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 ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΙΔΗ 
 Το καινούργιο πρόσωπο στο 

Ψηφοδέλτιο  της Νέας Δημοκρατίας στην 
Περιφέρεια Αττικής  

Αποκαλυπτική συνέντευξη 

στη σελίδα 5 

Με ρυθμούς εξπρές 
η ανάπλαση της Πλατείας

Μικτά κλιμάκια της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Κα-
θαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, αποξήλωσαν αυ-
θαίρετες κατασκευές και καθάρισαν τον χώρο στην Κεντρική 

Πλατεία του Δήμου Αχαρνών. 
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η απελευθέρωση του δημόσιου χώρου 

προς όφελος των πεζών, η αποκατάσταση και ανάδειξη της εικόνας της 
κεντρικής πλατείας του Δήμου μας, η διευκόλυνση της πρόσβασης και 
της κίνησης των πεζών (γονείς με μικρά παιδιά σε καρότσια), η δημιουρ-
γία συνθηκών ασφαλείας στη βόλτα των μικρών παιδιών και η αισθητική 
αναβάθμιση του πεζόδρομου.

Με θετικό πρόσημο καταγράφεται η πρώ-
τη χρονιά της διοίκησης Κασσαβού στο Δήμο 
Αχαρνών. Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τους πόρους 
του Δήμου να έχουν μειωθεί στο μισό και με 
τεράστια κοινωνικά προβλήματα μπροστά της 
κατόρθωσε να κλείσει τη χρονιά με επιτεύγ-
ματα που δημιουργούν καλό ψυχολογικό κλί-
μα και της ανοίγουν προοπτικές για το μέλλον. 
Ειδικότερα:

Στον τομέα της αξιοποίησης της Δημοτικής Πε-
ριουσίας, η νέα διοίκηση εξασφάλισε, με το κα-
λημέρα, μια αναπάντεχα καλή συμφωνία με το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πετυχαίνο-
ντας μαζί με το διόλου ευκαταφρόνητο μίσθωμα 
του μισού εκατ. ευρώ ετησίως, να κατοχυρώσει 
νομικά την ιδιοκτησία του Δήμου στην Αμυγδα-
λέζα. Σημαντική ήταν και η παρεπόμενη διάτα-
ξη της συμφωνίας, με βάση την οποία ο Δήμος 
Αχαρνών εντάχθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα 
του Αστυνομικού της Γειτονιάς. Προς την κατεύ-
θυνση της καταπολέμησης της παραβατικότη-
τας, που αποτελεί προτεραιότητα της τοπικής 
κοινωνίας, θεωρείται ότι θα συμβάλει και η επα-
νασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Στα οικονομικά, η νέα διοίκηση έχει νοικοκυ-
ρέψει το Δήμο, τακτοποιώντας εκκρεμότητες 
όπως η καταβολή υπερωριών και οφειλών σε 
εργαζομένους που είχαν προσφύγει στα δικα-
στήρια. Ο Δήμος είναι, επίσης, φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήμερος χωρίς παρακρατήσεις, 
ενώ ήταν ο πρώτος που αξιοποίησε την ευερ-
γετική για τους δημότες ρύθμιση των χρεών 
τους σε 100 δόσεις.

Στην καθημερινότητα προχώρησε στην άμεση 
επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του 
απαρχαιωμένου στόλου θέτοντας στην υπηρε-
σία των δημοτών όλο το μηχανολογικό εξοπλι-
σμό του Δήμου. Σύντομα, εξάλλου θα τεθεί σε 
ισχύ ο ολοκληρωμένος κανονισμός καθαριό-

τητας - όπου μεταξύ άλλων θα καθορίζονται 
και αυστηρά πρόστιμα ρύπανσης, ενώ είναι ο 
πρώτος από τους πολυπληθείς και μεγάλους 
δήμους στην Ελλάδα που έχει καταθέσει λεπτο-
μερές, πλήρες και εμπεριστατωμένο Σχέδιο Δι-
αχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).

Στην Πολιτική Προστασία αναδιοργάνωσε την 
υπηρεσία που έδωσε ήδη απτά δείγματα ετοι-
μότητας με την αντιμετώπιση του χιονιού και 
των πυρκαγιών στην Πάρνηθα.

Στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης προ-
ώθησε τον κεντρικό έλεγχο και συντονισμό των 
κοινωνικών δομών, με στόχο τη διασφάλιση της 
αξιοπιστίας και της αναβάθμισης των παρεχό-
μενων στους ωφελούμενους υπηρεσιών.

Παράλληλα ανακοινώνονται και «τρέχουν» δι-
αρκώς προγράμματα και δράσεις που απευθύ-
νονται στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού π.χ. 
«Στέγαση και Επανένταξη», «Πρόγραμμα επι-
σιτιστικής συνδρομής», διανομές τροφίμων και 
ρουχισμού, επιταγές από super market κ.ά.

Διασφάλισε τη λειτουργία των κοινωνικών δο-
μών (ΚΑΠΗ-Παιδικοί Σταθμοί-Σχολικές Μονά-
δες-Αθλητικές εγκαταστάσεις) σε ένα εξαιρετικά 
δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Στον Πολιτισμό καθιέρωσε την ανθοκομική 
έκθεση, λειτούργησε πολιτιστικές δομές στην 
Κοινωφελής Επιχείρηση και διοργάνωσε πετυ-
χημένες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις Αχαρνές 
και στους Θρακομακεδόνες.

Στον τομέα του περιβάλλοντος κατέθεσε ολο-
κληρωμένη πρόταση ανάδειξης και αξιοποίη-
σης του πρώην Βασιλικού Κτήματος στο Τατόι 
και έκανε αστικές παρεμβάσεις στην κεντρική 
Πλατεία και στις οδούς Παγκάλου και Μπόσ-
δα, με στόχο την εξασφάλιση ζωτικού χώρου 
στους πεζούς.

Τέλος, πέρα από τη διαχείριση, η σημερινή 
δημοτική αρχή άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυ-
ξη, εντάσσοντας στο πρόγραμμα εκτελεστέων 

της Περιφέρειας έργα συνολικού προϋπολο-
γισμού πάνω των 3 εκατ. ευρώ, με πιο χαρα-
κτηριστικά:

-την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στη 
Λυκότρυπα (1.825.000 ?).

-την αντιπλημμυρική μελέτη στο κέντρο κα-
θώς οι υπάρχουσες δεν ήταν ώριμες για χρη-
ματοδότηση (400.000 ?)

 -την κατασκευή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Ολυμπιακού Χωριού (600.000 ?).

-τη μελέτη Ανάπλασης Κέντρου Αχαρνών και 
εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών 
Παρεμβάσεων (200.000 ?).

Βέβαια, κάθε δημοτική αρχή κρίνεται για τα 
πεπραγμένα της στο τέλος της πενταετίας, 
όπου δίνει τις αναγκαίες εξετάσεις στο εκλογι-
κό σώμα.

Αν όμως ισχύει το απόφθεγμα ότι «η αρχή εί-
ναι το ήμισυ του παντός» τότε η σημερινή Δη-
μοτική Αρχή βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, σε καλό δρόμο η Δημοτική Αρχή Αχαρνών

ΘΕΤΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

 Άνοιξαν τα Σχολεία με ελλείψεις εκπαιδευτικών 
Το ξεκίνημα της Νέας Σχολικής χρονιάς έγινε με τους καθιερωμένους Αγιασμούς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 

2015, με τις γνωστές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς στις Αχαρνές.
Οι Μαθητές χαμογελαστοί και αι-

σιόδοξοι προσείλθαν στις σχολικές 
μονάδες για να συμμετάχουν στον 
Αγιασμό και να προμηθευτούν τα 
νέα βιβλία. 

Ο Δήμος Αχαρνών φαίνεται πως 
έδρασε προληπτικά και η νέα σχολι-
κή χρονιά θα ξεκινήσει με ελάχιστα 
και ελεγχόμενα προβλήματα.

Καλή και ευλογημένη σχολική χρο-
νιά για τα παιδιά μας, τους μαθητές 
μας αλλά και στους εκπαιδευτικούς.
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Τώρα η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ και στο Διαδίκτυο: http://eleftherovima.wordpress.com

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

�ôïò 6ï - Κωδικός Εντύπου: 8618
Ãñáöåßá: Ïä. Åëýôç 3 – Á÷áñíÝò Ô.Ê. 13672

Á.Ö.Ì.: 125931625 – ÄÏÕ: ÊÃ Áèçíþí
Fax: 210 8623644 – Ôçë.: 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

Εδώ που έχουν φτά-
σει τα πράγματα, λίγες 
μέρες πριν από τις πιο 
ΑΧΡΗΣΤΕΣ και ΕΠΙΚΙΝ-
ΔΥΝΕΣ εκλογές της με-
ταπολίτευσης, αποκτά 
δραματική σημασία και 
αξία ο ρόλος των πολι-

τών-ψηφοφόρων, οι οποίοι καλούνται να 
δώσουν τη λύση στο πολιτικό δράμα της 
χώρας, να αποτρέψουν μια νέα τραγωδία 
και να ενταφιάσουν, με τη ψήφο τους το ΔΥ-
ΣΟΣΜΟ ΠΤΩΜΑ μιας κάστας βολεμένων, 
όλων των καταστάσεων

Πάνω στις πλάτες του Έλληνα, οι επαγ-
γελματίες της πολιτικής, με βαθειά υποκρι-
σία, μας σέρνουν σε διάστημα οκτώ μηνών 
σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό δεν 
είναι «γιορτή Δημοκρατίας» αλλά πιστοποι-
ητικό φθοράς και ξεπεσμού ενός πολιτικού 
συστήματος, που παίζει με τους θεσμούς 
της Δημοκρατίας, της οικονομίας και τις 
κοινωνικές διαδικασίες, προκειμένου να 
υπηρετηθούν προσωπικές και κομματικές 
ιδιοτέλειες. 

Ενός πολιτικού συστήματος που αρνείται 
πεισματικά να απογαλακτιστεί από τη με-
ταπολιτευτική διαπλοκή της διαφθοράς και 
της νομοτελειακής φθοράς του!! Ενός πο-
λιτικού συστήματος που αρνείται πεισμα-
τικά, όπως όταν «τα παιδία παίζουν!», να 
αναλάβει τις ευθύνες που συνεπάγεται, στο 
να: ΚΥΒΕΡΝΑ και με χαρακτηριστική ευκο-
λία , πετά το μπαλάκι στην εξέδρα, καλώ-
ντας τους πολίτες να «βγάλουν τα κάστανα 
από τη φωτιά» την οποία το ίδιο άναψε, με 
τις πράξεις και τις παραλήψεις του

ΤΟ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΟ δε, είναι ότι όλη 
αυτή την πολιτική κακοήθεια την βαφτίζει 
«στοιχειώδη πολιτική πράξη λογοδοσίας» 
και ως τέτοια διεκδικεί το παράσημο της 
δημοκρατικής ευθύνης!!!!!!!!!!!

Με τρία μνημόνια στην πλάτη σε πέντε 
χρόνια, με τέσσερις κυβερνήσεις και ισά-
ριθμους πρωθυπουργούς, οι αυταπάτες 
έλαβαν τέλος.

Στις Δημοκρατίες, την ώρα της κάλπης, 

δεν υπάρχει άλλο όργανο τελικής και από-
λυτης κρίσης από τους πολίτες-ψηφοφό-
ρους και ειδικότερα από τη νέα γενιά που 
θα «πληρώσει το μάρμαρο», αυτής της με-
ταπολιτευτικής κλεφτρογενιάς!!!!!

Ωστόσο καλούμεθα να βγάλουμε τα «κάστανα 
από τη φωτιά» ενός διαπλεκόμενου, διεφθαρ-
μένου και ανίκανου, στο μεγαλύτερο κομμάτι, 
του πολιτικού συστήματος και να μπούμε στον 
αστερισμό της προόδου ή αλλιώς θα βλέπουμε 
«ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΥ ΔΙΑΟ-
ΛΟΥ ΤΑ ΚΑΠΟΥΛΙΑ(ΣΕΦΕΡΗΣ) 

………………………..
Υ.Γ. : Οι λύσεις σε αυτή τη βαθιά πολυ-

μετωπική κρίση, δεν είναι ούτε ΠΡΟΦΑ-
ΝΕΙΣ, ουτε ΕΥΚΟΛΕΣ

Μόνοι μας την ανδρώσαμε και την 
υποθάλψαμε και εμείς πρέπει να βρού-
με τη λύση για το μέλλον της πατρίδας. 
Ένα μέλλον μέσα στην Ευρώπη, με τις 
δικές μας δυνάμεις, με τη δική μας ανά-
πτυξη, με τη δική μας δουλειά

Αυτό που μπορεί σήμερα να το εγγυ-
ηθεί είναι μια κυβέρνηση με πρώτη τη 
Ν.Δ.

Η αναμέτρηση της 20ης Σεπτεμβρίου 
δεν είναι πολιτικά ουδέτερη. Αντιπαρατί-
θεται από τη μια πλευρά, η φιλοευρωπα-
ϊκή αντίληψη για το μέλλον της χώρας με 
τα ισχυρά αντανακλαστικά της ευθύνης 
και της αλήθειας και από την άλλη, οι αρι-
στερόστροφες ιδεοληψίες, είτε αυτές εκ-
φράζονται από τις δυνάμεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
είτε έρχονται ως αποτέλεσμα των αδυνα-
μιών του.

Ο κοινός τόπος της «πρώτης φοράς 
αριστερά» είναι η απραξία, η αβεβαιότη-
τα, η ανασφάλεια και ο φόβος.

Η απάντηση για να αποτραπεί μια όμοια 
συνέχεια και να υπερκεραστεί ο χαμένος 

χρόνος των επτά τελευταίων μηνών που 
πληρώσαμε ακριβά, δεν μπορεί να είναι 
η χαμένη ψήφος. Πρέπει να είναι η θετι-
κή πολιτική ψήφος, που μπορεί να δώσει 
μια νέα διοίκηση, σε μια νέα Ελλάδα που 
ανατέλλει.

Απαιτείται λοιπόν ενότητα, συσπείρω-
ση και κινητοποίηση όλων των δυνάμεων 
που πιστεύουν πως μπορούμε να γυρί-
σουμε σελίδα. Που πιστεύουν στην Ελ-
λάδα της ανάπτυξης και των ευκαιριών, 
στην Ελλάδα που απεμπλέκεται από το 
τέλμα του χθες για να διεκδικήσει το αύρι-
ο που της αξίζει. 

Αποδεχόμενη την τιμητική πρόταση της 

μόνης εγγυήτριας πολιτικής δύναμης για 
την ανατολή μιας καλύτερης Ελλάδας, 
συστρατεύομαι σε μια ρότα αξιοσύνης, 
αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας και συμμε-
τέχω στο ψηφοδέλτιο της ΝΕΑ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ στην Περιφέρεια Αττικής.

Ευρώπη Κοσμίδη 
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ - Blog Απόψεων και ειδήσεων
Ενημερώνει τους δημότες – επιμορφώνει τους αιρετούς!!!

Όλες οι δημοτικές ειδήσεις με αποδείξεις.
http://eleftherovima.wordpress.com

Συστρατεύομαι σε μια ρότα 
αξιοσύνης,αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας.

 Αγαπημένοι παλιοί 
μας σύντροφοι, πραγ-
ματικά από βάθους καρ-
διάς σας ευχόμαστε να 
πετύχετε πρώτοι τους 

στόχους που όλοι μαζί ονειρευτήκαμε, 
αγωνιστήκαμε, παλέψαμε, πολεμήσαμε, 
διωχτήκαμε αλλά δυστυχώς για την κοινή 
μας πορεία, δεν συμφωνήσαμε στο χρόνο  
εφαρμογής τους.

Παρ΄ όλη τη πικρία που νοιώθουμε, γνω-
ρίζουμε πολύ καλά ότι χάσαμε ένα μέρος 
από το είναι μας, γι΄ αυτό τώρα που φεύ-
γετε δεχθείτε ένα αναμνηστικό, που ίσως 
στο μέλλον αποκτήσει ιδιαίτερη αξία λόγω 
παλαιότητας.

Από τα κιτάπια της Βουλής ανασύραμε 
ανεκτίμητης αξίας επιτροπές, τις οποίες θα 
σας παρακαλέσουμε να φυλάξετε με προ-

σοχή στις βαλίτσες σας, διότι ύστερα από 
200 χρόνια, πέραν της ιστορικής τους δι-
αχρονικότητας θα αποτελέσουν επιπλέον 
χρήσιμα εργαλεία στην εκπαίδευση των 
νέων, στο μάθημα ‘’ανευθυνότητα και ηθι-
κή  κατάπτωση’’.

Μην απογοητεύεστε μπορεί μέσω της κι-
νητικότητας να ενεργοποιηθούν νωρίτερα, 
απλά λόγω της προηγούμενης εμπειρίας 
είμαστε κάπως επιφυλακτικοί.

Τώρα που το θυμήθηκα σύντροφοι, δε-
χθείτε εάν έχετε λίγο χώρο στις αποσκευές 
σας ένα ακόμα αναμνηστικό, τις συνταγ-
ματικές επιταγές για τον χωρισμό εκκλη-
σίας - κράτους και καθιέρωσης της απλής 
αναλογικής. 

Γεγονός είναι ότι εκτός από τους αρχι-
κούς σας στόχους, ευγενικά αναλάβετε και 
το βάρος της χορηγίας για την επαναφο-

ρά του ονειρεμένου κράτους της δεξιάς, 
σε αντικατάσταση της επάρατης αριστε-
ρής συγκυβέρνησης, γι΄ αυτό το νέο κόμ-
μα η ΛΑ.ΕΝ πανάξια θα συμπεριληφθεί 
στο πάνθεον μαζί με τους Εφιάλτες της 
ιστορίας.

Για τον παραπάνω και μόνο λόγο χιλιά-
δες σύντροφοι και φίλοι, θέλουν να σας 
χαρίσουν και άλλα αναμνηστικά, αλλά δεν 
είναι σωστό να σας φορτώσουμε ένα τόσο 
βαρύ και δυσκίνητο φορτίο.

Με την ευκαιρία θέλουμε να σας ευχαρι-
στήσουμε για το δώρο που μας κάνατε και 
θα θυμόμαστε για πάντα, αν και δεν ήταν 
ανάγκη να ξοδευτείτε μέσα στη κρίση, κα-
θώς ένα παρόμοιο πολύ ακριβό για τη Δη-
μοκρατία δώρο, είχε κάνει και ο κύριος 
Κώστας στη κυβέρνηση Γ.Π. του α΄.

  
 με κάθε σεβασμό στους κοινούς 

συντροφικούς μας αγώνες 

Αναμνηστικά μιας ιδιαίτερης σχέσης …. 
ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΒΑΡΕΛΑ

 Οι πιο ΑΧΡΗΣΤΕΣ και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ εκλογές της μεταπολίτευσης !!!
Γράφει ο Σπύρος

 Βούλγαρης
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• Σε μια Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, μια Κυβέρνηση με κομμουνιστι-
κή οικονομική πρακτική, εξαφανίζει την μεσαία τάξη, και δημιουργεί την 
κάστα της πλουτοκρατίας και την κάστα της φτωχοποιημένης μάζας του 
λαού. 
• Όταν μιλάμε για εκλογές, ακούω συχνά τους συμπολίτες μου να λέγουν. 
Μαλάκες είναι όλοι οι Έλληνες. Εάν θεωρείς τον εαυτό σου Έλληνα, τότε 
συμπεριλαμβάνεις και τον εαυτό σου μέσα. Σε αυτό δεν έχω αντίρρηση, 
άσχετα εάν εγώ έχω εντελώς άλλη γνώμη για τους Έλληνες. 
• Ένας Αρχηγός κόμματος που σκοπεύει να γίνει Κυβερνήτης, πρέπει να 
έχει την βιολογική ικανότητα να διακρίνει και να απομονώνει, τους κόλα-
κες, ψώνια, σαχλοκούδουνα, φευγάτους, γραφικούς, πατσαβούρες, λα-
μόγια, τοκογλύφους, τομαράκηδες, για να μπορεί να σκέπτεσαι καθαρά 
και ελεύθερα πως μπορεί να προσφέρει το καλύτερο στον λαό του. Δεν 
είναι καθόλου εύκολο αυτό και δεν διαθέτουν πολλοί αυτό το χάρισμα. 
• Εάν οι πολιτικοί μας είναι αλήτες, εμείς με την ψήφο μας συνεχίζου-
με την αλητεία και με τους φόρους τους ταΐζουμε. Σαν ελεύθεροι πολίτες 
μέσα στην δημοκρατία, μπορούμε να προτείνουμε, να απαιτήσουμε από 
αυτούς που εκλέγουμε, τρόπους για αποτροπή της αλητείας και ει δυνα-
τόν εξάλειψη. Έτσι ή αλλιώς δεν μπορεί να σταθεί ένα κράτος χωρίς κυ-
βέρνηση. Όχι όμως με υβρίδια του κομματικού σωλήνα. 
• Το κράτος δεν παράγει χρήματα. Χρήματα παράγουν οι πολίτες με τις 
δραστηριότητες τους, οι οποίοι με την φορολόγηση τους ταΐζουν το κρά-
τος που πρέπει να λειτουργήσει. Εάν οι κυβερνήτες μας για άγρα ψήφων 
αυξάνουν τους κρατικοδίαιτους, απλώς αυξάνουν το δημόσιο χρέος, και 
την φτώχια των πολιτών. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ευφυΐα να το καταλά-
βουμε.
• Πάντα υπάρχει το ΝΑΙ, το ΟΧΙ και το ΠΑΡΩΝ. Για να λειτουργήσει ομα-
λά η Ελληνική Βουλή χρειάζονται τρία ισχυρά κόμματα. Αυτό θα συμβεί 
εάν η είσοδος στη Βουλή, θεσπιστεί με τουλάχιστον δέκα τοις εκατό του 
εκλογικού σώματος, με είκοσι βουλευτές πριμ το πρώτο κόμμα. 
• Τα γιουσουφάκια της Εξουσίας κάθε φορά που έχουμε Εκλογές, αγχώ-
νονται γιατί δεν μπορούν να προβλέψουν ποιος είναι ο επόμενος πασάς 
που θα τους ταΐσει. 
• Υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ μας παράγωγα του κομματικού σωλήνα, 

που αγωνίζονται να ζωντανέψουν τα απολιθώματα του παρελθόντος. 
Όμως η πρόοδος της γνώσης και της τεχνολογίας απαιτεί προσαρμο-
γή στις ανάγκες του μέλλοντος. Τι νόημα έχει ο Σταλινισμός, ο Χιτλερι-
σμός και η αναρχία. 
• Το χρήμα είναι το μέσον της κυριαρχίας, που είναι ένστικτο, εντολή 
της μητέρας φύσης για όλα τα έμβια όντα. Όποιος δεν το καταλαβαίνει 
απλώς ματαιοπονεί. Δεν μπορείς χωρίς χρήματα να κάνεις Κοινωνική 
πολιτική, ούτε βίαιη επιβολή της δικής σου θέλησης. 
• Όταν ένας άνθρωπος με διάφορες σοφιστείες προσπαθεί να παρουσιά-
σει το μαύρο – άσπρο, όχι μόνο γελοιοποιείται, αλλά θεωρείται και χαμη-
λής νοημοσύνης. Δηλαδή παρδαλό κατσίκι, ή κλασικός απατεώνας. 
• Δεν είναι θέμα ευφυΐας, αλλά εμπειρίας και λογικής, να προβλέπεις τον 
κάθε λαϊκιστή, απατεώνα πολιτικό, την κάθε φλούδα, το κάθε τσόφλι, τον 
κάθε λιγούρη, που πάει για προσωπικό πλουτισμό, ή έστω για μια βου-
λευτική σύνταξη. 
• Ο πιθηκισμός, ο μαϊμουδισμός, δεν αρμόζει στους Έλληνες πολίτες. Οι 
Έλληνες θεωρούνται οι θεμελιωτές του σύγχρονου πολιτισμού, με πρω-
τογενείς ιδέες, με αξιοζήλευτο πνεύμα. Είναι λάθος να μιμούμαστε, τα κα-
τασκευασμένα εμπορικά είδωλα, άλλων πολιτισμών, άλλων λαών. 
• Ο Ιούδας φιλούσε με εντολή του θύματος. Μερικοί άνθρωποι αισθάνο-
νται, ότι σαν θύματα θα γίνουν Άγιοι, ή Είδωλα. Συμβαίνει συχνά αυτό 
στην ζωή μας, είναι μέσα στην ανθρώπινη ψυχολογία. Όπως και πολ-
λοί άνθρωποι αισθάνονται μονίμως αδικημένοι από την ημέρα που γεν-
νήθηκαν. 
• Το ταλέντο είναι ιδιαίτερο Βιολογικό χάρισμα, που δεν το έχουμε όλοι 
μας. Ακόμη και αυτοί που το έχουν είναι δύσκολο να το διακρίνουν για τον 
εαυτό τους. Μόνο οι συνάνθρωποι μας, μετά από αυστηρή και ειλικρινή 
κριτική μπορούν να τους το αποδώσουν. 
• Να μην κάνεις πολλούς σταυρούς, για να πας στον παράδεισο με τους 
Αγίους και τις Αγίες γιατί θα σε φάει η μοναξιά. Αυτοί βγαίνουνε στην πιά-
τσα, μια φορά το χρόνο. Ενώ εάν πας με τους διαβόλους, κάποιον θα 
βρεις κάθε μέρα στο καφενείο ή στην ταβέρνα. Σκέψου η μοναξιά είναι 
ανυπόφορη. 
•  Όταν σου προτείνω να δεις ένα νόμισμα, εσύ βλέπεις την μία όψη και 

έχεις δίκαιο. Εγώ βλέπω την άλλη όψη και έχω δίκαιο. Εάν και οι δύο βλέ-
παμε την ίδια όψη, κάποιος από μας θα είχε άδικο, θα ήταν λάθος. Χρειά-
ζεται εντιμότητα και ειληκρίνεια να παραδεχτεί κάποιος τα λάθη του. 
• Ο φίλος μου στο καφενείο κάθε φορά που με βλέπει με ρωτά: Κομάν 
ντα λεβίε; Άσε του λέω, μεγάλη πτώση και απογοήτευση. Δεν βοηθάει και 
η θεούσα η γυναίκα μου. Να βάζεις στη σαλάτα σου κάρδαμο. Έχει κάνει 
λίγα χρόνια στο Παρίσι και ξέρει. 
• Εάν σου κάνει χειραψία ένας Έλληνας έμπορος μετά ψάξε μήπως σου 
λείπει κανένα δάχτυλο. Εάν σου κάνει χειραψία ένας Έλληνας πολιτικός, 
να περιμένεις αυξημένους φόρους γιατί πρέπει να βολέψει κρατικό μι-
σθό, την γυναίκα του, την αδελφή του, τον κουνιάδο του, τον εξάδελφό 
του, τον χρηματοδότη του. Έτσι είναι η ζωή και ποιος να την αλλάξει.
• Ουδείς επικινδυνότερος και πλέον αχάριστος του ευεργετηθέντος, έλε-
γαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Κάθε μέρα βλέπουμε τέτοιους συμπολίτες. 
Απορώ οι άνθρωποι αυτοί δεν πήγαν στ ελληνικά σχολεία, ή κάτι άλλο 
σκόπιμο συμβαίνει. Εάν ο ελληνισμός επιβιώνει μέσω των χιλιετηρίδων 
το οφείλει στο πνεύμα της φυλής μας.
• Το οποιοδήποτε πρόβλημα, σοβαρό ή ζωής ή θανάτου, δε λύνεται απλά 
με το να το καταγγείλεις. Χρειάζεται να το κρίνεις και να προτείνεις εσύ 
λύση, υπολογίζοντας τις λιγότερες οδυνηρές απώλειες με τα υπάρχοντα 
δεδομένα.
• Γραφικό λέμε έναν συμπολίτη όταν ισχυρίζεται ότι είναι ο Μεσσίας, ενώ 
εγώ σα θεός δεν του είπα κάτι τέτοιο. Σήμερα στην ελληνική βουλή έχου-
με πολλούς γραφικούς και γραφικές, δυστυχώς. Στην αργκό τους λέμε 
ψώνια του κερατά.
• Με άριστα το δέκα στην ευφυΐα, μπορεί κι εσύ να παίρνεις δέκα. Στην 
πολιτική όμως έχεις να αντιμετωπίσεις δέκα αντιπάλους. Και εάν ακόμη ο 
βαθμός της ευφυΐας τους είναι ένα, αθροιστικά, συγκεντρώνουν τον βαθ-
μό δέκα. Δεν γίνεται να τους ξεπεράσεις. Μπορεί να είσαι εξυπνότερος 
των δύο, τριών ή των τεσσάρων, όχι όμως και από τους δέκα. 
• Το κριτήριο της πραγματικής ευφυΐας ενός συμπολίτη, είναι το κατά πόσο 
αντιλαμβάνεται την ουσία ενός προβλήματος και προτείνει εφικτές και απο-
τελεσματικές λύσεις. Οι ρητορικές παρλαπίπες είναι πυροτεχνήματα για να 
καλύψουν την ανικανότητα της κατανόησης του προβλήματος. 

 Εκλογές με… άρωμα γυναίκας μύρισαν στο κέντρο των Αχαρνών μετά 
την πολιτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωταγωνίστριες την 
Βουλευτή της ΝΔ Γεωργία Μαρτίνου, αλλά και τις υποψήφιες Βουλευτίνες 
και συνδημότισσές μας Λουκία Χριστοπούλου και Ευρώπη Κοσμίδη. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα παλαιότερα καφενεία της πόλης 
μας στην κεντρική πλατεία των Αχαρνών, στον «Μπύρο» και κατάφερε να 
συγκεντρώσει παλιά αλλά και νέα στελέχη της ΝΔ, καθώς και άτομα που θέ-
λησαν να ακούσουν από κοντά τις τρεις, πλέον, υποψήφιες Βουλευτίνες.

 Παρέμβαση του Δημάρχου Αχαρνών κ. Κασσαβού για την κάλυψη κενών 
θέσεων δασκάλων και καθηγητών. Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσα-
βός απευθυνόμενος με επιστολή του, στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαί-
δευσης και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ζήτησε να ενημερωθεί για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών για να στελεχώσουν 
τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ελ-
λείψεις που δημιουργούν αναστάτωση στη σχολική κοινότητα του Δήμου θέ-
τοντας σημαντικά εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

 Διοργανώνεται για 32η κατά σειρά χρονιά ο κλασικός πια «Γύρος της 
Πάρνηθας» που περιλαμβάνει: α) Αγώνα δρόμου 16 χλμ. για ενήλικες. β) 
Αγώνα δρόμου 4 χλμ. για παιδιά 5-15 ετών. Η συμμετοχή στον αγώνα εί-
ναι δωρεάν και οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται από τις 9:00 το πρωί της 
Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου μέχρι δέκα λεπτά (10’) πριν την εκκίνηση, στη 
γραμματεία του αγώνα που θα βρίσκεται στην αφετηρία (Αγία Τριάδα Πάρ-
νηθας). 

 Πέρασαν 16 ολόκληρα χρόνια. 7 Σεπτεμβρίου 1999, ώρα 14:57, ο σει-
σμός χτυπά με μανία την πόλη μας και τους όμορους Δήμους προκαλώντας 
πανικό. Όσοι πρόλαβαν να βγουν από τα σπίτια τους είδαν πολυκατοικίες 
να πέφτουν σαν τραπουλόχαρτα, είδαν συμπολίτες τους νεκρούς κάτω από 
τα μπάζα. Σκληρός ο απολογισμός. 143 νεκροί, οι τουλάχιστον 700 τραυμα-
τίες, ενώ εμείς οι ίδιοι ήμασταν ανάμεσα στις 40.000 άστεγες 

 Την «Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων» καθι-
ερώνει πλέον σε μόνιμη βάση, από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, η Ελληνική 
Αστυνομία, με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αντεγκληματική πολιτική.

 Μετά την ολοκλήρωση της δίμηνης πιλοτικής περιόδου εφαρμογής του 
θεσμού και ύστερα από σχετική αποτίμηση και αξιολόγηση, με Απόφαση 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η «Ώρα του Πολίτη» θα εφαρμό-
ζεται πλέον σε εβδομαδιαία βάση και συγκεκριμένα, κάθε Δευτέρα, κατά τις 
ώρες 18.00-20.00, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

 Στην αξιοποίηση και ορθότερη χρήση του Ολυμπιακού Χωριού προχω-
ράει το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της επίλυσης των προβλημάτων 
της ακίνητης περιουσίας του, μια απόφαση που είχε ληφθεί ήδη επί υπουρ-
γίας του Πάνου Σκουρλέτη και δρομολογείται έπειτα από το πόρισμα της 
ομάδας εργασίας που σχηματίστηκε υπό την προεδρία του γενικού γραμμα-
τέα Εργασίας Ανδρέα Νεφελούδη.

 Τα ζητήματα των δικαιούχων οικιστών των οικισμών του τέως ΟΕΚ και νυν 
ΟΑΕΔ ήταν από τα πρώτα που συζητήθηκαν καθώς λιμνάζουν εδώ και πολλά 
χρόνια. Προτεραιότητα δόθηκε στο Ολυμπιακό Χωριό που είναι ο μεγαλύτερος 
οικισμός με 2.292 κατοικίες και περισσότερους από 10.000 κατοίκους.

 Μια διευκρίνιση βρήκαμε και αφορά τους κατοίκους του Ολυμπιακού 
χωριού. Με εισοδηματικά κριτήρια θα προκύψουν ρυθμίσεις των δανεί-
ων που είχαν χορηγηθεί από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας 
(ΟΕΚ), σε δικαιούχους εργαζόμενους. 

 Αυτή είναι η πρόταση αρμόδιας επιτροπής που επεξεργάστηκε σχετικά 
ζητήματα αξιοποίησης και επίλυσης προβλημάτων με ακίνητα του υπουργεί-
ου Εργασίας και εποπτευόμενων φορέων. 

 Στην αξιοποίηση και ορθότερη χρήση του Ολυμπιακού Χωριού προχω-
ράει το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της επίλυσης των προβλημάτων 
της ακίνητης περιουσίας του, μια απόφαση που είχε ληφθεί ήδη επί υπουρ-
γίας του Πάνου Σκουρλέτη και δρομολογείται έπειτα από το πόρισμα της 
ομάδας εργασίας που σχηματίστηκε υπό την προεδρία του γενικού γραμ-
ματέα Εργασίας Ανδρέα Νεφελούδη. Τα ζητήματα των δικαιούχων οικιστών 
των οικισμών του τέως ΟΕΚ και νυν ΟΑΕΔ ήταν από τα πρώτα που συζητή-
θηκαν καθώς λιμνάζουν εδώ και πολλά χρόνια. Προτεραιότητα δόθηκε στο 

Ολυμπιακό Χωριό που είναι ο μεγαλύτερος οικισμός με 2.292 κατοικίες και 
περισσότερους από 10.000 κατοίκους.

 Αυξήθηκε κατακόρυφα οι προσέλευση χρηστών στον Άγιο Δημήτριο το 
τελευταίο τρίμηνο. Κατά δεκάδες και εικοσάδες διασχίζουν κάθε μέρα από το 
μεσημέρι έως τα μεσάνυχτα την οδό Βαρδουσίων. Κατά μέσο όρο, έρχονται 
πάνω από χίλιοι την ημέρα. Όσο για την 16 στάση, εκεί γίνεται μεγαλύτερη 
χρήση από τους χρήστες σε δημόσια θέα. Μάλιστα κάποιο από τους κατοί-
κους, με την συμπαράσταση των τριών καταστηματαρχών αρχίζουν και συ-
γκεντρώνουν υπογραφές, για την κατάργηση της στάσης .

 Η κατάσταση στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου από το την Αττική οδό 
έως και το Ηρώων, πέραν τις φωτιές που έβαζαν, παρατηρήθηκαν κρού-
σματα ληστειών και αρπαγές τσαντών από ανύποπτους, χρησιμοποιώντας 
βία με διάφορα αντικείμενα. Μήπως ήλθε η ώρα η περιοχή να κηρυχθεί σε 
έκτακτη ανάγκη, μια και η συχνή επίσκεψη της Αστυνομίας, τέσσερα χρόνια 
τώρα , καμιά βελτίωση δεν υπάρχει. Το θέμα σύντομα προωθηθεί στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο όχι μόνο για συζήτηση , αλλά για την λήψη αποτελεσμα-
τικών αποφάσεων. 

 Μεταφορά είδησης από http://menidiatis.blogspot.gr. «Εντυπωσιακή και 
καινοφανή» χαρακτήρισε ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στην Περιφέρεια 
Αττικής, Μάκης Βορίδης τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα περί μη ύπαρξης θα-
λάσσιων συνόρων, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1». Ο κ. Βορίδης ση-
μείωσε, επίσης, πως η μεταναστευτική κίνηση δεν ξεκίνησε το Γενάρη και 
διερωτήθηκε ποιος εγγυάται πως ανάμεσα στους πρόσφυγες δεν έχουν πα-
ρεισφρήσει τρομοκράτες επικίνδυνοι για την Ελλάδα και την Ευρώπη. «Εάν 
η ΝΔ γίνει κυβέρνηση θα επαναλειτουργήσει τα Κέντρα Κράτησης της Αμυ-
γδαλέζας», είπε ο κ. Βορίδης. «Υπήρχε μία ευταξία πριν χωρίς να έχουμε 
καταδικαστεί για παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων», πρόσθεσε.

 Χαλάρωση των capital controls και αύξηση του εβδομαδιαίου ορίου 
ανάληψης για επιχειρήσεις αλλά και δυνατότητα μεταφοράς των χρημάτων 
που δεν πήραν οι πολίτες εντός μιας εβδομάδας τις επόμενες ημέρες προ-
ανήγγειλε, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομι-
κών, Νίκος Χριστοδουλάκης.

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

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του εκλεκτού συνεργάτη μας: SPARK 

ÌéêñÝò ÅéäÞóåéò
Áðü ôïí ÄéåõèõíôÞ ôçò Ýêäïóçò 
ÃÉÙÑÃÏ ÍÉÙÑÁ
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Αχαρναϊκή: Η δύναμη της Ενημέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εμπιστευθείτε την.

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

18 κόμματα και 5 Συνασπισμοί, παίρνουν μέρος στις Εθνικές εκλογές στις 
20 Σεπτεμβρίου 2015, από τα οποία τα πίό γνωστά είναι τα εξής: 
-Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς - ΣΥΡΙΖΑ (Αλέξης Τσίπρας)
-Νέα Δημοκρατία - ΝΔ (Ευάγγελος Μειμαράκης)
-Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή (Νικόλαος Μιχαλολιάκος)
-Το Ποτάμι (Σταύρος Θεοδωράκης)
-Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας - ΚΚΕ (Δημήτρης Κουτσούμπας)
-Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνική Πατριωτική Δημοκρατική Συμμαχία (Πά-
νος Καμμένος)
-Ένωση Κεντρώων (Βασίλης Λεβέντης)
-Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο – ΕΠΑΜ (Δημήτριος Καζάκης)
-Λαϊκή Ενότητα (Παναγιώτης Λαφαζάνης)
-Δημοκρατικό Κόμμα - ΔΗΚΟ (Χρήστος Αναγνώστου)
-Δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος
Και οι Συνασπισμοί κομμάτων 
-Δημοκρατική Συμπαράταξη, αποτελούμενος από τα κόμματα: α) Πανελ-
λήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα - ΠΑΣΟΚ και β) Δημοκρατική Αριστερά - ΔΗ-
ΜΑΡ (Φωτεινή Γεννηματά και Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος)
-Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 
κλπ -ΚΚΕ(μ-λ) και Μ-Λ ΚΚΕ- Εκλογική Συνεργασία 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Την εγκύκλιο με τις οδηγίες προς τους ψηφοφόρους ενόψει των εκλο-
γών της 20ης Σεπτεμβρίου έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσω-
τερικών, ενώ περιλαμβάνονται διευκρινίσεις για όσα ισχύουν για τους 
ετεροδημότες.

Στο ψηφοδέλτιο δεν μπαίνει σταυρός προτίμησης υπέρ των υποψηφί-
ων, δεδομένου ότι εκλέγονται κατά τη σειρά που αναγράφονται στον συν-
δυασμό του κόμματος («λίστα»), όπως προβλέπεται σε περίπτωση που 
δεν έχει παρέλθει το απαιτούμενο 18μηνο από την τελευταία εκλογική 
αναμέτρηση. Σε περίπτωση όμως που τεθεί από εκλογέα σταυρός προ-
τίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο, αλλά προσμετράται υπέρ 
του συνδυασμού.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Η ψηφοφορί-
α θα διαρκέσει από τις 7.00 το πρωί έως τις 7.00 το απόγευμα της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2015. 

Δικαίωμα ψήφου στις γενικές βουλευτικές εκλογές έχουν οι Έλληνες και 
Ελληνίδες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι 
γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων του κράτους και δεν 
έχουν στερηθεί το σχετικό δικαίωμα.

Όσοι πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της χώρας και 
δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των οικείων δή-

μων, έχουν τη δυνατότητα ως και το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορί-
ας της 20ής Σεπτεμβρίου να απευθυνθούν στον δήμο, στα δημοτολόγια 
του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγρα-
φής τους στα δημοτολόγια προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα. 

Όσοι από αυτούς είναι εγγεγραμμένοι μόνο στα μητρώα αρρένων και 
όχι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας, μπορούν να εφοδιαστούν με πι-
στοποιητικό που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων. 
Τα πιστοποιητικά που θα προσκομίζουν οι ανωτέρω εκλογείς και τα οποί-
α θα εκδίδονται εις διπλούν, φέρουν την κάτωθι ένδειξη: «Εκδίδεται απο-
κλειστικά για τις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου 2015».
Όσον αφορά τους ετεροδημότες, παρέχεται πλέον η δυνατότητα να ψη-
φίσουν στον τόπο διαμονής τους, εφόσον είχαν υποβάλει σχετική αίτηση 
έως την 30ή Ιουνίου 2015 και περιελήφθησαν σε ειδικούς εκλογικούς κα-
ταλόγους. 

Η ΔΗΚΕΑ (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Αχαρνών) στηρίζει  τη φωτογραφική τέχνη διοργανώνοντας Αχαρνών) στηρίζει  τη φωτογραφική τέχνη διοργανώνοντας Αχαρνών) στηρίζει  τη φωτογραφική τέχνη διοργανώνοντας Αχαρνών) στηρίζει  τη φωτογραφική τέχνη διοργανώνοντας Αχαρνών) στηρίζει  τη φωτογραφική τέχνη διοργανώνοντας  

για 4η χρονιά μαθήματα φωτογραφίας.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου
Για τέταρτη χρονιά η ΔΗΚΕΑ σε συνεργασία με τον Γιώργο Συρσίρη συνεχίζει τα μαθήματα φωτογραφίας.
Τα μαθήματα απευθύνονται τόσο σε αρχάριους, όσο και προχωρημένους ,σε αυτούς που θέλουν να μάθουν να χειρίζονται σωστά την φωτογραφική 
τους μηχανή , και ειδικότερα σε φωτογράφους που θέλουν να ασχοληθούν με τη καλλιτεχνική φωτογραφία ως μέσο έκφρασης.
Στα μαθήματα διδάσκονται η τεχνική τόσο της αναλογικής όσο και της ψηφιακής φωτογραφίας, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στη ψηφιακή και στην καλ-
λιτεχνική φωτογραφία.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει:
. Αναφορές στην ιστορία της φωτογραφίας , στην αναλογική φωτογραφία και στο σκοτεινό θά-
λαμο , στην εμφάνιση ασπρόμαυρου φιλμ.
. Στην λειτουργία και χειρισμό των ψηφιακών μηχανών,στους φακούς και στον σύγχρονο ψη-
φιακό εξοπλισμό ,στο σύγχρονο «ψηφιακό θάλαμο»,
. Στη διαδικασία λήψης, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά με φωτογραφίσεις - εργασίες με 
συγκεκριμένα θέματα και φωτογραφικές εξορμήσεις.
. Την κριτική των φωτογραφιών των συμμετεχόντων στα μαθήματα .
. Την Προσωπική επαφή με το έργο κλασικών φωτογράφων με τη συστηματική παρουσίαση 
του μέσω προβολών και με ανάλυση των φωτογραφιών.
Τα μαθήματα ξεκινάνε 29 Σεπτεμβρίου 2015 και τελειώνουν τέλος Μαΐου 2016 με την ετήσια 
έκθεση των μαθητών του τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία των καλλιτεχνικών τμημά-
των της ΔΗΚΕΑ ,
Αρχαίου Θεάτρου 42 (πρώην Σαλαμίνος) . Τηλ 210 2404730 , με προσωπικό μήνυμα στο 
facebook https://www.facebook.com/george.sirsiris.

Με επιτυχία συνεχίζονται οι παραστάσεις στο Δη-
μοτικό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης, στα πλαίσια 

των εκδηλώσεων «Νύχτες πολιτισμού « στις Αχαρ-
νές. Απομένουν ακόμα οι παρακάτω εκδηλώσεις 

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου (Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» 
ώρα 19:30) «Ο Kαραγκιόζης μυστικός πράκτορα»

Το θέατρο Σκιών του Πάνου Καπετανίδη παρουσιάζει την ξε-
καρδιστική παράσταση «Ο Καραγκιόζης Μυστικό Πράκτορας».  
Μαζί ζωντανά ο «ίδιος» ο Καραγκιόζης με τον ηθοποιό Τάκη 
Βαμβακίδη. 
Γενική είσοδος: 5€

 Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου (Γήπεδο Αχαρναϊκού ώρα 20:00) 
Συναυλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Οι τραγουδιστές, Αλκαίου Λένα, Βλαχάνη Μαρίνα, Γιώτης Δημή-
τρης, Ζαζόπουλος Αλέκος, Θωμόπουλος Γιάννης, Καραγιάννη 
Νάντια, Καρασαββίδης Δημήτρης, Κομνηνός Θανάσης, Κουλ-
λιά Καίτη, Κυρίτσης Αντώνης & Κυρίτσης Θωμάς, Λαμπράκη 
Χαρούλα, Λέκκας Βασίλης, Νικολάου Λιζέτα, Ολύμπιος Θάνος, 
Σκόνδρας Κώστας, Στίγγα Θεοδοσία, Τσέρτος Μπάμπης, Τσιρ-
γιώτη Βάλια, Χαλκιάς Λάκης, Χαλκιάς Πετρολούκας, Υδραίος 
Γιώργος και ο συνθέτης Τάκης Σούκας ενώνουν τις φωνές τους 
με σκοπό την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Αχαρ-
νών. Παρουσιάζει ο ηθοποιός Βασίλης Παπαδόπουλος. Τη 
10μελή ορχήστρα διευθύνει ο Σπύρος Παγιάτης.

Αντί εισιτηρίου οι θεατές θα προσκομίζουν, τρόφιμα μακράς δι-
αρκείας, είδη ατομικής και οικιακής υγιεινής για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών καθώς και Φάρμακα.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου (Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» ώρα 
21:00) «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» 

Το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αχαρνών σε σκηνοθεσία της 
Χαράς Τσιγιάννη παρουσιάζει την παράσταση «Απόψε τρώμε 
στης Ιοκάστης». Ένα έργο το οποίο εναλλάσσεται μεταξύ φαρ-
σοκωμωδίας και του θεάτρου του παραλόγου και σατιρίζει την 
σύγχρονη αστική ελληνική οικογένεια. Παίζουν: Νίκη Καρνά-
τσου, Σπύρος Στρεμμένος, Νικολέττα Μπίσκου, Βασίλης Βασι-
λάρας Κωνσταντίνος Καχριμανίδης, Βαγγέλης Τριανταφύλλου, 
Ιωάννα Μάρκου, Μαρία Χριστοπούλου. Επιμέλεια - Διαχείριση 
ήχου, Βασίλης Λαζαρόπουλος.
Είσοδος Δωρεάν

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου (Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» 
ώρα 21:00) Συναυλία “Αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη”
Μία βραδιά αφιερωμένη στο έργο του σπουδαίου Μουσικοσυν-
θέτη Βασίλη Τσιτσάνη από τη Λαϊκή Ορχήστρα της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
του Δήμου Αχαρνών θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν από κοντά οι θεατές του ανοιχτού θεάτρου Μίκης Θεο-
δωράκης.
Τραγουδούν: Βασίλης Λέκκας, Νίκος Μπουρνέλης, Βίκυ Μα-
νωλάκου
Είσοδος Δωρεάν

Μήνυμα του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού 
για τη θλιβερή επέτειο του σεισμού της Πάρνηθας

Η 7η του Σεπτέμβρη ξυπνά σε όλους μας εφιαλ-
τικές μνήμες από τον μεγάλο σεισμό της Πάρνη-
θας το 1999. Όλοι μας, τις μέρες εκείνες, βιώσαμε 
εμπειρίες που μας πλήγωσαν βαθιά και θα μεί-
νουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη μας. Ο κα-
ταστροφικός σεισμός άφησε πίσω του πληγωμένο 
και κατεστραμμένο τον Δήμο Αχαρνών: οικογένει-
ες έχασαν τους ανθρώπους τους με τρόπο άδικο 

και αναπάντεχα σκληρό, πολλοί συμπολίτες μας είδαν τους κόπους 
μιας ζωής να χάνονται για πάντα, οικογένειες ολόκληρες έμειναν στο 
δρόμο, ενώ τεράστιες ήταν οι καταστροφές στις υλικοτεχνικές υποδο-
μές του Δήμου. 

Σήμερα τιμούμε τα αθώα θύματα αυτού του καταστροφικού σει-
σμού. Η σκέψη μας και οι προσευχές μας βρίσκονται κοντά στις οι-
κογένειες, τους συγγενείς και τους φίλους που έχασαν τους δικούς 
τους ανθρώπους. 
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Δήμου Αχαρνών
Κοινωνική Υπηρεσία

 Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη
Στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Αχαρνών για την ανακούφιση 
των οικονομικά αδύνατων συμπολιτών μας, η Κοινωνική Υπηρεσία 
απευθύνει κάλεσμα αλληλεγγύης και προσφοράς σε όλους τους κα-
τοίκους του Δήμου. 
Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και μέχρι την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 
2015 θα συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Μπορείτε να προσφέρετε :
• τετράδια (μπλε & χρωματιστά) απλά & με θέματα, 
• ντοσιέ, φακέλους με λάστιχο
• μπλοκ ζωγραφικής
• σχολικές τσάντες και κασετίνες
• γραφική ύλη (στυλό , μολύβια , γόμες , μαρκαδόρους , ξυλομπο-
γιές κ.α.)
• ψαλίδια , πλαστελίνες, γεωμετρικά όργανα
Τα σχολικά είδη , καινούργια ή όχι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση 
και έτοιμα για χρήση. 
Ως σημεία συγκέντρωσης των σχολικών ειδών έχουν οριστεί οι ακό-
λουθοι χώροι: 
-Στο περίπτερο που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, 
οδός Φιλαδελφείας & Αθ. Μπόσδα.
-Στο περίπτερο που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Αγίου Βλα-
σίου.
-Στο ΚΕΠ Θρακομακεδόνων, πλατεία Αριστοτέλους & Πρωταγόρα
Τα σχολικά είδη που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν τις πρώτες ημέ-
ρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε οικογένειες που αντιμε-
τωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Ας προσπαθήσουμε όλοι μας ώστε κανένας μαθητής να μη στερη-
θεί τα σχολικά είδη και να μην αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι σε άλ-
λους.

 Τα «ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2015» 
συνεχίζονται 
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Είναι από τα ανερχόμενα πολιτικά στελέχη της 
νέας Γενιάς, τόσο στις Αχαρνές, όσο και στην Πε-
ριφέρεια Αττικής. 

Έλαβε μέρος στις Περιφερειακές εκλογές, το 
2010 με τον Συνδυασμό του Βασίλη Κικίλια και το 
2014 με τον Συνδυασμό του Γιάννη Σγουρού. Και 
στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, η Ευρώπη Κο-
σμίδη, καθιερώθηκε στην πρώτη πεντάδα.

Διετέλεσε ακόμη Ειδική Σύμβουλος του πρώ-
ην Δημάρχου Σωτήρη Ντούρο και Επιστημονική 
Συνεργάτης του πρώην Υπουργού Υγείας Μάκη 
Βορίδη.

Στις Εθνικές Εκλογές τις 20 Σεπτεμβρίου 2015, η 
Ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, συμπεριέλαβε την 
Ευρώπη Κοσμίδη ως υποψήφια βουλευτής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, η Ευρώπη Κο-
σμίδη, μιλάει για τις εκλογές, για την συμμετοχή 
της στο ψηφοφοδέλτιο, για την οικονομική κρίση. 
Αξίζει να την διαβάσουμε. 

 Ποιο πιστεύετε ότι είναι το διακύβευμα των 
εκλογών; 

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 οι Έλληνες κά-
νουμε το δικό μας δημοψήφισμα. Απαντάμε, δυνατά 
και καθαρά, ποια Ελλάδα θέλουμε.

• Ελλάδα, της παρακμής του χθες ή της ανάπτυ-
ξης του αύριο;

• Ελλάδα, των capital controls ή του σταθερού τρα-
πεζικού συστήματος;

• Ελλάδα, ενός ισχυρού ιδιωτικού τομέα ή αποτρο-
πής κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας;

• Ελλάδα, των λαθρομεταναστών ή κάθε οικογένει-
ας, Ελλήνων και ξένων, που ζουν νόμιμα στη χώρα 
μας ;

• Ελλάδα, της ελπίδας ή της μελαγχολίας;
• Ελλάδα, των ανοιχτών φυλακών ή του Κράτους Δι-

καίου και της Ασφάλειας;
• Ελλάδα, της ανασφάλειας και του καθημερινού φό-

βου εξόδου απ’ το ευρώ ή αναπόσπαστου μέλους της 
Ευρώπης;

• Ελλάδα της επαιτείας ή της ενεργής συμμετοχής 
στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό;

• Ελλάδα, των «ξάδελφων», των «συζύγων» και των 
«συντρόφων» ή των πολιτών;

• Ελλάδα, του σκοταδιού ή του φωτός; 
• Η Ελλάδα έχει σήμερα την εικόνα της απερχόμε-

νης κυβέρνησης: Είναι διαλυμένη. Η Ελλάδα Μπορεί 
αλλιώς! 

Εσείς γιατί συμμετέχετε σ’ αυτές τις εκλογές; 
Πιστεύω πως ο ρόλος της νεότερης γενιάς στη μάχη 

αυτή, θα είναι καθοριστικός.
Εμείς οι νέοι οφείλουμε, όταν κάτι δεν μας αρέσει να 

προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Αυτή μου η πεποίθη-
ση είναι η απάντηση και στο ερώτημά σας.

Θέλω όταν συναντώ τον κόσμο στο δρόμο και στα 
καφενεία, να μην είναι διάχυτη η αηδία για την πολι-
τική. Δεν είναι θυμός πια. Δεν είναι ούτε απογοήτευ-
ση. Είναι πικρία αυτό που έχει ο κόσμος πλέον. Και 
απαξίωση. Απαξίωση για τον πολιτικό, για τα κόμμα-
τα, για τη Βουλή. 

Θέλω οι συμπολίτες μου να είναι υπερήφανοι για 
όσους, μέσα και έξω απ’ τη Βουλή, τους εκπροσω-
πούν. Γιατί τα πρόσωπα είναι αυτά που κάνουν τη 
διαφορά, είναι αυτά που συνθέτουν την πολιτική. Οι 
σκέψεις τους, οι χαρακτήρες τους, οι αξίες τους, τα 
όνειρα τους. 

Γιατί κάποιος να ψηφίσει τη ΝΔ; 
Η αναμέτρηση της 20ης Σεπτεμβρίου δεν είναι πολι-

τικά ουδέτερη. Αντιπαρατίθεται από τη μια πλευρά, η 
φιλοευρωπαϊκή αντίληψη για το μέλλον της χώρας με 
τα ισχυρά αντανακλαστικά της ευθύνης και της αλήθει-
ας και από την άλλη, οι αριστερόστροφες ιδεοληψίες, 
είτε αυτές εκφράζονται από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ 
είτε έρχονται ως αποτέλεσμα των αδυναμιών του.

Ο κοινός τόπος της «πρώτης φοράς αριστερά» εί-
ναι η απραξία, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια και ο 
φόβος.

Η χώρα χρειάζεται, επειγόντως, υπεύθυνη ηγεσία. 
Η Νέα Δημοκρατία, με τον πρόεδρο Βαγγέλη Μεϊμα-
ράκη επικεφαλής, είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να 
εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα, την εθνική συνεν-
νόηση, την προοπτική για ανάπτυξη. Δεν «πούλησε» 
ποτέ ιδεολογικά φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν 
μοίρασε «μαγικές» συνταγές, κούφια λόγια και υπο-
σχέσεις. Δεν προσθέτουμε μερικές ακόμη προεκλογι-
κές επιταγές, που θα είναι χωρίς αντίκρισμα μετά την 
απομάκρυνση από την κάλπη.

Μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, με ψήφο 
εμπιστοσύνης στην Ισχυρή ΝΔ.

Ψήφο προοπτικής στην Ευρώπη, που μπορεί να 
βάζει ψηλά τον πήχη και να τα καταφέρνει.

Πως δικαιολογείτε την επίμονη μνημονιακή στά-
ση της ΝΔ;

Όταν είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προ-
φανώς, εκτός από δικαιώματα έχεις και πάρα πολλές 
υποχρεώσεις. Όταν μάλιστα είσαι και σε μια δεινή οι-
κονομική θέση και είσαι αναγκασμένος να στηρίζεσαι 
σε δάνειες δυνάμεις, για να μπορείς να στηρίξεις την 
οικονομία της χώρας σου και όταν το νόμισμα σου εί-
ναι το ευρώ, που σημαίνει κοινό νόμισμα με τις υπό-
λοιπες χώρες της οικογένειας στην οποία ανήκεις, 
πράγματι πολλές αποφάσεις δυστυχώς δεν λαμβά-
νονται ή δεν μπορούν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο, 
αλλά παρά μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό, πολ-
λές φορές, είναι και δυσάρεστο και ιδίως όταν εξαρ-
τάσαι οικονομικά από τους άλλους. Δυστυχώς, αυτές 
είναι οι υποχρεώσεις μας και βάση αυτών των υπο-
χρεώσεων πρέπει να πορευτούμε, καθώς οι συμπο-
λίτες μας -στη μεγάλη πλειοψηφία τους- θέλουν να 
παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να φύ-
γουμε από το ευρώ.

Οφείλουμε, όμως, να παραδεχθούμε ότι πολλά απ’ 
τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που περιέχονται στο 

Μνημόνιο, θα έπρεπε από μόνοι μας να τα είχαμε 
εφαρμόσει, εδώ και χρόνια.

Πως πιστεύετε ότι μπορείτε να παρακινήσετε 
εκείνους που επιλέγουν την αποχή; 

Συνομιλητές μου είναι όλοι οι πολίτες. Οι συμπατρι-
ώτες μας που καθημερινά προσπαθούν με τη δου-
λειά τους και τον κόπο τους να κάνουν καλύτερη τη 
ζωή τη δική τους και των παιδιών τους. Εκείνοι που, 
κάτω από αντίξοες συνθήκες, μοχθούν για να κάνουν 
πραγματικότητα τους στόχους τους και τα όνειρά τους 
και μέχρι σήμερα ένιωθαν μόνοι και αβοήθητοι. Ένιω-
θαν ότι δεν έχουν φωνή για να εκφραστεί το παράπο-
νό τους και η αγωνία τους. Πίστεψαν πως δεν έχουν 
δύναμη για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Η 
απάντηση για να αποτραπεί μια όμοια συνέχεια και 
να υπερκεραστεί ο χαμένος χρόνος των επτά τελευ-
ταίων μηνών που πληρώσαμε ακριβά, δεν μπορεί να 
είναι η χαμένη ψήφος. Πρέπει να είναι η θετική πολιτι-
κή ψήφος, που μπορεί να δώσει μια νέα διοίκηση, σε 
μια νέα Ελλάδα που ανατέλλει.

Απαιτείται λοιπόν ενότητα, συσπείρωση και κινη-
τοποίηση όλων των δυνάμεων που πιστεύουν πως 
μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα. Που πιστεύουν στην 
Ελλάδα της ανάπτυξης και των ευκαιριών, στην Ελλά-
δα που απεμπλέκεται από το τέλμα του χθες για να δι-
εκδικήσει το αύριο που της αξίζει. 

Ιεραρχείστε τα προβλήματα της Περιφέρειας Ατ-
τικής.

Βλέπω μείζονα ζητήματα που έχουν να κάνουν με 
την ανάπτυξη του τόπου μας, να βαλτώνουν στα «λι-
μνάζοντα νερά» των εσωτερικών ανταγωνισμών και 
της ασυνεννοησίας διαφόρων τοπικών παραγόντων.

Βλέπω – με λύπη όπως όλοι μας – την περιοχή μας 
να έχει σταματήσει να παράγει πολιτισμό και πλούτο.

Ωστόσο, δεν βλέπω πουθενά τις υποδομές και τα 
έργα που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί στην 
Ανατολική Αττική και που μένουν στα χαρτιά. 

Βλέπω το Υπόλοιπο Αττικής να λειτουργεί χωρίς κα-
νέναν αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

Βλέπω να μένουν ανεκμετάλλευτοι πόροι που θα 
μπορούσαν να επενδυθούν σε αναπτυξιακές δράσεις.

Δεν σας κρύβω ότι με ενοχλεί, χρόνια τώρα, η Περι-
φέρεια Αττικής να αντιμετωπίζεται ως «Υπόλοιπο».

Και είναι αυτή η εικόνα, που -με όση δύναμη έχω- 
θα προσπαθήσω να αντιστρέψω.

Πώς η υποψηφιότητά σας θα βοηθήσει το Μενί-
δι, αφής στιγμής δεν είστε σε εκλόγιμη θέση;

H κοινωνία του Μενιδίου θέλει κάποιους να εμπι-
στευθεί. Κάτι να πιστέψει. Κάπου να ελπίσει, να βρει 
ιδέες και ιδανικά, για να συμμετάσχει ενεργά και νιώ-
σει πως αυτός ο αγώνας την αφορά πραγματικά. Ότι 
είναι αγώνας για μια καλύτερη ζωή και όχι για τις κα-
ρέκλες. Ότι είναι αγώνας για την ουσία και όχι για την 
εξουσία. Ότι είναι αγώνας για να δώσουμε λύσεις για 
τους πολλούς και όχι εξυπηρετήσεις για τους λίγους. 

Με απασχολούν τα συμφέροντα των Μενιδιατών. 
Δεν φοράω παρωπίδες κι έχω ανοιχτά μάτια κι αυ-
τιά για να βλέπω και να ακούω χωρίς προκαταλήψεις 
και προκάτ ιδέες. 

Σε μας, τους Μενιδιάτες, δεν μας αξίζει να είμαστε 
ουραγοί. Μπορούμε και πρέπει να είμαστε οδηγοί. 
Οδηγοί και μπροστάρηδες στο δρόμο της ανάπτυξης, 
των υποδομών, των νέων επενδύσεων, των νέων θέ-
σεων εργασίας, των νέων ευκαιριών για τη νεολαία 
μας. Μπροστάρηδες του καινούργιου!

Γι’ αυτό και αποφάσισα να συμμετέχω στο ψηφο-
δέλτιο της ΝΔ. Είμαι εδώ με διάθεση να διεκδικήσω. 
Με γνώση, σχέδιο και όραμα. Με διορατικότητα,με 
επιστημονικά εχέγγυα. Δυνάμεις που μπορούν να 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής όλων των πολιτών, χωρίς εξαιρέσεις 
και χωρίς αποκλεισμούς.

Αυτές οι δυνάμεις μπορούν να προέρχονται μόνο 
μέσα από την κοινωνία. Δυνάμεις που η ποιότητά 
τους έχει δοκιμαστεί στο καμίνι της καθημερινής προ-
σπάθειας και έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους. 
Δυνάμεις που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να βά-
ζουν ψηλούς στόχους και να τους πετυχαίνουν. 

Μπορούμε να ενώσουμε αυτές τις δυνάμεις. Μπο-
ρούμε να ενώσουμε χέρια και ιδέες. Τα προβλήμα-
τα απαιτούν λύσεις. Δεν υπάρχουν μπλε, πράσινες 
ή κόκκινες λύσεις. Υπάρχουν καλές και κακές λύσεις. 
Εμείς μπορούμε να δώσουμε τις καλές λύσεις, γιατί 
είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την κοινωνία. Γιατί εί-
μαστε η κοινωνία! 

Στους Μενιδιάτες δεν μας ταιριάζει να κάνουμε πως 
δεν καταλαβαίνουμε. Πάνω απ’ όλα, είμαστε νοήμο-
νες, περήφανοι και αξιοπρεπείς άνθρωποι. Κανείς 
δεν μπορεί να μας υποτιμά, κανείς δεν μπορεί να μας 
εμπαίζει. Δεν μας ταιριάζει να παραιτηθούμε από την 
πίστη ότι το αύριο μπορεί να είναι περισσότερο ελπι-
δοφόρο για όλους μας και ευτυχέστερο για τις γενιές 
που θα έρθουν μετά από μας. 

Η επιλογή μας λοιπόν είναι αυτονόητη. Παίρνουμε 
την κατάσταση στα χέρια μας. Πάνω από κόμματα και 
χρώματα. Κοινή δράση για κοινούς στόχους, προκει-
μένου να επιστρέψει η ελπίδα. 

Επίκαιρη πολιτική Συνέντευξη 

Ευρώπη Κοσμίδη, Υπ. Βουλευτής ΝΔ: 
«Με ενοχλεί που η Περιφέρεια Αττικής 

αντιμετωπίζεται ως «Υπόλοιπο»
Το πιο καινούργιο πρόσωπο στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής είναι η επιτυχημένη 

επαγγελματίας, Πολιτικός Μηχανικός και επιλαχούσα Περιφερειακή Σύμβουλος, Ευρώπη Κοσμίδη. 
Το πιο καινούργιο πρόσωπο στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής είναι η επιτυχημένη 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Η απάντηση του Δήμου Αχαρνών 
για το προσωρινό κλείσιμο των 

Παιδικών Χαρών 

Η ασφάλεια στις Παιδικές Χαρές του Δήμου Αχαρνών δεν προσφέρεται 
για μικροκομματικά παιχνίδια

Η ασφάλεια των παιδιών μας στις παιδικές χαρές αποτελεί ζήτημα πρώ-
της προτεραιότητας για τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Αχαρνών. Η υιο-
θέτηση μικροκομματικών τακτικών που «παίζουν» επικινδύνως με την 
ασφάλεια και τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των μικρών παιδιών εί-
ναι πολιτικά ανεύθυνη και ηθικά απαράδεκτη στάση. 

Η παιδική χαρά είναι ταυτισμένη με χαρούμενες φωνές και χαμογελαστά 
προσωπάκια. Όμως, βασική προϋπόθεση για να μη «παγώσει» το χαμό-
γελο στα χείλη όλων μας και πάρει δυσάρεστη τροπή το παιδικό παιχνίδι, 
είναι η διασφάλιση και πιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας των Παι-
δικών Χαρών. 

Κάτι που δυστυχώς η προηγούμενη Δημοτική Αρχή αγνόησε επιδεικτικά 
σε όλη τη διάρκεια της θητείας της, αν κρίνουμε από την προσφιλή πρα-
κτική της να «βαφτίζει» σωρηδόν ως Παιδικές Χαρές, χώρους επιεικώς 
ακατάλληλους, αδιαφορώντας πλήρως για τις προδιαγραφές ασφαλείας 
[όπως ορίζονται ρητά ήδη από το 2009, (ΦΕΚ Β’ 931/18.5.2009 για τις 
Παιδικές Χαρές], χωρίς καμία μελέτη διαμόρφωσης του χώρου, αναθέτο-
ντας παράνομα στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. και όχι στην αρμόδια 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών, την ευθύνη τοποθέτησης κάποιων 
οργάνων σε οικόπεδα, συχνά ακόμα και χωρίς περίφραξη, για λόγους κα-
θαρά μικροπολιτικής σκοπιμότητας. 

Στα περίπου 4 χρόνια της Διοίκησής της, η παράταξη του κ. Ντούρου δεν 
κατασκεύασε ούτε 1 Παιδική Χαρά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφα-
λείας που ισχύουν από το 2009!!! 

Αντί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες για την ανακατασκευή των Παιδικών 
χαρών (όπως έπραξαν όμοροι Δήμοι) και να αντλήσει χρηματοδότηση 
από το Πράσινο Ταμείο, προτίμησε να καταθέσει πρόταση για «Κοινό-
χρηστα Ποδήλατα» συνολικού ύψους πάνω από 200.000€ (το κόστος ανά 
ποδήλατο κυμαίνονταν στα 3.500€!), πρόταση που απορρίφθηκε από το 
Πράσινο Ταμείο. Ενώ προς το τέλος της θητείας της, απεκδυόμενη πα-
ντός είδους ευθύνη για την κακή συντήρηση των παιδικών χαρών (σαν 
να μην ήταν δικό της έργο), ανάρτησε στις εισόδους τους προειδοποιητι-
κή πινακίδα «η χρήση της Παιδικής Χαράς γίνεται αποκλειστικά με ευθύ-
νη των γονέων». 

Αυτή ήταν η «υπεύθυνη» πολιτική της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής 
για τις Παιδικές Χαρές, που σήμερα μας εγκαλεί για ολιγωρία και αναπο-
τελεσματικότητα. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον Αχαρναϊκό Λαό για τις 
πρωτοβουλίες μας ώστε να λειτουργήσουν ξανά πιστοποιημένες και με 
όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας οι παιδικές χαρές του 
Δήμου Αχαρνών:

1.  Από τους 53 χώρους που παραλάβαμε ως «παιδικές χαρές» από την 
προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μόνο οι 18 εξ αυτών διέθεταν περίφραξη. 
Οι υπόλοιποι 35 χώροι δεν πληρούσαν καμία προδιαγραφή ασφαλείας, 
και ήταν ακατάλληλοι για Παιδικές χαρές. 

2.  Η ολοκλήρωση της καταγραφής και αποτύπωσης των ζημιών από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, έδειξε ότι η πλειοψηφία τους βρί-
σκονταν στα όρια της εγκατάλειψης, με όργανα πλημμελώς συντηρημένα 
και άκρως επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών μας. 

3.  Η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη προβεί στην άμεση επισκευή όσων ορ-
γάνων μπορούσαν να επισκευαστούν, ενώ έχουν ήδη αποξηλωθεί και 
απομακρυνθεί όσα κρίθηκαν ακατάλληλα. 

4.  Ολοκληρώνονται άμεσα οι μελέτες για την ανακατασκευή των 18 παι-
δικών χαρών που θα πληρούν τις προϋποθέσεις, με βάση τις προδιαγρα-
φές ασφαλείας.

5.  Για τη χρηματοδότηση ανακατασκευής των Παιδικών Χαρών είμαστε 
σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Αττικής, ενώ αναζητούμε λύσεις από 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες, από κρατικούς φορείς (Πράσινο Ταμείο) ή από 
ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αχαρνών ζητά την κατανόηση των γονέων 
για την πρόσκαιρη αναστάτωση, όμως λόγοι ασφάλειας των παιδιών υπα-
γορεύουν το προσωρινό κλείσιμο των Παιδικών Χαρών στον Δήμο μας. 

Στόχος μας, οι Παιδικές Χαρές να επαναλειτουργήσουν άμεσα με πλή-
ρη πιστοποίηση, διασφαλίζοντας και προστατεύοντας την ξενοιασιά της 
παιδικής ηλικίας.

Επικίνδυνη φωτιά από τοξικομανή 
στην περιοχή Πύργουθι 

Δεν είναι η πρώτη φορά που χρήστες ναρκωτικών βάζουν 
φωτιά στις αλάνες της περιοχής Αγίου Δημητρίου.

Αντιμέτωποι με τις φλόγες βρέθηκαν, για μια ακόμη φορά, το 
απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου οι κάτοικοι του Πύργου-
θι στις Αχαρνές, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και 
επεκτάθηκε με γοργούς ρυθμούς στα πεύκα της περιοχής.

Η φωτιά ξεκίνησε περί της έξι το απόγευμα κοντά στην οδό Νί-
κου Λαδά όταν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων, ένας από 
τους τοξικομανείς που επισκέπτονται την περιοχή επιχείρησε-
κατά πάσα περίπτωση- να πάρει τη δόση του. Η αντίδραση των 
κατοίκων δεν απέτρεψε τον νεαρό ο οποίος συνέχισε ανενόχλη-
τος τη δράση του, χωρίς ν’ αντιλαμβάνεται την επικινδυνότητα των 
πράξεών του.

Λίγο αργότερα στο σημείο ξέσπασε η φωτιά η οποία πλησίασε 
σε απόσταση αναπνοής τα σπίτια της συνοικίας, ενώ κατά τα λε-
γόμενα των μαρτύρων κινδύνεψε κι ένας πυροσβέστης. Η φωτιά 
εξαπλώθηκε σύντομα φτάνοντας στη Μόρνου, ενώ η κατάσταση 
επιδεινώθηκε λόγω της εμποτισμένης και εύφλεκτης ξυλείας-οι-

κοδομών που είχαν εναποθέσει οι εργολάβοι στα οικόπεδα που 
έχουν στην περιοχή.

Ευτυχώς, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής αποσόβησε τα 
χειρότερα, ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους συνελήφθη από την 
αστυνομία με τη συνδρομή των μαρτύρων το άτομο που φέρεται 
ως υπεύθυνο για τη φωτιά.

Απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης σε μέλη της Ομάδας  
Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού – Αχαρνών

Απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης 
σε μέλη της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας 
Ολυμπιακού Χωριού - Αχαρνών για την πα-
ρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους 
Άλλους».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προστατεύω 
τον Εαυτό μου και τους Άλλους» υλοποιείται 
από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και στοχεύει στην εκ-
παίδευση Εθελοντών για την απόκτηση δεξιοτήτων Διαχείρισης 
Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, 
όπως: σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, καύσωνες, θαλάσσια ατυ-
χήματα και παροχή Α’ Βοηθειών.

Συνάδελφοι από τον σύνδεσμο Ελλήνων Βατραχανθρώπων 
παρουσίασαν εν συντομία την νέα δράση που θα πραγματοποιη-

θεί σε συνεργασία με την ομάδας μας (Ολυμπιάδα 
Για Το Νερό ) καθιστώντας επίκεντρο διεθνούς εν-
διαφέροντος το Ολυμπιακό Χωριό.

Περαιτέρω ενημερώσεις για το θέμα αυτό θα δη-
μοσιεύσουμε εν ευθέτο χρόνο.

Τα πτυχία παρέδωσαν ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προ-
στασίας Χίος Αναστάσιος

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Κος Κασσαβός είπε:
 «Εκφράζω το σεβασμό και το θαυμασμό μου 

σε όλους αυτούς που προσφέρουν στο κοινό καλό, θυ-
σιάζοντας τον προσωπικό τους χρόνο και την προσωπική τους 
ξεκούραση γιατί να προσφέρουν στο συνάνθρωπο και τον τόπο 
μας. Σε μία εποχή που κυριαρχεί το ατομικό συμφέρον, είναι πα-
ρήγορο και ελπιδοφόρο να υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν 
και υπηρετούν έμπρακτα τον εθελοντισμό. Τους αξίζουν θερμά 
συγχαρητήρια σε όλους.»

Συνάντηση με τους «Αστυνομικούς της Γειτονιάς» 
είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός

Εκπροσώπους των αστυνομικών που στελεχώνουν το νέο 
θεσμό «Αστυνομικός της Γειτονιάς» υποδέχθηκε ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Ο νέος 
θεσμός, που λειτουργεί πιλοτικά εδώ και λίγο διάστημα, έχει ήδη 
καταγράψει τις πρώτες θετικές εντυπώσεις από το σύνολο της το-
πικής κοινωνίας των Αχαρνών. 

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για την αποστολή τους 
και τον σκοπό δημιουργίας του συγκεκριμένου σώματος που δεν 
είναι άλλος από την εμπέδωση ενός κλίματος ασφάλειας και της 
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στις γειτονιές της πόλης μας. 

Η εμφανής «επώνυμη» παρουσία του «Αστυνομικού της Γειτο-
νιάς» και οι συχνές περιπολίες τους έξω από σχολεία, εκκλησίες, 
στο εμπορικό κέντρο και στις γειτονιές της πόλης μας, έχει γίνει 
ήδη αντιληπτή και έχει καλωσορισθεί από απλούς ανθρώπους και 
τον εμπορικό κόσμο της πόλης. 

Στο τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός δήλωσε ικανοποιημένος από την πιλοτική λειτουργί-
α του προγράμματος «Αστυνομικός της Γειτονιάς», τονίζοντας ότι 
θα στηρίξει τις προσπάθειές τους και θα διευκολύνει το έργο τους. 
Ο κ. Κασσαβός τόνισε: «Πιστεύουμε στην αποστολή του «Αστυ-
νομικού της Γειτονιάς». Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που στο-
χεύει στην προστασία των γειτονιών της πόλης μας μέσω της 
υιοθέτησης προληπτικών και αποτρεπτικών μέτρων». 
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Με διήμερη πανήγυρη τίμησε τη γέννηση της Θεοτόκου 
η ομώνυμη Ιερά Μονή της Ντάρδιζας. Κεντρικό σημείο των 
εορταστικών εκδηλώσεων ο εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας 
και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, παρουσία του Μητρο-
πολίτη Αθηναγόρα, που πραγματοποιήθηκε την παραμονή 
της εορτής, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2015. 

Την πανήγυρη τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρ-
χος Χρήστος Παππούς, ο Αντιδήμαρχος Θανάσης Σχίζας, ο 
Αναπλ. Δήμαρχος Μαρίνος Σαρλάς, ο Πρόεδρος του Πολιτι-
στικού και Αθλητικού Οργανισμού Γιώργος Μαυροειδής, η 
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Φυλής Ελένη Λιάκου και 
ο τοπικός Σύμβουλος Φυλής Στέλιος Νίκας.

 Με τις καλύτερες ευχές και τις καλύτερες προοπτικές 
έγινε το φετινό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς στα 
«ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».

Ο αγιασμός έγινε κάθε χρόνο, την πρώτη ημέρα του 
σχολείου, στο εκκλησάκι του σχολείου τον Άγιο Νεκτά-
ριο. Σύντομοι χαιρετισμοί από τον Διευθυντή κ. Θανάση 
Ζαχόπουλο με ευχές σε γονείς και παιδιά, καθώς επίσης 

και ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός 

 Με πολλές ευχές το φετεινό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρο-
νιάς, των Σχολείων του Δήμου Αχαρνών, με τον καθιερωμένο 
αγιασμό..

Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στα πρωτάκια, που είχαν την τι-
μητική τους, αφού πήγαν μαζί με τους γονείς τους.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός βρέθηκε κοντά 
στους μικρούς μαθητές στον καθιερωμένο αγιασμό για την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Κοντά στους μαθητές στον καθιερωμένο αγιασμό για την έναρ-
ξη της σχολικής χρονιάς βρέθηκε ο Δήμαρχος κ Γιάννης Κασ-
σαβός. Ο κ Κασσαβός ευχήθηκε στους μαθητές καλή σχολική 
χρονιά και καλή πρόοδο στα μαθήματά τους. Επίσης, εξέφρα-
σε την υποστήριξή του στην εκπαιδευτική κοινότητα για το πολύ 
σημαντικό έργο που επιτελεί, ενώ απευθυνόμενος στους γονείς 
των παιδιών τους βεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονά-
δων τη νέα σχολική χρονιά. 

Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός, συνοδεία Αντιδημάρχων και δη-

μοτικών συμβούλων, επισκέφθηκε το 1ο το 2ο, και το 18ο Δη-
μοτικό Σχολείο Αχαρνών. Επίσης σε μία συμβολική κίνηση, ο 
Δήμαρχος κ Κασσαβός επισκέφθηκε το 3ο Νηπιαγωγείο Αχαρ-
νών, ένα σχολείο που στεγάζεται επί χρόνια σε μαγαζί, με κακές 
υποδομές, και χωρίς προαύλιο χώρο για τα παιδιά. 

Κυπριακή βραδιά, με σκοπό την ενίσχυση του φιλανθρω-
πικού της έργου, πραγματοποίησε η Μητρόπολη Ιλίου, το 
απόγευμα της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου 2015, υπό της αι-
γίδα της Αρχιεπισκοπής της Κύπρου, σε χώρο δεξιώσεων 
της Λεωφόρου Πάνηθος, στις Αχαρνές. 

Κεντρικός ομιλητής ο Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής 
των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Ομήρου, ο οποίος χαρα-
κτήρισε «διαχρονικά τεράστιο» το φιλανθρωπικό έργο των 
Εκκλησιών της Ελλάδος και της Κύπρου και μάλιστα στη 
σημερινή οικονομική συγκυρία. 

Αναφέρθηκε ακόμα στις παραμέτρους του εθνικού θέμα-
τος, τονίζοντας ότι η οικονομική κρίση δεν πρόκειται να 
εξαναγκάσει τους ελληνοκυπρίους να δεχθούν μη συμφέ-

ρουσα, εθνικά, λύση για το Κυπριακό κι επεσήμανε ότι η 
Κύπρος συμπαραστέκεται στο σκληρά δοκιμαζόμενο, από 
την οικονομική κρίση, ελληνικό Λαό.

Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Κυπριακής Εκκλησίας, 
οι Δήμαρχοι Φυλής και Αχαρνών κι εκπρόσωποι όλων των 
ενοριών της Μητρόπολης Ιλίου. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, από πλευράς Δήμου Φυ-

λής, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς κι ο Αντιδήμαρχος 
Γιάννης Μαυροειδάκος που διακρίνονται στη φωτό με τον 
εφημέριο της Παναγίας Γρηγορούσας, πατέρα Άγγελο 

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Γιάννης Κασ-
σδαβός επεσήμανε τα εξής : «Στενοί δεσμοί αγάπης, φιλί-
ας και συνεργασίας συνδέουν τον Αχαρναϊκό λαό και τον 
Δήμο Αχαρνών με τον Κυπριακό λαό και ιδιαίτερα με τον 
αδελφοποιημένο Δήμο Ιδαλίου. Ευχή όλων μας, να κάνου-
με ακόμα πιο στενή τη συνεργασία μας και να ενδυναμώ-
σουμε τους πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς που 
μας συνδέουν. 

Είναι τιμή για τον τόπο μας και τους ανθρώπους μας, να 
έχουμε κοντά μας τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
και τον αξιότιμο Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, και ιδιαί-
τερα σε μία εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα». 

Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για τα συσσίτια της 
Μητροπόλεως,.

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

 «Στις δύσκολες εποχές που ζούμε, η τοπική Αυτοδιοί-
κηση με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτει, προσπαθεί 
να προσφέρει ένα δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας στηρίζο-
ντας και συνδράμοντας τους συμπολίτες μας που ζουν σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το αμέσως επόμενο διάστη-
μα, θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις και προγράμματα 
στήριξης κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη».

Ολοκληρώθηκε η διανομή και της δεύτερης δόσης της 
επισιτιστικής βοήθειας σε ωφελούμενους των κοινωνικών 
δομών του Δήμου Αχαρνών. Συνολικά, έως σήμερα, έχουν 
διανεμηθεί δωρεάν πάνω από 34 τόνοι ροδάκινα, στις 25 
Αυγούστου και στις 3 Σεπτεμβρίου σε πάνω από 1200 οι-
κογένειες δικαιούχους της Κοινωνικής Πολιτικής. 

http://www.acharnes.gr/content/section-1876

Πάνω από 34 τόνοι ροδάκινα σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες διένειμε ο Δήμος Αχαρνών

Με αισιοδοξία το ξεκίνημα της νέας Σχολικής 
Χρονιάς στα «ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Τίμησαν την επέτειο γέννησης της Θεοτόκου στη Μονή της Ντάρδιζας  

Κυπριακή βραδιά διοργάνωσε η Μητρόπολη Ιλίου

Με αγιασμούς και ευχές το πρώτο κουδούνι 
των σχολείων του Δήμου Αχαρνών
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ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
 Μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα στις θρησκευτικές εκδηλώσεις 

 της Κοίμησης της Θεοτόκου (με το παλαιό ημερολόγιο) 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δεκαήμερες γιορτα-
στικές εκδηλώσεις του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά της 
περιοχής Αγίου Πέτρου Αχαρνών. 

Χιλιάδες πιστοί συνέρρευσαν παραμονή και ανήμερα της εορτής 
της Παναγίας, με το παλιό ημερολόγιο, στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Σουμελά Αχαρνών.

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου πλήθος κόσμου παρακολούθησε την 
ακολουθία του Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά το Ιεροσο-
λυμήτικο τυπικό. 

Ειδικά την Παρασκευή 28 Αυγούστου η προσέλευση του κόσμου 
και των επισήμων προσέδωσε επιπλέον λαμπρότητα στην εορτή.

Η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και του Ιερού 
Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου πραγματοποιήθηκε προεξάρ-
χοντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρο-
πούλεως κ. Αθηναγόρα. 

Μια ιδιαίτερη αναφορά στον εξαιρετικό βυζαντινό χορό υπό τη δι-
εύθυνση του κ. Βασιλείου Παπαγεωργίου καθώς και στην εκκλησια-
στική χορωδία του Ιερού Ναού υπό την διεύθυνση της κ. Αγγελικής 
Θεοδοσιάδη – Σώχου.

Την εικόνα συνόδευε άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας και η φι-
λαρμονική μπάντα του Δήμου Αχαρνών.

Μετά το πέρας της Λιτανείας ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον Προ-

ϊστάμενο του Ιερού Ναού π. Γρηγόριου Πιγκάλοφ και ευχήθηκε σε 
όλους όσους προσήλθαν για να τιμήσουν την σεπτή εικόνα της Πα-
ναγίας Σουμελά τα χρόνια πολλά τονίζοντας: «Η Παναγία να Σκέ-
πη και να προστατεύει το Γένος μας, να είναι φρουρός σε κάθε 
βήμα μας και στις δύσκολες εποχές που περνάμε να προστατεύ-
ει το Έθνος μας».

Με τη σειρά του, εκπρόσωπος του εφημέριου του Ναού Πατήρ 
Γρηγορίου ευχαρίστησε το Δήμο Αχαρνών και ειδικότερα τον Δή-
μαρχο Γιάννη Κασσαβό, που ήταν αρωγός στην πραγματοποίηση 
των εκδηλώσεων.

Στις ιερές ακολουθίες παραβρέθηκαν : Ο Δήμαρχος Γιάννης Κασ-
σαβός ο πρώην υπουργός Παν. Κουρουμπλής,οι βουλευτές Μά-
κης Βορίδης, Γιάννης Δέδες και Νάσος Αθανασίου, ο υπ.βουλευτής 
Σπύρος Βρεττός, η περιφερειακή σύμβουλος Γιάννα Τσούπρα, η 
επιλαχούσα Περιφ. σύμβουλος Ευρώπη Κοσμίδη. Οι αντιδήμαρχοι: 
Θόδωρος Συρινίδης, Ελένη Σαχσανίδου. Ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γ. 
Δασκαλάκης, η πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου, ο πρό-
εδρος της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ Γιώργος Σιδηρόπουλος, οι πρώην δή-
μαρχοι Σωτήρης Ντούρος και Παναγιώτης Φωτιάδης, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Σπύρος Βρεττός, Τάσος Κατάρας, Οδυσσέας Καμπό-
λης, Παν. Αναγνωστόπουλος, Γιάννης Λαζάρου, Παν. Κοσμίδης, 
Όλγα Ποιμενίδου, Γ. Ποιμενίδης κ.α.

Ακολούθησε μεγάλο ποντιακό γλέντι με τον τραγουδιστή Δημήτρη 
Καρασαββίδη, ενώ συνόδευσε την φωνή του το χορευτικό συγκρό-
τημα του Συλλόγου Ποντίων Αχαρνών & Αττικής «Καπετάν Ευκλεί-
δης». 

Το πανηγύρι διήρκησε δέκα ημέρες από τις 21 Αυγούστου έως το 
τέλος του μήνα και για μια ακόμη χρονιά συγκέντρωσε χιλιάδες επι-
σκέπτες όχι μόνο από τις Αχαρνές.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί, 
Τηλ. : 210 2465635,6977 627625, Φαξ: 210 2465635

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
 Ο Ιερός Ναός της Παναγίας Σουμελά και ο ιερεύς Γρηγόριος Πι-

γκάλοβ, ευχαριστούν τον Δήμαρχο Αχαρνών, Γιάννη Κασσαβό, 
τόσο για την Αρωγή του στην τέλεση και της φετινής πανηγύρεως, όσο και το προσωπικό 
του ενδιαφέρον, αλλά και την παρουσία του, στις εκδηλώσεις, έτσι ώστε να καθιερωθεί σαν 
το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του Αυγούστου στην Πόλη των Αχαρνών .
Επίσης ευχαριστούμε τον Σύλλογο «Καπετάν Ευκλείδη», για την συνεχή προσφορά του.

Εκ του Ι.Ν.

Με λαμπρότητα και εκκλησιαστική κατά-
νυξη πλήθος πιστών, ιερείς και κληρικοί 
υποδέχθηκαν στην Παναγία Σουμελά 

Αχαρνών την Τίμια Κάρα του Αγίου Επιφανίου 
την οποία μετέφερε από την Κύπρο ο Μητροπο-
λίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος. 

Το τίμιο θησαύρισμα υποδέχθηκε ο Μητροπο-
λίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηνα-
γόρας.

Μετά την εν πομπή είσοδο στο ναό ακολούθη-
σε ιερά παράκληση προς τον Άγιο Επιφάνιο. Η 
Τίμια Κάρα θα βρίσκεται στο ναό έως τις 13 Σε-
πτεμβρίου.

Ο Άγιος Επιφάνιος θεωρείται ο πατέρας του 
Αυτοκεφάλου της Κυπριακής Εκκλησίας. Ανα-
γνωρίζεται δε ως ο σπουδαιότερος αντιαιρετικός 
θεολόγος της εποχής του. 
Κείμενο.: Βασίλης Καρυοφυλλίδης

Στην Παναγία Σουμελά Αχαρνών 
η Τίμια Κάρα του Αγίου Επιφανίου 
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Οι εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές για 
τη χώρα μας. Είναι οι εκλογές, που θα καθορίσουν το μέλλον του 
τόπου μας και της νέας γενιάς, που θα καθορίσουν σε σημαντικό 
βαθμό τη φυσιογνωμία και τους όρους εδραίωσης της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της οικονομικής ανασυγκρότησης της πατρίδας 
μας.

Δεν αντιμάχονται απλά, δύο κόμματα στα πλαίσια του πάλαι 
ποτέ δικομματισμού για τη διεκδίκηση της πολιτικής εξουσίας και 
της διακυβέρνησης της χώρας μας. Αντίθετα, το νέο και άφθαρτο 
που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εκφράζει με όρους ήθους 
και ευθύνης το αριστερό φάσμα για τα όσα διακυβεύονται σήμε-
ρα, καθώς κι όλους τους συμπολίτες μας που βροντοφώναξαν το 
ηχηρό ΟΧΙ της 5ης Ιούλη, ισχυροποιώντας τον τίμιο και οραματι-
στή Αλέξη Τσίπρα ενάντια στους ντόπιους και ξένους υποστηρι-
χτές της οικονομικής υποδούλωσης του λαού, αντιπαλεύει όλο το 
παλαιό και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που στοιχίζεται στη 
ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τους συνεργάτες του, το ΠΟΤΑΜΙ και το οποίο 
συντάχθηκε στις τάξεις του ΝΑΙ κατά το πρόσφατο δημοψήφισμα, 
όπως και τη νεοφασιστική ακροδεξιά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.       

Σε αυτές τις εκλογές καλούμαστε σε μια αληθινή πανστρατιά 
μαζί με όλη την Ελληνική κοινωνία για να μην επιστρέψει το μαύ-
ρο του χθες. Εμείς, οι δυνάμεις του ΝΕΟΥ καλούμαστε να υπερα-
σπιστούμε την ισότητα και την ισονομία, απέναντι στο ΧΘΕΣ της 
διαπλοκής και των εντολοδόχων της που οδήγησαν τη χώρα στο 
σημερινό κοινωνικό μεσαίωνα και την οικονομική παρακμή.   

Εμείς, σε αντίθεση με κάθε κυβέρνηση συνεργασίας που 
προωθεί το κύκλωμα των εθνικών εργολάβων και καναλαρχών, 
μπορούμε να διαχειριστούμε το ζήτημα του δημοσίου χρέους, 
του οποίου τη διαπραγμάτευση πρώτος, ο Αλ. Τσίπρας επέβαλ-
λε στην Ευρώπη. Μπορούμε να προασπίσουμε τα εργασιακά 
μας δικαιώματα και τις ελευθερίες. Μπορούμε να κερδίσουμε το 
στοίχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα σημάνει την 
οριστική έξοδο της χώρας μας από το οικονομικό αδιέξοδο.

Τώρα, διεκδικούμε με όλες μας τις δυνάμεις την ευρύτερη λαϊκή 
στήριξη για να ολοκληρώσουμε το αποφασιστικό βήμα που έκανε 
ο λαός μας στις 25 Γενάρη, για να δικαιώσουμε τους αγώνες της 
τραυματισμένης Ελληνικής κοινωνίας, για να συνεχίσουμε να βρι-
σκόμαστε πλάι στους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες, για 
να μην αφήσουμε την ελπίδα να χαθεί.

Για να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα, ώστε να γίνει η πατρί-
δας μας ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος που θα σέβεται και θα 
ενδιαφέρεται για τους πολίτες του.

Για να βάλουμε τα θεμέλια, ώστε μέσα από μια πραγματικά 
δύσκολη πορεία, στο τέλος της τετραετίας ο λαός μας και η χώρα 
μας να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις, έχοντας αφήσει 
πίσω οριστικά και αμετάκλητα την εποχή των μνημονίων της 
λιτότητας και της  ύφεσης.

Στο ψηφοδέλτιο νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια Αττικής είναι 
υποψήφιοι οι συντοπίτες μας Ιωάννης Δέδες Ιατρός - Βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, 
Παναγιώτης Ροδάκης, Χημικός Μηχανικός - Μέλος της Κεντρι-
κής Επιτροπής και Συντονιστής Γραμματέας της Ν.Ε. Ανατολικής 
Αττικής και Κώστας Καλογράνης Δημοσιογράφος - συνεργαζό-
μενος από τους Οικολόγους – Πράσινους.

Ακολουθεί το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Περιφέρεια Αττικής:

1 Μπαλτάς Αριστείδης
2 Αθανασιου Αθανασιος (Νασος) 
3 Σκουρολιακος Παναγιωτης (Πανος) 
4 Παντζας Γεωργιος 
5 Δεδες Ιωαννης
6 Καραλη Αικατερινη 
7 Θεοχαρη Αικατερινη (Καιτη) 
8 Στεργιου Ιωαννα 
9 Καραγκουνης Σταυρος 

10 Γκοτσοπουλος Θεοδωρος 
11 Καλογρανης Κωνσταντινος 
12 Μαραγκακη Αγγελικη 
13 Δελαγραμματικα Ελισαβετ 
14 Πεππας Νικολαος 
15 Παππά Παναγιώτα
16 Δέδες Κώστας
17 Ντελάκη Ευαγγελία
18 Μιχαήλ Σπύρος
19 Ροδάκης Παναγιώτης

ÃÉÁ ÔÇ ÍÉÊÇ ÔÏÕ ÓÕÑÉÆÁ, ÍÉÊÇ ÔÏÕ ËÁÏÕ,  ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÑÏÍ ÊÁÉ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÏÕ ÔÏÐÏÕ ÌÁÓ

ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ Ή ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ
Στις 20 Σεπτέμβρη 

ΞΕΜΠΕΡΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ – ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΣΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΑΓ.ΒΛΑΣΣΙΟΥ) ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00, ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο.Μ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΡΙΖΑ
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Συμπολίτες, Φίλες και Φίλοι,
Η πατρίδα μας οδηγείται ξανά σε εκλογές. Η κυβερνητική πλειοψη-

φία που προέκυψε τον Ιανουάριο του 2015 με τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ 
και ΑΝΕΛ, κατέρρευσε κάτω από το βάρος των πολλών και μεγάλων 
ανεκπλήρωτων υποσχέσεων της.

Η κυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί 
στις μεγάλες προσδοκίες που η ίδια δημιούργησε στην κοινωνία, 
υποσχόμενη στους πάντες τα πάντα.

Η ίδια πλασματική εικόνα συνεχίσθηκε για μήνες, χωρίς σχέδιο, χω-
ρίς πίστη, και μέσα σε κλίμα «δημιουργικής ασάφειας» και υπερβο-
λών.

Τελικά, έσκισαν το περίφημο «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», 
υπογράφοντας μια κακή συμφωνία. Απέδειξαν την ανικανότητα τους 
να εφαρμόσουν οποιαδήποτε προεκλογική τους δέσμευση και οποιο-
δήποτε πρόγραμμα.

Σήμερα, δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν το μνημόνιο που υπέγρα-
ψαν και συγχρόνως ζητούν ψήφο για να το υλοποιήσουν. Από τη μια 
λένε ότι τους επεβλήθη και από την άλλη πανηγυ¬ρίζουν ότι το δικό 
τους μνημόνιο, είναι καλύτερο. Και αυτά αφού ήδη οδήγησαν στην 
απο¬σταθεροποίηση της οικονομίας, στην κατάρρευση του τραπεζι-
κού συστήματος, σε περικοπές, σε αδικίες.

Εμείς λέμε ΝΑΙ στην εθνική συνεννόηση, λέμε ΝΑΙ σε όλες και 
όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν στην εθνική προσπάθεια, στην 
πορεία ανασυγκρότησης της χώρας.

Δέσμευση μας είναι να χτίσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, 
να επανεκκινήσουμε την οικονομία, να προσελκύσουμε νέες επενδύ-
σεις, να δημιουργήσουμε νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας 
ώστε να αποκτήσει ξανά η Πατρίδα μας τη σταθερότητα, τη σιγου-
ριά, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη την οποία γκρέμισε η απελ-
θούσα κυβέρνηση.

Εμείς δεν έχουμε ιδεοληψίες, δεν έχουμε εμμονές, δεν κάνουμε 
αποκλεισμούς, δε βάζου¬με διαχωριστικές γραμμές. Σε αυτές τις 
κρίσιμες στιγμές οφείλουμε όλοι να αποφύγουμε κάθε προσπάθει-
α πόλωσης. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια της διαίρεσης των δυ-
νάμεων της.

Κοιτάμε ΜΠΡΟΣΤΑ για την ΕΛΛΑΔΑ, επικεντρώνοντας τη δράση 
μας στην Περιφέρεια Αττικής με τα πολλά προβλήματα και καλούμε 
ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ να αφήσουν στην άκρη πικρίες και θυμούς.

Η Νέα Δημοκρατία με επικαιροποιημένο και ρεαλιστικό πολιτικό 
λόγο, σε συνδυασμό με την αυθεντική προσωπικότητα του Προέ-
δρου μας Βαγγέλη Μεϊμαράκη, αλλά και τη συστρά-τευση όλων 
των δυνάμεων της παράταξης, αποτελεί την πλέον πειστική και χρή-
σιμη λύση για τη πατρίδα.
Σε αυτή την προσπάθεια, σας καλούμε να δούμε την πραγματικότη-
τα, να βρούμε την ελπίδα, να πάμε την Ελλάδα ΜΠΡΟΣΤΑ.

Σεπτέμβριος, 2015

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γεωργία Μαρτίνου, Μάκης Βορίδης, 
Γιώργος Βλάχος, Θανάσης Μπούρας

 Σημεία πολιτικού λόγου 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.
Το επόμενο διάστημα θα κριθεί αν η χώρα μας θα διασφαλίσει ορι-

στικά την ευρωπαϊκή της προοπτική και ένα καλύτερο μέλλον ή αν θα 
βυθιστεί στην αστάθεια και την αβεβαιότητα.

Τα προβλήματα είναι μπροστά μας.
Ο κίνδυνος ΔΕΝ έχει περάσει. Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυ-

χασμού. Τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Δεν λύθηκαν, αντίθετα 
οξύνθηκαν. Αποδείχτηκε ότι δεν λύνονται με ευχολόγια, με ψέματα, 
με πορείες και με δημοψηφίσματα, λύνονται με σταθερότητα, συ-
νεργασία, σχέδιο και δουλειά. Με ειλικρίνεια και προοπτική.

Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πάμε την Ελλάδα μπροστά, με 
ενωμένους όλους τους Έλληνες. Να μην αφήσουμε την Πατρίδα 
μας να γυρίσει πίσω στην ανασφάλεια και στην αβεβαιότητα.

Γιατί είμαστε η πολιτική δύναμη που βάζει πάνω από οποιοδήπο-
τε κομματικό συμφέρον το συμφέρον της Πατρίδας και του Έθνους, 
το εθνικό και κοινωνικό συμφέρον,.

Η Νέα Δημοκρατία έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένει-
α και την κράτησε στην Ευρωζώνη, σηκώνοντας τεράστιο πολιτικό 
κόστος. Αποδείξαμε ότι είμαστε η δύναμη της ευθύνης και της συ-
νέπειας.

Μια παράταξη ευρωπαϊκή, πατριωτική, κοινωνική, πολυσυλλε-
κτική.

Ο κ. Τσίπρας είπε πολλά και μεγάλα ψέματα 
στον Ελληνικό λαό

 Έταξε λαγούς με πετραχήλια για να του υφαρπάξει την ψήφο. 
Υποσχέθηκε στους Έλληνες μεταξύ άλλων :

Κατάργηση των μνημονίων, λιγότερους φόρους για τα χαμηλά και 
μεσαία εισοδήματα, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, προστασία στις τραπε-
ζικές συναλλαγές, εφαρμογή του Προγράμματος της Θεσσαλονίκης 
πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης, την επαναφορά του κατώ-
τατου μισθού στα 751 ευρώ, τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους 
την εξίσωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο

Όμως δεν έκανε πράξη καμία υπόσχεση του.
Δεν υλοποίησε το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Δεν έσκισε το 

Μνημόνιο όπως υποσχέθηκε. Αντίθετα έφερε ένα νέο, επαχθέστε-
ρο Μνημόνιο.

Φόρτωσε με νέα βάρη τη χώρα και τους πολίτες, με νέα χρέη πε-
ρίπου 90 δις ευρώ Αύξησε τη φορολογία σε φυσικά πρόσωπα και 
επιχειρήσεις, στους αγρότες και τους

μικρομεσαίους επιχειρηματίες
Έσυρε τη χώρα στα όρια της εξόδου από την Ευρώπη, στις κλει-

στές τράπεζες και τα, capital controls. Αύξησε την ανεργία. Επιβά-
ρυνε με την αύξηση του ΦΠΑ το καλάθι της νοικοκυράς. Η Ελλη2

νική οικονομία κατρακυλά στην ύφεση, επέστρεψε στα ελλείμμα-
τα, πάγωσε κάθε επένδυση Αλλά δεν είναι μόνον η οικονομία. Σε 
επτά μήνες τα πράγματα έγιναν χειρότερα στην Παιδεία, την Υγεία, 
την Ασφάλεια, το Μεταναστευτικό.

Μόνο ειλικρίνεια και αλήθειες
Το κρίσιμο ερώτημα μπροστά στις κάλπες είναι ένα: Τί είναι καλύ-

τερο για τη χώρα; Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώνει ότι δεν συ-
νεργάζεται με κανένα ή μια κυβέρνηση με κορμό και βάση τη Νέα 
Δημοκρατία;

Από τη Νέα Δημοκρατία θα ακούτε μόνο αλήθειες. Δεν πιστεύου-
με ότι κυβερνιέται ένας τόπος με ψέματα. Το στοίχημα της Ελλά-
δας δεν το κερδίζουν η αλαζονεία, ο ατομικισμός, ο εγωκεντρισμός. 
Δεν το κερδίζουν μαθητευόμενοι μάγοι. Δεν μπορεί να λέει ο κ. Τσί-
πρας πως δεν συνεργάζεται με κανένα. Το στοίχημα της Ελλάδας 
μπορούν να το κερδίσουν η γνώση και η εμπειρία. Μπορούν να το 
κερδίσουν οι συνεργασίες και οι συναινέσεις. Μπορούν να το κερδί-
σουν η συλλογικότητα και η συνένωση δυνάμεων.

Δεν αρνούμαστε τα λάθη και τις παραλείψεις που έγιναν. Δεν διεκ-
δικούμε το αλάθητο. Κανένας όμως δεν μπορεί να αρνηθεί τα όσα 
επιτεύχθηκαν τα προηγούμενα δυόμισι χρόνια. Σταθεροποιήσαμε 
την οικονομία. Δημιουργήσαμε πρωτογενή πλεονάσματα. Βάλαμε 
μπροστά τα μεγάλα έργα. Άρχισαν να μειώνονται οι φόροι. Άρχισαν 
να έρχονται και πάλι επενδύσεις. Είχαμε περάσει σε ρυθμούς ανά-
πτυξης. Είχαμε περάσει σε σταδιακή μείωση της ανεργίας.

Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να μοιράσει κάλπικες υποσχέ-

σεις. Δεν πρόκειται να επενδύσει στο λαϊκισμό και τη δημαγωγία. 
Δική μας δέσμευση είναι να χτίσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυ-
πο, που θα αξιοποιεί τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Η Ελλάδα χρειάζεται μεγάλες αλλαγές.
Η Ελλάδα χρειάζεται μεγάλες αλλαγές. Και οι μεγάλες αλλαγές 
χρειάζονται μεγάλες ομάδες. Χρειάζεται, πρώτα απ’ όλα, πολιτική 
σταθερότητα, συνεργασία, ειλικρίνεια και προοπτική. Χρειάζονται 
σίγουρα και στέρεα βήματα. Χρειάζονται τίμιες συνεννοήσεις. Η Ελ-
λάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση συνεργασίας, που θα αξιοποιεί ικα-
νούς και άξιους από ολόκληρη την κοινωνία. 
Να ξαναβάλουμε μπροστά την οικονομία και την αγορά που έχουν 
παγώσει. Να σταματήσουν τα capital controls. Να ξεμπλοκάρουμε 
και να επισπεύσουμε την απορρόφηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ. 
Να χτίσουμε, χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, τις προϋποθέσεις για 
την πλήρη αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ. Να δημιουργήσουμε 
κλίμα εμπιστοσύνης στην οικονομία, ώστε να γυρίσουν πίσω οι κα-
ταθέσεις που έφυγαν, να σταματήσει η φυγή επιχειρήσεων και να 
ζωντανέψει το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις.

Το νέο ξεκίνημα της Πατρίδας μας 
θα στηριχθεί σε τρεις άξονες:

Πρώτον, στη διασφάλιση κλίματος Πολιτικής Σταθερότητας για τα 
επόμενα κρίσιμα χρόνια, με μια νέα Κυβέρνηση , με κορμό τη Νέα 
Δημοκρατία .

Δεύτερον, στις συναινέσεις και συνεργασίες όλων των υγιών πο-
λιτικών δυνάμεων της χώρας. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα σημερινά προβλήματα.

Τρίτον, στην εφαρμογή ενός Νέου Εθνικού Προγράμματος μεγά-
λων αλλαγών, πέρα και πάνω από το Μνημόνιο, για να επιστρέψει 
η Πατρίδα μας στο δρόμο της Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής.

Λιγότεροι φόροι, Επενδύσεις, Αποτελεσματικό κράτος
Προτεραιότητα μας είναι να πάρει, και πάλι, μπροστά η πραγμα-

τική Οικονομία.
Να πάρουν μπρος οι μηχανές της ανάπτυξης. Να υπάρξει επα-

νεκκίνηση της οικονομίας.

Οι επιλογές μας για την επόμενη μέρα
Η Ελλάδα χρειάζεται να ανταποκριθεί, άμεσα, στις μεγάλες προ-

κλήσεις
των καιρών. Να ξαναβάλουμε μπροστά την οικονομία και την αγο-

ρά που έχουν παγώσει. Να σταματήσουν τα capital controls. Να ξε-
μπλοκάρουμε και να επισπεύσουμε την απορρόφηση των πόρων 
του νέου ΕΣΠΑ. Να χτίσουμε, χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, τις 
προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ. Να 
δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης στην οικονομία, ώστε να γυ-
ρίσουν πίσω οι καταθέσεις που έφυγαν, να σταματήσει η φυγή επι-
χειρήσεων και να ζωντανέψει το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις.

Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ: Για να ενώσει και όχι για να διχάσει.
Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ: Για να ενώσει και όχι για να διχάσει. 

Για να προσθέσει και όχι για να αφαιρέσει. Για να χτίσει και όχι να 
χαλάσει. Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει, μόνο με σίγουρα και στέρεα 
βήματα. Και τα βήματα μπορούμε να τα πετύχουμε όλοι μαζί. Τώρα, 
είναι η ώρα να πάμε ξανά την Ελλάδα, μπροστά.

Για να πετύχουμε απαιτείται μεγάλη Εθνική Προσπάθεια.
Με επιστράτευση κάθε ικανού και άξιου. Με σκληρή και συλλο-

γική δουλειά από όλους τους Έλληνες. Κανένας δεν περισσεύει. 
Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές οφείλουμε όλοι να αποφύγουμε κάθε 
προσπάθεια πόλωσης και διχασμού. Κυρίως, κάθε προσπάθεια 
παραπληροφόρησης και εξαπάτησης των Ελλήνων.

Όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε η δύναμη που θα μετατρέψει τα 
σημερινά αδιέξοδα σε μεγάλες ευκαιρίες.

Όλοι μαζί μπορούμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά.
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ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ/ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Οι εγγραφές άρχισαν 

στις 24/8/15

¸íáñîç ìáèçìÜôùí 
7 Óåðôåìâñßïõ 2015

ÄùñåÜí åããñáöÞ 
ïëéãïìåëÞ & ïìïéïãåíÞ 
ôìÞìáôá (4 - 8 ìáèçôÝò)
ÕøçëÝò õðçñåóßåò 
óå ðñïóéôÝò ôéìÝò

Κάνε 

το άλµα 

στην επιτυχία

Σπύρος 
Βρεττός

Γιάννης 
Καβαλλιέρος 

∆: Πάρνηθος 35 & 
Βίκτωρος Ουγγώ, 
Αχαρνές, Τ.Κ. 13671
τηλ: 210 2405434
Ε:info@alma-fr.gr 
www.alma-fr.gr

ΜΑΡΚΟΥΛΕΣΚΟΥ  ΕΛΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ  &  ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΕΜΠ  ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΛΛΗΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ  &  ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΕΜΠ  ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΤΡΩΝ
ΝΤΑΝΤΗ  ΖΩΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΟΥΔΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ
ΝΤΟΥΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ  ΙΚΑΡΩΝ  ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΜΠΙΣΤΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ  ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ  ΟΠΛΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  &  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ  ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΙΝΙΑΡΗ  ΙΣΙΔΩΡΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ  &  ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΟΥΜ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
ΣΙΝΑΝΗ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  &  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΕΙ  ΑΘΗΝΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΤΕΙ  ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ  ΤΕΙ  ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΓΟΥΛΟΥΜΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΤΕΙ  ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΥΚΙΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΤΕΙ  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ  ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΤΕΙ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΡΑΔΗ  ΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΤΕΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΟΥΣΗ  ΑΝΝΑ  ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΕΙ  ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΙΑΤΑ  ΑΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΤΕΙ  ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ  ΚΩΝ/ΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΤΕΙ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ  &  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗΝΑ  
ΚΑΜΦΩΝΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ  &  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗΝΑ  
ΚΑΤΣΙΜΑΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΗΧ/ΓΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΤΕΙ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΝΟΥΤΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΤΕΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΕΙ  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΤΕΙ  ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  ΓΕΩΠOΝΩΝ  ΤΕΙ  ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΘΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  ΓΕΩΠOΝΩΝ  ΤΕΙ  ΑΡΤΑΣ
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΤΙ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΤΕΙ  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΟΪΔΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ  &  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΕΙ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς κ. Ευστάθιος Γ. Τοπαλί-
δης  ενημερώνει όλους τους/τις ενδιαφερομένους/ες, ότι ο Δήμος Αχαρνών και το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας 
και Δια Βίου Μάθησης)  (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)  συνεχίζουν τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αχαρνών  
για το έτος 2015-2016 στο οποίο θα υλοποιηθούν Εκπαιδευτικά Προγράμματα Γενικής Εκ-
παίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ  &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες 
κάθε Εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα 

τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυ-
νομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προ-
γράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Πληροφορίες/Εγγραφές:  
Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Aθ.Μπόσδα,
(Δημαρχείο Αχαρνών) «Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης»  2ος όροφος                                                            
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2132072397, 2132072470.
Υπεύθυνοι: Σπυρίδων Χρηστάκης - Ελένη Τέγου
email: kdvm142@gmail.com,   schristakis@acharnes.gr,   etegou@acharnes.gr
«Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από  10/9/2015  καθημερινά  από τις 10:00 έως 13:00» 
«Οι αιτήσεις  υποβάλλονται και  ηλεκτρονικά στα ανωτέρω email» 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
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 Πλ. Αγίου Νικολάου 2, Παλ. Δημαρχείο - Τηλ/ Fax: 2130353677 

Εορτασμός της Προστάτιδας των Τριτέκνων,
«Αγία Σοφία και Θυγατέρων Αγάπη Πίστη & Ελπίδα» 

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά»   
σας  προσκαλεί στις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα 

πραγματοποιήσει  στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου - Αχαρνών για την προστάτιδα των 
Τριτέκνων «Αγία Σοφία και Θυγατέρων Αγάπη, Πίστη και Ελπίδα». 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 -9- 2015, Παραμονή Εορτής 
Ώρα 19:00 μ.μ. : Πανηγυρικός  Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας 
ΠΕΜΠΤΗ 17-9-2015: Ανήμερα Εορτής 
Ώρα 7:00 π.μ. : Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
Ώρα 18:00 μ.μ. : Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροσταρτούντος του Σεβασμιοτάτου 
Μητροπολίτου Ιλίου – Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρου – Αρτοκλασία
Ώρα 19:00 μ.μ. Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας με την συνοδεία 
της φιλαρμονικής του Δήμου Αχαρνών. 
Ακολουθεί Πολιτιστικό Πρόγραμμα, με παραδοσιακούς χορούς, από τα χορευτικά  
Κρητών Αχαρνών, Καπετάν Ευκλείδη και πολιτιστική Αναβίωση 
Στη συνέχεια Μουσικό - χορευτικό πρόγραμμα για όλους, με την ορχήστρα του Δή-
μου. Στο τραγούδι ο Νίκος Μπουρνέλης.

Η Πρόεδρος Τριτέκνων
Μαρία Ναυροζίδου
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ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ËÉÏÓÉÙÍ 22 Á×ÁÑÍÅÓ 
(ÁðÝíáíôé éåñïý Íáïý ÊïéìÞóåùò Èåïôüêïõ) Ôçë. : 210 2466896 - 6974 366070 

1. ÆáñÜãêá  Öáßç:  ÏÐÁ ÐëçñïöïñéêÞ
2. ÄñáãÜôóçò Åõèýìéïò: ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ  êáé ÔñáðåæéêÞ Äéïßêçóç – ÐåéñáéÜ
3. ÊñõóôáëëÜêç Åëðßäá: Éáôñéêþí Åñãáóôçñßùí -ÁèÞíá
4. Ãåùñãßïõ Áèçíá: Ðñïó÷ïëéêÞ ÁãùãÞ  Áèçíþí
5. Íáõðëéþôçò ×Üñçò: ×çìéêþí Ìç÷áíéêþí Å.Ì.Ð.
6. Êßóóá Áéêáôåñßíç: ÉáôñéêÞ Ðáíåðéóôçìßïõ Ðáôñþí
7. Ãêïýñëéá Óáââïýëá: Ïéíïëüãïò Ô.Å.É ÁèÞíáò
8. ×ïíäñïâáóéëüðïõëïò Óðõñßäùí: Ìç÷áíéêüò  -ÔïðïãñÜöïò Ô.Å.É. ÁèÞíáò
9. ÊáâáëëÜñçò  Êþóôáò: Ïéêïíïìßá Ðáíåðéóôçìßïõ  Ðáôñþí
10. Áíáóôáóßïõ Áó.:  Ô.Å.É. ÍïóçëåõôéêÞò 
11. ×ñÞóôïò  Êþóôáò: Ó÷ïëÞ ÁóôõöõëÜêùí
12. ×áñáìÞ Êùíóôáíôßíá: Ãåùãñáößá Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ

13. ÓéãÜëá  ÔÜíéá: Ô.Å.É ÕäáôïêáëëéÝñãåéá – Ìåóïëüããé
14.  ÐéóôÜêçò Íéêüëáïò: Áõôïìáôéóìïß Ô.Å.É. ×áëêßäïò
15. Âïýëãáñçò ÓôÝöáíïò: Ðïëéôéêþí Ìç÷áíéêþí ÅÌÐ
16. ËÜìðñïõ Ìáñßá: Ïéêïíïìéêü ÅÊÐÁ
17. Ëáäåñïý Ìáñßá: Äéïßêçóç Åðé÷åéñÞóåùí ÊïæÜíçò
18. Áããåëüðïõëïò ÄçìÞôñéïò: Çëåêôñïëüãïò - Ìç÷áíéêüò Ô.Å.É ×áëêßäïò
19. ÍéêçôÜêçò  ÅììáíïõÞë: Ìç÷áí. Ìç÷áíéêüò Ô.Å,É. ÐåéñáéÜ
20. ÊáúëÞò Èåüäùñïò: Ìç÷áí. Ìç÷áíéêüò Ô.Å.É. ÊáâÜëáò
21. Ìðáìðïýñçò ÌÜñéïò:  Ô.Å.É. ÕäáôïêáëëéÝñãåéá  Ìåóïëüããé
22. Óùôçñßïõ ÅëÝíç: Ïñã. Äéïßêçóç Ô.Å.É. ÐåéñáéÜ 
23. Ìðáêüëáò Íéêüëáïò: Ô.Å.É. ËïãéóôéêÞò – ×áëêßäïò
24. ×ñõóïëïýñçò  Ãåþñãéïò: Ô.Å.É. Ìç÷áí. ×áëêßäïò 

Åðéôõ÷üíôåò 2014 – 2015 
Οι καθηγητές του Φροντιστηρίου μας, συγχαίρουν όλους τους μαθητές για τις επιτυχίες 

τους στις ανώτερες σχολές και ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στις σπουδές τους.
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ΑΨΙΘΙΑΣ 12 ΑΧΑΡΝΑΙ 13677 - τηλ.: 210 2816075 - FAX: 210 
2856197

ΚΥΡΙΑΚΗ  30 /08 / 2015  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΕ ΝΕΜΕΑ – ΚΛΕΩΝΕΣ . Τιμή συμμετοχής 15 ευρώ.

ΚΥΡΙΑΚΗ  06 /09 / 2015  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΕ ΞΗΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Τιμή συμμετοχής 16 ευρώ.

13 ΚΑΙ 14 /09/2015 (Ύψωση Τιμίου Σταυρού)
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ .

 Τιμή συμμετοχής 75 ευρώ.

ΚΥΡΙΑΚΗ  27/ 09/ 2015  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ – ΑΓΚΙΣΤΡΙ (60 Ε/άτομο)

Περιλαμβάνεται μεταφορά με πούλμαν προς/από λιμάνι, φαγητό, 
ελεύθερος χρόνος στα νησιά. 

ΑΠΟ 02 έως 07 / 10 / 2015  
6/ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ –

ΠΡΟΥΣΣΑ – ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ – ΤΡΟΙΑ 
Τιμή συμμετοχής 310 ευρώ.

 ΚΥΡΙΑΚΗ  18 Νοεμβρίου 2015
 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ «Μάμα Μία» ΣΤΟ  ΘΕΑΤΡΟ Badmiton. 

ΑΠΟ 23 έως 26 /10/ 2015 ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ 
ΠΕΛΛΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - ΣΟΥΡΩΤΗ – Ι.Μ. ΠΑΪΣΙΟΥ

*ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 
        ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  -  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
«ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Έδρα: Ευρυτανίας 2 - Αχαρνές . 
Τηλ 210 2666337

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο  Πολιτισμικός  Σύλλογος «Αχαρνείς», θα πραγματοποιή-
σει  στις  18 Οκτωβρίου 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 πετύ-
χει  συμφέρουσα τιμή για έκαστο άτομο. 
Η αποπληρωμή των εισιτηρίων όπως μας το ζήτησε το Θέ-
ατρο, θα γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 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 περισυλ-
λογή των ατόμων. 

Τηλ. επικοινωνίας : 6977 197710. 

Για το Δ.Σ. 
Η  Γραμματέας  
Αλίκη  Λεφάκη 
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ÁÎÅ×ÁÓÔÅÓ ÌÍÇÌÅÓ 

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαμνές, 
Για την ανάπαυση της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 

Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΙΜΙΛΙΑΣ χήρας ΔΗΜ. ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιώργος και Σταυρούλα Καλογράνη, Χρυσάνθη και Αθανάσιος 

Σπυρόπουλος, Σαράντης και Μαρία Καλογράνη, Κωνσταντίνος Καλογράνης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Σάββατο 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ώρα 9.00 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαρνές, 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, Γιαγιάς, 

Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΣΠΥΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστάσιος και Ισιδώρα, Κωνσταντίνος και Μαρία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σπύρος και Ελένη, Θεοφάνης και Νικολέτα
Βασιλική και Ιωάννης, Καλλιόπη και Θεοφάνης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Σοφία χήρα Θεοδ. Λιόση , Φανή χήρα Νικ. Παπανίκα, 

 Ιωάννης και Μαρία Καπετάνιου, Μαρία χήρα Δημ. Καπετάνιου
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 9:30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου – Αχαρνών , 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού και Θείου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βαρβάρα 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία και Βασίλης, Βασιλική και Βασίλης 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την  ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Σεπτεμβρίου 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

ΣΩΤΗΡΗ ΦΥΤΑ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος και Στέλλα Φυτά

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 26 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 9:00 π.μ.,

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Αχαρναί), 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού και Θείου. 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝ. ΜΙΧΑ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φωτεινή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Ελένη και Γεώργιος, Παναγιώτης και Λιάνα 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φωτεινή, Κατερίνα, Αλίκη, Μελίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Πέτρος και Αθανασία Μίχα, 
Κωνσταντίνα χήρα Ιωάν. Μπέκα, Σπυριδούλα και Γεώργιος Μουρελάτος 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού 
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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΗΤΡΟΥ και της 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ το γένος ΣΤΑΜΟΥΛΗ που 
γεννήθηκε στους ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ - ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ και κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΣΤΑ και της 
ΕΛΕΝΗΣ, το γένος ΚΟΡΑΚΗ, που γεννήθη-
κε στους ΑΗ ΣΑΡΑΝΤΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν 
σε γάμο που θα γίνει, στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ 

Ο ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΡΑ-
ΣΙΜΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ το γένος 
ΑΝΤΥΠΑ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚΑ-
ΤΣΟΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, το γένος ΤΣΙΑΒΟΥ, που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα 
γίνει, στους ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΥΣ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος 
ΠΛΑ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-
κεί στην ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΔΟΥ-
ΣΑΪΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, το γένος ΦΟΥΝΤΕΑ , που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο 
που θα γίνει, στην ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ 

Ο ΦΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΓΚΕΓΚΑ που 
γεννήθηκε στο ΙΩΑΝΝΙΝΑ και κατοικεί στην 
ΑΘΗΝΑ και η ΡΟΥΣΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΟΛΥΜΠΙΑΣ, το γέ-
νος ΛΑΓΓΙΩΛΗ , που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει, στους ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ

 Ο ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
και της ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος ΣΚΑΛΙΓΓΟΥ που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην 
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΘΕΟΛΟ-
ΓΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της 
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ, το γένος ΔΑΜΗΛΑΚΗ, που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην 
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει, στους ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ 

Ο ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥ-
ΣΤΑΘΙΟΥ και της ΣΟΝΙΑΣ το γένος ΣΑΒ-
ΒΙΔΗ που γεννήθηκε στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
και κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
και της ΤΑΤΙΑΝΑΣ , το γένος ΓΚΟΥΤΣΑΡΟ-
ΒΑ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-
κεί σταΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει, στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ 

Ο ΙΓΚΩΡ ΣΜΕΤΑΝΚΑ του ΙΟΝ και της ΓΚΑ-
ΛΙΝΑ το γένος ΤΣΑΠΟΥ που γεννήθηκε 
στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΚΑΟΥΚΗ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, το γένος 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στο ΜΑ-
ΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα 
γίνει, στους ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΤΣΕΛΕ-
ΚΟΥΝΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η 
ΚΑΜΠΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 
της ΕΥΘΥΜΙΑΣ το γένος ΤΖΑΒΕΛΛΑ που 
γεννήθηκε στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ και 
κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ θα έλθουν σε γάμο 
που θα γίνει, στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, από τον Οκτώβριο Επαγγελματικός χώρος, κατάλ-
ληλος για Φροντιστήρια, Ιατρεία, Βρεφονηπιακό σταθμό, εξοπλι-
σμένο σε γραφεία 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 
Οδυσσέως, (Κεντρικό Μενίδι) με δύο γραφεία, καναπέ, τραπέζι, 
ψυγείο, αιρ κοντίσιον. Τηλ. 6909 404060. 4Δ126 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ  -ΧΗΜΕΙΑ παραδίδονται από έμπειρη 
καθηγήτρια 35 έτους πείρας . Τιμές πολύ προσιτές.  Τηλ.   6988 
935604 – 210 2319153.  5Δ130   
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, με παιδαγωγικές γνώσεις και εμπειρία, 
αναλαμβάνει την φύλαξη νηπίων και παιδιών και την δημιουργική 
απασχόληση, 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 
Πανεπιστημίου Αθηνών, παραδίδει μαθήματα Γαλλικών. Τιμές πολύ 
προσιτές. Τηλ . 6976389463. 4Δ129
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Άγγλος, με πολυετή Φροντιστηριακή εμπειρία, παρα-
δίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6946 
136695. 4Δ128
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Καθηγητής με μεγάλη φροντιστηριακή 
εμπειρία, παραδίδει Μαθηματικά σε Μαθητές Γυμνασίου Λυκεί-
ου. Έμπειροι συνεργάτες για Φυσική, Χημεία, Φιλολογικά. Τηλ. 
6945262718. 4Δ1127
Καθηγητής με μεγάλη φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει Μαθη-
ματικά σε Μαθητές Γυμνασίου Λυκείου. Έμπειροι συνεργάτες για 
Φυσική, Χημεία, Φιλολογικά. Τηλ. 6945262718 4Δ126

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ, ΠΑΡΑΔΊΔΕΙ ΜΑΘΉΜΑ-
ΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΈς Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 
864739. 10Δ130
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπειρη καθη-
γήτρια 30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 
6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ Τμήματος Εκπαίδευσης και ΑΓΩΓΗΣ στην προ-
σχολική ηλικία, με πολυετής εμπειρία στην Ειδική Αγωγή, αναλαμ-
βάνει την φροντίδα ατόμων με Ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) για δημι-
ουργική απασχόληση και παράλληλη στήριξη. Τιμές προσιτές. Τηλ. 
6949 554630 Βαλεντίνη. 8Δ133
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων στις Αχαρ-
νές. Είμαι απόφοιτος Γεν. Λυκείου , κάτοχος Sorbonne c1 b2. Τηλ. 
6974 962940. 4Δ127
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον καθαρισμό και 
περιποίηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων και οικο-
πέδων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. Ανέστης 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας και βοηθός μάγειρα για μόνιμη ή διήμερη – τρι-
ήμερη 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 μεγά-
λους σε αποδεδειγμένα άπορες και πολύτεκνες οικογένειες. Τηλ. 
6974 537283.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής
 (αλανιάρες) μόνο 5 ευρώ η καρτέλα. Τηλ. 6974 537283

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

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 
Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές  Αχαρνές 8/9/2015 
Τηλ.: (+30) 213 2072330 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι ο ΠΟΛΙΑΚΟΒ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΜΑΡΙΝΑΣ είναι κάτοικος 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή επωνύμου από «ΠΟΛΙΑΚΟΒ» σε «ΤΣΟ-
ΛΑΚΙΔΗΣ».
Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 
από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλει στο Δήμο Αχαρνών Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, 
Φιλαδέλφειας 87 Αχαρνές, τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ìå ôéò õð’ áñéèìþí 6933Á/2015 ôïõ Äéêáóôéêïý ÅðéìåëçôÞ ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ ÐåéñáéÜ Ðáíáãéþôç 

Ã. Ñßæïõ êáé 8258ÓÔ/2015 ôïõ Äéêáóôéêïý ÅðéìåëçôÞ ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Áèçíþí Ãåùñãßïõ Ðáí. 

Ñßæïõ, ìåôÜ áðü ðáñáããåëßá ôçò õðïãñÜöïõóáò äéêçãüñïõ, åðéäüèçêáí óôïí ê. ÅéóáããåëÝá ôïõ 

Ðñùôïäéêåßïõ Áèçíþí êáé óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò, ÔìÞìá Áèëçôéóìïý êáé 

Ðïëéôéóìïý áíôßóôïé÷á, áíôßãñáöá ôçò õð’ áñéèìüí 29/2015 áðüöáóçò ôïõ Åéñçíïäéêåßïõ Á÷áñ-

íþí (äéáäéêáóßá åêïõóßáò äéêáéïäïóßáò) ìå ôçí ïðïßá áíáãíùñßóôçêå ç óýóôáóç óùìáôåßïõ ìå 

ôçí åðùíõìßá «ÏÉ ÁÔÑÙÔÏÉ», ðïõ Ý÷åé ôçí Ýäñá óôá Άíù Ëéüóéá ÁôôéêÞò êáé óêïðïýò áõôïýò 

ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Êáôáóôáôéêü áõôïý. 

Αθήνα:8/9/2015

 Η πληρεξούσια Δικηγόρος
 Κωνσταντίνα Β. Λούφη

 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.
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13/9/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ Πάρνηθος 

140. 
ΤΗΛ. 210 2462102

14/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ 

Κύπρου 76. 
ΤΗΛ. 210 2469800
15/9/2015 ΤΡΙΤΗ 
ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 

Λεωφ. Φιλαδελφείας 47. 
ΤΗΛ. 210 2440400-800

16/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ 

Αριστοτέλους 132. 
ΤΗΛ. 210 2462255

17/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 
Ηρώων Πολυτεχνείου 51. 

ΤΗΛ. 210 2477711
18/9/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 

Αριστοτέλους 185. 
ΤΗΛ. 210 2477442

19/9/2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ Λεωφ. 

Καραμανλή 38-40. 
ΤΗΛ. 210 2446460

20/9/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Λεωφ. Δημοκρατίας 272. 
ΤΗΛ. 210 2310318

21/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

Αριστοτέλους 50. 
ΤΗΛ. 210 2466478
22/9/2015 ΤΡΙΤΗ 

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
Φιλαδελφείας 239. Κ. Μύλος. 

ΤΗΛ.210 2316737
23/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ  
Αγίου Διονυσίου 82. 
ΤΗΛ. 210 2444771

24/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ  

Πάρνηθος 118. 
ΤΗΛ. 210 2403004

25/9/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Αγ.Κων/νου 4 
Κ.Μύλος .Τ. 210 2316673

26/9/2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 
Λεωφ. Θρακ/νων 47. 
ΤΗΛ. 210 2402794

27/9/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Αγ. Κωνσταντίνου 16. 
ΤΗΛ. 210 2460251

 ÅÖÇÌÅÑÉÅÓ ÖÁÑÌÁÊÅÉÙÍ Á×ÁÑÍÙÍ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Μεταπτυχιακό Σχολικής Ψυχολογίας
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμβουλευτική σε: Γονείς, Ζευγάρια, Ενήλικες, Παιδιά.
Για θέματα:

Διαχείρισης ανθρωπίνων σχέσεων 
- Υπογονιμότητας Διαχείρισης άγχους 

-Διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων (φόβου, θυμού 
κλπ) 

- Πένθος παιδιών -Δυσκολιών των παιδιών 
στη σχολική μελέτη και ενδοσχολική συμπεριφορά.

Ιατρείο: Δεκελείας 75 Α - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2441257 και 6932 136530, 

Mail:karagianniteo@yahoo.com 

Α Λ Λ Ε Ρ Γ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ενηλίκων & παίδων

Ìáñóþíç ÅéñÞíç – ×ñõóïâáëÜíôïõ
τ. ιατρός Λαϊκού Νοσοκ. και παίδων Αγλαϊα Κυριακού

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας & κλινικής Ανοσολογίας
Αλλεργικά τεστ, Αλλεργικό άσθμα, Αλλεργική ρινίτιδα, Τροφικές 

αλλεργίες, Αλλεργία σε φάρμακα, Δερματίτιδες (έκζεμα – κνίδωση – 
αγγειοοίδημα), Ανοσοθεραπεία, Latex

Πάρνηθος 9 & Μουστακάτου – Αχαρναί – Τ.Κ. 13674
Τηλ.: 210 2442322 και 6936 972 336

Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6972 996421

e-mail : vmatzaraki@gmail.com

Βασιλική Α. Ματζαράκη MD, PhD
Καρδιολόγος

Τ. Επιμελήτρια Καρδ. Κλινικής ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Ιωακείµ Α. Αγνιάδης  M.D.
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Επιστ. Συνεργάτης ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Λ. Πάρνηθος 103 & Σουλίου 
Αχαρνές 13671, 1ος όροφος

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6946 791668

Από   13- 09- 2015 έως  27- 09- 2015
Στις εφημερίες των Φαρμακείων, διανυκτερεύει ένα κάθε βράδυ

Ôçë.: 698 5861 697

ÅñãáóôÞñéï Äßóêùí Ìíçìïóýíùí
êáé Äéáêïóìçôéêþí

Åßìáóôå óôï êÝíôñï ôïõ Ìåíéäßïõ, ïäüò Êáðïäéóôñßïõ 16, 
Ôçë.. 210 2445140, êéíçôü 6945 342711, Ôçë. ïéêßáò 210 6546780 

Ôþñá ðëÝïí óôï Ìåíßäé ëåéôïõñãåß 
åñãáóôÞñéï 
ðïõ ìðïñåß íá áíáëÜâåé, 
êáôÜ ôïí êáëýôåñï ôñüðï, 
ôçí ôåëåôÞ ìíçìüóõíïõ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΚΗΔΕΙΕΣ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ – ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ – ΣΤΕΦΑΝΑ 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25 – ΑΧΑΡΝΕΣ 
ΤΗΛ. 210 2660281 – 210 2403666 - 

6972 023321 – 6945 976320

ΣΠΥΡΟΥ ΝΤ. ΓΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣΠΥΡΟΥ ΝΤ. ΓΚΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 88 – ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ. 6946 362983 και 6972 537625

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÁËÁÓÏÕÍÔÁÓ 
ΣΑΛΟΝΙΑ – ΚΑΜΑΡΕΣ – ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ – ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΘΗΚΕΣ – ΣΙΦΙΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΤΙΒΑΝΙ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΟΡΘΟΠEΔΙΚΑ LATEX

ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΝΟΥΛΑΠΙΑ

Στα μέτρα που θέλετε ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ευκολίες πληρωμής

ΣΤΡΩΜΑΤΟΛΥΣΕΙΣ KALLAS STROM

 Π Α Λ Ι Α Τ Ζ Η Σ 
 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ 

 Μαζεύω: Σίδερα, Ψυγεία
 Κουζίνες, Πλυντήρια
 Τηλ. 6950 077821 

Μάκης (Πελέ)
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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.

Éáôñåßï : ×áñ. Ôñéêïýðç  197, 14564 ÊçöéóéÜ 
Ôçë.  2130365669 – Êéí.  6998070000 - e-mail : dimitris@damaskos.com
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