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Ψηφίστηκε το Τοπικό Σχέδιο 
 Διαχείρισης Απορριμμάτων

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από τα μέλη του Δημοτικού συμβου-
λίου Αχαρνών η μελέτη για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ελλιπή ενημέρωση 
επί του θέματος καθώς δεν προηγήθηκε παρουσίαση του Σχεδίου 
ώστε να ενημερωθούν Δημοτικοί Σύμβουλοι και πολίτες.

Ο Γραμματέας του Δήμου Θανάσης Κατσιγιάννης, στην εισήγη-
ση του θέματος, διευκρίνισε ότι σε πρώτη φάση ο Δήμος αποστέλ-
λει μια μελέτη, η οποία περιέχει γενικά στοιχεία, για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων. Στόχος είναι η σταδιακή μείωση της ποσότητας 
προς ταφή, η κατασκευή και λειτουργία Πράσινου Σημείου.

Στη συνέχεια κι εφόσον εξειδικευτούν τα σημεία και υπάρξει χω-
ροθέτηση τότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διαβούλευσης, όπου θα 
παρουσιαστεί το Σχέδιο στους δημότες.

Στο Τοπικό Σχέδιο του Δήμου Αχαρνών προτείνεται ένα κεντρικό, 
μεγάλο, green point εκτός του αστικού ιστού, όπου θα συγκεντρώ-
νονται οι γραμμές ανακύκλωσης. Παράλληλα, αναφέρονται δύο, 
μικρότερα, σημεία με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

 Συγχωνεύονται τα Αστ. Τμήματα 
Αχαρνών και Θρακομακεδόνων!

Σε συγχώνευση οδηγούνται τα Αστυνομικά Τμήματα Αχαρνών και 
Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το σχεδιασμό της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ 
που πρόκειται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα 
με δημοσίευμα του policenet.gr. 

Μια αναδιοργάνωση με σημαντικές συμπτύξεις τμημάτων και 
υπηρεσιών, μέσα από τις οποίες αναμένεται να εξοικονομηθεί 
εκτός από τους οικονομικούς πόρους που διατίθενται σε ενοι-
κιάσεις και αστυνομικό προσωπικό από την κατάργηση θέσεων 
σκοπών, γραμματειακής υποστήριξης και όλων εκείνων που απαι-
τούνται για να μπαίνει καθημερινά το κλειδί στην πόρτα.

Συγκεκριμένα στη Δυτική Αττική τα τμήματα τάξης και ασφάλειας 
από 22 γίνονται 16, ενώ σε αυτά που υπολογίζεται να συγχωνευ-
τούν είναι τα αστυνομικά τμήματα Αχαρνών και Θρακομακεδόνων. 
Η πρόβλεψη είναι ότι θα εξοικονομηθούν χρηματικοί πόροι περί-
που 1,5 εκατομμύριο ευρώ και επίσης περίπου 900 αστυνομικοί.

Θετικές εξελίξεις για το Σκοπευτήριο Αχαρνών!

Μετά τη ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο της παραχώρησης 
του Σκοπευτηρίου από το Δήμο στη Δημοτική Φροντίδα έγινε ομό-
φωνη αποδοχή από το Δ.Σ. της ΔΗΦΑ ώστε να μπορέσει το Νο-
μικό Πρόσωπο να προχωρήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για ν’ 
ανοίξει το Σκοπευτήριο που παραμένει κλειστό καθώς έχει λήξει η 
άδεια λειτουργίας του. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα η 
ΔΗΦΑ προχωρά στη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων που 
βρίσκονται στο Σκοπευτήριο καταθέτοντας τον φάκελο 

Το Σκοπευτήριο Αχαρνών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΗΦΑ 
Γιώργο Δασκαλάκη, πρόκειται ν’ ανοίξει αφού πρώτα γίνουν κά-
ποιες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του χώρου σε λειτουργικά θέ-
ματα.

Συνωστισμός και ταλαιπωρία για τους 
κατοίκους των Δήμων Αχαρνών, Φυ-

λής, Αγίων Αναργύρων - Καματερού και 
Κρυονερίου στο κατάστημα Κτηματολο-
γίου στις Αχαρνές. Χιλιάδες συμπολίτες 
μας στήνονται στην ουρά έξω από το 
γραφείο του Κτηματολογίου στην οδό 
Αριστοτέλους στις Αχαρνές, για να υπο-
βάλουν αίτηση διόρθωσης ή ένσταση 
κατά των στοιχείων της Ανάρτησης.

Το πρόβλημα επιδεινώθηκε τις τε-
λευταίες ημέρες καθώς στις 16 Οκτω-
βρίου 2015 εκπνέει η προθεσμία για την 
κατάθεση των δικαιολογητικών με συνέ-
πεια, κάθε μέρα, να σχηματίζονται ουρές 
πολλών μέτρων μέχρι να εξυπηρετηθούν 
οι κάτοικοι.

Σύμφωνα με ομολογίες πολλών συμπολι-
τών μας, έχουν διαπιστωθεί πολλά λάθη και 
πάρα πολλές οι περιπτώσεις που πρέπει δι-
ορθωθούν, με ενστάσεις και νέες διαδικα-
σίες. Ενώ δεν είναι λίγοι, που έκανα λόγο 
για ελλιπή ενημέρωση, δεν υπήρξε προβο-
λή ενημέρωση, ούτε εστάλησαν ατομικά ει-
δοποιητήρια σε όλους.

Για την τραγική κατάσταση των τελευ-
ταίων ημερών, τηλεοπτικό συνεργείο του 
καναλιού MEGA, από τον συμπολίτη μας 
δημοσιογράφο Γιάννη Σωτηρόπουλο, έκα-
νε επιτόπιο ρεπορτάζ, όπου καταδείχθηκε η 
αναγκαιότητα παράτασης της προσθεσμίας 
τουλάχιστον για το επόμενο δίμηνο.

Για το θέμα είναι ενήμερος ο Δήμαρχος 
Γιάννης Κασσαβός και αναμένεται επιστολή 
του δήμου προς τη Κτηματολόγιο Α.Ε για να 
δοθεί παράταση στη διαδικασία.

Επιστολή προς την Κτηματολόγιο Α.Ε, απέ-

στειλε και ο συμπολίτης Πολιτικός Μηχανι-
κός και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού 
συμβουλίου και Πολιτικός Μηχανικός, Χάρης 
Δαμάσκος, παραθέτοντας του λόγους που 
επιβάλλεται να δοθεί τουλάχιστον παράτα-
ση δύο μηνών, όπως συμβαίνει με τις υπο-
θέσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να 
ομαλοποιηθεί η εξυπηρέτηση του 

Στην επιστολή του ο κ. Δαμάσκος επεσή-
μανε και τα εξής: 

«Σύμφωνα με την ανάρτηση, τα λάθη και 
οι διορθώσεις είναι πάρα πολλές και η ενη-
μέρωση των συμπολιτών μας από ελλιπής 
έως μηδενική.

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ση-
μαντικές καθυστερήσεις στην χορήγηση 
πιστοποιητικών από τα αντίστοιχα υποθηκο-
φυλακεία, λόγω του φόρτου εργασίας τους.

Πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να 
πληρώσουν νέα δικαιώματα, που προκύ-
πτουν από την διόρθωση των δηλώσε-
ων τους».

Οι επόμενες τρεις ημέρες είναι καθορι-
στικές για το πως θα εξελιχθεί το θέμα, με 
τους πιο αισιόδοξους να πιστεύουν ότι η 
Εταιρία «Κτηματολόγιο» θα αποδεχθεί το 
αίτημα παράτασης για την διευκόλυνση 
των πολιτών.

Λίγο πριν εκπνεύσει η δίμηνη προθεσμία λήξης, διαπιστώνεται ανεπάρκεια 
 χρόνου για τον έλεγχο και διεκπεραίωση των στοιχείων ανάρτησης 

ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ 
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Παράταση ζητά από τη Κτηματολόγιο Α.Ε. ο Αντιπρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Χάρης Δαμάσκος
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ - Blog Απόψεων και ειδήσεων
Ενημερώνει τους δημότες – επιμορφώνει τους αιρετούς!!!

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

Τώρα η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ και στο Διαδίκτυο: http://eleftherovima.wordpress.com

Αγαπητοί αναγνώστες

Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ είναι η µοναδική 
∆εκαπενθήµερη 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 ∆ηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.

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

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

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

για κάθε δηµοσίευση και προβολή. 

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

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

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

Τιμή: 1 ευρώ με ΦΠΑ 

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

 Σοφία Μπαλτζή, Νίκος Παπαζήσιμος 
Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου. 
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658 

Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Ι Κ Α  Κ Α Ι  Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Α  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α 
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E-mail:nioras@gmail.com και acharnaiki@gmail.com

Χρήσιμες ενημερώσεις
Από την Ευρώπη Σ. Κοσμίδη 

Πολιτικό Μηχανικό – Επιλ. Περιφ. Σύμβουλος Ανατ. Αττικής

 ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή, μείωση, έκπτωση.
Εκπτώσεις και μειώσεις δικαιούνται ιδιο-

κτήτες ακινήτων που θα κληθούν να πλη-
ρώσουν ΕΝΦΙΑ αρχής γενομένης από αυτό 
το μήνα. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα εκκα-
θαριστικά θα αναρτηθούν στο Taxis ως τις 
20 Οκτωβρίου και οι πολίτες θα κληθούν να 
πληρώσουν την πρώτη δόση ως το τέλος 
του μήνα και να εξοφλήσουν σε πέντε δό-
σεις, δηλαδή ως το Φεβρουάριο του 2016.

Οι εκπτώσεις που δικαιούνται οι ιδιοκτή-
τες και ορίζονται με το νόμο καθορίζονται 
με απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων. 

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ κα-
θορίζει τη διαδικασία χορήγησης των εκ-
πτώσεων που προβλέπει ο νόμος για τον 
ΕΝΦΙΑ όπως για παράδειγμα σε μη ηλε-
κτροδοτούμενα ακίνητα ή σε άτομα με χα-
μηλό εισόδημα.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ κατά 50% ή εξ 
ολοκλήρου, προβλέπεται και φέτος για μια 
σειρά κατηγοριών φορολογούμενων, τους 
οποίους περιγράφει εγκύκλιος της Γενικής 
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.

Έτσι, ενόψει της αποστολής των εκκα-
θαριστικών για την καταβολή του φόρου 
έως τις 20 Οκτωβρίου, σε όλους τους ιδι-

οκτήτες, διευκρινίζεται στην εγκύκλιο ότι 
ιδιοκτήτες ακινήτων με πολύ χαμηλά ει-
σοδήματα ή αναπηρία, τρίτεκνοι και πο-
λύτεκνοι, δικαιούνται έκπτωση 50% από το 
φόρο ή πλήρη απαλλαγή.

Ειδικότερα, το μισό φόρο θα πρέπει να 
καταβάλουν άγαμοι με ετήσιο εισόδημα 
έως 9.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνε-
ται κατά 1.000 ευρώ εφόσον είναι έγγαμος 
για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο 
τέκνο. Προϋπόθεση είναι, η αξία της ακί-
νητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 
85.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 150.000 
ευρώ για τον έγγαμο και τις 200.000 ευρώ 
για τον έγγαμο με δύο παιδιά.

Από το σύνολο του φόρου απαλλάσσο-
νται οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και τα άτο-
μα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό άνω 
του 80% και εισόδημα ως 12.000 ευρώ 
που προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για 
τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο τέ-
κνο, εφόσον η συνολική έκταση της ακί-
νητης περιουσίας τους δεν υπερβαίνει τα 
150 τ.μ.

Αναλυτικά με την απόφαση ορίζεται ότι:
Η χορήγηση έκπτωσης ή μείωσης του ΕΝ-

ΦΙΑ πραγματοποιείται κεντρικά από τη Δι-
εύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
 Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι 

δυνατή η χορήγηση της έκπτωσης ή μείω-
σης, χορηγείται με αιτιολογημένη απόφα-
ση του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

 Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό 
εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συ-
νολικού φορολογητέου εισοδήματος του 
συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων 
εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώ-
σεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδή-
ματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά 
των γονέων, καθώς και του συνολικού φο-
ρολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμε-
νων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό 
εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων 
τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος του οικείου φορο-
λογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί 
μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

ΠΗΓΗ:http://b log.focuswebtv.gr/
?p=370318

 EuroCosm| Τεχνικό Γραφείο-Ευρώπη Σ. 
Κοσμίδη & Συνεργάτες

 Εθνικής Αντιστάσεως 15, Αχαρνές, 13674 
Τηλ.: 2102467043- Κιν.: 6940405618 

Ακόμη πιο βαθιά το χέρι 
στην τσέπη θα κληθούν 
να βάλουν χιλιάδες ιδιο-
κτήτες ακινήτων, καθώς 
ετοιμάζονται νέα φορο-
λογικά και άλλα δημο-
σιονομικά μέτρα για τον 
κρατικό προϋπολογισμό 
του 2016. ‘Ένα από αυτά 

τα μέτρα είναι η κατάργηση της εκχώρη-
σης ανείσπρακτων ενοικίων στην εφορία. 

Πρόκειται για ένα από τα προαπαιτού-
μενα του νέου Μνημονίου, με το οποίο 
ουσιαστικά καταργείται σχετική ρύθμιση 
που είχε ψηφίσει η προηγούμενη Βου-
λή. Οι ιδιοκτήτες εκμισθωμένων ακινήτων 
καλούνται να πληρώσουν, το 2016 φόρο 
εισοδήματος με συντελεστές 11%-33% 
ακόμη και για τα ποσά των ενοικίων που 
δεν έχουν καταφέρει να εισπράξουν φέτος 
από τους ενοικιαστές τους! 

Παράλληλα, θα πληρώσουν κανονικά τον 
ΕΝΦΙΑ που τους αναλογεί, ενώ αναμένεται 
και αύξηση ορισμένων συντελεστών. Ει-
δικότερα, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς 
του οικονομικού επιτελείου, είναι πιθανή 
η αύξηση των υφιστάμενων φορολογικών 

συντελεστών 11% (που ισχύει για τα έσοδα 
από ενοίκια έως το ποσό των 10.000 ευρώ 
ετησίως) και 33% (που ισχύει για τα έσοδα 
άνω των 10.000 ευρώ ετησίως) σε 15% και 
35% αντίστοιχα. Εναλλακτικά, είναι πιθα-
νές η κατάργηση της αυτοτελούς φορολό-
γησης των μισθωμάτων και η ενσωμάτωση 
των εσόδων από ενοίκια στη συνολική φο-
ρολογία εισοδήματος. 

Στα φορολογικά μέτρα - βόμβα του νέου 
προϋπολογισμού περιλαμβάνεται επίσης 
και η κατάργηση όλων των ευνοϊκών ρυθ-
μίσεων με τις οποίες πάνω από 1.000.000 
φορολογούμενοι με πενιχρά εισοδήμα-
τα από τόκους καταθέσεων, μισθώματα ή 
περιστασιακή απασχόληση γλίτωναν κάθε 
χρόνο από την εξοντωτική φορολόγηση 
με 26% επί εξωπραγματικών εισοδημά-
των προσδιοριζόμενων βάσει των τεκμη-
ρίων διαβίωσης. 

Από το 2016 οι φορολογούμενοι αυτοί 
θα καλούνται να καταβάλλουν υπέρο-
γκους φόρους επί των υπέρμετρα υψη-
λών τεκμαρτών εισοδημάτων που θα τους 
προσδιορίζει η Εφορία με βάση τα τεκμή-
ρια διαβίωσης για τα σπίτια και τα επιβατικά 
ΙΧ αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν.

Η εξέλιξη αυτή είναι πιθανό να οδηγήσει 
σε εκτίναξη της φοροδιαφυγής στην αγο-
ρά ενοικίων, καθώς οι ιδιοκτήτες θα επιχει-
ρήσουν να περιορίσουν τις «ζημίες» τους, 
ιδίως από τη στιγμή που πλέον καλούνται 
να εξυπηρετήσουν και τον ΕΝΦΙΑ. Ταυτό-
χρονα, συνεπάγεται μία ακόμη μεγάλη φο-
ρολογική αδικία για χιλιάδες ιδιοκτήτες 
ακινήτων, τόσο κατοικιών όσο και επαγ-
γελματικών ακινήτων, οι οποίοι θα κλη-
θούν να φορολογηθούν για έσοδα από 
ενοίκια που ποτέ δεν εισέπραξαν (και σε 
πολλές περιπτώσεις δεν πρόκειται να ει-
σπράξουν ποτέ).

Στο πλαίσιο αυτό, η ένωση των ιδιο-
κτήτων κάλεσε την κυβέρνηση να μην 
ψηφίσει το σχετικό μέτρο, ή έστω να δια-
σφαλίσει πως οι όποιες αλλαγές θα ισχύ-
σουν για τα εισοδήματα από ενοίκια του 
2015 και όχι γι’ αυτά του 2014. Διαφορε-
τικά οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αναμένουν 
την έκδοση συμπληρωματικής εκκαθάρι-
σης για τα περσινά εισοδήματα με πρό-
σθετους φόρους και αυξημένη εισφορά 
αλληλεγγύης, επί ανύπαρκτων εσόδων.

Σας ενημερώνει η νομική σύμβουλος της εφημερίδας μας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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• Η σοφία των προγόνων μας των Ελλήνων, παραμένει αναλ-
λοίωτη διαχρονικά μέσω των αιώνων. Όμως η πληροφόρηση 
λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, είναι σχεδόν 
ακαριαία, πράγμα που με την ελάχιστη αμέλεια ή καθυστέρη-
ση, μας αφήνει πίσω από τα γεγονότα, που χρειάζονται άμεση 
δράση, άμεση διαχείριση. Με άλλα λόγια θέλουμε ή δεν θέλου-
με είμαστε όμηροι της πληροφορικής λόγω ηλεκτρονικής τεχνο-
λογίας. Το πραγματικό αυτό γεγονός αυξάνει την δύναμη της 
πλουτοκρατίας, ενώ βάζει στο περιθώριο τις μάζες των ανθρώ-
πων. Λάθος πορεία. 

• Το τρίτο μνημόνιο σχεδιάστηκε όντως για να αποτύχει. Η συ-
νεχής αύξηση της φορολόγησης της μεσαίας τάξης, δηλαδή της 
Ελληνικής οικογένειας, οδηγεί στην παράλυση της οικονομίας. Η 
κυβέρνηση ενδιαφέρεται μόνον για το μοίρασμα των ιματίων του 
εσταυρωμένου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πραγματικά να απαλ-
λαγή από έναν ανεπιθύμητο συνέταιρο. Αυτό θέλουμε δεν θέ-
λουμε θα συμβεί πολύ σύντομα.

• Αφού εκλέξαμε να μας κυβερνούν λωποδύτες, απατεώνες, λι-
γούρια και ρομαντικοί, να μην περιμένουμε καμιά προκοπή. Οι 
παππούδες έλεγαν, το δις εξαμαρτείν, ουκ ανδρός σοφού. Εμείς 
την κάναμε την πατάτα για δεύτερη φορά. Θα το πληρώσουμε 
πολύ ακριβά. Αλλά στερνή μου γνώση, να σε είχα πρώτα.

• Όταν φτάνουμε στο σημείο ένας υπουργός να επαναφέρει στο 
δημόσιο, επίορκους ληστές, παιδεραστές και μαστροπούς, αυτό 
είναι απόδειξη της σαπίλας και παρακμής. Ο Πρωθυπουργός ονει-
ρεύεται να γυρίσει ανάποδα την Ευρώπη. Ας γυρίσει πρώτα ανά-
ποδα την χώρα μας και οι Ευρωπαίοι ξέρουν να λύσουν τα δικά 
τους προβλήματα. Ο ρομαντισμός στην εποχή που ζούμε, είναι 

καθαρά ηλιθιότητα. 

• Το πάθημα της κυβέρνησης Χριστόφια στην Κύπρο, δεν μας 
δίδαξε τίποτε. Είμαστε λαός παρορμητικός και ευκολόπιστος. 
Δηλαδή, εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς. Μια ζωή τον 
ψάχνουμε αλλά τον βρίσκουν μόνο οι αβανταδόροι.

• Το σλόγκαν των Κεντρώων και του αρχηγού τους, ότι το στομάχι 
του δασκάλου, του καθηγητή, του δικαστή, του αστυνόμου, του 
στρατηγού χωράει την ίδια ποσότητα τροφής με αυτή του απλού 
εργάτη, άρα σωστό είναι όλοι οι πολίτες να παίρνουν την ίδια σύ-
νταξη, ακούγεται ευχάριστα στη λαϊκή μάζα. Δεν μας λέει όμως ο 
αρχηγός, για να φτάσουν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτές τις θέσεις, 
μέχρι τα πενήντα τους χρόνια ξενυχτούσαν στα θρανία με τις συ-
νεχείς μετεκπαιδεύσεις λόγω των τρεχουσών αναγκών. Είναι λοι-
πόν μια φτηνή δημαγωγία και ένας άκρατος λαϊκισμός.

• Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι αριστεροί ιδεολόγοι και οι 
αριστεριστές οικονομολόγοι είναι ότι αυξάνοντας τους φόρους 
στους μικροεπαγγελματίες, ελαττώνοντας τους μισθούς και τις 
συντάξεις των πολιτών, προσδοκούν αυξημένα έσοδα, ενώ σκο-
τώνουν την ιδιωτική πρωτοβουλία και αυξάνουν την ανεργία. 
Ποιο ηλίθια οικονομική θεωρία και πρακτική δεν γνωρίζω. Εάν 
γνωρίζεται εσείς να μου το πείτε να ανοίξουν τα ματάκια μου.

• Για να βγούμε από την μέγγενη της Ε.Ε. και του ΔΝΤ, μία είναι η 
λύση. Βοηθήστε τον Έλληνα πολίτη με την εργασία του, να παρά-
γει τον αναγκαίο πλούτο. Μην ωθείτε προς τα κάτω ότι δεν μπο-
ρείτε να πιάσετε προς τα επάνω λόγω ανικανότητας.

• Η σωστή οικογένεια, κατά τον λόγο του Ποντίφικα, εκπέμπει 
φως. Κατά την δική μας αντίληψη μην σκοτώνετε την μεσαία 

τάξη, που είναι η Ελληνική οικογένεια και είναι η διάρκεια και η 
συνέχεια της φυλής μας.

• Η με κάθε τρόπο επιβάρυνση με νέους φόρους της ήδη βαριάς 
φορολογίας της μεσαίας τάξης, συνεπάγεται την εξόντωση της με 
συνέπεια την κοινωνική έκρηξη και την χώρα σε οδυνηρές περι-
πέτειες και ακυβερνησία. Μην σκοτώνετε την Ελληνική οικογένει-
α, σκοτώνετε το Έθνος. 

• Όταν διαβλέπουμε μια επερχόμενη συμφορά, αλλά δεν έχου-
με, δεν γνωρίσουμε να προτείνουμε μια λύση, καταφεύγουμε, 
στο ξεκατίνιασμα και στον καταγγελτικό λόγο. Η πιο εύκολη 
οδός για τους εραστές της εξουσίας. Έχουμε μπουχτίσει, έχου-
με σιχαθεί αυτή την μέθοδο. Αυτό εξηγεί την μεγάλη αποχή από 
τις βουλευτικές εκλογές. Όμως όταν δεν εκλέγεις τον κυβερνή-
τη σου, αφήνεσαι στο έλεος κάθε δημαγωγού, κάθε απατεώνα. 
Αυτό είναι σοβαρό λάθος. 

• Το Κράτος δεν μπορεί να παράγει χρήματα. Αυτό το κάνουν 
οι πολίτες με την δραστηριότητα τους, με την εργασία τους. Οι 
κυβερνήσεις που θέλουν τους πολίτες κρατικοδίαιτους εργάτες 
τους οδηγούν στην φτώχια και την ταπείνωση. Οι λαϊκιστές, οι και-
ροσκόποι, οι λιγούρηδες, οι απατεώνες, είναι παράσιτα που ζουν 
ευαγγελίζοντας αυτήν την αυταπάτη. 

• Η συνεχής μείωση των συντάξεων, με παράλληλη αύξηση των 
φόρων, είναι ηλίθια οικονομική συνταγή που εξοντώνει την με-
σαία τάξη, αφού και οι μισθοί των όσων εργαζομένων συνεχώς 
μειώνονται. Με αυτή την τακτική και η Ευρώπη θα σταματήσει 
την χρηματοδότηση προς την Ελληνική κυβέρνηση, οπότε του 
χρόνου πάμε για εκλογές, λίγο πριν, λίγο μετά το Πάσχα.

t Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η Ι.Λ.Ε.Α. θα επισκεφθεί κομβικούς 
προορισμούς ιστορίας της πατρίδας μας, από την αρχαιότητα και 
το Βυζάντιο στην επανάσταση και στη γερμανική κατοχή. Πρώτον 
την Αρχαία Αντίκυρα. Δεύτερον τη Μονή Οσίου Λουκά.Τρίτον, το 
ηρωικό Δίστομο. Οδηγοί μας ιστορικές λεπτομέρειες της περιοχής 
θα είναι ο Διστομίτης λαογράφος Στάθης Σταθάς και η Διστομίτισα 
αρχαιολόγος ζωγράφος και λόγια Μαντώ Παπαϊωάννου. 

t Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015, η Ενοριακή Δράση, του Ιερού 
Ναού Μεγίστων Ταξιαρχών, περιοχής Χαραυγή, θα πραγματοποιή-
σει απογευματινό προσκυνηματικό περίπατο στην Ι.Μ. Αναλήψεως 
και στην Ι.Μ. ή Μήτηρ του Αγαπημένου στα Σκούρτα. Τιμή εισιτηρί-
ου 10 ευρώ. Ώρα αναχώρησης 3 το μεσημέρι.

t ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ 2015 του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών την 
Παρασκευή 9 & το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9:00 μ.μ. 
στο κλειστό γυμναστήριο Αχαρνών «ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΟΛΙΔΗΣ» (Ελευθε-
ρίου Φυτά 5 - Αχαρνές) παρέα με τα συγκροτήματα των ΠΕΤΡΟΥ 
ΜΑΡΟΥΛΗ την Παρασκεύη 9/10 και ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗ και ΔΙΟ-
ΝΥΣΗ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ το Σάββατο 10/10.

t Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 12 το πρωί στον Ι. Ναό Κοιμήσε-
ως Θεοτόκου Αχαρνών, θα τελεστεί ο Αγιασμός της ενάρξεως των 
Κατηχητικών μας Συναντήσεων για τα παιδιά της ενορίας. Περιμέ-
νει τους μικρούς αλλά και μεγαλύτερους μας φίλους στην αγκαλιά 
της Ενορίας με πολλή αγάπη, χαρά και όρεξη για μια όμορφη και 
δημιουργική κατηχητική χρονιά, που στόχο έχει την εν Χριστώ δια-
παιδαγώγηση των παιδιών μας στην σύγχρονη κοινωνία. 

t Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός καί το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών σας προσκαλούν στη 
συναυλία-αφιέρωμα «90 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης» που διοργα-
νώνεται με αφορμή τα γενέθλια του συνθέτη, επίτιμου δημότη 
Αχαρνών. Η χορωδία των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, 
υπό τη διεύθυνση του Αιμίλιου Γιαννακόπουλου, θα ερμηνεύσει 
γνωστές και αγαπημένες συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη.ΚΥΡΙΑ-
ΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ώρα 19:30. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΑΙΘΟΥ-
ΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ). Είσοδος ελεύθερη

t Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αυλιζας σάς ανακοινώνει τη δημιουργία 
θεατρικής ομάδας ενηλίκων. Η εποικοδομητική ψυχαγωγία, η ανά-
δειξη ταλέντων και η ικανοποίηση κρυφών επιθυμιών δεν έχουν 
ηλικία! Για δηλώσεις συμμετοχής απευθύνεστε στα γραφεία του 
Συλλόγου, Πρέσπας και Ψαθά, πρωινές ώρες ή καλείτε για περαι-

τέρω πληροφορίες: Κυριακίδη Ιωάννα: 698 89 33 992. Πετριδου 
Άννα: 697 931 57 31.

t Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυ-
χοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Αχαρνών «Διέξοδος» ενημερώνει 
ότι, στα πλαίσια του Προγράμματος Υποστήριξης της Οικογένει-
ας, πρόκειται να υλοποιήσει μία Ομάδα Γονέων 6 δίωρων συναντή-
σεων με γονείς παιδιών Π/βάθμιας Εκπαίδευσης. Οι συναντήσεις 
θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Κέντρου και ημέρα Δευτέρα 
κατά τις εξής ημερομηνίες:12,19,26 Οκτωβρίου και 09, 16, 23 Νο-
εμβρίου 2015 και ώρα 17:00 – 19:00. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα 
γίνουν δεκτές ως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015. 

t 3 Οκτωβρίου 1980 - 3 Οκτωβρίου 2015. 35 ολόκληρα χρόνια 
συμπληρώθηκαν από την ίδρυση του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών. 
35 χρόνια γεμάτα πολιτισμό, γεμάτα Κρήτη. Το μήνυμα του Συλλό-
γου είναι : « Όλοι εμείς εδώ, συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο και το 
ίδιο πάθος, την προσπάθεια να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας 
κληρονομιά, τα ήθη και τα έθιμα του νησιού μας, την αγάπη και τη 
συμπαράσταση στο συνάνθρωπό μας. Σας υποσχόμαστε ότι θα συ-
νεχίσουμε μέχρι τα 100 και βάλε. Χρόνια μας πολλά».

t Με 181 ψήφους, ο Νίκος Βούτσης αναδείχθηκε στο αξίωμα του 
Πρόεδρου της Βουλής. Υπέρ της υποψηφιότητας του Ν. Βούτση - 
σε σύνολο 297 ψηφισάντων βουλευτών - ψήφισαν 181 βουλευ-
τές, ενώ καταμετρήθηκαν 113 λευκά ψηφοδέλτια και στην κάλπη 
βρέθηκαν τρία άκυρα ψηφοδέλτια. Από την ψηφοφορία απουσί-
ασαν ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, ο 
πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος και ο βου-
λευτής των ΑΝΕΛ, Νίκος Νικολόπουλος. 

t Ψήφο εμπιστοσύνης πήρε η κυβέρνηση με 155 «ναι» 144 «όχι», 
ενώ ψήφισαν συνολικά 299 βουλευτές. Η ψηφοφορία ολοκληρώ-
θηκε στις 01.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2015, 
ενώ πριν ξεκινήσει ο Νίκος Βούτσης ενημέρωσε ότι κατά τη διαδι-
κασία μίλησαν συνολικά 152 άτομα. Ψήφο εμπιστοσύνης έδωσαν 
στην κυβέρνηση μόνο οι βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.

t Με ανάρτηση στο facebook ο Κώστας Καλογράνης ενημερώνει 
τους φίλους του πως τερματίζει την συνεργασία το με το Γιάννη 
Τσιρώνη στο Υπουγείο Περιβάλλοντος. Σε αυτή την κυβερνητική 
θητεία δεν θα είμαι συνεργάτης του Γιάννη Τσιρώνη στο υπουργεί-
ο περιβάλλοντος, όπως ήμουν (αμισθί ) στην προηγούμενη φάση. 
Δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Βοήθησα όσο μπορούσα στην προη-

γούμενη φάση αλλά όλα έχουν ένα τέλος. Ως εκ τούτου, όλοι οι 
φίλοι μπορούν να επικοινωνούν αρμοδίως. 

t Ευχαριστώ τους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, εκπρο-
σώπους των οικισμών και των οικοδομικών συνεταιρισμών, ομάδες 
πολιτών που ασχολούνται με την ανακύκλωση, για τα καλά τους 
λόγια, για την προσπάθεια που έγινε.

 t Έναρξη μαθημάτων στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 
μουσικής της Μητροπόλεώς μας. Δευτέρα, 5/10, στις 18:00 ο αγια-
σμός και οι εγγραφές στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλατιανής 
Ιλίου. Σπεύσατε!

Στην ίδρυση Λέσχης Φίλων Κρασιού και Αποσταγμάτων, προχω-
ρούν οι επαγγελματίες Οινολόγοι και χημικοί της Αττικής, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, περιορισμένης ευθύνης, βάση των άρ-
θρων 741 – 78 του Αστικού Κώδικα. Προσωρινός Πρόεδρος, ο συ-
μπολίτης μας Οινολόγος Ιωάννης Μίχας

t Από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 8 μ.μ. στα γραφεί-
α του συλλόγου, Αχαρναίων ιππέων και Μελπομένων Εργατικές 
κατοικίες προφήτη Ηλία Αχαρνών, η έναρξη της νέας χορευτικής 
χρονιάς !! 

t Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 ξεκίνησαν τα χορευτικά 
τμήματα του συλλόγου Αγίου Κωνσταντίνου, Άνω Αχαρνών, για το 
έτος 2015 - 2016. Κάθε Σαββάτο και Κυριακή στην οδό Βιζυηνού 
και Μόλας δίπλα, στο Μίνι Μάρκετ «Πόντος» Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλ: 6973682683 Παναγιώτης Μαράτσης

t Από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε, μέσα από τον Δη-
μοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό του Ηρακλείου Αττικής «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
94FM», η νέα ιατρική εκπομπή «ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ». Την επιμέλεια και πα-
ρουσίαση της εκπομπής θα έχει η Δημοσιογράφος Αθηνά Περρά-
κη. Η εκπομπή θα μεταδίδεται κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. 

t Το ποσό των 300 ευρώ θα λαμβάνουν οι γονείς με χαμηλά ει-
σοδήματα που τα παιδιά τους φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαί-
δευση. Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, 
συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκό-
ων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέ-
κνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το 
ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του εκλεκτού συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις
Από τον Διευθυντή της έκδοσης 
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

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

Γιατί ρατσιστής;
Παρά το δημοκρατικό και φιλελεύθερο πνεύμα που διατείνονται 

οι ανεπτυγμένες πολιτείες ότι τις χαρακτηρίζει διαρκώς παρουσιά-
ζονται φαινόμενα απαξίωσης της διαφορετικότητας και προβολής 
της προσωπικότητας ατόμων που διαφοροποιούνται ως προς την 
καταγωγή, τις αντιλήψεις, τις επιλογές ή τις ικανότητες από αυτό 
που θεωρείται «κανονικό» σε κάθε κοινωνία. 

Ξένοι αντιμετωπίζονται με εχθρότητα και περιθωριοποιούνται, 
κοινωνικές ομάδες πέφτουν θύματα ρατσισμού και κοινωνικού 
αποκλεισμού, οι διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο είναι ένα συ-
χνό φαινόμενο.

Ειδικότερα, ένα τμήμα του πληθυσμού που αρνείται το διαφο-
ρετικό κατατρύχεται από ιδεοληψίες και συμπλεγματικές αντιδρά-
σεις. 

Πιο συγκεκριμένα, η συνεχιζόμενη κρίση του αξιακού συστήμα-
τος οδηγεί στην απουσία γνήσιου πνεύματος ανθρωπισμού ή στην 
υποκριτική μόνο παρουσία του. Μ’ αυτόν τον τρόπο αναβιώνουν 
και ενισχύονται φοβικές αντιλήψεις και ιδεολογίες, οι οποίες επιβε-
βαιώνουν την ανωτερότητα μέσα από τον στιγματισμό του διαφο-
ρετικού. Έτσι, εντείνεται η προσπάθεια της κοινωνίας να κρατήσει 
το συμπαγή της χαρακτήρα επισείοντας απειλές σε όποιον ανήκει 
στις «διαφορετικές» κατηγορίες. 

Οι ανασφάλειες και οι φοβίες οι οποίες τείνουν να εξελιχθούν σε 
ομαδικές ψυχώσεις, οφείλονται στην κρίση φορέων αγωγής και κυ-
ρίως στην απουσία διαλόγου. Η έλλειψη διαλόγου στην οικογένεια 
συντηρεί την καχυποψία του ατόμου απέναντι στο διαφορετικό. 

Πολλές φορές, μάλιστα, ενισχύεται όταν οι γονείς εμφορού-
νται από ακραίες ιδεολογίες. Στερεότυπα και προκαταλήψεις εμ-
φυτεύονται από πολύ νωρίς στη κοινωνική συνείδηση του ατόμου 
και γίνονται αιτίες απόρριψης του διαφορετικού. Ειδικότερα, στην 
εκπαίδευση απουσιάζει το ανθρωπιστικό περιεχόμενο με αποτέ-
λεσμα να ευνοούνται οι κατηγοριοποιήσεις και οι διακρίσεις των 
ανθρώπων. 

Ο αλλιώτικος, λοιπόν, εμπεριέχει εξ ορισμού το διαφορετικό και 
κατ’ επέκταση το επικίνδυνο. Έτσι, χαρακτηρίζεται ως «ασθενής» 
από τα «υγιή» μέλη της κοινωνίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους το διαφορετικό απορρίπτεται, πε-
ριθωριοποιείται, ενώ οι διακρίσεις εξακολουθούν με κάθε μορφή 
να επιβιώνουν και να θέτουν υπό αμφισβήτηση το δημοκρατικό και 
φιλελεύθερο χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών. Γι’ αυτό απαι-
τείται εύρεση τρόπων με τους οποίους θα επιτευχθεί ο στόχος της 
παγκόσμιας ανεκτικότητας και ο σεβασμός της διαφορετικότητας. 

Ωφέλιμος θεωρείται ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των ηθι-
κών αξιών απέναντι στις υλικές και οι άνθρωποι να επιδιώξουν την 
ηθικοπνευματική τους ολοκλήρωση. Αρχικά, λοιπόν, η προσπάθει-
α οφείλει να ξεκινήσει από την οικογένεια. Συγκεκριμένα, με τη δι-
απαιδαγώγηση της νέας γενιάς στο εσωτερικό της οικογένειας και 
με έμφαση στο σεβασμό της ετερότητας και στο πνεύμα ανεκτικό-
τητας θα γίνει κατανοητή από μικρή ηλικία η έννοια του διαφορε-
τικού. Και το σχολείο θα συμβάλλει με ανθρωπιστική παιδεία και 
διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσα από μαθήματα ανθρωπιστικού κυ-
ρίως χαρακτήρα (ιστορία, γλώσσα, θρησκευτικά) αλλά και με προ-
γράμματα ανταλλαγής  μαθητών και ομαδικές εργασίες στις οποίες 
θα συμμετέχουν γηγενείς και αλλοδαποί μαθητές (π.χ. προγράμ-
ματα Erasmus+). 

Ακόμη και η Πολιτεία απαιτείται να λάβει πρωτοβουλίες με σκο-
πό τον περιορισμό ανισοτήτων και τη διασφάλιση της δημοκρατι-
κής λειτουργίας των θεσμών. Πρωταρχικό μέλημα των αρχών κάθε 
κράτους πρέπει να αποτελούν η τήρηση και η διασφάλιση της αξι-
οκρατίας, της ισονομίας και της ισότητας. Αυτά θα οδηγήσουν στην 
ευσυνείδητη και κριτική αντιμετώπιση των κοινωνικών αλλαγών 
που συντελούνται καθώς και στην ανοχή της κοινωνικής ποικιλο-
μορφίας. 

Συμπερασματικά, κάθε άνθρωπος ως μοναδική προσωπικότητας 
έχει τη δική του αναντικατάστατη συμμετοχή στο κοσμικό έργο. Η 
σύνθεση των διαφορών δημιουργεί την αρμονία στον κόσμο σα να 
πρόκειται για μια κοσμική ορχήστρα, η οποία συνθέτει τον οικουμε-
νικό ρυθμό. Έτσι, καθίσταται ομορφιά και αρετή η διαφορετικότη-
τα, ενώ ο άνθρωπος υψώνεται ως αξία πάνω από κατασκευασμένες 
διαφορές και διακρίσεις.        

Σιδηροπούλου Βασιλική
Μαθήτρια του 4ου ΓΕΛ Αχαρνών
Και μέλος της ομάδας Erasmus+

Παιδαγωγική ομάδα  
ERASMUS+ 

 του 4ου ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ 

Αντιμέτωποι με μια ακόμη φοροκαταιγίδα θα έλθουν οι φορολο-
γούμενοι, που εξακολουθούν μέσα στην κρίση να εργάζονται και 
να έχουν εισόδημα.  Η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει στην πιο 
υγιή οικονομικά και αποτελεσματική λύση  της περικοπής των κρα-
τικών δαπανών, εξαπολύει άλλη μια φοβερή φορολογική επίθεση 
στην οικονομία,  βάζοντας στο στόχαστρο τα γνωστά υποζύγια. Τα 
μεσαία και υψηλά εισοδήματα, δηλαδή αυτούς  που εξακολουθούν 
να έχουν εισόδημα και με αυτό το εισόδημα να στηρίζουν την αγο-
ρά, την  ήδη πεθαμένη οικονομία. 

Είναι τα εισοδηματικά στρώματα, που παραμένουν ζωντανά μέσα 
στην πολύ μεγάλη κρίση,  και τα οποία αιμοδοτούν με χίλιες δύο 
θυσίες τα ασφαλιστικά και τα δημόσια ταμεία με την φορολογία, 
αλλά για την κυβέρνηση αποτελούν την εύκολη λεία για φορολό-
γηση από τα εισοδήματα. 

Όπως ισχυρίζεται, ο οικονομολόγος Σπύρος Δημητρέλης, οι σχε-
διασμοί του Υπουργείου Οικονομικών, που θα μετουσιωθούν σε 
αποφάσεις μετά την διαπραγμάτευση με την Τρόϊκα στα μέσα 
Οκτωβρίου, πιστοποιούν για άλλη μια φορά ποιους θεωρούν πλού-
σιους οι κυβερνήτες. 

 Άκουσον – άκουσον, είναι οι φορολογούμενοι, που έχουν ετήσι-
ο εισόδημα άνω των 25 χιλιάδων ή 30.000 ευρώ,  δηλαδή των  φο-
ρολογουμένων  μισθωτών, επαγγελματιών και συνταξιούχων,  που 
έχουν καθαρό  μηνιαίο εισόδημα από 1500 ευρώ και πάνω.  Οι ξε-
διάντροπες και υποχείριες Ελληνικές Κυβερνήσεις των τελευταίων 
ετών οδηγούν τους ημιθανείς Επιχειρηματίες  σε «λουκέτο» των 

Επιχειρήσεων, την αύξηση της ανεργίας και τον οικονομικό στραγ-
γαλισμό των υπολοίπων Ελλήνων. 

Επισημαίνεται επίσης ότι όλα τα εν δυνάμει πολιτικά  κόμματα, 
κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝ.ΕΛ., υπόσχονταν προεκλογικά ότι δεν 
πρόκειται να φορολογήσουν  μισθούς και συντάξεις, ούτε τα μεσαί-
α φορολογικά κλιμάκια. Αντί λοιπόν να έλθουν αύριον, ως Κυβέρ-
νηση, να βρουν χρήματα από περικοπές από το σπάταλο κράτος και 
τα υψηλά εισοδήματα σχεδιάζουν να κτυπήσουν ακόμη μια φορά 
τη μεσαία τάξη μέχρι πλήρως εξαθλιώσεως. 

Ακόμη πιο τρελό και εξοντωτικό θα λέγαμε  είναι το βασικό σε-
νάριο που ακούγεται  για την φορολόγηση των ενοικίων. Προ-
βλέπει ότι το εισόδημα από ενοίκια θα ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ. Αυτό σημαίνει αύξηση του φορολογι-
κού βάρους για όσους έχουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις 
και από ενοίκια.

ΣΗΜΕΡΑ, που καταλάγιασε ο ψεύτικος και λαοπλάνος προεκλογι-
κός αγώνας των κομμάτων, τώρα, οι ψηφοφόροι μπορούν μέσα στις 
μύριες τόσες οικονομικές δυσκολίες  να αναλογιστούν ποια κόμ-
ματα υποσχέθηκαν πολλά και  ποια απέφυγαν να υποσχεθούν ΤΗ 
ΜΑΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ τους, αρκεί να αποσπάσουν την ψήφο 
του Ελληνικού λαού και να βγάλουν τα συμπεράσματα τους. 

Δυστυχώς όμως, τα ψέματα τελείωσαν για τους πολίτες. Κάποιοι 
νόμισαν ότι με την αποχή θα τιμωρήσουν τα κόμματα για την προ-
δοσία τους και την υποτέλεια  της ηγεσίας τους με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις. Απλώς έπαιξαν το παιγνίδι του «Συστήματος». 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Η  Φοροκαταιγίδα 
των κομμάτων Εξουσίας…

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην  Έκθεση Αφίσας  της 

ζωγράφου Εύας Δημώντα.

Η Έκθεση ανήκει στην ενότητα «Τέχνες» και περιλαμβάνει 
αφίσες που φιλοτεχνήθηκαν διαχρονικά από την διακεκριμένη 
ζωγράφο για εκδηλώσεις του ΠΚΘ και άλλων φορέων της κοινό-
τητας Θρακομακεδόνων. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Παρασκευή 16 Οκτω-
βρίου 2015 στις 19.00 και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 17 
Οκτωβρίου 2015 και ώρα 21.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων του ΠΚθ. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Β’ Αντιπρόεδρος                          Η  Γραμματέας
Ανδρέας Παπαματθαίου                  Στέλλα  Τούντα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΤΟΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟ

Αγαπητέ κ. Μαρτίνε,
Θεωρούμε μεγάλη υποχρέωση να σας εκφράσουμε και εγγρά-
φως τις άπειρες ευχαριστίες μας και την εκτίμηση μας για την 
ευγενή και θεάρεστη πράξη σας.
Δια της αυθορμήτου ενισχύσεως σας προς τον Ιερό Ναό μας, 
ήτοι τη χορήγηση του χρηματικού ποσού, προμηθευτήκαμε χα-
λιά για την επίστρωση του δαπέδου ολοκλήρου του Ναού μας, 
που ήταν επιτακτική ανάγκη για εμάς.
Η ευγενής αυτή πράξη σας μας συγκίνησε βαθύτατα και ευχόμε-
θα να είναι ευλογημένη από τον Τριαδικό Θεό και την Παναγία 
Μητέρα Του και πάντα να είναι αρωγός σε εσάς και την οικογέ-
νεια σας.

Μετά βαθύτατης εκτιμήσεως
και της εν Κυρίω αγάπης

Ο  Προϊστάμενος του Ιερού Ναού 
Π. Χαράλαμπος ΤριαντόπουλοςΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Μόρνου και  Βαρδουσίων - Αχαρνές  
ΤΗΛ. 210-2442240

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος  Αγίου Δημητρίου,  ανακοινώνει στα 

μέλη και τους φίλους του, ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή  

το Σάββατο    31 Οκτωβρίου  2015,  στην  Τρίπολη με  περιήγη-

ση  στην  Ιερά Μονή Παναγίας Μαλεβής. 
Ώρα  αναχώρησης 07.00 π.μ. από την εκκλησία  Αγίου Δημητρί-
ου. Λ. Δημοκρατίας  99  -   Αχαρνές.  Τιμή  κατ’ άτομο  15 ευρώ 

Δηλώσεις  συμμετοχής  στα  Γραφεία του Συλλόγου και  στο   

τηλ. 6979 073708.

Ο  Πρόεδρος
Βασίλης   Πετρόπουλος
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Σε εξέλιξη η ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Άνω Λιοσίων

Αγιασμός με απολογισμό για τον 
ένα χρόνο απρόσκοπτης λειτουργίας 

Τον απολογισμό της απρόσκοπτης λειτουργίας του Κολυμβητη-
ρίου για ένα χρόνο, μέσα σε λίγα λεπτά, έκανε ο Πρόεδρος του 
Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού «η Πάρνηθα» Γιώργος Μαυ-
ροειδής, κατά την τέλεση του Αγιασμού, για τη νέα αθλητική χρο-
νιά. 

Το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2015, αμέσως μετά 
τις ευλογίες της εκκλησίας, παρόντων αθλητών και γυμναστών από 
όλα τα Τμήματα του Οργανισμού αλλά και πολλών γονιών που βρέ-
θηκαν κοντά στα παιδιά τους, ο Πρόεδρος κατά το σύντομο χαιρε-
τισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«Οι Γυμναστές αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι του Οργανισμού, 
εκτός από αθλητικό, επιτελούν κι εκπαιδευτικό έργο. Μέσα στον 
ένα χρόνο λειτουργίας του το πρώην ανενεργό κολυμβητήριο αριθ-

μεί σήμερα 900 μέλη και φιλοξενεί 2 αθλητικούς Συλλόγους. Με 
την αμέριστη στήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, των συναδέλφων 
του Δημοτικού Συμβουλίου και κυρίως του Δημάρχου Φυλής Χρή-
στου Παππού που οι παρεμβάσεις του προς την Περιφέρεια είναι δι-
αρκείς και καθοριστικές, προχωράμε βήμα – βήμα στην ενεργειακή 
αναβάθμιση του κολυμβητηρίου». 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς από την πλευρά του, ευχή-
θηκε καλή αθλητική και πολιτιστική χρονιά σε όλους τους αθλητές 
κι ευχαρίστησε με θέρμη τον χορηγό του κολυμβητηρίου, Δημήτρη 
Πατερδή. Η εκδήλωση έκλεισε με επιδείξεις από όλα τα Τμήματα 
του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού, στις οποίες συμμετεί-
χαν τα παιδιά του χοροθεάτρου «Άμυνα» αθλητές του Teakwondo, 
δεκάδες κολυμβητές αλλά και οι χορευτές παραδοσιακών χορών.

Ξεχωριστή υπήρξε και η στιγμή που ο κολυμβητικός σύλλο-
γος «Άλμπαντρος» πρόσφερε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δή-
μου Φυλής, τσάντες με σχολικά είδη, για οικογένειες που τα 
έχουν ανάγκη. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών 
σε συνεργασία με την Ελληνική Σχο-
λή Κυνηγετικής Σκοποβολής (www 
greekshooting gr) του γνωστού προ-
πονητή σκοποβολής Μπάμπη Αιγινήτη, 
διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάρι-
ο την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 
1900 στην αίθουσα του συλλόγου, με 
θέματα: 
1.Ασφαλή χρήση του κυνηγετικού 
όπλου και πρόληψη κυνηγετικών ατυ-
χημάτων
2.Σωστή σκόπευση στο κυνήγι
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Μπά-
μπης Αιγινήτης

ΧΑΡΑ ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
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ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Με τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ 
Γιάννης Κασσαβός στο γραφείο του στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών. Σκοπός της συνάντησης η 
συνεργασία και η στήριξη της πρωτοβουλίας της Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
για την κοινωνική ένταξη των οικογενειών ΡΟΜΑ. 

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης παρουσίασε αναλυτικά στον Δήμαρχο Αχαρνών τη φιλοσοφία 
και τις δράσεις που περιλαμβάνει το Πρότυπο Εκπαιδευτικό Ενταξιακό Πρόγραμμα Δράσης υπέρ 
του παιδιού και της οικογένειας ΡΟΜΑ της Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως. Από 
την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αχαρνών συνεχάρη τον Μητροπολίτη κ Αθηναγόρα για τη σημαντι-
κή πρωτοβουλία, και τόνισε 
ότι ο Δήμος Αχαρνών είναι 
αρωγός σε δράσεις που 
στηρίζουν την κοινωνική 
ένταξη των παιδιών και 
των οικογενειών ΡΟΜΑ. 

Στη συνάντηση παρευ-
ρέθηκαν επίσης η κα Ελέ-
νη Καμπόλη, Διευθύντρια 
του 28ου Δημοτικού Σχο-
λείου ΚΑΠΟΤΑ, και ο Επι-
στημονικός Συνεργάτης 
της Μητρόπολης Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως κ Ανυφαντάκης. 

Συνεργασία του Δήμου Αχαρνών με Αθηνα-
γόρα για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ

Συνάντηση εργασίας 
του Δημάρχου Αχαρνών 

Γ. Κασσαβού με τον Υπουργό 
κ Κουρουμπλή

Προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ Πάνο Κουρουμπλή 
είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός. 

Ο κ Κασσαβός ενημέρωσε τον Υπουργό για τα σοβαρά προ-
βλήματα του Δήμου Αχαρνών και ζήτησε να παρθούν όλες οι 
απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να ληφθούν άμεσα οι σχετι-
κές αποφάσεις. 

Στο τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης 
Κασσαβός δήλωσε: «Στη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ Πάνο Κουρουμπλή συ-
ζητήσαμε διεξοδικά όλα τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν 
τον Δήμο Αχαρνών. Απαραίτητη προϋπόθεση η σχέση εμπιστο-
σύνης, συνεργασίας και κοινής συνεννόησης για τη λήψη των 
κρίσιμων αποφάσεων που θα δώσουν ανάσα και προοπτική στον 
Δήμο μας». 
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«ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2015». Δεκαέξι βραδιές Πολιτισμού και Ψυχαγωγί-
ας. Μια συλλογική προσπάθεια όλου του προσωπικού της Δημοτι-
κής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών η οποία με την ακούραστη 
και συνεχή βοήθεια της Προέδρου Μαρίας Ναυροζίδου είχε επιτυχές 
αποτέλεσμα, που αποδεικνύει ότι στον τόπο αυτό μπορεί και υπάρ-

χει Πολιτισμός. Η ίδια μοιράστηκε την επιτυχία με όλους τους συμ-

μετέχοντες εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες της : 
 Προς τα τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Α. που έλαβαν μέρος καθώς και τους 

χορηγούς των εκδηλώσεων. Προς το θερμότατο κοινό μας δίνει 
δύναμη να συνεχίσουμε με περισσότερες δράσεις και εμφανίσεις 
εντός και εκτός Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εκφράζο-
ντας την αισιοδοξία της για το μέλλον, σημείωσε επιγραμματικά: 

«Τα τμήματα της ΔΗΚΕΑ, είναι σε πλήρη λειτουργία και συνεχώς 
δημιουργούμε νέα, με κύριο στόχο την επαφή των παιδιών με την 
μουσική, το θέατρο, το χορό, την τέχνη… Πιστεύουμε, στηρίζουμε 
και αγωνιζόμαστε για τον Πολιτισμό. 

Από εκεί ξεκινάμε για την κοινωνία του αύριο. Και θα πετύ-
χουμε.»

Με ένα πάρτι γιόρτασαν τα «Χαμογελάκια» τα 10α γενέθλιά 
τους, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην «Αίθουσα Εκθέσεων του 

Δήμου Αχαρνών». Η Κουκλοκατασκευάστρια Αναστασία Κουτσουδά-
κη με την «PouPee-pe -Χειροποίητες Κούκλες» και το βιβλιοπωλεί-
ο «Πετάει πετάει το βιβλίο», χάρισαν κουκλοκατασκευές σε όλα τα 
Χαμογελάκια που ήρθαν και η τελειόφοιτη του Τμήματος Επιστημών 
Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Εμψυχώτρια Σο-
φία Μαυροπούλου έπαιξε μαζί τους τα πιο χαμογελαστά παιχνίδια!!! 
Στη συνέχεια, τα Χαμογελάκια εγκαινίασαν τον καινούργιο ανανεω-
μένο Επιστημονικό τους Ιστότοπο, www.xamogelakia.com και άρχι-
σαν να πετάνε με το μαγικό τους αερόστατο της μάθησης! 

Σήμερα λοιπόν, τα Χαμογελάκια συνεργάζονται με δημόσια και 
ιδιωτικά σχολεία στην Αττική, στην Κεφαλονιά, στην Βοιωτία, στα 
Γιαννιτσά, στην Ηγουμενίτσα, αλλά και με τα Ελληνικά Σχολεία του 

Εξωτερικού «Άγιος Δημήτριος» Μινεόλα, Νέα Υόρκη και Ελληνικό 
απογευματινό νηπιαγωγείο «Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντο» Αστόρια, 
Νέα Υόρκη.

Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, ο Πρό-
εδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Γιώργος Δασκαλάκης κι 
ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Αχαρνών Γιώργος Σιδηρόπουλος. Πα-
ρευρέθησαν επίσης, οι συγγραφείς Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη, 
Μαριλένα Καββαδά, Μαριλίτα Χατζημποντόζη, ο βρεφονηπιακός 
σταθμός «Ονειροχώρα» και ο Βρεφονηπιακός σταθμός «Ο Κόκ. Μύ-
λος» και το βιβλιοπωλείο «Sporos». 

Με τις ευλογίες της εκκλησίας και τον καθιερωμένο Αγια-
σμό που τέλεσε παπά Μιχάλης, αρχίζει η νέα χορευτική χρονιά 

για τον Λαογραφικό – Χορευτικό Σύλλογο «Ο Κόκκινος Μύλος» Η 
εκδήλωση που όπως όλα τα τελευταία χρόνια συμπεριελάμβανε 
και τις τιμητικές βραβεύσεις των παιδιών του Συλλόγου που πέ-
τυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, πραγματοποιήθηκε το 
απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2015, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Δήμου Αχαρνών. 

Φιλόξενος οικοδεσπότης της βραδιάς ο χοροδιδάσκαλος Αχιλ-
λέας Νταγιάντας, αμέσως μετά την τέλεση του Αγιασμού, κα-
λωσόρισε τον κόσμο και τους επίσημους προσκεκλημένους, 
δίνοντας παράλληλα μέσα από την εμπεριστατωμένη το στίγ-
μα της εκδήλωσης.

Εν συνεχεία σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης, βραβεύ-
τηκαν οι εξής επιτυχόντες: Χρύσα Μαρασλή – Οδοντιατρική 

Αθηνών, Ευαγγελία Κοντού – Νηπιαγωγών Πάτρας, Ελένη Πα-

παβασιλείου – Νομική Σχολή 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Μαρία Σκάλτσα – Χαρο-
κόπειο Πενεπιστήμιο Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής, Νίκος Θε-
οδωρόπουλος – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ξεχωριστό κομμάτι της εκδήλωσης κι αληθινό στολίδι της βρα-
διάς οι παραδοσιακοί χοροί που ακολούθησαν, με τα παιδικά και 
γυναικεία Τμήματα καθώς και η ομάδα παραστάσεων, να δίνει επί 
σκηνής, τον καλύτερό της εαυτό. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αντιδήμαρχος 
Αναστάσιος Χίος, η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου, ο 
εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Πολεοδομίας Στέργιος 
Πεδιαδίτης, ο Πρόεδρος της Αρωγής Νίκος Γκασούκας και εκπρό-
σωποι συλλόγων της πόλης μας.

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

 Μύθος αποδεικνύεται, ο φόβος ότι τα φίδια είναι ο υπ’ αριθ-
μόν ένας εχθρός του ανθρώπου. Απεναντίας μπορεί να γίνει ο 
καλύτερος φίλος μας. Το απέδειξε και στην πράξη, ο συμπο-
λίτης μας Νίκος Λιόσης, μέσα στο κουρείο του Λεοντή, της κε-
ντρικής πλατείας. Θαυμάστε την αποκλειστική φωτογραφία.

Τον Καθηγούμενο και Κτήτωρα της Ιεράς Μονής 
της Παναγίας Κανάλας, τον Επίσκοπο Ρωγών κ. κ. Δωρό-

θεο, τίμησε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς στο πε-
ριθώριο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό 
της Γέννησης της Θεομήτορος που τελέστηκαν στις 20 και 
21 Σεπτεμβρίου με το πάτριο ημερολόγιο. 

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης κι απευθυνόμενος στο Γέρο-
ντα Δωρόθεο, ο Δήμαρχος, την παραμονή του εορτασμού 
των Γενεθλίων της Παναγίας, το βράδυ της Κυριακής 20 Σε-
πτεμβρίου, του πρόσφερε εκ μέρους του Δημοτικού Συμ-

βουλίου ένα Ιερατικό Εγκόλπιο. 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φυλής κι εγώ προσω-

πικά, νιώσαμε την ανάγκη να σας προσφέρουμε αυτό το 
δώρο, ως ελάχιστο φόρο τιμής για την πολυετή Διακονία 
σας και το πολύτιμο κοινωνικό σας έργο» επεσήμανε ο Δή-
μαρχος προσφέροντάς του, το εγκόλπιο. 
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Τα δέκα χρόνια της συνεχούς παρουσίας 
του, στο Πολιτιστικό γίγνεσθαι των Θρακο-
μακεδόνων και της πόλης των Αχαρνών γιόρ-
τασε το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 
2015, στο Πνευματικό Κέντρο των Θρακο-
μακεδόνων η Λαογραφική Εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΗΣ». Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα θέλησε να 
τιμήσει όλους εκείνους που έχουν στηρίξει 

το πολιτιστικό του έργο. 

Φιλόξενοι οικοδεσπότες ο Πρόεδρος 
του «Αριστοτέλη» Γιώργος Λιβανός, η 
Γραμματέας Αργυρώ Ζησίμου αλλά 
και όλα τα μέλη του Δ.Σ φρόντισαν 
για την αρτιότητα της βραδιάς. 

Ο Γιώργος Λιβανός έκανε μια επι-
γραμματική αναδρομή στα 10 χρόνια 
δράσης της Λαογραφικής Εταιρίας, 
στους ανθρώπους που στήριξαν την 
προσπάθεια αλλά και στην λειτουργί-
α των πολιτιστικών Τμημάτων. Ξεχω-
ριστή αναφορά έγινε στο Λαογραφικό 

Μουσείο το οποί-
ο όπως επεσήμα-
νε θα ήταν ευχής 
έργον να μετα-
φερθεί σε ένα μεγαλύτερο χώρο. 

Η Αργυρώ Ζησίμου από την πλευρά της 
ανέλαβε το κομμάτι των βραβεύσεων. 
Έτσι ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Ανα-
στάσιο Χίο ο οποίος όπως επεσήμανε στη-
ρίζει με συνέπεια τον «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», αλλά 
και τον τοπικό Τύπο που έχει σταθεί χορη-
γός επικοινωνίας και αφιλοκερδούς προ-

βολής στην πλούσια δράση της Λαογραφικής. 
Μεταξύ άλλων ευχαρίστησε επίσης, τον Ροταριανό 
Όμιλο της Πάρνηθας (στο πρόσωπο του Ιωάννη Φρέ-
ρη), τον επιχειρηματία κ. Ηλιόπουλο, την πολυγραφό-
τατη κ. Βαρβάρα Μπακάλη - Ταβλαρίδη, τη ζωγράφο 
Εύα Δημώντα και πολλούς ακόμη που έχουν στηρίξει 
και εξακολουθούν να συνδράμουν το έργο του «Αρι-
στοτέλη» 

Με λαμπρές τιμές και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η 
Ύψωση του Τίμιου Σταυρού στην ομώνυμη ενορία των Αχαρνών (με το 

πάτριο ημερολόγιο) κατά το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Στις λατρευ-
τικές εκδηλώσεις που συμμετείχε πλήθος πιστών, χοροστάτησε ο Αρχιεπί-
σκοπος κ.κ. Μακάριος. 

Την παραμονή της εορτής το απόγευμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, 
πραγματοποιήθηκε με περισσή κατάνυξη, η Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας, 
με επικεφαλής τη Φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών. Την ακολούθησαν με-
γάλος αριθμός Αρχιερέων, επισήμων κι εκπροσώπων Ποντιακών συλλο-
γών. 

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός ,ο Αντιδήμαρ-
χος Θεόδωρος Συρινίδης, η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου και 

ο κ. Σασαρίδης. 

Άλλη μια επιτυχημένη αιμοδοσία πραγματοποίησε ο 
Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών, την Κυριακή 13 Σεπτεμ-

βρίου, στα ιδιόκτητα γραφεία του Συλλόγου, σε συνεργασία 
με τον Ερυθρό Σταυρό. 

Ευχαριστούμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που 
έδωσαν το παρών. Μη ξεχνάμε πως λίγα μόλις λεπτά από 
τον πολύτιμο χρόνο μας, μπορούν να σώσουν περισσότε-
ρους από έναν ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. 

Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου, Σωτηρίου Αθανά-
σιος, φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την συμμετοχή 
του κόσμου στην προσπάθεια αυτή. 

Στο τέλος πραγματοποιήθηκε μεταξύ των αιμοδοτών κλή-
ρωση για μια κυνηγετική άδεια και τυχερός αναδείχθηκε ο κ. 

Παπαδόπουλος Ιορδάνης του Αλεξάνδρου.

Ηπειρώτικο γλέντι από την Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών, στα 
γραφεία της (Μελπομένου και Αχαρνέων Ιππέων Β, εμπορικό κέντρο 

Προφήτη Ηλία), το βράδυ του Σάββατου 3 Οκτωβρίου 2015. Ξεκίνησε με 
τον καθιερωμένο αγιασμό μας για την έναρξη της νέας χορευτικής και 
ακαδημαϊκής χρονιας, που τέλεσε ο πάτερ Αλέξανδρο από την ενορία του 

Αγίου Πέτρου. Ακολούθως η Ηπειρώτικη 
Ζυγιά του πωγωνήσιου κλαρινίστα Θοδω-
ρή Γεωργόπουλου συνοδευόμενος απο 
τους Μιχάλη Ζάμπα στο λαούτο και στο 
τραγούδι, Σάκη Κάκκο στο ντέφι και τον 
Παναγιώτη Ξυδέα στο βιολί , ήταν εκεί και 
τους διασκέδασαν μέχρι πρωίας....

Τι εντυπώσεις έκλεψαν τα χορευτικά του 
Συλλόγου. Μπράβο σε όλο το Δ.Σ., μπράβο 
στην Πρόεδρο, Μελπομένη Κάραλη. 

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Με ιδιαίτερο σεβασμό γιορτάστηκε η Παγκόσμια 
Ημέρα Τρίτης Ηλικίας από το Δήμο Αχαρνών και το Νομι-

κό Πρόσωπο της ΔΗΦΑ. Σε αυτά τα πλαίσια τιμώντας την 
Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας ο δήμαρχος Αχαρ-
νών Γιάννης Κασσαβός και ο πρόεδρος του Νομικού Προ-
σώπου Γιώργος Δασκαλάκης επισκέφτηκαν τα ΚΑΠΗ της 
πόλης και συνομίλησαν με τα μέλη τους. 

Σε δηλώσεις του ο κ.Κασσαβός τόνισε: «Μέσω των κοι-
νωνικών δομών μας, στεκόμαστε στο πλευρό των ατόμων 
της Τρίτης Ηλικίας, των παππούδων και των πατεράδων 

μας, προσπαθώντας να συμβάλλουμε, στο μέτρο 
των δυνατοτήτων μας, στη βελτίωση της καθημερινό-
τητάς τους. Με τις Κοινωνικές Δομές μας και τα 9 ΚΑΠΗ 
του Δήμου, δίνουμε καθημερινά έναν μεγάλο αγώνα για 
να παρέχουμε φροντίδα, και στήριξη στους ηλικιωμένους 
συμπολίτες μας που αξίζουν τον σεβασμό και της εκτίμη-
σης όλων μας».

Να σημειώσουμε πως την Τρίτη 13 Οκτωβρίου (ώρα 11:
30) - Παραδοσιακό γλέντι αφιερωμένο στην 3η ηλικία για 
τα μέλη 

Στις εκδηλώσεις και στη μεγάλη παρέλαση για τον 
εορτασμό της 194ης Επετείου Άλωσης της Τριπολιτσάς 
συμμετείχε ο Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιο-
σίων «η Γρίζα» εκπροσωπώντας επάξια το Δήμο Φυλής 

Την καθιερωμένη παρέλαση, που πραγματοποιήθηκε το 
πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, τίμησε με την παρου-
σία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλό-
πουλος.

Η παρέλαση ξεκίνησε στις 11.45, με πρώτα να παρελαύ-
νουν τα σχολεία. Ακολούθησαν οι φιλαρμονικές. Μέρος 
πήραν και τα χορευτικά συγκροτήματα της Τρίπολης και 
των Δημοτικών Διαμερισμάτων, καθώς και οι Πρόσκοποι, οι 
Οδηγοί, τα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και τα Σώμα-
τα Ασφαλείας.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10- ∆ΕΥΤΕΡΑ 26/10 
 4ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

Π. ΣΟΥΜΕΛΑ - ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 
ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ - ΜΟΝΗ ΠΑΪΣΙΟΥ - ΜΟΝΗ ΕΦΡΑΙΜ ΠΙΕΡΙΑΣ
Περιλ/ται µεταφορά µε πούλµαν, 3 διαν/σεις µε πρωινό 

σε επιλεγµένο ξενοδοχείο περιηγήσεις - επισκέψεις, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΘΕΡΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ.  

Κόστος εισιτ. 160 ευρώ/άτοµο 
  

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΑΙΓΙΟ -ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ (17Ε /άτοµο)

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11/15 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΑ (18Ε /άτοµο)

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/15 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ –ΑΓ. ΛΑΥΡΑ (16Ε /άτοµο)      

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11/15 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
 ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ-ΛΕΒΙ∆Ι-ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ-ΒΥΤΙΝΑ (15Ε /άτοµο) 

4ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΩΝΣ/ΠΟΛΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11(απόγευµα) - ∆ΕΥΤΕΡΑ 30/11 (βράδυ)
Περιλ/ται µεταφορά µε πούλµαν, 2 διαν/σεις µε πρωινό 

σε επιλεγµένο ξενοδοχείο. Κόστος εισιτ. 150 ευρώ/άτοµο

  *ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 

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
ΟΚΤΩΒΡΗΣ – ΝΟΕΜΒΡΗΣ  2015
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09.00 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, 
για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, 

Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας 

ΣΩΤΗΡΙΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΙΦΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθηνά και Νικόλαος Γκότσης, Δημήτριος και Αικατερίνη Στριφτού
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης και Χριστίνα Γκότση, Γεώργιος και Παναγιώτης Γκότσης, 

Γεώργιος και Κυριακή Στριφτού, Κωνσταντίνος και Αγγελική, Σωτηρία Στριφτού
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Αθηνά και Ζέτα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Σοφία χήρα Σωτ. Παπασωτηρίου, Χριστίνα χήρα Σωτ. 
Παπασωτηρίου, Γεωργία χήρα Αντ. Παπασωτηρίου, 

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 24 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09.00 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου – Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Συζύγου, Μητέρας, 

Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΑΡΑΣΧΗ 
Το γένος Μπούκη

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης 

ΤΑ ΤΕΚΝΑ - ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

ΑΨΙΘΙΑΣ 12 ΑΧΑΡΝΑΙ 13677 - τηλ.: 210 2816075 - FAX: 210 2856197
e-mail: plasticpetbootles@yahoo.gr

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρνές υπέρ αναπαύσεως τής 

ψυχής τού πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΚΡΕΟΥΖΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη και Στυλιανός Σταυράκογλου

Ελένη και Σάββας Γεωργόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φανή, Παναγιώτης, Κωστής, Εβελίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης και Κωνσταντίνα Κρεούζη

Ελένη χήρα Δημ. Βρεττού, Δημήτριος και Αγαθή Κρεούζη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΛΟΥΤΣΗ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11.30 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα – Κοιμητηρίου Κηφισιάς, για την 

ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Συζύγου, Μητέρας, Κόρης, 

Αδελφής και Θείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ - ΒΟΥΤΣΑ 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος 

Ο ΥΙΟΣ: Ιάσωνας - Ηλίας

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Μαρία Καπετάνιου, Δέσποινα Βούτσα

Η ΑΔΕΛΦΗ: Καίτη Καπετάνιου 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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Ï ÊÏÕÌÍÉÙÔÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ôïõ ÃÅÙÑÃÉÏÕ êáé 
ôçò ÓÏÖÉÁÓ ôï ãÝíïò ÐÁÕËÉÄÏÕ ðïõ ãåííÞ-
èçêå óôéò ÓÅÑÑÅÓ êáé êáôïéêåß óôéò Á×ÁÑ-
ÍÅÓ – ÁÔÔÉÊÇÓ êáé ç ÈÅÏÄÙÑÏÕ ÁÈÇÍÁ ôïõ 
ÁËÅÎÉÏÕ êáé ôçò ÐÁÍÁÃÉÙÔÁÓ, ôï ãÝíïò ÌÁ-
ËÅÂÉÔÇ , ðïõ ãåííÞèçêå óôçí ÁÈÇÍÁ êáé êá-
ôïéêåß óôï ×ÁËÁÍÄÑÉ - ÁÔÔÉÊÇÓ èá Ýëèïõí óå 
ãÜìï ðïõ èá ãßíåé, óôçí Áãßá ÖéëïèÝç - Öé-
ëïèÝç  ÁÔÔÉÊÇÓ.

Ï ÐÁÚÔÅÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ôïõ ÃÅÙÑÃÉÏÕ êáé 
ôçò ÐÁÓ×ÁËÉÁÓ ôï ãÝíïò ÓÔÑÁÔÇ ðïõ ãåííÞ-
èçêå óôçí ÁÈÇÍÁ êáé êáôïéêåß óôï ÆÅÖÕÑÉ 
– ÁÔÔÉÊÇÓ êáé ç ÐÁÚÔÅÑÇ ÌÁÑÉÁ – ÊÁËËÉÑ-
ÑÏÇ ôïõ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ êáé ôçò ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ, 
ôï ãÝíïò ÊÁÌÐÏÕÑÇ, ðïõ ãåííÞèçêå óôçí 
ÁÈÇÍÁ êáé êáôïéêåß óôï ÆÅÖÕÑÉ - ÁÔÔÉÊÇÓ èá 
Ýëèïõí óå ãÜìï ðïõ èá ãßíåé,  óôéò Á×ÁÑ-
ÍÅÓ – ÁÔÔÉÊÇÓ

Ï ÓÅÌÉÆÉÄÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ôïõ ÃÅÙÑÃÉÏÕ êáé 
ôçò ÊÕÑÉÁÊÇÓ ôï ãÝíïò ÃÉÄÉÙÔÏÕ ðïõ ãåí-

íÞèçêå óôçí ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ êáé êáôïéêåß 
óôçí ÊÁËÁÌÁÑÉÁ - ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ êáé ç ËÁ-
ÌÐÑÏÕ ÊËÅÏÐÁÔÑÁ ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ êáé ôçò 
ÅËÅÍÇÓ, ôï ãÝíïò ÓÊÁÌÐÁÑÄÙÍÇ, ðïõ ãåí-
íÞèçêå óôçí ÁÈÇÍÁ êáé êáôïéêåß óôéò Á×ÁÑ-
ÍÅÓ – ÁÔÔÉÊÇÓ èá Ýëèïõí óå ãÜìï ðïõ èá 
ãßíåé, óôéò Á×ÁÑÍÅÓ – ÁÔÔÉÊÇÓ.

Ï ÓÊÅÍÔÆÁÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ôïõ ËÁÌÐÑÏÕ êáé ôçò 
ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ ôï ãÝíïò ÅÕÁÃÃÅËÏÕ ðïõ ãåí-
íÞèçêå óôçí ÁÈÇÍÁ êáé êáôïéêåß óôéò Á×ÁÑ-
ÍÅÓ – ÁÔÔÉÊÇÓ êáé ç ÊAÌÐÏÕÑÇ ÅÉÑÇÍÇ ôïõ 
ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ êáé ôçò ÅÕÁÍÈÉÁÓ, ôï ãÝíïò ÐÁÚ-
ÔÅÑÇ, ðïõ ãåííÞèçêå óôçí ÁÈÇÍÁ êáé êá-
ôïéêåß óôéò Á×ÁÑÍÅÓ - ÁÔÔÉÊÇÓ èá Ýëèïõí óå 
ãÜìï ðïõ èá ãßíåé, óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Ãå-
ùñãßïõ óôï ÊÁÌÁÔÅÑÏ – ÁÔÔÉÊÇÓ. 

Ï ËÁÔÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ôïõ ÃÅÙÑÃÉÏÕ êáé ôçò 
ÓÏÖÉÁÓ ôï ãÝíïò ÊÁÔÓÁÂÁÑÇ ðïõ ãåííÞèç-
êå óôçí ÐÑÅÂÅÆÁ êáé êáôïéêåß óôéò Á×ÁÑÍÅÓ 
– ÁÔÔÉÊÇÓ êáé ç ÅËÅÕÈÅÑÉÁÄÇ ÁÍÁÓÔÁÓÉ-
Á ôïõ ÍÉÊÏËÁÏÕ êáé ôçò ÌÁÑÉÁÓ, ôï ãÝíïò 
ÔÓÏËÁÑÉÄÇ, ðïõ ãåííÞèçêå óôçí ÁÈÇÍÁ êáé 
êáôïéêåß óôéò Á×ÁÑÍÅÓ - ÁÔÔÉÊÇÓ èá Ýëèïõí 
óå ãÜìï ðïõ èá ãßíåé, óôçí ÊÁËËÉÈÅÁ – ÁÔ-
ÔÉÊÇÓ. 

Ï ÊÏÕÊÏÑÁÂÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ - ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ 
ôïõ ÁÍÄÑÅÁ êáé ôçò ÌÁÃÄÁËÉÍÇÓ ôï ãÝíïò 
ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇ ðïõ ãåííÞèçêå óôçí ËÁÌÉÁ 
êáé êáôïéêåß óôçí ÍÅÁ ÓÌÕÑÍÇ – ÁÔÔÉÊÇÓ êáé 
ç ÐÁÑÁÓÔÁÔÉÄÏÕ ÌÁÑÉÍÁ ôïõ ÈÅÏÄÙÑÏÕ 
êáé ôçò ÌÁÑÉÁÓ, ôï ãÝíïò ÌÁÍÔÏÕËÉÄÇ, ðïõ 
ãåííÞèçêå óôçí ÁÈÇÍÁ êáé êáôïéêåß óôéò 
Á×ÁÑÍÅÓ - ÁÔÔÉÊÇÓ èá Ýëèïõí óå ãÜìï ðïõ 
èá ãßíåé, óôïõò ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ - Á×ÁÑ-
ÍÙÍ – ÁÔÔÉÊÇÓ. 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι, 1ου ορόφου, στην περιοχή Άγιος Αθα-
νάσιος. Τηλ. 6973 952838. 4Δ130
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, από τον Οκτώβριο Επαγγελματικός χώρος, κατάλληλος 
για Φροντιστήρια, Ιατρεία, Βρεφονηπιακό σταθμό, εξοπλισμένο σε γρα-
φεία και ντουλάπες, πλησίον γηπέδου Αχαρναϊκού, Ιωαν. Βαρελά 21 και 
Σωτ. Πηγαδά. Τηλ. 210 2468851. 6Δ132

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος με πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου – Λυκείου, περιοχών Αχαρνών και Θρακομακεδόνων. Τιμή 
ανά ώρα 10 ευρώ. Τηλ. 6974 385248. 4Δ131.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αγγλικών με μεταπτυχιακό, σπουδές εις Αγγλία και πολυ-
ετή εμπειρία, παραδίδει ιδιαιτέρα μαθήματα για όλα τα επίπεδα.Ειδικά 
μαθήματα για μαθητές, φοιτητές, υποψηφίους Πανεπιστημίων, Ακαδημι-
ών Εμπορικού Ναυτικού και επαγγελματίες. Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασί-
α, Προσιτές τιμές. ΤΗΛ. 6937 855982. 6Δ132
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ έμπειρη, με φροντιστηριακή πείρα, αναλαμβάνει παιδιά 
δημοτικού με μαθησιακές δυσκοιλίες για ιδιαίτερα μαθήματα. Τιμή 5 ευρώ 
την ώρα. Τηλ. 6937 315393.4Δ130
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ  -ΧΗΜΕΙΑ παραδίδονται από έμπειρη καθηγή-
τρια 35 έτους πείρας . Τιμές πολύ προσιτές.  Τηλ.   6988 935604 – 210 
2319153.  5Δ130   
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, με παιδαγωγικές γνώσεις και εμπειρία, ανα-
λαμβάνει την φύλαξη νηπίων και παιδιών και την δημιουργική απασχόλη-
ση, στο δικό της χώρο. Τηλ. 6976 854911. 4Δ129
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με φροντιστηριακή πείρα και 
μεταπτυχιακό, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ. 6946 940798. 4Δ129
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, παραδίδει μαθήματα Γαλλικών. Τιμές πολύ προσιτές. 
Τηλ . 6976389463. 4Δ129
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Άγγλος, με πολυετή Φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6946 136695. 4Δ128
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ, ΠΑΡΑΔΊΔΕΙ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΣΕ 
ΜΑΘΗΤΈς Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 
10Δ130
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια 
30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ 42χρονη, εμφανίσιμη, ευγενική, ζητεί γνωριμία με Έλληνα 
κύριο, 40 έως 45 ετών, με σκοπό τον γάμο. Τηλ. 6981 035626. 4Δ131

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

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

 Το Δικηγορικό Γραφείο, 
Σταυρούλα Ι. Αλικάκου & Συνεργάτες, 

 ðáñÝ÷åé åîåéäéêåõìÝíåò íïìéêÝò õðçñåóßåò , ðïõ áöïñïýí óôç äéáäéêáóßá ÊôçìáôïãñÜöçóçò. 
ÁíáëáìâÜíåé óýíôáîç äçëþóåùí éäéïêôçóßáò óôï Åèíéêü Êôçìáôïëüãéï ãéá áêßíçôá, áéôÞóåùí 

äéüñèùóçò êôçìáôïëïãéêþí åããñáöþí, äéüñèùóçò ãåùìåôñéêþí óôïé÷åßùí, äéüñèùóçò ðñïäÞëïõ 
óöÜëìáôïò, åíóôÜóåùí åíþðéïí áñìïäßùí Åðéôñïðþí ÅíóôÜóåùí ôïõ Êôçìáôïëïãßïõ êáé 

Äéêáóôçñßùí êáèþò êáé íïìéêÞ äéåõèÝôçóç êÜèå áìöéóâÞôçóçò ó÷åôéêÜ ìå áêßíçôá.
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11/10/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Μπόσκιζας 13. 
ΤΗΛ. 210 2444418

12/10/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Εθν. Αντιστάσεως 117. 
ΤΗΛ. 210 2442311
13/10/2015 ΤΡΙΤΗ
 ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 

Πάρνηθος 102. 
ΤΗΛ. 210 2476440

14/10/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Δεκελείας 10. 
ΤΗΛ. 210 2460652

15/10/2015 ΠΕΜΠΤΗ
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Πάρνηθος 102. 
ΤΗΛ. 210 2476440

16/10/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Λεωφ.Θρακομακεδόνων 242. 
ΤΗΛ. 210 2435820

17/10/2015 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ 

ΕΥΔΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 
ΤΗΛ. 210 2404494

18/10/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Σαλαμίνος 36. 
ΤΗΛ. 210 2463245

19/10/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
Εθν. Αντιστάσεως 20. 

ΤΗΛ. 210 2409494

20/10/2015 ΤΡΙΤΗ
ΖΕΡΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγίου 

Διονυσίου 36. 
ΤΗΛ. 210 2441644

21/10/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΒΑΡΔΑ-ΔΕΔΕ ΕΙΡΗΝΗ 

Δεκελείας 51. 
ΤΗΛ. 210 2448377

22/10/2015 ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Αγίου 

Πέτρου 27. 
ΤΗΛ. 211 7000902

23/10/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ 

Πλ. Θρακ/δόνων 
Εμπ.Κέντρο. 

ΤΗΛ. 210 2432259
24/10/2015 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Πάρνηθος 41. 
ΤΗΛ. 210 8087990

25/10/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π. Μελά 1. 

ΤΗΛ. 210 2469362
26/10/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 

Κορδελιού & Βαρελά Άγ. 
Διονύσης. Τ.210 2476847

27/10/2015 ΤΡΙΤΗΠΑΓΩΝΑΣ 
ΣΠΥΡΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 

5 .ΤΗΛ. 210 2467156
28/10/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λαθέας 
56. ΤΗΛ. 210 2477556
29/10/2015 ΠΕΜΠΤΗ

ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ Πάρνηθος 
121. ΤΗΛ. 210 2465660

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ
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

Μαρσώνη Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου
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  11- 10- 2015 έως 29- 10- 2015
Στις εφημερίες των Φαρμακείων, διανυκτερεύει ένα κάθε βράδυ

Τηλ.: 698 5861 697

Εργαστήριο Δίσκων Μνημοσύνων
και Διακοσμητικών

Είμαστε στο κέντρο του Μενιδίου, οδός Καποδιστρίου 16, 
Τηλ.. 210 2445140, κινητό 6945 342711, Τηλ. οικίας 210 6546780 

Τώρα πλέον στο Μενίδι 
λειτουργεί εργαστήριο 
που μπορεί να αναλάβει, 
κατά τον καλύτερο τρόπο, 
την τελετή μνημόσυνου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ 
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

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΑΧΑΡΝΕΙΣ»
Έδρα : Ευρυτανίας 2 - Αχαρνές. 

Τηλ 210 2666337

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Στις 15 Νοεμβρίου 2015, 

πάμε στο Θέατρο Badmiton

Ο Πολιτισμικός Σύλλογος 
«Αχαρνείς», θα πραγματοποιήσει στις 
15 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή 

(20.30 μ.μ. η έναρξη της 
παράστασης) επίσκεψη στο Θέατρο 

Badmiton, για την Θεατρική 
παράσταση «Μάμα Μία».

Μία υπερπαραγωγή υψηλού κόστους 
με ορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Ο Σύλλογος μας, κατάφερε, για άλλη 
μια φορά να πετύχει συμφέρουσα 

τιμή για έκαστο άτομο. 
Η αποπληρωμή των εισιτηρίων όπως 
μας το ζήτησε το Θέατρο, θα γίνει 

μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2015.
Σε συνεργασία με το Γραφείο Ταξιδί-
ων «ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΤΟΥΡΣ», η αναχώρηση 

θα γίνει από ώρα 19.00 μ.μ. 
έως 19.30 μ.μ. από τα σημεία 

που συνήθως γίνεται 
η περισυλλογή των ατόμων. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6977 197710.

Για το Δ.Σ. 
Η Γραμματέας 
Αλίκη Λεφάκη 
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Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

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

t Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
t Έλεγχος ιλίγγου t Εμβοών 

-tΑλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 tΘεραπεία Ροχαλητού

t Διαταραχές φωνής t 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
tΠιστοποιημένος στον Υπέρηχο Καρδιάς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
t Ειδικευθείς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών.
t Διενεργεί Στεφανιογραφία και Αγγειοπλαστική μέσω της καρκιδικής αρτηρίας (χέρι), 

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

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