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Στο έλεος της βροχής οι Αχαρνές
Ένα χρόνο, ακριβώς, μετά τις 

καταστροφικές πλημμύρες που 
ο Δήμος κηρύχτηκε σε έκτακτη 
ανάγκη, η πόλη των Αχαρνών ζει 
τον ίδιο και χειρότερο εφιάλτη 
καθώς τα προβλήματα είναι πολ-
λαπλάσια και εντονότερα. Συγκε-
κριμένα, δεκάδες αυτοκίνητα και 
οδηγοί, εγκλωβίστηκαν σε όλους 

τους κεντρικούς δρόμους. Επιπλέον, προβλήματα σημειώθηκαν στην 
πλειοψηφία των σχολικών μονάδων, ενώ το οδικό δίκτυο αντιμετωπί-
ζει σοβαρές ζημιές. Παρά την ετοιμότητα που επέδειξαν οι υπηρεσια-
κός μηχανισμός του Δήμου Αχαρνών. 

Λακωνικό και πολύ εύστοχο το σχόλιο, του δημοτικού συμβούλου 
Μιχάλη Βρετού, τα λέει όλα: «Άλλος ένας τραγικός απολογισμός μετά 
τη χθεσινή βροχή. Αντιληπτή φυσικά η απογοήτευση, αλλά και η αγα-
νάκτηση του κόσμου. Τώρα θέλει γενναίες αποφάσεις και να μπει επι-
τέλους από τη Δημοτική Αρχή η επικεφαλίδα Αντιπλημμυρικά έργα».

Παράταση έως τις 2 Νοεμβρίου 2015 
στο Κτηματολόγιο

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογρά-
φηση ΑΕ» στις 15/10.2015, δίνεται παράταση δύο εβδομάδων για την 
υποβολή αιτήσεων διόρθωσης ή ένστασης κατά των κτηματολογικών 
στοιχείων στους Δήμους Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, ‘Ανω Λιοσίων, 
Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Καματερού, Φυλής & την κοινότητα Κρυ-
ονερίου. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015, η προθεσμί-
α υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων. 

Το ωράριο λειτουργίας (από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου) είναι: καθημερι-
νά 9:00 έως 17:00 και κάθε Τετάρτη 09:00 έως 20:00

Αίτημα για χρονική παράταση δύο μηνών, στην υποβολή διορθώ-
σεων και ενστάσεων κτηματολογικών στοιχείων στον Δήμο Αχαρνών 
– Θρακομακεδόνων υπέβαλε στην «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογρά-
φηση Α.Ε.» ο Δήμος Αχαρνών, που θα επικυρώσει και με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.. 

Υπεγράφη η σύμβαση για την 
ηλεκτροκίνηση Σ.Κ.Α. - Πειραιά 

Το φθινόπωρο του 2016 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες 
για την ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Πειραι-
άς – Αθήνα, μετά την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Ολο-
κλήρωση αναβάθμισης διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής 
γραμμής στο τμήμα Σιδηροδρομικός Σταθμός Πειραιά – Έξοδος Σιδη-
ροδρομικού Σταθμού Αθηνών», μεταξύ της νέας διοίκησης της ΕΡΓΑ 
ΟΣΕ Α.Ε και της Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε -ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Το έργο, αξίας 13,6 εκατ. ευρώ, συνοπτικά περιλαμβάνει βελτίωση 
του σιδηροδρομικού δικτύου, ανακαίνιση του Σιδηροδρομικού Σταθ-
μού Αθηνών με νέες αποβάθρες, στέγαστρα, διαβάσεις πεζών κτλ.

Επίσης προβλέπεται ανακαίνιση και σε όλους τους σταθμούς Πει-
ραιά – Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών, καθώς και δημιουργία νέων 
στάσεων για τις ανάγκες του Προαστιακού.

Οι μικροπαρεμβάσεις στην Κεντρική 
πλατεία Αχαρνών που ξεκίνησαν αρχές 
Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ολοκληρω-
θούν τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο υπάρ-
χει ένα θολό τοπίο, σχετικά με το πως θα 
γίνει πιο ελκυστική σε νέους επισκέπτες 
ώστε να πετύχουν οι στόχοι ανάπλασης 
και διαμόρφωσης.

Ήδη στο μισό της πλατείας ξηλώθηκαν 
τα παλιά παρτέρια, δημιουργήθηκε μεγά-
λος διάδρομος που ενώνει τη κέντρο της 
πλατείας με τις οδούς Παρνηθος και Δε-
κελείας. Φτιάχτηκαν νέα παρτέρια και φυ-
τεύτηκαν και τέσσερα καινούρια δένδρα. 
Τοποθετήθηκαν επίσης και νέα φωτιστι-
κά σώματα.

Η απορία τι θα γίνει στο μέλλον, πως 
θα αξιοποιηθεί προς όφελος όλων, κα-
ταστηματαρχών και δημοτών, παραμέ-
νει αίνιγμα. 

Στο σημείο αυτό έρχεται η παρέμβαση 
- δήλωση, της Προέδρου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης, Μαρίας Ναυ-
ροζίδου, που έχει την αρμοδιότητα των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου, να 
ξεκαθαρίσει την κατάσταση, γύρω από τι 
μέλει γενέσθαι, από εδώ και πέρα. 

Την ενδιαφέρουσα δήλωση της, την με-
ταφέρουμε αυτούσια και χωρίς σχόλιο. 

«Σε μια εποχή που η πολιτιστική δραστηρι-
ότητα αποτελεί ουτοπία, στο ΔΗΜΟ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ σχεδιάζουμε επιτελικά το παρόν και το 
μέλλον της πολιτιστικής μας άνθησης.

Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. έχοντας στο ενεργητικό της 
ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δραστηριο-
τήτων και καλλιτεχνικών μαθημάτων, που 
περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μουσικής 
και μουσικών οργάνων, σύγχρονους χο-

ρούς και κλασσικό μπαλέτο, μαθήματα 
γυμναστικής, ζωγραφικής και φωτογρα-
φίας, αποτελεί εστία πολιτισμού για τον 
Δήμο μας.

Θέλουμε και μπορούμε να αναδείξου-
με μέσω της ΔΗ.Κ.Ε.Α. τις σύγχρονες πο-
λιτιστικές ευαισθησίες των συμπολιτών 
μας, θέση που απηχεί και τη νέα Δημο-
τική Αρχή.

Ένας ακόμη λόγος είναι η πληθώρα πο-
λιτιστικών φορέων της πόλης μας, που θα 
μπορούν να εκφραστούν και να προβάλ-
λουν τις δραστηριότητες τους.

Ο Δήμος μας μπορεί να αποτελέσει το 
βάθρο κάθε πολιτιστικής και όχι μόνο προ-
σπάθειας.

Μπορούμε να προγραμματίσουμε εκδη-
λώσεις για κάθε εβδομάδα, χορευτικές , 
θεματικές, ομιλίες, εκθέσεις, προβολές 
κλπ, πέραν των εθιμοτυπικών, Χριστού-
γεννα , Πρωτοχρονιά, Φώτα, Αποκριά , Πά-
σχα, Πανηγύρι Ζωοδόχου πηγής κλπ.

Η Κεντρική Πλατεία, με την νέα μορφή 
της, μπορεί να μετατραπεί σε Κέντρο Πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων , που θα βοηθήσει 
και στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς. 

Η ΔΗ.ΚΕΑ. μπορεί και θα γίνει το κατ’ 
εξοχήν πολιτιστικό βάθρο της ευρύτε-
ρης περιοχής. Το πιστεύουμε όλοι και θα 
προσπαθήσουμε την ανάδειξη του ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ σε επίκεντρο των εκδηλώσεων 
στην Αττική».

Αισιόδοξη παρέμβαση της Πρόεδρου της Δ.Η.Κ.Ε.Α. 
Μαρίας Ναυροζίδου, ξεκαθαρίζει το «θολό τοπίο» της Πλατείας.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

• Στόχος η καθημερινή προσέλευση εκατοντάδων ντόπιων 
 Επισκεπτών αλλά και από τους γύρω Δήμους
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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 
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E-mail:nioras@gmail.com και acharnaiki@gmail.com

Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ 

 … Στη  Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. ο 
Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ΣΙΝΖΟ ΑΜΠΕ, 
ανακοίνωσε πως η χώρα του θα διαθέσει το 
ποσό των 1,6  δις δολαρίων προκειμένου να 
παράσχει βοήθεια στους Σύριους και τους 
Ιρακινούς, που έχουν εγκαταλείψει τις πα-
τρίδες τους, απορρίπτοντας όμως την ίδια 
στιγμή το σενάριο να παρέχει άσυλο και να 
γίνει η Ιαπωνία χώρα υποδοχής πληθυσμών 
από την Μέση Ανατολή. 

Άξιο αναφοράς είναι ότι η Ιαπωνία το προ-
ηγούμενο έτος δέχθηκε μόλις 11 από τους 
5.000 αιτούντες άσυλο, κάτι το οποίο δεν την 
εμπόδισε να τριπλασιάσει  την οικονομική ενί-
σχυση  προς τους αιτούντες άσυλο κατά 810 
εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με πέρσι.

Στην συνέντευξη  τύπου, που παραχώρη-
σε στην Νέα Υόρκη, εξήγησε τους λόγους 
για τους οποίους η χώρα του τηρεί αυτή 

την στάση, σημειώνοντας πως η Ιαπωνία 
έχει σημαντικά προβλήματα στο εσωτερι-
κό της χώρας.  

Τόνισε πως : «Είναι θέμα ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ. 
Θα έλεγα  προτού δεχθούμε μετανάστες  
και πρόσφυγες, θα πρέπει να ενεργοποιή-
σουμε περισσότερο τον γυναικείο πληθυ-
σμό, τους ηλικιωμένους και θα πρέπει να 
αυξήσουμε τον αριθμό γεννήσεων.  Είναι 
πάρα πολλά  πράγματα που πρέπει να διευ-
θετήσουμε προτού δεχθούμε μετανάστες». 

«Κοινώς, ο Σίνζο Άμπε, σε απάντηση όλων 
αυτών των δήθεν ανθρωπιστών της Ευρώ-
πης διαφυλάσσει  το μέλλον της χώρας 
του, προβλέποντας πως αν εισέλθουν πα-
ράνομοι μετανάστες οι αιτούντες άσυλο 
στην Ιαπωνία, το Έθνος του θα ΕΞΑΦΑΝΙ-
ΣΤΕΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ. 

Η Ιαπωνία αποτελεί μία από τις μεγαλύτε-

ρες οικονομίες του πλανήτη και όμως αδυ-
νατεί   να περιθάλψει τις χιλιάδες ορδές 
αλλοφύλων στο εσωτερικό της.  

Ουδέποτε κανείς δεν χαρακτήρισε την Ια-
πωνία ως Ρατσιστική και Φασιστική, γιατί 
θέλησε να διαφυλάξει στο ακέραιο τα προ-
νόμια τους λαού της.

Στην Ελλάδα των μνημονίων από  την 
άλλη, που αδυνατεί να θρέψει τα ίδια της  
τα παιδιά, πραγματοποιείται  η μεγαλύτε-
ρη γενοκτονία όλων των εποχών. Ο αριθ-
μός των γεννήσεων πλέον άμεσα εξαρτάται  
από την οικονομική εξαθλίωση και φαίνεται 
πως όποια  Ελληνόπουλα  γεννιούνται,  το 
μέλλον τους διαγράφεται αβέβαιο βιολογι-
κά και πνευματικά. 

Επιτέλους, δεν θα βρεθεί, έστω και ένας 
Έλληνας Πρωθυπουργός, να μιμηθεί τον 
Ιάπωνα συνάδελφο του; 

Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας: Ούτε ένας, 
λαθρομετανάστης στην πατρίδα μας!

Οι τέσσερεις υποψήφι-
οι θεματοφύλακες μιας 

απαρχαιωμένης νοοτροπίας, ενός αναχρο-
νιστικού συστήματος διακυβέρνησης, βρί-
σκονται στην αφετηρία διεκδίκησης ενός 
παράγοντα εξουσίας, που τα πρότυπα και η 
ουσία της πολιτικής του βασίζονται σε τα-
κτικές και αντιλήψεις των αρχών του περα-
σμένου αιώνα. 

Τι και ποιούς εκπροσωπούν οι φιλόδο-
ξοι υποψήφιοι αρχηγοί, ποια είναι τα κοι-
νά στοιχεία και ποιες οι διαφορές που τους 
ωθούν να θέλει ο καθένας για τους δικούς 
του ξεχωριστούς και σπουδαίους λόγους, 
να αναλάβει τα ηνία μιας παράταξης που δι-
αχρονικά πολλά δεινά προξένησε και ελάχι-
στα ωφέλησε.

Και τι δεν έκανε η παράταξη για να κρα-
τήσει τη χώρα στον «Ελεύθερο» Κόσμο, από 
τη παράδοση της διακυβέρνησης στον Με-
ταξά, τη συμμετοχή στελεχών της σε κατο-
χικές κυβερνήσεις, τη νίκη στον εμφύλιο, 
την επαναφορά των φρικτών κολαστήριων, 
τις δολοφονίες αγωνιστών της αριστεράς, 
τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, 
τη  προετοιμασία που άνοιξε το δρόμο για 
τη χούντα των συνταγματαρχών, τη κυρι-
αρχία των σκοτεινών δυνάμεων δοσίλογων, 
χιτών, ταγματασφαλιτών, μιζαδόρων, δο-
λοπλόκων, τη κυριαρχία του χωροφύλακα, 
του δημόσιου υπάλληλου και του ιερατεί-
ου, κεντρικών ιεροφυλάκων της καθεστη-

κυίας τάξης.
Να παραθέσουμε μερικά επιπλέον θετικά 

όπως η δημιουργία χιλιάδων θέσεων θυρω-
ρών, το χτίσιμο εκατομμύριων αυθαίρετων 
που κοσμούν κάμπους, βουνά  και παρα-
λίες, τη κατασκευή χωματερών σ’ όλη την 
επικράτεια για λόγους αποκέντρωσης, την 
εγκατάλειψη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
στα ακριβά χέρια οίκων δημοπρασιών, την 
αποβιομηχάνιση προς τιμή Γερμανικών, Ια-
πωνικών και άλλων κολοσσών, τη διάλυση 
της αγροτικής παραγωγής για συμπαρά-
σταση στις αναδυόμενες οικονομίες, τη 
κατασπατάληση όλων των Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων υπέρ υμέτερων, πάντα με 
το αζημίωτο.

Να προσθέσουμε την ανικανότητα να 
προγραμματίσει ένα απλό σχέδιο πόλης 
στις αστικές περιοχές που πλημμύρισαν από 
ξεριζωμένους αγρότες, τη πλήρη αδυναμία 
να εκπονήσει έργα όπως το περιουσιολόγι-
ο, το κτηματολόγιο, να οργανώσει αδιάφθο-
ρο, αποτελεσματικό και μη γραφειοκρατικό 
σύστημα δημόσιας διοίκησης, να διαφυλά-
ξει τα δάση, τον αιγιαλό και το φυσικό κάλ-
λος, να προστατέψει τα ποτάμια και ρέματα 
από τη μετατροπή τους σε μεταφορείς λυ-
μάτων.

Για αυτή τη παράταξη που τη λέγανε Λαϊκό 
Κόμμα, στη συνέχεια Ελληνικό Συναγερμό, 
μετά Ε.Ρ.Ε, τώρα  Ν.Δ. σφάζονται στη ποδιά 
της οι νέοι φερέλπιδες επίδοξοι αρχηγοί, ο 

Βαγγέλης που μιλάει τη γλώσσα του λαού 
και στη νοηματική, ο Άδωνης χαρακτηρι-
στικός τύπος μεταλλαγμένου πολιτικού, ο 
Κυριάκος ένας μεταμοντέρνος γουρλής πο-
λιτευτής  αλλά  και ο  αντάρτης Απόστολος, 
που θα δώσει τη μάχη των γενεών μιας και 
έχασαν αυτός και η παράταξη τη μάχη των 
ιδεών!

Οι παραπάνω ανταγωνιστές που με περισ-
σή αβρότητα κονταροχτυπιούνται για την 
αρχηγία ενός παρηκμασμένου οργανισμού, 
που όλοι ανεξαιρέτως θέλουν να αναγεν-
νήσουν οδηγώντας το εκεί  που η θρησκεία 
συναντά την επιστήμη όποτε τη βολεύει και 
μαζί από κοινού παίρνουν τον δρόμο προς 
το κήπο της Εδέμ, κάνοντας απλά μια στάση 
να ξορκίσουν με θρησκευτική επιστημοσύ-
νη τα ζιζάνια της διαδρομής.

Η αποκάλυψη που ξεκίνησε σύντομα θα 
αποκαθηλώσει τη δημαγωγική νοσηρότη-
τα επίδοξων αρχηγών και του κόσμου που 
εκπροσωπούν, θα εκθέσει τα σαθρά επιχει-
ρήματα των 4 υποψήφιων που σε τίποτε ου-
σιαστικό δεν διαφέρουν, αντίθετα η δεξιά 
και κατά συχνή περίσταση ακροδεξιά, συ-
ντηρητική, οπισθοδρομική και αντιλαϊκή νο-
οτροπία αποτελούν κοινό γνώρισμα.

Νέοι και παλιοί επίδοξοι μνηστήρες ενός 
φαραωνικού κατεστημένου, όχι μόνο δεν 
θα προσφέρουν θετικά στον αναγκαίο εκ-
συγχρονισμό της χώρας αλλά το αντίθε-
το, όταν η παράταξη που φιλοδοξούν να 
καθοδηγήσουν αποτελεί ένα ολιγαρχικό, 
παρωχημένο και ξεπερασμένο πολιτικό 
σχηματισμό.

Θέματα Επικαιρότητας 

Οι Επίγονοι της Παρακμής!!!
Γράφει ο Τάσος  Βαρελάς 
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• Το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης Τσίπρα, μας θυμίζει την συ-
νταγή του Χότζα. Πάνω που ο Χότζας έμαθε το γαϊδούρι του να 
μην τρώει, αυτό ψόφησε. Αφού εξοντώσεις τους εργαζομένους, 
από πού θα μαζέψεις έσοδα για να ζήσεις; 

• Μετά τις αγκαλιές του Πρωθυπουργού μας, με την κα Μέρκελ και 
τον κ. Γιούγκερ, ήλθε η ώρα να καταλάβει, τι εννοούσαν οι παπ-
πούδες μας, «φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες». Το Τρίτο 
μνημόνιο είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να μην βγαίνει με τίπο-
τε. Έχουν βέβαια τον σκοπό τους και ο ευρών φωτίζεται.

• Είναι παρανοϊκή και ληστρική η απαίτηση της κυβέρνησης να 
απαιτεί φόρους από τον πολίτη, για ανείσπρακτα εισοδήματα. 
Αυτό επιτείνει την άτακτη χρεοκοπία και την διάλυση της έννο-
μης τάξης. Δηλαδή την καταστροφή της όποιας οικονομίας και 
του συντεταγμένου κράτους.

• Η πηγή της κακοδαιμονίας μας είναι, ότι ενώ ποθούμε όλοι μας 
ισότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, εμείς οι ίδιοι στην πράξη κάνουμε 
το αντίθετο. Ποιος δεν βάζει πολιτικό μέσο ή ποιος δεν λαδώνει για 
να τελειώσει η δουλειά του; Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. 

• Τα Ζόμπι, οι μεταλλαγμένοι του Μάρξ και του Στάλιν, με τις φα-
ντασιώσεις τους μας έφεραν στην σημερινή τραγική οικονομική 
κατάσταση. Η Ελλάδα προορίστε να ζήση, απλά εμείς οι Έλληνες 
θα πεθάνουμε πρόωρα. 

• Κάποιοι συμπολίτες μας με τις σπουδές τους, δημιουργούν μια 
εικονική, μια πλαστή ευφυΐα. Κατά βάθος δεν ξεπερνούν την μετρι-
ότητας και αυτό τους βασανίζει. Είναι στο δρόμο του πληγωμένου 
εγώ. Απορούν γιατί εμείς οι απλοί πολίτες δεν τους δοξάζουμε.

• Όλοι είμαστε περαστικοί από αυτή τη γη που ζούμε. Η μητέρα 
φύση ορίζει ότι οτιδήποτε γεννιέται αργά ή γρήγορα θα πεθάνει. 
Εάν αισθάνεσαι ότι θέλεις να ευεργετήσεις τους συνανθρώπους 
σου, κάνε το με την καρδιά σου χωρίς να υπολογίσεις ανταποδο-
τικό τέλος. 

• Η πεποίθηση της ήσσονος προσπάθειας ότι είναι αρκετή και ότι 
το αριστείο είναι για τους σπασίκλες, είναι καθαρά ισοπέδωση των 
πάντων προς τα κάτω. Πέστε σε έναν αθλητή ότι το να γίνεις πρω-
ταθλητής είναι κόμπλεξ. Σε έναν αριστούχο μαθητή ότι είναι άχρη-

στος. Σε έναν εργατικό άνθρωπο, ότι ο τεμπέλης προκόβει. Οι 
λαϊκιστές έχουν καταντήσει μάστιγα της κοινωνίας μας. 

• Δεν μπορείς εσύ ένας άνθρωπος, όσο ονειροπόλος και αν είσαι, 
να γυρίσεις ανάποδα τον κόσμο. Εσύ είσαι ένας και ο κόσμος εί-
ναι δισεκατομμύρια, ο καθένας με την προσωπική του κρίση. Θα 
καταντήσεις, ή γραφικός, ή απατεώνας, ή λαμόγιο, ή λιγούρης. 
Έτσι είναι η ζωή μας και όποιος την καταλαβαίνει. 

• Όταν θεοποιείς έναν άνθρωπο συνειδητά, από κει και μετά εί-
ναι πολύ δύσκολο να πολεμήσεις και να νικήσεις τον εαυτό σου, 
το εγώ σου. Οι Χριστιανοί θεοποίησαν τον Ιησού. Οι βουδιστές τον 
Βούδα, οι Μουσουλμάνοι τον Μωάμεθ. Ακολουθήσαμε όλοι την 
ίδια διαδικασία. Ο βαθύτερος σκοπός όμως είναι η κυριαρχία επά-
νω στους ανθρώπους. 

• Ο αδελφός της γυναίκας μου, με τον πρώτο εξάδελφο του, στις 
συζητήσεις τους συγκρούονται άσχημα μέχρι αρπάγματος. Εγώ 
λέω στη γυναίκα μου και στον κουνιάδο μου, μα καλέ μου άν-
θρωπε δεν τους ξέρεις τους Αρβανίτες; Εσείς παρακαλώ λύστε το 
πάσλ και πέστε μου το συμπέρασμα σας. Κάτι θα καταλάβω!. 

• Όλες οι πολιτικές θεωρίες γεννιούνται, για να κατακτούν κάποιοι 
συμπολίτες μας την εξουσία και να νέμονται το δημόσιο χρήμα, 
δηλαδή τον κόπο μας. Δεν υπάρχει σωστότερη ή λαθεμένη θεωρία 
γιατί όλες έχουν το ίδιο στόχο. Την κατάκτηση της εξουσίας με νό-
μιμο ή ανορθόδοξο τρόπο. Εμείς τι θέση παίρνουμε; 

• Η θρησκεία βοηθά τους ανήμπορους και πολύ σωστά. Οι πολι-
τικοί βοηθούν τους τεμπέληδες για τα ψηφουλάκια. Οι δανειστές 
τους άσωτους, για να παίρνουν τόκους. Τα Κράτη βοηθούν τους 
όμορους για να μπουν στην οικονομική ζωή τους. Μια αέναη δια-
δικασία. Θεωρώ εξυπνάδα να ζεις έξω από όλους αυτούς με την 
εργασία σου και την αξιοπρέπεια σου. 

• Βρε γυναίκα πολύ λυπητερός ο αναστεναγμό σου. Τι έχεις ; Άσε 

άρχισαν να ασπρίζουν τα μαλλιά μου. Δηλαδή εγώ που είμαι φαλα-
κρός τι πρέπει να κάνω; Να βογκάω; Μην μας κουφαίνεις τώρα!!. 

• Το να μεταβάλουμε την φυσική μας τεμπελιά, σαν θύματα της 
πλουτοκρατίας, προσποιούμενοι τον Αριστερό ή κομμουνιστή. Εί-
ναι πολύ συνηθισμένη πρακτική και πολύ γνωστή. Το πρόβλημα 
είναι πώς να νικήσουμε την φυσική μας τεμπελιά. 

• Καλέ μου άνθρωπε συζητάμε για ένα θέμα. Ακούω την σκέψη 
σου με υπομονή και εσύ ακούς την δική μου. Τίποτε δεν προδικάζει 
ότι εγώ είμαι σωστός και εσύ είσαι λάθος. Απλά εσύ κερδίσεις κάτι 
από την δική μου σκέψη και εγώ από την δική σου. Το μέγα λάθος 
είναι να προσπαθείς βίαια να μου επιβάλεις την δική σου σκέψη. 
Αυτό δεν είναι διάλογος, είναι Φασισμός. 

• Η όποια εμμονή έχει παράγει κάποιος με τον εαυτό του, δεν γί-
νεται να την επιβάλει στους συμπολίτες, βίαια, περιφρονώντας 
την κοινή λογική και το κοινό αίσθημα. Και εάν ακόμη αποδει-
χθεί διαχρονικά σωστή, χρειάζεται εισαγωγή, ωρίμανση και κατό-
πιν εφαρμογή. «Βία ουδέν πράττει». Δεν μιλάμε βέβαια για ψώνια 
και για μαϊμού καθηγητάδες. 

• Δεν αρκεί να γνωρίζεις και να προτείνεις την λύση ενός προβλή-
ματος. Πρέπει να δώσεις έναν οδυνηρό αγώνα, να νικήσεις τους 
αντιπάλους, που με τα κατεστημένα από άλλες εποχές δικαιώμα-
τα, νέμονται τον κοινωνικό κόπο, όπως είναι κλειστά επαγγέλμα-
τα, οι εισφορές υπέρ τρίτων, οι εργατοπατέρες, που μας θεωρούν 
βλάκες, οι επιδοτήσεις για μαϊμού ανάπηρους, οι χωρίς αντικείμενο 
ΔΕΚΟ για το βόλεμα των ημετέρων και ών ουκ έστιν αριθμός. Αυτός 
ο αγώνας είναι άνισος και έχει πολλές απογοητεύσεις. Όμως είναι 
ένας διαρκής αγώνας, ένας σωστός αγώνας.

• Ρίχνουμε πέτρες σε ένα ψηλό δένδρο, για να κατεβάσουμε 
τους καρπούς του, να τους φάμε. Εάν δεν κάνει καρπούς, μας 
αφήνει αδιάφορους. Αυτό συμβαίνει με την πολιτική τους πολιτι-
κούς και τους εκλογείς. Εάν έχουν κάποιον χρήσιμο καρπό, τους 
πετροβολάνε, να πέσει ο καρπός, δηλαδή το όφελος για να ιδιο-
ποιηθούμε. Καλώς ή κακώς έτσι είμαστε.

• Ο κολλητός μου στο ΚΑΠΗ συχνά μου λέει. Χωρίς βούρτσα, η ζωή 
μου είναι άχαρη σαν την τσίχλα δίχως ζάχαρη. Εγώ δυσκολεύομε 
να ερμηνεύσω τα λόγια του. Εσείς πως τα εξηγείτε; 

t Η είδηση της Εβδομάδας είναι οι συνέπειες της καταρακτώ-
δους βροχής, στην πόλη μας, με πολλές υλικές ζημιές, σε κα-
ταστήματα και σε οδοστρώματα. Η ίδιες εικόνες εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια κι όμως κάθε υπόσχεση από την Περιφέρεια, πα-
ραμένει υπόσχεση . Τον Οκτώβριο 2014 πνιγήκαμε
t Τον Φεβρουάριο 2015 πνιγήκαμε..... Τον Σεπτέμβριο 2015 
πνιγήκαμε … Τώρα Οκτώβριος 2015 ξαναπνιγήκαμε (με θύμα 
τούτη τη φορά)! Είναι καιρός η Περιφέρεια να ευαισθητοποιηθεί 
και να υλοποιήσει Άμεσα τον σχεδιασμό !!!! 
t Εξ αιτίας της κακοκαιρίας, η προγραμματισμένη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2015 μεταφέ-
ρεται για τις 26 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00
t Εκτεταμένες ζημιές έχει υποστεί το κτίριο του ΠΕΔΥ (ΙΚΑ) 
στις Αχαρνές από την έντονη βροχόπτωση. Σύμφωνα με τις πρώ-
τες πληροφορίες ο όγκος του νερού που συγκεντρώθηκε στην 
ταράτσα του κτιρίου δεν μπορούσε -λόγω και των βουλομένων 
υδρορροών-να βρει διέξοδο με αποτέλεσμα ν΄αρχίσει να κυλά 
μέσα στο κτίριο διαμέσου σωληνώσεων,τοίχων και ψευδορο-
φών. Τα νερά μπήκαν πρώτα στον δεύτερο όροφο όπου λει-
τουργεί το ΠΕΔΥ και στη συνέχεια βρήκαν το δρόμο τους προς 
τις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ. Εντός ολίγων λεπτών το κτίριο 
που βρίσκεται στη λεωφόρο Κύμης πλημμύρισε στο μεγαλύτερο 
μέρος του, με τις ζημιές να είναι γενικευμένες σε ηλεκτρολογι-
κό υλικό, μηχανήματα και έγγραφα.
t Μία επιπλέον ώρα ύπνου θα κερδίζουμε το πρωινό της Κυ-
ριακής 25 Οκτωβρίου, με την εφαρμογή της χειμερινής ώρας. 
Φέτος η ώρα άλλαξε στις 25 Οκτωβρίου και ώρα 4:00 τα ξημε-
ρώματα της Κυριακής, γυρνώντας τα ρολόγια μία ώρα πίσω, δη-
λαδή να δείχνουν 3:00.
t Η Ι.Λ.Ε.Α. συμμετέχει στον επετειακό εορτασμό του Δήμου 
Αχαρνών για την 28η Οκτωβρίου 1940. Η φωτογραφία της πρό-
σκλησης, καθώς και οι φωτογραφίες, που θα εκτεθούν στην φω-
τογραφική έκθεση προέρχονται από το αρχείο της Ι.Λ.Ε.Α.. 
t Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκθέσεων του 
Δημαρχείου Αχαρνών.
t Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 στο Αθλητικό Κέντρο του 
ΕΟΣ Αχαρνών «Νώντας Νίκας», ο Δημήτρης Μαραγκούλιας, μέ-
λος της Hellenic Rotors, πραγματοποίησε ομιλία - παρουσίαση, 
με σκοπό την ανάλυση και επίδειξη της αεροδιάσωσης σε ορει-

νό περιβάλλον. Απώτερος σκοπός η άριστη συνεργασία επίγειων 
ομάδων και εναέριων μέσων για την επιτυχή διάσωση ατόμων 
που κινδυνεύουν.
t Τραγωδία στις Αχαρνές μετά τον τραγικό θάνατο που βρή-
καν ένας 17χρονος σε τροχαίο που συνέβη επί της οδού Αγ. Δι-
ονυσίου στο ύψος της ΕΥΔΑΠ, το μεσημέρι του Σαββάτου 17 
Οκτωβρίου. Το δυστύχημα έγινε, όταν το το ΙΧ μάρκας Opel που 
επέβαιναν οι 5 νέοι, συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό στο 
ύψος των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ. Το ΙΧ έπεσε στον μαντρό-
τοιχο της ΕΥΔΑΠ με τον οδηγό να χάνει την ζωή του και τους νε-
αρούς επιβάτες να τραυματίζονται σοβαρά. 
t Νέα τραγωδία στις Αχαρνές. 40/χρονος άνδρας νεκρός μέσα 
στο αυτοκίνητό του εγκλωβισμένος από την ορμητική πλημμύ-
ρα, στην οδό Αριστοτέλους και Θεμ. Βαρελά. Η ομάδα «Δημό-
τες των Αχαρνών», εκφράζει τη βαθιά θλίψη, μαζί τους και εμείς, 
τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος, 
που έχασε τη ζωή του από πνιγμό κατά τη μεγάλη νεροποντή. 
Δυστυχώς η ποσότητα του νερού σε συνδυασμό με την χρόνια 
ανεπάρκεια του Δήμου και της Περιφέρειας σε αντιπλημμυρικά 
έργα, μας έφεραν σε αυτό το τραγικό γεγονός.
t Ο Σύλλογος Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Αχαρνών, θα πραγματο-
ποιήσει Γενική Συνέλευση την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 11:30 
π.μ. με θέματα: 1) Ένταξη στο σχέδιο πόλης, 2) Παροχή νερού, 
3) Ενημέρωση των μελών σχετικά με θέματα που απασχολούν 
τον Οικισμό. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στον πρόεδρο του 
Συλλόγου Βασ. Γκιούσμα. 
t Διαγωνισμό διηγήματος με στόχο την ανάδειξη και βράβευ-
ση των τριών (3) καλύτερων διηγημάτων μεταξύ συγγραφέων 
του Δήμου Αχαρνών, διοργανώνει το Π.Κ. Θρακ-νων. Η υποβο-
λή διηγημάτων έως και την 31 Μαρτίου 2016. Τα υποβαλλό-
μενα διηγήματα πρέπει να είναι πρωτότυπα, αδημοσίευτα και 
αποστέλλονται ενυπόγραφα στο Π.Κ.Θ. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και 
τους σχετικούς όρους του διαγωνισμού, από έντυπο φυλλάδιο 
που διατίθεται στα Γραφεία του Π.Κ.Θ. - Πλατεία Αριστοτέλους, 
Θρακομακεδόνες.
t Ο Ι.Ν. Κυρίλλου και Μεθοδίου του Ολυμπιακού Χωριού, δι-
οργανώνει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015, ημερήσια εκδρομή 
στην Ιερά Μονή Οσίου Θεοδοσίου και στο Ναύπλιο. Τιμή εισιτη-
ρίου 20 € . Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής στο Τηλ. 210 

2440722 και 6938 887040. 
t Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου, διοργανώνει 
ημερήσια εκδρομή το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015, στην Τρί-
πολη με περιήγηση στην Ιερά Μονή Παναγίας Μαλεβής. Ώρα 
αναχώρησης 07.00 π.μ. από την εκκλησία Αγίου Δημητρίου. Λ. 
Δημοκρατίας 99 - Αχαρνές. Τιμή κατ’ άτομο 15 ευρώ. Δηλώ-
σεις συμμετοχής στα Γραφεία του Συλλόγου και στο τηλ. 6979 
073708.
t Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Άνω Αχαρ-
νών, ανακοινώνει ότι στην περιοχή, υπάρχει ένα γήπεδο Μπά-
σκετ, που περιμένει να γεμίσει με νέα ταλέντα. Όποια παιδιά 
λοιπόν ενδιαφέρονται να προπονηθούν στην νέα ομάδα του 
Συλλόγου Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, και να δηλώσουν 
συμμετοχή, ώστε να μαζευτούν και ο προπονητής να ξεκινήσει 
τις προπονήσεις. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται ας απευθυνθούν 
στον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Αντώνη Παλιούρα και στο Τηλ. 
6983 766398. 
t Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών . O Δήμος Αχαρνών σε 
συνεργασία με την εταιρεία «ΦΑΙΔΡΑ» ξεκίνησε τη δραστηριότη-
τα στον τομέα της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων ει-
δών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
t Σε πέντε σχολεία και 640 μαθητές στις Αχαρνές ξεκίνησε να 
εφαρμόζεται από, σήμερα Πέμπτη, το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ του 
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», με σκοπό τη σίτιση αλλά και την 
προώθηση υγιεινής διατροφής σε δημόσια σχολεία.
t Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης Ηπειρωτών 
Αχαρνών , την ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 11 π.μ. στην 
νέα αίθουσα της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών, ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΙΠΠΕ-
ΩΝ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΟΥ (Β ΄ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΣΤΟ ΛΟΦΟ ) πίσω από το 17ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.
t Στο πλαίσιο των καθιερωμένων συναντήσεων της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους διευθυντές των 
Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων του Δήμου Αχαρνών πραγμα-
τοποιήθηκε συζήτηση με θέμα τον προγραμματισμό των δράσε-
ων για τη νέα σχολική χρονιά, την Παρασκευή 16-10-2015 στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών. Βασικός άξονας 
της συζήτησης, η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και η δια-
σφάλιση των καλύτερων εκπαιδευτικών συνθηκών για τους μα-
θητές και τις μαθήτριες του Δήμου μας.

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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ΑΨΙΘΙΑΣ 12 ΑΧΑΡΝΑΙ 13677 - τηλ.: 210 2816075 - FAX: 210 2856197
e-mail: plasticpetbootles@yahoo.gr
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Ìéá ðñùôüãíùñç åìðåéñßá ãéá üëá ôá ìÝëç ôïõ Ïìßëïõ 
Áèëçôþí TAE KWON DO ÌÅÍÉÄÉÏÕ, áðÝêôçóáí áðü ôçí 

ðáñïõóßá ôçò ÐñùôáèëÞôñéáò ÊïñÝáò SU – JIN SEOL, óå Óå-
ìéíÜñéï ôïõ Ïìßëïõ, ôçí ÐáñáóêåõÞ 9 Ïêôùâñßïõ 2015, óôéò 
åãêáôáóôÜóåéò ôïõ åðß ôçò ïäïý Êùíáóôáíôéíïõðüëåùò 317 
êáé Äçìïêñßôïõ 1 óôéò Á÷áñíÝò.

Ç äéåèíïýò öÞìçò ÐñùôáèëÞôñéá, SU – JIN SEOL, êÜôï÷ïò 

5ï DAN, ÷áéñÝôçóå êáé óõíå÷Üñç ôüóï ôïí ðñïðïíçôÞ Âáìâá-

êßäç Èåüäùñï, üóï êáé ôïõò ÁèëçôÝò ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò, 

ãéá ôéò ðñïóðÜèåéåò ðïõ êáôáâÜëïõí óôçí áíÜäåéîç ôïõ áèëÞ-

ìáôïò TAE KWON DO, åíþ áíáöÝñèçêå óôá íÝá äåäïìÝíá ôïõ 

áèëÞìáôïò êáèþò êáé óôá ìõóôéêÜ ôïõ ðñùôáèëçôéóìïý.
ÅíèïõóéáóìÝíïò ï ÐñïðïíçôÞò Èåüäïñùñïò Âáìâáêßäçò, 

ëßãï ðñéí ôï ôÝëïò ôïõ Óåìéíáñßïõ, áðÝíåéìå óôçí ÊïñåÜôéóá 
ðñùôáèëÞôñéá, áíáìíçóôéêü ôïõ Óõëëüãïõ

Íá óçìåéþóïõìå ðùò ï ¼ìéëïò Áèëçôþí TAE KWON DO , 

Ìåíéäßïõ, áðáñéèìåß 120 åíåñãÜ ìÝëç, ìéêñïýò êáé ìåãÜ-
ëïõò êáé äéáíýåé ôï 22ï ÷ñüíï ëåéôïõñãßáò ôïõ êáé ðñï-
óöïñÜò.

 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÏÌÉËÏÕ: ÂÁÌÂÁÊÉÄÇÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ 

- ÐÑÏÐÏÍÇÔÇÓ TAE KWON DO ÌÅÍÉÄÉÏÕ 

- ÊÁÔÏ×ÏÓ ÌÁÕÑÇÓ ÆÙÍÇÓ 6ï DAN 

ÏÌÉËÏÓ ÁÈËÇÔÙÍ TAE KWON DO ÌÅÍÉÄÉÏÕ
Ç ðñùôáèëÞôñéá ÊïñÝáò SU – JIN SEOL, 

óå ÓåìéíÜñéï ôïõ Ïìßëïõ ìáò 
Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 317 êáé Äçìïêñßôïõ 1 – Á÷áñíÝò - Ôçë. : 210 2442002
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για παιδιά Δημοτικού, για το σχολι-
κό έτος 2015 - 2016, με θέμα: «Γνωρίζω το παλιό Μενίδι μέσα από 
τα μάτια του λαϊκού ζωγράφου Χρήστου Τσεβά».
 
H Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του 
Δήμου Αχαρνών - Τμήμα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, συνεχίζει τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές του Δημοτικού Σχο-
λείου.
Αναγνωρίζοντας το ρόλο της τέχνης ως αρωγού στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, η Διεύθυνση Παιδείας συνεχίζει εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες για παιδιά δημοτικού, θέτοντας τους στόχους και επιλέ-
γοντας τα θέματά τους από το πρόγραμμα σπουδών κάθε τάξης.
Οι δραστηριότητες θα λαμβάνουν χώρα στο κτήριο της Δημοτικής 
Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς», που βρίσκεται επί της οδού Λιο-
σίων 18.
 Η διάρκεια των επισκέψεων θα είναι περίπου δύο ώρες για κάθε 
ομάδα.

 Σκοπός της δραστηριότητας είναι:
- να γνωρίσουν το έργο του ξεχωριστού λαϊκού ζωγράφου και συ-
μπολίτη μας «Χρήστου Τσεβά»,
- να περάσουν ένα ευχάριστο και δημιουργικό πρωινό,
- να εξασκήσουν την παρατήρηση, να εκφραστούν δημιουργικά 
μέσα από τη ζωγραφική, να δουλέψουν ομαδικά,
- να μάθουν τη χρήση των βασικών και των συμπληρωματικών 
χρωμάτων και πειραματιστούν με τα υλικά,
- να ζωγραφίσουν την πρότασή τους για την πόλη.
Ημέρες λειτουργίας προγράμματος: Τρίτη και Πέμπτη 
Ανώτατο σύνολο συμμετεχόντων μαθητών: 25-30
Προτεινόμενες τάξεις : Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
 

Χώρος διεξαγωγής:
Δημοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς»

(Λιοσίων 18, έναντι του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου)
 Πληροφορίες για τον προγραμματισμό επίσκεψης:

Δημοτική Πινακοθήκη: τηλ. 2102441888 ή
στο Γραφείο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, τηλ.: 2132072538

Γνωρίζω το παλιό Μενίδι 
μέσα από τα μάτια 

του λαϊκού ζωγράφου 
Χρήστου Τσεβά Οι εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη και η λαϊκή 

ετυμηγορία, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο 
εκλογικό αποτέλεσμα, ήλθε να επιβεβαιώ-
σει και να επιβραβεύσει τον πολιτικό αγώ-
να του ΣΥΡΙΖΑ. Ήλθε να επικυρώσει το ορθό, 
του πολιτικού διακυβεύματος που έθεσε η 
ελληνική κυβέρνηση για την επόμενη τετρα-
ετία για την κοινωνική και οικονομική ανόρ-
θωση της Ελλάδας. 

Ο ελληνικός λαός δικαίωσε τις πολύμηνες 
και επίμονες προσπάθειες που κατέβαλλε εκ 
μέρους του ο Α. Τσίπρας στη βάση της έντι-
μης σχέσης και συνεργασίας με τους ευρω-
παίους εταίρους μας. Αξιολόγησε με θετικό 
πρόσημο την εξέλιξη της κατάστασης και 
κατανόησε την επιλογή του Έλληνα Πρωθυ-
πουργού να παραμείνει στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων παρά την ανηλεή πίεση που 
δεχόταν στο εσωτερικό και διεθνές επίπεδο. 

Ο αγώνας λοιπόν, της πολιτικής διαπραγ-
μάτευσης με τα επιχειρήματα που ανέπτυξε 
η ελληνική κυβέρνηση, τα κέρδη, αλλά και 
τις απώλειες που συνεπάγεται ένας συμβιβα-
σμός αναγνωρίστηκε με τον πλέον καταφα-
νή τρόπο από τον ελληνικό λαό. Παράλληλα, 
όμως επιβεβαιώθηκε και η πλατιά κοινωνική 
προτεραιότητα να τερματιστεί ο φαύλος κύ-
κλος της διαφθοράς, της διαπλοκής και της 
αναξιοκρατίας που ρίζωσε μεταπολιτευτικά 
στη χώρα. Με τον τρόπο αυτό, το σενάριο 
της αριστερής παρένθεσης για τη διακυβέρ-
νηση της χώρας έλαβε οριστικά τέλος, δημι-
ουργώντας τις κατάλληλες πλην δύσκολες 
προϋποθέσεις για μια τετραετή θητεία της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και την επιτάχυν-
ση ενός ευέλικτου, μεταρρυθμιστικού έργου 
τόσο για τη διοικητική αναδιοργάνωση του 
δημόσιου τομέα, όσο και για την τόνωσης 
της οικονομικής μας ανταγωνιστικότητας. 

Κομβικής σημασίας για την επιτυχία της κυ-
βέρνησης της Αριστεράς αποτελεί η επανα-
φορά στο άμεσο διάστημα και στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων, του ζητήματος της 
απομείωσης του δημοσίου χρέους μετά και 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αλλά και 
τις τελευταίες θετικές εξελίξεις στους κόλ-
πους του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Η Ελλά-
δα με σταθερό σύμμαχο το Γάλλο Πρόεδρο 
Φ.Ολάντ απέναντι στη γερμανική αναλγησί-
α μπορεί να θέσει πειστικά την επιμήκυνση 
πληρωμών, τη μείωση των επιτοκίων, καθώς 
και τη ρήτρα ανάπτυξης και να αποκομίσει τα 
ανάλογα δημοσιονομικά οφέλη. 

Η τριήμερη συζήτηση των προγραμματικών 

δηλώσεων στη Βουλή ανέδειξε εκ νέου και 
δια στόματος Πρωθυπουργού την τρέχουσα 
κατάσταση και τις προοπτικές ευνοϊκής δια-
χείρισης για την ελληνική κοινωνία από την 
υλοποίηση της συμφωνίας της 12ης Ιουλίου, 
αλλά και του παράλληλου προγράμματος 
στο οποίο στοχεύει η ελληνική κυβέρνηση 
και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συ-
στήματος, η προτεραιότητα του αρμόδιου 
Υπουργού Ανάπτυξης για την οριστική διευ-
θέτηση του χρόνιου προβλήματος των κόκ-
κινων δανείων έως τα τέλη Οκτώβρη για τα 
στεγαστικά και τα δάνεια των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με την ταυτόχρονη προστασί-
α της πρώτης κατοικίας, η διατήρηση του δη-
μόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ 
με παράλληλο άνοιγμα της αγοράς ενέρ-
γειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους ευ-
ρωπαϊκούς κανονισμούς, η επαναφορά των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων προκειμέ-
νου να τερματιστεί η εργοδοτική αυθαιρε-
σία, καθώς και η υιοθέτηση των ισοδυνάμων 
ώστε να μην εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού 
ελλείμματος αποτελούν απόλυτα ρεαλιστι-
κούς και εφικτούς στόχους αυτής της κυ-
βέρνησης. 

Στην ίδια λογική εντάσσεται και η επιτάχυν-
ση των μέτρων που αφορούν στην ενίσχυση 
του σχεδίου και των δομών αλληλεγγύης για 
την ανθρωπιστική κρίση, μέσω και της καθι-
έρωσης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΕΣΚΑ) κατά το παράδειγμα του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας που θα εγγυάται 
το ελάχιστο εισόδημα για τους οικονομικά 
ασθενέστερους συμπολίτες μας με προοπτι-
κή διεύρυνσης της κλίμακας των δικαιούχων. 
Όπως, επίσης η δίκαιη και σταθερή φορολό-
γηση των πολιτών στο πλαίσιο της απαιτού-

μενης αναδιανομής των φορολογικών βαρών 
και η καταπολέμηση της φοροκλοπής και της 
αδήλωτης εργασίας, παρά την ευθεία και συ-
ντονισμένη επιχείρηση δυσφήμησης που επι-
χειρεί σύσσωμη η αντιπολίτευση. 

Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνη-
σης, είναι η ελπίδα του ελληνικού λαού 
που επένδυσε σε αυτήν, είναι το ζωτικό πε-
δίο δράσης για την αντιστροφή της πορείας 
της χώρας μας σε μια δικαιότερη και δημο-
κρατική κοινωνία. Η αξιοποίηση κονδυλίων 
του ΕΣΠΑ με βασικό άξονα τους νέους επι-
στήμονες και τη νεοφυή επιχειρηματικότη-
τα, η υλοποίηση μιας βαθιάς και σύγχρονης 
διοικητικής μεταρρύθμισης που θα χτυπά τις 
φλέβες του πελατειακού κράτους, η ουσια-
στική αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας με προσλήψεις αναγκαίου προσωπι-
κού και διασφάλιση της λειτουργικότητάς 
του, όπως εξήγγειλε ο αρμόδιος Υπουργός, 
αλλά και η ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού 
τοπίου και των συχνοτήτων στο πλαίσιο τή-
ρησης της νομιμότητας στα πρότυπα των ευ-
ρωπαϊκών χωρών αποτελούν αποφασιστικές 
πολιτικές για τη συμφιλίωση του πολίτη με 
το Κράτος και την υπέρβαση των παθογενει-
ών του πρώιμου παρελθόντος. 

Ειδικότερα στον κλάδο της υγείας, βασι-
κή κυβερνητική μέριμνα συνιστά η ισότιμη 
πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης, ιδιαιτέρως των 
ανασφάλιστων συμπολιτών μας, η ενδυνά-
μωση του ΕΟΠΥΥ με το άνοιγμα των συμβάσε-
ων σε νέους γιατρούς και η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αξιολόγησης των διοικήσεων σε 
νοσοκομεία και υγειονομικούς οργανισμούς. 
Ταυτόχρονα, κύριος στόχος παραμένει ο επα-
νασχεδιασμός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
της υγείας και η ολοκλήρωσή της. 

Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και 
η Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνον 
δεν θα αθετήσει τις δεσμεύσεις που ανέλα-
βε προεκλογικά, αλλά θα σηκώσει και πάλι 
με την ίδια υπευθυνότητα και το σεβασμό 
προς την ελληνική κοινωνία το βάρος της 
αποκατάστασης της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού με 
το μέτωπο στραμμένο προς μια κοινωνία συ-
νεργασίας, πραγματικής ισότητας και λαϊκής 
ευημερίας. 

Ο κ. Γ. Δέδες είναι μέλος των Διαρκών Επι-
τροπών της Βουλής Εθνικής Άμυνας και Εξω-
τερικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, 
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 

«Κυβέρνηση τετραετίας με γνώμονα την αποκατάσταση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας των Ελλήνων»

Άρθρο του Βουλευτή Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Δέδε

Ο Αθλητισμός στο επίκεντρο της συνάντησης 
του Δημάρχου Αχαρνών με τον Σπύρο Πάντζα

Ο Αθλητισμός και η αντιμετώπιση παρεμφερών 
προβλημάτων συζητήθηκαν εκτενώς στη συνά-
ντηση που είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών με τον κ 
Σπύρο Πάντζα, Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμ-
βουλο Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής. 

Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός ενημέρωσε εκτενώς 
τον κ Πάντζα για την κατάσταση των αθλητι-
κών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών, τις 
σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές αλλά και τις 
επισκευές που χρειάζονται άμεσα να γίνουν. 
Ακόμα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις αθλη-
τικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού και 
την ανάγκη άμεσης λειτουργίας τους προς όφε-
λος των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου 

Αχαρνών. 
Από την πλευρά του, ο κ Πάντζας δεσμεύθηκε πως θα δει με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα ζητήθηκαν 

που του τέθηκαν, υπογραμμίζοντας και εκείνος με τη σειρά του τη σημασία να ενισχυθεί ο Αθλητι-
σμός ιδιαίτερα στον Δήμο Αχαρνών που έχει τόσο υψηλό ποσοστό νέων ανθρώπων.

Στην προγραμματισμένη συνάντηση στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών, συμμετείχε επίσης ο Αντι-
δήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κ Στάθης Τοπαλίδης και ο Γενικός Γραμμα-
τέας του Δήμου Αχαρνών κ Θανάσης Κατσιγιάννης. 

Το παράπονο ενός δημότη
«Τα παράπονα στο Δήμαρχο», λέει συχνά – 

πυκνά ο λαός μας για χρόνια τώρα. Όμως για 
να συνεχίζει να αποτελεί και στις μέρες μας 
μια ελπίδα, σημαίνει πως και οι Δήμαρχοι από 
τα πολλά παράπονα που δέχονται, κάποια 
επιλύονται και κάποια όχι, και τότε μεγαλώ-
νει το παράπονο. 

Κάπως έτσι έχει, το πρόβλημα του συνδημό-
τη μας , κατοίκου Αυλίζας στην Οδό Μενελά-
ου Λουντέμη, Ευθύμιου Τσιπούρα, όπου στο 
τέλος του καλοκαιριού, κινδύνεψε να καεί 
το σπίτι του, από φωτιά που έβαλε κάποιος 
άγνωστος στο διπλανό ακάλυπτο χώρο. 

Και εδώ είναι το πρόβλημα. Ο ακάλυπτος χώ-
ρος, ήταν ακαθάριστος με πολλά ξερά χόρτα, 

που κατά τους ισχυρισμούς του συμπολίτη μας, αρμόδιος για τον καθαρισμό είναι οι υπηρεσίες του Δήμου. 
Οκ. Τσιπούρας όπως λέει, κατ’ επανάληψη πήγε στο Δήμο και ζήτησε να καθαριστεί ο χώρος γιατί 

υπάρχει και λόγω της περιοχής κίνδυνος πυρκαγιά. 
Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν ανταποκρίθηκαν, με αποτέλεσμα να συμβεί πυρκαγιά και να κινδυνέ-

ψει να καεί το σπίτι του. Έκτοτε αναζητά ευθύνες μέσω της νομικής οδού και ίσως και μέσω δικαστη-
ρίων. Πρέπει ή όχι ο Δήμος να καθαρίζει τους κοινόχρηστους ακάλυπτους χώρους, λέει με παράπονο 
ο κ. Τσιπούρας.
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Η θέση του Αντιπροέδρου του Περιφ. Συμβουλίου Χάρη Δαμάσκου 
για την «2η Αναθεώρηση του Περιφ. Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

«Ο Βασιλιάς είναι γυμνός»
Αναρωτιέται κανείς, αν η ευκολία με την οποία δίνει 

κάποιος προεκλογικές ή μετεκλογικές υποσχέσεις, 
οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμοσθούν, αποτε-
λεί πλέον προτέρημα και ικανότητα στην επο-
χή μας. 
Αναρωτιέται κανείς αν η αδράνεια, η αποφυ-
γή λήψης κρίσιμων αποφάσεων, η στασιμότητα, 
αποτελούν πλέον στοιχεία μιας πετυχημένης 
διοίκησης. 
Είναι αλήθεια, ότι οι συμπολίτες μας διψούν κα-

θημερινά, να ακούσουν ένα καλό νέο, μια καλή 
πρόταση. Διψούν για ελπίδα, διψούν για ανθρώ-

πους, που μπορούν να σπάσουν τον κύκλο αυτών 
των πολιτικών, που λειτούργησαν με ιδιοτέλεια και 

φαυλότητα τα προηγούμενα χρόνια. 
Αλλά πώς σπάει αυτός ο κύκλος; Πώς 

έρχεται αυτή η ελπίδα; 
Με νέους ανθρώπους, που επιλέ-
γουν μοντέλα διοίκησης της δε-
καετίας του 80, για να πορευθούν 
το 2015; 
 Με αυτούς που λένε, ότι η χωμα-
τερή της Φυλής κλείνει, την ίδια 
ώρα που φέρνουν και ψηφίζουν 
σχέδια, που την κρατούν ανοιχτή 
τουλάχιστον μέχρι το 2020;
Με αυτούς που φέρνουν το και-
νούριο, συνεχίζοντας να πε-

ριγράφουν ιδεολογήματα για την διαχείριση των 
αποβλήτων της Αττικής, χωρίς την παραμικρή στοι-
χειοθέτηση;
Το νέο μπορεί να το φέρει μόνο η Αλήθεια.
Και η αλήθεια είναι, ότι η περιφερειακή αρχή κανένα 
σχέδιο δεν είχε για την διαχείριση των αποβλήτων, 
ποτέ δεν ήξερε, πως θα κλείσει την Φυλή, δεν είχε 
ιδέα, τι πρέπει να κάνει με το Γραμματικό. 
Θέλω να πιστεύω, ότι η κ.Δούρου έχει καλές προθέ-
σεις, θέλει να προστατέψει το περιβάλλον, θέλει να 
προωθήσει την ανακύκλωση, θέλει να συνεργαστεί 
με τους Δήμους και να τους κάνει συμμέτοχους στην 
λύση του προβλήματος.
Και αυτό είναι μια καλή βάση. 
Για αυτό σήμερα κιόλας, θα πρέπει να αφήσουμε 
κατά μέρος την πολιτική διαχείριση του θέματος και 
στο σχέδιο αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδι-
ασμού για την διαχείριση των αποβλήτων, πρέπει να 
απαντήσουμε στα εξής:
1. Πώς θα γίνει η ενσωμάτωση των Τοπικών Σχεδί-
ων Διαχείρισης των Δήμων και με ποια διαδικασία και 
ποια κονδύλια οι Δήμοι θα εκπονήσουν αυτά τα σχέ-
δια; Με ποιον τρόπο θα κατασκευάσουν τις εγκατα-
στάσεις; Μήπως με ΣΔΙΤ;
2. Πώς θα γίνει η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων 
(π.χ. μονάδων επεξεργασίας υπολειμματικών συμ-
μείκτων ή νέων θέσεων Χ.Υ.Τ (Υ ή ΕΑ) και πώς θα 
προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός και το μέγε-

θος τους;
3. Πότε θα γίνει η κοστολόγηση των δομών – έργων, 
που θα πρέπει να δρομολογηθούν και από ποιον 
προϋπολογισμό θα καλυφθούν αυτές οι δαπάνες; 
4. Γιατί δεν έχει ληφθεί ήδη μέριμνα για την (νομοθε-
τική και περιβαλλοντική) τακτοποίηση των υφιστάμε-
νων δομών των Δήμων (ΣΜΑ κ.λ.π);
5. Γιατί δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των εγκαταστάσεων (ή τουλάχιστον των 
βασικών εγκαταστάσεων);
6. Τελευταίο και πιο σημαντικό. Το αστείο με την 
Φυλή πρέπει να σταματήσει. Ποιο είναι το ακριβές 
χρονοδιάγραμμα του κλεισίματος της Φυλής και ποιο 
το μέλλον της εγκατάστασης του Γραμματικού; 
Δεν χρειάζεται κάποιος να διαβάσει, ούτε την γνω-
μοδότηση του ΥΠΕΚΑ, που αναφέρει, ότι η μελέτη 
χρειάζεται συμπλήρωση, ούτε τις ατέλειωτες προϋ-
ποθέσεις, που θέτει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής, για να καταλάβει, ότι ο «Ο βασι-
λιάς είναι γυμνός».
Ας απαντήσει λοιπόν η Περιφέρεια Αττικής με πει-
στικότητα σε αυτά τα ερωτήματα, ας προχωρήσει τις 
όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις χρειάζονται, ας ολο-
κληρώσει το σχεδιασμό της, έχοντας τουλάχιστον 
ένα υποτυπώδες χρονοδιάγραμμα και εμείς ελπίζου-
με στο τέλος, όπως και στα παραμύθια, να ζήσουν 
αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς στην 
υπηρεσία των κατοίκων του Δήμου 

Προγραμματισμένη συνάντηση με διευρυμένο 
κλιμάκιο των Αστυνομικών της Γειτονιάς είχε ο Δή-
μαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός στο γραφείο 
του στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών. 

Στη συνάντηση εργασίας έγινε μία πρώτη μικρή 
αποτίμηση της μέχρι σήμερα λειτουργίας του Θε-
σμού, τις ελλείψεις που υπάρχουν, τα περιθώρι-
α βελτίωσης και αναβάθμισης της παρουσίας τους 
αλλά και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν ώστε οι 
Αστυνομικοί της Γειτονιάς να είναι πραγματικά χρή-

σιμοι στην υπηρεσία των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών. 
Αναλυτικά, συζητήθηκε η αποτελεσματική και συνεχή εποπτεία των σχολικών μονάδων για την απο-

φυγή βανδαλισμών και καταστροφών, αλλά και η ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων 
των κατοίκων και κυρίως των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας για θέματα που αφορούν την 
ασφάλεια και την προφύλαξή τους από οργανωμένα κυκλώματα εξαπάτησης. 

Στη συνάντηση ήταν παρόν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ Θανάσης Κατσιγιάννης, και αντίστοι-
χα οι Πρόεδροι της Α΄ και Β΄ Σχολικής Επιτροπής κ Κωνσταντίνος Καρυδάκης και η κα Γεωργία Ευθυ-
μιάδου Τουμανίδη.

Πρωτοβουλία του Δημάρχου Αχαρνών για την  

ανάδειξη & προστασία του Αρχαίου Θεάτρου

Μία πρώτη συνάντηση εργασίας για όλα τα θέματα που 
αφορούν την ανάδειξη και προστασία του Αρχαίου Θε-
άτρου των Αχαρνών πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχεί-
ο Αχαρνών. 

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αχαρνών, κ Κασσαβός: «Η 
σημερινή συνάντηση αποτελεί την πρώτη ενός μεγά-
λου κύκλου επαφών και διαβούλευσης με όλους τους 
εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς με σκοπό την ανάδει-
ξη και προστασία του Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών. 

Σκοπός της συνάντησης είναι να υπάρξει μια πρώτη ρεαλιστική αποτίμηση της σημερινής κατάστα-
σης του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, μία λεπτομερή καταγραφή και ιεράρχηση των αντικειμενικών δυ-
σκολιών και προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα, αλλά και των κινήσεων που θα 
πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα». 

Στη συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αχαρνών κ Γιάννη Κασσαβού, παρευρέθη-
καν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κ Στάθης Τοπαλίδης, η κα Μίχα, 
Πρόεδρος του Επισκηνίου, η κα Ελένη Μαρίνη, μέλος του Επισκηνίου, ο κ Φυτάς, Πρόεδρος της ΙΛΕΑ, 
οι κκ Ηρώ Παγώνα και Κατερίνα Παπασταματίου, Επιστημονικές Συνεργάτιδες του Δημάρχου Αχαρνών 
και η κα Περράκη, δημότης του Δήμου Αχαρνών. 
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Τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας τίμησε ο Δήμος Αχαρνών και η Δημο-
τική Φροντίδα Αχαρνών σε μία ειδική εκδήλωση που διοργανώθη-
κε ειδικά για τον σκοπό αυτό στο Κλειστό Γυμναστήριο Μπάμπης 
Χολίδης. Τιμώμενα πρόσωπα, όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου 
Αχαρνών. Στην εκδήλωση συμμετείχε η Ορχήστρα της ΔΗΚΕΑ που 
διασκέδασε με τα τραγούδια της όλους τους παρευρισκομένους, 
ενώ ο Σύλλογος Κρητών ανέλαβε την παρασκευή του παραδοσια-
κού γαμοπίλαφου. 

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός στον χαιρετισμό του τόνισε ότι: 

«Ο Δήμος Αχαρνών τιμά και σέβεται τα άτομα τρίτης ηλικίας. Από 
τον περασμένο Σεπτέμβριο που αναλάβομε ως Δημοτική Αρχή, πά-
για πολιτική μας είναι να στηρίξουμε το δικαίωμά σας να συνεχί-
σετε να είστε ενεργοί πολίτες. Μέσω των κοινωνικών δομών της 
ΔΗ.Φ.Α., το ΚΑΠΗ, τη Βοήθεια στο Σπίτι, τα Προγράμματα Αθλητι-
σμός για όλους, αλλά και των πολιτιστικών τμημάτων της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
θέλουμε να ανταποδώσουμε σε όλους εσάς, την προσφορά σας 
στον τόπο μας».

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. κ. Γιώργος Δασκαλάκης τόνισε ότι: «Με 

τη σημερινή γιορτή ολοκληρώνουμε τις εκδηλώσεις σεβασμού και 
εκτίμησης για τα Άτομα της Τρίτης Ηλικίας, με αφορμή την Πα-
γκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας (1 Οκτωβρίου). Η ΔΗ.Φ.Α. μέσω των 
κοινωνικών δομών της και του εξειδικευμένους προσωπικού της συ-
νεχίζει σταθερά στην αποστολή της να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες 
και φροντίδα στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας. Στόχος μας, να στηρί-
ξουμε τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, σ’ αυτή τη φάση της ζωής 
τους, που παρά τις δυσκολίες έχει σίγουρα και πολλές όμορφες και 
ανθρώπινες στιγμές». 

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ξανθιωτών Αττικής γιόρτασαν με 
λαμπρότητα την 96η επέτειο της απελευθέρωσης της Ξάν-
θης, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου2015.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με Δοξολογία στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου Καρύτση χοροστατούντος του Μητροπολίτη 
Ξάνθης κ. Παντελεήμονος. 

Τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η κα Άνοιξη Τσιάπα 
Χασιρτζόγλου ποιήτρια.

Ακολούθησε πορεία εν πομπή με τα λάβαρα των Συλλό-

γων τα οποία κρατούσαν παιδιά με παραδοσιακές στολές 
της Θράκης – μαζί τους και ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος 
«Κοκ. Μύλος» - συνοδευόμενοι από φιλαρμονική του Δήμου 
Αθηναίων. Η πορεία κατέληξε στο Σύνταγμα, όπου πραγμα-
τοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου 
Στρατιώτη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουρ-
γός Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ. Παναγιώτης Σγουρί-
δης, Βουλευτές ο Δήμαρχος Ξάνθης - Σταυρούπολης κ. Χαρ. 
Δημαρχόπουλος, καθώς και πολλοί Πρόεδροι Συλλόγων και 
πλήθος μελών Ξανθιώτικων και Θρακιώτικων Συλλόγων.(Πρ-
όεδρος του Συλλόγου Κιμμεριωτών Ξάνθης είναι ο συμπολί-
της μας Παν. Μαραζόπουλος)

Με μία μουσική συναυλία – αφιέρωμα γιόρτασε ο Δήμος Αχαρ-
νών τα 90ο γενέθλια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεο-
δωράκη. Στη συναυλία που διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος 
Αχαρνών με την Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών, συμμετείχε η 40με-
λής Χορωδία των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, με 
Πρόεδρο την κα Παπασυριοπούλου υπό τη διεύθυνση του Μαέ-
στρου κ Αιμίλιου Γιαννακόπουλου. 

Στον πρόλογό του ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Κασσαβός τόνισε: 
«Απόψε τιμούμε έναν σπουδαίο Έλληνα, έναν άνθρωπο πρότυ-
πο για τη νέα γενιά, που με τους αγώνες του και το έργο του έχει 

αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στη νεότερη Ελληνική Ιστο-

ρία. Σκοπός της αποψινής βραδιάς, να μας ταξιδέψει μου-
σικά, να θυμηθούμε αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που 
μεγαλώσαμε μαζί τους, και να πάρουμε όλοι μας μία ψυχική ανά-
ταση, που τόσο την έχουμε ανάγκη σήμερα, στις δύσκολες επο-
χές που ζούμε». 

Στη μουσική βραδιά, που διοργανώθηκε στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Δήμου Αχαρνών, παρευρέθηκαν ο κ Ιωάννης Δέδες, 
Βουλευτής Αττικής από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι Αντιδήμαρχοι κκ Αναστ. 
Χίος, Θεόφ. Αφουξενίδης, Θεόδ. Συρινίδης, η Πρόεδρος της ΔΗ-
ΚΕΑ: κα Μαρία Ναυροζίδου, ο Πρόεδρος ΔΗΦΑ κ. Γιώργος Δασκα-
λάκης, εκπρόσωποι συλλόγων Δήμου Αχαρνών. 

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

 Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς και πολλά μέλη της Διοίκη-
σης του Δήμου Φυλής, έδωσαν το «παρών» στην 4η συνάντη-
ση Πολιτιστικών Φορέων Δυτικής Αττικής, που έλαβε χώρα στο 
χώρο της Ελαιουργίας στην Ελευσίνα, από 15-18 Οκτωβρίου, 
προκειμένου να χειροκροτήσουν και να συγχαρούν τους δρα-
στήριους πολιτιστικούς Συλλόγους από Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και 
Χασιά, που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση, αφήνοντας 
άριστες εντυπώσεις. 

Στη φετινή διοργάνωση έλαβαν μέρος με τα χορευτικά τους 

αλλά και με «περίπτερα» οι εξής Σύλλογοι: Σύλλογος Αρβα-

νίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων η «Γρίζα» (με λαογραφικό 

περίπτερο, χορούς και παραδοσιακά θεατρικά δρώμενα), Σύλ-

λογος «ΦΥΛΑΣΙΑ» Γυναικών Φυλής (με λαογραφικό περίπτερο 

και χορούς), ΕΠΟΣ Φυλής (με περίπτερο κι έντυπο υλικό με την 

πολυσχιδή δράση του), Σκακιστικός Όμιλος ΔΗΚΕΠ Άνω Λιο-

σίων (με περίπτερο κι έντυπο ενημερωτικό υλικό), Σύλλογος 

Μακεδόνων Θρακών Φυλής (με περίπτερο και χορούς), Σύλ-

λογος Ποντίων Φυλής (με περίπτερο και χορούς), Σύλλογος 

Ηπειρωτών Ζεφυρίου (με λαογραφικό περίπτερο και χορούς), 

Σύλλογος Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων (με χορούς και παραδοσια-

κά θεατρικά δρώμενα), Σύλλογος Κρητών Φυλής (με χορούς). 

Απλά, ήταν όλοι τους υπέροχοι! 
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Κοσμικό γεγονός η εκδήλωση του συλλόγου Κρητών Αχαρ-
νών . Το πρώτο βράδυ της Γιορτής Τσικουδιάς 2015 του Συλ-
λόγου μας, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και γλέντι με τον Πέτρο 
Μαρούλη. Δεύτερη βραδιά το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 
στην ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ 2015 του συλλόγου μας και έγινε 

γλέντι τρικούβερτο, παρέα με Κώστα Σταυρουλιδάκη και Δι-

ονύση Κορνηλάκη. Την παράσταση έκλεψαν τα παιδιά του 
χορευτικού, που σε κάθε χορό καταχειροκροτήθηκαν. Ικα-
νοποιημένος ο πρόεδρος Μανόλης Μανιδάκης, ευχαρίστη-
σε όλους συντελεστές, μέλη και φίλους για την συμμετοχή 
τους. 

Σε ανερχόμενη νέα πολιτική παρουσία της πόλης μας, ανα-
δεικνύεται, η συμπολίτης μας Πολιτικός Μηχανικός Ευρώπη 
Κοσμίδη. Έλαβε μέρος δύο φορές ως υποψήφια Περιφερειακή 
σύμβουλος και κέρδισε θέση στην πρώτη δεκάδα, διετέλεσε 
ειδική σύμβουλος του πρώην Δημάρχου Σωτήρη Ντούρου και 
Επιστημονική συνεργάτης του πρώην υπουργού Υγείας Μάκη 
Βορίδη. Στις πρόσφατες εθνικές εκλογές, συμμετείχε ως υπο-
ψήφια βουλευτής στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Συ-
νεχίσει την πολιτική της πορεία με αξιώσεις. Την περασμένη 
εβδομάδα την είδαμε και τηλεοπτικό πάνελ, με την ιδιότητα 
του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Το «Ευρώπη προχώρα» 

είναι καθημερινή καλημέρα των φίλων της. 

Σχολικά είδη σε μαθητές και μαθήτριες ευπαθών κοινωνι-
κών ομάδων διένειμε η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του 
Δήμου Αχαρνών. Ειδικότερα, τα σχολικά είδη διανεμήθηκαν 
σε παιδιά 35 οικογενειών του Δήμου Αχαρνών με σοβαρά οι-
κονομικά – κοινωνικά προβλήματα. Τα είδη που προσφέρθη-
καν είναι μία ευγενική χορηγία του Συλλόγου Εργαζομένων 
του Δήμου Αχαρνών και της Εταιρείας Μουστάκας. Στόχος 
της δράσης, να χαρίσει χαρά και χαμόγελα στους μαθητές 
και τις μαθήτριες στην έναρξη της σχολικής τους χρονιάς. 
Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα Ελένη Σαχσανίδη 
ευχαρίστησε θερμά τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου 
Αχαρνών γιατί με την προσφορά τους αυτή αναδεικνύουν 
το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης απέναντι σε αδύνα-
μες οικογένειες του Δήμου μας. Επίσης, ευχαρίστησε θερμά 
την εταιρεία Μουστάκας που στέκεται πάντα με ευαισθησία 

απέναντι σε ευάλωτους κοινωνικά συμπολίτες μας. 

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

 Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η Ι.Λ.Ε.Α μαζί με μέλη, 
φίλους και εθελοντές της επισκέφθηκε το μαρτυρικό Δίστο-

μο, την μονή Οσίου Λουκά και την μαγευτική Αντίκυρα. Οικο-
δεσπότες και ξεναγοί σε αυτή την πολιτιστική περιήγηση, οι 
φίλοι μας Μαντώ Παπαϊωάννου και Στάθης Σταθάς. Τα συναι-
σθήματά μας μετά τις διηγήσεις των ξεναγών στο Μουσείο Θυ-
μάτων Ναζισμού του Διστόμου 
ξύπνησαν μνήμες που αγκα-
λιάστηκαν από την πρωινή 
φθινοπωρινή βροχή. Στην συ-
νέχεια, η περιήγηση μας στην 
Μονή Οσίου Λουκά και στην 
Αντίκυρα μας επιβεβαίωσε την 
πεποίθηση για τις μαγευτικές 
ομορφιές της πατρίδας μας.

  Ικανοποιητική η παρουσία μελλών και φίλων η εκδήλωση 
Τιμής και Μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής που διορ-
γάνωσαν από κοινού ο Δήμος Αχαρνών, το Λύκειο Ελληνίδων 
Αχαρνών και ο Μικρασιατικός Σύλλογος Σμυρναίων Ηρακλεί-
ου Κρήτης «Η ΣΜΥΡΝΗ», την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015 
στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών. Στο πλαίσι-
ο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα βιβλία «Σμύρνη Αγάπη 

μου» και «Σμυρναίικα Καλούδια στο τραπέζι μας» από την 

Πρεσβυτέρα κα Βαρβάρα Μεταληνού και την Πρόεδρο 
του Συλλόγου Σμυρναίων Ηρακλείου Κρήτης κα Δήμητρα 
Δελημιχάλη Γεωργιάδη. Στο τέλος της εκδήλωσης, ακολού-
θησαν παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια της Σμύρνης και 
της Ερυθραίας από το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών. 

Αδελφοποίηση της «ΑΡΩΓΗΣ» με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Θρα-
κομακεδόνων και επίσκεψη των μαθητών του και των μαθη-
τών δημοτικών σχολείων από τη Πολωνία, Σουηδία, Φιλανδία, 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS, στα παιδιά του 
Κέντρου ΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗ του Δήμου Αχαρνών.

Με θρησκευτική 
ευλάβεια, κατάνυξη 
και παρουσία πλήθους 
πιστών που συνέρρευ-
σαν κατά εκατοντά-
δες, ο Άγιος Κυπριανός 
γιόρτασε και φέτος την 
πανήγυρη στην Ιεράς 
Μονής των Αγίων Κυ-
πριανού και Ιουστίνης 

στη Φυλή στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2015. Την Τετάρτη, παραμο-
νή της εορτής τελέστηκε Ιερά Παράκληση και Μέγας Εσπερινός 
ενώ την Πέμπτη η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας 
γύρω από το Μοναστήρι.

Των ακολουθιών χοροστάτησαν ο Μητροπολίτης Ωρωπού και 
Φυλής κ. Κυπριανός συνεπικουρούμενος με Μητροπολίτες και 
ιερείς.

Δεκάδες οχήματα και πούλμαν με πιστούς από όλη την Αττική 
γέμισαν την εκκλησία και τον προαύλιο χώρο ενώ πολλοί ήταν 
και οι επίσημοι που παραβρέθηκαν στη σημαντική αυτή εορτή 
του Μοναστηριού.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ο Δημήτρης Μπουραίμης, Στα-
μάτης Αβράμης, Κώστας Μπίμπιζας, Παναγιώτης Λουμάκης, 
Γιώργος Αβράμης, Νίκος Καντερές, κ.α.
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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 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε όλους, όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για την απώλεια 

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

ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
Επίσης ευχαριστούμε όσους κατέθεσαν στέφανο στη σορό του, καθώς και όσους 

αντί στεφάνου, κατέθεσαν χρήματα στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Σάντρα Δαμάσκου και Νίκος Τσουρίδης, 
 Έλενα Δαμάσκου και Γιώργος Στάμου

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Αγίου Βλασίου - Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΜAPIΑΣ χήρας ΔΗΜ. ΠΑΓΩΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία Παγώνα,  Γεώργιος και Πέγκυ Παγώνα, 

 Αναστάσιος και Αγγελική Παγώνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτρης, Αριστείδης, Δημήτρης, 

Μαρία και Αναστάσιος Καβαλλάρης
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: Σοφία - Αννα

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: Ελένη Χήρα Θεοφ. Λάμπρου 
Αθανασία χήρα Γεωρ. Παγώνα

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΛΙΟΥ – ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Λεωφ. Δημοκρατίας 109. Τηλ. 210 2462249

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
 Έχομεν την τιμήν να σας 

προσκαλέσουμε όπως 
συμμετάσχετε 
εις την ετήσιον 
Πανήγυριν του Ιερού 
Ναού του Αγίου 
Δημητρίου 
της πόλεως μας, η οποία 
θα τελεστή σύμφωνα με 
το κάτωθι πρόγραμμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
Ώρα: 18:00 μ.μ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος Αρχιερέως μετ’ 
αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος.
Ώρα: 19:30 μ.μ. Λιτάνευση της Θαυματουργού Ιεράς 
Εικόνας του Αγίου Δημητρίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ
 Ώρα: 07:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική - Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορωνείας κ. κ. Παντελεήμονος, μετ’ αρτοκλασίας 
και Θείου Κηρύγματος.
 Ώρα: 18:00 μ.μ. Μεθεόρτιος Εσπερινός και Παράκλησις του Αγίου Δημητρίου.

Εκ του Ιερού Ναού
Ο Εφημέριος

Πρωτ. Κων/νος Πρίμπας 
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Ο ΣΚΕΝΤΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 
και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ το γένος ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η 
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και 
της ΕΥΑΝΘΙΑΣ, το γένος ΠΑΪΤΕΡΗ, που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει, στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Γεωργίου στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΜΑΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗ και της ΖΙΝΑΪΔΑΣ το γένος ΜΑΛΤΑ 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΤΗΓΚΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙ-

ΟΥ και της ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ, το γένος ΤΕ-
ΣΛΑ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΜΑΤΖΙΑΡΗ 
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΟΔΥΣΣΕ-
Α και της ΕΛΛΗΣ, το γένος ΔΗΜΗΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έλθουν σε Πολιτικό γάμο που θα γίνει, 
στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 75 τ.μ. περίπου πρώτου ορόφου στο Κεντρικό 
Μενίδι, Οδυσσέως 18, ανακαινισμένο, με θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας. 
Ενοίκιο 250 ευρώ, Τηλ: 210 2469673, 6973214792. 4Δ132
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι, 1ου ορόφου, στην περιοχή Άγιος Αθανά-
σιος. Τηλ. 6973 952838. 4Δ130

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕπΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚόΣ χώΡΟΣ, ΚΑΤάΛΛηΛΟΣ 
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤήΡΙΑ, ΙΑΤΡΕίΑ, ΒΡΕΦΟΝηπΙΑΚό ΣΤΑθΜό, 
ΕξΟπΛΙΣΜέΝΟ ΣΕ ΓΡΑΦΕίΑ ΚΑΙ ΝΤΟυΛάπΕΣ, πΛηΣίΟΝ 

ΓηπέδΟυ ΑχΑΡΝΑϊΚΟύ, ΙωΑΝ. ΒΑΡΕΛά 21 ΚΑΙ ΣωΤ. 
πηΓΑδά. ΤηΛ. 210 2468851. 6δ132

ΜΑθηΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαιτέρα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασί-
ου, Λυκείου, τιμές προσιτές. Τηλ: 6973214792, 210 2469673. 4Δ132
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος με πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνα-
σίου – Λυκείου, περιοχών Αχαρνών και Θρακομακεδόνων. Τιμή ανά ώρα 10 
ευρώ. Τηλ. 6974 385248. 4Δ131.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αγγλικών με μεταπτυχιακό, σπουδές εις Αγγλία και πολυετή 
εμπειρία, παραδίδει ιδιαιτέρα μαθήματα για όλα τα επίπεδα.Ειδικά μαθήματα 
για μαθητές, φοιτητές, υποψηφίους Πανεπιστημίων, Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού και επαγγελματίες. Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία, Προσιτές τιμές. 
ΤΗΛ. 6937 855982. 6Δ132
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ έμπειρη, με φροντιστηριακή πείρα, αναλαμβάνει παιδιά δημο-
τικού 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, αναλαμ-
βάνει 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 μετα-
πτυχιακό, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ. 6946 940798. 4Δ129
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, παραδίδει μαθήματα Γαλλικών. Τιμές πολύ προσιτές. Τηλ 
. 6976389463. 4Δ129
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Άγγλος, με πολυετή Φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει ιδιαί-
τερα 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κυρία για φύλαξη ηλικιωμένης, για 24/ωρη φροντίδα. Αμοιβή 500 
ευρώ τον μήνα. Τηλ. 6977 157808. 4Δ132.
ΜΟΔΙΣΤΡΑ με μεγάλη πείρα αμαλαμβάνει ραψίματα απ’ την αρχή και επιδι-
ορθώσεις. Τηλ. 210 2461482. 4Δ130
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ Τμήματος Εκπαίδευσης και ΑΓΩΓΗΣ στην προσχολική ηλι-
κία, με πολυετής εμπειρία στην Ειδική Αγωγή, αναλαμβάνει την φροντίδα 
ατόμων με Ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) για δημιουργική απασχόληση και παράλ-
ληλη στήριξη. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6949 554630 Βαλεντίνη. 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 απο-
δεδειγμένα 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, 

 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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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 ΤΡΙΤΗ 

ΠΑΓΩΝΑΣ 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
30/10/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Πάρνηθος 23. 
ΤΗΛ. 210 2464914

31/10/2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Αθηνών 23 .
ΤΗΛ. 210 2465432

1/11/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

Δεκελείας 41. 
ΤΗΛ. 210 2466690

2/11/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Λεωφ. Αθηνών 40. 
ΤΗΛ. 210 2461015
3/11/2015 ΤΡΙΤΗ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
Αγίου Διονυσίου 4. 
ΤΗΛ. 210 2407559

4/11/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Λεωφ.Δημοκρατίας 222. 

ΤΗΛ. 210 2312615
5/11/2015 ΠΕΜΠΤΗ 

ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
Πάρνηθος 170. 

ΤΗΛ. 210 2406400
6/11/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
Λεωφ. Αθηνών 23. 
ΤΗΛ. 210 2465432

7/11/2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Κιουρκατιώτη 25. 
ΤΗΛ. 210 2462194

8/11/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Φιλαδελφείας 64. 
ΤΗΛ. 210 2467050

 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 25- 10- 2015 Έως 08-11-2015
Στις εφημερίες των Φαρμακείων, διανυκτερεύει ένα κάθε βράδυ

Τηλ.: 698 5861 697

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΑΙΓΙΟ -ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ (17Ε /άτομο)

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11/15 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ (18Ε /άτομο)

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/15 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ –ΑΓ. ΛΑΥΡΑ 
(16Ε /άτομο)      

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11/15 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ-ΛΕΒΙΔΙ-ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ-ΒΥΤΙΝΑ (15Ε /άτομο) 

4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΩΝΣ/ΠΟΛΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11(απόγευμα) 

- ΔΕΥΤΕΡΑ 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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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

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
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