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Ρύθµιση οφειλών στον πρώην ΟΕΚ
Τέθηκε σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα που έχει αναπτυχθεί 
για να υποστηρίξει την εφαρµογή της Υπουργικής Απόφασης 
13097/661/13.04.17 για τη διευκόλυνση της αποπληρωµής ληξιπρόθε-
σµων και µη οφειλών των οικιστών του τ. Οργανισµού Εργατικής Κατοικί-
ας (τ.ΟΕΚ).
Οι ενδιαφερόµενοι οικιστές καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά –µέσω 
της συγκεκριµένης πλατφόρµας- αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθµίσεις 
αποπληρωµής των οφειλών τους, προκειµένου να εξασφαλίσουν την νέα 
ενιαία τιµή µονάδας παραχώρησης των εργατικών κατοικιών ανά την επι-
κράτεια, η οποία έχει ορισθεί στα 304,41 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο.
Οι δικαιούχοι στους οποίους έχουν χορηγηθεί οριστικοί τίτλοι παραχώ-
ρησης κατοικίας, δικαιούνται να υπαχθούν στις ρυθµίσεις µέχρι τις 24 
Οκτωβρίου 2017, ενώ οι δικαιούχοι µε προσωρινά παραχωρητήρια χρή-
σης έχουν την δυνατότητα υπαγωγής µέχρι την έκδοση του οριστικού 
παραχωρητηρίου της κατοικίας τους (θα ειδοποιηθούν σχετικά από την 
αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆). Σηµειώνεται ότι στην ΥΑ13097 (ΦΕΚ 
1403Β/25.04.17, ΦΕΚ 1892Β/31.05.17, Α∆Α:6ΥΝΗ465Θ1Ω-1∆Σ) προ-
βλέπεται η δυνατότητα εξάµηνης παράτασης της παραπάνω προθεσµί-
ας, υπό προϋποθέσεις.

Συνέχιση των µέτρων και των ελέγχων
στις Αχαρνές δεσµεύτηκε ο Γ.Γ. ∆ηµόσιας

Τάξης ∆ηµήτρης Αναγνωστάκης

ΠΑΡΩΝ Η ΦΥΣΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το «αφήγηµα» ή κοινώς το 
«παραµύθι» ενός φτωχού 
και καταχρεωµένου ∆ήµου 
πρέπει επιτέλους να 
σταµατήσει να είναι το 
άλλοθι για την κατρακύλα 
της πόλης µας και της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της.Σε αυτόν τον 
ταλαιπωρηµένο τόπο που 
οι δηµότες κινούνται και 
ζουν στα όρια της αντοχής 
τους, εξαιτίας των 
απάνθρωπων συνθηκών 
από πλευράς υποδοµών.

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ:
«Καιρός να σταµατήσει το άλλοθι

για την κατρακύλα της πόλης µας»

✒ ΣΕΛ. 7

✒ ΣΕΛ. 3

Η µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Μ ε µία λιτή αλλά ουσιώδης, περι-
εκτική και καυστική ανακοίνω-
ση σχολίασε την διαδοχική 

αποµάκρυνση δηµοσιων υπηρεσιών από 
τον ∆ήµο Αχαρνών η παράταξη «Αχαρ-
ΝΕΩΝ Ελπίδα» και ο επικεφαλής της Σπύ-
ρος Βρεττός, τονίζοντας µεταξύ άλλων  τα 
ακόλουθα. 
«Με µεγάλη λύπη και οργή βλέπουµε κα-
θηµερινά τη πόλη µας να βιώνει µια συνεχή 
υποβάθµιση και απαξίωση από την κεντρι-
κή εξουσία. Να απογυµνώνεται από υπηρε-
σίες για τις οποίες οι συνδηµότες µας πλη-
ρώνουν και φορολογούνται για αυτές. Και 
εκτός από την αδιαφορία της κεντρικής 
εξουσίας βιώνουµε και την απάθεια της ∆η-
µοτικής Αρχής που πλέον δεν διεκδικεί τα 
αυτονόητα.
Οι ∆ηµότες εδώ και καιρό για σηµαντικές 
υπηρεσίες  που αφορούν την ∆.Ο.Υ. (εφο-
ρία) πρέπει να απευθύνονται στην αντίστοι-
χη της Κηφισιάς.
Οι υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π.Υ µεταφέρθηκαν 
στην Παλλήνη, µε αποτέλεσµα γονείς που εργάζονται και θέλουν να 
καταθέσουν αποδείξεις όχι µόνο να χάνουν ηµεροµίσθια για να µετα-

βαίνουν εκεί αλλά και να πρέπει να επιβα-
ρύνονται µε το κόστος µεταφοράς. 
Τελευταίο χτύπηµα στον πολύπαθο ∆ήµο 
µας ήταν η απροειδοποίητη και ανεξήγητη 
αποχώρηση των γραφείων της ∆.Ε.Η σε µια 
νύχτα! Είχε προηγηθεί το κλείσιµο των τα-
µείων µε αποτέλεσµα οι δηµότες να στρέφο-
νται σε ιδιωτικά γραφεία εξόφλησης  αµφι-
βόλου ποιότητας, να χάνονται ρυθµίσεις και 
να δυσκολεύεται η ζωή των ∆ηµοτών. Πλέ-
ον βάση ενηµέρωσης της επιχείρησης για 
µια ρύθµιση στο λογαριασµό θα πρέπει να 
απευθυνόµαστε στα γραφεία των Αγίων 
Αναργύρων.
Πρακτικά ένας εργαζόµενος που θέλει να 
κάνει  µια ρύθµιση στην εφορία , να καταθέ-
σει αποδείξεις  π.χ. λογοθεραπείας στην 
Παλλήνη και να τακτοποιήσει θέµατα που 
αφορούν την ∆.Ε.Η πρέπει να διαθέσει  3 
ηµεροµίσθια το µήνα!»
Τέλος ο κ. Βρεττός, δήλωσε πως εντός των 
ηµερών θα καταθέσει  υπόµνηµα που  θα 
απευθύνει ερωτήµατα τόσο στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για τις ενέργειες της ∆ηµοτικής Αρχής  όσο και στα αρµό-
δια υπουργεία και την ∆.Ε.Η.

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ:  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΦΥΛΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Παναγιώτης Γρηγοριάδης: 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ,
 Η ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ  

ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ
«ΑΘΗΝΑ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ».

✒ ΣΕΛ. 8 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΝΕΑΡΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ, ΤΟΜΕΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ! ✒ ΣΕΛ. 9

«Αποτελεί πρότυπο σε όλη την Ελλάδα  αφού βάζει γερά 
θεµέλια για το παρόν και το µέλλον  της αυριανής κοινωνίας». 
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∆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

Λήθη σηµαίνει η λησµονιά. Αλήθεια, κάτι που δεν ξεχνιέται. Όταν ένα ψέµα γίνε-
ται συλλογικό, δηλαδή προπαγανδίζεται, µετατρέπεται σε αλήθεια. Όχι όµως για 

πολύ χρόνο, γιατί το ψέµα έχει κοντά ποδάρια.
Ο σκληρός καπιταλισµός, φυσιολογικά εγείρει αντίδραση, δηλαδή τον να-
ζισµό και τον φασισµό. Είναι λάθος, ο µόνος σκοπός της ζωής µας, να είναι 

ο πλουτισµός. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, που µας ικανοποιούν και µας 
δικαιώνουν.

Βρε γυναίκα µην µε ξεφωνίζεις. Στην ηλικία µου, δεν είµαι µυϊκός άνδρας, αλλά 
εγκεφαλικός. Όταν πάθω άνοια και γίνω φυτό, θα είµαι κατάλληλος για τα πει-

ράµατα των ερευνητών. Και πάλι χρήσιµος θα είµαι.
∆εν µπορούµε να εθελοτυφλούµε στην ύπαρξη της µειονότητας των οµο-
φυλοφίλων. Ωστόσο δεν είναι σωστό να τους διώκουµε ή κακοµεταχειρι-

ζόµαστε, εφόσον δεν προκαλούν ή προσβάλουν το δη-
µόσιο αίσθηµα. Το να νοµοθετούµε όµως το τρίτο φύλο, 
είναι ενάντια στην µητέρα φύση και αυτή τιµωρεί.
Όταν από ακροαριστερός, γίνεσαι ακροδεξιός, σηµαίνει ότι 

κάτι ουσιαστικό άλλαξε µέσα σου. Κάτι έχει καταλά-
βει. Η φανατίλα είναι αρρώστια και εξάρτηση. Βρέθη-

κες συνειδητά στο άλλο άκρο. Τα άκρα από µόνα τους είναι 
αλόγιστα και επικίνδυνα. Μπρος γκρεµός και πίσω ρέµα. 
Σαν αντίδοτο του καπιταλισµού και του κοµµουνισµού, 

δηµιουργήσαµε τον δηµοκρατικό σοσιαλισµό. ∆ο-
κιµάστηκε και αυτός, αλλά δεν ξέφυγε από την πε-

πατηµένη. ∆ηλαδή της ισχύος µέσω του χρήµατος και βεβαίως της καταλήστευσης 
του δηµόσιου χρήµατος, για την αναρρίχηση στην εξουσία. Ο άνθρωπος από ένστι-
κτο είναι κυριαρχικό ον. Η κυριαρχία χρειάζεται ισχύ, δηλαδή δύναµη και αυτή µό-
νο µε χρήµατα, µε πολλά χρήµατα επιτυγχάνεται. 

Άλλο πράγµα είναι ο Σελέµης, ο Σέφτελης, Ο Παλαλός, ο Σερσερής ο Τσιµπλά-
κης, ο Ζεβζέκης. Όλοι αυτοί είναι συµπολίτες χαµηλής ποιότητας. Ρωτήστε ένα 

πόντιο να σας εξηγήσει. Όταν µεγαλώσω θα γίνω συγγραφέας.
∆εν είναι κακά ή άχρηστα τα παιδιά µας. Είναι η αγνωσία λό-
γω ηλικίας και η έλλειψη πείρας. Η πείρα δεν διδάσκεται µε 

το ζόρι, αλλά αποκτάται στην διάρκεια της ζωής µας.
Η γυναίκα µου όταν αισθάνεται µια ψιλοσκοτοδίνη, ανοίγει το ψυγείο. Εγώ της λέ-
γω. Γυναίκα εάν καταλαβαίνεις ότι δεν χορταίνεις, τότε σταµάτα. Είσαι τόσο δυνα-

τή που θα το ξεπεράσεις. 
Η εξέλιξη είναι βιολογική κατάσταση φυσική επιταγή και κανείς δεν µπορεί να 
την σταµατήσει, να την εµποδίσει. Το τρίτο φύλο είναι αφύσικο, διαστροφή 

και εκφυλισµός του ανθρωπίνου είδους. Όλα αυτά θυσιάζονται στο βωµό της εξου-
σίας. Σηµείο παρακµής. Αλίµονο.

Ο λαός µας λέγει. Για να γίνεις Ηγούµενος, πρέπει να σε «σπρώξει»,  ο  Προηγού-
µενος …!
Το µόνο που θα ήθελα να ακούσω από τους αναγνώστες µου, είναι. Εδώ Μή-
τσο είσαι λάθος. Αυτό βέβαια θα το µελετούσα. Έπαινο δεν χρειάζοµαι γιατί 

δεν έχω προϊστάµενο να µου υποσχεθεί αύξηση µισθού. 
Άκουσα µια ωραία ατάκα από έναν γεροντόµαγκα. 
Όπου υπάρχουν κότες, θα υπάρχουν και µάγκες. ∆εν 

έχει άδικο, ο γεροντερµπεντέρης, ο αλάνης.
Ο φίλος µου είναι από τους τύπους που θέλουν ένα 
ευρώ να ξεκινήσουν να µιλούν και εκατό για να στα-

µατήσουν. Να έλεγε και ένα σωστό; Μπα, φρίκη 
Το οποιοδήποτε µονοκοµµατικό κράτος, είναι απλά δι-
κτατορία. ∆εν την θέλει ο λαός. Η δηµοκρατία δεν είναι 

τέλειο πολίτευµα, αλλά είναι το λιγότερο οδυνηρό. Όταν οι κυ-
βερνήτες µας  είναι διεφθαρµένοι, τότε και το κράτος είναι διε-

φθαρµένο και οι πολίτες υποφέρουν.
Συνηθίζουµε να λέµε. Μεταξύ κατεργαραίων υπάρχει κατανόηση. Το ίδιο συµ-
βαίνει µεταξύ των βουλευτών και των κοµµάτων. Γι’ αυτό σκεπάζονται οι λο-

βιτούρες και οι λαµογιές. Το πρόβληµα είναι ότι τον µουντζούρη, τον τρώµε εµείς οι 
απλοί πολίτες στην µάπα. Έτσι είναι η ζωή, και κανείς δεν µπόρεσε να την αλλάξει.

Για να κερδίσεις δηµοκρατικά την εξουσία, χρειάζονται τεράστια ποσά χρηµάτων 
και πολύ απάτη. Όταν την κερδίσεις θα πρέπει να συντηρείς τους χρηµατοδότες 

σου και να δηµιουργείς καινούργιους µε το δηµόσιο χρήµα. Αυτό στις δηµοκρατίες µας 
έγινε νοµοτέλεια και δεν µπορούµε να το αλλάξουµε.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Για να κερδίσεις δηµοκρατικά την 
εξουσία, χρειάζονται τεράστια πο-

σά χρηµάτων και πολύ απάτη. Όταν την 
κερδίσεις θα πρέπει να συντηρείς τους 
χρηµατοδότες σου και να δηµιουργείς 
καινούργιους µε το δηµόσιο χρήµα. Αυτό 
στις δηµοκρατίες µας έγινε νοµοτέλεια και 
δεν µπορούµε να το αλλάξουµε.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Αλλαγή ώρας 2017: Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, και 
συγκεκριµένα τα ξηµερώµατα της Κυριακής 29 Οκτώβρη 2017, 
θα αλλάξει η ώρα από θερινή σε χειµερινή και ο δείκτης θα γυρί-

σει µια ώρα πίσω. Ειδικότερα η αλλαγή της ώρα θα πραγµατοποιηθεί τα 
ξηµερώµατα της 29ης Οκτωβρίου. Συγκεκριµένα, στις 04:00 πµ θα γυρί-
σουµε το ρολόι µία ώρα πίσω. Η ώρα αυτή θα διατηρηθεί έως τον Μάρ-
τιο του 2018 όταν και θα αλλάξει σε θερινή, την Κυριακή 25 Μαρτίου. 

O εφοπλιστής Μαρτίνος έσωσε Βούλα και Βουλιαγµένη από 
την ρύπανση!  Κινητοποίησε πλοιάρια που άπλωσαν πλωτά 
φράγµατα µήκους 3 χιλιοµέτρων και έσωσαν τις παραλίες της 

περιοχής. Πλούσιο παρασκήνιο υπάρχει πίσω από το γεγονός ότι οι 
παραλίες της Βούλας και της Βουλιαγµένης δεν µολύνθηκαν από την 
πετρελαιοκηλίδα. Σύµφωνα µε πληροφορίες του Fimotro, ο γνωστός 
εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος… πατέρας της βουλευτίνας της Ν∆ 
Γεωργίας Μαρτίνου, σε συνεργασία µε το ∆ήµο κινητοποίησε αµέ-
σως πλοιάρια τα οποία µε πλωτά φράγµατα 3 χιλιοµέτρων!

Ανακοινώθηκαν οι ηµεροµηνίες πληρωµής για τις συντάξεις Νο-
εµβρίου 2017 για  ∆ηµόσιο, ΙΚΑ,  ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλει 
τις συντάξεις την ∆ευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017.  Ο ΟΑΕΕ  και  ΟΓΑ 

την Τετάρτη, 1η Νοεµβρίου 2017. Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρι-
κές συντάξεις την Πέµπτη, 02 Νοεµβρίου 

Την Πέµπτη 28/9/2017 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της 
Ένωσης Γονέων, συνάντηση µε τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή 
∆υτικής Αττικής κ ∆ασκαλάκη Εµµανουήλ. Στη συνάντηση 

παρευρέθησαν: από την Ένωση Γονέων ∆ήµου Αχαρνών το ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο από την Ένωση Γονέων ∆ήµου Αγίων Αναργύρων 
– Καµατερού,  ο Πρόεδρος κος Καρελιώτης Θανάσης, ο Γενικός Γραµ-
µατέας κος Τζίντζας Νίκος & το µέλος κα Τσαΐρη Ρούλα, από την Ένω-
ση Γονέων ∆ήµου Φυλής – Ζωφριάς, ο Πρόεδρος κος Κρυστάλλης 
Ιωσήφ.  Έγινε µια διεξοδική συζήτηση για τα θέµατα της εγκληµατι-
κότητας και της παραβατικότητας,  που απασχολούν το ∆ήµο µας κα-
θώς και τους όµορους ∆ήµους.  Η Ένωση Γονέων Αχαρνών κατέθε-
σε στον κ ∆ασκαλάκη έγγραφο µε τις θέσεις και τις προτάσεις της. Ο 
ίδιος τοποθετήθηκε σε όλα τα ερωτήµατα που του τέθηκαν και που 
αυτή την στιγµή άπτονται των αρµοδιοτήτων του.

Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει ο ΟΣΕ µε ανακοίνωσή του 
προς τους πολίτες. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
θα θέσει υπό τάση, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 7.00 

το σύστηµα Ηλεκτροκίνησης. Το σύστηµα θα τεθεί σε λειτουργία από 
τον Σιδηροδροµικό Σταθµό Αθηνών έως και τον Σιδηροδροµικό Σταθ-

µό Πειραιώς. Η τάση λειτουργίας της Ηλεκτροκίνησης είναι 25.000 V – 
50 Hz.

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.

Συστάθηκε  στις  10/10/2017 στις Αχαρνές,  συστάθηκε Επιτροπή 
Στήριξης Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία αποτελείται από τους: Ξυλο-
γιάννης Απόστ.    6934714965, Αλεξίου ∆ηµ.  6974198891, Παφί-

λας Στέλιος 6978183432, Κακουλίδης Παν.   6956336440,  Καµπάκης 
Απ.  6937042382,  ∆ρόκαλος Φώτης  6973325108, Υφαντής Μπάµπης   
6979117604

Το ντεµπούτο του στον αθλητικό κόσµο των Αχαρνών κάνει 
το Σαββατοκύριακο 21 – 22 Οκτωβρίου 2017 ο νεοσύστατος 
Όµιλος Αντισφαίρισης Αχαρνών. «Βάλε το Τένις στην ζωή 

σου!» είναι το σλόγκαν του νέου Οµίλου που σας προσκαλεί σε µία 
∆ιηµερίδα γνωριµίας µε το ευγενές άθληµα του Τένις εντελώς ∆ΩΡΕ-
ΑΝ από τον ειδικό του είδους, τον Πρόεδρο του Συνδέσµου Προπο-
νητών Αντισφαίρισης Ελλάδος (Σ.Π.Α.Ε) Χρήστο Τσιτσόπουλο. 

Για την αξία και τα οφέλη της Ανακύκλωσης, ενηµερώθηκαν καταστη-
µατάρχες και προσωπικό καταστηµάτων του ∆ήµου Αχαρνών, στο 
πλαίσιο της εκστρατείας ενηµέρωσης που διοργανώνει η ∆ιεύθυνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του ∆ήµου Αχαρνών, σε συνεργασία µε την 
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Οι καταστηµατάρχες και το 
προσωπικό καταστηµάτων ενηµερώθηκαν για την ορθή χρήση των κάδων 
ανακύκλωσης (µπλε κάδος) και των σηµείων συλλογής γυάλινων συσκευα-
σιών (µπλε κώδωνες) στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Ευρεία επιχείρηση καθαρισµού πραγµατοποίησαν οι υπάλληλοι 
της ∆ιεύθυνσης  Καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών το Σάββατο 
14 Οκτωβρίου 2017, στην περιοχή των Θρακοµακεδόνων, παρου-

σία του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και του Αντιδηµάρχου 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θοδωρή Συρι-
νίδη.  Στην επιχείρηση καθαρισµού επιστρατεύτηκαν τα διαθέσιµα οχήµα-
τα και µηχανήµατα του ∆ήµου Αχαρνών, για την περισυλλογή ογκωδών 
αντικειµένων, ξερών χόρτων και κλαδιών. 
Ξεκινά την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου το Χειµερινό Πρόγραµµα του ∆ιεπιστηµο-
νικού Κέντρου ∆ιαλέξεων ∆ήµου Αχαρνών (∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆.Α) για το Ακαδηµαϊ-

κό έτος 2017-2018 όπου θα παρέχει δωρεάν επιµόρφωση σε όλους τους/τις 
ενδιαφεροµένους/ες

Ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς 
κ. Ευστάθιος Τοπαλίδης και το Τµήµα Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθη-
σης, της ∆/σης Παιδείας Πολιτισµού, Αθλητισµού, & Νέας Γενεάς 

ενηµερώνει ότι,  ο  ∆ήµος  Αχαρνών από  τη  Τετάρτη 25  Οκτωβρίου  θα  
ξεκινήσει  το  Χειµερινό  Πρόγραµµα  του  ∆ιεπιστηµονικού  Κέντρου  ∆ι-
αλέξεων ∆ήµου  Αχαρνών  (∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆.Α) για  το  Ακαδηµαϊκό έτος 2017-
2018 όπου θα παρέχει δωρεάν επιµόρφωση σε όλους τους/τις ενδιαφε-
ροµένους/ες

Ενεργειακή αναβάθµιση - αυτοτέλεια σε δηµοτικά κτίρια, σχολικά συ-
γκροτήµατα και στον οδοφωτισµό της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής του 
∆ήµου Φυλής. 
Προγραµµατική Σύµβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, 
Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς µε αντι-
κείµενο την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθ-

µιση - αυτοτέλεια και ανάπτυξη συστηµάτων ΑΠΕ δηµοτικών κτιρίων, σχο-
λικών συγκροτηµάτων - οδών ,  κ.λπ.  µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του  
ενεργειακού  κόστους  για το δηµοτικό διαµέρισµα Φυλής». Το έργο, προ-
ϋπολογισµού 2.575.505,92 ευρώ µε ΦΠΑ, χρηµατοδοτείται από πόρους 
της Περιφέρειας.

Ο εξωραϊστικός σύλλογος θα πραγµατοποίηση ηµερησία εκδροµή . 
Στις 4 Νοεµβρίου ηµέρα Σάββατο στην ∆ηµητσάνα και Βυτίνα Θα επι-
σκεφτούµε τα αξιοθέατα των πόλεων. Καθώς και την Μονή της Πανα-

γίας Αιµυαλών ένα µοναστήρι στολίδι Όπου θα µας ξεναγήσουν και ενηµερώ-
σουν για την ιστορία της µονής από την τουρκοκρατία έως και σήµερα. Ώρα 
αναχώρησης   7.00 π.µ..  Τηλ. πληρ. 6979 9073708.

Εκλογή 15/µελούς µε ρεκόρ ψήφων
Το µήλο κάτω από την µηλιά θα πέσει.   Οι  δύο εγγονοί,  του 
Μαρίνου Μπουκάνη, πρώην Αντιδηµάρχου και νυν δηµοτι-
κού συµβούλου, µαθητές στο  1ο Γυµνάσιο Αχαρνών,   στις 
εκλογές για την ανάδειξη δεκαπενταµελούς, εξελέγησαν  µε  
ρεκόρ ψήφων 1ος και 2ος, αναλαµβάνοντας τα αξιώµατα του 
προέδρου και αντιπροέδρου αντίστοιχα. 
Ασφαλώς το µήνυµα που έστειλαν οι µαθητές του 1ου Γυµνα-
σίου, είναι ενωτικό, και µάλιστα σε ένα σχολείο όπου  φοιτούν 
κυρίως µαθητές ποντιακής καταγωγής και Μενιδιατόπουλα, 
καθώς και παιδιά ροµά.
Όλα αυτά τα παιδιά αδιαφορώντας  από διάφορες  διχαστικές 
θεωρίες στήριξαν µε µεγάλη  πλειοψηφία δύο παιδιά ροµά, 
στέλνοντας το µήνυµα της ενότητας και της ευγενούς άµιλλας 
µέσα και έξω από το σχολείο τους. Ας ακούσουµε τα παιδιά.
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ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ 
µε άριστη γνώση στο νοµικό τους αντικείµενο,

ανά κατηγορία, αναλαµβάνουν:

1. Υποθέσεις υπερχρεωµένων νοικοκυριών και Επιχειρήσεων 
(Αναστολές - ανακοπές πλειστηριασµών), συµβιβασµοί

2. Οικογενειακά - Κληρονοµικά θέµατα 
3. Συνταξιοδοτικές υποθέσεις (χηρείας, γήρατος, αναπηρίας)
4. Εισπράξεις οικονοµικών απαιτήσεων, εργατικές διαφορές

Αυστηρά µόνο µε ραντεβού.

ΓΡΑΦΕΙΑ: Μιχαλακοπούλου 111 Αθήνα (Ύψος Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου)
Υπεύθυνη Γραφείου: Κυριακάκη Αικατερίνη

Τηλ.: 210- 7751194 - Κιν.: 6937 702481 και 6938 122098
e-mail: ekaterinadikigoros@gmail.com

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      ΒΟΛΙΩΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ  ΒΑΡΕΛΑΣ :  «Καιρός να σταµατήσει 
  το άλλοθι  για την κατρακύλα  της πόλης µας»

Το «αφήγηµα» ή κοινώς το «παραµύθι» ενός φτωχού 
και καταχρεωµένου ∆ήµου πρέπει επιτέλους να σταµα-
τήσει να είναι το άλλοθι για την κατρακύλα της πόλης µας 
και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Σε αυτόν τον ταλαιπωρηµένο τόπο που οι δηµότες κι-
νούνται και ζουν στα όρια της αντοχής τους, εξαιτίας των 
απάνθρωπων συνθηκών από πλευράς υποδοµών (κα-
θαριότητα, όµβρια, κυκλοφοριακό, πεζοδρόµια, πεζό-
δροµοι, κοινόχρηστοι χώροι, εγκληµατικότητα, παραβα-
τικότητα), πρέπει να αλλάξουν πολλά για την εύρυθµη 
λειτουργία της καθηµερινότητας. ∆υστυχώς όµως δεν γί-
νονται προσπάθειες ή και αν γίνονται είναι εκ του προχεί-
ρου !

  Μια πόλη που έχει γίνει το ελληνικό παράδειγµα 
προς ΑΠΟΦΥΓΗ, µια πόλη που οι δηµότες της αποφεύ-
γουν να λένε ότι κατοικούν σε αυτή, µια πόλη που από 
την εκµετάλλευση της εγκαταλελειµµένης και  αναξιο-
ποίητης δηµοτικής της περιουσίας µπορεί ν αλλάξει!!

 Οι υπερτοπικές χρήσεις (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ, Σ.Κ.Α …κτλ) που 
καταλαµβάνουν τεράστιες εκτάσεις της πόλης µας,  δεν πληρώνουν. Για  παράδειγµα σε 
διπλανό µικρότερο ∆ήµο,  εισρέουν στα ταµεία του 3.000.000 ευρώ το χρόνο(!) από 
την αξιοποίηση του ανταποδοτικού τέλους των ανωτέρω εταιρειών , επιλύοντας έτσι  
σηµαντικά θέµατα της καθηµερινότητας των δηµοτών της.

Μακάρι αυτό να  γίνει παράδειγµα στους διοικούντες της πόλης µας, που ενώ η κα-
θαριότητα είναι µισή Αρχοντιά, εµείς βρισκόµαστε σε τριτοκοσµικό επίπεδο.

Αν πλήρωναν τα ανταποδοτικά τέλη οι Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας  (πλέον  ιδιω-
τικές εταιρείες) του δήµου µας , θα είχαµε και ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  και  ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟ. 

Ας γίνει λοιπόν κατανοητό, ότι είναι θέµα ισονοµίας και σωστής διαχείρισης, πως δεν 
πρέπει  να πληρώνουν µόνο οι δηµότες και οι τοπικές επιχειρήσεις...
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Το (ηθικό) πλεονέκτηµα του Κρατισµού...

Ο πρόσφατος νόµος περί ταυτότητας φύλου, είναι λάθος 
από το ξεκίνηµά του. Η Φύση έδωσε για τους ανθρώ-
πους δύο φύλα. Τρίτο φύλο δεν υπάρχει. Τελεία και παύ-
λα. Επίσης αλλαγή φύλου δεν υφίσταται. Αλλαγή συ-
µπεριφοράς και αντιµετώπισης συµβαίνει. Αυτή έχει ως 
πηγή ανωµαλία στο εσωτερικό του ατόµου και κατόπιν 
εξελίσσεται σε ανωµαλίες παντός είδους στην εξωτερική 
του εικόνα και στις σχέσεις του µε τον κόσµο.
Ο νόµος αυτός ο οποίος επιβάλλεται στυγνά και δικτατο-
ρικά από την Νέα Τάξη παγκοσµίως, έχει ως πρόσχηµα 
δήθεν τα ατοµικά δικαιώµατα. Ας µην εξετάσουµε τα κί-
νητρα των εντολοδόχων και ας δούµε τις προφάσεις που 
έχουν για επιχειρήµατα.
Η παράδοσή µας από τα αρχαία χρόνια εδράζεται στο 
συµφέρον του συνόλου, της κοινωνίας. Η κουλτούρα 
και η Παιδεία, έπλαθε την συνείδηση των νέων, πώς θα 
προσφέρουν και θα είναι χρήσιµοι στην Πατρίδα. 
Οι εκδηλώσεις και οι εορτές ήσαν όλες οµαδικές. Ατοµι-
κά δικαιώµατα δεν νοούνταν διότι η ελευθερία ήταν αυ-
τονόητη, ήταν καθηµερινό βίωµα, και απόρροια αυτών 
ήταν η  γέννηση της ∆ηµοκρατίας.  Στην ∆ύση το χαρα-
κτηριστικό τους ήταν η απολυταρχία, η φεουδαρχία, η 
αυτοκρατορία, η τυρρανία, µε φυσική συνέπεια να φυ-
τρώσουν φασισµοί, ναζισµοί, κοµµουνισµοί. Εκεί οι άν-
θρωποι είχαν πράγµατι ανάγκη προστασίας, µε αποτέλε-
σµα να ζητούν ατοµικές ελευθερίες, δικαιώµατα µειονο-
τήτων, κ.ά. Αυτά τα ζητούµενα εισάγονται άκριτα και στην 
χώρα µας.  
Προσοχή όµως γιατί πηγαίνουµε προς την υπερβολή: Ο 

απόλυτος σεβασµός σε ελευθερία µετατρέπεται σε κατά-
χρηση κατά της κοινωνίας.
Τέτοιοι νόµοι µε βάση το τεράστιο δηµογραφικό πρό-
βληµα, το ασφαλιστικό αδιέξοδο, την κοινωνική συνο-
χή την εθνική ασφάλεια, βοηθούν την χώρα, ή την 
ωθούν προς την καταστροφή;
Τους ανθρώπους αυτούς, πρέπει να τους συµπαριστάµε-
θα, και να τους βοηθούµε, εκλαµβάνοντάς τους ως ασθε-
νείς που είναι πραγµατικά. Όταν όµως η ανωµαλία προ-
βάλλεται χωρίς αιδώ, επιβάλλεται σαν κανονικό φαινό-
µενο, στα ΜΜΕ, στην εκπαίδευση και σε όλες τις εκφάν-
σεις της κοινωνίας, τότε ο φυσιολογικός τρόπος 
εκλαµβάνεται ως επαναστατική πράξη. Βλέπουµε σε σχε-
τικές παρελάσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις, εµετικές και 
εκτρωµατικές εικόνες που µας προκαλούν απέχθεια. Τα 
επόµενα βήµατα είναι υιοθεσία από οµοφυλόφιλους, 
νοµιµοποίηση παιδεραστίας, κτηνοβασίας, και κάθε εί-
δους διαστροφή. O tempora o mores. 
Συζητήθηκε η θέση της Εκκλησίας. Άλλη παρερµηνία. 
Όπως στην αρχαία Ελλάδα, εκκλησία ήταν η σύναξη του 
λαού, έτσι και σήµερα η εκκλησία δεν περιορίζεται στους 
ιερείς. Είναι όλος ο λαός του Χριστού, δηλαδή η κοινω-
νία. Για το άν επιτρέπεται να µπαίνουν στον Ναό, είναι σί-
γουρο ό,τι από από µόνοι τους δεν θέλουν να έχουν σχέ-
ση µε Ναούς.
Κλείνοντας να υπογραµµίσουµε ό,τι πρόοδος είναι επι-
στροφή στις ελληνικές αξίες, και να υπενθυµίσουµε ό,τι 
την Ύβρι την ακολουθεί η Νέµεσις, την οποία όµως θα βι-
ώσουµε όλοι.     

Φύλο και δικαιώµατα

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

   Ο κ. Τσίπρας, προσπαθώντας  να δικαιολο-
γήσει την διατήρηση του ΕΝΦΙΑ  που θα κα-
ταργούσε, είπε ότι ο ΕΝΦΙΑ, σε ότι αφορά την 
µεγάλη ιδιοκτησία, δεν είναι ένας άδικος φό-
ρος. «Η µεγάλη ιδιοκτησία µε κάποιο τρόπο 
αποκτήθηκε» προσέθεσε µε υπονοούµενο. 
Η ιδέα ότι η συσσώρευση πλούτου συνδέε-
ται  µε διαφθορά και εκµετάλλευση,  αυτό 
δεν ανήκει µόνο στον κ. Τσίπρα, αλλά σε ένα 
µεγάλο, αν όχι το µεγαλύτερο  µέρος της Ελ-
ληνικής κοινωνίας. 

Θα µπορούσε να ερωτηθεί κάποιος πως 
µια χώρα µε τόσο περιορισµένη ιδιωτική οι-
κονοµία, έχει τέτοια προκατάληψη για την οι-
κονοµία της ελεύθερης αγοράς. Η απάντηση  
βρίσκεται στην ερώτηση. Έχουµε µια ακραία 
προκατάληψη εναντίον της ελεύθερης αγο-
ράς, γιατί απλούστατα δεν είναι κάτι που 
γνωρίζουµε και βιώνουµε. Στην Ελλάδα η 
δηµιουργία πλούτου πάρα πολλές φορές εί-
ναι το αποτέλεσµα παρανοµίας ή διαφθοράς. 
Από το αυθαίρετο, του διορισµού µε πλαστό 
πτυχίο, την πανάκριβη εργολαβία τα τυχερά 
από την είσπραξη «γρηγορόσηµου», η πλει-
ονότητα των περιπτώσεων παράνοµου 
πλουτισµού σχετίζεται µε το κράτος.

Υπάρχει ένας ιδιότυπος διαχωρισµός 
όταν εξετάζουµε τον πλουτισµό στην Ελλά-
δα. ∆εν µας ενδιαφέρει η µέθοδος του πλου-
τισµού,  αλλά η ύπαρξη του πλούτου και µό-
νο υποδηλώνει ότι κάποια απάτη έχει δρο-
µολογηθεί.

Αυτό συµβαίνει γιατί, κατ’ αρχάς κρίνου-
µε εξ ιδίων τα αλλότρια. Επειδή στο δικό µας 
κρατικίστικο σύστηµα,  η κοινωνική και οικο-
νοµική ανέλιξη σχετίζεται µε την διαφθορά 

και την κοµπίνα, νοµίζουµε ότι οπουδήποτε 
αλλού συναντούµε πλούτο θα συµβεί το ίδιο 
πράγµα. 

Ο δεύτερος και σηµαντικός λόγος είναι 
ότι θέλουµε να πιστεύουµε ότι ο πλούτος εί-
ναι απαραιτήτως   προϊόν αθέµιτου µέσου. 
Γιατί, αν αυτό δεν συνέβαινε, τότε όλα τα 
πνευµατικά εφόδια παραγοντισµού, διαφθο-
ράς και διαπλοκής που έχουµε απαιτήσει 
µπορεί και να αποδειχθούν άχρηστα στο 
µέλλον,  και κανείς δεν επιθυµεί απαρχαιω-
µένες δεξιότητες.    

Η πιθανότητα να µπορεί κάποιος να δη-
µιουργεί πλούτο παρέχοντας προϊόντα ή 
υπηρεσίες που οι συµπολίτες ελεύθερα επι-
λέγουν, µας τροµάζει ως ιδέα. Έχουµε ως 
κοινωνία συνηθίσει στα δανεικά, τα ΕΣΠΑ 
και γενικώς στο εύκολο χρήµα και κάτι που 
θα  καταδείκνυε  την ηθική και την οικονο-
µική παρακµή αυτού του συστήµατος δηµι-
ουργεί υπαρξιακούς  φόβους. Αν όχι η πλει-
ονότητα, τουλάχιστον ένα κοµµάτι της Ελλη-
νικής κοινωνίας πιστεύει τον κ. Τσίπρα  ή πο-
λιτικούς σαν το Τσίπρα, όχι γιατί δεν 
καταλαβαίνει ότι λένε συνεχώς ψέµατα, αλ-
λά γιατί τα ψέµατα τους εµπεριέχουν τις βα-
θύτερες «αλήθειες» της µεταπολιτευτικής 
Ελλάδος. 

Αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτηµα του 
κρατισµού και ειδικότερα της αριστεράς. Και 
αν στον έβδοµο χρόνο της κατάρρευσης αυ-
τού του πλεονεκτήµατος, η λεγόµενη κε-
ντροδεξιά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει 
ούτε ένα ιδεολογικό πόντο, είναι γιατί αυτές 
οι βαθύτερες «αλήθειες» είναι το δικό τους 
δόγµα.

Ο εργασιακός χώρος
ως παράγοντας Ποιότητας Ζωής. (2ο  µέρος)
Ο χώρος εργασίας είναι ένα µέρος στο οποίο παράγεται 
έργο.  Αυτό σηµαίνει ότι είναι σηµαντικό οι συνθήκες να 
είναι κατάλληλες, ώστε να ενισχύεται η συγκέντρωση, 
το αίσθηµα ευεξίας και να υπάρχει δυνατότητα σύντο-
µης διαφυγής για την ανακούφιση από τη σωµατική και 
νοητική κούραση. ∆εν αρκεί ένα διάλειµµα, αν ο χώρος 
στον οποίο θα γίνει το διάλειµµα δεν καλύπτει την ανά-
γκη για ξεκούραση ή για να εξετάσουµε και αυτήν την 
περίπτωση, αν ο ίδιος ο χώρος εξαντλεί τον οργανισµό 
και µειώνει τη ενέργεια που χρειάζεται το άτοµο για να 
είναι αποδοτικό. 

∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι µεγάλες πολυεθνικές, 
θεωρούν ύψιστης σηµασίας το σχεδιασµό, τα υλικά και 
το ευρύτερο περιβάλλον του χώρου στον οποίο εργά-
ζεται το προσωπικό τους, όταν στοχεύουν στη δηµιουρ-
γία εκείνων των συνθηκών, που θα ενισχύσουν την ευ-
εξία και την ικανοποίηση των υπαλλήλων, µε αποτέλε-
σµα τόσο τη δηµιουργικότητα, όσο και την ταύτιση των 
εργαζόµενων µε την εταιρεία.

Για να γίνει κατανοητό πόση σηµασία έχει πραγµα-
τικά, ο χώρος στον οποίο βρισκόµαστε, ενώ εργαζόµα-
στε, για την κοινωνικο-ψυχο-σωµατική µας υγεία , θα 
αναφέρω και θα περιγράψω το Σύνδροµο του Άρρω-
στου Κτιρίου. 

Το 1984 ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας δηµοσι-
οποίησε µια αναφορά, όπου επεσήµανε ότι το 30% των 
νέων και ανακαινισµένων κτιρίων, έχουν προβλήµατα 
ποιότητας αέρα στον εσωτερικό τους χώρο. Το ποσοστό 
αυτό τότε όπως και τώρα θεωρούνταν πολύ µεγάλο, 
όµως υπάρχουν ακόµα κτίρια που δεν ακολουθούν τις 
σωστές προδιαγραφές. Εκτός από το σύνδροµο αυτό 
υπάρχουν και οι ασθένειες που είναι «σχετιζόµενες µε 
τα κτίρια», από τις οποίες προκύπτουν κυρίως αλλεργί-
ες στα υλικά του κτιρίου.  

∆εν έχει σηµασία η διαφοροποίηση σε αυτό το ση-
µείο, γιατί ο σκοπός του άρθρου είναι η κατανόηση των 
επιπτώσεων, που έχουν στην υγεία µας και στην καθη-
µερινότητά µας, οι κτιστοί χώροι, ο σχεδιασµός τους και 
όσα προϊόντα περιέχουν, που είναι βλαβερά για τον ορ-
γανισµό µας.

Μερικά από τα συµπτώµατα που προκαλούνται 
από τέτοια κτίρια είναι: 

ο ερεθισµός των µατιών, της µύτης και του λαιµού, 
πονοκέφαλοι, κούραση, υπνηλία, εκνευρισµός, άσθµα 
και συµπτώµατα που µοιάζουν µε άσθµα, όπως σφίξι-
µο στο στήθος και συριγµός, πνευµονία (νόσος λεγεω-
νάριων) ξηρότητα του δέρµατος και ερεθισµός, στοµα-

χικές και εντερικές διαταραχές.
Μερικές από τις αιτίες είναι οι εξής: ο ανεπαρκής 

εξαερισµός, η κακή συντήρηση κλιµατιστικών, οι βιο-
λογικοί ρύποι, όπως βακτήρια, ιοί, µύκητες,

οι χηµικοί  ρύποι, όπως οι πτητικές ουσίες  (VOC’s), 
π.χ. η φορµαλδεϋδη, το µονοξείδιο του άνθρακα, το 
βενζόλιο, αιωρούµενα σωµατίδια και διάφοροι διαλύ-
τες, τα οποία προέρχονται από βαφές, πλαστικά, χαλιά, 
υλικά και χρώµατα επίπλων, καθαριστικά προϊόντα, 
χρώµατα τοίχων, οικοδοµικά υλικά, συνθετικά υφά-
σµατα, µονωτικά υλικά, αποσµητικά χώρου, προϊόντα 
προσωπικής υγιεινής, καπνό τσιγάρου, κλπ,  οι ρύποι 
από τον εξωτερικό χώρο (όπως τα καυσαέρια), 

ο θόρυβος,  ο κακός φωτισµός, η ύπαρξη ζωυφίων 
και τρωκτικών.

Μικροί και µεγάλοι µπορεί να βρίσκονται καθηµε-
ρινά σε τέτοιους εργασιακούς χώρους, σχολεία και επι-
χειρήσεις.

Ένας τρόπος για να αντιληφθούµε την καθηµερινό-
τητά τους, είναι εστιάζοντας στη σχέση του ανθρώπινου 
οργανισµού µε οτιδήποτε τον περιβάλλει. Ο στόχος του 
ανθρώπινου οργανισµού είναι να επιτύχει την οµοιό-
σταση, δηλαδή να µπορεί να διατηρήσει σταθερές τις 
συνθήκες του εσωτερικού του περιβάλλοντος (π.χ. το 
pH του, την γλυκόζη στο αίµα), ανεξάρτητα από τις µε-
ταβολές στις εξωτερικές συνθήκες. Ο ανθρώπινος ορ-
γανισµός έχει ανάγκη από ένα περιβάλλον το οποίο 
προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για την ισορροπία 
του και την ύπαρξή του.

Τα συµπτώµατα που ανέφερα παραπάνω είναι µε-
ρικοί από τους τρόπους µε τους οποίους ο οργανισµός 
αντιδρά, όταν «ερµηνεύει» το περιβάλλον ως απειλητι-
κό.

 Όπως επεσήµανε ο Evans σχετικά µε το περιβαλ-
λοντικό στρες, ο ανθρώπινος οργανισµός βρίσκεται σε 
κατάσταση έντασης, όταν καλείται να προσαρµοστεί σε 
ένα δυσµενές περιβάλλον.  Έχει την προσδοκία, ότι θα 
µπορέσει να ελέγξει τις συνθήκες, είτε προσαρµοζόµε-
νος, είτε αλλάζοντας τες αλλά τελικά δεν µπορεί να αντα-
πεξέλθει κι έτσι οδηγείται σε µεγαλύτερη ένταση. Ο κά-
θε οργανισµός αντιδρά διαφορετικά, σε κάθε στρεσο-
γόνο παράγοντα. Είναι πιθανό, να µην αναγνωρίζεται 
στον ίδιο βαθµό ως στρεσογόνος, από όλους όσους 
βρίσκονται σε ένα χώρο, άρα δεν αναγνωρίζονται εύκο-
λα οι επιπτώσεις του στον καθένα ξεχωριστά. Πως είναι 
ένας Ποιοτικός Χώρος Εργασίας, θα εξετάσω στο τρίτο 
µέρος του θέµατος.

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

µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.
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Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

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

Ευρώπη Κοσµίδη:
Μόνο λόγια για τις Αχαρνές!
∆υστυχώς παρά τα λόγια και τις µεγάλες εξαγγελί-
ες, οι πολίτες των Αχαρνών βιώνουν το τελευταίο 
διάστηµα µία ακόµη απόδειξη πως για την κεντρι-
κή εξουσία οι Αχαρνές δεν είναι τίποτα άλλο από 
µία περιοχή ενός κατώτερου θεού και πολιτών δεύ-
τερης κατηγορίας. 

Το µπαράζ µεταφοράς σηµαντικών δηµόσιων 
υπηρεσιών από το ∆ήµο µας σε άλλες περιοχές, 
αποτυπώνει πως η κεντρική διοίκηση δεν επιθυµεί 
να δώσει καµία σηµασία στις Αχαρνές, αλλά αντί-
θετα µήνα µε το µήνα, µέρα µε την µέρα, η περιο-
χή µας γίνεται µία γκρίζα ζώνη. 

Το τελευταίο διάστηµα, οι Μενιδιάτες έχουµε δει να φεύγουν από την περιοχή µας σηµαντι-
κές υπηρεσίες που αφορούν την ∆.Ο.Υ και µεταφέρθηκαν στην Κηφισιά. Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π.Υ 
που µεταφέρθηκαν στην Παλλήνη. Τελευταία αποχώρησε και η ∆ΕΗ χωρίς καµία προειδοποίη-
ση και χωρίς κάποιον προφανή λόγο. 

ΑΝΤΙ να γίνεται ακριβώς το αντίθετο και η κεντρική εξουσία να ενισχύει τις παρεχόµενες υπη-
ρεσίες σε µία τόσο ταλαιπωρηµένη περιοχή όπως το Μενίδι, ώστε να υπάρχει ένα αξιοπρεπές επί-
πεδο διαβίωσης, το Μενίδι αφήνετε στη τύχη του. Λυπάµαι που θα το πω αλλά διαπιστώνουµε 
για µία ακόµη φορά πως όλα όσα έχουµε ακούσει για το Μενίδι είναι µόνο λόγια. 

Η εγκληµατικότητα και η υποβάθµιση που βιώνουµε και για την οποία έχω µιλήσει τόσες φο-
ρές δηµόσια τόσο εγώ όσο και πολλοί συµπολίτες µου δεν αντιµετωπίζεται µόνο µε την αστυνό-
µευση. Αντιµετωπίζεται µε την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ της πόλης σε όλα τα επίπεδα και την αναβάθµιση 
της ποιότητας ζωής. Εµείς έχουµε φτάσει στο σηµείο να χάνουµε ακόµα και τα αυτονόητα που 
έχουµε. 
– Συντάσσοµαι µε τους συµπολίτες µου που ανησυχούν. 
– Συντάσσοµαι µε όλους όσοι αντιδρούν.
– Συντάσσοµαι µε όσους λένε πως έως εδώ και µη παρέκει. 
– Να ξέρουν πως η αντίδραση µας από δω και πέρα δεν θα είναι η σιωπή. 

*Η  Ευρώπη Κοσµίδη είναι Πολιτική Μηχανικός, 
      Υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος και 

       Υποψήφια Βουλευτής της Ν∆
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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.

Παρών η φυσική ηγεσία της Αστυνοµίας  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αχαρνών για την εγληµατικότητα 

Συνέχιση των µέτρων και των ελέγχων στις Αχαρνές 
δεσµεύτηκε ο Γ.Γ. ∆ηµόσιας Τάξης ∆ηµήτρης Αναγνωστάκης

Με θέµα της εγκλη-
µατικότητα την  Τε-
τάρτη 18 Οκτωβρίου 
2017 πραγµατοποιή-
θηκε σύγκλιση του 
∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου του ∆ήµου Αχαρ-
νών, στην οποία πα-
ρέστησαν ο κ. Ανα-
γνωστάκης ∆ηµήτρι-
ος (Γ.Γ. Υπουργείου 
Προστασίας του Πολί-
τη), ο κ. Μπάκας 
Αντώνιος (Γενικός Επι-
θεωρητής Αστυνοµίας Ν. Ελλάδας), ο κ. Ψωµάς Γεώργιος (∆ι-
ευθυντής Αστυνοµίας ∆υτ. Αττικής) ο κ. ∆ασκαλάκης Εµµα-
νουήλ (Υποδιευθυντής Αστυνοµίας ∆υτ. Αττικής), οι βουλευ-
τές κ.κ. Παν. Σκουρολιάκος και Ιωαν. ∆έδες, ο ∆ήµαρχος και 
οι δηµοτικοί σύµβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέ-
ων και κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρνών.

Η παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας ανάδειξε σηµαντικά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ κατά 
του οργανωµένου εγκλήµατος και της εµπορίας ναρκωτικών.

Τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων ήταν ικανοποιητικά 
αλλά όχι σε βαθµό ώστε να αυξηθεί το αίσθηµα ασφάλειας 
των πολιτών.

Οι αρχηγοί των ∆ηµοτικών παρατάξεων και οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι κατέθεσαν τις απόψεις τους και τις διαπιστώσεις 
τους σχετικά µε τις µορφές εγκληµατικότητας ενώ αναλώθη-
καν κυρίως σε προτάσεις που άπτονταν στην συναρµοδιότη-
τα Υπουργείων (∆ικαιοσύνης, Παιδείας και Υγείας) και σε 
αναφορές πολιτικών της τελευταίας 60ετίας.  Η κόσµια πα-
ρουσία των πολιτών καταδεικνύει την αναγνώριση της προ-

σπάθειας που καταβάλ-
λεται για την αποτελε-
σµατικότητα των υφι-
στάµενων µέτρων της 
ΕΛ.ΑΣ, κυρίως στις πε-
ριοχές της Αυλίζας και 
του Αγ. ∆ηµητρίου και 
λιγότερο στην Αγία Σω-
τήρα - Χαραυγή, ΚΑ-
ΠΟΤΑ και στους Σαρά-
ντα Μάρτυρες.

Επιτακτική ήταν η 
απαίτηση των δηµοτών 
για την επίλυση της 

γραφειοκρατίας που αφορά στη µετεγκατάσταση αστυνοµι-
κών υπηρεσιών στο σχολείο της Αυλίζας, όπως έχει καταγρα-
φεί στο Σύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου και της 
ΕΛ.ΑΣ, καθώς θα αποτελέσει, εκ µέρους της Πολιτείας, ένα 
πρώτο χτύπηµα στην ρίζα του προβλήµατος. 

Ηχηρή και καθοριστική ήταν η παρέµβαση του Συλλό-
γου κατά της Εγκληµατικότητας και των Ναρκωτικών στο ∆ή-
µο Αχαρνών για τα θέµατα της ηχορύπανσης και για την ανά-
γκη µέτρων µόνιµου και όχι προσωρινού χαρακτήρα στο ∆ή-
µο Αχαρνών.

Ο Γ.Γ. αφουγκράστηκε την αγωνία και την αγανάκτηση 
των παρευρισκόµενων και δεσµεύτηκε για την συνέχιση της 
αστυνόµευσης µε το υφιστάµενο δυναµικό πέραν του έτους 
(1) έτους, για την συµµετοχή του σε επιτροπή µε τα συναρµό-
δια Υπουργεία µε θέµα την πρόληψη και την καταστολή της 
εγκληµατικότητας στο ∆ήµο Αχαρνών. Όσο αφορά το σχο-
λείο της Αυλίζας, ανέφερε ότι το θέµα δεν είναι οικονοµικό 
αλλά καθαρά γραφειοκρατικό ως προς τις εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες.  

Θανάσης  Κατσιγιάνης:
«Η εγκληµατικότητα στις Αχαρνές πατάσσετε»

Ο  Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Θανάσης 
Κατσιγιάνης και ο πρόεδρος της ∆ΗΦΑ Γιώρ-
γος ∆ασκαλάκης, εκπροσώπησαν το ∆ήµαρ-
χο στην  ηµερίδα που οργάνωσε το απόγευµα 
της ∆ευτέρας   16 Οκτωβρίου 2017,  στο κατά-
στηµα  ΝΩΝΤΑΣ,  η ∆ΗΜΤΟ Αχαρνών και Θρα-
κοµακεδόνων. Κεντρικοί οµιλητές οι βουλευ-
τές ∆ηµοσχάκης και Μάκης Βορίδης, οι οποίοι 
ανέλυσαν κυρίως το πρόγραµµα της Ν∆ σχετι-
κά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. 
Ο  Γενικός Γραµµατέας του  ∆ήµου Θανάσης 
Κατσιγιάννης, ήταν άψογος στην τοποθέτηση 
του, βάζοντας  το πολυδιάστατο πρόβληµα της 
εγκληµατικότητας  και παραβατικότητας , δια-
τυπώνοντας λύσεις εφικτές και αποτελεσµατι-
κές,  µέσα από την καθηµερινότητα που βιώνουν οι δηµότες µας. 

Αλέξανδρος Ανδριώτης 
Πολιτευτής της Ένωσης Κεντρώων στην Περιφέρεια Αττικής.

Χρήσιµη ενηµέρωση 

Στη συνεδρίαση του ∆.Σ Αχαρνών για την εγκληµατι-
κότητα το µέλος της Ένωσης Κεντρώων στην Περιφέ-
ρεια Αττικής, Αλέξανδρος Ανδριώτης, απευθυνόµενος 
στον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης ∆. Αναγνω-
στάκη ζήτησε να γίνεται συστηµατικός έλεγχος της 
οπλοκατοχής ώστε να αποτραπεί και να εκλείψει. Έθε-
σε θέµα ελέγχων της αστυνοµίας οι οποίοι, όπως είπε, 
φαίνονται από τα στατιστικά στοιχεία ότι ατόνησαν το 
διάστηµα του Οκτωβρίου.
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ- ΦΥΛΗΣ- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ, 

Η ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, 
ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ «ΑΘΗΝΑ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ»

«Ο Σύλλογος Νεολαίας Αχαρνών, αποτελεί πρότυπο σε όλη την Ελλάδα  αφού 
βάζει γερά θεμέλια για το παρόν και το μέλλον  της αυριανής κοινωνίας». 

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, η νεολαία μας χρειάζεται 
να «επενδύσει» στις ηθικές και συλλογικές αξίες που 
αποτελούν παρακαταθήκη της ελληνικής κοινωνίας. 

Ο Σύλλογος Νεολαίας Αχαρνών, αποτελεί 
πρότυπο σε όλη την Ελλάδα αφού βάζει γερά θεμέλια 
για το παρόν και το μέλλον της νεολαίας και κατ’ 
επέκταση της αυριανής κοινωνίας. 

Πλέον, είναι  άρτια οργανωμένος, προκειμένου να 
επιτύχει αυτό για το οποίο από το 1997 αγωνίζομαι και 
οραματίζομαι . 

Άλλωστε, ανέκαθεν αποτελούσε πεποίθησή μας, 
ότι τα παιδιά, από την ηλικία των πέντε ετών είναι ενεργά 
μέλη της κοινωνίας μέσα στην οποία μεγαλώνουν. 
Και όντας ενεργά μέλη μπορούν να την αλλάξουν, να 
την  μεταπλάσουν και να την μετουσιώσουν σε μία νέα 
κοινωνία. 

Μέσα από αυτόν τον φορέα, τα παιδιά μεγαλώνουν 
και γαλουχούνται με τις σωστές αξίες σε κάθε τομέα 

τόσο της καθημερινότητας του ατόμου όσο και του 
πολίτη μέσα στους κόλπους της κοινωνίας. 

Για το λόγο αυτό, η δομή του Συλλόγου αποτελείται 
από διαφορετικά Προεδρεία, όπως: 
l Πρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων
l Πρόεδρος Τύπου
l Πρόεδρος Υγείας
l Πρόεδρος Περιβάλλοντος
l Πρόεδρος Πολιτισμού
l Πρόεδρος Αθλητισμού
l Πρόεδρος Διατροφής
l Πρόεδρος Διασκέδασης
l Πρόεδρος Τεχνολογίας 
l Πρόεδρος Μαγειρικής (κ.λ.π.)

Έτσι, τα παιδιά λαμβάνουν από τους ειδικούς, τις 
σωστές κατευθύνσεις για όλους τους παραπάνω τομείς 
δραστηριοτήτων τους έχοντας στο πλευρό τους το 
πλεονέκτημα της εμπειρίας από πολύ μικρή ηλικία και 
της ευθύνης του αξιώματός τους. 

Ήδη ο Σύλλογος Νεολαίας, επισκέφθηκε την 
Βουλή των Ελλήνων, ως εκπρόσωπος των ανωτέρω 

δομών με τα παιδιά να στέκονται στο ύψος της 
περίστασης, πράγμα το οποίο σημαίνει πως ήδη έχουν 
αποκομίσει την εμπειρία της ευπρεπούς παρουσίας 
τους. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειάς μας, θα 
επιδιώξουμε την βράβευση και την εξασφάλιση 
υποτροφιών για τα μέλη του Συλλόγου Νεολαίας και τις 
συναντήσεις νέων τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, 
δίνοντας τους κίνητρα για να αξιοποιήσουν τις ικανότητες 
και τις δεξιότητές τους.

Σε αυτό το όραμά μου, η συμβολή της οικογένειας 
Μαρτίνου συνέβαλλε τα μέγιστα με δεδομένη και την 
ιδιαίτερη ευαισθησία της στα παιδιά και τους νέους, 
προκειμένου να υλοποιηθεί  και να προσφέρει στη 
Νεολαία. 

Στη μνήμη της κόρης της οικογένειας Μαρτίνου, 
Αθηνάς, η νέα αίθουσα του Συλλόγου Νεολαίας 

Αχαρνών θα ονομαστεί, «Αθηνά Μαρτίνου» 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης 
Ιδρυτής του Συνδέσμου Νεολαίας

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων 
πραγµατοποίησε ο Σύλλογος Νεο-
λαίας Αχαρνών µε τους Προέ-

δρους και τα µέλη του Συλλόγου να ξε-
ναγούνται στους χώρους της Βουλής.

Τα παιδιά του Συλλόγου κάθισαν στα 
βουλευτικά έδρανα και ενηµερώθηκαν για 
τη διαδικασία που ακολουθείται για την δι-
εξαγωγή των κοινοβουλευτικών συνεδρι-
άσεων. 

Η ενηµέρωση αυτή έχει άµεση σχέση 
µε τον τρόπο λειτουργίας των Συµβουλί-
ων που πραγµατοποιούνται στον Σύλλο-
γο Νεολαίας όπου τα µέλη του καλούνται 
να πάρουν το λόγο µε τις ίδιες διαδικασίες 
όπως και στη Βουλή και να αναπτύξουν τα 
θέµατα τα οποία κάθε φορά είναι προς συ-
ζήτηση.

Τα παιδιά του Συλλόγου ενηµερώθη-
καν από την ξεναγό της Βουλής και για την 
ιστορία του χώρου και όλων των σηµαντι-
κών γεγονότων που πέρασαν από εκεί ενώ 
ξεναγήθηκαν και στο µουσείο που υπάρ-
χει στο χώρο.

Μετά από την πρώτη επιτυχή επίσκεψη, 
δεδοµένης της εµπειρίας που αποκόµισαν 
τα παιδιά του Συλλόγου, οι επόµενες συ-
ναντήσεις θα είναι µε τον Πρόεδρο της ∆η-
µοκρατίας και µε τους αρµόδιους υπουρ-
γούς για τα θέµατα τα οποία πραγµατεύε-
ται ο Σύλλογος.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ- ΦΥΛΗΣ - 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
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«Ο Σύλλογος Νεολαίας Αχαρνών, αποτελεί πρότυπο
σε όλη την Ελλάδα  αφού βάζει γερά θεµέλια
για το παρόν και το µέλλον της αυριανής κοινωνίας»

Αναστάσιος Νίκας, 
Πρόεδρος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (13 ετών)

Σκοπός του Συλλόγου µας είναι να 
πιστέψουν οι νέοι ότι το επιτυχηµέ-
νο µέλλον χτίζεται µε σωστούς κα-
νόνες. Για να µπορέσουµε να το πε-
τύχουµε αυτό, δηµιουργήσαµε 
έναν χώρο που θα µας δίνει την ευ-
καιρία να συναντιόµαστε και να µα-
θαίνουµε όλες εκείνες τις καθηµερι-
νές συνήθειες που θα µας βελτιώ-
σουν, θα µας δώσουν ταυτότητα 
και θα µας κάνουν άξιους πολίτες 
της κοινωνίας. 

Η επικοινωνία και η ενηµέρωση 
µας κάνουν ικανούς να καταλαβαί-
νουµε τι συµβαίνει γύρω µας. Μα-
θαίνουµε να σκεφτόµαστε, να επικοινωνούµε σωστά µε 
τους άλλους, και να προσαρµοζόµαστε στις καταστάσεις 
που κάθε φορά συναντάµε. 

Ως Πρόεδρος Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων, θα είµαι 
υπεύθυνος να παρακολουθώ τον  Τύπο, να δηµοσιεύω τις 
δραστηριότητες του Συλλόγου  και να δηµιουργώ σωστές 
σχέσεις µε τους γύρω µου, πράγµατα που θα µεταφέρω και 
στα υπόλοιπα παιδιά του Συλλόγου Νεολαίας. Γιατί πρέπει 
από µικροί να µάθουµε να επικοινωνούµε και να ενηµερω-
νόµαστε σωστά, για να έχουµε ένα πετυχηµένο µέλλον. 

Άλλωστε κι εµείς τα παιδιά έχουµε τη δική µας κοινότη-
τα και θα πρέπει να είµαστε ενηµερωµένοι για το τι συµβαί-
νει γύρω µας. 

Αιμιλία Μπεκρή,
Πρόεδρος Υγείας (10 ετών)
 
Η υγεία είναι ό, τι πιο σηµαντικό για 
τον άνθρωπο. Πρέπει από µικροί να 
γνωρίζουµε πώς να την φροντίζουµε 
και να την προστατεύουµε. 

Επειδή όµως αυτά που πρέπει να 
µάθουµε είναι πολλά, θα πρέπει από 
τώρα να ξεκινήσουµε να ενηµερωνό-
µαστε και να βάλουµε κανόνες στην 
καθηµερινή µας ζωή. 

Για να έχουµε την υγεία µας θα 
πρέπει να αποκτήσουµε σωστές συ-
νήθειες που µερικές φορές είναι δύ-
σκολο να τις πετύχουµε αν δεν περά-
σει αρκετός καιρός και δεν προσπα-
θήσουµε πολύ. 

Ως Πρόεδρος του τοµέα της Υγείας, θα φροντίσω να γίνουν 
πολλά σεµινάρια για τα παιδιά του Συλλόγου Νεολαίας. Έτσι 
µαθαίνουµε πώς να βάζουµε στόχους, να τους υλοποιούµε και 
να έχουµε το αποτέλεσµα που θέλουµε. 

Βασιλική Γεωργαντζά
Πρόεδρος Περιβάλλοντος, (4 ετών)

Η µαµά  µου λέει ότι το περιβάλλον είναι 
το σπίτι µας και ότι πρέπει να το αγαπάµε 
και να το προσέχουµε! 

Γι αυτό ήρθα στο Σύλλογο για να 
µάθω πώς µπορώ να προσέχω το περι-
βάλλον, να είµαι χρήσιµη και µαζί µε 
τους φίλους µου στο Σύλλογο Νεολαί-
ας να αγαπήσουµε το Περιβάλλον ακό-
µα πιο πολύ!

Θα σχεδιάσουµε όµορφες εκδροµές 
στη φύση, να γνωρίσουµε τα ζωάκια και 
τα φυτά και να µάθουµε πώς να τα φροντίζουµε για να µεγαλώσουν 
και αυτά µαζί µε εµάς. 

Μην µε βλέπετε µικρούλα…. Εγώ σε λίγο καιρό θα ξέρω πολ-
λά για το περιβάλλον και θα τα µάθω και σε εσάς!

Ηλίας Αλεπούς
Πρόεδρος Πολιτισμού (8 ετών)

Ο πολιτισµός είναι ένα πολύ σπουδαίο 
αγαθό που µε αυτό µας έχει προικίσει η 
χώρα µας. Όµως ο πολιτισµός είναι πα-
ντού σε κάθε χώρα του κόσµου και όχι 
µόνο. Ο πολιτισµός βρίσκεται και σε 
πράγµατα που δεν φανταζόµαστε. 

Εµείς στο Σύλλογο Νεολαίας, ξεκινά-
µε ένα ταξίδι στον πολιτισµό της Ελλάδας 
αλλά και ξένους πολιτισµούς. Για να µά-
θουµε πράγµατα διαφορετικά και µπορεί 
ασυνήθιστα για εµάς και τον δικό µας 
τρόπο ζωής. 

Γνωρίζουµε τους πολιτισµούς του 
κόσµου, και οργανώνουµε τρόπους για 
να µπορούµε να επικοινωνούµε µαζί τους και να µαθαίνουµε νέα 
τους. Όµως έχουµε ήδη ξεκινήσει και οργανώνουµε και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στο Σύλλογο Νεολαίας µε σκοπό να έρθουµε πιο κοντά 
σε αυτό που οι µεγάλοι λένε κουλτούρα!

Γιατί είναι πολύ σηµαντικό οι νέοι άνθρωποι από µικροί να γνω-
ρίζουν πώς είναι ο κόσµος που µέσα σε αυτόν ζουν. Και πού ξέρετε! 
Μπορεί να γίνει το κίνητρο για να ταξιδέψουµε στα αλήθεια κάποια 
στιγµή σε χώρες µακρινές που ποτέ δεν φανταζόµασταν!

Αναστάσιος Αλεπούς,
Πρόεδρος Αθλητισμού (9 ετών)

Αν το καλοσκεφτούµε, ο αθλητισµός 
βρίσκεται σε καθετί που κάνουµε, αφού 
είναι κίνηση και ο άνθρωπος κινείται κα-
θηµερινά. Από µικρά παιδιά, µέσα από 
το παιχνίδι πολλοί από εµάς ανακαλύ-
πτουµε ποιο άθληµα είναι εκείνο που 
µας αρέσει περισσότερο. 

Ως Πρόεδρος Αθλητισµού, θα ασχο-
ληθώ µε το τι πρέπει να προσέξουµε από 
µικρή ηλικία, πώς πρέπει να αθλούµαστε 
και να ανακαλύψουµε όλοι τις κλίσεις 
µας στα διάφορα αθλήµατα. 

Γι’  αυτό δεν θα πρέπει να βγάζουµε 
τη γυµναστική από την καθηµερινότητά 
µας αλλά ίσα- ίσα να την χρησιµοποιούµε κάθε στιγµή και να βλέ-
πουµε τις διάφορες δραστηριότητες που έχουµε να κάνουµε σαν συ-
νέχεια της γυµναστικής µας. 

Για να φτάσουµε όµως στο σηµείο αυτό πρέπει να καταλάβου-
µε πρώτα πόσα πολλά καλά προσφέρει στο σώµα και στο µυαλό 
µας ο αθλητισµός. 

Άλλωστε ο αθλητισµός έχει σχέση και µε το µυαλό µας που το 
κάνει πιο δυνατό, αφού όπως έλεγαν και παλιά «Νους υγιής εν σώ-
µατι υγιεί

Παναγιώτα Νίκα,
Πρόεδρος Διατροφής (12 ετών)

Η διατροφή στη ζωή µας είναι πυξίδα και 
οδηγός αν σκεφτεί κανείς ότι µέσα από τη 
διατροφή συντηρούνται και αναπτύσσο-
νται όλα τα όργανά µας. Και το κάθε όρ-
γανο τρέφεται και δυναµώνει από συγκε-
κριµένες τροφές. Με τη λάθος διατροφή 
συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. 

Για εµάς τα παιδιά έχει µεγαλύτερη 
αξία γιατί µέσα από τη διατροφή µεγαλώ-
νουµε καλύτερα και γινόµαστε πιο υγιείς, 
έξυπνοι και δυνατοί. 

Σαν Πρόεδρος ∆ιατροφής, έχω αναλάβει να οργανώνω εκδηλώ-
σεις µε θέµα τη διατροφή µας και πώς µπορούµε να την κάνουµε κα-
λύτερη.  

Σαν παιδιά είναι πιο εύκολο να πείσουµε τους συνοµήλικους µας 
να ακολουθήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής που θα µας ακολουθεί 
σε όλη µας τη ζωή. 

Πένυ Μαλτζάρη,
Πρόεδρος Διασκέδασης (6 ετών)

Από την πείρα που απέκτησα στο Σύλλογο 
Νεολαίας, σαν Πρόεδρος ∆ιασκέδασης κα-
τάλαβα  ότι η διασκέδαση παίζει σπουδαίο 
ρόλο στη ζωή όλων µας. Τα παιδιά την έχουν 
περισσότερο ανάγκη από τους µεγάλους. 
Ως Πρόεδρος ∆ιασκέδασης, είµαι υπεύθυνη 
για να οργανώνω όµορφες εκδηλώσεις για 
όλα τα παιδιά της Νεολαίας και έτσι όλοι µα-
ζί θα µάθουµε τους κανόνες της διασκέδα-
σης, σε λίγο καιρό  που ο χώρος διασκέδα-
σης θα είναι έτοιµος! 

Κοµµάτι της διασκέδασης είναι και οι φί-
λοι µας  γι αυτό γινόµαστε όλοι µια µεγάλη 
παρέα και διασκεδάζουµε όλοι µαζί, οργα-
νώνοντας εκδηλώσεις που είναι ανοιχτές σε όλη τη νεολαία. ∆ιασκεδά-
ζουµε, περνάµε καλά, γινόµαστε πιο χαρούµενοι και µαθαίνουµε µέσα 
από τη διασκέδαση πώς πρέπει να συµπεριφερόµαστε.

Ειρήνη Ανδρονικίδη,
Πρόεδρος Τεχνολογίας (10 ετών)

Η τεχνολογία είναι παντού γύρω µας και σε εµάς  
τα παιδιά αρέσει πολύ να ασχολούµαστε µαζί 
της. Οι υπολογιστές, τα τάµπλετ και τα κινητά τη-
λέφωνα µπορεί για τους µεγάλους να είναι ένας 
τρόπος για να επικοινωνούν µεταξύ τους αλλά 
για εµάς τα παιδιά είναι και παιχνίδι!

Εδώ, στο Σύλλογο Νεολαίας, έχουµε σκο-
πό να µάθουµε να ξεχωρίζουµε τον σωστό από 
τον επικίνδυνο τρόπο που µπορούµε να χρησι-
µοποιούµε την τεχνολογία έτσι ώστε να µην βά-
λουµε ποτέ σε κίνδυνο την υγεία µας και την σωµατική µας ακεραιότητα. 

Μαθαίνουµε πώς πρέπει να χρησιµοποιούµε την τεχνολογία για να διασκε-
δάζουµε παίζοντας, για να µας βοηθάει στα µαθήµατά µας όµως βάζουµε ένα 
όριο στον χρόνο που θα αφιερώνουµε σε αυτή. 

Προετοιµαζόµαστε για να είµαστε καλοί χρήστες της τεχνολογίας και προ-
στατευόµαστε από κάθε τι επικίνδυνο µπορεί να µας βλάψει, να µας στεναχω-
ρήσει ή να µας κάνει να νιώσουµε άβολα. 

Ως Πρόεδρος Τεχνολογίας, µαζί µε τα υπόλοιπα παιδιά του Συλλόγου Νε-
ολαίας θα οργανώσουµε ηµερίδες, σεµινάρια και δραστηριότητες για να είµα-
στε εκπαιδευµένοι και να µάθουµε πώς χρησιµοποιείται σωστά η τεχνολογία.

Κωνσταντίνα   Γεωργαντζά,
Πρόεδρος Μαγειρικής (6 ετών)

Μαγειρική σηµαίνει νόστιµες γεύσεις και είναι ένας 
τρόπος να µπορείς να δίνεις χαρά και απόλαυση 
στους ανθρώπους που αγαπάς. Η µαγειρική όµως 
είναι και µία τέχνη που ενώνει όλη την οικογένεια, 
την κάνει να συζητάει και να µοιράζεται τα συναι-
σθήµατά της.  
Στο Σύλλογο Νεολαίας, µαθαίνουµε όχι µόνο να 
µαγειρεύουµε αλλά και πώς αυτά που µαγειρεύ-
ουµε θα είναι πιο υγιεινά, θα µας βοηθούν να 
έχουµε την υγεία µας και να µάθουµε µέσα από τη 
µαγειρική την παράδοσή µας από κάθε γωνιά της 
χώρας αλλά και του κόσµου.

Θα καλέσουµε λοιπόν επαγγελµατίες µάγει-
ρες να µας πουν τα µυστικά τους και να τα µάθουν 
και σε εµάς. Και επειδή εµείς στο Σύλλογο Νεολαίας έχουµε µάθει ότι κάθε τι 
θέλει το χρόνο του και την προσπάθειά του  για να το µάθεις ξέρουµε από τώ-
ρα ότι και η τέχνη της µαγειρικής θέλει πολύ χρόνο αλλά είναι πολύ σπουδαία 
στην καθηµερινή µας ζωή. 

Σηκώνουµε τα µανίκια, φοράµε σκούφους και ποδιές και στρώνουµε τρα-
πέζια στο Σύλλογο Νεολαίας µε δικές µας συνταγές που θα ενθουσιάσουν και 
τους επαγγελµατίες!

Και για να καταλάβετε ότι η µαγειρική είναι πολύ σπουδαία, θυµηθείτε πό-
σες φορές έχουµε πει για κάποιον γνωστό µας τι ωραία που µαγειρεύει και τον 
θαυµάζουµε! Μέσα από τη µαγειρική θα γίνουµε φίλοι, θα αγαπηθούµε και 
θα γινόµαστε καλύτεροι κάθε µέρα που περνάει.

Αποκαλυπτικές και αντιπροσωπευτικές δηλώσεις, 
των εννέα Νεαρών Προέδρων, 

τοµέων δραστηριοτήτων της Κοινωνίας µας!

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ- ΦΥΛΗΣ- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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Αχαρναϊκη:  Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές  εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας 

Την πλατεία στη συµβολή των οδών Αγί-
ου Σπυρίδωνα και Ικονίου, στην περιοχή 
του Αγίου Πέτρου, επισκέφθηκε ο ∆ή-

µαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, µε σκο-
πό την επιθεώρηση των εργασιών διαµόρφω-
σης πλατείας και κοινόχρηστων χώρων που 
πραγµατοποιούνται. Οι εργασίες στη συγκεκρι-
µένη πλατεία εκτελούνται από εργάτες του Προ-
γράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕ∆ 
(8µηνα), που απασχολούνται στον ∆ήµο Αχαρ-
νών, υπό την επίβλεψη της ∆ιεύθυνσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών. 

Την οικία του ιδρυ-
τή του λαϊκού µας 
ζωγράφου Χρή-

στου Τσεβά επισκέφτηκαν 
τα µέλη του ∆.Σ του Οµί-
λου Φίλων ∆ηµοτικής Πι-
νακοθήκης «Χρήστου 
Τσεβά» και είχαν την ευ-
καιρία να µιλήσουν µε τον 
αναγνωρισµένο καλλιτέ-
χνη και να αντλήσουν  πε-
ρισσότερες πληροφορίες 
για το έργο του, ενόψει της 
έναρξης της νέας περιό-
δου δραστηριοτήτων 
τους.

Ο Βουλευτής των Ανεξαρτήτων 
Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Θ. Κα-
τσίκης, συµµετείχε στην ετήσια Σύ-
νοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέ-

λευσης του ΝΑΤΟ, που έλαβε χώρα στο 
Βουκουρέστι από 6 έως και 9 Οκτωβρί-
ου 2017. Μετέχοντας στην Επιτροπή 
Άµυνας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του, ο βουλευτής των Ανε-
ξαρτήτων Ελλήνων πρότεινε να προστε-
θεί σε συγκεκριµένη παράγραφο που 
αναφέρεται στη γειτονική Αλβανία για 
την προστασία των δικαιωµάτων της Ελ-
ληνικής Οµογένειας στην Αλβανία, 
αφού τέθηκε σε ψηφοφορία, υπερψηφί-
στηκε οµόφωνα.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις της πανη-
γυρίζουσας Ιεράς Μονής Αγίων Κυπρι-
ανού και Ιουστίνης στη Φυλή Αττικής 

συµµετείχε ο Μητροπολίτης µας, Αττικής και 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος.   Με το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας και της λιτάνευσης, ο εορ-
τάζων και οικοδεσπότης Μητροπολίτης ευχα-
ρίστησε για την παρουσία τους, τους Αρχιε-
ρείς, τις Μοναστικές αδελφότητες, τους εκπρο-
σώπους της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, καθώς 
και τον πιστό λαό του Θεού που για µια ακόµη φορά κατέκλυσαν τόσο το Καθο-
λικό, όσο και τους αύλιους χώρους της Ιεράς Μονής.

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθη-
κε το πολιτιστικό διήµερο  του Συλλό-
γου Κρητών Αχαρνών,  τη  «Γιορτή Τσι-

κουδιάς» µε πλούσιο  µουσικό και χορευτικό 
πρόγραµµα. Πλούσιος  και ο απολογισµός  
από τις ετήσιες δράσεις όλων των τµηµάτων. 
Πολλά τα συγχαρητήρια για τον Σύλλογο 
Κρητών Αχαρνών, από όλους τους παρευρι-
σκόµενους

 Στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιον της  
Παναγίας Σουµελά περιοχής Αγίου Πέτρου 
στις Αχαρνές, στις αρχές Οκτωβρίου  η 

βουλευτής του ΚΚΕ  γνωστή σε όλους µας ΛΙΑ-
ΝΑ ΚΑΝΕΛΗ,  βάπτισε  ενήλικη οµογενής ορθό-
δοξη χριστιανή.  Η κα Κανέλη σε συνοµιλία που 
είχε µε τον πατήρ Γρηγόριο, τον συνεχάρη  για 
ανέγερση τη Μητροπολιτικού Ναού, δηλώνοντας 
ότι και η ίδια  πρόθυµη να βοηθήσει  όπου χρειαστεί  στην αποπεράτωση του.  

49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:210-2469576 , 210-2464760 
E-mail : :info@perrakistours.gr   url :www.perrakistours.gr 

 
 

 

ΑΝΔΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ 
1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΣΑΒΒΑΤΟ) -2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ)   ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 92Ε /ΑΤΟΜΟ 


ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

12/9(20.00 μμ)-16/9(8.00 πμ)-4ΗΜΕΡΗΕΚΔΡΟΜΗ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ, ΤΑΞΙΑΡΧΗ…) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 178Ε /ΑΤΟΜΟ 


        ΝΑΠΟΛΗ-ΡΩΜΗ 

                         ΠΟΜΠΗΙΑ-ΚΑΠΡΙ-ΑΣΙΖΗ 
17/10-23/10 ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  4****,ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ), ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, Φ.Π.Α., ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ, CHECK POINT, ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΛΕΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΞΙΟΥ)  ΑΠΟ 410Ε/ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:  3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    13-15/10 
ΚΥΠΡΟΣ :    4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    28-31/10 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ  
ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων 

στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – NOEΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

l ΑΠΟ   27-29/10/ 2017  3/ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ   
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - Ε∆ΕΣΣΑ-ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ. 

(ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΥΟ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ, ∆ΥΟ ΠΡΩΙΝΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ, 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ.)   ΤΙΜΗ 110ΕΥΡΩ/ΑΤΟΜΟ

l ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ   1/11/2017 – ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ-ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥ  - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  17:15

l ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 -ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 17:15
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΙΚΗ - ‘ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΥΡΙΕ ΖΑΜΠΕΤΑ’  

l ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017
∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ στις  09 έως 10 -12-2017

Τα  «Τσαλακωµένα  και  ασιδέρωτα στιχάκια» του Νώντα, έγιναν βιβλίο
Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στις Αχαρνές,  αφιέρω-
σε την 1η του ποιητική συλλογή µε τίτλο «Τσαλα-
κωµένα και ασιδέρωτα στιχάκια» (εκδόσεις Κύµα), 
ο πολύ γνωστός συµπολίτης µας  Νώντας Βρεττός. 
Στο ζεστό χώρο που έχει δηµιουργήσει µε αγάπη 
και µεράκι, στην «Αυλή του Νώντα»,  το βραδάκι 
της ∆ευτέρας 9 Οκτωβρίου 2017, φίλοι και συνερ-
γάτες µοιράστηκαν εικόνες και σκέψεις για τον δη-
µιουργό και τους στίχους του. 
Στα «Τσαλακωµένα και ασιδέρωτα στιχάκια» ο Νώ-
ντας έχει κάνει την προσωπική του κατάθεση. Ποι-
ήµατα για την αγαπηµένη του πόλη, στίχοι για τον 
έρωτα, τη φύση και τα θεία αλληλοδιαδέχονται το 
ένα το άλλο, µε λυρισµό και απρόσµενη αλήθεια.
Αναφερόµενη στο βιβλίο η συµπολίτης µας φιλό-
λογος Έλυα Γκίκα σηµείωσε ότι «κρύβει µια πορεία 
ζωής, τη δική του ζωή. Τη σχέση του µε όσους πέ-
ρασαν από αυτήν, τον ίδιο του τον εαυτό. Κι αυτό 
σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο. Απαιτεί πέρα από 

έµπνευση και έµφυτο ταλέντο, ευαισθησία, έντονο 
συναίσθηµα, περισυλλογή και µερικές φορές πόνο 
ως κινητήρια δύναµη».
Φανερά συγκινηµένος που το πόνηµα µιας ζωής, οι 
στίχοι του, βρήκαν τη θέση τους σε βιβλίο, ο Νώ-
ντας Βρεττός ευχαρίστησε τις εκδόσεις «Κύµα» , ξε-
καθαρίζοντας ότι ο τίτλος της συλλογής «ανήκει» 
στον Άγιο Γεώργιο στο Κεραµίδι της Πάρνηθας, 
όπου και τον εµπνεύστηκε.
«Η ζωή µου και οι άνθρωποι µε τους οποίους έζη-
σα και ζω και οι σχέσεις που είχα µαζί τους, µε ανά-
γκασαν να βγάζω τον κρυµµένο µου εαυτό. Μαζί 
µε τις εικόνες των ονείρων µου, να βάζω τις λέξεις 
που πρέπει τη µια δίπλα στην άλλη, για µια φωτο-
γραφία κι ένα συναίσθηµα τυπωµένο µε γράµµατα 
γεµάτα νότες» αναφέρει χαρακτηριστικά στην εισα-
γωγή του βιβλίου του.
Αναδηµοσίευση από  το  ρεπορτάζ της http://
doxthi.gr 
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 109
Τηλ. 210 2462249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Το Εκκλησιαστικόν Συµβούλιον του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Αχαρνών, 
έχει   την τιµήν να  προσκαλέσει  υµάς,  όπως τιµήσετε 

δια της  παρουσίας υµών, την Πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου, 
κατά  το κάτωθι πρόγραµµα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
         

Ώρα: 07:00 π.µ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, 
Ώρα: 18:00 µ.µ. Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός,

χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου, Ιλίου Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρου, µετ’ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγµατος.

Ώρα: 19:30 µ.µ. Λιτάνευση της Θαυµατουργού Ιεράς Εικόνας του Αγίου

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ

Ώρα: 07:00 π.µ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, 
 µετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος.  Ιερουργούντος
του Ιεροκύρηκος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών

και Πετρουπόλεως, κ.κ. Ιωαννικίου.
Ώρα: 18:00 µ.µ. Μεθεόρτιος  Εσπερινός  και Παράκλησις  εις τον Άγιον.

Εκ του  Ιερού Ναού
Ο  Εφηµέριος

Πρωτ.  Κων/νος  Πρίµπας 

Πάνω από 50 χρόνια µαζί µας...
Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η ετήσια έκθεση 
της Βιοµηχανίας παραγωγής επίπλων υψηλού επι-
πέδου, Noto mobili contract στις Αχαρνές το τε-
τραήµερο  6, 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2017.
Η µονάδα παραγωγής της  Noto mobili contract 
φροντίζει για την παράδοση ενός άρτια κατασκευ-
αστικά έργου παρέχοντας υπηρεσίες  υψηλού επι-
πέδου από τον σχεδιασµό τους την τελική πραγ-
µατοποίηση και παράδοση του.
Η εταιρία εδρεύει στις  Αχαρνές (ΤΖΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, 
Σούδας 11)  σε έναν ιδιόκτητο χώρο 7500m εξο-
πλισµένο ανάλογα ώστε να εξυπηρετεί την παρα-
γωγή µεγάλου όγκου επίπλων και ειδικών κατα-
σκευών. 
Η παραγωγή, σε αντίθεση µε την εµπορία επίπλων 
παρέχει αµέτρητες επιλογές ξύλων, χρωµάτων, 
υλικών και διαστάσεων. Η ευελιξία στις πρώτες 
ύλες και η ποικιλία σχεδίων µας επιτρέπει να 
έχουµε ευελιξία και στις τιµές πάντα όµως µε την 
εγγύηση της ποιότητάς µας
Η Noto mobili contract δίνει έµφαση στην µονα-
δικότητα του κάθε χώρου. Λαµβάνοντας υπ’ όψη 
το χώρο, το κλίµα και το ιδιαίτερο ύψος  του κάθε 
ξενοδοχείου, προτείνει σε σας  έπιπλα και λύσεις  
που θα ταιριάξουν στο στυλ σας, αφουγκράζεται  
τις ανάγκες σας  και υλοποιεί τα σχέδια του εκά-
στοτε αρχιτέκτονα- διακοσµητή  που έχει αναλά-
βει  το Project σας. 

Το παράρτηµα Ε.Γ.Ε. Αχαρνών παρουσιάζει
Οι γυναίκες και οι νέοι του ∆ήµου Αχαρ-
νών, έτσι. όπως καταγράφηκε στις έρευ-
νες που οργάνωσε και πραγµατοποίησε 
το παράρτηµα Αχαρνών της Ένωσης Γυ-
ναικών Ελλάδας, εξέφρασαν απόλυτα 
(µε τις απαντήσεις τους) την απαίτηση 
τους για ποιότητα ζωής.
Πρόκειται για τις έρευνες « Γυναίκα και 
κατανάλωση» και «Η εποχή της Σκέψης: 
Νέοι, .Κοινωνία και Εκπαίδευση στη Πό-
λη των Αχαρνών», την ευθύνη των οποί-
ων είχαν η Ματίνα Λέτσα, ∆ηµοσιογρά-
φος και η Αναστασία Παµουκτσόγλου, 
διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της εκπαίδευ-
σης, π. Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστι-
τούτου.
Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που 
περνάει η Ελλάδα, το ζητούµενο για ένα 
µεγάλο µέρος της νεολαίας των Αχαρνών, 
είναι η διαφύλαξη, η µελέτη, η προβολή 
και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και 
των αξιών που απορρέουν από αυτήν.
Οι Γυναίκες - µητέρες στη πόλη των Αχαρνών θέτουν υπεράνω όλων 
την ευηµερία της οικογένειας και των παιδιών τους καθώς οι απαντή-
σεις τους αναδεικνύουν τις βαθιές αλλαγές στις αντιλήψεις της σε ση-
µαντικά θέµατα, γύρω από τις αγορές στα βασικά είδη του νοικοκυ-
ριού της και τις εναλλακτικές πρακτικές τις οποίες επιλέγουν για να επι-
βιώσουν αυτή τη περίοδο της οικονοµικής κρίσης, που δεν µπορούν 
συγκρίνουν µε παλαιότερες εποχές.
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40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την   ΚΥΡΙΑΚΗ  29 Οκτωβρίου  2017 και ώρα 09.30 
π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασί-
ου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπη-
µένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΙΩΑΝΝΗ    ΚΩΝ.  ΠΑΓΩΝΑ 
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Βασιλική

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Κωνσταντίνος και Αναστασία, Μαρία και Γιώργος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Γιάννης, Βασιλική, Θανάσης. ∆άφνη.

ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ : Μαργαρίτα  χήρα ∆ηµ.  Παγώνα, 
                          Ελένη  χήρα  Γεωργ.  Παγώνα.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσους,

µας συµπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος µας, για τον ξαφνικό
θάνατο  του  λατρευτού  µας Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού και  Θείου  

. 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ   ΚΑ∆Α
 Σ.Σ.:  Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν

στέφανο  καθώς και  όσους   αντί στεφάνου
κατέθεσαν χρήµατα  στην  µνήµη του.   

Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  4 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 09.00 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού  και  Θείου

 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΚΑ∆Α
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Ιωάννα 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Κωνσταντίνος, Νικόλας
ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ : Αρχοντούλα Σαµαρά, Γιάννα Καδά

Τ Α ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστούµε   θερµά, όλους όσους, µας συµπαραστάθηκαν

στο  πένθος µας, για τον  θάνατο  της πολυαγαπηµένης
µας  Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας  

. 

ΜΑΡΙΑΣ  χήρας ΓΕΩΡ. ΜΑΡΙΝΗ
Σ.Σ.:  Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους 

κατέθεσαν στέφανο  καθώς και  όσους   αντί στεφάνου
κατέθεσαν χρήµατα  στην  µνήµη της.

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 5  Νοεµβρίου 2017 και ώρα 9.30 π.µ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρνές υπέρ αναπαύσεως της ψυ-

χής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΜΑΡΙΑΣ  χήρας ΓΕΩΡ. ΜΑΡΙΝΗ
    (Το γένος   Γ. Πηλιχού) 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Ιωάννης  και  Ελένη Μαρίνη, Κωνσταντίνος  και  Αναστασία Μαρίνη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανασία, Γιώργος  και  Βαρβάρα, Μαρία, Γιώργος

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Σπύρος  και Ειρήνη Πηλιχού
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστούµε θερµά όσους µας συµπαραστάθηκαν στις δύσκολες ώρες 

µας και εκφράζουµε την ευγνωµοσύνη  για τη συµµετοχή τους 
στο βαρύ πένθος µας για τον χαµό, του πολυαγαπηµένου µας,  

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου  
. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ    ΜΑΡΓΕΤΗ
Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν στέφανο στην 
µνήµη του καθώς και όσους κατέθεσαν χρηµατικό ποσό υπέρ 

της ιδρύµατος  «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ»

Η  Οικογένεια του

Την Κυριακή   29  Οκτωβρίου 2017, και ώρα  09.30 π.µ. τελούµε,  40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό  Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυ-

χής, του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ   ΜΑΡΓΕΤΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  Ουρανία

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ : Ελένη, Κωνσταντίνος, Αναστάσιος 
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : Ουρανία, Νεφέλη

Ο Α∆ΕΛΦΟΣ ΤΟΥ :  Μιχαήλ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλθούν
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού
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ΓΑΜΟΣ
Ο   ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ   του   

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και  της  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  το 
γένος    Α∆ΑΜ  που γεννήθηκε  στο  

ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΚΗΣ   και κατοικεί  στα 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ   – ΑΤΤΙΚΗΣ     και  η   

ΚΟΝΤΑΡΑ  ΜΑΡΙΑ    του  ΠΝΑΓΙΩΤΗ   και  
της   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ    το γένος   ΣΥΜΕΝΗ    

που  γεννήθηκε  στη  ΜΥΤΗΛΙΝΗ –
ΛΕΣΒΟΥ    και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  
– ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  έλθουν σε 

γάµο που θα γίνει στη  ΦΥΛΗ  – ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος
Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων ∆ήµου Αχαρνών
Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Ξενίας – Τ.Κ. 13677

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται κάτοικοι της περιοχής να 

εµφανίζονται αυτόκλητοι εκπρόσωποι όλου του Οικισµού στον 
∆ήµο Αχαρνών την Περιφέρεια και σε άλλους δηµόσιους φορείς. 
Ενηµερώνουµε, ότι ο Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Οικι-
σµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι αυτός, ο οποίος µεταφέρει µέσω 
του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου και του Προέδρου του, τα προ-
βλήµατα των κατοίκων και του Οικισµού. Εκφράζει τα πάνω από 
εκατό µέλη του, µε σκοπό οι παρεµβάσεις και τα θέµατα τα οποία 
τους απασχολούν την περιοχή µας να επιλύονται µε τον καλύτερο 
τρόπο. 

Γι' αυτόν τον λόγο συνιστούµε την προσοχή των κατοίκων και 
των µελών µας, προκειµένου τρίτα άτοµα να µην εκµεταλλευ-
τούν το όνοµα και την υπογραφή τους για δήθεν εκπροσώπηση 
των ίδιων του οικισµού µας. Επισηµαίνουµε δε, ότι οι κατάλογοι 
ονοµάτων κατοίκων που παρουσιάζονται, εµφανίζονται έχουν 
συνταχθεί χωρίς την συγκατάθεση των προσώπων που περιλαµ-
βάνουν . 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   του   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ    και  της  ΜΑΓ∆ΑΛΙΝΗΣ    
το γένος    ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ   που 

γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  
στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ     και   η   

ΡΟΥΜΕΝΙ∆ΟΥ  ΕΥΤΥΧΙΑ  του   
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ   και  της   ΘΕΩΝΗΣ  το γένος   

ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ    που  γεννήθηκε  στην 
ΑΘΗΝΑ   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 l Τ.Κ. 13672
Τηλ.: 210 2468490 - Κιν. 6983 326000 και 6948 986032.

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Mε  Σεβασµό

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ - ΣΤΕΦΑΝΑ
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Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

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

23/10/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆Ο-
ΣΗΣ  Ηρώων Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 
210/2477711

24/10/2017  ΤΡΙΤΗ ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ  Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ.210/2316792

25/10/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣ-
ΛΑΝ   Αγίου ∆ιονυσίου 82. ΤΗΛ. 210/2444771

26/10/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ  
Αγ. Τριάδος 1. ΤΗΛ. 210/2440487

27/10/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ  Λ. Θρακοµακεδόνων 117. 
ΤΗΛ.210/2430204

28/10/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑ  Αριστοτέλους 200-202.  ΤΗΛ. 210/2477292

29/10/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ   Αγ. Κωνσταντίνου 16. ΤΗΛ. 210/2460251

30/10/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ   Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

31/10/2017 ΤΡΙΤΗ ● ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ∆εκε-
λείας 90.  ΤΗΛ. 2102477724

1/11/2017   ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ  Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210/2465660

2/11/2017    ΠΕΜΠΤΗ ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ 
ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 210/2404494

3/11/2017  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ  Λ. Θρακοµακεδόνων 22. ΤΗΛ. 
210/2466608

4/11/2017  ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ  
Φιλαδελφείας 41. ΤΗΛ. 210/2448787

5/11/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ  Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 210/2444418

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

22/10/2017  ΕΩΣ 04/11/2017

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 100 τ.µ., µε  πάρ-
κιν,  κοντά στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών. Τηλ. 6996 
355728. 4∆181
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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα   60 τ.µ. στο κεντρικό 
Μενίδι µε επίπλωση για κατάστηµα ρούχων, έτοι-
µο για λειτουργία, µε αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 
πολύ προσιτή. Τηλ. 210 2403514. 4∆183.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Γραφείο στο 2ο  όροφο, 40 τ.µ. , 

µε αιρ κοντίσιον. Τιµή  προσιτή. Τηλ. 210 
2403514. 4∆183.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ τρία καταστήµατα , 22 τ.µ. 35 
τ.µ. και 33τ.µ. στην κεντρική πλατεία Αγίου Βλα-
σίου αριθ. 22 – στις Αχαρνές. Τηλ. 210 2469087. 
4∆183.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο ισόγεια καταστήµατα, κα-
τάλληλα για γραφεία, εµπορικά είδη., κλπ, επί της 
Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από το 1ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο. 5∆185.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ καθηγήτρια  µε 18  χρόνια εµπειρία 
παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά και ενήλι-
κες, περιοχές Μενιδίου και πέριξ.   Προσιτές τιµές. 
Τηλ   6976 854911  5∆182
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ  ιδιαίτερα  µαθήµατα, Αρ-

χαία, Νεοελληνική Γλώσσα και Ιστορία, από 
φοιτήτρια κλάσης Φιλολογίας. Τιµές προσιτές.  
Τηλ. 6907 766637. 4∆181
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  - Φυσική - Χηµεία  παραδί-
δονται,  από  καθηγήτρια 35 έτους πείρας.  
Προσιτές τιµές. Τηλ   6988935604 - 
2102319153.  5∆181
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – 
Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 
6972 601252. 10∆1189.
 ∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε επαγγελµατική εµπειρία, ανα-
λαµβάνει ραψίµατα από την αρχή και επιδιορ-
θώσεις. Τηλ. 210 2461482. 6∆178
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καµαριέρα για το  Ξενοδοχείο 4 αστέ-

ρων στις Αχαρνές  - PARNIS PALLAS,  20ο  χιλ. Λ. 
Πάρνηθος - µε προϋπηρεσία.  Τηλ. 210 2464010 
και 210 2447660. 4∆181
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ζητείται διαµέρισµα στο Κεντρικό 
Μενίδι από 75 – 100 τ.µ. Πληρ. 6980700372

∆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

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΚΤΗΜΑ  µε σταθερή προ-
φύλαξη εντός σχεδίου 2.200 τ.µ., δη-
λαδή  έξη οικόπεδα, µε κατοικία 65 τ.µ. 
, αποθήκες  100 τ.µ. µε 40 παραγωγικά 
δένδρα, (ελιές, Λεµονιές, καρυδιές, συ-
κιές,…) περιοχή Αγίου Πέτρου Α΄.  ΤΙ-
ΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  165.000 ευρώ. Τηλ.  
697 242668, 6976 836287.

ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
& ΛΑΠΑΡΟΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝ∆ΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Dr Αχιλλέας Πλουµίδης
MD. BSc. MSc.   PhD. FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Α.  Μεταξά  33, Γλυφάδα. Τ.Κ. 16674
Τηλ. 210 8985140 • Φαξ :210 8985141• Προσωπικό  κιν. : 6944 298138



∆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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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

l Τηλ.: 210 2401073
l Κιν:  697 2323235

e-mail: georgios.skrekis@yahoo.com

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

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
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