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 Εθνικές Εκλογές - 
 20 Σεπτεμβρίου 2015

Νικητής και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, με 35,46%, 
έναντι 28,20 % που έλαβε η ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ . 
Ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύεται σε 
κυρίαρχη ηγετική φυσιογνωμία.
Σχηματίστηκε αμέσως Κυβέρνηση 
συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με 
προοπτική τετραετίας.
Μια μέρα μετά στη Νέα Δημοκρατία, 
ξεκίνησαν οι διαδικασίες εκλογής 
Προέδρου και θα ολοκληρωθούν το 
ταχύτερο δυνατό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
στη σελίδα 2

Επανεξελέγει 
βουλευτής  

Ο Γιάννης Δέδες 
Ο συντοπίτης μας Χειρουργός - Ορθο-
πεδικός Διευθυντής του Νοσοκομείου 
Κ.Α.Τ Ιωάννης Δέδες επί σειρά ετών 
δραστήριο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώ-
ην βουλευτής, επανεξελέγη και είναι 
ο μοναδικός εξ Αχαρνών βουλευτής 
της νέας κυβέρνησης του Αλέξη Τσί-
πρα. Θερμές ευχές για καλή συνέχεια. 

Αυλαία για τα Σοφόκλεια 2015 

Με μια μελωδική βραδιά αφιερωμένη στο έργο του αείμνηστου 
μουσικοσυνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη από τη Λαϊκή Ορχήστρα της 
ΔΗ.Κ.Ε.Α. και τη συμμετοχή αξιόλογων καλλιτεχνών, Νίκος Μπουρ-
νέλης, Μαρίνα Μανωλάκου, Βασίλης Λέκκας, έκλεισε η αυλαία του 
Φεστιβάλ Πολιτισμού «Σοφόκλεια 2015» του Δήμου Αχαρνών, την 
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015. 

Ολοσέλιδο αφιέρωμα στην σελίδα 9 

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι 
μικροπαρεμβάσεις στην Κεντρική πλατεία 
Αχαρνών που ξεκίνησαν αρχές Σεπτεμβρί-
ου και συνεχίζονται.

Ο Δήμος Αχαρνών ανταποκρινόμενος στο 
διαχρονικό αίτημα των πολιτών νια προ-
στασία και απελευθέρωση του δημόσιου 
χώρου στο πλαίσιο της κοινωνικής ανταπο-
δοτικότητας, πραγματοποίησε εργασίες μι-
κρής κλίμακας με σκοπό τη βελτίωση της 
Κεντρικής Πλατείας των Αχαρνών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η απελευ-
θέρωση του δημόσιου χώρου προς όφελος 
των πεζών, η αποκατάσταση και ανάδειξη 
της εικόνας της κεντρικής πλατείας του Δή-
μου μας, η διευκόλυνση της πρόσβασης 
και της κίνησης των πεζών (γονείς με μι-
κρά παιδιά σε καρότσια), η δημιουργί-
α συνθηκών ασφαλείας στη βόλτα των 
μικρών παιδιών και η αισθητική ανα-
βάθμιση του πεζόδρομου.

Για το σκοπό αυτό συστάθηκε ειδι-
κή επιτροπή από έμπειρους μηχανι-
κούς και εξειδικευμένους δημοτικούς 
υπαλλήλους, μελέτησε και εξέτασε την 
πρόσφατη Αρχιτεκτονική μελέτη, όλες τις 
προηγούμενες προτάσεις και τις άδειες λει-
τουργίας των καταστημάτων εστίασης. 

Τελικά κατέληξε σε τοπογραφικό διά-
γραμμα με συγκεκριμένα τετραγωνικά μέ-
τρα κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων για 
κάθε οίκημα περιμετρικά της πλατείας, με 
βάση την απαιτούμενη προσβασιμότητα και 
προσπελασιμότητα καθώς και τη χρήση και 
λειτουργία του δημόσιου χώρου από επι-
σκέπτες και οχήματα εκτάκτου ανάγκης (α-
σθενοφόρο, πυροσβεστική, αστυνομία).

Τα έργα παρέμβασης της Κεντρικής Πλα-
τείας, ξεκίνησαν αρχές Σεπτεμβρίου, με το 

ξήλωμα των κιόσκι , ξηλώθηκαν και τα πα-
λιά παρτέρια, κλαδεύτηκαν τα δέντρα που 
θεωρήθηκαν επικίνδυνα, διαμορφώθηκε 
ήδη ο κεντρικός διάδρομος, και καθορίστη-
καν οι νέοι χώροι πρασίνου.

Προηγήθηκαν συναντήσεις με κάθε έναν 
καταστηματάρχη και υπήρξε συμφωνία σε 
πολλά σημεία, ότι επιτέλους κάτι αξιόλογο 
θα προχωρήσει. 

Τις επόμενες μέρες αναμένεται η απο-

μάκρυνση των περιπτέρων ώστε να ολο-
κληρωθεί ο διάδρομος διέλευσης και η 
σύνδεσή του με τις οδούς Δεκελείας και 
Πάρνηθας και να τοποθετηθούν τα νέα φω-
τιστικά σώματα. 

Ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες στην 
κεντρική πλατεία έκανε ο Δήμαρχος στην 
προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Η ελάχιστες διαφωνίες που υπήρξαν , πα-
ρακάμπτονται σε πνεύμα συνεννόησης και 
όπου υπάρξει πλήρης διαφωνία, θα ακο-
λουθηθεί η νόμιμη οδό για την επίλυση δι-
αφορών. 

Το γεγονός είναι, πως η Κεντρική πλατεί-
α Αγίου Βλασίου άλλαξε όψη και μορφή 
και καθημερινά όλο και περισσότεροι 

δημότες επικροτούν την Δημοτική 
Αρχή για τις παρεμβάσεις στην Πλα-
τεία και στην οδό Παγκάλου. 

Οι παρεμβάσεις στην Κεντρική πλατεία προαπαιτούμενο για την ένταξη 
 σε πρόγραμμα χρηματοδότησης μελέτης και ευρείας ανάπλασης

ΑΛΛΑΞΕ ΟΨΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ 
 Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Από ξαφνική καταιγίδα - Ποτάμια 
οι δρόμοι στις Αχαρνές

Η ισχυρή βροχόπτωση που διήρκησε πάνω από μία ώρα με-
τέτρεψε σε ποτάμια και πάλι τους κεντρικούς δρόμους στην 
πόλη των Αχαρνών. Κεντρικό Μενίδι (Πάρνηθος, Αγ. Τριάδος, 
Δεκελείας, Παγκάλου, Πλατεία Καράβου, Εθνικής Αντιστάσε-
ως, Δημοκρατίας, Αγίου Κωνσταντίνου, Αθηνών, Φιλαδελφεί-
ας κ.ά) περιφερειακές οδοί (Λ. Καραμανλή 

Η ορμή του νερού ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τα υλικά και χώ-
ματα έφραξαν και τα φρεάτια με αποτέλεσμα όλοι οι δρόμοι 
να είναι πλημμυρισμένοι, αρκετά καταστήματα και υπόγεια να 
έχουν πλημμυρίσει ενώ στον Κάραβο έχουμε αρκετά ακινητο-
ποιημένα ΙΧ αυτοκίνητα. 

 Διαβάστε ενα ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη σελίδα 7 
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Αγαπητοί αναγνώστες

Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ είναι η μοναδική 
Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα στις Αχαρνές, 

με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης και ενταγμένη στον 
έλεγχο κυκλοφορίας της Γ.Γ.Μ.Ε. 

Έχει τις προϋποθέσεις για δημοσίευση όλων των 
καταχωρήσεων του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Την διαβάζουν πάνω από 15.000 αναγνώστες, 
ανά έκδοση, στον έντυπο τύπο και στο Διαδίκτυο.

Το σημαντικότερο, με την τοπική ειδησεογραφία της και τις 
καταχωρήσεις κοινωνικών πτυχών 

της πόλης, γράφει την Ιστορία της πόλης μας. 
Αυτοδίκαια λοιπόν, καθίσταται πέρα για πέρα αξιόπιστη, 

για κάθε δημοσίευση και προβολή. 

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έτος 6ο - Κωδικός Εντύπου: 8618
Γραφεία: Οδ. Ελύτη 3 – Αχαρνές Τ.Κ. 13672

Α.Φ.Μ.: 125931625 – ΔΟΥ: ΚΓ Αθηνών
Fax: 210 8623644 – Τηλ.: 210 2445658 

E-mail: acharnaiki@gmail.com - nioras@gmail.com
Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011

Τιμή: 1 ευρώ με ΦΠΑ 

Ιδιοκτησία – Έκδοση : Γιάννης Νιώρας
Διευθυντής: Γιώργος Νιώρας Τηλ.: 697 2426684
Επιστημονικός Σύμβουλος: Ευρώπη Κοσμίδη
Συνεργάτες: Γιάννης Βούλγαρης, Νάντια Σιδέρη, 

 Σοφία Μπαλτζή, Νίκος Παπαζήσιμος 
Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας 

Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 
Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου 

-------------------------------------------------------
Άρθρα και Επιστολές δημοσιεύονται ΜΟΝΟ ενυπόγραφα.

Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή δελτία τύπου εκφράζουν μόνο την άποψη 
του γράφοντος.Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και 

ειδήσεων, με απλή αναφορά στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».
Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια

Η προβολή φυσικών προσώπων, προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωμή.
Οι διαφημίσεις είναι επί πληρωμή βάσει θεωρημένου Τιμολογίου.

 Ετήσιες Συνδρομές: 
 Ιδιώτες:  ....................................................................................25
 Σύλλογοι:  .................................................................................50
 Δήμοι:  ....................................................................................100

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

Κυκλοφορε ί  κάθε  δεύτερη  Κυριακή 
ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Σε όλα τα περίπτερα Αχαρνών μέσω πρακτορείου, 

στο Δημαρχείο, στα ΚΑΠΗ, στα ΚΕΠ και όλο το δεκεπενθήμερο στα 
Φωτοαντιγραφικά «ΜΑΚΡΗ» στην οδό Φιλαδελείας (Πεζόδρομος κεντρικής 

πλατείας Αγίου Βλασίου). Στους συνδρομητές στέλνεται μέσω ταχυδρομείου. 
Για να γίνεται συνδρομητής καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658.

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου. 
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658 
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E-mail:nioras@gmail.com και acharnaiki@gmail.com

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   
Εγγεγραμμένοι 9.840.525
Ενσωμάτωση 100,00 %
Ψήφισαν 56,57 %
Ακυρα/Λευκά 2,42 %
Εκτός Βουλής 6,41 %

 ΚΟΜΜΑΤΑ  ΕΔΡΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 145 35,46 %
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 75 28,10 %
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 18 6,99 %
ΔΗΜΟΚΡ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 17 6,28 %
Κ.Κ.Ε. - 15 5,55 %
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 11 4,09 %
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 10 3,69 %
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 9 3,43 %
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2,86 %

Εκλογική Περιφέρεια Αττικής

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
463.871 296.239/63,86% 289.999/97,89% 3.138/1,06% 3.102/1,05 %

Κόμμα Σεπτέμβριος 2015 Ιανουάριος 2015
Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες

ΣΥΡΙΖΑ 36,47 % 105.756 5 37,09 % 125.245 6
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27,11 % 78.623 4 25,91 % 87.482 4
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 8,68 % 25.181 1 8,44 % 28.500 1
Κ.Κ.Ε. 5,16 % 14.978 1 5,36 % 18.098 1
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 4,36 % 12.633 1 6,12 % 20.655 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 4,29 % 12.446 1 5,93 % 20.023 1
ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 4,08 % 11.831 1  
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 3,14 % 9.108 1 1,40 % 4.725
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2,86 % 8.284  
Ε.ΠΑ.Μ 0,91 % 2.637  

Εκλ. Περιφέρεια Αττικής - Δήμος Αχαρνών

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
67.035 39.727/59,26% 38.891/97,90% 420/1,06% 416/1,05 %

Κόμμα Σεπτέμβριος 2015 Ιανουάριος 2015
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι

ΣΥΡΙΖΑ 43,33 % 16.853 40,44 % 18.997
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18,19 % 7.073 19,15 % 8.997
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 11,28 % 4.388 11,18 % 5.251
Κ.Κ.Ε. 6,43 % 2.500 6,93 % 3.255
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 4,28 % 1.664 6,05 % 2.842
ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 3,39 % 1.318  
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 3,28 % 1.277 1,56 % 731
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 2,95 % 1.149 4,71 % 2.213
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2,86 % 1.112  
Ε.ΠΑ.Μ 1,09 % 423  

Δήμος Αχαρνών - Δημοτική Ενότητα Αχαρνών

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
62.764 36.568/58,26% 35.803/97,91% 399/1,09% 366/1,00 %

Κόμμα Σεπτέμβριος 2015 Ιανουάριος 2015
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι

ΣΥΡΙΖΑ 44,95 % 16.093 41,34 % 17.995
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16,42 % 5.879 17,99 % 7.829
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 11,92 % 4.267 11,66 % 5.077
Κ.Κ.Ε. 6,57 % 2.354 7,10 % 3.089
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 4,28 % 1.532 6,05 % 2.632
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 3,31 % 1.186 1,55 % 674
ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 3,29 % 1.179  
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2,91 % 1.041  
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 2,43 % 870 4,31 % 1.877
Ε.ΠΑ.Μ. 1,09 % 390  

Δήμος Αχαρνών - Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά

4.271 3.159/73,96% 3.088/97,75% 21 /0,66 % 50/1,58 %

Κόμμα Σεπτέμβριος 2015 Ιανουάριος 2015
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 38,67 % 1.194 33,90 % 1.168
ΣΥΡΙΖΑ 24,61 % 760 29,09 % 1.002
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 9,03 % 279 9,75 % 336
Κ.Κ.Ε. 4,73 % 146 4,82 % 166
ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 4,50 % 139  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 4,27 % 132 6,10 % 210
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 3,92 % 121 5,05 % 174
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2,95 % 91 1,65 % 57
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2,30 % 71  
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. 1,33 % 41

Εκλ. Περιφέρεια Αττικής - Δήμος Φυλής

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά

33.265 18.814/56,56% 18.340/97,48% 256/1,36% 218/1,16%

Κόμμα Σεπτέμβριος 2015 Iανουάριος 2015
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι

ΣΥΡΙΖΑ 45,57 % 8.357 45,44 % 10.374
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17,20 % 3.155 18,81 % 4.295
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 10,76 % 1.973 8,93 % 2.038
Κ.Κ.Ε. - 6,64 % 1.218 6,31 % 1.441
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - 4,12 % 755 5,33 % 1.216
ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 3,75 % 687  
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3,17 % 581  
ΈΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2,69 % 494 1,27 % 290
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 2,16 % 397 3,62 % 826
Ε.ΠΑ.Μ 0,83 % 152  

Δήμος Φυλής - Δημοτική Ενότητα Ανω Λιοσίων

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
24.267 13.734/56,60% 13.395/97,53% 184/1,34% 155/1,13%

Κόμμα Σεπτέμβριος 2015 Ιανουάριος 2015

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΣΥΡΙΖΑ 45,96 % 6.157 46,12 % 7.716
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16,13 % 2.160 17,40 % 2.911
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 11,04 % 1.479 9,20 % 1.539
Κ.Κ.Ε. 6,77 % 907 6,47 % 1.082
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 4,20 % 563 5,53 % 925
ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 3,53 % 473  
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3,40 % 455  
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2,75 % 369 1,31 % 219
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 2,19 % 294 3,57 % 597
Ε.ΠΑ.Μ 0,84 % 112  

Δήμος Φυλής - Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
6.178 3.367 / 54,50 % 3.286 / 97,59 % 45 / 1,34 % 36 / 1,07 %

Κόμμα Σεπτέμβριος 2015 Ιανουάριος 2015
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι

ΣΥΡΙΖΑ 47,02 % 1.545 45,04 % 1.818
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17,68 % 581 21,06 % 850
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 9,13 % 300 7,66 % 309
Κ.Κ.Ε. - 6,82 % 224 6,84 % 276
ΔΗΜΟΚΡ.ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 4,84 % 159  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 3,71 % 122 3,87 % 156
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2,68 % 88 1,36 % 55
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 2,25 % 74 4,16 % 168
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2,19 % 72  

Δήμος  Φυλής - Δημοτική Ενότητα Φυλής

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
2.820 1.713 / 60,74 % 1.659 / 96,85 % 27 / 1,58 % 27 / 1,58 %

Κόμμα Σεπτέμβριος 2015 Ιανουάριος 2015
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι

ΣΥ.ΡΙΖ.Α 39,48 % 655 40,74 % 840
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24,95 % 414 25,90 % 534
- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 11,69 % 194 9,21 % 190
Κ.Κ.Ε. 5,24 % 87 4,03 % 83
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 4,22 % 70 6,55 % 135
ΔΗΜΟΚΡ. 
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 

3,32 % 55  

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3,25 % 54  
ΈΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2,23 % 37 0,78 % 16
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1,75 % 29 2,96 %

Εθνικές Εκλογές - Σεπτέμβριος 2015
Νικητής και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, με 35,46 %, έναντι 28,20 % που έλαβε η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο Αλέξης Τσιπρας αναδεικνύεται σε κυρίαρχη ηγετική φυσιογνωμία.
Σχηματίστηκε αμέσως Κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με προοπτική τετραετίας.

Μικρές αλλαγές στην εκπροσώπηση των Περιφερειών έφερε η εκλογική αναμέτρηση της 20 Σεπτεμβρίου 2015, πλην όμως σε 21 περιπτώσεις...
τόσο οι συσχετισμοί στην κατανομή των εδρών μεταξύ των κομμάτων, όσο και τα πρόσωπα που είχαν εκλεγεί τον Γενάρη παρέμειναν τα ίδια. 
Οι αλλαγές ήταν δεδομένες και αναμενόμενες στις περισσότερες των περιπτώσεων: Και μόνο η αποχώρηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη Λαϊκή 

Ενότητα ή για ιδιώτευση, προκάλεσε μεταβολές σε 25 (!) νομούς, ενώ και η είσοδος στη Βουλή του Βασίλη Λεβέντη έφερε ανακατατάξεις στην εκ-
προσώπηση μίας σειράς περιφερειών από τις 56 που έχει συνολικά η χώρα. 

Ας δούμε όμως αναλυτικά τα αποτελέσματα, στην Επικράτεια, στην Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους Αχαρνών και Φυλής.

ΣΥΡΙΖΑ 

1 ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΣΟΣ 

3 ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ 

4 ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5 ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1 ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 

2 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

3 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ 

ΚΚΕ: ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ : ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΕΛ: ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝ. 

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜ.

 ΠΟΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 
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• Το 60 % των Ελλήνων εκλογέων είναι άνθρωποι συντηρητικοί, 
δηλαδή οικογενειάρχες που η πρώτη τους έγνοια είναι πως να 
εξασφαλίσουν στην οικογένεια τους τα πρέποντα, τα αναγκαί-
α για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Ένα 30 % μετακινείται προς την 
εκάστοτε εξουσία, γιατί αισθάνονται ότι αυτή μπορεί να τους το 
εξασφαλίσει αυτό. Το υπόλοιπο της εκατό, είναι τσαλαβούτες, 
τσαρλατάνοι, απατεώνες, ανερμάτιστοι. Αυτοί είναι πράγματι επι-
ζήμιοι, επικίνδυνοι και πρέπει να φυλαγόμαστε.

• Για να βγούμε από την ακυβερνησία είναι πρώτη προτεραιότητα 
η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Για κάθε προτεινόμενο νομοσχέ-
διο στη Βουλή, υπάρχουν απόλυτα και μόνο τρεις απαντήσεις. Το 
ΝΑΙ, το ΟΧΙ και το Παρών. Χρειάζονται τρία ισχυρά κόμματα για να 
συνασπίζονται και να κάνουν κυβέρνηση. Όλα τα μικρά κόμματα 
είναι σαλιάρηδες και απατεώνες αρχηγίσκοι, που αγωνίζονται για 
τα βουλευτικά προνόμια και την κρατική επιχορήγηση. Ένα μπλα-
φόν εισόδου στη Βουλή με οκτώ ή δέκα τοις εκατό, θα λύσει το 
πρόβλημα της ακυβερνησίας.

• Καλέ μου φίλε, όσα μου καταγγέλλεις για τα κουσούρια μας, 
εμάς τους Ελλήνων και κατανοητά είναι και αποδεκτά. Εξήντα πέ-

ντε χρόνια ακούω και βιώνω αυτά τα ίδια πράγματα. Τι νόημα έχει 
να τα λες εσύ σε μένα και εγώ σε σένα. Νόημα θα έχει εάν με την 
λογική μας προτείναμε κάτι σαν την εξουσία για θεραπεία αυτής 
της αρρώστιας. Όχι όμως, από κάτω αγωνιστής και από πάνω μην 
χαλάτε την τάξη του θεού. Δηλαδή άλλο το ψωμί και άλλο το ευ-
λογημένο αντίδωρο. Δεν γίνεται έτσι.

• Η ιδεολογία των αριστεριστών είναι πέρα για πέρα αντιοικονο-

μική. Όμως χωρίς χρήματα, τίποτα δεν μπορεί να πάει μπροστά, 

παρά μόνο φτώχια και καταναγκασμός. Εάν κάποτε το καταλά-

βουμε εμείς οι Έλληνες τότε η ζωή μας θα βελτιωθεί. Δει δη χρη-

μάτων και άνευ τούτων, ουδέν δύναται γενέσθαι.

• Τα παράγωγα του κομματικού σωλήνα, που με την ακατάσχε-
τη ανούσια πολυλογία, προσπαθούν να πάρουν την ψήφο μας. 
Είναι απλό ή σκουριά ενός παλιού μετάλλου ή η λάσπη ενός σά-
πιου φρούτου. Χρειαζόμαστε την εμπειρία των γερόντων, αλλά 
προσαρμοσμένη στις σημερινές ανάγκες επιβίωσης, λόγω της αλ-
λαγής των μέσων επιβίωσης από την πρόοδο της γνώσης και της 
τεχνολογίας. 

• Η ζωή μας δεν είναι μια οριζόντια ευθεία γραμμή, αλλά ένας 
κάθετος κύκλος γιατί έτσι τον ορίζουν οι κυβερνήτες, οι οποίοι 
ζουν και πλουτίζουν από το δημόσιο χρήμα. Το δημόσιο χρήμα 
είναι ο κόπος μας που λόγω εθνικής σωτηρίας μας τον κλέβουν 
αυθαίρετα.

• Έχω ένα φίλο συνταξιούχο αγρότη από το Άργος. Είχε ένα χω-
ράφι με πορτοκαλιές, φρόντιζε τα δένδρα και έβγαζε το ψωμί 
του. Κάθε που γινόταν εκλογές τα παιδιά του πήγαιναν στο σπί-
τι και του έλεγαν. Πατέρα έλα να σε πάμε στο εκλογικό τμήμα να 
ψηφίσεις. Αυτός τους έλεγε. Παιδιά μου, από τα πορτοκάλια μου 
γέμισα ένα βαπόρι. Ότι σκατά είναι ο πρόεδρος, είναι και οι ψηφο-
φόροι. Πώς να του πεις ότι είναι λάθος;

•  Όλα αυτά τα εγωπαθή και κακομαθημένα κατασκευάσματα 
της πλουτοκρατίας, έχουν την έμμονη ιδέα να γίνουν κυβερνή-
τες μας. Είναι ακριβώς σαν τα τριαντάφυλλα του ψυγείου που μυ-
ρίζουν σάπιο χόρτο.

• Είναι πολύ πιθανόν να είσαι ευφυέστερος από μένα, αλλά και 
εγώ να είναι λογικότερος από σένα. Είναι εντελώς διαφορετικές 
ιδιότητες. Άλλο εάν η μία συμπληρώνει την άλλη. 

• Ομαλά διεξάχθηκε η εκλογική διαδικασία στο Δήμο Αχαρνώ-
ντην Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015.Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
εκλογικής διαδικασίας ήταν. Η χαλαρή έως υποτονική η κίνηση 
ψηφοφόρων μέχρι το απόγευμα, χωρίς υποψηφίους, εκλογικούς 
αντιπροσώπους κομμάτων, χωρίς πηγαδάκια, χωρίς συνωστισμό. 
Στις εισόδους των εκλογικών κέντρων, συναντήσαμε μόνο κιόσκια 
των ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Κομματικούς εκλογικούς αντιπροσώπους, δεν 
συναντήσαμε σε κανένα κέντρο, πλην των νεολαίων της ΝΔ. Προ-
εκλογικό εκλογικό Κέντρο με γραφεία είχε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ , ενώ 
Κιόσκια είχαν το ΠΑΣΟΚ, στην Γέφυρα Φιλαδελφείας, η ΑΝΤΑΡΣΙ-
Α στην Κεντρική πλατεία, η ΑΝΕΛ και το ΕΠΑΜ στην πλατεία Κα-
ράβου.

• Τρεις νέες βουλευτικές αφίξεις έφεραν οι εκλογές της 20ης Σε-
πτεμβρίου στην Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειτα για τον Αριστείδη 
Μπαλτά από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Κατσίκη από του ΑΝΕΛ και τον 
Δημήτρη Καβαδέλλα από την Ένωση Κεντρων του Βασίλη Λεβέ-
ντη.

• Ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων με συμβολικό αντίτιμο 
10ευρώ(μηνιαίως) προσφέρει και φέτος η Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών (ΔΗΦΑ), στο πλαίσιο του μαζικού αθλητισμού. Ποδόσφαι-
ρο, Basketball, Volley, Handball, Ping – pong, Τένις, Στίβο, Ξιφα-
σκία, Πάλη, Τae-Kwo -Do, Aerobic, Pilates, Yoga, Zumba, Ρυθμική 
γυμναστική, Μουσικοκινητική αγωγή, Παραδοσιακοί χοροί και Αε-
ροβική στην 3η ηλικία συνθέτουν την παλέτα των αθλημάτων.

• Με 18 θέματα συζήτησης η 15η τακτική ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, την Πέμπτη 24/09/
2015, με πιο σημαντικά τα παρακάτω: Έγκριση κανονισμού λει-
τουργίας Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών. 
Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών.

Έγκριση του Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερε-
ών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) του Δήμου Αχαρνών. Εκδίκαση των ενστά-
σεων που υποβλήθηκαν κατά την 1η Ανάρτηση της Πολεοδομικής 
Μελέτης - Κτηματογράφησης της Π.Ε. 17 (Μομομάτι).

• Άναψαν τα αίματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών με αφορ-
μή την Κεντρική Πλατεία κι όλα όσα συμβαίνουν μέσα και γύρω 
από αυτήν. Η αντιπαράθεση οδήγησε τον προεδρεύοντα Μιχάλη 
Βρεττό ν’ αφήσει τη θέση του και να τη παραδώσει στον πρώτο σε 
σταυρούς, δημοτικό σύμβουλο, τον αντιδήμαρχο Αναστάσιο Χίο 
με τον οποίο, προηγουμένως, είχε σφοδρή σύγκρουση για τους 
χειρισμούς του στη συζήτηση του θέματος για το περίπτερο της 
πλατείας.

• Με πρόφαση το θέμα του περιπτέρου αλλά με βαθύτερη αιτία 
τις παρεμβάσεις που γίνονται στην πλατεία η συζήτηση οδηγήθη-
κε, γρήγορα, σε υψηλούς τόνους με το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό 
να κατηγορεί την πρώην δημοτική αρχή για το γεγονός ότι επέ-
τρεψε τη λειτουργία του περιπτέρου χωρίς τα απαραίτητα παρα-

στατικά. Για να λάβει την απάντηση από τον δημοτικό σύμβουλο 
της παράταξης «Για την Πόλη μας» Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο 
ότι οι παρεμβάσεις στην πλατεία γίνονται κάτω από άκρα μυστικό-
τητα, ενώ προειδοποίησε ότι «αν ανοίξει το στόμα του» πρόκειται 
ν’ ακουστούν πολλά.

• Απάντηση - πρόκληση για την λεκτική απειλή του Παν. Αναγνω-
στόπουλου, ότι αν μιλήσει κλπ, έδωσε ο Αντιδήμαρχος Στάθης 
Τοπαλίδης, προκαλώντας των να μιλήσει εδώ και τώρα. Το θέμα 
έκλεισε εδώ, φαίνεται πως ο Παναγιώτης έδωσε τόπο στην οργή 
που λέει και ο λαός. 

• Το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου της περασμένης συνεδρί-
ασης, ήταν η παραχώρηση του σκοπευτηρίου στο νομικό πρόσω-
πο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗΦΑ), που έχει την ευθύνη 
της λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όμως ο 
Πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης βρήκε την ευκαιρία να 
προσδιορίσει τους στόχους της διοίκησης του Δήμου. «Η επανα-
λειτουργία του Σκοπευτηρίου αποτελεί προσωπικό στοίχημα για 
μένα, γιοατί πρόκειται για μια αθλητική εγκατάσταση που διαφημί-
ζει την πόλη και φέρνει επισκέπτες» τόνισεδ χαρακτηριστικά.

• Θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία των Αχαρνών η είδηση 
του θανάτου του πρώην προέδρου της ομάδας του Αχαρναϊκού 
και προέδρου της Εύξεινης Λέσχης «Ο Καπετάν Ευκλείδης», Γιώρ-
γου Μωυσιάδη. Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός παρόλο που τα 
τελευταία χρόνια απείχε από τις δημόσιες εμφανίσεις και για ένα 
μεγάλο διάστημα ζούσε στο εξωτερικό. Ο Γιώργος Μωυσιάδης είχε 
συνδέσει το όνομά του με τις διακρίσεις της ομάδας του Αχαρναϊ-
κού στη Football League. Αιωνία του η μνήμη. 

• Διοργανώνεται για 32η κατά σειρά χρονιά ο κλασικός πια «Γύ-
ρος της Πάρνηθας» που περιλαμβάνει: α) Αγώνα δρόμου 16 χλμ. 
για ενήλικες. β) Αγώνα δρόμου 4 χλμ. για παιδιά 5-15 ετών. Η εκ-
κίνηση για το μεγάλο γύρο θα δοθεί στις 10:00 ακριβώς και των 
παιδιών στις 10:15. Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν και οι 
δηλώσεις συμμετοχής γίνονται από τις 9:00 το πρωί της Κυρια-
κής 27 Σεπτεμβρίου μέχρι δέκα λεπτά (10’) πριν την εκκίνηση, στη 
γραμματεία του αγώνα που θα βρίσκεται στην αφετηρία (Αγία Τρι-
άδα Πάρνηθας). 

• Μετά τον αγιασμό, στο προαύλιο της ΑΡΩΓΗΣ τελέστηκε, σε κλί-
μα συγκίνησης, επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Ιδρυτή της 
ΑΡΩΓΗΣ, του αείμνηστου Αντώνη Έλλιοτ. Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός 
τόνισε ότι η ΑΡΩΓΗ έγινε πραγματικότητα χάρη στην επιμονή, την 
πίστη και τη θέληση του Αντώνη Έλλιοτ να βοηθήσει αυτά τα παι-
διά και τις οικογένειές τους, ενώ απευθυνόμενος προσωπικά στην 
κα Έλλιοτ, ο κ Κασσαβός τόνισε ότι συνεχίζει επάξια το έργο του 
αείμνηστου συζύγου της.

• Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε που εδρεύει στο Ολυ-
μπιακό Χωριό και διαχειρίζεται την Πολυκλινική του Ολυμπιακού 

Χωριού και το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης – Αποθεραπείας Κε-
ρατέας «Κ. Πρίφτης», μετέχει στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ Κοινωφε-
λούς χαρακτήρα για εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του 
ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω. Το πρόγραμμα αφορά σε 19.101 
θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Υπηρεσίες και επιβλέποντες φο-
ρείς του Δημοσίου, για χρονικό διάστημα πέντε ( 5) μηνών.

• Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενή-
λικες, 18 ετών και άνω, που κατέχουν απολυτήριο Δημοτικού Σχο-
λείου αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει το Γυμνάσιο, να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυ-
τήριο του Γυμνασίου (νόμος 2525/97). Η διάρκεια της φοίτησης 
είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την 
εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέ-
ρα έως Παρασκευή. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε τώρα 
στο 210 240 97 37(5μμ – 9μμ). Το ΣΔΕ Αχαρνών βρίσκεται στην οδό 
Σπάρτης (πίσως από το Intersport στην Πάρνηθως), δίπλα από το 
3ο Γυμνάσιο Αχαρνών.

• Ο Δήμος Αχαρνών, το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών και ο Μικρα-
σιάτικος Σύλλογος Σμυρναίων Ηρακλείου Κρήτης «Η ΣΜΥΡΝΗ», στα 
πλαίσια των Εκδηλώσεων Μνήμης της Μικρασιατικής καταστρο-
φής, σας προσκαλούν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 
18:00, στην παρουσίαση των βιβλίων «Σμύρνη Αγάπη μου» και 
«Σμυρναίικα Καλούδια στο τραπέζι μας». Κεντρικοί ομιλητές, η 
Πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταληνού και η Πρόεδρος του Συλλόγου 
Σμυρναίων Ηρακλείου Κρήτης κ. Δήμητρα Δελημιχάλη Γεωργιάδη.

• Εκτός Βουλής άφησε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά 
τον πρώην υπουργό, επί σειράς κυβερνήσεων, Μιχάλη Χρυσοχοΐ-
δη. Η κυρία Γεννηματά, που ήταν υποψήφια στις εκλογές της 20ής 
Σεπτεμβρίου στην Β’ Αθήνας και στην Αχαΐα, επέλεξε να κρατήσει 
την έδρα της στην Β’ Αθήνας, αφήνοντας εκτός κοινοβουλίου τον 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Με την επιλογή της, η κυρία Γεννηματά αντι-
θέτως «χαρίζει» μια έδρα στο επόμενο Κοινοβούλιο στον Θόδωρο 
Παπαθεοδώρου, που ήταν υποψήφιος της Δημοκρατικής Συμπα-
ράταξης στην Αχαΐα. Πρόσφατα μάλιστα, ο κύριος Παπαθεοδώρου 
είχε οριστεί Γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ.

• Σχεδόν επτά Ευρωπαίοι στους δέκα (67%) θεωρούν ότι οι γυναί-
κες δεν έχουν τις ικανότητες να «γίνουν επιστήμονες υψηλού επι-
πέδου», σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήχθη από το γαλλικό 
ινστιτούτο OpinionWay για λογαριασμό του ιδρύματος L’ Oreal, 
που δείχνει ότι οι προκαταλήψεις αυτές “επιμένουν”.

• Σχεδόν το ίδιο ποσοστό γυναικών (66%) και ανδρών (67%) έχει 
την άποψη αυτή, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. 
Μόλις το 33% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι δεν λείπει τίποτε από 
τις γυναίκες για να πετύχουν στις επιστήμες.

Αχαρναϊκή: Η δύναμη της Ενημέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εμπιστευθείτε την.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του εκλεκτού συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις
Από τον Διευθυντή της έκδοσης 
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Α κ ο ύω  –  Β λ έ π ω  - Σχολιάζω 
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Αχαρναϊκή: Η δύναμη της Ενημέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εμπιστευθείτε την.

ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. έχασαν αθροι-
στικά 700.000 ψηφοφόρους

Μια πρώτη ανάλυση των αποτελεσμά-
των σε συνδυασμό με την αποχή βγάζει 
ένα αρκετά χρήσιμο εκλογικό συμπέρα-

σμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχασαν αθροιστικά 700.000 
ψηφοφόρους σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου από τη μικρή 
μείωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως από την πολύ μεγάλη 
αποχή που έπληξε και τα δυο μεγάλα κόμματα. Αν και τα ποσοστά 
τους δεν απέχουν σημαντικά από τις κάλπες του Ιανουαρίου, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχασε 500.000 ψηφοφόρους και η ΝΔ 200.000 ψηφοφόρους 
πάντα συγκρίνοντας με τις προηγούμενες εκλογές! Είναι εντυπω-
σιακά τα νούμερα και λένε πάντα την αλήθεια... 

Νέο αρχηγό αναζητούν στη Νέα Δημοκρατία
«Μετά από συνεργασία που είχαν χθες το βράδυ, ο Πρόεδρος 

της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης και ο Γραμμα-
τέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος κ. Ανδρέας Παπαμι-
μίκος, αποφασίστηκε να ξεκινήσουν από σήμερα οι διαδικασίες 
εκλογής Προέδρου και να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό». 
Με αυτή τη λιτή ανακοίνωση , δύο μέρες μετά τις εκλογές, η Νέα 
Δημοκρατία γνωστοποίησε ότι θα εκλέξει νέο πρόεδρο και μάλι-
στα το ταχύτερο δυνατό.

Την ακριβή διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα θα καθορίσει η 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που θα συνέλθει το αμέσως επό-
μενο χρονικό διάστημα. Η εκλογή θα γίνει από τη βάση, όπως 
προβλέπει το καταστατικό.

Σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιωτήτων
Άνοιξε από χθες στις 12 το μεσημέρι η διαδικασία υποβολής των 

υποψηφιοτήτων για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας Όπως απο-
φάσισε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή πριν από λίγο στη Λεω-
φόρο Συγγρού. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 
ενώ θα δοθούν δυο ημέρες για την εξέταση των ενστάσεων και 
για τυχόν κωλύματα, με την εικόνα να ξεκαθαρίζει στις 5 Οκτω-
βρίου.

Μέχρι τέλους Οκτωβρίου για τις δημόσιες συμβάσεις... 
Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2015 θα έχει ολοκληρωθεί η αναμόρ-

φωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, που διέπει τις 
δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και προμηθειών, σύμφωνα 
με όσα προβλέπει η συμφωνία με τους πιστωτές.. Επιπλέον θα 
ενσωματωθούν στην Ελληνική νομοθεσία και τρεις ευρωπαϊκές 

Οδηγίες. Μέσα στο νέο πλαίσιο ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη 
δημιουργία γραφείου υποστήριξης (helpdesk) για όσους θέλουν 
να συμμετέχουν σε τέτοιους διαγωνισμούς «ώστε να αποφευ-
χθούν πιθανά περιστατικά εξαπάτησης από επιτήδειους» όπως 
δήλωσε στο αθηναϊκό πρακτορείο ο γεν. γραμματέας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης με αφορμή 
τη συγκρότηση ομάδας εργασίας στο υπουργείο για την εκπαί-
δευση όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Φόροι 8 δισ. ευρώ ως το τέλος του έτους
Φόρους που ξεπερνούν τα 8 δις. ευρώ καλούνται να πληρώσουν 

οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του έτους, ενώ στο οκτάμηνο 
Ιανουαρίου- Αυγούστου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημό-
σιο ανήλθαν στα 6,9 δις. Ευρώ.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα κα-
ταβάλουν τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος και στα τέλη 
Οκτωβρίου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ. 
Περισσότερα από 1, 1 δις. ευρώ προσδοκά το κράτος από τα τέλη 
κυκλοφορίας των οχημάτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Από τον Αύγουστο έχει ξεκινήσει και η παρακράτηση της αυ-
ξημένης εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν εισοδήματα 
άνω των 30.000 ευρώ. Για όσους οφείλουν ποσά άνω των 70.000 
ευρώ θα εφαρμοστεί το αυτοματοποιημένο σύστημα κατασχέσε-
ων, ενώ δεν ισχύει το όριο του 25% για κατασχέσεις μισθών – συ-
ντάξεων, καθώς καταργήθηκε με το νέο μνημόνιο. Σημειώνεται 
ότι το ακατάσχετο έχει κατέβει στα 1.000 ευρώ από 1.500 ευρώ 
που ίσχυε έως τώρα.

ΠΗΓΗ: Καθημερινή

Την Πέμπτη η λίστα μέτρων για τη δόση
Σε αγώνα δρόμου θα πρέπει να αποδυθεί η νέα κυβέρνηση για 

να λάβει μέτρα 3 έως 5 δις. Ευρώ εντός του Οκτωβρίου για το 
2016. Πρόκειται για δύσκολες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ 
άλλων τις περικοπές στο ασφαλιστικό τη φορολόγηση των αγρο-
τών και την υιοθέτηση ισοδύναμων μέτρων για όσα μέτρα ανα-
τρέπει με αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Παράλληλα, η κυβέρνηση οφείλει από τώρα να νομοθετήσει και 
μια σειρά άλλων μέτρων που θα προδώσουν το 2017 και το 2018. 
Στο Euroworking Group της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου, αναμένε-
ται να καθοριστεί η λίστα με τα προαπαιτούμενα μέτρα για την 
εκταμίευση των υποδοχών των 3 δις. Ευρώ που εγκρίθηκαν τον 

Αύγουστο, αλλά «πάγωσαν» εξαιτίας των εκλογών.
ΠΗΓΗ: Καθημερινή

Επιστρέφει ο δακτύλιος 
Από τις 12 Οκτωβρίου επιστρέφει ο δακτύλιος στην πρωτεύου-

σα, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσω-
τερικών, Οικονομίας και Περιβάλλοντος, που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ. Ο νέος δακτύλιος για την περίοδο 2015-2016 θα διαρκέσει 
έως τις 8 Ιουλίου 2016.

Από Δευτέρα έως Πέμπτη θα ισχύει από τις 07:00 το πρωί έως 
τις 20:00 το βράδυ ενώ για την Παρασκευή θα ισχύει από τις 07:
00 έως τις 15:00.

Το σύστημα των μονών-ζυγών για το κέντρο της Αθήνας ισχύει για 
την περιοχή που περικλείεται από το δακτύλιο που σχηματίζουν οι 
λεωφόροι και οδοί: «Λ. Αλεξάνδρας  -  Ζαχάρωφ  -  Λ. Μεσογείων  -  
Φειδιππίδου  -  Μιχαλακοπούλου  -  Σπύρου Μερκούρη  -  Βρυάξιδος  
-  Υμηττού  -  Ηλ. Ηλιού  -  Ανδρ. Φραντζή  -  Λ. Ανδρ. Συγγρού  -  Χα-
μοστέρνας  -  Πειραιώς  -  Ιερά Οδός  -  Λ. Κωνσταντινουπόλεως  -  
Αχιλλέως  -  Πλατεία Καραϊσκάκη  -  Καρόλου  -  Μάρνη  -  28ης.

ΟΑΕΕ: Έως τις 30/9 η ευνοϊκή ρύθμιση 
Ο ΟΑΕΕ υπενθυμίζει, με ανακοίνωσή του, τουςασφαλισμένους 

οφειλέτες του, που εντάχθηκαν στην πρόσφατη ρύθμιση Ν.4321/
2015, τη νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών και 
δόσεων που χορηγήθηκε, έως 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Ο Οργανισμός καλεί τους ασφαλισμένους του να αξιοποιήσουν 
τη νέα παράταση πληρωμής, καταβάλλοντας τις, κατά περίπτω-
ση, απαιτητές εισφορές και δόσεις, ώστε με αυτόν τον τρόπο να 
παραμείνουν στη ρύθμιση διατηρώντας τα ευεργετήματα και δι-
καιώματα που παρέχει (κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία, ασφα-
λιστική ικανότητα, ενημερότητα, κ.λπ.).

Κατασχέσεις από 1η Οκτωβρίου;
Ακόμα και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών θα γίνουν από 

την 1η Οκτωβρίου για όσους χρωστούν στο δημόσιο ποσά άνω 
των 70.000. Η διαδικασία θα είναι εξπρές, καθώς για την εντολή 
κατάσχεσης θα αρκεί μονάχα ένα e-mail και έτσι η δέσμευση των 
χρημάτων θα γίνεται μέσα σε μία ημέρα. Όπως διαβάζουμε στο 
iefimerida.gr προς το παρόν το μέτρο την κατάσχεσης θα ισχύσει 
μόνο για οφειλέτες που χρωστούν ποσά άνω των 70.000 ευρώ 
στο δημόσιο, όμως είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα επεκταθεί και 
σε μικρότερα ποσά. Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι το ακατάσχε-
το όριο σε ό,τι αφορά σε μισθούς και συντάξεις έχει πέσει από τα 
1.500 ευρώ στα 1.000 ευρώ.

Μικρά... και ενδιαφέροντα
Επιμέλεια: Γιάννης Νιώρας 

Οι φεουδάρχες της πολιτικής σκηνής στα 200 χρόνια από της 
ίδρυσης του Ελληνικού κράτους, οριστικά και αμετάκλητα πέρασαν 
στην ιστορία, καταγεγραμμένοι στις πλέον μελανές σελίδες της, 
μετά την εμφατικά τριπλή συνεχόμενη καθοριστική απόφαση και 
υπόδειξη του εκλογικού σώματος.

Οι φεουδάρχες των τελευταίων 2 αιώνων δεν παρέλαβαν ένα πα-
λιό κράτος.

Οικειοποιήθηκαν τις αρχαίες περγαμηνές και τον ενθουσιασμό της 
ανεξαρτησίας, για να ιδρύσουν ένα κράτος το οποίο καμιά σχέση 
δεν είχε με τον σύγχρονο πολιτισμό, συνεχιστή του Ελληνορωμαϊ-
κού πνεύματος μέσω της Αναγέννησης, του Διαφωτισμού, της Γαλ-
λικής αλλά και της βιομηχανικής επανάστασης. 

Ίδρυσαν ένα κράτος αντίγραφο της Οθωμανικής νοοτροπίας, όχι 
μόνο των 450 χρόνων της σκλαβιάς των απολίτιστων Σουλτάνων, 
Βεζίρηδων και Πασάδων, αλλά και των 1000 χρόνων της διοίκησης 
του διεφθαρμένου Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, γνωστού με την 
φανταστική και ψεύτικη αναφορά σε Βυζάντιο ή Βυζαντινή αυτο-
κρατορία, καθώς δεν υπήρξε ποτέ κράτος με αυτή την ονομασία.

Ίδρυσαν μια διοίκηση πιστό αντίγραφο εκείνης των εφεντάδων, 
τσιφλικάδων, αγάδων και κοτζαμπάσηδων.

Δημιούργησαν μια γλώσσα που καμιά σχέση δεν είχε με την αρ-
χαία Ελληνική, προσθέτοντας ένα σωρό εξαρτήματα που απο-
κλειστική αρμοδιότητα είχαν και έχουν την παρεμπόδιση της 
ουσιαστικής μόρφωσης, παραμένοντας επιπλέον τεράστιο εμπό-
διο και στη καθιέρωση της, σαν γλώσσας με παγκόσμια εμβέλει-

α και προοπτική. 
Καταχώνιασαν στα χρονοντούλαπα της ιστορικής αφάνειας τη πο-

λιτιστική κληρονομιά και παραμέλησαν σε βαθμό κακουργήματος 
τα αρχαία μνημεία, αφήνοντας αυτό το τιτάνιο έργο στη καλή θέ-
ληση των ξένων αρχαιολογικών αποστολών και την ισχνή βοήθεια 
διεθνών οργανισμών.

Αποσιώπησαν την ουσία της αρχαίας θρησκευτικής λατρείας, συ-
νεχίζοντας τον αποκλεισμό της θρησκείας των αρχαίων πρόγονων, 
παρουσιάζοντάς την σαν μια απλή μυθολογική απεικόνιση, προσθέ-
τοντας και το παραμύθι για τον ¨άγνωστο θεό¨. 

Αδιαφόρησαν πλήρως για την τεχνολογική και βιομηχανική εξέ-
λιξη, καλύπτοντας την συντηρητική πνευματική ανεπάρκεια και 
γύμνια με το κουστούμι της Ευρωπαϊκής ελίτ, αλλά στο βάθος ο 
περιοριστικός πατέρας, ο αυστηρός δάσκαλος, ο τραχύς χωροφύ-
λακας, ο αδιάλλακτος γραφειοκράτης δημόσιος υπάλληλος, θε-
ωρήθηκαν οι κατάλληλοι πυλώνες ενός φαύλου, διεφθαρμένου, 
διαπλεκόμενου και κατάπτυστου συστήματος διακυβέρνησης και 
διαπαιδαγώγησης των νέων.

Δημιούργησαν κατ΄ επίφαση ένα ανδρείκελο καπιταλιστικού κρά-
τους, το οποίο μέχρι και σήμερα παρασάγγας απέχει από τον ανα-
πτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο.

Οι νέες συνθήκες επιβάλλουν συνταγματικές ρυθμίσεις που θα 
αποκαθιστούν στο ακέραιο τη προστασία της δημοκρατίας και των 
ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των πολιτών, προστατεύο-
ντας απόλυτα τον γραπτό και προφορικό λόγο, χωρίς εξαιρέσεις και 
προαπαιτούμενα.

Επιβάλουν τη καθιέρωση αυστηρά της καθομιλούμενης σαν επί-
σημης γλώσσας του κράτους.

Υποδεικνύουν τη συνταγματική καθιέρωση της απλής αναλογικής, 

αλλά και τον συναινετικό χωρισμό εκκλησίας από το κράτος.
Υπαγορεύουν την ανάδυση της πραγματικής ιστορίας, την διά-

σωση, ανοικοδόμηση, συντήρηση και προβολή όλων των αρχαί-
ων μνημείων.

Οι σημερινές συνθήκες επιβάλουν την άμεση παρέμβαση των 
Υπουργείων Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας με συμπαραστά-
τες όλους τους διεθνείς οργανισμούς για τη διάσωση του Ελλη-
νορωμαϊκού πολιτισμού, που κινδυνεύει να ισοπεδωθεί από τους 
βάρβαρους συνεχιστές του έργου του αγροίκου Θεοδόσιου α΄.

Η ανάπτυξη δυνάμεων προστασίας ενός βάθρου του σημερινού 
πολιτισμού, θα έχει ευοίωνες προοπτικές και όσο αφορά την ουσι-
αστική μείωση των προσφυγικών ροών προς τη Ε.Ε. 

Επιτάσσουν την ελεύθερη μετάβαση και παραμονή των πολιτών 
σε όλη την ακτογραμμή - αιγιαλό της ηπειρωτικής και νησιωτικής 
χώρας, χωρίς εμπόδια ή προαπαιτούμενα. 

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα ιδιωτικά νησιά και το περιβάλλον 
των μοναστηριών του Άγιου Όρους, με λογική εξαίρεση τις στρα-
τιωτικές εγκαταστάσεις καθώς και τις επί μέρους ρυθμίσεις για τη 
προστασία του περιβάλλοντος.

Οι νέες συνθήκες επιβάλλουν, υποχρεώνουν και υποδεικνύουν 
τη καθιέρωση υποδομών και αξιών για τη ενσωμάτωση της πατρί-
δας μας, στο μπλοκ των πλέον ανεπτυγμένων λαών του πλανήτη.
Η χιλιόχρονη πορεία σπουδαίων αγώνων και θυσιών ενός μικρού 
λαού, ιδρυτή και καθοδηγητή του παγκόσμιου πολιτισμού, δεν 
μπορεί να δεχθεί τίποτε λιγότερο.
Χρωστάμε πράγματι στους δανειστές, αλλά πολλά περισσότερα 
οφείλουμε στον πολιτισμό και τους εργάτες του.   
   anavar@windowslive.com 

Θέματα  επ ικα ιρόητας
Η ανατολή του Ελληνικού πολιτισμού 

Γράφει 
ο Τάσος Βαρελάς 
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Εκλογές 2015 - Αυτή είναι 
η νέα κυβέρνηση – Όλα τα ονόματα

Το νέο υπουργικό συμβούλιο ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της 
Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2015. Ορκίστηκε το πρωί της Τετάρτης 

23 Σεπτεμβρίου 2015.
Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης έχει ως εξής: 
Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: Δραγασάκης Ιωάννης
1) Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργός Πάνος Κουρουμπλής
Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης: Χριστόφορος Βερναρδάκης
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Προστασίας του 
Πολίτη: Νίκος Τόσκας
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής 
Πολιτικής: Γιάννης Μουζάλας
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Μακεδονίας Θράκης: Μαρία 
Κόλλια-Τσαρουχά
2) Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης
Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια για θέματα Τουρισμού: Έλε-
να Κουντουρά
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ: Αλέξης Χαρίτσης
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας: Θεοδώρα Τζά-
γκρη
3) Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας Υπουργός: Πάνος Καμμένος
Αναπληρωτής Υπουργός: Δημήτρης Βίτσας
4) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υπουργός Παιδείας: Νίκος Φίλης
Αναπληρώτρια Υπουργός: Αναγνωστοπούλου Σία
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Και-
νοτομίας: Κώστας Φωτάκης
Υφυπουργός Θεοδόσης Πελεγρίνης
5) Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργός: Νίκος Κοτζιάς
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για Θέματα Ευρωπαϊκών υπο-
θέσεων: Νίκος Ξυδάκης
Υφυπουργός Εξωτερικών: Δημήτρης Μάρδας
Υφυπουργός Εξωτερικών: Γιάννης Αμανατίδης
6) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων Υπουργός: Νίκος Παρασκευόπουλος
Αν. Υπουργός αρμόδιος για θέματα διαφθοράς: Δημήτρης Πα-
παγγελόπουλος
7) Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Υπουργός: Γιώργος Κατρούγκαλος
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης: Θεανώ Φωτίου
Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια για την Καταπολέμηση της 
ανεργίας: Ράνια Αντωνοπούλου
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 
Αναστάσιος Πετρόπουλος
8) Υπουργείο Υγείας Υπουργός: Ανδρέας Ξανθός
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας: Παύλος Πολάκης
9) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Υπουργός: Μπαλτάς Αριστείδης
Υφυπουργός Αθλητισμού: Σταύρος Κοντονής
10) Υπουργείο Οικονομικών Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος
Αναπληρωτής υπουργός: Τρύφων Αλεξιάδης
Αναπληρωτής υπουργός: Γιώργος Χουλιαράκης
11)Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργός: Πάνος Σκουρλέτης
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος: 
Γιάννης Τσιρώνης
12) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης
Υφυπουργός: Παν. Σγουρίδης
13) Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργός: Θοδωρής Δρίτσας
14) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός: Βαγγέλης Αποστόλου
Αναπληρωτής: Μάρκος Μπόλαρης
Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς
Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερ-
νητικού Έργου: Αλέκος Φλαμπουράρης
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Τέρενς Κουίκ
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική Εκπρόσω-
πος: Όλγα Γεροβασίλη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Στους πολίτες των Αχαρνών, στις φίλες και στους φίλους, σε όλους όσους με τη ψήφο 

τους στήριξαν τη ΝΔ, αλλά και σε εκείνους που δεν καταφέραμε να πείσουμε, απευθύνω 
ένα ειλικρινές και εγκάρδιο ευχαριστώ.

Η δύναμη και η αγάπη που μου δώσατε, επιβεβαίωσε τον λόγο που συμμετείχα σ’ αυτές 
τις εκλογές και διατήρησε άσβεστη την πίστη μου ότι οι νέοι οφείλουμε, όταν κάτι δεν μας 
αρέσει να προσπαθούμε να το αλλάξουμε.

Είναι στο χέρι της γενιάς μας, να σταθούμε απέναντι στον φόβο και τη μιζέρια και να εκ-
φράσουμε δυναμικά τα αιτήματα όλων, για ελπίδα, ισονομία και δημιουργία. 

Η παρουσία μου στη λίστα, είχε -προφανώς- έναν συμβολικό και τιμητικό για μένα χαρα-
κτήρα και ακριβώς γι’ αυτό, νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω ακόμη περισσότερο για 
τη θερμότατη και μαζικότατη συμπαράστασή σας.

Μαζί συντάξαμε ένα μήνυμα αλλαγής και προοπτικής. Χρέος μας τώρα είναι να το επικοι-
νωνήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή, με συμμάχους την αισιοδοξία, τη δημιουργικότητα, τη γνώση, τη σκληρή δουλειά. 
Οι δυνάμεις υπάρχουν, οι ευκαιρίες υπάρχουν. 

Τα θεμέλια μπήκαν. 
Μαζί συνεχίζουμε.

ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΙΔΗ 
Πολιτευτής Ν.Δ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστή-

σω, τους εκατοντάδες ήρωες συ-
μπολίτες μου ψηφοφόρους που 
αντιστάθηκαν στα ψευδοδιλλήμα-
τα των δημοσκόπων και ψήφισαν 
το «ΠΟΤΑΜΙ» και την δική μου συμ-
μετοχή στο ψηφοδέλτιο. 

Δηλώνω ότι θα συνεχίσω να είμαι 
παρόν, στην πολιτική ζωή τόσο της 
πόλης μας, όσο και της Αττικής, δε-

δομένου ότι το «ΠΟΤΑΜΙ» ως πολιτικός σχηματισμός, αποτελεί 
την μόνη Πολιτική Δύναμη, που έχει παρόν και μέλλον. 

ΒΙΚΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
Πολιτευτής με το «ΠOΤΑΜΙ»

 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ   22/09/2015

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για κατόχους παραχωρητηρίων 
χρήσης Οικογενειακού Τάφου

Καλούνται όσοι έχουν παραχωρητήρια χρήσης Οικογενειακού 
Τάφου, να προσκομίσουν εντός μηνός από την δημοσίευση της 
παρούσης, τα πιο κάτω έγγραφα:
 
1. Παραχωρητήριο Συμβόλαιο ή Προσύμφωνο Παραχώρησης
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Απόδειξη Πληρωμής για παραχώρηση (αγορά) του χώρου
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ)
6. Τιμολόγιο ή απόδειξη κατασκευής Μνημείου
Προκειμένου να επαληθευτεί η παραχώρηση και να δημιουργη-
θεί ιδιαίτερος φάκελος για κάθε Οικογενειακό Τάφο.
 
Επίσης καλούνται όσοι έχουν παραχωρητήρια χρήσης Οικογενει-
ακού Τάφου αλλά
- Δεν έχουν προβεί σε ανέγερση μνημείου
- Έχουν διακόψει την κατασκευή στα μπετά
Να προσέλθουν ΑΜΕΣΑ προσκομίζοντας και τα πιο πάνω δικαιο-
λογητικά, λόγω παραβίασης του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμη-
τηρίων Δήμου Αχαρνών, στο Νέο Νεκροταφείο. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2401933, 210-2477509 

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
 ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΑΙ

Έναρξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη της λειτουργίας μας, όπου κάθε 
παιδί θα μπορεί να ενταχθεί σε έναν από τους 4 κλάδους:
Αστέρια (5-7 χρονών)
Πουλιά (7-11 χρονών)
Οδηγοί (11-14 χρονών)
Μεγάλοι Οδηγοί (14-17 χρονών)
Η έναρξη είναι στις 4 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17:00 μ.μ. 
στην οδό Ταύρου & Μυροβλήτισσας, Αχαρναί (πίσω από το 
INTERSPORT στην οδό Πάρνηθας).
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ
Τηλ. επικοινωνίας: 6978423177

ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΙΠΠΕΩΝ Β, 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΑΧΑΡΝΕΣ 

Πρόσκληση
Ηπειρώτικο γλέντι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 20.00 μ.μ. σας προσκα-
λούμε στο 1ο Ηπειρώτικο γλέντι για την φετινή χρονιά που δι-
οργανώνει η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών στα γραφεία μας 
(Μελπομένου και Αχαρνέων Ιππέων Β Εμπορικό Κέντρο Πρ. 
Ηλία). 
Θα μας διασκεδάσει η Ηπειρώτικη Ζυγιά του Θοδωρή Γεωργό-
πουλου, με τον Μιχάλη Ζάμπα στο τραγούδι και το λαούτο, τον 
Παναγιώτη Ξυδέα στο βιολί και τον Σάκκη Κάκκο στο ντέφι.
 Φαγητό και ποτό άφθονο σε πολύ προσιτές τιμές!

Σας περιμένουμε
Το Δ.Σ. της Ένωσης 
Ηπειρωτών Αχαρνών

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
 «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

Τον Οκτώβριο του 2015 συμπληρώνονται δέκα (10) χρόνια πα-
ρουσίας της Λαογραφικής Εταιρείας Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΗΣ» στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας.
Σας καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την επετειακή 
και γιορταστική εκδήλωση, που διοργανώνουμε στο Πνευμα-
τικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015, 
ώρα 7.30 μ.μ.
Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή για μας.

ΤΟ Δ. Σ. 

ΧΑΡΑ ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8
ΑΧΑΡΝΕΣ – Τ.Κ. 13674

ΤΗΛ. 211 1821258 . ΚΙΝ. 6937 426761

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
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Αχαρνές... μια πόλη που κάθε χρόνο πνίγεται!
Τα αντιπλημμυρικά έργα στις Αχαρνές είναι μια υπόθεση που συ-

ναγωνίζεται σε ηλικία το… Γεφύρι της Άρτας! Θα προσπαθήσουμε 
να καταγράψουμε τις αιτίες αυτής της κατάστασης , αλλά και να 
παρουσιάσουμε την διαδρομή αντιμετώπισης που έχει έως τώρα 
ακολουθηθεί , από τις Δημοτικές αρχές την τελευταία δεκαετία.

Αιτίες
Οι Αχαρνές από την δεκαετία του ’60 και εξής είχαν μία ταχύτα-

τα διογκούμενη ανοικοδόμηση , συνεπώς και τσιμεντοποίηση χω-
μάτινων εκτάσεων αποχέτευσης υδάτων. Οι λόγοι που συνέτειναν 
σε αυτό ήταν :

• η πλυθησμιακή αύξηση της Αθήνας και των κοντινών προα-
στίων

• η μετοίκηση από την επαρχία στα αστικά κέντρα για εύρεση 
εργασίας

• ο επαναπατρισμός ποντίων και άλλων παλλινοστούντων προ-
σφύγων

• η διάθεση πολλών οικοπεδικών εκτάσεων γύρω από τις Αχαρ-
νές, ένα από τα ελάχιστα προάστια με πολλά και φτηνά οικόπε-
δα.

Επίσης , συνέπεια του πυρετού της ανοικοδόμησης και του εύ-
κολου κέρδους , ήταν το φαινόμενο του κλεισίματος ρεμάτων, 
ξεροπόταμων, και παλαιών αγωγών παροχέτευσης . Τελειωτικό 
χτύπημα για την πόλη ήταν η φωτιά στην Πάρνηθα το 2007.

Στην διάρκεια της 4ετίας 2002-2006 παρουσιάστηκε ένα αντι-
πλημμυρικό πρόγραμμα για τον Δήμο Αχαρνών, το οποίο έδειχνε 
ότι θα μπορούσε να δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα που ταλά-
νιζε την πόλη. 

Εκτός από την εμφανή έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων το Με-
νίδι είχε και ένα επιπλέον πρόβλημα σε σχέση με την ανάσχεση 
υδάτων, καθώς ουσιαστικά απαγορευόταν να ρίξει νερά στους πα-
ραποτάμους (Καναπίτσα-Εσχατιά κ.α) δεδομένου ότι όλοι καταλή-
γουν στον Κηφισό , ο οποίος ήδη ήταν εξαιρετικά βεβαρημένος και 
υπερχείλιζε συνεχώς. 

Το πρόγραμμα raindrop για τον λόγο αυτό προέβλεπε την δημι-
ουργία υπόγειων δεξαμενών ανάσχεσης των ομβρίων ,οι οποίες θα 
κατασκευάζονταν πάνω από τον ιστό της πόλης σε σημεία κλειδιά 
που θα μάζευαν τα νερά της βροχής. 

Επίσης προέβλεπε την κατασκευή μια υπερμεγέθους δεξαμενής, 
η οποία συνδεδεμένη με τις άλλες μικρότερες θα αποταμίευε τον 
μεγαλύτερο όγκο των υδάτων τον οποίο θα διοχέτευε αργότερα 
στα ρέματα αφού θα είχε αποκατασταθεί η στάθμη των παραποτά-
μων αλλά και του Κηφισού. 

Εδώ να σημειωθεί πως το πρόγραμμα είχε ήδη δοκιμαστεί με κα-
ταπληκτικά αποτελέσματα σε ιταλική πόλη και το κυριότερο είχαν 
εξασφαλιστεί οι πόροι κατασκευής των έργων .

Η Δημοτική αρχή που έφερε το έργο και τα χρήματα δεν ξεκίνη-
σε , καθώς έχασε τις επόμενες εκλογές. Η επόμενη αρχή (2006 
– 2010) καθυστέρησε να ξεκινήσει τα έργα, και τελευταία στιγμή 
και με μεγάλη πίεση εφάρμοσε αποσπασματικά και σε μικρή κλί-
μακα το σχέδιο χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα όπως είναι προ-
φανές και σήμερα.

Η τέως Δημοτική αρχή (2010-2014) μελέτησε λύσεις, αλλά τελι-
κά ξεκίνησε ένα τμήμα έργων στο τέλος της τετραετίας τον Ιούνιο 
του 2014 (είχε τυπικά ξεκινήσει η θητεία της εν’ ενεργεία αρχής) 
. Στην περιοχή Αγία Άννα- Γεροβουνό, το οποίο περιλαμβάνει δί-
κτυο αγωγών περισυλλογής ομβρίων 3 χλμ. (οδός Σάμου – Λ. Δη-
μοκρατίας) καθώς και δεξαμενή ανάσχεσης ωφέλιμου όγκου 8.000 
κυβικών.

Στο ξεκίνημα της θητείας της παρούσας Δημοτικής αρχής η πε-
ριοχή επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες, με αποτέλεσμα να 
κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, έκτοτε όμως η 
μελέτη των έργων δεν γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται.

H λύση όπως όλοι βλέπουμε δεν έχει ακόμα δοθεί. Αναμένου-
με τις εξαγγελίες και τον σχεδιασμό της νέας Δημοτικής αρχής. 
Οι προηγούμενοι έκαναν ότι μπόρεσαν, πρόλαβαν, ήθελαν….. το 
ρήμα δικό σας. Αχαρνές……… μια πόλη που κάθε χρόνο πνίγεται!

Αναδημοσίευση, από τον διαδικτυακό χώρο : Δημότες των Αχαρνών

Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, παρουσίασε 
στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 , η ιστοσελίδα ΔΥ-
ΤΙΚΗ ΟΧΘΗ, σχετικά με ένα μίνι απολογισμό 
του Αντιδημάρχου Διοίκησης του Δήμου κ. 
Ανάστάσιου Χίου, που έγιναν τον πρώτο 
χρόνο θητείας της Νέας Δημοτικής Αρχής 
ανακουφίζοντας έτσι τους δημότες μας. 

Ας δούμε τα κυριότερα σημεία αυτού του 
ρεπορτάζ όπως τα κατέγραψε η δημοσιο-
γράφος Άννα Χοχλάκη.

«Μια σειρά από αλλαγές που δεν είχαν 
κόστος ή κόπο αλλά που συνέβαλλαν στη 
βελτίωση των συνθηκών, αντικρίζουν οι δη-
μότες στο δημαρχιακό μέγαρο των Αχαρ-
νών. 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος 
δεν θέλησε να μιλήσει για τις ενέργειες και 
τις παρεμβάσεις του αυτόν τον χρόνο. Άφη-
σε πεδίο έκφρασης στον κόσμο ο οποίος 
εκδηλώθηκε με θετικό τρόπο για τις μετα-
βολές που έγιναν.

Όλες οι αλλαγές που δρομολογήθηκαν εί-
χαν ως κύριο στόχο τη βελτίωση της αποτε-
λεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 
δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπη-
ρέτηση του πολίτη. Παράλληλα, δόθη-
κε έμφαση στη βελτίωση της παραγωγικής 
ικανότητας του Δήμου, μέσω του μεσοπρό-
θεσμου προγραμματισμού διαχείρισης αν-
θρώπινου δυναμικού. 

Εφαρμόζοντας μεθόδους του ιδιωτικού το-
μέα- απ όπου προέρχεται- ο κ.Χίος θέλησε 
να μετατρέψει το δήμο (όπως είχε αναφέρει 
στην κοπή της πίτας),σε πρότυπο και παρά-
δειγμα προς μίμηση.

Η αρχή έγινε από την ορθότερη χωροτα-
ξική κατανομή των γραφείων, που βοήθη-
σε, λειτουργικά και πρακτικά, να «ανοίξει» 

ο χώρος.
Παράλληλα, η πολιτική απόφαση που 

πήρε ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Θρακο-
μακεδόνων Αναστάσιος Χίος, να προβεί σε 
αναδιανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων του αν-
θρώπινου δυναμικού του Δήμου προκειμένου 
να επιτευχθεί η ικανοποίηση των αυξημένων 
αναγκών και υποχρεώσεων του Δήμου και 
η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του, 
αποδείχθηκε καίριας σημασίας.

Το ίδιο σημαντική απεδείχθη η απαρέγκλι-
τη τήρηση του ωραρίου από όλους τους 
υπαλλήλους. όπως και η σταθερή ύπαρξη 
γιατρού εργασίας στο δήμο, όπως άλλωστε 
προβλέπεται. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το 
γεγονός ότι όλοι οι υπάλληλοι του δήμου 
έχουν επιμελημένη και ευπρεπή εμφάνιση 
η οποία σε συνδυασμό με την ταχεία εξυπη-
ρέτηση δημιουργεί επιπλέον θετικές εντυ-
πώσεις στους δημότες.

Ιδιαίτερα εξυπηρετική χαρακτηρίζουν, 
εξάλλου, τη λειτουργία γραφείου για θέ-
ματα παλλινοστούντων, το οποίο θα έπρε-
πε να λειτουργεί εδώ και χρόνια όπως και 
την τοποθέτηση κυτίου παραπόνων, ακρι-
βώς γιατί τους δίνει την αίσθηση ότι ο δή-
μος ενδιαφέρεται για τα προβλήματά τους. 
Στα συν, σύμφωνα με τους δημότες, περι-
λαμβάνεται ότι δεν επιτρέπεται, πλέον, το 
κάπνισμα στους χώρους του δημαρχείου.

«Είναι οι ίδιοι υπάλληλοι που μας εξυπη-
ρετούσαν πάντα αλλά νομίζω ότι υπάρχει 
πλέον καλύτερη λειτουργία. Δε βλέπεις 
ατέλειωτη ουρά, ο κόσμος εξυπηρετείται 
άμεσα και σχετικά γρήγορα. Ακόμα και το 
κουτί παραπόνων, που δεν ήταν τίποτα ση-
μαντικό για να μπει, σου δίνει την εντύπω-
ση ότι κάποιος υπολογίζει τις ανάγκες σου» 
αναφέρει η Σοφία Τ. που κατοικεί στο κέ-
ντρο.

Ρεπορτάζ : Δυτική Όχθη - Φωτό:
www.Photoimage.gr

Ποιες αλλαγές έγιναν, τον τελευταίο χρόνο, 
στις Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών
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Για πέμπτη συνεχή χρονιά ο Σύλλογος Τριτέκνων Ανατολικής 
Αττικής «Η Ζεστή αγκαλιά», τίμησε την προστάτιδά της «Αγία Σο-
φία και θυγατέρων Αγάπης, Πίστης και Ελπίδας».

Παρουσία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα ο οποίος έδειξε ιδιαίτερα ικα-
νοποιημένος για την άψογη οργάνωση, κάνοντας αναφορά την 
πρώτη Ιερά πανήγυρη της Αγίας Σοφίας το 2010, όπου χοροστά-
τησε για πρώτη φορά στον Δήμο Αχαρνών ως Μητροπολίτης !

Με μεγαλοπρέπεια έγινε η λιτάνευση της εικόνας στις 19.30 
μ.μ. συνοδεία αγήματος της Αεροπορίας από το Υπουργείο Άμυ-
νας ,καθώς επίσης και της Φιλαρμονικής της ΔΗ.Κ.Ε.Α που πα-
ρευρίσκεται σε κάθε θρησκευτική εορτή .

Μετά το πέρας της θρησκευτικής εορτής έγινε αρτοκλασία, 
προσφορά του Πολιτισμικού Συλλόγου «ΑΧΑΡΝΕΙΣ» και στην 

συνέχεια χόρεψε το χορευτικό τμήμα του συλλόγου Κρητών.

Ακολούθησε Λαϊκό πρόγραμμα από την Δημοτική λαϊκή ορ-
χήστρα της ΔΗ.ΚΕΑ η οποία παραβρέθηκε αφιλοκερδώς στην 
εκδήλωση . Η βραδιά έκλεισε με την έκπληξη ποντιακών ακου-
σμάτων.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Μαρία Χρ. Ναυροζίδου 
ευχαρίστησε όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκ-
δήλωση και στον χαιρετισμό της είπε πώς θα συνεχίσει να αγω-
νίζεται και να βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες! Ευχαρίστησε, 
επίσης, τον κ. Οδυσσέα Καμπόλη που μεσολάβησε για την πα-
ρουσία του αγήματος και παραβρέθηκε στην εκδήλωση, την 
Φιλαρμονική, την Ορχήστρα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αχαρ-
νείς».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Αντιδήμαρχοι 
Θεοδ. Συρινίδης, Θεόφιλος Αφουξενίδης, Αντώνης Παλιούρας, 
ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Κώστας Καρυδάκης , το μέλος 

της Ένωσης Γονέων Σωτήρης Κουφογιώργος, ο πρόεδρος των 
Κρητών Μανόλης Μανιδάκης κ.α.

Δυναμικό παρόν έδωσε για ακόμη μία φορά το διήμερο 
12-13 Σεπτεμβρίου 2015 στο Τατόι το Παράρτημα Αχαρνών 

της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στο «Athens Flying 
Week». Ιατροί, διασώστες και νοσηλευτές, εθελοντές του Πα-
ραρτήματος, με επικεφαλείς τον Πρόεδρος Παν. Καζανά, έχο-
ντας ένα πλήρες φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών 
ήταν εκεί για να συνδράμουν στην εκδή-
λωση, όντας το καταφύγιο ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης.

Το παρόν έδωσε και ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, 
ο οποίος σε δηλώσεις του επεσή-
μανε: «Τα ελληνικά και ξένα πλη-
ρώματα επιδεικνύουν μοναδικές 
ικανότητες. Πιλότοι και χειριστές 
αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για τις 

προσπάθειές τους.. Πέρα από την 

εξαιρετική εμφάνιση στο πρόγραμμα αεροπορικών επιδεί-
ξεων στο φετινό Athens Flying Week μας «γεμίζουν» με αισθή-
ματα συγκίνησης και σιγουριάς».

Ξεχωριστές νότες παράδοσης έδωσαν φέτος στον μεγαλόπρε-
πο εορτασμό της Παναγίας Κανάλας, τα μικρά κορίτσια που συνό-
δευσαν την εικόνα ντυμένα με ποντιακές παραδοσιακές φορεσιές 
αλλά και αρβανίτικες. Ποντιοπούλες και Γριζιζοφόρες συνόδεψαν 
με ευλάβεια την εικόνα, χαρίζοντας λάμψη στην καθιερωμένη 
λιτάνευση την οποία ακολούθησε πλήθος πιστών κι επισήμων, 
παρά το γεγονός ότι ήταν ημέρα των Εθνικών Εκλογών. 

Την παραμονή της γιορτής, το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμ-
βρίου, τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός, χοροστατούντος του Μα-
καριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. 
Μακαρίου μετά της Ιεράς Συνόδου και του Ιερού Κλήρου. Εν συ-
νεχεία, ακολούθησε η Λιτάνευση της Ιερής εικόνας της Παναγίας 
της Κανάλας, του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ευγενίου του Τραπε-
ζούντιου και το Ιερό Λείψανο της Οσίας Μητρός Ειρήνης της Χρυ-
σοβαλάντου, με μπροστάρη τη Φιλαρμονική του Δήμου. 

Ανήμερα της γιορτής των Γενεθλίων της Θεομήτορος, τελέ-
στηκαν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του 
Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. 
Μακαρίου μετά της Ιεράς Συνόδου και του Ιερού Κλήρου και στη 

συνέχεια παρατέθηκε Τράπεζα, για Κλήρο, επίσημους προσκε-

κλημένους κι όλο το Εκκλησίασμα. 
Το απόγευμα της ίδιας μέρας ακολούθησαν η Ιερά Παράκληση, 

με Ύμνους προς την Παναγία, Ομιλία και Ευχαριστίες προς την 
Παναγία από τον Γέροντα Καθηγούμενο και Κτήτορα Επίσκοπο 
Ρωγών, κ.κ. Δωρόθεο. 

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Namaste» στον τηλε-
οπτικό σταθμό Ε εμφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18 
Σεπτεμβρίου η συντοπίτισσά μας και σπουδαία Ελληνίδα ηθο-
ποιός Καίτη Παπανίκα. 

Ντυμένη στα λευκά, αέρινη και διαχρονικά πανέμορφη, η 
ηθοποιός μίλησε για τη ζωή, την πορεία της, τον γιό της, τους 
φίλους της καθώς και για την παράσταση- θεατρικό μονόλογο 
«Συγνώμη Μαμά» που θ’ ανέβει στις 28 Σεπτεμβρίου στο θέα-

τρο Τζένη Καρέζη.

Χωρίς κανένα πρόβλημα διεξάχθηκε η εκλογική διαδικασί-
α στα 112 εκλογικά τμήματα του Δήμου Αχαρνών, με τους 67 
χιλιάδες ψηφοφόρους. Από τις 7 π.μ που άνοιξαν οι κάλπες 
δεν έχει υπάρξει καμιά αναφορά για οποιοδήποτε πρόβλημα, 
ενώ Δικαστικοί αντιπρόσωποι και εφορευτικές επιτροπές βρί-
σκονται από νωρίς στις θέσεις τους και η κίνηση μέχρι πριν 
λίγη ώρα χαρακτηριζόταν ως υποτονική. Ο αντιδήμαρχος Διοί-
κησης Αναστάσιος Χίος, ο οποίος στον έναν χρόνο της θητεί-
ας του έχει φέρει εις πέρας δύο εκλογικές διαδικασίες κι ένα 
δημοψήφισμα,βρέθηκε από το πρωί σε εκλογικά κέντρα της 
περιοχής όπου και επιβεβαίωσε το γεγονός της ομαλής λει-
τουργίας τους
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Αναμφίβολα τα Σοφόκλεια 2015 κέρδισαν τις εντυπώσεις και 
τις καρδιές των θεατών τόσο με τους αξιόλογους ηθοποιούς, και 
μουσικούς που φιλοξένησαν, όσο και με το πλούσιο πρόγραμμά 
τους, που περιλάμβανε αρχαίο δράμα, θεατρικές παραστάσεις, 
παιδικό θέατρο και μουσικές συναυλίες. 

Διοργανωτής του Φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε στο Ανοι-
κτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Λόφο του Προφήτη Ηλία, 
ήταν η ΔΗ.Κ.Ε.Α.. του Δήμου Αχαρνών.

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων που η αυλαία τους έπεσε το 
βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Αχαρνών κ 
Γιάννης Κασσαβός τόνισε τα εξής: «Τα Σοφόκλεια 2015 πέτυχαν 
τον στόχο μας: Έφεραν κοντά στο θεατρόφιλο και μουσικόφι-
λο κοινό των Αχαρνών σπουδαίες παραστάσεις, αξιόλογους καλ-
λιτέχνες και θεατρικά σχήματα από όλη την Ελλάδα. Θέλω να 
ευχαριστήσω τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. για την άψογη διοργάνωση, τον κ Δευ-
καλίων Κόμη που είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια του Φεστιβάλ, 
τους εργαζόμενους της ΔΗ.Κ.Ε.Α. που φρόντισαν με μεράκι και 
την παραμικρή λεπτομέρεια, αλλά και τα καλλιτεχνικά τμήματα 
της ΔΗ.Κ.Ε.Α. που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και ξεπέ-
ρασαν κάθε προσδοκία, ανεβάζοντας πολύ ψηλά τον πήχη των 
προσδοκιών μας για τις επόμενες παραστάσεις τους».

Οξυγόνο Πολιτισμού για τις 
Αχαρνές τα ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2015 

Τάκης Ζαχαράτος – «I am What I am»

«Η Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη - Σκηνοθεσία 
Γιάννης Νικολαΐδης - Φόνισσα: Φωτεινή Φιλοσόφου 

«Ο Τζακ και η Φασολιά» - Παιδική Σκηνή ΟΝΕΙΡΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

«Ο Μάγος του ΟΖ» - Παιδική Σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου 

Κωμωδία «Οι Τενόροι» με Βλαδίμηρο Κυριακίδη 

και Θανάση Τσαλταμπάση 

100 Χρόνια Βασίλης Τσιτσάνης - Ορχήστρα ΔΗΚΕΑ - Συμμετοχή 
Βασίλη Λέκκα

«Προμηθέας Δεσμώτης» - Τραγωδία του Αισχύλου σε σκηνοθε-
σία Κώστα Φιλιππογλου
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ΑΨΙΘΙΑΣ 12 ΑΧΑΡΝΑΙ 13677 - τηλ.: 210 2816075 - FAX: 210 2856197
e-mail: plasticpetbootles@yahoo.gr

ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Τα εύσημα του Μητροπολίτη Αθηναγόρα 
στον Εφημέριο Πατηρ Γρηγόριο Πιγκάλωφ

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το εικοσαήμερο 
εκδηλώσεων από τις 20 Αυγούστου έως τις 10 Σε-
πτεμβρίου 2015, την επιμέλεια των οποίων είχε ο 
δραστήριος εφημέριος Πατήρ Γρηγόριος Πιγκάλωφ.

Συγκεκριμένα από τις 21 Αυγούστου 2015, ξεκίνη-
σε τις εορταστικές εκδηλώσεις για το εορτασμό της 
Κοιμήσεως Θεοτόκου με το Παλιό εορτολόγιο στις 28 
Αυγούστου, με διάρκεια έως τις 31 Αυγούστου. 

Μάλιστα ο Μητροπολίτης μας, Σεβασμιώτατος κ.κ. 
Αθηναγόρας μετά το πέρας της Λιτανείας συνεχάρη 
ιδιαίτερα τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού π. Γρηγό-
ριο Πιγκάλωφ και ευχήθηκε σε όλους όσους προσήλ-
θαν για να τιμήσουν την σεπτή εικόνα της Παναγίας 
Σουμελά τα χρόνια πολλά τονίζοντας: «Η Παναγία 
να Σκέπη και να προστατεύει το Γένος μας, να είναι 
φρουρός σε κάθε βήμα μας και στις δύσκολες εποχές 
που περνάμε να προστατεύει το Έθνος μας».

Ακολούθησε μεγάλη εκδήλωση, η λαμπρή υποδοχή 
της Τίμιας Κάρας του Αγίου Επιφανίου την οποία με-
τέφερε από την Κύπρο ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας 
και Αμμοχώστου Βασίλειος. Το τίμιο θησαύρισμα υπο-
δέχθηκε ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως Αθηναγόρας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η Κυπριακή βρα-
διά, με σκοπό την ενίσχυση του φιλανθρωπικού της έργου, πραγματοποίησε η Μητρόπολη Ιλίου, 
το απόγευμα της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου 2015, υπό της αιγίδα της Αρχιεπισκοπής της Κύπρου, σε 
χώρο δεξιώσεων της Λεωφόρου Πάρνηθος, στις Αχαρνές. 

Και οι τρεις θρησκευτικές εκδηλώσεις, είχαν ως επίκεντρο το Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο 
της Παναγίας Σουμελά και τον Πατήρ Γρηγόριο Πιγκάλωφ.

Κύριο χαρακτηριστικό των εκδηλώσεων η μεγάλη προσέλευση πιστών.

ΝΕΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ 
«ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΛΕ.Φ.Κ.Α.)

Προσωρινός Πρόεδρος, ο συμπολίτης μας Οινολόγος Ιωάννης Μίχας 

 Στην ίδρυση Λέσχης Φίλων Κρασιού και Αποσταγ-
μάτων, προχωρούν οι επαγγελματίες Οινολόγοι και 
χημικοί της Αττικής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
περιορισμένης ευθύνης, βάση των άρθρων 741 – 78 
του Αστικού Κώδικα.

Σκοπός της υπό σύσταση Λέσχης , είναι , η προβο-
λή και προώθηση του Οινικού Πολιτισμού και οι συ-
νάθροιση όλων όσων συμβάλλουν στην έκφραση και 
στην διάδοση ιδεών και πληροφοριών από το χώρο 
του Κρασιού, της Αμπέλου και των Αποσταγμάτων. 

Τα μέσα πραγματοποίησης του σκοπού είναι : 
1. Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού με ανοιχτές 

συζητήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρι-
α, έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό, για το κρασί και τα 
αποστάγματα. 

2. Η οργάνωση εκδηλώσεων όπως : Εκθέσεις σχετι-
κού περιεχομένου, χοροεσπερίδες και κάθε δραστη-
ριότητα που κατά την κρίση της Λέσχης συμβάλλει 
στο σκοπό της. 

3. Την πραγματοποίηση επισκέψεων και εκδρομών 
σε χώρους που έχουν σχέση με το κρασί και τα απο-
στάγματα, όπως εργοστάσια, οινοποιεία και χώρους 
γευσιγνωσίας.

  Όργανα Διοίκησης της Λέσχης είναι : 
1. Η Γενική Συνέλευση Μελών και 
2. Το 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο 

 Προσωρινός Πρόεδρος του Δ.Σ. μέχρι την διεξαγωγή Αρχαιρεσιών, που θα πραγματοποιηθούν 
τρεις μήνες μετά την έγκριση του καταστατικού από το Πρωτοδικείο, είναι ο συμπολίτης μας, Οινο-
λόγος Μίχας Ιωάννης.
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΗΤΡΟΥ και της ΜΑΡΓΑΡΙ-
ΤΑΣ το γένος ΣΤΑΜΟΥΛΗ που γεννήθηκε στους 
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ και κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΣΤΑ και της ΕΛΕ-
ΝΗΣ, το γένος ΚΟΡΑΚΗ, που γεννήθηκε στους 
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της ΔΙΟ-
ΝΥΣΙΑΣ, το γένος ΞΥΛΟΚΟΤΤΑ, ο οποίος γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ -ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και 
της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, το γένος ΤΣΑΜΑΛΗ, η οποί-
α γεννήθηκε στις ΑΧΑΡΝΕΣ -ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάμο, που 
θα γίνει στην ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι, 1ου ορόφου, στην περιοχή Άγιος Αθα-
νάσιος. Τηλ. 6973 952838. 4Δ130
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, από τον Οκτώβριο Επαγγελματικός χώρος, κατάλληλος 
για Φροντιστήρια, Ιατρεία, Βρεφονηπιακό σταθμό, εξοπλισμένο σε γρα-
φεία και ντουλάπες, πλησίον γηπέδου Αχαρναϊκού, Ιωαν. Βαρελά 21 και 
Σωτ. Πηγαδά. Τηλ. 210 2468851. 6Δ132
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 55 τ.μ. συν 20 τ.μ. πατάρι, επί της οδού Οδυσ-
σέως, (Κεντρικό Μενίδι) με δύο γραφεία, καναπέ, τραπέζι, ψυγείο, αιρ 
κοντίσιον. Τηλ. 6909 404060. 4Δ126 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αγγλικών με μεταπτυχιακό, σπουδές εις Αγγλία και πολυ-
ετή εμπειρία, παραδίδει ιδιαιτέρα μαθήματα για όλα τα επίπεδα.Ειδικά 
μαθήματα για μαθητές, φοιτητές, υποψηφίους Πανεπιστημίων, Ακαδημι-
ών Εμπορικού Ναυτικού και επαγγελματίες. Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασί-
α, Προσιτές τιμές. ΤΗΛ. 6937 855982. 6Δ132
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ έμπειρη, με φροντιστηριακή πείρα, αναλαμβάνει παιδιά 
δημοτικού με μαθησιακές δυσκοιλίες για ιδιαίτερα μαθήματα. Τιμή 5 ευρώ 
την ώρα. Τηλ. 6937 315393.4Δ130
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ  -ΧΗΜΕΙΑ παραδίδονται από έμπειρη καθηγή-
τρια 35 έτους πείρας . Τιμές πολύ προσιτές.  Τηλ.   6988 935604 – 210 
2319153.  5Δ130   
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, με παιδαγωγικές γνώσεις και εμπειρία, ανα-
λαμβάνει την φύλαξη νηπίων και παιδιών και την δημιουργική απασχόλη-
ση, στο δικό της χώρο. Τηλ. 6976 854911. 4Δ129
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με φροντιστηριακή πείρα και 
μεταπτυχιακό, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ. 6946 940798. 4Δ129
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, παραδίδει μαθήματα Γαλλικών. Τιμές πολύ προσιτές. 
Τηλ . 6976389463. 4Δ129
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Άγγλος, με πολυετή Φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6946 136695. 4Δ128
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Καθηγητής με μεγάλη φροντιστηριακή εμπειρία, 
παραδίδει Μαθηματικά σε Μαθητές Γυμνασίου Λυκείου. Έμπειροι συνερ-

γάτες για Φυσική, Χημεία, Φιλολογικά. Τηλ. 6945262718. 4Δ1127
Καθηγητής με μεγάλη φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει Μαθηματικά 
σε Μαθητές Γυμνασίου Λυκείου. Έμπειροι συνεργάτες για Φυσική, Χημεί-
α, Φιλολογικά. Τηλ. 6945262718 4Δ126
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ, ΠΑΡΑΔΊΔΕΙ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΣΕ 
ΜΑΘΗΤΈς Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 
10Δ130
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια 
30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΟΔΙΣΤΡΑ με μεγάλη πείρα αμαλαμβάνει ραψίματα απ’ την αρχή και επι-
διορθώσεις. Τηλ. 210 2461482. 4Δ130
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ Τμήματος Εκπαίδευσης και ΑΓΩΓΗΣ στην προσχολι-
κή ηλικία, με πολυετής εμπειρία στην Ειδική Αγωγή, αναλαμβάνει την 
φροντίδα ατόμων με Ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) για δημιουργική απασχό-
ληση και παράλληλη στήριξη. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6949 554630 Βαλε-
ντίνη. 8Δ133
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων στις Αχαρνές. 
Είμαι απόφοιτος Γεν. Λυκείου , κάτοχος Sorbonne c1 b2. Τηλ. 6974 
962940. 4Δ127
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον καθαρισμό και περιποί-
ηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων και οικοπέδων. Τιμή 20 
ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. Ανέστης 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας και βοηθός μάγειρα για μόνιμη ή διήμερη – τριήμερη 
εργασία στην Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ. Τηλ. 210 2467961
ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΟΜΠΕΣ από κ. Γιώργο. Τηλ. 210 2462553

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σε ευπαθείς ομάδες δημοτών, φυτώρια δένδρων, μεταξύ 
αυτών και βερυκοκιές. Τηλ. 6974 537283.
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης και υπόδυσης για μικρούς και μεγάλους σε 
αποδεδειγμένα άπορες και πολύτεκνες οικογένειες. Τηλ. 6974 537283.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί,

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 

Γιαγιάς, Προγιαγιάς και Θείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΧΗΡΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΑΚΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα και Δημήτρης Βαρελά, Παναγιώτης και Αλεξάνδρα Δημάκου

  Αλέξιος και Αναστασία Δημάκου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος, Αναστάσιος, Αθανάσιος, 

Παναγιώτα, Παναγιώτα, Αναστάσιος, Δέσποινα

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ – ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΛΟΥΤΣΗ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, 
για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αντιγόνη 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη και Ανδρέας, Χριστίνα και Ηλίας, 
Κωνσταντίνα και Βασίλης, Αιμιλία - Καλομοίρα και Ιωάννης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλης, Γεώργιος, Ελένη, Αντιγόνη, 
 Μαρία -Αθανασία, Μαρία, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης και Μαρία Μουστακάτου. 
 Ελένη χήρα Δημ. Μουστακάτου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09.00 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί, για την ανάπαυση 

της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς και Θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΗΡΑΣ 
ΔΗΜ. ΚΙΟΥΡΚΑΤΙΩΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης και Πηνελόπη Κιουρκατιώτη, 

Κωνσταντίνα Κιουρκατιώτη, Πολυξένη και Βασίλειος Γιαννόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αγαθή, Αναστασία, Αναστασία και Γεώργιος, 

 Δημήτριος, Κωνσταντίνα και Ιωάννης, Μιχαήλ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Κωνσταντίνος, Σωτήριος, Ιωάννα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου –Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανασία και Γρηγόρης Παναγιώταρος, 

Αθανάσιος Νίκας

Η ΕΓΓΟΝΗ: Ελένη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ  
Κεντ. Πλατεία, Φιλαδέλφειας 1 - Τ.Κ 13674 - ΑΧΑΡΝΕΣ  ΑΧΑΡΝΕΣ 08-09-2015 
ΤΗΛ : 210 2462085  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε στους ενδιαφερόμενους ότι τα μαθήματα του Χορευτικού τμήματος του Λυκείου 
των Ελληνίδων - Παράρτημα Αχαρνών, της Σχολικής περιόδου 2015 -2016, θα αρχίσουν στις 03-
10-2015, ημέρα Σάββατο από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.. 
Οι εγγραφές σε όλα τα τμήματα θα γίνουν στις 02-10-2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και από ώρα 17:
00 έως 20:00 μ.μ.
Όλα τα τμήματα του Λυκείου, θα λειτουργήσουν κανονικά, στα ωράρια όπως και τις προηγούμε-
νες χρονιές. 
Πληροφορίες : Χορευτικό τμήμα στο Τηλ. : 210-2469278 
Μουσικό τμήμα - μουσικά ακούσματα στα Τηλ. : 210-2467151 και 6946.336836
Τμήμα Θεατρικού Παραμυθιού στο Τηλ.: 210 2405524 – 6973 243417
Σας Ευχαριστούμε.

    Για το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΤΣΑ ΒΑΡΕΛΑ  ΕΛΕΝΗ ΦΥΤΑ – ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ι. ΑΛΙΚΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τηλ. Επικ. : 6972276738, 210-3619725 
 email: st.alik@yahoo.gr 
 

Το Δικηγορικό Γραφείο, 
Σταυρούλα Ι. Αλικάκου & Συνεργάτες, 

 παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες , που αφορούν στη διαδικασία 
Κτηματογράφησης. Αναλαμβάνει σύνταξη δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό 
Κτηματολόγιο για ακίνητα, αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών, 

διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, διόρθωσης προδήλου σφάλματος, ενστάσεων 
ενώπιον αρμοδίων Επιτροπών Ενστάσεων του Κτηματολογίου και Δικαστηρίων καθώς και 

νομική διευθέτηση κάθε αμφισβήτησης σχετικά με ακίνητα.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ



Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015 13

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΠΟΡΟΣ – ΥΔΡΑ – ΑΓΚΙΣΤΡΙ 

(60 ευρώ το άτομο) Περιλαμβάνεται μεταφορά με πούλμαν προς/από λιμάνι, 
φαγητό, ελεύθερος χρόνος στα νησιά 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10- ΤΡΙΤΗ 6/10
6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΚΩΝΣ/ΠΟΛΗ - ΠΡΟΥΣΑ – ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ - ΤΡΟΙΑ

Περιλαμβάνεται μεταφορά με πούλμαν, 2 νύχτες με πρωινό στην Ελλάδα, 3 
νύχτες με ημιδιατροφή στην Τουρκία, επισκέψεις. 

Κόστος Εισιτ. 310 ευρώ/άτομο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10 -ΔΕΥΤΕΡΑ 26 / 10 /2015
4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περιλαμβάνεται μεταφορά με πούλμαν, 3 διαν/σεις με πρωινό σε 
επιλεγμένο ξενοδο περιηγήσεις-επισκέψεις, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΘΕΡΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥ1
Κόστος εισιτ. 160 ευρώ/άτομο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 /9/2015 - ΠΕΜΠΤΗ 1/10/2015
9/ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΡΟΑΤΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΑΛΒΑΝΙΑ
Περιλαμβάνεται μεταφορά με πούλμαν, 8 διαν/σεις με πρωινό και γεύμα σε 

επιλεγμένα ξενοδοχεία, περιηγήσεις, ξεναγήσεις - επισκέψεις.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11/15 μονοήμερη εκδρομή ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ (18 ευρώ/άτομο) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/15 μονοήμερη εκδρομή ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ -ΑΓ. ΛΑΥΡΑ
(16 ευρώ/άτομο) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/15 απόγευμα, επίσκεψη στο Θέατρο Badmiton, 
για την παράσταση «Μάμα Μία».

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11/15 μονοήμερη εκδρομή ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ - ΛΕΒΙΔΙ - ΜΟΝΗ 
ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ-ΒΥΤΙΝΑ (17 ευρώ /άτομο)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 – 30/11/2015 
4/ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΩΝΣ/ΠΟΛΗ – ΒΟΣΠΟΡΟΣ (150 ευρώ/άτομο)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές

 ΤΗΛ.: 210-2469576 Fax: 210-2464760
 www.perrakistours.gr – e-mail: info@perrakistours.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Από την 1 Σεπτέμβρη 2015 ξεκινούν οι εγγραφές - για το σχολικό έτος 
2015-2016 -στα καλλιτεχνικά τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.. 
Ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων έχει οριστεί η 1η Οκτώβρη 
2015.

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στη Γραμματεία των Καλλιτεχνικών Τμημάτων που βρίσκεται 
στην οδό Αρχ. Θεάτρου (Σαλαμίνος) 42 & Λιοσίων – 1ος όροφος. 
Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας: 17:00 – 20:30
Τηλ. Επικοινωνίας: 2102404730. 

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΑΧΑΡΝΕΙΣ»
Έδρα : Ευρυτανίας 2 - Αχαρνές. Τηλ 210 2666337

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στις 15 Νοεμβρίου 2015, 
πάμε στο Θέατρο Badmiton

Ο Πολιτισμικός Σύλλογος «Αχαρνείς», θα πραγματοποιήσει 

στις 15 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή (20.30 μ.μ. η 

έναρξη της παράστασης) επίσκεψη στο Θέατρο Badmiton, 

για την Θεατρική παράσταση «Μάμα Μία».

Μία υπερπαραγωγή υψηλού κόστους με ορισμένο αριθμό 

παραστάσεων.

Ο Σύλλογος μας, κατάφερε, για άλλη μια φορά 

να πετύχει συμφέρουσα τιμή για έκαστο άτομο. 

Η αποπληρωμή των εισιτηρίων όπως μας το ζήτησε 

το Θέατρο, θα γίνει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2015.

Σε συνεργασία με το Γραφείο Ταξιδίων «ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΤΟΥΡΣ», 

η αναχώρηση θα γίνει από ώρα 19.00 μ.μ. 

έως 19.30 μ.μ. από τα σημεία που συνήθως 

γίνεται η περισυλλογή των ατόμων. 

Τηλ. επικοινωνίας : 6977 197710. 

Για το Δ.Σ. 

Η  Γραμματέας  

Αλίκη  Λεφάκη 
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Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
Ενδοσκοπήσεις - Παιδο ΩΡΛ – Νευροωτολογία - 

 Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
 Έλεγχος ιλίγγου - Εμβοών - Αλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 

 Θεραπεία Ροχαλητού- Διαταραχές φωνής- Αντιμετώπιση
Δευτ. και Παρ.: 9.30-12.30 

 Δευτ. έως Παρ. 17.30 - 21.00 
Φιλαδέλφειας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

13674

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
MD, ΡΚΔ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Επιμελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας
Πιστοποιημένος στον Υπέρηχο Καρδιάς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
Ειδικευθείς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών.
Διενεργεί Στεφανιογραφία και Αγγειοπλαστική μέσω της καρκιδικής αρτηρίας (χέρι), 

Διαδερμική αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδας.
Στο Ιατρείο γίνεται υπέρηχος (triplex) καρδιάς, holter ρυθμού και πιέσεως.

Ιατρείο : Χαρ. Τρικούπη  197, 14564 Κηφισιά 
Τηλ.  2130365669 – Κιν.  6998070000 - e-mail : dimitris@damaskos.com
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