλει απετέλεσε συχνά δηµιουργικό κίνητρο για 
άνοιγµα νέων οριζόντων στην σκέψη και στην επι-
στήµη, µερικές φορές όµως ήταν και το προοίµιο 
εγκλωβισµού σε στείρα άρνηση και απώλεια της 
καθαρής µατιάς που προσφέρει η λογική ανάλυ-
ση της πραγµατικότητος.

Αχαρνές 26-9-17
Αναστασία Μπράχου

Η αµφισβήτηση του εµβολιασµού και οι επανεµφανιζόµενες επιδηµίες
 Γράφει

η Αναστασία
Μπράχου

Παιδίατρος
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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

Στεφάνου Γεώργιος
Οφθαλµίατρος

Ειδικευµένος
στην Παιδο-

οφθαλµολογία
Πιστοποιηµένος 
για ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση

ΕΚΘΕΣΗ: Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  88 – ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ.: 6946 362983 & 6983 465812   

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Γιώργος Λαµπριανίδης • Τηλ.: 6947 913499 & 6987 300364

 ● ΣΑΛΟΝΙΑ ● ΚΑΜΑΡΕΣ
● ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

● ΚΑΝΑΠΕ∆ΕΣ 
● ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 

● ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ 
● ΚΑΡΕΚΛΕΣ ● ΝΤΙΒΑΝΙ

● ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΛΑ 
● ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΑ LATEX

● ΣΥΝΘΕΤΑ ● ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 
● ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

Στα µέτρα που θέλετε
ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

«Ραντεβού στης Μαριώς»
«Ραντεβού στης Μαριώς» ο νέος χώρος 

εκδηλώσεων στην κεντρική πλατεία Αχαρνών
στην οδό Παπαδηµητρίου 8 (πίσω από 

τον Άγιο Βλάσση) είναι ένας εναλλακτικός,  
µοντέρνος χώρος ικανός

να προσφέρει επαγγελµατική φιλοξενία
υψηλής αισθητικής και απαιτήσεων, 

ικανοποιώντας και τον πιο απαιτητικό πελάτη. 
Η Μαρία και η οικογένειά της,

που τηρούν µέχρι σήµερα τα ήθη
τα έθιµα και τις παραδόσεις,

δεσµεύονται για την άριστη διεξαγωγή 
εκδηλώσεων κοινωνικού καθώς και 

επαγγελµατικού χαρακτήρα
µε γνώµονα και οδηγό το µεράκι τους

για συνεργασία και δηµιουργία.
Σε µια υπέροχη, ζεστή και φιλόξενη αίθουσα 

(χωρητικότητας έως 150 άτοµα) είµαστε 
έτοιµοι να οργανώσουµε εκδηλώσεις όπως 
γάµοι, βαπτίσεις, γενέθλια, φιλανθρωπικά 

γεύµατα, επετειακούς εορτασµούς, παρουσίαση 
προϊόντων, εταιρικά γεύµατα,

επαγγελµατικές συναντήσεις καθώς επίσης
και την οργάνωση κηδειών και µνηµόσυνων.

Παπαδηµητρίου 8, Αχαρνές (πίσω από την 
Άγιο Βλάσση) ◆ ΜΑΡΙΑ ΠΡΙΤΣΑ - ΣΤΑΣΗ ◆ 

Τηλ. 2155 602265 ◆ 6972 826162

«Ραντεβού στης Μαριώς»«Ραντεβού στης Μαριώς»«Ραντεβού στης Μαριώς»«Ραντεβού στης Μαριώς»«Ραντεβού στης Μαριώς»«Ραντεβού στης Μαριώς»«Ραντεβού στης Μαριώς»«Ραντεβού στης Μαριώς»«Ραντεβού στης Μαριώς»

Οι παραπάνω επιλογές είναι ενδεικτικές. Με ένα τηλεφώνηµά σας µπορούµε να οργανώσουµε 
κάθε είδους συγκέντρωσή σας σε καθιστό ή µπουφέ και µε το ανάλογο µενού της αρεσκείας σας
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Αχαρναϊκη:  Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές  εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας 

Μια συναυλία - υπερθέαµα είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν το βράδυ της ∆ευτέρας 18 Σε-
πτεµβρίου όσοι παρευρέθησαν στο ∆ηµοτικό Αµ-
φιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης». Η νεοσύστατη 

ορχήστρα της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών και οι ερµη-
νευτές της βραδιάς Κατερίνα Σκρέκη και Νίκος Μπουρνέ-
λης είχαν υποσχεθεί στο µουσικόφιλο κοινό της πόλης 
µας και όχι µόνο, ένα γοητευτικό µουσικό ταξίδι στο ελ-
ληνικό τραγούδι –«από την οπερέτα και τον κινηµατο-
γράφο µέχρι το ελαφρό και το λαϊκό»- υπό το φως των 
αστεριών. 

Οι µουσικοί και ο µαέστρος της ορχήστρας κούρδι-
σαν, λοιπόν, από νωρίς τα µουσικά τους όργανα και έκα-
ναν τις απαραίτητες δοκιµές στον ήχο, ενώ οι τραγουδι-

στές προχώρησαν στην απαραίτητη προθέρµανση της 
φωνής τους, προκειµένου όλα να είναι έτοιµα για την µε-
γάλη βραδιά. 

Όλα κύλισαν άψογα: Μουσικοί και τραγουδιστές τή-
ρησαν στο έπακρο την υπόσχεση τους και το ταξίδι ξε-
κίνησε! Η παρουσιάστρια της βραδιάς και διακεκριµέ-
νη ηθοποιός Γιάννα Μαλακατέ -ένα ακόµη ταλέντο του 
τόπου µας- υπήρξε σε όλη την διάρκεια της βραδιάς 
άφταστη ξεναγός των εκπλήξεων που επεφύλασσε το 
µουσικό ταξίδι, ενώ η φιλική συµµετοχή του Τάκη Κων-
σταντακόπουλου στο τραγούδι ξεσήκωσε και ενθουσί-
ασε. Η Κατερίνα Σκρέκη αποτέλεσε -όπως κάθε φορά 
άλλωστε- την ακαταµάχητη θηλυκή παρουσία της βρα-
διάς µε τις ερµηνείες και τα σκέρτσα της να εκτοξεύουν 

το κέφι σε νέα ύψη. Κορυφαία στιγµή της βραδιάς το 
µουσικό αφιέρωµα του Νίκου Μπουρνέλη στον πατέρα 
του Λεονάρδο Μπουρνέλη –σπουδαίο µουσικό, δεξιο-
τέχνη του µπουζουκιού και συνθέτη που έγινε γνωστός 
και ως «βασιλιάς» του τσιφτετελιού», που έφυγε πρό-
σφατα από τη ζωή. 

Κάπως έτσι, λοιπόν, στο φινάλε της λαµπερής βρα-
διάς παρά τον έναστρο ουρανό το χειροκρότηµα έπεσε 
βροχή, η πρόεδρος Μπαϊρακτάρη Ειρήνη µαζί µε µερι-
κά από τα νεότερα µέλη της Φιλότεχνης Λέσχης µοίρα-
σαν τριαντάφυλλα στους συντελεστές της βραδιάς για 
τα «καλορίζικα».

 Αναδηµοσίευση από  το  φωτορεπορτάζ της  Ελευθε-
ρίας Τριανταφύλλου του http://menidiatis.blogspot.gr

Ήταν και η πρώτη συναυλία από την ορχήστρα της ΦΙ.ΛΕ.Α 

Κατερίνα Σκρέκη και Νίκος Μπουρνέλης επί σκηνής Το κατάµεστο αµφιθέατρο στον λόφο Προφήτη Ηλία Ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος ξεσήκωσε το κοινό

Ραντεβού µε  τη θεατρική οµάδα του συλλόγου Αυλίζας 
στις  24η Σεπτεµβρίου 2017  και την θεατρική παράσταση  
«Πόλη µου έχεις ταλέντο». Στην εν λόγω παράσταση, µια 

οµάδα παιδιών αποφασίζει να επιλέξει τα εξαιρετικά ταλέντα ενός 
∆ήµου µε ιστορία αλησµόνητη. Μέσα από χορό, τραγούδι, ποί-
ηση και γλυκά χαµόγελα παιδιά και έφηβοι εκφράζουν την ανά-
γκη τους να διδαχθούν περισσότερα για τον τόπο τους. Περισσό-
τερα από όσα διατίθενται οι γονείς και οι δάσκαλοι. Αναζητούν 
αχόρταγα πληροφορίες για το θεατρικό, αθλητικό, ιστορικό πα-
ρελθόν του ∆ήµου Αχαρνών και τις µοιράζονται µε το κοινό. 

Η προσπάθεια τους, µας πληµµυρίζει συγκίνηση, διότι πρό-
κειται για µια συνοικία που έχει βιώσει την φρίκη που µαστίζει 
τον τόπο και κατόρθωσε να τη µετουσιώσει σε κάλλος. Παράλ-
ληλα ωστόσο γεννά τον εξής προβληµατισµό: Αρκεί µια εθελο-
ντική προσπάθεια ,όσο σκληρή κι αν είναι να διατηρήσει αθά-
νατο το παρελθόν και αµείωτη την Αχαρναϊκή υπερηφάνεια; Θα 
µπορούσαν να συνεισφέρουν στον αγώνα κατά της λήθης το 
σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον; Τα παιδιά δι-
εκδικούν έναν περίπατο στο βουνό µας µε τον πατέρα, µια πε-
ριήγηση στα ιστορικά µνηµεία του Μενιδίου µε το δάσκαλο, τη 
συµµετοχή στους πολιτιστικούς φορείς. Ζητούν πολλά; Εµείς 
θαρρούµε πως όχι...

Αναδηµοσίευση από  το  φωτορεπορτάζ της  Ελευθερίας 
Τριανταφύλλου του http://menidiatis.blogspot.gr

Ο σύλλογος Αυλίζας ξεδιπλώνει τα ταλέντα της Πόλης µας

Την εκδήλω-
ση τίµησε µε 
την παρου-
σία της η λα-
µπερή τρα-
γουδίστρια 
Ειρήνη Πα-
παδοπούλου

Η αξιαγάπη-
τη Άννα Πε-
τρίδου που 
επιµελήθηκε 
την παράστα-
ση και η πρό-
εδρος της 
δευτεροβάθ-
µιας  σχολι-
κής επιτρο-
πής Ευθυµιά-
δου Γεωργία
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

Λαµπρό  µουσικοχορευτικό  ταξίδι
στην Ελληνική παράδοση το 14ο Στησίχορο
του Λαογραφικού Συλλόγου «ο Κόκκινος Μύλος» 
  Απ’ άκρη σ’ άκρη σε πολλές 
γωνιές της Ελλάδας αλλά και 
της χαµένης πατρίδας µας,   της 
ένδοξης Κωνσταντινούπο-
λης,   ταξίδεψε το κοινό του ο 
Λαογραφικός – Χορευτικός 
Σύλλογος «ο Κόκκινος Μύ-
λος» που το απόγευµα της 
Κυριακής 24 Σεπτεµβρίου πι-
στός στις παραδόσεις διοργά-
νωσε για 14η συνεχή χρονιά 
την καθιερωµένη του εκδήλωση «ΣΤΗΣΙΧΟΡΟ» που πραγµατοποιήθηκε στο κα-
τάµεστο από κόσµο αµφιθέατρο του Κόκκινου Μύλου «Σοφοκλής   Τη βαθιά συ-
γκίνηση αλλά και τον προβληµατισµό που προκάλεσε η οµιλία του διαχρονι-
κού και κορυφαίου στο είδος του χοροδιδασκάλου του Λαογραφικού Συλλό-
γου Αχιλλέα Νταγιάντα καθώς η εκδήλωση ήταν αφιερωµένη στη µνήµη του 
αδικοχαµένου 11χρονου Μάριου,    ήρθαν να αµβλύνουν οι ένδοξοι παραδοσι-
ακοί χοροί και τα τραγούδια που αντήχησαν στο χώρο.   Με αψεγάδιαστα χορευ-
τικά βήµατα και πολλές µουσικές από Μακεδονία,   Ήπειρο,   Κωνσταντινούπολη, 
  ∆ωδεκάνησα,   Επτάνησα Θράκη κ.α,   τα παιδιά του «Κόκκινου Μύλου» µικρά 
και µεγάλα,   έδωσαν επί σκηνής τον καλύτερό τους εαυτό,   αναδεικνύοντας το 
ταλέντο αλλά και την άψογη δουλειά που γίνεται στο Σύλλογο.

  Επιµέλεια –διδασκαλία χορών: Αχιλλέας Νταγιάντας

Ο γάµος της Πωλίνας, κόρη του 
Αντιδηµάρχου Θεόδωρου Συρινίδη

Ένας ιδιαίτερος νεανικός γάµος για την Πωλίνα Συρινίδη και 
τον  Γιάννη [Παπαϊωάννου,   που  ενώθηκαν εις σάρκαν µια 
! Ήταν η  κατάληξη ενός αγνού έρωτα, που  κατέληξε  σε γά-

µο το µεσηµέρι της Κυριακής   1  Οκτωβρίου 2017.
Έχει κάθε λόγο να είναι ευτυχισµένος, ο Αντιδήµαρχος  Θοδω-

ρής  Συρινίδης, αφού µέσα σε ενάµισι χρόνο πάντρεψε και τις δύο 
κόρες του.  Η νύφη έλαµπε από την χαρά της και ήταν εντυπωσια-
κή   στην πιο σηµαντική µέρα της ζωής της. 

Η τελετή έγινε στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών και το γάµο τέλεσε ο 
∆ήµαρχος  Γιάννης Κασσαβός, µε κουµπάρο την Αργυρώ  Πελε-
κού,  παρουσία  των  γονιών τους,  των συγγενών,  φίλων και επι-
σήµων  Ανάµεσα στους καλεσµένους ήταν  ο  βουλευτής  Μάκης 
Βορίδης, ο ∆ήµαρχος  Λουτρακίου  Γιώργος Γκιώνης, ο Πρόεδρος 
της ∆ΗΦΑ Γιώργος ∆ασκαλάκης, η Αντιδήµαρχος  Λουϊζα Κοσµί-
δη, η πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής  Γεωργία 
Τουµανίδου, ο Πρόεδρος του ΣΒΕΕΑ Στάθης Τσελαλίδης, ο  Επιχει-
ρηµατίας της Miss Sandy Τζανής Παναγιώτης κ.α.

Ακολούθησε  το γαµήλιο τραπέζι και γλέντι στην Ταβέρνα  
«Μπούλιος».

Να ζήσουν, να ευτυχίσουν και καλούς απογόνους ευχόµαστε 
στους νεόνυµφους!!!

Στο πλαίσιο αποστολής από την ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Έντα-
ξης ΡΟΜΑ, του Υπουργείου Εργασίας, κλιµάκιο µε επικεφαλής την ει-
δική γραµµατέα Κατερίνα Γιάντσιου, διενήργησε αυτοψία στον καταυ-

λισµό των Ροµά (Αυλίζα/Αγ. Σαράντα, Νεκροταφείο και Κύπρου/Αγ. Σωτήρα) 
καθώς και στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ, από κοινού µε εκπροσώπους της Περιφέ-
ρειας Αττικής και της δηµοτικής αρχής. Οι συµµετέχοντες  ενηµερώθηκαν για τα 
προβλήµατα των Ροµά ενώ στη σύσκεψη που ακολούθησε στο δηµαρχείο 
Αχαρνών, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα µέτρα που πρέπει να ληφθούν άµε-
σα προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης των Ροµά στην τοπική κοινω-
νία. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε:
• Η δηµιουργία πενταµελούς οµάδας στήριξης των Ροµά του δήµου Αχαρνών 

µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ.
• Η υλοποίηση προγραµµάτων στήριξης και απασχόλησης των Ροµά της περι-
οχής.
• Να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξής τους στα προγράµµατα που υλοποιεί το 
Υπουργείο για επιδότηση ενοικίων και ένταξη των παιδιών στα σχολεία.

Από την πλευρά του ∆ήµου, θα πρέπει µέχρι τις 20 Οκτωβρίου να κατατε-
θεί Σχέδιο ∆ράσης για τη στήριξη των Ροµά µέσω συγκεκριµένων προγραµµά-
των ενώ ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός έθεσε το θέµα της παραβα-
τικότητας, ζητώντας καλύτερη αστυνόµευση της περιοχής του καταυλισµού µε 
τη δηµιουργία τοπικού Αστυνοµικού Τµήµατος.

Αναδηµοσίευση από «http://doxthi.gr»

Σύσκεψη για τους Ροµά στις Αχαρνές η ειδική γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Οκτωβρίου 2017  και ώρα  09.30 π.µ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρ-
ναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συ-

ζύγου, Πατέρα, Παππού, Υιού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ  ΣΕΡΕΠΑ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ήµητρα Σερέπα, Κωνσταντίνα Σερέπα,  
Σταµάτιος  και  Μαρία Σερέπα, Ελένη Σερέπα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Ιωάννης, Χαράλαµπος, Λύδια, Σταµατίνα
ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ: ∆ήµητρα χήρα Σταµ. Σερέπα ∆ήµητρα χήρα Κωνστ. ∆άρδανου

 ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την Κυριακή   08    Οκτωβρίου   2017 και ώρα 09.30 

π.µ.  40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου  
- Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας  Συζύγου, Πατέρα,   Αδελφού και Θείου 

ΙΩΑΝΝΗ  ΒΟΥΛΓΑΡΗ  ΤΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σταµατίνα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Παντελής Βούλγαρης,
Σοφία και ∆ηµήτρης Κταποδάς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Γεώργιος και Ιωάννα 
ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ:  Αναστασία Χήρα ∆ηµοσθένη Τούντα, 

Ελένη Μαρίνη 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφέ  IN VIVO

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Οκτωβρίου2017 και ώρα 9.30 π.µ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – 

Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας, 
Συζύγου, Κόρης, Αδελφής και Φίλης. 

ΑΝΤΑΣ  ΠΛΑΤΑΝΑ -  ΤΣΑΜΑΛΗ (Ιατρός)
 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Μαρία Πλατανά, 
Αναστάσιος και Φωτεινή Τσαµάλη 

Η Α∆ΕΛΦΗ: Φωτεινή
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - ΟΙ ΦΙΛΟΙ - ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια
στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  14  Οκτωβρίου  2017 και ώρα 9.00 π.µ., 

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ιονυσίου - Αχαρ-
νές,  για την  ανάπαυση της ψυχής  της πολυαγαπηµένης µας Μη-

τέρας, Γιαγιάς  και  Θείας. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ   ΚΟΥΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Χρήστος και Σωτηρία, 

Φωτεινή και Ιωάννης, Θεοφάνης και Άννα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ∆ΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   κυλικείο του  «Ναού» 



Για άµεση ανάγνωση  και ανταπόδοση - Μικρές αγγελίες και Ανακοινώσεις

ΓΑΜΟΣ
Ο ΛΕΒ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ του ΓΚΕΟΡΓΚΙ 

και της ΑΛΛΑ το γένος 
ΜΠΑΚΡΕΕΒΑ που γεννήθηκε στο 

ΤΕΜΙΤΑΟΥ - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και 
κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΣ  – 
ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΤΣΙΝΑΡΙ∆Η 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  του ΣΥΜΕΩΝ και της 
ΤΑΤΙΑΝΑΣ το γένος ΝΕΓΙΑΣΚΙΝΑ 
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 

κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν 

σε γάµο που θα γίνει στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α και 
της ΣΩΤΗΡΙΑΣ το γένος 

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ που γεννήθηκε  
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 

ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η 
ΠΕΤΡΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΑΤΟΛΙ 

και  της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ το γένος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η που  γεννήθηκε 

στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
πρόκειται να έλθουν σε γάµο που 
θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΤΟΥΡΤΖΙ∆ΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και της ΜΑΡΙΑΣ το 

γένος ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η που 
γεννήθηκε  στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και 
κατοικεί στον  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ και  η   ΝΤΜΙΤΡΙΕΒΑ ΤΙΝΑ 
του ΙΓΟΡ και της   ΕΛΕΝΗΣ το γένος 

ΤΙΜΙΟΣΙ∆Η που  γεννήθηκε στο 
ΤΣΙΜΚΕΝΤ - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και 

κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  
πρόκειται να έλθουν σε γάµο που 
θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 750  τ.µ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγγελµατικός χώρος 750  τ.µ. υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος, κατάλ-
ληλος  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

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ(Νέο Κατάστηµα)

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

∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές ● Τ.Κ. 13672
Τηλ.: 210 2468490 - Κιν. 6983 326000 και 6948 986032.

● http://www.grafeia-teleton-christos.gr
● E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Mε  Σεβασµό

Αναλαµβάνουµε πάσης φύσεως Τελετές
Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ - ΣΤΕΦΑΝΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγρόκτηµα  έκτασης  2.200 τ.µ. (που αντιστοιχεί
σε 6 οικόπεδα), από Ιδιοκτήτη, εντός σχεδίου πόλης,  περιφραγµένο µε τοίχο  

ύψους δύο µέτρων, αντοχής, µε Οικία 68 τ.µ. και Αποθήκες 100 τ.µ. κ.α. έξτρα. 
Και ακόµη µε  καρποφόρα δένδρα (Ελιές (ετήσια παραγωγή σε λάδι...),

Ροδακινιές, Μουσµουλιές, Πορτοκαλιές, Λεµονιές, Συκιές κλπ ) και
µε διαµορφωµένους   χώρους  για  κηπευτικά,   στην περιοχή

του Αγίου Πέτρου  στις  Αχαρνές.  Κατάλληλο για µεγάλη επένδυση.
Κατάλληλο για όλες τις χρήσεις του σχεδίου πόλης.

Άµεσα εκµεταλλεύσιµο. Τιµή  εκκίνησης 250.000 ευρώ. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6976 836287  και 697 2426684.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
2.200 τ.µ. ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
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Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

8/10/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ   ∆ε-
κελείας 70. ΤΗΛ. 210/2445844

9/10/2017  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  
Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες.  ΤΗΛ. 
210/2430183

10/10/2017  ΤΡΙΤΗ ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   Ελ. 
Βενιζέλου 59. ΤΗΛ. 210/2448143

11/10/2017  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ  
Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 210/2462102

12/10/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥ-
ΑΝ  Κύπρου 76. ΤΗΛ. 210/2469800

13/10/2017  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  
Ελ. Βενιζελου 78. ΤΗΛ. 210/2440400-800

14/10/2017  ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ  Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 272. ΤΗΛ. 
210/2310318

15/10/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙ-
ΚΗ  Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 210/2462255

16/10/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟ-
ΝΥΣΗΣ  Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 
210/2477442

17/10/2017  ΤΡΙΤΗ ● ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ∆ΟΚΙΑ 
Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210/2476440

18/10/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ  Λε-
ωφ. Καραµανλή 38-40. ΤΗΛ. 210/2446460

19/10/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Πάρ-
νηθος 83. ΤΗΛ.210/2468376

20/10/2017  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ   Πάρνηθος 118. ΤΗΛ. 210/2403004

21/10/2017  ΣΑΒΒΑΤΟ ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ   Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος.  
ΤΗΛ.210/2316737

22/10/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Κ.  (κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 
210/2316673

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

08/10/2017  ΕΩΣ 22/10/2017

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 100 τ.µ., µε  
πάρκιν,  κοντά στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών. 
Τηλ. 6996 355728. 4∆181
EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ -Αξιόλογη  γωνιακή  µονο-
κατοικία µε υπερυψωµένο το ισόγειο στην 
Οδό Ιωάννου Βαρελά 21 και Σωτηρίου  Πη-
γαδά έναντι των Σχολείων 6ου  και 12ου ∆η-
µοτικά και απέναντι από το Νηπιαγωγείο.  Με 
Εξοπλισµένους  Χώρους ή  Όχι  κατά επιθυ-
µία  Ιατρείο, Γραφείο ή και µικρό  Φροντιστή-
ριο, κατά επιλογή Κουζίνα, 2 Τουαλέτες, 3 
∆ωµάτια, Μεγάλη Σάλα.   Y.Γ. Μπορείτε να 

διαλέξετε τα τετραγωνικά πού θέλετε. 
Τηλ:.2102468851 Κιν:. 6937314915. 5∆179.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο τριάρι 60 τ.µ., σχε-
δόν επιπλωµένο, στην περιοχή Αγίου Αθα-
νασίου. Τηλ. 6973 952838. 4∆178
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ και  ΠΩΛΕΙΤΑΙ   οροφοδια-
µέρισµα 95 τ.µ. νεόδµητο, διαµπερές, στην 
οδό Σωκράτους  (πίσω από την  Κρητικο-
πούλα).  Τηλ. ιδιοκτήτη 6945 292661. 
4∆177
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 600 
τ.µ., µε  ισόγειο  208 τ.µ., υπόγειο 393 τ.µ. επί 
της οδού Λαθέας στις Αχαρνές για γενική 
χρήση. Τηλ. 6936 754651. 4∆182

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ καθηγήτρια  µε 18  χρόνια 

εµπειρία παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα 
σε παιδιά και ενήλικες, περιοχές Μενιδί-
ου και πέριξ.   Προσιτές τιµές. Τηλ   6976 
854911  5∆182
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ  ιδιαίτερα  µαθήµατα, 
Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα και Ιστο-
ρία, από φοιτήτρια κλάσης Φιλολογίας. 
Τιµές προσιτές.  Τηλ. 6907 766637. 4∆181
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  - Φυσική - Χηµεία  πα-
ραδίδονται,  από  καθηγήτρια 35 έτους 
πείρας.  Προσιτές τιµές. Τηλ   6988935604 
- 2102319153.  5∆181
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  Φιλόλογος, Πτυχιούχος, 
παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, σε µαθη-
τές Γυµνασίου – Λυκείου.  Εικοσαετή 
εµπειρία µεταδοτικότητας. Τιµές προσιτές. 
Τηλ. 6972 695300. 4∆178.

 ∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε επαγγελµατική εµπειρία, 
αναλαµβάνει ραψίµατα από την αρχή και 
επιδιορθώσεις. Τηλ. 210 2461482. 6∆178

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ, Προστασία Παι-
διών, Ορθή Συµπεριφορά,  Φροντίδα,  
∆ιαγωγή, Ζωγραφική Εικαστικές  ∆ηµι-
ουργίες  µέχρι  5  Ετών.  Έναντι Σχολείου. 
Από 1ην Σεπτεµβρίου. Τηλέφωνο : 
6937314915 – 2102468851.  5∆179.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καµαριέρα για το  Ξενοδοχείο 
4 αστέρων στις Αχαρνές  - PARNIS 
PALLAS,  20ο  χιλ. Λ. Πάρνηθος - µε προ-
ϋπηρεσία.  Τηλ. 210 2464010 και 210 
2447660. 4∆181

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

e-mail: georgios.skrekis@yahoo.com

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές ● Τ.Κ. 13674

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΝΙΚ. ΓΚΑΣΟΥΚΑ 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ,

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ,
∆ΙΑΖΥΓΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΠΟΙΝΙΚΟ -

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ 

Πουραϊµη 1 και Παγκάλου
• Αχαρνές • Τηλ. 210 2445700

• Κιν.: 6930 408884



∆ΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

DDS ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Χειρούργος Οδοντίατρος

ΙΑΤΡΕΙΟ: Πάρνηθος 67 - Αχαρνές Τ.Κ.: 13674
ΤΗΛ.: 210 2463842 - 6944 547628

e-mail: p.dimakou@yahoo.com
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● 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

Δρ. Δαµάσκος Δηµήτρης του Σταύρου 

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Επιµελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» - Τµήµα Επεµβατικής Καρδιολογίας

MD, PHD - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 3,
136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ

(ΕΝΑΝΤΙ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

Τ.: 213 04 47 235

Προσεχώς και 
καρδιολογικό ιατρείο
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ




