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Αρ. Σήµατος: 209698/2863/18-05-2011®

Äõíáìéêü «ðáñþí» 
áðü ôïõò Ðüíôéïõò Äçìïôéêïýò 

Óõìâïýëïõò óôï Óýíôáãìá

Äõíáìéêü ðáñþí Ýäùóáí åêðñüóùðïé ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ 
Á÷áñíþí óôç ìåãÜëç óõãêÝíôñùóç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ðñùß 
ôçò ÐÝìðôçò 5 Íïåìâñßïõ óôï Óýíôáãìá, ìå ôç óõììåôï÷Þ äåêÜäùí 
Ðïíôéáêþí Óùìáôåßùí áëëÜ êáé Üëëùí Ðïëéôéóôéêþí êáé Êïéíùíéêþí 
ÖïñÝùí ôçò ÁôôéêÞò, åíÜíôéá óôéò äçëþóåéò ôïõ Õðïõñãïý Ðáéäåßá 
Íßêïõ Ößëç ãéá ôçí ÐïíôéáêÞ Ãåíïêôïíßá. 

Óôï óõëëáëçôÞñéï äéáêñßíáìå ìÝóá áðü ôéò öùôïãñáößåò ðïõ 
áíÞñôçóáí óôï face Book, ôçí Ðñüåäñï ôçò ÄÇÊÅÁ êáé ôïõ Óõëëüãïõ 
ÔñéôÝêíùí «ç ÆåóôÞ ÁãêáëéÜ» Ìáñßá Íáõñïæßäïõ, ôïõò Äçìïôéêïýò 
Óõìâïýëïõò Á÷áñíþí, Ãéþñãï Óéäçñüðïõëï, ÓôÜèç Ôïðáëßäç, 
Èåüäùñï Óõñéíßäç, Ãåùñãßá ÅõèõìéÜäïõ, ¼ëãá Ðïéìåíßäïõ êáèþò êáé 
ôçí ðïëéôåõôÞò Åõñþðç Êïóìßäç. 

«ÅÍÙÌÅÍÏÉ ÏËÏÉ ÌÁÆÉ! Ãéáôß ìüíï ìå áãþíåò ìðïñïýí íá äéêáéùèïýí 
üëåò ïé áèþåò øõ÷Ýò ðïõ ÷áèÞêáí Üäéêá óôéò ÷áìÝíåò ðáôñßäåò ìáò. 
ÕðÞñîå ãåíïêôïíßá êå Ößëç ...» áíáöÝñåé ç Ìáñßá Íáõñïæßäïõ óå 
ó÷åôéêü ó÷üëéï ôçò.

Ç ðïóüôçôá ôçò âñï÷Þò ðïõ Ýðåóå óôïí ÄÞìï Á÷áñíþí óôéò 22 
Ïêôùâñßïõ 2015 Þôáí ðñùôïöáíÞò êáé Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ. Áðü ôçí 
ðñþôç óôéãìÞ ÄÞìïò Á÷áñíþí áíôÝäñáóå êáé Ýäñáóå Üìåóá, ðñáã-
ìáôïðïéþíôáò ðáñåìâÜóåéò, ãéá áðåãêëùâéóìü ðïëéôþí, ¢íôëçóç 
õäÜôùí, Êáèáñéóìüò öåñôþí õëéêþí – ìðÜæá, êëáäéÜ, ….êëð, 

Áêïëïýèçóå ç êáôáãñáöÞ æçìéþí, áðü Ôå÷íéêÜ êëéìÜêéá, ç Åðá-
íáöïñÜ ðáñáóõñìÝíùí êÜäùí. Óôçí ðñïóðÜèåéá áíáóõãêñüôçóçò 
óõíÝâáëå êáé ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò ìå ìç÷áíÞìáôá (JCB, öïñôçãÜ 
êëð) Ôçí ßäéá çìÝñá åêäÞëùóçò ôùí öáéíïìÝíùí ï ÄÞìïò Á÷áñíþí 
Ýóôåéëå áßôçìá ðñïò ôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞ íá êçñõ÷èåß ï ÄÞìïò 
Á÷áñíþí óå ÊáôÜóôáóç ¸êôáêôçò ÁíÜãêçò. 

Ç ðñþôç áðïôßìçóç ôùí æçìéþí îåêßíçóå áðü ôçí åðüìåíç êéüëáò 
çìÝñá áðü õðçñåóßåò ôïõ ÄÞìïõ Á÷áñíþí, ìå ôç óõììåôï÷Þ êëéìÜ-
êéïõ ôçò ÐåñéöÝñåéáò. ¼ðùò êáé Ýãéíå. Áõôü óçìáßíåé èá âïçèçèåß 
óçìáíôéêÜ ç ðñïóðÜèåéá áðïêáôÜóôáóçò ôùí æçìéþí, åíþ «áíïßãåé» 
ï äñüìïò ãéá ôçí áðïæçìßùóç ôùí ðëçãÝíôùí. 

ÐáñÜëëçëá, ï ÄÞìáñ÷ïò ÃéÜííçò Êáóóáâüò, ðñïêÜëåóå áëëå-
ðÜëëçëåò óõóêÝøåéò, ìå üëïõò ôïõò åìðëåêïìÝíïõò, ôçò ÐåñéöÝ-
ñåéáò êáé ôçò Ðïëéôåßáò, ðïõ óõììåôåß÷áí ï ÃñáììáôÝáò ôïõ ÄÞìïõ 
ÈáíÜóçò ÊáôóéãéÜííçò, õðçñåóéáêïß ðáñÜãïíôåò êáé ôå÷íéêïß óýì-
âïõëïé, åíçìåñþíïíôáò ôïõò ãéá ôçí áíÜãêç åðßóðåõóçò áíôéðëçì-
ìõñéêþí Ýñãùí. 

Ïé ðñþôåò äåóìåýóåéò Þëèáí áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò, üðïõ 
óôçí ðñï÷èåóéíÞ óýóêåøç, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ÄÞìï Á÷áñ-
íþí, ï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ê. Öéëßððïõ äéáâåâáßùóå üôé ç ÐåñéöÝ-

ñåéá, èá áíôáðïêñéèåß Üìåóá óôá ðáñáêÜôù Ýñãá: 
1. ÄçìïðñÜôçóç ìåëÝôçò áíôéðëçììõñéêþí Ýñãùí óôïí ÄÞìï 

Á÷áñíþí áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò óõíïëéêïý ýøïõò 620.000�. 
2.×ñçìáôïäüôçóç Ýñãùí åðéóêåõÞò ôïõ ïäéêïý äéêôýïõ ôùí 

Á÷áñíþí, ìå åêôéìþìåíï ðñïûðïëïãéóìü ðåñßðïõ 1 åê. åõñþ. 
3. ÅðéóêåõÞ ôùí Ó÷ïëåßùí, êëåéóôþí Ãõìíáóôçñßùí êáé Äçìïôéêþí 

êôéñßùí ðïõ õðÝóôçóáí æçìéÝò áðü ôéò ðëçììýñåò. 
Áêüìç ìåôÜ áðü äéáäï÷éêÝò áõôïøßåò ôçò Äéåýèõíóçò Ýñãùí Ä10, 

ìå óêïðü ôçí êáôáãñáöÞ ôçò êáôÜóôáóçò ôùí ðñáíþí ôùí ñåìÜ-
ôùí ôïõ ÄÞìïõ Á÷áñíþí (Áãßïõ ÐÝôñïõ, Óåâáóôïõðüëåùò, Éëéóïý 
(Áõëßæá), ÌÞôñïõ ËÝêêá ê.Ü.), óõìöùíÞèçêáí óõãêåêñéìÝíåò ðá-
ñåìâÜóåéò. 

Áðüëõôá óáöåßò ïé óôü÷ïé ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Á÷áñíþí, 
 ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôéðëçììõñéêÞ ðñïóôáóßá ôçò ðüëçò

ÁÌÅÓÇ ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÆÇÌÉÙÍ ÊÁÉ 
ÅÃÊÑÉÓÇ ÁÍÔÉÐËÇÌÌÕÑÉÊÙÍ ÅÑÃÙÍ

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Ìå ìïíáäéêü ãíþìïíá ôï óõìöÝñïí ôçò ðüëçò ìáò êáé ôá áéôÞìáôá ðïõ 
õðÝâáëá ó÷åôéêÜ ìå áõôÞí ðñïóùðéêÜ óôïí õðïøÞöéï ãéá ôç èÝóç ôïõ 
ÐñïÝäñïõ ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ê. Áðüóôïëï Ôæéôæéêþóôá, áðïöÜóéóá 
íá óôçñßîù ìå üëåò ìïõ ôéò äõíÜìåéò Ýíáí õðïøÞöéï ðïõ äéáêñßíåôáé áðü 
åíôéìüôçôá, åéëéêñßíåéá êáé áðïöáóéóôéêüôçôá. 

Ï Áðüóôïëïò Ôæéôæéêþóôáò åßíáé íÝïò, ïñáìáôéóôÞò êáé ç ðïëõåôÞò 
åíáó÷üëçóÞ ôïõ ìå ôá êïéíÜ Ý÷åé áðïäåßîåé üôé ðñüêåéôáé ãéá ìßá Üîéá 
ðïëéôéêÞ öõóéïãíùìßá ðïõ áðïôÝëåóå, áðïôåëåß êáé èá åîáêïëïõèÞóåé íá 
áðïôåëåß åëðßäá ãéá ôïí ôüðï. 

Ï ôüðïò ÷ñåéÜæåôáé îåêÜèáñåò ëýóåéò êáé áîéüðéóôåò äåóìåýóåéò, 

áðÝíáíôé óôç óùñåßá ðñïâëçìÜôùí ðïõ ìáóôßæïõí ôçí ðüëç ìáò åäþ êáé 
÷ñüíéá, ãéá ôá ïðïßá åìåßò äéáèÝôïõìå êáé ôï ó÷Ýäéï áëëÜ êáé ôïí ôñüðï 
õëïðïßçóÞò ôïõò þóôå ç ðüëç ìáò íá áíáâáèìéóôåß ùò ðñïò ôçí ðïéüôçôá 
æùÞò, ôçí éóôïñéêÞ ôçò áîßá, ôçí áíÜðôõîç êáé ôçí áóöÜëåéÜ ôçò. 

Óôçí áðüöáóÞ ìïõ íá óôçñßîù ôçí õðïøçöéüôçôá ôïõ Áðüóôïëïõ 
Ôæéôæéêþóôá ìå üëåò ìïõ ôéò äõíÜìåéò, óõíÝôåéíå ç åéëéêñéíÞò äÝóìåõóç 
ôïõ êáé ç áíáãíþñéóç áðü ðëåõñÜò ôïõ ôçò ðñïóðÜèåéÜò ìïõ, êáé 
ìÝóá áðü ìßá ìåôáîý ìáò óõíåñãáóßá, ôá ðñïâëÞìáôá ôçò ðüëçò ìáò 
èá áðïôåëïýí ðáñåëèüí ãéá ôïí ôüðï, þóôå ç íÝá ãåíéÜ íá áéóèÜíåôáé 
õðåñÞöáíïé ãéá ôçí üìïñöç ðüëç ôùí Á÷áñíþí. 

ÎåêÜèáñç óôÞñéîç ôïõ Ðáíáãéþôç ÃñçãïñéÜäç 
  óôïí Áðüóôïëï Ôæéôæéêþóôá
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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 

3

E-mail:nioras@gmail.com και acharnaiki@gmail.com
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Η απάντηση της Ευρώπης Κοσμίδη , 
στον Υπουργό Παιδείας Νίκου Φίλη

Απλά ανιστόρητος ή επικίνδυνος προβοκάτορας; 
Ο μεγάλος Έλληνας 

ιστορικός Πολύβιος 
έλεγε: «Όλβιος, ?στις 

τ?ς ?στορίας ?σχε μάθησιν». Είναι ευτυχι-
σμένος, δηλαδή, όποιος γνωρίζει την ιστο-
ρία. Μπορεί έτσι να ερμηνεύει γεγονότα 
και καταστάσεις του παρόντος και να προ-
νοεί για τα μέλλοντα. 

Ο κ. Φίλης, όμως, με τις δηλώσεις του 
έλαβε επάξια τον προσδιορισμό του ανι-
στόρητου. 

Είμαι πεπεισμένη πως ήθελε να δημιουρ-
γήσει θέμα. Μπορούσε ν’ αποφύγει ν’ απα-
ντήσει, λέγοντας ότι οι απόψεις που έχει 
δεν αφορούν τη θέση του και ότι θα προτι-
μούσε να συζητηθούν τα φλέγοντα για την 
Παιδεία. Εξάλλου, δεν είναι κάποιος ειδι-
κός για να ενδιαφέρουν οι απόψεις του για 
τον Ποντιακό Ελληνισμό. Ένας απόφοιτος 
Λυκείου είναι που εργάστηκε σε κομματι-
κή εφημερίδα. Αντί ν’ αποφύγει την ερώ-
τηση, άδραξε την ευκαιρία να προβοκάρει 
την κοινή γνώμη. 

Δεν ξέρω αν το έκανε για να προετοιμά-
σει το έδαφος για την επίσκεψη του κ. Τσί-
πρα στην Κωνσταντινούπολη, σπεύδοντας 
να επιδείξει προσήλωση στον σουλτάνο, 
με περισσή τουρκολαγνεία. 

Δεν γνωρίζω, επίσης, αν ήθελε να δια-
στρέψει για πολλοστή φορά τη δημόσια 
συζήτηση από την ανικανότητά του, όπως 
αυτή ξεδιπλώνεται στις τερατώδεις παρα-
λήψεις του και την εμμονή του να μπει το 
23% στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Ο επί χρόνια καθοδηγητής και προπα-
γανδιστής ήξερε τί έκανε και το έκανε με 
κρύο αίμα.

Ντροπή μόνο μπορεί να νιώσει κανείς και 
απογοήτευση, ενθυμούμενος εικόνες και 
ιστορίες από τον ξεριζωμό και τις θηριωδί-
ες της Τουρκίας απέναντι σε άμαχους αν-
θρώπους, γυναίκες, παιδιά βρέφη. 

Ο κ. Φίλης, από όποια θέση, δεν είναι άξι-
ος να αλλάξει ή να αλλοιώσει την Ιστορία. 
Οι Έλληνες δεν ξεχνούμε εύκολα τα βιώ-
ματα μας και ό,τι έχει διαμορφώσει τον πο-

λιτισμό και την κουλτούρα μας.
Ήλπιζα πως ο θεσμικός ρόλος του Υπ. 

Παιδείας θα τον σταματούσε από το να θέ-
σει σε δημόσια διαβούλευση, διχασμό και 
αντιπαράθεση τις προσωπικές του άτοπες 
θέσεις. Αλλά μάλλον η θέση του, λειτούρ-
γησε ενισχυτικά για τον ίδιο και τον ώθησε 
να εκφράσει τις θεωρίες του, που αντιβαί-
νουν το Ελληνικό Σύνταγμα και την Ελλη-
νική Βουλή, η οποία έχει αναγνωρίσει την 
Ελληνική Ποντιακή Γενοκτονία και προ-
βλέπει κυρώσεις για τους αρνητές της. 

Επίσης, η Ελληνική Ποντιακή Γενοκτονί-
α έχει αναγνωριστεί από την Κύπρο, την 
Αυστραλία και πρόσφατα από την Σουηδί-
α. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αριθμός πολι-
τειών και πόλεων, περιλαμβανομένης και 
της Νέας Υόρκης, έχουν αναγνωρίσει την 
Ελληνική Ποντιακή Γενοκτονία με διάφορα 
ψηφίσματα και διακηρύξεις. 

Γενοκτονία, λοιπόν, σύμφωνα με το Διε-
θνές Δίκαιο θεωρούνται τα μαζικά εγκλή-
ματα που αποβλέπουν στη συστηματική, 
με βίαια ως επί το πλείστον μέσα, επιδι-

ωκόμενη εξόντωση ολόκληρης φυλής ή 
τμήματος αυτής σε ορισμένο τόπο. 

Η Γενοκτονία μπορεί να επιδιωχθεί είτε 
με σειρά ομαδικών φόνων, όλων ή σχεδόν 
όλων των μελών μιας φυλής, είτε με συ-
στηματική εξασθένιση αυτής (με διάφορα 
μέσα) μέχρι τη βαθμιαία εξάλειψή της. 

Στα βίαια δε μέσα, περιλαμβάνεται και 
σειρά απαγορευτικών μέτρων επί εθνι-
κών, θρησκευτικών, γλωσσικών, ηθικών, 
ιστορικών ή άλλων παραδόσεων, προκει-
μένου να επέλθει διαφοροποίηση ή αλλοί-
ωση της καταδιωκόμενης φυλής με βέβαιη 
την συν τω χρόνω απώλεια του εθνικού και 
φυλετικού γνωρίσματος της.

Ο κ. Φίλης θέλει να λειτουργεί ως ξένο 
σώμα της ελληνικής ιστορίας, την οποία 
εμφανώς δεν υιοθετεί. Δυστυχώς, όμως, 
δεν είναι ξένο σώμα για την συγκυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και αυτό τον καθιστά θέ-
σει επικίνδυνο.

Ευρώπη Σ. Κοσμιδη
Πολιτικος Μηχανικος 
υποψ. Βουλευτης ΝΔ

Το Υπουργείο Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των ανακοίνωσε ότι δεν 
παρατείνεται εκ νέου η 
ισχύς της υπ? αριθμόν 
49214/21-7-2015 Κοι-
νής Υπουργικής Απόφα-

σης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής 
εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παρα-
βόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών πο-
σών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525) , 
η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ? αριθμόν 
57384/31-8-2015 όμοια (Β΄ 1867) και στη 
συνέχεια μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 με την 
υπ? αριθμόν 70905/29-9-2015 όμοια (Β΄ 
2110).

Η υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν 
49214/21.7.2015 προέβλεπε τα εξής:

Αναστέλλεται από 21 Ιουλίου 2015 έως 
31 Ιουλίου 2015 η διενέργεια κάθε πρά-

ξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η δι-
ενέργεια πλειστηριασμών, ατασχέσεων, 
αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών 
κρατήσεων. 

Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλε-
ται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, 
εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, 
γραμματίων καταβολής, δικαστικών εν-
σήμων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύ-
σης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με 
την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοη-
θημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δι-
καστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από 
συνήγορο ενώπιον αυτών.

Αναστέλλεται επίσης, για το ίδιο χρονικό 
διάστημα, η υποχρέωση καταβολής πάσης 
φύσης εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή σε δόσεις 
χρηματικών ποσών από μετατροπή στε-
ρητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον 
η σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συ-
μπλήρωση της προθεσμίας εκπλήρωσής 
της ανέκυψε στο διάστημα της τραπεζικής 

αργίας ή και μετά τη λήξη της. 
Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης έληξε 

στις 31 Οκτωβρίου με την οποία δεκάδες 
κρατούμενοι είχαν αποφυλακιστεί χωρίς 
να έχουν καταβάλει τα χρήματα που απαι-
τούνταν είτε για την καταβολή της εγγυ-
οδοσίας που τους είχε επιβληθεί ως όρος 
για να βρεθούν εκτός φυλακών είτε για 
την εξαγορά της ποινής τους, αν επρόκει-
το για καταδικασθέντες. 

Ωστόσο με την μη παράταση της ισχύ-
ος της υπουργικής απόφασης που ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, έως 
τις 6 Νοεμβρίου πρέπει να καταβληθούν 
οι εγγυοδοσίες που τους είχανε επιβληθεί 
, ενώ παράλληλα «ξεμπλοκάρουν» οι ανα-
γκαστικές εκτελέσεις και η καταβολή των 
δικαστικών παραβόλων, 

Κατά συνέπεια από τη Δευτέρα 2 Νοεμ-
βρίου 2015 πραγματοποιούνται όλες οι 
πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Σας ενημερώνει η νομική σύμβουλος της  εφημερίδας μας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

Δεν παρατείνεται εκ νέου η αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Εκπρόσωπος της 
Μητροπόλης  Γ.Ο.Χ.  στη 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
για τις δηλώσεις  Φίλη

Ο π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης εκπροσώπησε τη  Ιερά  
Μητρόπολη Αττικής και Βοιωτίας,   Γ.Ο.Χ., πατρίου 
ημερολογίου,   στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο κέντρο των Αθηνών στο Σύνταγμα με τη 
διοργάνωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, εξ αφορμής των δηλώσεων του Υπουργού 
Παιδείας Νικολάου Φίλη ο οποίος αμφισβητεί τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 
Ο π. Μιχαήλ ερωτηθείς από δημοσιογράφους δήλωσε τα εξής: « Η Γενοκτονία είναι ένα 
έγκλημα που δεν παραγράφεται, και ότι κι εκείνος ανήκει στην τέταρτη γενιά ξεριζωμέ-
νων Ποντίων. Οι Πόντιοι είναι ίσως ο μοναδικός λαός που μέσα σε έναν αιώνα έχασαν τα 
σπίτια τους και κήδεψαν τους γονείς τους σε τρία διαφορετικά μέρη, Γενοκτονία 1919, 
εξορία στο Καζαχστάν το 1949 από τα παράλια της Μαύρης Θαλάσσης και τέλος η επι-
στροφή στην Ελλάδα, άλλοι το 1960 και οι περισσότεροι από το 1990 και μετά. Τέλος 
δήλωσε ότι η Γενοκτονία του Ελληνισμού συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αλλά με διαφορε-
τικό προσωπείο». Πηγή : http://www.imab.gr 
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• Η ισοπέδωση προς τα κάτω είναι για τους ανίκανους, τους τε-
μπέληδες, τους λαϊκιστές. Το σωστό είναι. Πιο ψηλά, πιο δυνατά, 
πιο τέλεια. 

• Όσο πιο κουτός είναι ο έμπορος που αγοράζει, τόσο ο πωλητής τρί-
βει τα χέρια του από ικανοποίηση. Δηλαδή τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, 
έξη το λαδόξυδο, ο πωλητής το χαίρεται. Έτσι έπαθε και η κυβέρνηση 
μας, με την απειρία της και τον ερασιτεχνισμό της. Οι Ευρωπαίοι παρά 
τις αγκαλιές και τα φιλήματα τρίβουν τα χέρια τους, με ικανοποίηση. 
Τον μουντζούρη, θα τον φάμε στην μάπα και θα γίνουμε μαύροι. Το 
τυρί το βλέπει η κυβέρνηση αλλά την φάκα δεν την βλέπει.

• Η κυβέρνηση μας, με τους ερασιτεχνισμούς και την ιδεοληψία 
της, έχει γίνει βαρελάκι που κατρακυλάει στην κατηφόρα, συμπα-
ρασύροντας ένα ολόκληρο λαό στην φτωχοποίηση και την εξαθλί-
ωση. Μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να την σταματήσει από αυτή την 
κατηφόρα.

• Το να ακούς ανοησίες από ένα έξυπνο άνθρωπο, υποκρύπτει υπο-
κρισία και απάτη για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Αντιθέτως το να 
ακούς μια έξυπνη ιδέα από έναν απλοϊκό άνθρωπο σου προκαλεί έκ-
πληξη. Συμβαίνει πολύ συχνά αυτό στην καθημερινότητα μας. 

• Μην προσβάλεις έναν συμπολίτη, από τον οποίο περιμένεις τον 
ψήφο του. Όμως μην τον εξαπατάς με τα ψέματα σου. Και τα δύο 
προκαλούν τον ίδιο θυμό και φέρνουν το αντίθετο από το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα. Απλά όταν έλθει η ώρα θα σε μαυρίσω παπα-
τζή απατεώνα. 

• Όταν λες ψέματα, πρέπει να θυμάσαι το προηγούμενο ψέμα που 
είπες στον κάθε συμπολίτη σου, πράγμα πολύ δύσκολο. Έτσι χωρίς 
να καταλαβαίνεις γίνεσαι ρόμπα. Καθόλου έξυπνο. 

• Τα κατακάθια της πάλαι ποτέ κομουνιστικής θεωρίας, προσπα-
θούν να αναβιώσουν τους δεινόσαυρους. Η γη μας σήμερα δεν 
αντέχει δεινόσαυρους. Χρειάζεται προσαρμογή στα νέα δεδομέ-
να, δηλαδή υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας και νέους τρό-
πους παραγωγής πλούτου. Όσο γρηγορότερα το καταλάβουμε, 
τόσο συντομότερα θα βγούμε από το αδιέξοδο που σήμερα ζού-
με σαν χώρα. 

• Με τα χαζοχαρούμενα χαμόγελα της εκλογικής νίκης, αρχίζει η εμ-

φάνιση της κατάθλιψης, γιατί πρέπει να χειριστούμε τα προβλήματα 
που προεκλογικά είπαμε ότι θα εξαφανίσουμε. Η όψη της κατάθλι-
ψης φανερώνει την ήττα και την ταπείνωση. Με απλά λόγια η απάτη, 
μας κυνηγάει. Μας έχει γίνει μπούμεραγκ. Ο λαϊκισμός μπορεί να δί-
νει νίκες δεν δίνει όμως λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα. Είναι το 
αδύνατο σημείο της Δημοκρατίας.

• Σας ενημερώνω για ένα κόλπο που κάνουνε οι κρασάκιδες. Εάν 
είμαστε τρεις άνθρωποι που πίνουμε οποιοδήποτε κρασί, ένα τέ-
ταρτο καθαρισμένο μήλο. Οι δύο θα μεθύσουν, εγώ όχι. Η πατάτα 
απορροφά, το αλάτι, το μήλο απορροφά το αλκοόλ και αφήνει το 
άρωμα του. Δεν χάνετε τίποτε να το δοκιμάσετε. 

• Όταν ανατέλλει ο Ζωοδότης ήλιος, ο ουρανός είναι γαλάζιος. 
Όταν δύει, το χρώμα του γίνεται πορτοκαλί και κόκκινο. Όποιος πι-
στεύει, ότι μπορεί να αντιστρέφει την φυσική πορεία της γης, σίγου-
ρα είναι για το ίδρυμα ψυχικής υγείας. 

• Το πρόβλημα της Συρίας είναι τριπλό. Πρώτον ο εμφύλιος πόλε-
μος για την πτώση του δικτάτορα Άσαντ. Δεύτερο ο πόλεμος των 
Ιρακινών ισλαμιστών για να κατακτήσουν τα Συριακά εδάφη. Και 
τρίτο η κόντρα ΗΠΑ – ΡΩΣΙΑΣ ποιος θα κερδίσει την επιρροή πάνω 
σε αυτή την χώρα. Οι Σύριοι πολίτες εκπατρίζονται απλά για να σώ-
σουν την ζωή τους. Αυτό το διαβολικό μπλέξιμο έχει γίνει καρκίνω-
μα που θα κουράσει όλους τους εμπλεκόμενους. Η λύση του δεν 
έχει χρονικό ορίζοντα.

• Είναι πάγια αρχή, όταν οι ΗΠΑ φταρνίζεται εμείς οι πιτσιρικάδες, πα-
θαίνουμε κρυοπαγήματα. Το 2008 όταν χρεοκόπησε η Αμερικανική 
τράπεζα Λήμαν μπράδερς λόγω των στεγαστικών δανείων, οι Έλληνες 
τραπεζίτες συνέχιζαν να δίνουν στεγαστικά δάνεια από τις καταθέσεις 
των πελατών τους. Σήμερα έχουμε τα κόκκινα δάνεια, την ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών και τον αφελληνισμό τους. Μήπως πρέπει να 
αλλάξουμε τους καθηγητές των οικονομικών μας Πανεπιστημίων;

• Λέω στον συνάδελφο μου Γιώργο τον συνταξιούχο ότι, συμφωνώ 
απόλυτα μαζί του αλλά με αρνητικό πρόσημο. Δεν γνωρίζω πως το 
καταλαβαίνει, αλλά πάντως ηρεμεί. Υποθέτω ότι λογαριάζει, μείον 
ένα συν ένα ίσον με μηδέν. Έτσι έχουμε ειρήνη και πορευόμαστε. 
Το πρόβλημα είναι ότι για μας τα παίρνουν ωμά και ψυχρά οι τρια-
κόσιοι της βουλής. Εκεί σκοτωνόμαστε.

• Όταν παίρνεις ένα δρόμο που οδηγεί στο πουθενά, σε πιάνει η 
απογοήτευση και η απελπισία. Είναι ένας χαμένος. Όταν παίρνεις 
το μονοπάτι που οδηγεί στο χωριό σου και στο σπίτι σου αισθάνεσαι 
σιγουριά. Ηστ όρ γουέστ, χομ ίς μπέστ, που λένε και οι Άγγλοι. Δη-
λαδή, Ανατολή ή Δύση, στο σπίτι σου είναι το καλύτερο. Κάτι κατα-
λαβαίνουν και αυτοί οι συνάνθρωποι μας,

• Ο σημερινός πρωθυπουργός, μπροστά στα τόσα δισεπίλυτα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, είναι γυμνός. Όλοι 
εσείς που σήμερα τρώτε από το κορμί του και υπολογίζει σε μια 
παχυλή βουλευτική σύνταξη, φροντίστε να τον ντύσετε, μην τον 
αφήνετε γυμνό. Ουδείς επικινδυνότερος και πλέον αχάριστος του 
ευεργετηθέντος.

• Ο κοιλιόδουλος άνθρωπος, ενδιαφέρεται μόνον για το σαρκίο του. 
Μην περιμένετε παραχώρηση από έναν άνθρωπο.. Δυστυχώς στην 
Ελληνική βουλή υπάρχουν πολλοί κοιλιόδουλοι. Είπαμε ότι θα μας 
τελειώσει αυτό το φαινόμενο, αλλά πέσαμε έξω. 

• Το να κάνεις λάθος επιλογή στις βουλευτικές εκλογές, δεν ση-
μαίνει ότι καταργείς την δημοκρατία ή τους θεσμούς της. Απλά επι-
δεινώνεις την ήδη οικονομική σου κατάσταση. 

• Οι σφυροδρεπανίτες, οι παραγόμενοι από τον κομματικό σωλή-
να, με τον λαϊκισμό τους, είναι μεσ’ την καλή χαρά. Όλο χαμογε-
λούν και χορεύουν μάλιστα και Ζεϊμπέκικο. Το μόνο που επιδιώκουν 
είναι ένας καλός βουλευτικός μισθός και μια παχυλή κρατική σύ-
νταξη. Ο μόνος που έχει πέσει σε μελαγχολία είναι ο σημερινός μας 
πρωθυπουργός, γιατί αρχίζει να καταλαβαίνει ότι όλα αυτά τα οικεία 
λαμόγια τον έβαλαν μπροστά για να τον χρησιμοποιήσουν σαν απο-
διοπομπαίο τράγο, σαν δικαιολογία. Αλέξη μας, η Μέρκελ σε ρώτη-
σε: Τώρα είσαι ευτυχής; 

t Υπερβολική ήταν η βροχόπτωση στις Αχαρνές στις 22 Οκτω-
βρίου, 2015. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι το βασικό χαρα-
κτηριστικό της κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες την 
Αττική. Συγκεκριμένα, στις Αχαρνές, όπως δείχνουν τα στοιχεία του 
www.meteoacharnes.gr  Βροχόπτωση μέχρι τώρα υψομετρικά στις 
Αχαρνές. 210 μέτρα 63.8mm 191 μέτρα 93,8 mm 130 μέτρα 108.0 
mm Βροχόπτωση μέχρι τώρα υψομετρικά στις Αχαρνές.12:00 210 
μετρα 65.8mm 191 μέτρα 96,9 mm 130 μέτρα 109,8 mm

t Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του άτυχου Δημήτρη Κατσανδρή, 
που έχασε τη ζωή του στην πλημμύρα της 22ας Οκτωβρίου 2015 
τήρησε στη συνεδρίαση της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Η σχετική πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Μιχάλη 
Βρεττού έγινε δεκτή από την Πρόεδρο Μαρία Χαριτίδου. 

t Σύσκεψη για τη δασοπυρόσβεση και την αντιμετώπιση των γενι-
κότερων προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά με την προστασία 
του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Νο-
εμβρίου στο υπαίθριο θέατρο του Φορέα Διαχείρισης, στη θέση «Αγία 
Τριάδα», με τη συμμετοχή της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δού-
ρου καθώς και εκπροσώπων της Πυροσβεστικής, δημάρχων, φορέ-
ων, εθελοντικών οργανώσεων.

t Έντυπα και δικαιολογητικά πλημμυροπαθών. Στο Δημαρχεί-
ο Αχαρνών (κτίριο Υπηρεσιών) έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος 
υποδοχής όπου οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν για τη δι-
αδικασία και να λάβουν τα σχετικά έντυπα: 1. Έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση – οικοσκευή (αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες) 2. Για 
επιχειρήσεις (αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες) 3. Για κτίρια (α-
ποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες- καυστήρες, ασανσέρ, τοιχο-
ποιία κλπ)

t Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στο δημαρχείο Αχαρνών 
για τις δηλώσεις του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη σχετικά με τη 
γενοκτονία των Ποντίων πραγματοποίησαν σήμερα μαθητές ποντια-
κής καταγωγής από λύκεια της πόλης.

Στην συνάντηση τους με την πρόεδρο της δευτεροβάθμιας σχολικής 
επιτροπής δήμου Αχαρνών Γεωργία Ευθυμιάδου, οι μαθητές εξέφρα-
σαν την έντονη αντίθεσή τους με τις ανιστόρητες, όπως τις χαρα-
κτήρισαν, δηλώσεις του υπουργού και ζήτησαν από τη διοίκηση του 
δήμου να προχωρήσει σε διάβημα διαμαρτυρίας.

t Στο εξής μόνο με επιταγή θα εξοφλούνται οι οφειλές των φο-

ρολογούμενων...

προς την Εφορία, άνω των 200 ευρώ. Η απόφαση της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία προβλέπει μείωση του ορίου των 
500 ευρώ που ίσχυε μέχρι τώρα, έχει ως στόχο τη μείωση της δια-
κίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων και την αντιμετώπιση των λη-
στειών. Υπενθυμίζεται ότι για πληρωμές προς την Εφορία μέσω 
διαδικτύου δεν υπάρχει χρηματικό όριο. 

t Τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου η οποία λει-
τουργεί επί των οδών Μπόσδα και Βαρελά, στην οδό Αριστοτέλους 
στο τμήμα που κάνουν στάση τα λεωφορεία, ζητούν οι παραγωγοί 
ή έμποροι εξαιτίας διαφόρων περιστατικών που συμβαίνουν από και-
ρού εις καιρόν. Συγκεκριμένα οι έμποροι έχουν αιτηθεί τη μετακί-
νηση της λαϊκής λόγω των περιστατικών που έχουν συμβεί εν ώρα 
λειτουργίας της από παραβατικά στοιχεία που υπάρχουν ή επισκέ-
πτονται την περιοχή και θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότη-
τα των επαγγελματιών ενώ παράλληλα εμποδίζουν την απρόσκοπτη 
πρόσβαση των αγοραστών.

 t Στις 28 Νοέμβρη ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 μ.μ., η Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ 
ΑΧΑΡΝΩΝ διασκεδάζει με χορό και ζωντανή μουσική στην Ταβέρνα 
«ο ΜΗΤΣΗΣ» (Πάρνηθος 22, Αχαρνές τηλ. 210 2465698). Τιμή πρό-
σκλησης 15€, όλα πληρωμένα. Για προμήθεια προσκλήσεων στα τη-
λέφωνα 6979117604 & 6934714965.

t Ο Σύλλογος Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Αχαρνών, θα πραγματοποιή-
σει Γενική Συνέλευση την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 11:30 π.μ. με 
θέματα: 1) Ένταξη στο σχέδιο πόλης, 2) Παροχή νερού, 3) Ενημέ-
ρωση των μελών σχετικά με θέματα που απασχολούν τον Οικισμό. 
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στον πρόεδρο του Συλλόγου Βασ. 
Γκιούσμα. 

t Να δώσουν μάχες, αποφάσισαν οι γονείς του 21ου δημοτικού 
Αχαρνών προκειμένου να ενταχθεί η ανέγερσή του στο νέο ΕΣΠΑ. Η 
απόφαση ελήφθη κατά τη Γενική Συνέλευση που προκάλεσε εντός 
του σχολείου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων το πρωί της Κυριακής 1 Νοεμβρίου. Η απόφαση για τις δυ-
ναμικές κινητοποιήσεις ελήφθη μετά την ενημερωτική εισήγηση που 
έκανε ο μαχητικός Πρόεδρος Γιώργος Αρβανίτης, έχοντας στο πλευ-
ρό του, σύσσωμο το Δ.Σ αλλά και όλους τους γονείς, που επιθυμούν 
ένα σύγχρονο σχολείο για τα παιδιά τους.

t Νέο μέλος του ΔΣ στην Ένωση Ταεκβοντο Νοτίου Ελλάδος που 

έχει στη δύναμη της 250 αθλητικά Σωματεία, ο εκλέχθηκε ο Γεώργι-
ος Παλαιολόγου που ήρθε δεύτερος σε προτίμηση στην σταυροδο-
σία. Εξάλλου, στη μεγάλη Διεθνή αίθουσα της δόξας International 
Martial Arts Hall of Fame βραβεύτηκε ο Παναγιώτης Παλαιολόγου 
έως International Master of the Year 2015-16.

t Με μια λιτή δήλωσή της στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου 2015, η Δημοτική Σύμβουλος της 
παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ του Παναγιώτη Γρηγοριάδη Όλγα Ποιμενί-
δου ανεξαρτητοποιήθηκε και παραμένει στο Δημοτικό Συμβούλιο ως 
ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος.

t Την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2014, στις 12.00, στα γραφεία του Κτηνο-
τροφικού Συλλόγου Αττικής (Λάμπρου Πορφύρα 4, Μενίδι, Αττικής) 
ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής «Άγιος Γεώργιος» οργανώνει, σε 
συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση-ΚοινΣΕπ ΚΥ-
ΚΕΩΝ ενημερωτική ημερίδα με θέματα: «Μικρά τυροκομεία, Διατρο-
φή παραγωγικών ζώων και Απογαλακτισμός». Πηγή: agronews.gr/

t Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Χάρης 
Δαμάσκος, παρευρέθηκε στην Κεντρική Εκδήλωση των ΚΕΠ Υγείας 
του ΕΔΔΥΠΠΥ, όπου παρουσιάστηκε ο απολογισμός του προγράμμα-
τος «Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας 
για την Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας», 
επεσήμανε τα εξής: « Η πρόληψη, είτε με τη μορφή της ενημέρωσης, 
είτε με τη μορφή των προσυμπτωματικών εξετάσεων, αποτελεί το 
θεμέλιο λίθο της καλής μας υγείας. Ταυτόχρονα όμως σηματοδοτεί 
την ύπαρξη ανθρώπων και θεσμών, που νοιάζονται, που μεριμνούν, 
που δείχνουν το δρόμο της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, 
σε συνανθρώπους τους που το έχουν σωματικά και ψυχικά ανάγκη». 

t Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών πραγμα-
τοποιεί κοινωνική δράση που αφορά στην χορήγηση επιταγών συ-
νολικού ύψους 3.465€, για αγορά τροφίμων πρώτης ανάγκης στα 
καταστήματα (SUPER MARKET) «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», σε συνεργασία με 
την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και στα πλαί-
σια του Προγράμματος «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ». Η δράση αυτή αφο-
ρά έντεκα (11) ευπαθείς οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα 
οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Οι οικογένειες αυτές θα υπο-
στηριχθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών αρχικά, με ενδεχόμενο 
επέκτασης για τους επόμενους μήνες http://www.acharnes.gr/
content/section-1972

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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Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ 

 Άρθρο 4 παρ. 2: Οι Έλληνες και οι Ελ-
ληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις.

 Άρθρο 4 παρ. 5: Έλληνες πολίτες συ-
νεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δη-
μόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις 
τους.

 Άρθρο 25 παρ. 3: Η καταχρηστική 
άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.

 Όταν οι βουλευτές και πολιτικοί της 
χώρας έχουν κατά μέσω όρο πάνω από 
160.000 ευρώ εισόδημα και έχουν δι-
καίωμα ποσοστό του εισοδήματος των 
να είναι ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ, δεν είναι απο-
λύτως αντίθετο με τις επιταγές των άνω 
άρθρων του Συντάγματος και να φορο-
λογούνται πολίτες της χώρας με μηδε-
νικό εισόδημα και με μόνο κριτήριο τα 
τεκμήρια. 

 Δεν έχει σημασία αν οι βουλευτές και 
πολιτικοί μας ορκίστηκαν με θρησκευτι-
κό και πολιτικό όρκο. Το σίγουρο είναι 
και το αποδεικνύουν μόνοι τους με τα 
όσα ψηφίζουν, ότι ούτε τιμή έχουν, ούτε 
συνείδηση.

 Επίσης, όλες οι αποφάσεις τους εί-
ναι άκυρες και παράνομες από βουλευ-
τές που πρέπει να ΠΑΡΑΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥ-
ΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, γιατί με την ψήφιση του 
δικαιώματος τους να έχουν ΑΦΟΡΟΛΟ-
ΓΗΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ φανερά 

τα ως άνω αναφερόμενα άρθρα δεδο-
μένου ότι κάνουν καταχρηστική άσκη-
ση του δικαιώματος, που τους έδωσαν 
οι Έλληνες πολίτες και νομοθετούν ΠΑ-
ΣΙΦΑΝΩΣ υπέρ των συμφερόντων τους, 
δεν συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη, 
ανάλογα με την φορολογική δύναμη 
των πολιτών και σε βάρος μάλιστα της 
σωματικής και ψυχικής υγείας τους. 

 Ταυτόχρονα, ενώ δεν είναι απλά αιρε-
τοί πολίτες στο αξίωμα του βουλευτή, 
ψηφίζουν να έχουν περισσότερα δικαι-
ώματα και προνόμια σε σχέση με τους 
υπόλοιπους πολίτες, άρα καταπατούν το 
άρθρο 4 που αναφέρεται στα ίσα δικαιώ-
ματα της πατρίδος από Δημοκρατικό σε 
ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟ. 

 Γιατί, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, 
όταν ΔΕΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΤΟ ΣΥ-
ΝΤΑΓΜΑ, ΑΛΛΑ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ) Η ΓΝΩΜΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 
ΠΑΡΕΚΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ. 

 Άρα όλοι οι βουλευτές, διαχρονικά, 
έχουν ήδη καταπατήσει το σύνταγμα, 
είναι επίορκοι και προδότες του δημο-
κρατικού μας πολιτεύματος, συνεπώς 
όλες οι αποφάσεις αυτόματα γίνονται 
ΑΚΥΡΕΣ. 

 Σύμφωνα, επίσης με την ακροτελευ-
ταία διάταξη: 

Άρθρου 120 του Συντάγματος παρ.2: 
Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νό-

μους που συμφωνούν με αυτό και η 
αφοσίωση στην Πατρίδα και την Δημο-
κρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέω-
ση των Ελλήνων.

Άρθρο 120 του Συντάγματος παρ. 
4: Η τήρηση του Συντάγματος επαφί-
εται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, 
που δικαιούνται και υποχρεούνται να 
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ με κάθε μέσο εναντίον 
οποιονδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει 
με την βία.

 Συνεπώς οι Έλληνες πολίτες δικαιού-
νται και υποχρεούνται να καταφύγουν 
στα δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας και να απαιτήσουν να προστατευτεί 
το Δημοκρατικό μας Πολίτευμα, να τηρη-
θεί το Σύνταγμα και να έχουν όλοι οι Έλ-
ληνες το ίδιο ποσοστό ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΩΝ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ 
ΤΡΟΠΟ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. 

 Η Δικαιοσύνη των Ελλήνων, επί τέλους 
υποχρεούται να ενεργεί ως Δικαιοσύνη 
των Ελλήνων και να προστατεύσει το 
Πολίτευμα, το Σύνταγμα και τα Δικαιώμα-
τα των πολιτών και όχι να ενεργεί ως Δι-
καιοσύνη της εκάστοτε κυβέρνησης. 

 Διότι μετά απογοητευμένοι και προ-
δομένοι, στέλνουμε, εμείς οι ίδιοι, τους 
Χρυσαυγίτες στη Βουλή, για να τους βρί-
ζουν.

Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Τι λέει το Σύνταγμα για 
το αφορολόγητο των πολιτικών

Η ελευθερία της έκφρασης δεν μπο-
ρεί να περιορίζεται από άναρθρες κραυγές 
και οιμωγές ανάλογες με αυτές τεθλιμμέ-
νων συγγενών, ιδιαίτερα όταν αυτές έχουν 
σαν περιεχόμενο προτάσεις χωρίς νόημα 
και προσβλητικούς έως αισχρούς χαρακτη-
ρισμούς, που δεν ακούγονται ούτε στα πιο 
σκοτεινά καταγώγια. 

Η παράταξη της δεξιάς έχει χάσει εντελώς τον καθωσπρε-
πισμό της, έχει απολέσει κάθε ικμάδα αξιοπρέπειας στερού-
μενη κάθε αντικειμενικού παράγοντα, ώστε να προτάξει τα 
δικά της επιχειρήματα για επαναφορά της χώρας στην Ευρω-
παϊκή της πορεία. 

Μαζί με τη δεξιά ταυτίζονται απόλυτα και οι υπόλοιπες δυ-
νάμεις της αντιπολίτευσης, χωρίς να εξαιρούνται και τα πο-
λιτικά άκρα του βουλευτήριου, όπως οι κομμουνιστές και οι 
φασίστες.

Είναι εντυπωσιακή η ταύτιση του φάσματος της αντιπολί-
τευσης, με καθημερινή δυναμική εντός και εκτός Βουλής, να 
καθυστερήσει με κάθε τρόπο και μέσο η προσπάθεια εκσυγ-
χρονισμού της χώρας.

Είναι απόλυτα λογικό οι δυνάμεις που ενοχοποιούνται για 
μύρια εγκλήματα, να έχουν κάθε λόγο όχι μόνο να καθυ-
στερήσουν, αλλά και να τελειώσουν τη κυβέρνηση που στη-
ρίζεται έτσι και αλλιώς σε μια εύθραυστη κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία, ελπίζοντας στην απαξίωση της κοινωνίας, αλλά 
και στη παραγραφή των αδικημάτων που έχουν διαπράξει.

Και καλά αυτοί αλλά οι υπόλοιποι του δημοκρατικού τόξου, 
τι λόγους έχουν να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, όταν 
δεν γίνονται και βασιλικότεροι του βασιλιά.

Εννοείται ότι εκτός από τα αίολα επιχειρήματα του τύπου, 
δεν γνωρίζουμε το θρήσκευμά σας ή περί κακού καπιταλι-
σμού λες και υπάρχει κάποιο άλλο σύστημα, γιατί από όσο 
γνωρίζω αυτοί που έζησαν τον υπαρκτό σοσιαλισμό ούτε θέ-
λουν να τον θυμούνται ή οι θρασύτατοι ακροδεξιοί που κά-
νουν και μηνύσεις, για να υπερασπισθούν αυτοί δήθεν τους 
βασανισμένους και ξεριζωμένους απανταχού της γης, όταν 
οι πνευματικοί τους ταγοί έριξαν στα κρεματόρια του Άου-
σβιτς εκατομμύρια ανθρώπων απλά για τη διαφορετικότη-
τα τους, όταν τα ινδάλματά τους οδήγησαν τον ανθρώπινο 
πολιτισμό στη μεγαλύτερη παρακμή του στη διάρκεια της 
ιστορίας.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας δεν οριοθετεί την ελευθερία της 
έκφρασης, την απόλυτη ελευθερία της βούλησης των πολι-
τών να εκφράζονται με τον πλέον ελεύθερο τρόπο, είτε εί-
ναι αγράμματοι ή του δημοτικού, επιστήμονες και ότι άλλο 
μπορούν ή θέλουν να είναι.

Ούτε επίσης εξαιρεί Πρόεδρους Δημοκρατίας, Πρωθυπουρ-
γούς, Υπουργούς, Δεσποτάδες, Βουλευτές και άλλους τα-
γούς, ώστε κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους να μη 
μπορούν να εκφράσουν προσωπικές απόψεις, όσο αντίθετες 
και αυτές να φαίνονται, σε αυτό που η λεγόμενη κοινή γνώ-
μη θεωρεί σαν θέσφατο, ακόμα και να εκφράζουν διαφορο-
ποίηση από ψηφίσματα που το Κοινοβούλιο ή άλλοι θεσμοί 
έχουν υιοθετήσει.

Τα μόνο που το Σύνταγμα ζητάει από τους αναλφάβητους 
μέχρι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι να τηρούν στη δι-
άρκεια των καθηκόντων τους αλλά και εκτός αυτών, την αυ-
στηρή τήρηση των νόμων, πέρα από τη προσωπική ευχέρεια 
να επιλέγουν οι ίδιοι τον τρόπο και το μέσο να εκφράζουν τη 
διαφορετική τους άποψη και αυτή την επιλογή να κοινωνούν 
στους συμπολίτες τους.

Οι χουντικοί, οι «εθνικόφρονες» και άλλοι κεντροδεξιοί - 
κεντροαριστεροί εθνοπατέρες εξ ορισμού πατριδοκάπηλοι, 
ας αφήσουν στην άκρη τις παραληρηματικές κορόνες και 
ας επικεντρώσουν τη προσοχή τους, στην προσπάθεια υπε-
ράσπισης των οικονομικών και βιολογικών εγκλημάτων που 
έχουν διαπράξει, ή όπως έγραψε ο Θουκυδίδης «και θέλουν 
με πόλεμο μάλλον, παρά με λόγια να ανατρέψουν τις κα-
τηγορίες», με τη δικαιοσύνη να έχει αναλάβει το ρόλο του 
Ηρακλή, γιατί η σύγχρονη κόπρος του Αυγεία και άλλων αυ-
λικών, έχει ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο.

 Κρίσιμες οι στιγμές 
που ζούμε !!!

Γράφει ο Τάσος  Βαρελάς 

Από την Τρίτη 03/11/2015 ξεκινάει η λειτουργία του

πρότυπου εκπαιδευτικού - ενταξιακού προγράμματος 
«Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά», που 
υλοποιείται από την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως για τρίτο συνεχή χρόνο.

Το φετινό πρόγραμμα θα έχει ως έδρα τις Αχαρνές και ειδι-
κότερα το 28° Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. 

Μεγάλος χορηγός του προγράμματος είναι ο Όμιλος Εται-

ρειών «Ελληνικά Πετρέλαια», ενώ πολύ σημαντική είναι και 
η συνδρομή του Δήμου Αχαρνών, που έχει αναλάβει την τε-
χνική υποστήριξη της πρωτοβουλίας.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι την πρώτη εβδομάδα 
του Ιουνίου 2016, εμπλουτισμένο και με νέες δράσεις και 
αναμένεται να έχει μεγάλη συμμετοχή παιδιών και γονέων, 
συνεχίζοντας στο ακέραιο την μέχρι σήμερα επιτυχημένη 
πορεία του.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - «ΑΧΑΡΝΕΣ»

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι στις 15 Νοεμβρίου 2015 θα πραγματοποι-

ηθεί η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με θέμα «Απολογισμός 

του Δ.Σ. και του ταμείου του Συλλόγου και προκήρυξη εκλογών» 

στην διεύθυνση Μαντινείας 1 (δίπλα στην ταβέρνα «Νικόλας») 

και ώρα 11:00 π.μ. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 22 Νοεμβρίου 2015 στην ίδια 

διεύθυνση και την ίδια ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 

υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 

2015. 

Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων παρακαλείστε να επι-

κοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 2442850 κ. Αργύρης και 697 

2035042 κα Αλεξάνδρα

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

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

 Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου, ευχαριστεί δημό-

σια τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου, Θεόδωρο Συρινί-

δη, για την ανταπόκριση που δείχνει σε όλες τις εκκλήσεις μας 

που έχουν σχέση την βελτίωση της καθαριότητας, στην περιο-

χή μας, είτε της περισυλλογής σκουπιδιών, είτε την περισυλ-

λογή μπαζών. 

Ο Πρόεδρος

Βασίλης Πετρόπουλος

Θέματα Επικαιρότητας 

Άρχισε το ενταξιακό πρόγραμμα 
της Μητρόπολης για τους ΡΟΜΑ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02/11/2015
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Αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων 
εντός δασικών εκτάσεων

Αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων κτι-
σμάτων εντός δασικών εκτάσεων μέχρι 
την κύρωση των δασικών χαρτών προβλέ-
πει νομοθετική ρύθμιση, που κατατέθηκε 
από κοινού στη Βουλή από τα υπουργεί-
α Εσωτερικών-Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
και Περιβάλλοντος-Ενέργειας. Πηγές του 
υπουργείου Περιβάλλοντος αναφέρουν ότι 
εντός του Νοεμβρίου προγραμματίζεται η 
ανακοίνωση των τροποποιήσεων της νομο-

θεσίας για την επιτάχυνση της κύρωσης των δασικών χαρτών, άρα 
και της ολοκλήρωσης του έργου του Κτηματολογίου. Πηγή: ΑΠΕ-
ΜΠΕ
 

Συστήθηκε Γραφείο Ενημέρωσης 
Επισκεπτών στην Αθήνα 

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το γραφείο Επισκεπτών Αθηνών υπό 
την ΕΛ.ΑΣ. Το γραφείο είναι στελεχωμένο με κατάλληλα εκπαι-
δευμένο προσωπικό και παρέχει πληροφορίες σε επισκέπτες και 
τουρίστες της πρωτεύουσας. Τα εγκαίνια έγιναν από τον υπουργό 
Εσωτερικών, Π.Κουρουμπλή και τον αναπληρωτή υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα. Βρίσκεται στην πλατεία Κλαυθμώνος, 
επί της οδού Δραγατσανίου 4 (ισόγειος χώρος εντός στοάς). Προ-
βλέπεται να λειτουργεί σε μόνιμη βάση, καθ όλη τη διάρκεια του 
έτους, με ωράριο 07:30-22:00 καθημερινά, ενώ τα τηλέφωνα επι-
κοινωνίας είναι 210-3222230 και 210-3222232

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο για την εφαρμογή 

των προαπαιτούμενων μέτρων. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 280 
βουλευτές. Επί της αρχής, υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 153 βου-
λευτές (ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ), «παρών», δήλωσαν εννέα βουλευτές (Ποτά-
μι), ενώ καταψήφισαν 118 βουλευτές (ΝΔ, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική 
Συμπαράταξη, ΚΚΕ και Ένωση Κεντρώων). Με ευρύτατη πλειοψηφία 
ψηφίστηκε το άρθρο 53 του νομοσχεδίου το οποίο αφορά την παρά-
ταση της θητείας του ΔΣ του Μεγάρου Μουσικής έως 31.1.16 και την 
έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Με κάρτες οι συναλλαγές στις επιχειρήσεις το 2016 
Στην υποχρεωτική χρήση των μηχανημάτων POS για ηλεκτρονικές 

συναλλαγές στις επιχειρήσεις, προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών 
θέλοντας να θέσει περιορισμούς στη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με 
όσα είπε ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονομικών, Τρ. Αλεξιάδης, στις επιχειρήσεις θα δοθούν 
και συγκεκριμένα κίνητρα, ομοίως και στους πολίτες, ώστε να χρησι-
μοποιούν για τις καθημερινές συναλλαγές τους κάρτες.

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης 
Αμπελουργικών Εκτάσεων 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ενημερώνει ότι με 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίμων υλοποιείται Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και 
Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων περιόδου 2015-2016. Με το 
πρόγραμμα αυτό δίνεται μια επιπλέον ευκαιρία στους παραγωγούς 
να υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου 
έως 30 Νοεμβρίου 2015, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμ-
μα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων (εκρίζωση/αναφύτευση, φύτευση 
με Δικαίωμα αναφύτευσης, επανεμβολιασμός, υποστύλωση). Οι εν-
διαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. 

Τα νέα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση
Η υπουργική απόφαση που καθορίζει τα νέα όρια ηλικίας για συντα-
ξιοδότηση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και οι εργαζόμενοι επιβαρύνονται 
από έξι μήνες έως και 17 χρόνια περισσότερης εργασίας. Γιατροί, δι-
κηγόροι, μηχανικοί και ελεύθεροι επαγγελματίες με 35ετία, άνδρες 
σε ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών με 25ετία, γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.000 
ένσημα και άνδρες με 10.500, μητέρες ανηλίκων και συνολικά περί-
που 150.000 ασφαλισμένων θα υποστούν επιβάρυνση από 6 μήνες 
μέχρι και 17 χρόνια. Πρόκειται για ασφαλισμένους που μπορούσαν 
να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη ή πλήρη πριν τα 67 ή τα 62 και 
δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι τις 18/8/2015. 

Μικρά... και 
ενδιαφέροντα
Επιμέλεια: Γιάννης Νιώρας 

Με λαμπρότητα αλλά και βαθιά συγκίνη-
ση τελέστηκαν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 
2015, τα Θυρανοίξια του Ιερού Ναού του 
Αγίου Δημητρίου, στα Άνω Λιόσια. 

Από νωρίς το απόγευμα εκατοντάδες πι-
στοί συνέρρευσαν στο προαύλιο του Ιερού 
Ναού και περίμεναν υπομονετικά μπροστά 
από τις κλειστές πύλες για να προσευχη-
θούν και να συμμετάσχουν στην τελετή 
εγκαινίων με την οποία ο νέος Ναός πα-
ραδόθηκε στη λατρεία του Θεού και τέθη-
κε στην διάθεση των πιστών που περίμεναν 
καρτερικά για δεκαετίες την αποπεράτω-
ση του. 

Την Ακολουθία τέλεσε ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, παρουσία του Δη-
μάρχου Φυλής Χρήστου Παππού αλλά και 
του μεγάλου ευεργέτη κ. Θανάση Μαρτίνου 
ο οποίος χρηματοδότησε το έργο της απο-
περάτωσης του Ιερού Ναού. 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 
στην σύντομη παρέμβασή του υπογράμμι-
σε :«Με μεγάλη χαρά εγκαινιάζουμε απόψε 
τον καινούργιο Ναό του Αγίου Δημητρί-
ου που τόσο για τους δημότες όσο και για 
εμάς τους αιρετούς του Δήμου ήταν όνει-
ρο ζωής». 

Πρόσθεσε επίσης, ότι η δωρεά του Θα-
νάση Μαρτίνου για την αποπεράτωση του 
Ναού εξασφαλίστηκε από τον Αντιδήμαρ-
χο Δημήτρη Καμπόλη, ένα και πλέον χρόνο 
πριν η Διοίκηση του Δήμου αναλάβει τα νέα 

της καθήκοντα. Ευχαρίστησε δε δημόσια 
τον εφοπλιστή για τον μεγαλόπρεπο Ναό 
που παρέδωσε στο Δήμο. «Η πρότασή μου 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι ο Θα-
νάσης Μαρτίνος να ανακηρυχτεί ευεργέτης 
του Δήμου Φυλής και να αναγορευτεί επίτι-
μος δημότης μας. Επιπροσθέτως η πλατεία 
Αγίου Δημητρίου πέριξ του Ναού θα προτα-
θεί να ονομαστεί πλατεία Αθανασίου Μαρτί-
νου» ανακοίνωσε ο Χρήστος Παππούς. 

Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Φυλής προσέφε-
ρε στον Μητροπολίτη κ.κ. Αθηναγόρα ένα 
Αρχιερατικό Εγκόλπιο 

Εμφανώς συγκινημένος ο Αντιδήμαρχος 
Δημήτρης Καμπόλης προσέφερε εκ μέρους 
του Δήμου ένα αναμνηστικό δώρο στον 
εφοπλιστή κ. Μαρτίνο. 

Αμέσως μετά ο Δήμαρχος Φυλής κάλε-
σε την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ζωή Αρβανιτάκη, να προσφέρει εκ 
μέρους του Δήμου ένα αναμνηστικό δώρο, 
στον εφημέριο του Ναού π. Γεώργιο Βακα-
λόγλου. 

«Η περάτωση του Ναού οφείλεται σε δυο 
Δημήτρηδες, τον Δημήτρη Καμπόλη που 
είχε την ιδέα και στον Δημήτρη Κουλοχέ-
ρη που ήταν η ψυχή του έργου και είναι 
υπεύθυνος γι’ αυτό το άρτιο αποτέλεσμα» 

επεσήμανε από την πλευρά του ο Θανάσης 
Μαρτίνος που με τη σειρά του προσέφερε 
ένα αναμνηστικό στο Μητροπολίτη Ιλίου 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως . 

Η συγκίνηση των πιστών και ιδιαιτέρως 
του εφημέριου του ναού π. Γεώργιου Βα-
καλόγλου κορυφώθηκαν όταν ο Μητρο-
πολίτης κ.κ. Αθηναγόρας με τον υπόλοιπο 
Κλήρο, μετά τον Μικρό Αγιασμό αναφώνη-
σε το «?ρατε πύλας». Οι θύρες άνοιξαν κι ο 
Μητροπολίτης εισήλθε, ραίνοντας με αγια-
σμό το Ναό, ακολουθούμενος από τον Ιερό 
κλήρο και τους πιστούς. 

Ακολούθως ο κ.κ. Αθηναγόρας χοροστά-
τησε της ακολουθίας του πανηγυρικού 
Εσπερινού μετ’ αρτοκλασίας για την εορτή 
του Αγίου Δημητρίου και πριν την περιφορά 
της Ιεράς Εικόνας, ευχαρίστησε θερμά τον 
ευεργέτη Θανάση Μαρτίνο για την θεάρε-
στη δωρεά του, προσφέροντάς του, την ει-
κόνα του Αγίου Δημητρίου κι ένα βιβλίο με 
την ιστορία της εκκλησίας του Αυλώνα ενό-
ψει του έργου που έχει αναλάβει να χρημα-
τοδοτήσει εκεί. 

Η θρησκευτική εκδήλωση ολοκληρώθη-
κε με τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνος στους 
δρόμους γύρω από το νέο Ναό με τη συμ-
μετοχή πλήθους πιστών. 

Με άπειρες ευχαριστίες στον ευεργέτη 
Θανάση Μαρτίνο, τα Θυρανοίξια του νέου 

Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου στα Άνω Λιόσια 

Μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου Τριτέκνων Ανατολικής 
Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά» μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Τριτέκνων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της Ομοσπον-
δίας μας με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
στις 21-10-2015, με σκοπό την ενημέρωσή του, για τις προτάσεις 
μας για μια σοβαρή και έμπρακτη αντιμετώπιση του δημογραφικού 
προβλήματος της Ελλάδος καθώς των σοβαρών και επειγόντων 
θεμάτων που απασχολούν την τρίτεκνη οικογένεια, αρμοδιότητος 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, η προώθηση του νομοσχεδί-
ου για ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών σε διατάξεις νόμων 
όπως: μειωμένα δημοτικά τέλη και φόρους, επέκταση δικαιώματος 
μεταθέσεων/τοποθετήσεων, προσλήψεις ορισμένου χρόνου, επι-
τροπές ΟΑΕΔ, άδεια μητρότητος.

 Ο κ. Υπουργός, αναγνώρισε την αναγκαιότητα για την υλοποίηση 
των προτάσεών μας. Όσο τον αφορά, στα πλαίσια επανεξέτασης 
του νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» επαναθεσμοθέτηση για αλλαγές στους 
Δήμους ως προς τις κοινωνικές λειτουργίες που ασκεί ο Δήμος, 
ώστε να έχει περισσότερες δυνατότητες ένταξης ευπαθών κοινω-

νικών ομάδων ανάμεσα σε αυτούς και τους Τρίτεκνους. 
Στην συνέχεια, κατατέθηκε σχετική επιστολή στο Γραφείο του κ. 

Πρωθυπουργού (Μαξίμου), με αίτημα την συνάντηση μαζί του για 
να ενημερωθεί αναλυτικά και τεκμηριωμένα με τις δίκαιες προτά-
σεις μας για την αντιμετώπιση του ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
και ανάλογο αίτημα στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής των 
Ελλήνων.

Συνάντηση Ομοσπονδίας Τριτέκνων 
με υπουργό Παναγιωτη Κουρουμπλή
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ÄçìïôéêÝò ÅéäÞóåéò 
Áíáêïßíùóç Êáóóáâïý óôï Äçì. Óõìâïýëéï: 
«Äåí õðÜñ÷åé ðëÝïí ðåñéèþñéï áíï÷Þò 

ãéá ôá áíôéðëçììõñéêÜ Ýñãá» 
ÖïâåñÞ, óõãêëïíéóôéêÞ êáé äýóêïëç ìÝñá 

÷áñáêôÞñéóå ôçí 22á Ïêôùâñßïõ 2015, ìé-
ëþíôáò óôç óõíåäñßáóç ôïõ Äçìïôéêïý 
Óõìâïõëßïõ ôçò ÄåõôÝñáò 26 Ïêôùâñßïõ, ï 
ÄÞìáñ÷ïò ÃéÜííçò Êáóóáâüò. 

« ¹ôáí öïâåñÜ áõôÜ ðïõ æÞóáìå. Ç 
üðïéá åôïéìüôçôá äåí èá ìðïñïýóå íá 
áðïóïâÞóåé ôçí ôñáãéêüôçôá ôçò êá-
ôÜóôáóçò, áöïý ç ðïóüôçôá ôçò âñï-
÷Þò Þôáí Ýîé öïñÝò ìåãáëýôåñç áðü ôçí 
ðåñóéíÞ, ïðüôå åß÷áìå êçñýîåé ôï ÄÞìï 
óå êáôÜóôáóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò», ôüíé-
óå ï ÄÞìáñ÷ïò, ï ïðïßïò ðÜíôùò Ýäåéîå 
åðéöõëáêôéêüò áðÝíáíôé óôçò äçëþóåéò 
óõìðáñÜóôáóçò ôùí åêðñïóþðùí ôçò 
ÊõâÝñíçóçò êáé ôçò ÐåñéöÝñåéáò. «Ìïõ 
ãåííÜ ðñïóäïêßåò ç óôÜóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý áëëÜ ðåñéìÝíù ôçí õëïðïßçóç ôùí 
äåóìåýóåùí ôïõ, üóï êáé ôçò Ðåñéöå-
ñåéÜñ÷ïõ ÑÝíáò Äïýñïõ. Êëåßíù êÜðïéåò 
óõíáíôÞóåéò, áýñéï ìå ôï ÓêïõñëÝôç êáé 
ôéò åðüìåíåò ìÝñåò èá óõíáíôçèþ ìå ôïí 
ÊïõñïõìðëÞ. 

¹äç ìå ðÞñå ôçëÝöùíï ï äéåõèõíôÞò 
ôïõ ãñáöåßïõ ôïõ êáé áýñéï èá óôåßëïõ-
ìå áíáëõôéêÞ Ýêèåóç óôïí Õðïõñãü ìå ôéò 
æçìéÝò», ôüíéóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. 

ÅíçìÝñùóå áêüìá ôï Äçìïôéêü Óõìâïý-
ëéï üôé óõóôÜèçêáí ïé ÅðéôñïðÝò ðïõ èá 

ðñáãìáôïðïéÞóïõí ôéò áõôïøßåò óôéò êá-
ôïéêßåò êáé ôïõò åðáããåëìáôéêïýò ÷þñïõò 
ðïõ åðëÞãçóáí áðü ôéò ðëçììýñåò êáé 
áöïñïýí óôçí êáôáâïëÞ ôïõ ðñïíïéáêïý 
åðéäüìáôïò êáé ôùí áðïæçìéþóåùí ãéá ôéò 
ïéêïóêåõÝò êáé ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ 
õðÝóôçóáí æçìéÝò. 

ÔÝëïò áðçýèõíå ðñïåéäïðïßçóç ðñïò 
ôçí ÐåñéöÝñåéá êáé ôçí ÊõâÝñíçóç üôé 
äåí õðÜñ÷åé ðëÝïí ðåñéèþñéï áíï÷Þò. 
«Ç óýìðíïéá ðïõ åêöñÜóôçêå óôç óýóêå-
øç ìå ôïõò åðéêåöáëÞò ôùí ðáñáôÜîåùí, 
áëëÜ êáé ç áðïöáóéóôéêüôçôá ôïõ êüóìïõ 
ìïõ äßíïõí äýíáìç». 

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ 
 ÄÇÌÏÓ Á×ÁÑÍÙÍ
 ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ  06/11/2015

Áíáêïéíþóåéò 
ãéá üóïõò Ý÷ïõí õðá÷èåß óôç ñýèìéóç ôùí 100 äüóåùí

Áíáêïéíþóåéò ãéá üóïõò Ý÷ïõí ñõèìßóåé ôéò ïöåéëÝò ôïõò ðñïò ôï ÄÞìï Á÷áñíþí 
óýìöùíá ìå ôï Íüìï 4321/2015 ñýèìéóç ôùí 100 äüóåùí [çìåñïìçíßá äçìïóßåõ-
óçò 6/10/2015]

1. Ðáñáêáëïýíôáé ïé ïöåéëÝôåò ïé ïðïßïé Ý÷ïõí ñõèìßóåé ôéò ïöåéëÝò ôïõò ìå ôï 
Í.4321/2015 (ñýèìéóç ôùí 100 äüóåùí) üðùò åîïöëÞóïõí ôéò ôõ÷üí äüóåéò ðïõ 
åêêñåìïýí åíôüò 10çìÝñïõ äéüôé èá áêõñùèåß ç ñýèìéóç óýìöùíá ìå ôïí áíùôÝ-
ñù Íüìï.
2. Óáò åíçìåñþíïõìå ó÷åôéêÜ ìå ôéò áëëáãÝò ðïõ åðéöÝñåé ï Í.4336/15 óôéò ñõèìß-
óåéò ôùí 4152/13 (ðÜãéá ñýèìéóç) êáé Í.4321/15 (100 äüóåéò).
Ìå ôçí ðáñ. 10 ôçò õðïðáñ. Ä.1, åðÝñ÷ïíôáé áëëáãÝò óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.4152/13, 
ìå ôïí ïðïßï ïé ÏÔÁ ñõèìßæïõí ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò.

ÓõãêåêñéìÝíá, óôéò áíùôÝñù äéáôÜîåéò, ðñïâëÝðåôáé ç áíáóôïëÞ ôùí äéáôÜîåùí 
ðåñß ðéóôïðïßçóçò áðü áíåîÜñôçôï åêôéìçôÞ, ðáñï÷Þò åããýçóçò Þ äéáóöÜëéóçò Þ 
åìðñÜãìáôçò áóöÜëåéáò, êáèþò êáé ôçò âéùóéìüôçôáò ôïõ äéáêáíïíéóìïý (õðïðåñ. 
ã’ ôçò ðåñßðô. 6 ôçò õðïðáñ Á.2), ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äýï åôþí áðü ôç äçìïóßåõóç 
ôïõ Í.4336/15. Ç áíáóôïëÞ êáôáëáìâÜíåé êáé ôéò Þäç ÷ïñçãçèåßóåò ñõèìßóåéò. Åã-
ãõÞóåéò, äéáóöáëßóåéò Þ åìðñÜãìáôåò áóöÜëåéåò ðïõ ôõ÷üí Ý÷ïõí ðáñáó÷åèåß êáô’ 
åöáñìïãÞ ôùí áíùôÝñù äéáôÜîåùí, áõôÝò åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí.

2) Ôñïðïðïéåßôáé åðßóçò, ôï ðïóïóôü ôùí ðñïóáõîÞóåùí, ìå ôï ïðïßï åðéâáñýíï-
íôáé ïé ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò ðïõ õðÜãïíôáé óôç ñýèìéóç ôùí äéáôÜîåùí ôçò õðï-
ðáñ. Á2 ôïõ Í.4152/13 (ðÜãéá ñýèìéóç).ÐëÝïí, ç õðá÷èåßóá óôç ñýèìéóç âáóéêÞ 
ïöåéëÞ åðéâáñýíåôáé ìå ðñïóáõîÞóåéò åêðñüèåóìçò êáôáâïëÞò, ìå âÜóç ôï éó÷ýïí 
åðéôüêéï áíáöïñÜò ãéá ðñÜîåéò áíá÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜ-
ðåæáò êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá ôçò áßôçóçò õðáãùãÞò, ðëÝïí ðÝíôå (5) åêáôïóôéáßùí 
ìïíÜäùí, áíôß ôùí (8) åêáôïóôéáßùí ìïíÜäùí.
3) Ïé áíùôÝñù äéáôÜîåéò éó÷ýïõí áðü 15 Ïêôþâñç 2015 (ðáñÝëåõóç äéìÞíïõ áðü 
ôç äçìïóßåõóç ôïõ 4336/15), ãéá ôéò íÝåò ñõèìßóåéò êáé ãéá ôéò áíåîüöëçôåò äüóåéò 
õöéóôÜìåíùí ñõèìßóåùí. (õðïðáñ. â êáé ã ôçò ðáñ. 10 ôçò õðïðáñáãñÜöïõ Ä.1 ôïõ 
Í.4336/15)
Ñýèìéóç ïöåéëþí âÜóåé ôïõ Í.4321/15
Ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.4336/15, åðÝñ÷ïíôáé óçìáíôéêÝò áëëáãÝò áíáöïñéêÜ ìå ôç 
÷ïñÞãçóç, áðü ôïõò ÏÔÁ, ñõèìßóåùí ôìçìáôéêÞò êáôáâïëÞò, âÜóåé ôùí äéáôÜîåùí 
ôïõ Í.4321/15.

ÓõãêåêñéìÝíá:
1) Ãéá âáóéêÝò ïöåéëÝò ðïõ õðÜãïíôáé óå ðñüãñáììá ñýèìéóçò, áíôß ôùí êáôÜ ÊÅÄÅ 
ôüêùí êáé ðñïóáõîÞóåùí åêðñüèåóìçò êáôáâïëÞò áðü ôçí õðáãùãÞ ôïõò óå ñýè-
ìéóç åðéâáñýíïíôáé ìå ôüêï ðïõ õðïëïãßæåôáé ìå âÜóç ôï éó÷ýïí åðéôüêéï áíáöïñÜò 
ãéá ðñÜîåéò áíá÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò, ðëÝïí ðÝíôå 
(5) åêáôïóôéáßùí ìïíÜäùí, åôçóßùò õðïëïãéóìÝíï.
2) ÂáóéêÝò óõíïëéêÝò ïöåéëÝò ìÝ÷ñé 5.000 åõñþ, ðïõ õðÜãïíôáé óå ðñüãñáììá ñýè-
ìéóçò õðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.4321/15, äåí åðéâáñýíïíôáé ðëÝïí ìå ðñïóáõîÞóåéò Þ 
ôüêïõò åêðñüèåóìçò êáôáâïëÞò, åöüóïí óõíôñÝ÷ïõí óùñåõôéêÜ ïé êáôùôÝñù ðñï-
ûðïèÝóåéò:
á) Ï ïöåéëÝôçò, èá ðñÝðåé íá åßíáé öõóéêü ðñüóùðï ðïõ äåí áóêåß åðé÷åéñçìáôéêÞ 
äñáóôçñéüôçôá,
â) ç áêßíçôç ðåñéïõóßá ôïõ ïöåéëÝôç, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôç äÞëùóç ðåñéïõóéáêÞò 
êáôÜóôáóçò (Å9), èá ðñÝðåé íá åßíáé áíôéêåéìåíéêÞò áîßáò ìÝ÷ñé 150.000 åõñþ,
ã) ç õðáãüìåíç óôç ñýèìéóç âáóéêÞ ïöåéëÞ, èá ðñÝðåé íá õðåñâáßíåé ôï 50% ôïõ äç-
ëùèÝíôïò åôÞóéïõ åéóïäÞìáôïò ôïõ ïöåéëÝôç (ðáñ. 15 ôçò õðïðáñ. Ä.1 ôïõ Í.4336/
15)
Óçìåßùóç: Ïé áíùôÝñù ðñïûðïèÝóåéò, éó÷ýïõí ãéá ôéò áíåîüöëçôåò äüóåéò ñýèìéóçò, 
ìåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç äéìÞíïõ áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò.
EíÝñãåéåò ôùí ÏÔÁ
• ¸ëåã÷ïò ôùí ïöåéëþí ðïõ Ý÷ïõí õðá÷èåß óôç ñýèìéóç ôùí 100 äüóåùí áðü ôçí 
ôáìåéáêÞ õðçñåóßá.
• ÁíáæÞôçóç ôùí ñõèìßóåùí, ìå âáóéêÝò ïöåéëÝò, ìÝ÷ñé 5.000 åõñþ. Óáí âáóéêÞ 
ïöåéëÞ, íïåßôáé ôï óýíïëï ôçò ïöåéëÞò (êåöÜëáéï óõí ðñïóáõîÞóåéò) ìÝ÷ñé ôçí çìÝ-
ñá áßôçóçò ãéá õðáãùãÞ óôç ñýèìéóç.
• ÅíçìÝñùóç ïöåéëåôþí ãéá ðñïóêüìéóç áðáñáßôçôùí äéêáéïëïãçôéêþí, ðñïêåéìÝ-
íïõ íá äéáðéóôùèåß áí óõíôñÝ÷ïõí ïé áíùôÝñù ðñïûðïèÝóåéò ðñïêåéìÝíïõ íá ìçí 
åðéâáñõíèïýí ìå ðñïóáõîÞóåéò êáé ôüêïõò åêðñüèåóìçò êáôáâïëÞò.
• Ðñïóêüìéóç áðáñáßôçôùí äéêáéïëïãçôéêþí:
ÖïñïëïãéêÞ äÞëùóç
Åêêáèáñéóôéêü Å9
Åêêáèáñéóôéêü åöïñßáò
• ×ïñÞãçóç áðáëëáãþí áðü ðñïóáõîÞóåéò êáé ôüêïõò åêðñüèåóìçò êáôáâïëÞò (å-
öüóïí óõíôñÝ÷ïõí óùñåõôéêÜ ïé ðñïûðïèÝóåéò) ãéá ôéò áíåîüöëçôåò äüóåéò ñýèìé-
óçò áðü 15/10/2015.
3) Óôá äéêáéþìáôá, ðïõ äéáôçñåß ôï äçìüóéï (åããñáöÞ õðïèÞêçò, ìç ÷ïñÞãçóç áðï-
äåéêôéêïý åíçìåñüôçôáò êáé óõìøçöéóìüò ïöåéëþí) áêüìá êáé ìåôÜ ôç óõììüñöù-
óç ôïõ ïöåéëÝôç óôç ñýèìéóç ôìçìáôéêÞò êáôáâïëÞò (Üñèñï 12 ôïõ Í. 4321/2015) 
ðñïóôßèåôáé êáé ç ðåñßðôùóç êáôÜ ôçí ïðïßá, ï ïöåéëÝôçò, äåí Ý÷åé ôáêôïðïéÞóåé 
êáôÜ íüìéìï ôñüðï ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò ôïõ, áôïìéêÝò, êáèþò êáé áõôþí ãéá 
ôéò ïðïßåò Ý÷åé åõèýíç êáôáâïëÞò, áðü ôçí çìåñïìçíßá õðáãùãÞò óôç ñýèìéóç êáé 
åíôüò ôùí íüìéìùí ðñïèåóìéþí ðïõ ïñßæïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 47 Í.4174/
2013 êáé 7 ôïõ Í.Ä. 356/74 (Ê.Å.Ä.Å.), üðùò éó÷ýïõí.
4) Óôï Üñèñï 8 ôïõ Í.4321/2015, óôï ïðïßï áðáñéèìïýíôáé ïé ðåñéðôþóåéò, êáôÜ ôéò 
ïðïßåò ç ñýèìéóç ðïõ Ý÷åé ÷ïñçãçèåß áðüëëõôáé, ðñïóôßèåôáé êáé ç ðåñßðôùóç êáôÜ 
ôçí ïðïßá ï ïöåéëÝôçò äåí Ý÷åé ôáêôïðïéÞóåé êáôÜ íüìéìï ôñüðï ôéò ëçîéðñüèåóìåò 
ïöåéëÝò ôïõ, áôïìéêÝò êáèþò êáé áõôÝò ãéá ôéò ïðïßåò Ý÷åé åõèýíç êáôáâïëÞò, áðü 
ôçí çìåñïìçíßá õðáãùãÞò óôç ñýèìéóç êáé ìåôÜ êáé ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí (3) ìç-
íþí áðü ôçí ðáñÝëåõóç ôçò íüìéìçò ðñïèåóìßáò êáôáâïëÞò ôïõò.»

Σειρά συναντήσεων για την αντιπλημμυρική θωράκιση των Αχαρνών

Äéáäï÷éêÝò óõíáíôÞóåéò ìå óêïðü ôçí 
ðñïþèçóç ôçò áíôéðëçììõñéêÞò èùñÜêé-
óçò ôçò Ðüëçò åß÷å ï ÄÞìáñ÷ïò Á÷áñíþí 
ÃéÜííçò Êáóóáâüò ìåôÜ ôç óõíåäñßáóç ôïõ 
Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ãéá ôéò ðëçììý-
ñåò êáé ôéò óõíÝðåéÝò ôïõò, ôç ÄåõôÝñá 26 
Ïêôùâñßïõ 2015.

ÁíáëõôéêÜ, ï ÄÞìáñ÷ïò ê Êáóóáâüò óõ-
íáíôÞèçêå ìå ôïí Õðïõñãü Åóùôåñéêþí & 
ÄéïéêçôéêÞò Áíáóõãêñüôçóçò ê Ðáíáãéþ-
ôç ÊïõñïõðëÞ áðü ôïí ïðïßï Ýëáâå Ýêôá-
êôç ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç 100.000€ ãéá ôçí 
áíôéìåôþðéóç ôùí ðñþôùí Ýêôáêôùí áíá-
ãêþí ðïõ ðñïÝêõøáí ìåôÜ ôéò óöïäñÝò 
âñï÷ïðôþóåéò ôçò 22áò Ïêôùâñßïõ 2015 
ðïõ åß÷áí ùò áðïôÝëåóìá ôçí êÞñõîç ôïõ 
ÄÞìïõ óå êáôÜóôáóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò. 
Åíþ, áíáìÝíåôáé êáé ìåãáëýôåñç ïéêïíï-
ìéêÞ âïÞèåéá ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí 
õëéêïôå÷íéêþí õðïäïìþí ôïõ ÄÞìïõ, êáé 
öõóéêÜ ôçí áðïæçìßùóç ôùí æçìéþí óå 
ïéêßåò êáé êáôáóôÞìáôá. Ðáñþí óôç óõ-
íÜíôçóç Þôáí ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ 
Õðïõñãåßïõ ê. Êùíóôáíôßíïò ÐïõëÜêçò. 

Óôç óõíÝ÷åéá, ï ÄÞìáñ÷ïò Á÷áñíþí óõ-
íáíôÞèçêå ìå ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò 
êáé ÅíÝñãåéáò ê ÓêïõñëÝôç, ï ïðïßïò äå-
óìåýèçêå üôé èá óõíôïíßóåé ôá óõíáñìüäé-

á Õðïõñãåßá êáé ôçí ÐåñéöÝñåéá þóôå 
íá âñåèåß ìßá ïñéóôéêÞ ëýóç ãéá ôéò êáôá-
óôñïöéêÝò ðëçììýñåò ðïõ ðëÞôôïõí êÜèå 
÷ñüíï ôéò Á÷áñíÝò. 

ÊáôÜ ôéò óõíáíôÞóåéò ôïõ ìå ôïõò äýï 
Õðïõñãïýò, ï ê Êáóóáâüò ðåñéÝãñáøå ôéò 
äñáìáôéêÝò óôéãìÝò ðïõ âßùóáí ïé êÜôïéêïé 
ôùí Á÷áñíþí óôéò êáôáóôñïöéêÝò ðëçììý-

ñåò ôçò 22áò Ïêôùâñßïõ, ìåôáöÝñïíôáò 
ôç äõóáñÝóêåéá êáé ôç äßêáéç áãáíÜêôç-
óç ôïõ êüóìïõ, ðïõ ðëÝïí Ý÷åé öèÜ-
óåé óå ïñéáêü óçìåßï êáé æçôÜ Üìåóç 
êáé ïñéóôéêÞ ëýóç ãéá ôçí áíôéðëçììõ-
ñéêÞ èùñÜêéóç ôçò ðüëçò. Ï ê Êáóóá-
âüò ôüíéóå üôé ïé êÜôïéêïé ôïõ ÄÞìïõ 
Á÷áñíþí åßíáé óôçí ðëåéïøçößá ôïõò 
åñãáôéêÝò ïéêïãÝíåéåò ðïõ áãùíßæï-
íôáé êáèçìåñéíÜ ãéá íá æÞóïõí áîéï-
ðñåðþò ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò óå ðïëý 
äýóêïëåò óõíèÞêåò êáé ôïõò áîßæåé 
ðåñéóóüôåñï óåâáóìüò áðü ôçí åðß-

óçìç Ðïëéôåßá. ÅéäéêÞ áíáöïñÜ Ýêáíå 
óôçí ôñáãéêÞ áðþëåéá ôçò æùÞò ôïõ óõ-
ìðïëßôç ìáò, ôïíßæïíôáò üôé áõôÞ åßíáé ìßá 
áðáñÜäåêôç êáôÜóôáóç ðïõ äåí áñìüæåé 
óå ìéá óýã÷ñïíç ðüëç. 

Ôïí ÄÞìáñ÷ï ê Êáóóáâü óõíüäåõå ï Ãå-
íéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ ÄÞìïõ ê ÈáíÜóçò 
ÊáôóéãéÜííçò.

«Κάτι πρέπει να γίνει ΤΩΡΑ με τις πλημμύρες», 
τόνισαν οι Επαγγελματοβιοτέχνες Αχαρνών

ÐñÝðåé íá ãßíåé êÜôé Üìåóá ãéá íá áíôéìåôùðéóèåß Üìåóá ç êáôÜóôáóç ìå ôéò ðëçììýñåò 
ôüíéóå ï åêðñüóùðïò ôùí Åðáããåëìáôïâéïôå÷íþí ôïõ Ìåíéäßïõ ÉÜóùí ÊáðëÜíçò. 
Ìéëþíôáò óôç óõíåäñßáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÄåõôÝñáò 26 Ïêôùâñßïõ 
2015, ï ÉÜóùí ÊáðëÜíçò ôüíéóå üôé ç õðïìïíÞ ôùí êáôáóôçìáôáñ÷þí ôçò ðüëçò Ý÷åé 
åîáíôëçèåß êáèþò ãéá ÷ñüíéá âëÝðïõí ôá ìáãáæéÜ ôïõò íá êáôáóôñÝöïíôáé êáé ôçí áãï-
ñÜ íá õðïâáèìßæåôáé. 
«Ôá ìÝëç ìáò åßíáé áðïãïçôåõìÝíá êáé Ý÷ïõí åîïñãéóèåß áðü ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðé-
êñáôåß. Æçôïýí ôçí Üìåóç ëÞøç ìÝôñùí ðïõ èá ðñïóôáôåýóïõí ôçí áãïñÜ ôçò ðüëçò», 
ôüíéóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé æÞôçóå ôç ëÞøç ôùí ìÝôñùí ðïõ æçôÜ ï 
ÁíÜìåóá óôá ìÝôñá áõôÜ ðåñéëáìâÜíïíôáé:
-¸êôáêôç åíßó÷õóç ãéá ôéò Üìåóåò áíÜãêåò ôïõò.
-ÊáôáãñáöÞ, Üìåóç áðïæçìßùóç ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí æçìéþí ãéá ôéò ìéêñÝò åðé-
÷åéñÞóåéò êáé ôéò êáôïéêßåò.
-ÐÜãùìá ôùí ÷ñåþí óå åöïñßá, ÏÁÅÅ, ôñÜðåæåò ÷ùñßò ðñïóáõîÞóåéò êáé ôüêïõò ãéá 
ôïõò ðëçãÝíôåò. -Íá óôáìáôÞóïõí Üìåóá ïé üðïéåò äéáäéêáóßåò êáôÜó÷åóçò.
-ÁðáëëáãÞ áðü ôá äçìïôéêÜ ôÝëç ãéá ôïõò ðëçãÝíôåò.
-ÊáôÜñãçóç ôïõ áðáñÜäåêôïõ ÅÍÖÉÁ . 

Êýñéå Ðñüåäñå, ìå ôçí ðáñïýóá , ôçí 
ïðïßá èÝëù íá ãßíåé ãíùóôÞ óôá ìÝëç ôïõ 
Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé íá óõæçôçèåß, 
ôï åîÞò èÝìá - ðáñáíïìßá.

Ìå ôï ó÷Ýäéï ÊÁËËÉÊÑÁÔÇÓ, ðïõ åßíáé 

íüìïò ôïõ êñÜôïõò åí éó÷ý, ï ÄÞìïò ðñþ-
çí Èñáêïìáêåäüíåò Ý÷åé åíóùìáôùèåß ìå 
ôïí ÄÞìï ìáò, “ÅÍÁÓ ÄÇÌÏÓ”.

ÐáñÜ ôï íüìï, ðáñÜ ôçí ðáñÝëåõóç äå-
êáåôßáò, ïé åíäåéêôéêÝò ðéíáêßäåò áõôïý 
ôïõ ðñþçí ÄÞìïõ äåí Ý÷ïõí «ÎÇËÙÈÅÉ» 
(ÅðéóõíÜðôù ó÷åôéêÝò ðñüóöáôåò öùôï-
ãñáößåò) ìå áðïôÝëåóìá, Äçìüôåò êáé 
åðéóêÝðôåò íá ðáñáðëáíéïýíôáé. Ãéá ôï 
ëüãï áõôü, ÆÇÔÙ êáé ðñÝðåé, íá ÎÇËÙ-
ÈÏÕÍ.

ÊÏÕËÇÓ ÌÏÕÓÔÁÊÁÔÏÓ 
Ðñþçí õðïø. ÄÞìáñ÷ïò Á÷áñíþí, 

åðéêåöáëÞò Äçì. ÐáñÜôáîçò êáé ü÷é ìüíï

ÅðéóôïëÞ Êïýëç ÌïõóôáêÜôïõ óôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï
 Íá îçëùèïýí ïé ðáñáðëáíçôéêÝò ðéíáêßäåò 
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Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της 28ης 
Οκτωβρίου στον Δήμο Αχαρνών. Η επίσημη δοξολογία τελέστηκε 
στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου όπου χοροστάτησε 
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως κκ Αθηναγόρας παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της 
συντεταγμένης Πολιτείας, τοπικών φορέων και συλλόγων. Ακο-
λούθησε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και 
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων. Τον Πανηγυρικό της 
Ημέρας εκφώνησε η κα Ειρήνη Καβαλλάρη, αριστούχος της Νο-

μικής και υπότροφος του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού. Και 
στη συνέχεια ακολούθησε η μαθητική παρέλαση των Αχαρνών με 
μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης από όλα τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών.

Στο μνημείο Ηρώων στέφανα κατέθεσαν ο Δήμαρχος Αχαρνών 
κ Γιάννης Κασσαβός, ο Βουλευτής Γιάννης Δέδες εκ μέρους του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι Περιφέρειας, Ενόπλων Δυ-
νάμεων, Αστυνομίας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, εκπρόσωποι φορέων της πόλης μας. 

Ακολούθησε η μαθητική παρέλαση όλων των βαθμίδων εκπαί-
δευσης καθώς και αθλητικών και χορευτικών συλλόγων την πό-
λης μας, στην οδό Φιλαδελφείας, με την εξέδρα των Επισήμων, 
μπρος του Δημαρχιακού μεγάρου. 

Επίσης, μαθητική παρέλαση πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική 
Κοινότητα Θρακομακεδόνων, παρουσία του Αντιδημάρχου Δι-
οικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού και Θρακομακε-
δόνων κ Χίου, ο οποίος εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Αχαρνών κ 
Γιάννη Κασσαβό. 

Τα «ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» εντυπωσίασαν με την τρισ-
διάστατη παρουσία τους, του νηπιαγωγείου, του Δημοτικού 
και του Γυμνασίου, θαυμάστηκαν και χειροκροτήθηκαν. Τα 
θερμά χειροκροτήματα στα παιδιά είχαν αποδέκτη τον Διευ-
θυντή κ. Θανάση Ζαχόπουλο για την πολύχρονη ευδόκιμη 

παρουσία του, στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, συμμε-
τείχε στον επετειακό εορτασμό του Δήμου Αχαρνών για την 

28η Οκτωβρίου 1940, με μια ξεχωριστή συλλεκτική φωτογρα-
φική έκθεση, με θέμα «Οι Μενιδιάτες στο Έπος του 1940», από 
δημοσιεύματα Εφημερίδων εκείνης της εποχής. Οι φωτογραφί-
ες που είχαν την ευκαιρία να δουν και να θαυμάσουν οι επισκέ-
πτες, της έκθεσης, προέρχονται από το αρχείο της Ι.Λ.Ε.Α.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκθέσεων του Δη-
μαρχείου Αχαρνών, την παραμονή και ανήμερα της Εθνικής 

επετείου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, χαιρετίζοντας την 
πρωτοβουλία της Ι.Λ.Ε.Α., τόνισε: «Εφέτος, σε συνεργασία με 
την ΙΛΕΑ, επιλέξαμε να εστιάσουμε σε μία πολύ ξεχωριστή σε-
λίδα της Ιστορίας της πόλης μας: στον ηρωισμό, την αυτοθυσία 
και την αγάπη των συμπατριωτών μας για την πόλη μας και την 
πατρίδα μας. Η έκθεση «Οι Μενιδιάτες στο Έπος του 1940 είναι 
σημαντική, γιατί αφηγείται τις ιστορίες συμπολιτών μας, απλών 
ανθρώπων, που όμως δεν δίστασαν να θυσιάσουν ακόμα και 
την ίδια τους τη ζωή για την ελευθερία της χώρας μας ».

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Στις Αχαρνές η Δοξολογία κατά την ημέρα της Εθνι-
κής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, καθώς και την επιμνη-

μόσυνη δέηση στο Ηρώων τελέστηκαν από τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγό-
ρα. Στη συνέχεια παρακολούθησε την παρέλαση των μαθητι-
κών τμημάτων των σχολείων της πόλης, από την εξέδρα των 
επισήμων.

28 Οκτωβρίου 2015. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρ-
νών, στις εορταστικές εκδηλώσεις του ΟΧΙ στις Αχαρνές, με 

τα παιδιά των χορευτικών τμημάτων και μαθητών εκμάθησης 
μουσικών οργάνων. 

Από τις σημαντικές παρουσίες στις εορταστικές 
εκδηλώσεις, η συμμετοχή του Μουσικοχορευτικού συλλό-

γου «Ο Κόκ. Μύλος» του Αχιλλέα Νταγιάντα. 

Έντονη η παρου-
σία της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. 
Αχαρνών, στις εκδη-
λώσεις της εθνικής 
επετείου του ΟΧΙ στις 
Αχαρνές, που κορυφώ-
θηκε με την κατάθεση 
στεφάνου από με τον 
Γραμματέα της Τοπικής 
κ. Παν. Λουμάκο. 

Τα στελέχη 
της Δημοτικής Πα-
ράταξης «Για την 
πόλη μας», συμμε-
τείχαν στις εκδη-
λώσεις της εθνικής 
επετείου του ΟΧΙ 
στις Αχαρνές. Δεν 
παρακολούθησε 

την παρέλαση από την εξέδρα των επισήμων, αλλά προτί-
μησε την απέναντι πλευρά μαζί με τον απλό κόσμο και μαζί 
τους και τα στελέχη της παράταξης «Αχαρνέων Ελπίδα». 
Μετά την παρέλαση απόλευσε το γιορταστικό καφεδάκι 

στο καφέ MUSEUM της Κεντρικής πλατείας. 

 Από την προσκυνηματική εκδρομή της ενορίας Αγίου Κων-
σταντίνου και Ελένης Κόκ. Μύλου, στις 30-10-2015 στα Μο-
ναστήρια : Παναγία Μαλεβή στην Τρίπολη , Παναγίας της 
Ελεούσας (Παλαιοπαναγιάς Άστρους Κυνουρίας και στην 
Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Καρακαλά, με ενδιάμεσο σταθ-

μό για φαγητό στο Ναύπλιο.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 5η Πα-
νελλήνια Ημερίδα Μαθησιακών Δυσκολιών που έγινε 

από τους συνδιοργανωτές Σύλλογο Τριτέκνων Ανα-
τολικής Αττικής και το Πρότυπο Θεραπευτικό Κέντρο 
Ινστιτούτο ΙΡΛΕΝ Ελλάδος στις 30 Οκτωβρίου στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών. Με ενδιαφέ-
ρον παρακολούθησαν όλους τους ομιλητές από τις 
10.00 π.μ. μέχρι το κλείσιμο της ημερίδας στις 17.00 
μ.μ πάνω από 340 άτομα από όλες τις περιοχές της Ατ-
τικής.

Στην ενδιαφέρουσα Ημερίδα υπήρξαν αξιόλογοι ομι-
λητές (λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγω-
γοί – επιστήμονες διατροφής , κοινωνικοί λειτουργοί) 
οι οποίοι μέσα από διαδραστικές εισηγήσεις, με την 
προβολή βιντεοσκοπικού υλικού αλλά και γόνιμη συ-
ζήτηση με τους συμμετέχοντες, ανέπτυξαν επιστη-
μονικές απόψεις με κύριο στόχο τη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση, διαφόρων μαθησιακών προβλημάτων. 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής «Η ζεστή Αγκαλιά» Μαρία Ναυροζίδου, η οποία ως φιλόξενη οικοδέ-
σποινα φρόντισε ώστε να μην λείψει τίποτα από κανέναν, σχολιάζοντας το γεγονός της μεγάλης συμμετοχής επεσήμανε πως 
«Το γεγονός της μεγάλης συμμετοχής μας χαροποιεί ιδιαιτέρα και μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε την προσπάθεια για τέ-

τοιου είδους πρωτοβουλίες στην πόλη μας»

 Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών συμμετείχε, με χορούς από 
την ιδιαίτερη πατρίδα μας, στη διοργάνωση This is the Athens 
World!, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Πόλεων στις 31 
Οκτωβρίου 2015 και ξεσήκωσε όλους όσους βρέθηκαν στην 
διασταύρωση των οδών Διονυσίου Αρεοπαγήτου και Λεωφό-
ρο Αμαλίας. 

Για άλλη μία φορά η Αθήνα γίνεται πόλη του κόσμου με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων, μια πρωτοβουλία των 
Ηνωμένων Εθνών. Σε κάθε γωνιά της πόλης πραγματοποιού-
νται εκδηλώσεις και δραστηριότητες ειδικά σχεδιάσμένες γι 
αυτή την ημέρα. Οικοδεσπότης των εκδηλώσεων είναι ο ΣΕΤΕ ( 
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) με την υπο-
στήριξη του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του δήμου 
Αθηναίων.

Δυναμικό «παρών» της παράταξης «ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα» του 
Σπύρου Βρεττού στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και στην 
παρέλαση που ακολούθησε, καθώς ως εκπαιδευτικός είχε 
ιδιαίτερους λόγους,. Ωστόσο η εμφάνιση του είχε και πολι-
τική σημασία. Κι αυτό, γιατί μετά το πέρας της παρέλασης 
βρέθηκε για καφεδάκι με πολλά από τα μέλη της παράτα-
ξής του στην Κεντρική Πλατεία και στο αγαπημένο του στέ-

κι IL VIVO. 

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Στην Ελευσίνα μια φορά… οι φωτογράφοι του Με-
νιδίου. Στην όμορφη και ιστορική Ελευσίνα, από τα χρόνια 

της αρχαιότητας, πραγματοποίησαν την πρώτη τους φωτογρα-
φική εξόρμηση τα μέλη του Τμήματος Φωτογραφίας της ΔΗ-
ΚΕΑ. 

«Επισκεφθήκαμε και φωτογραφίσαμε τον αρχαιολογικό 
χώρο, το λιμάνι, την παραλία και το εγκαταλελειμμένο ερ-
γοστάσιο ΚΡΟΝΟΣ, όπου κατά την αρχαιότητα πραγματο-
ποιούνταν, τα «Αισχύλεια» αναφέρουν οι φωτογράφοι και ο 
δάσκαλος τους Γιώργος Συρσιρής, στη σελίδα τους στο Face 
Book, με την υπόσχεση να δημοσιεύσουν «…σύντομα και φω-
τογραφίες από την εξόρμηση…». 

Ο καλός καιρός, το πλήθος πιστών και η κατανυκτική ατμό-
σφαιρα, ήταν φέτος τα συστατικά στοιχεία στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις, του Ιερού Ναού, Αγίου Δημητρίου, στις Αχαρνές. Το 
απόγευμα της παραμονής τελέστηκε ο Πανηγυρικός Αρχιερατι-
κός Εσπερινός και ακολούθησε η Λιτάνευση της Θαυματουρ-

γού Ιεράς Εικόνας του Αγίου Δημητρίου, συνοδεία πιστών 
κι επισήμων και την Φιλαρμονική του Δήμου. 

Ανήμερα της γιορτής, 26 Οκτωβρίου, τελέστηκε η Πανηγυρι-
κή - Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Κορωνείας κ. κ. Παντελεήμονος, μετ’ 
αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώ-
θηκαν το ίδιο απόγευμα με τον Μεθεόρτιος Εσπερινό και την 
Παράκληση του Αγίου Δημητρίου.

Με την 3η ανάβαση Αττικής, που διεξήχθη στην πε-
ριοχή των Δερβενοχωρίων, ολοκληρώθηκαν οι αγώνες για το 

φετινό ομώνυμο πρωτάθλημα. 
Νικητές στα Δερβενοχώρια, ανάβαση που διοργάνωσε η Α.Λ.Α. 

ήταν στην ομάδα Ν ο συμπολίτης μας Κώστας Κάκκος (Mitsubishi 
Evo ΙΧ), στην ομάδα Α ο Ντόφης (Mitsubishi Evo IX), στην ομά-
δα Ε ο Κεχαγιάς (Ford Escort WRC), στην ομάδα Formula Salon 
ο Πατσουρέας(Mitsubishi Εvo ΙΧ) και στα Ιστορικά ο Κατσαρός 
(Ford Escort RS). Ο νικητής της ομάδας Ν. Κώστας Κάκος δή-
λωσε : «Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου 
την οικογένεια μου 
που με στήριξε σε 
τόσο δύσκολους 
καιρούς, ένα με-
γάλο ευχαριστώ 
στην Kirkos racing 
team που είναι 
πάντα δίπλα μου 
και στον Κώστα 
Πατσουρέα που 
ξέρω την αγάπη 
τους προς το πρό-
σωπο μου!». Στην 

εκπο-
μπή «ΕΝΙ-
ΚΟΣ» του 
Νίκου Χα-
τζηνικολά-
ου, βρέθηκε 
καλεσμέ-
νη η Πρό-
εδρος του 
Συλλόγου 
Τριτέκνων 

Ανατολικής Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά» Μαρία Ναυροζίδου, το 
βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2015, η οποία και κατέθε-
σε ερωτήματα για ζητήματα Παιδείας στον αρμόδιο Υπουργό, 
Νίκο Φίλη. 

Στην 
εκπομπή 
«ΚΟΝΤΡΑ 24», 
του Αιμίλιου 
Λιάτσου, εί-
δαμε την συ-
μπολίτη μας 
πολιτευτή 
της Ν.Δ. Ευ-
ρώπη Κοσμί-
δη, το βράδυ 
της Πέμπτης 
5 Νοεμβρίου 
2015, μετά 
την μεγαλει-

ώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ποντίων της Αττικής, 
στις γνωστές δηλώσεις του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη. 
Είδαμε μια Ευρώπη, δυναμική, - μαχητική, υπερασπίζοντας 
τον δίκαιο αγώνα των Ποντίων, μέσα από τις θέσεις της Νέας 
Δημοκρατίας. Η Ευρώπη τα κατάφερε. 
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Μητέρας, 

Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΕΟΛ. ΚΑΤΑΡΑ )

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστασία και Χάρης Αβραμίδης 

Η ΕΓΓΟΝΗ: Κωνσταντίνα - Ελένη

Η ΜΗΤΕΡΑ: Αναστασία χήρα Θεολ. Κατάρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα λεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία 

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

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Γιάννης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ.,

 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - Αχαρναί 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Υιού, 

Αδελφού, Εξαδέλφου και Ανεψιού 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΤΟΝΑ 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Δημήτριος και Θάλεια

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Περικλής, Σωτήριος, Ουρανία και Παντελής Στρεμμένος, 

 Ελένη Ντόνα, Παν. Ντόνας 

ΟΙ ΘΕΙΟΙ – ΟΙ ΘΕΙΕΣ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 23 – ΧΑΡΑΥΓΗ - ΑΧΑΡΝΕΣ T.K. 136 73

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας υπενθυμίζουμε ότι την 8η Νοεμβρίου πανηγυρίζει ο Ενοριακός Ιερός μας 
Ναός των Παμμεγίστων Ταξίαρχων και σας προσκαλούμε να τιμήσετε δια της 
παρουσίας σας τις εορταστικές εκδηλώσεις συμφώνως προς το πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015- ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΩΡΑ 18.00: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας
και Θείου κηρύγματος χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρου
ΩΡΑ 19.30: Λιτάνευσις της Ιεράς εικόνος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΩΡΑ 07.30: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
μετά Θείου κηρύγματος 
ΩΡΑ 17.00: Εσπερινός και Παρακλητικός Κανών 
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου –Αχαρναί, 
για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΛΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φανή και Δημήτρης Μπακογιάννη,  Ελένη και Τσιμπίκος Διακάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μυρτώ και Κων/νος , Αναστασία και Κων/νος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αιμιλία χήρα Γεωργίου Σαρλή,  Μαρίνος και Θεανώ Σαρλή,  
Πέτρος και Αικατερίνη Σαρλή

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 

στο καφενείο ΓΚΙΚΑ (Κεντρική πλατεία Αχαρνών)

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



Κυριακή 8 Νοεμβρίου  2015 13

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στις Αχαρνές νεόδμητο διαμέρισμα 1ου ορόφου, σε διώρο-
φη οικία, 100 τ.μ. με τρεις κρεβατοκάμαρες, μπάνιο, ενιαίο σαλόνι, κουζίνα, 
ηλιακό, θωρακισμένη πόρτα, συναγερμό, αποθήκη και αυτόνομη θέρμανση. 
Τιμή 400 ευρώ. Τηλ. 6977 838998. 4Δ133.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 82 τ.μ. 2ου ορόφου, στο κεντρικό Μενίδι, οδός 
Παυσανίου 5-7, κατασκευής 2000, προσεγμένη με πυλωτή, αυτόνομη θέρ-
μανση, κατάλληλη για επαγγελματική στέγη. (Ιδανικό για Ιατρείο, Γραφεία, 
Μικρές Επιχειρήσεις). Τηλ. 6947 459780. 4Δ133.
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
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6972 601252. 
4Δ133.
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   
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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων 
σας προσκαλεί στην συναυλία της Χορωδί-
ας του «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»|, η οποία θα δοθεί στο 
Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων 21/

11/2015, Σάββατο – ώρα 19:00 
επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης των 90 χρό-

νων του Μίκη Θεοδωράκη

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
 «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΕΜΑΤΑ 

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην 
εκδήλωση που διοργανώνουμε «ΤΑ ΡΑΚΟΚΑ-
ΖΑΝΕΜΑΤΑ», με στόχο τη συνέχιση της παρά-
δοσης παραγωγής τσίπουρου. Η εκδήλωση 
πραγματοποιείται την Κυριακή το μεσημέρι 15 
Νοεμβρίου 2015, ώρα 12.30 μ.μ., στην ταβέρ-
να του Νίκου Πάππά (Στρυμώνος 2 στους Θρα-
κομακεδόνες τηλ. 2102431573).

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας 
Γεώργ. Λιβανός  Αργυρώ Ζησίμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (με σκοπό την ένταξη 
τους στο Πρόγραμμα του Δημοτικού 

Κοινωνικού Παντοπωλείου)

Ο Δήμος Αχαρνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρ-
θρου 6 του «Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου Δήμου Αχαρνών», που εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ.: 282/05-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αχαρνών (ΑΔΑ: 7ΟΠΧΩΨ8-ΙΝΒ) και την επικείμενη 
έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπω-
λείου, απευθύνει  πρόσκληση προς :
1. Έλληνες πολίτες κατοίκους του Δήμου Αχαρνών.
2. Ομογενείς κατοίκους  του Δήμου  Αχαρνών
3. Αλλοδαπούς που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών και δι-
αθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, οι 
οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, να υποβάλ-
λουν αίτηση, προκειμένου, μετά από αξιολόγηση της αρ-
μόδιας Επιτροπής, να κριθούν δικαιούχοι των υπηρεσιών 
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

1.Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρό-
γραμμα είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία απο-
δεικνύεται από το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη 
παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένει-
α, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, τυχόν άλλα κοι-
νωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και 
αναπηρίας. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του «Κανονισμού Λειτουρ-
γίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 
Αχαρνών», οι δωρεάν παροχές του Δημοτικού Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου προς τους δικαιούχους του μπορεί να 
περιλαμβάνουν:
• Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διαρκείας
• Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
• Είδη βρεφικής ανάπτυξης - Είδη ένδυσης και υπόδησης
• Είδη οικιακού εξοπλισμού εφόσον προκύπτουν, σχο-
λικά είδη.
• Νωπά τρόφιμα διατηρούμενα. 
Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα 
χορηγούνται δωρεάν από επιχειρηματίες, άτομα, οργανω-
μένους φορείς, σχολεία και επιπλέον θα εξασφαλίζονται 
μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Περισσό-
τερα στο  http://www.acharnes.gr
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8/11/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Φιλαδελφείας 64. 

ΤΗΛ. 210 2467050

9/11/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Αριστοτέλους 86.

ΤΗΛ. 210 2468746

10/11/2015 ΤΡΙΤΗ 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ 

Φιλαδελφείας 157. 

ΤΗΛ. 2130 146658

11/11/2015  ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Θηβαίου 20.

ΤΗΛ. 210 2468482

12/11/2015 ΠΕΜΠΤΗ 

ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ολυμπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 

3.ΤΗΛ. 210 2476279

13/11/2015  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

Δημ. Δέδε 18. 

ΤΗΛ. 210 2467040

14/11/2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κύπρου 

52-54. ΤΗΛ. 210 2400171

15/11/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ  Λεωφ. 

Θρακομακεδόνων 10. 

ΤΗΛ. 210 2443437

16/11/2015  ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Φιλώτα 

50 Θρακ/κεδόνες. 

ΤΗΛ. 210 2430183

17/11/2015 ΤΡΙΤΗ 

ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  Ελ. 

Βενιζέλου 59. 

ΤΗΛ. 210 2448143
18/11/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ Διαγόρα 30. 
ΤΗΛ. 210 2448558

19/11/2015 ΠΕΜΠΤΗ 
ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ  Δεκελείας 

70. ΤΗΛ. 210 2445844

20/11/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ Λεωφ. 

Θρακομακεδόνων 154. 
ΤΗΛ. 210 2434055

21/11/2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ Πάρνηθος 
140. ΤΗΛ. 210 2462102

22/11/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ 

Κύπρου 76.

ΤΗΛ. 210 2469800

 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  08- 11- 2015 Έως 22-11-2015
Στις εφημερίες των Φαρμακείων, διανυκτερεύει ένα κάθε βράδυ

Τηλ.: 698 5861 697

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11/15 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ (18Ε /άτομο)

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11/15 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 ΝΟΕΜΒΡΗ  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, ΡHD 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 κερκιδικής 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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