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Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Η ανάγκη περιορισμού των υψηλών δαπανών του Δήμου για μισθώματα,  
βρήκε ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες μισθωμένων ακινήτων 

Νέος πρόεδρος της Ν.Δ. 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο νέος πρόε-
δρος της ΝΔ. σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της εκλογής στη ΝΔ και πρόκειται για μεγά-
λη ανατροπή.

Η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 
ηγεσία της ΝΔ σηματοδοτεί την έναρξη μίας 
καινούργιας εποχής όχι μόνο για την ΝΔ, αλλά 
και για την ίδια την χώρα που αποκτά αξιωμα-

τική αντιπολίτευση με ισχυρό μεταρρυθμιστικό προφίλ, πολιτικά 
ανταγωνιστική προς το κυβερνών κόμμα.

Ενωτικός εμφανίστηκε στην πρώτη του δήλωση ο κ. Μητσοτά-
κης , εξήγησε, πως οι ψηφοφόροι έδωσαν μια ξεκάθαρη εντολή 
να προχωρήσει η ΝΔ σε ανανέωση, όντας παράλληλα ενωμένη.

 «Μαζί προχωράμε και αφήνουμε πίσω όσα μας χωρίζουν» είπε χαρα-
κτηριστικά, ενώ προανήγγειλε ανανέωση και διεύρυνση για τη ΝΔ.

Ο Δημ. Βενετσάνος, 
νέος Διευθύνων  σύμβουλος 

στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
Νέα μεταγραφή για τον Δήμαρχο και τη Δη-

μοτική Αρχή, μετά τον κ. Κατσιγιαννη, αποτελεί 
ο συμπολίτης μας Αρχιτέκτονας - Μηχανικός κ. 
Δημήτρης Βενετσάνος, αποδεχόμενος την πρό-
ταση να αναλάβει Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. Πρόκειται για λαμπρό Επιστή-
μονα που ανήκει σε μια από τις καλύτερες οι-
κογένειες της πόλης. Και το σημαντικότερο πριν 
δύο χρόνια μαζί με τον συνάδεφό του Κώστα 

Ράπτη, παρέδωσαν ολοκληρωμένη μελέτη για την Κεντρική Πλα-
τεία Αγίου Βλάσιου, αποσπώντας τα εύσημα από όλους, Του ευχό-
μαστε καλή επιτυχία. 

Ηχηρή παρουσία Ευρώπης Κοσμίδη  
στην αλλαγή σκυτάλης της Ν.Δ.

Το τετράμηνο που πέρασε ήταν ιδι-
αίτερα κοπιαστικό για την συμπολίτη 
μας Ευρώπη Κοσμίδη, πολιτικό Μη-
χανικό στο επάγγελμα και υποψήφια 
βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής 
με την Ν.Δ.. Η συμμετοχή είχε τον 
συμβολικό χαρακτήρα της ανανέω-
σης του κόμματος με νέα πρόσωπα 

και ιδέες. Στις εσωκομματικές εκλογές τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της 
ανανέωσης και δεν είναι τυχαίο πως στην επίσημη επίσκεψη του 
Κυριάκου Μητσοτάκη στις Αχαρνές, η Ευρώπη Κοσμίδη ήταν στην 
υποδοχή και τον προσφώνησε. Το αποτέλεσμα την δικαιώνει. 

ΤΖΑΜΠΑ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ!!! ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ 
 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν έκρυ-
ψε την οικτρή οικονομική κατάσταση του 
Δήμου που παρέλαβε από την προηγού-
μενη Δημοτική Αρχή, αλλά και τη δύσκο-
λη οικονομικά συγκυρία, δεδομένης των 
ανυπέρβλητων προβλημάτων οικονομι-
κής ρευστότητας των ΟΤΑ, που καθίσταται 
ασφυκτική από την καθυστερημένη κατα-
βολή της ήδη μειωμένης κρατικής επιχο-
ρήγησης. 

 Σε ό,τι αφορά το μίσθωμα για την Αρ-
χαιολογική Συλλογή των Αχαρνών, πάγια 
θέση της Δημοτικής Αρχής η οποία και έχει 
εκφραστεί δημόσια δια του Δημάρχου κ 
Κασσαβού είναι η ανάγκη περιορισμού των 
υψηλών δαπανών του Δήμου για μισθώμα-
τα, όπως συμβαίνει με το πολύ υψηλό τί-
μημα μίσθωσης του κτιρίου (σχεδόν 2.000 
ευρώ/ μήνα), ποσό που υπερβαίνει κατά 
πολύ τα σημερινά δεδομένα της αγοράς 
μίσθωσης ακινήτων, και σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Η ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου του 
ιστορικού Δήμου Αχαρνών και η μελλοντι-
κή αξιοποίηση της επίσης πολύ μεγάλης 
σημασίας αρχαιολογικής συλλογής, η οποί-
α στεγάζεται σε κτήριο του Δήμου, βρέθη-
καν πριν δύο εβδομάδες, στο επίκεντρο 
συνάντησης του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού κ. Αριστείδη Μπαλτά με τον 
Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό.

Σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι, να φέ-
ρει το Υπουργείο Πολιτισμού προ των ευθυ-
νών του, δεδομένου ότι είναι το καθ’ ύλην 
αρμόδιο Υπουργείο για την εποπτεία των 
Αρχαιολογικών Μουσείων της χώρας, ανα-

λαμβάνοντας είτε εξ ολοκλήρου είτε συμμε-
τέχοντας από κοινού με τον Δήμο Αχαρνών 
στην καταβολή του μισθώματος για την Αρ-
χαιολογική Συλλογή των Αχαρνών.

Σε συνέχεια των παραπάνω, στο Θέμα 
της Αρχαιλογικής Συλλογής, επιτεύχθηκε 
συμφωνία για μείωση του μηνιαίου μισθώ-
ματος, θέμα που ψηφίστηκε το μεσημέρι 
της Παρασκευής 15 Ιανουαρίου στην συνε-
δρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

«Αποδοχή της μείωσης του μηνιαίου μι-
σθώματος σε ακίνητο που μισθώνει ο 
Δήμος Αχαρνών, επί της Λεωφόρου Φι-
λαδελφείας 76, όπου στεγάζεται το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο, κατόπιν σχετικής 

πρότασης των εκμισθωτών – συνιδιοκτη-
τών του εν λόγω ακινήτου, των κ.κ. 1) 
Αλέξανδρου Χατζηπέτρου και 2) Παναγιώ-
τη Χατζηπέτρου, για μείωση του μηνιαίου 
μισθώματος από 1ης Ιανουαρίου 2015 στο 
ποσό των 1.500,00€ από 1.998,07€, που 
ίσχυε ως σήμερα»

Σύμφωνα με την απόφαση η μείωση είναι 
αναδρομική από 1/1/2015.

Η αλήθεια είναι πως την παραπάνω θε-
τική εξέλιξη πιστώνεται αποκλειστικά ο 
Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, που με πει-
στικά επιχειρήματα, κατάφερε μια συμφω-
νία επωφελής καιθ για τους ιδιοκτήτες και 
για το Δήμο Αχαρνών. 

 Με καλή θέληση και αμοιβαία συναίνεση λύθηκε η παρεξήγηση,  
με το μίσθωμα της Αρχαιολογικής Συλλογής Αχαρνών 
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-------------------------------------------------------
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

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

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

Δοκιμάζοντας ή 
καταναλώνοντας 
κρασί, το βλέπου-
με, το μυρίζου-
με, το γευόμαστε 
και αισθανόμαστε 
την επαφή του στο 

εσωτερικό του στόματος. Όλα αυτά αφού 
έχουμε ίσως ήδη ακούσει το χαρακτηρι-
στικό ήχο του φελλού να βγαίνει από το 
μπουκάλι, ή του κρασιού να πέφτει στο 
ποτήρι. Χρησιμοποιούμε έτσι όλες τις αι-
σθήσεις, με πρωταγωνιστές την όραση, 
την όσφρηση και τη γεύση, με σκοπό την 
απόλαυση. 

Σε αυτήν την... «ηδονιστική δοκιμή» η 
εκτίμηση και η αξιολόγηση του προϊόντος 
έρχονται συνήθως σε δεύτερη μοίρα και 
αφορούν κυρίως στο προσωπικό γούστο 
του καθενός.

Σε μια πιο...«τεχνική δοκιμή», στα χνάρια 
αυτής που χρησιμοποιούν οι ειδικοί, επαγ-
γελματίες δοκιμαστές κρασιών, ακολου-
θείται μια διαφορετική, πιο πολύπλοκη, 
σε πρώτη ματιά, διαδικασία, με συγκεκρι-
μένη τεχνική, που, αν και απαιτεί εμπειρία 
και γνώσεις, είναι ευπρόσιτη, μαθαίνεται 
σιγά-σιγά και αφορά στην όψη, στα αρώ-
ματα, στη γεύση και βέβαια στα ελαττώμα-
τα του κρασιού. 

Στην εξέταση, την κατανόηση και την πε-
ριγραφή όλων αυτών (σημαντική για την 
τελευταία είναι η γνώση της συγκεκριμέ-
νης ορολογίας που χρησιμοποιείται, το 
γλωσσάριο της δοκιμής τους κρασιού).

Το αποτέλεσμα όχι μόνο δε μειώνει την 
απόλαυση αλλά την «απογειώνει», δίνο-
ντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα για αντι-
κειμενική εκτίμηση και αξιολόγηση του 
δοκιμαζόμενου προϊόντος, ισχυρό εργα-
λείο στα χέρια του καταναλωτή, που δε 
θα στηρίζεται έτσι μόνο στη βαθμολόγη-
ση κρασιών από ειδικούς. Η δοκιμή - κατα-

νάλωση κρασιού μεταμορφώνεται έτσι σε 
ένα «παιχνίδι» των αισθήσεων που μπορεί 
να γίνει μέρος της καθημερινότητας κάθε 
οινόφιλου, προσφέροντας ασύγκριτα πε-
ρισσότερες στιγμές ευχαρίστησης και ψυ-
χαγωγίας, σε σύγκριση με την απλή και 
απρόσωπη πόση.

Οι ιδανικές συνθήκες για γευσιγνωσία 
κρασιών είναι οι παρακάτω: 

Ομοιόμορφο φυσικό φως στον χώρο 
απουσία οσμών που δεν θα μας επιτρέ-
πουν να αναλύσουμε τα αρώματα του 
κρασιού, καθαρή άσπρη επιφάνεια για να 
μπορούμε να παρατηρήσουμε το χρώμα 
του κρασιού, καθαρά λεπτά κολονάτα πο-
τήρια που μας επιτρέπουν να δούμε, να 
μυρίσουμε, να γευτούμε το κρασί με σω-
στό τρόπο πτυελοδοχεία γιατί πάντα όταν 
δοκιμάζουμε κρασί δεν πρέπει να το κα-
ταπίνουμε

Για μια επιτυχημένη γευστική δοκιμή 
κρασιών είναι απαραίτητο να ακολουθη-
θούν ορισμένα βήματα συγκεκριμένης και 
ειδικής τεχνικής για την εξέταση της όψης, 
των αρωμάτων και των γευστικών χαρα-
κτηριστικών του κρασιού, με αποτέλεσμα 
όλη η διαδικασία να βασίζεται σε τρία κυρί-
ως σημεία: Την οπτική, Την οσφρητική και 
τη Γευστική εξέταση.

Κατόπιν αυτών και των όποιων εκτιμήσε-
ων γίνονται κατά τη διάρκειά τους, δημι-
ουργείται μια γενική αίσθηση που αφήνει 
το δοκιμαζόμενο προϊόν, η «γενική εντύ-
πωση», που αφορά στη συνολική εικό-
να του κρασιού και ανάμεσα σε άλλα στο 
κατά πόσο είναι τυπικό της ποικιλίας και 
της περιοχής από όπου προέρχεται, στην 
εκτίμηση του δυναμικού παλαίωσής του, 
στη σχέση τιμής / ποιότητας κ.α.

 Στα μάτια ενός έμπειρου δοκιμαστή ή 
όψη του κρασιού και τα επιμέρους στοιχεία 
της δίνουν συχνά ένα δυσανάλογα μεγάλο 
και ενδιαφέρον πλήθος πληροφοριών.

Για την οπτική εκτίμηση του κρασιού 
απαιτείται κατάλληλος φωτισμός και λευ-

κό φόντο, που στην ανάγκη μπορεί να εί-
ναι ακόμα και ένα κομμάτι λευκό χαρτί, ή 
ένα λευκό τραπεζομάντιλο πίσω από το 
ποτήρι, γεμισμένο μέχρι το ενδεδειγμένο 
σημείο (1/3 περίπου).

Κρατώντας το ποτήρι σε γωνία (45ο πε-
ρίπου), εξετάζουμε την καθαρότητα (δι-
αύγεια) και τη διαφάνειά του. Με την 
περιστροφική ανακίνηση του ποτηριού 
και την ηρεμία που ακολουθεί, μπορούμε 
να παρατηρήσουμε την υφή, το πάχος, το 
μέγεθος και την κίνηση των δακρύων του 
κρασιού, καθώς και τη ρευστότητά του. 

Διαύγεια : Αφορά στο βαθμό που το κρα-
σί είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε αι-
ωρούμενα σωματίδια. Το κρασί μπορεί να 
είναι καθαρό ή θολό.

Λαμπερότητα: Αφορά στη λάμψη που 
μπορεί να έχει η όψη του κρασιού. Το κρα-
σί μπορεί να είναι λαμπερό ή θαμπό.

Ένταση του χρώματος : Το κρασί μπορεί 
να έχει βαθύ ή ασθενές χρώμα.

Απόχρωση του χρώματος: Τα λευκά κρα-
σιά έχουν ουσιαστικά κιτρινωπό χρώμα, 
αρχίζουν από πάρα πολύ ανοιχτόχρωμα, 
σχεδόν άχρωμα και φτάνουν μέχρι το χρώ-
μα του κεχριμπαριού. 

Ρευστότητα – δάκρυα: Αφορά στο πόσο 
εύκολα φαίνεται να κινείται το κρασί κα-
θώς πέφτει στο ποτήρι, ή ανακινείται μέσα 
σε αυτό, ή αντίθετα πόσο παχύρρευστο εί-
ναι. 

Η πιο «πρωτόγονη» αίσθηση του ανθρώ-
που, η όσφρηση, είναι η πλέον παρα-
μελημένη από τις υπόλοιπες τέσσερις. 
Παραμένει ωστόσο ιδιαίτερα ευαίσθητη 
και με την κατάλληλη εξάσκηση, μπορεί 
να επεξεργαστεί περισσότερα από 10.000 
διαφορετικά ερεθίσματα.

Σερβίροντας το κρασί στο ένα τρίτο περί-
που της χωρητικότητας του ποτηριού, ένα 
αέριο στρώμα σχηματίζεται επάνω από 
το υγρό και καταλαμβάνει τον ελεύθερο 
χώρο του. 

   Συνεχίζεται 

Επιμέλεια : Μίχας Ιωάννης - Οινολόγος 
Μέρος πρώτο

Γευσιγνωσία … Η επιστήμη της Απόλαυσης

 Πολιτική παρέμβαση για το σχέδιο Νόμου του Ασφαλιστικού

Η Ευρώπη Σ. Κοσμίδη, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχα-
νικός Δ.Π.Θ. με ειδικότητα στην Δομοστατική και πτυχιού-
χος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, έκανε την ακόλουθη δήλωση 
σχετικά με το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης για το Ασφα-
λιστικό:

 «Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προτείνεται από 
την αναριστερή σύμπραξη, με λογιστική ακρίβεια, οδηγεί 
στην καταρράκωση της κοινωνικής ασφάλισης. Και αυτό 
γιατί, παρόλο που οι επιπτώσεις του βρίσκονται σε άμεση 
συνάρτηση με την όξυνση της ανεργίας, εντούτοις δεν δί-
δεται η δέουσα προσοχή από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα 
απότοκα των πρόχειρων κοπτοραπτικών μεθοδεύσεών της. Η αύ-
ξηση των εισφορών είναι βέβαιο πως θα συμβάλλει στην αύξη-
ση των απολύσεων και στον πολλαπλασιασμό του αριθμού των 
ανέργων. 

Την ίδια στιγμή, στη χώρα μας, η ελάχιστη σύνταξη είναι περί-
που στο 40% του βασικού μισθού, το 2ο υψηλότερο ποσοστό στην 

Ε.Ε., δημιουργώντας αντικίνητρα για καταβολή ενσήμων 
(μετά τα 15 χρόνια εργασίας) και παράλληλα, άνθρωποι 
με ισότιμη συμβολή σε ένσημα, παίρνουν εξοργιστικά δι-
αφορετικές συντάξεις.

Κλειδί, λοιπόν, στην επίλυση του ασφαλιστικού προ-
βλήματος είναι η απασχόληση και αντ’ αυτού η πανήγυ-
ρις του κ. Τσίπρα διώχνει μεθοδικά και τους τελευταίους 
εναπομείναντες επενδυτές. 

Καθίσταται, τώρα όσο ποτέ, αναγκαία η πρόωρη συντα-
ξιοδότησή του Πρωθυπουργού, καθώς δεν δύναται να 

αντισταθεί στις κομματικές κραυγές που ζητούν συνέχιση του πε-
λατειακού κράτους. 

Τελεί υπό σύγχυση και πανικό, μπρος στην κατάρρευση της κοι-
νοβουλευτικής του πλειοψηφίας και αδυνατεί να θέσει τα αντι-
κίνητρα στα στρεβλά κίνητρα και στις κατάφωρες αδικίες που 
κυριαρχούν στις κυβερνητικές προτάσεις για το ασφαλιστικό.» 
Europe Cosmidi :eurocosm@yahoo.com 

 Της Ευρώπης Κοσμίδη Πολιτευτή ΝΔ, στην Περιφέρεια Αττικής 

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,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. 
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•  Η ανάγκη και η λογική υπερίσχυσαν του λαϊκισμού και των 
ψεύτικων προεκλογικών υποσχέσεων της κυβέρνησης. Όμως 
αυτό το πληρώνουμε όλοι μας σήμερα, με φτωχοποίηση, με 
εξώσεις, με ανθρωπιστική κρίση, με διάλυση της μεσαίας τάξης, 
με διάλυση του κοινωνικού ιστού. Δεν πρέπει να παρασυρόμα-
στε από σειρήνες που μόνο σκοπό έχουν την καρέκλα της εξου-
σίας και εμείς να κόψουμε το κεφάλι μας. 

•  Άλλο πράγμα είναι η εξυπνάδα και άλλο είναι η κουτοπονηριά. 
Δηλαδή, γιατί τα Δυτικά κράτη, να στέλνουν τα εικοσάχρονα παι-
διά τους να σκοτώνονται στο Αφγανιστάν, στο ΙΡΑΚ, στη Συρία και 
να μην ωθήσουν τον Ισλαμικό κόσμο σε εμφύλιο πόλεμο, για να 
αποδεκατιστούν. Νομίζω ότι έστω και αργά, οι Δυτικοί το κατάλα-
βαν και το κάνουν πράξη. Αφού το μίσος μεταξύ του Μουσουλμα-
νικού κόσμου είναι αγεφύρωτο εμείς μένουμε παρατηρητές. 

• Μέχρι τώρα προσφωνούσαμε τους συμπολίτες μας στην αρχή 
της ομιλίας, κυρίες και Κύριοι. Με το νέο Νόμο της Συμβίωσης 
πρέπει να προσφωνούμε Κυρίες και Κύριοι και Διαφορετικοί. Δεν 
γίνεται να αγνοούμε την διαφορετικότητα των συμπολιτών μας. 
Το ερώτημα είναι, έτσι το επιτάσσει η μητέρα φύση ή εμείς της 
πάμε κόντρα.

• Την χρεοκοπία της πατρίδας μας την έφεραν οι κυβερνήτες μας 
από το 1982 έως και το 2010. Αρχής γενομένης από τον Ανδρέα 

Παπανδρέου και την κήρυξη της φτώχευσης από τον γιό Γιωργά-
κη. Σήμερα όλοι μας πληρώνουμε το τίμημα αυτής της καταστρο-
φικής πρακτικής του εξουσιάζεις με δανεικά χρήματα. Δηλαδή. 
Με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις.

•  Τα ασφαλιστικά μας Ταμεία έχουν φτωχεύσει μετά το κούρε-
μα των Ελληνικών ομολόγων και της ανακεφαλαιοποίησης των 
Ελληνικών Τραπεζών. Είναι απλή ηλιθιότητα ότι θα αυξήσουν 
τα έσοδα τους αυξάνοντας η κυβέρνηση τις εισφορές, τους φό-
ρους, στους Βιοτέχνες, τους Αγρότες, τους Ελεύθερους Επαγ-
γελματίες. Δηλαδή αυξάνοντας την ανεργία και το κλείσιμο του 
αγώνα των πολιτών για επιβίωση. Δεν χρειάζεται οικονομικό 
πτυχίο, καλοί μου άνθρωποι, χρειάζεται απλή λογική.

• Δεν είναι το ίδιο πράγμα να είσαι άθεος από το να είσαι άλογο 
ον. Με την καλή σου προαίρεση την καρδιά σου, μπορείς να δου-
λεύεις για το καλό, την ευεργεσία των συνανθρώπων σου, ενώ 
με το μυαλό σου μπορεί να δουλεύεις για τον Θεό σου. Αλλά για 
ποιον Θεό, των Εβραίων, των Χριστιανών, των Μουσουλμάνων, 

των Ινδουιστών, των Βουδιστών; Βρε παιδιά ελάτε στα ίσα σας.

• Οι Μουσουλμάνοι Ιερείς, χρησιμοποιούν τους νεαρούς άπει-
ρους ανθρώπους, σαν πυρομαχικά, σαν βλήματα για να εδραι-
ώσουν την κυριαρχία τους. Αυτό είναι έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας. Οι Οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
ο ΟΗΕ πρέπει να πάρουν τίμια θέση απέναντι σε αυτό το βάρβα-
ρο και δόλιο φαινόμενο, που αποδεκατίζει τις ανθρώπινες ζωές. 
Τι άλλο να πω!

• Το εφικτό με το ποθητό σπάνια συμπίπτουν. Η προσαρμογή στο 
εφικτό είναι πιο έξυπνη λύση. Πολλές επιλογές τις κάνουμε εξ 
ανάγκης και όχι από διακαεί πόθο.

• Όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας, Μερικά λόγω ηλικίας είναι 
αδύνατο να τα επανορθώσουμε Ο χρόνος δεν χαρίζεται σε κα-
νένα. Να προσπαθούμε να τον γυρίσουμε πίσω, είναι μια τρύ-
πα στο νερό.

• Αυτά τα λόγια που σκέπτομαι και γράφω, τα έχουν πει και γρά-
ψει χιλιάδες άνθρωποι πριν από μένα. Τα ίδια λόγια θα πουν και 
χιλιάδες άνθρωποι μετά από μένα. Αυτή η συνέχεια που κάποιοι 
άνθρωποι θέλουμε να διατηρήσουμε, μας κάνει να διαφέρουμε 
από τα άλλα όντα της μητέρας φύσης. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του εκλεκτού συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον Διευθυντή της έκδοσης 
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

Τα σοφά Λόγια της Πλατείας, προάγουν τον πολιτισμό μας και οξύνουν την σκέψη μας.

Ο Λεοντακιανάκος νέος Πρόεδρος 
του Πολεμικού Μουσείου

Από τις 28.12.2015 (τυπικά με το ΦΕΚ) και 
ουσιαστικά με την νέα χρονιά, ανέλαβε τα 
καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, ο συ-
μπολίτης Ιωάννης Λεοντακιανάκος Ναύαρ-
χος ε.α.. Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε 
καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα 

 Ο Γιάννης Κατράνης, στο Πολ. Γραφείο  
του Βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Κοπή Βασιλόπιτας στο Πολι-
τικό-Δικηγορικό Γραφείο Βασί-
λη Οικονόμου με όλους τους 
συνεργάτες του! Με ιδιαίτερη 
χαρά διακρίνουμε τον συμπολί-
τη μας Γιάννη Κατράνη μεταξύ 
των συνεργατών του. Καλή Χρο-
νιά σε όλους!!

Η Ι.Λ.Ε.Α κατευοδώνει:

Στις 09/01/2016, την ώρα 
που τελείται η εξόδιος 
ακολουθία του Κώστα 
Γκρίτση και τα τρίμηνα 
του Γιάννη Δαμάσκου, η 
Ι.Λ.Ε.Α τιμά την μνήμη 
των εξαίρετων εκλιπό-
ντων συμπατριωτών μας, 
συνιδρυτών του Πάνθη-
ρα και του Αχαρναϊκού.
Η Ι.Λ.Ε.Α ανασύρει μια ιστορική φωτογραφία του 1959 από το αρ-
χείο της, στην οποία εικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά: ο 
εν ζωή Γιάννης Σουρλαντζής και οι εκλιπόντες Γιώργος Λάσκος, 
Γιάννης Δαμάσκος, Βαγγέλης Γκολέμης και Κώστας Γκρίτσης.
Όλοι μαζί, τόσο οι προσφάτως και οι από καιρό αποβιώσαντες 
όσο και οι εν ζωή, συνεχίζουν και σήμερα να παίζουν ποδόσφαιρο 
στα γήπεδα της φαντασίας μας κάτω από τις ιαχές της εκτίμησής 
μας και φτιάχνουν την ομάδα των παιδικών χρόνων μιας ολόκλη-
ρης πόλης με παίκτες τους: Χρήστο Κατσιγιάννη, Μιχάλη Βαρε-
λά, Γιώργο Στεφάνου, Δημ. Μπούκη, Τάσο Λάσκο, Χρήστο Βλάχο, 
Στέλιο και Ζαφείρη Βαλίδη, Φίλιππα Μπούκη, Αντώνη και Γιάννη 
Κορμανιώτη, Δημήτρη Τούντα, Γιάννη Νίκα, Βαγγέλη Κούκο, Κώ-
στα Κατσούρο, Σταύρο Γκίκα, Σιδέρη Βέλα, Τάσο Λάμπρου, Κώστα 
Δέδε, Βαγγέλη Καράμπελα, Παναγιώτη Γκίκα, Παναγιώτη Βρεττό, 
Δ. Ρούσο, Χ. Βρεττό, Νίκο Ράμο, Κοσμά Κουμπούρη, Τάκη Δημη-
τρέση, Βασίλη Σαράντη, Γιάννη Φυτά, Π. Μαργώνη, Φώτη Νίκα, 
Σταμάτη Μασούρη και όλους τους άλλους συμπατριώτες, πρω-
τεργάτες του αθλητισμού στην πόλη μας.

t Κυριάκο Μητσοτάκη έβγαλαν οι κάλπες στο Μενίδι. Ειδικότερα 
τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου της ΝΔ 
είναι: ΜΕΝΙΔΙ (και στα 3 εκλογικά τμήματα). ΨΗΦΙΣΑΝ: 1128 , ΕΓΚΥΡΑ: 
1125, ΑΚΥΡΑ: 2, ΛΕΥΚΑ: 1

Έλαβαν : ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 625 ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: 500

t Ξεκινά η διαδικασία έκδοσης των Οριστικών Παραχωρητηρίων 
στους δικαιούχους του Ολυμπιακού Χωριού, με υπουργική απόφα-
ση από τον Γιώργο Κατρούγκαλο

t Στην υπουργική απόφαση ορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος με τον 
οποίο θα υπολογιστεί η τελική τιμή των παραχωρούμενων κατοικιών 
του Ολυμπιακού Χωριού από τον ΟΑΕΔ στους δικαιούχους.

t Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας «η απόφα-
ση, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη γενικότερη όσο και την ειδικό-
τερη οικονομική πραγματικότητα των κατοίκων του Ολυμπιακού 
Χωριού, εφαρμόζει τις ευεργετικές διατάξεις του ισχύοντος νόμου 
και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε καθορισμό τιμής κατά πολύ 
μικρότερη από τις τιμές, που κατά καιρούς είχαν ανακοινωθεί ως 
πρόθεση από τους προηγούμενους υπουργούς Εργασίας».

t Οι χειμερινές εκπτώσεις έτους 2016 άρχίσαν τη Δευτέρα, 11 Ια-
νουαρίου και θα λήξουν τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016. Κατά 
την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προ-
σοχή από όλους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέ-
πεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους. Από τις ανωτέρω 
διατάξεις, συνάγεται με ασφάλεια ότι η χρονική περίοδος των χει-
μερινών τακτικών εκπτώσεων έτους 2016 έχει ως εναρκτήρια ημέ-
ρα την Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου και ως τελευταία ημέρα τη Δευτέρα 
29 Φεβρουαρίου.

t Ψεύτικο προφίλ στο facebook με το όνομα «Δήμος Φυλής Άνω 
Λιόσια» το οποίο χρησιμοποιεί ως εικόνα προφίλ το σήμα του Δή-
μου Φυλής δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη σελίδα του Δήμου 
Φυλής στο facebook.

t Έχουν γίνει ήδη οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για παράνομη 
χρήση του λογότυπου του σήματος του Δήμου Φυλής

tΟ κότινος συνεχίζει ακάθεκτος το ταξίδι του και το 2016, με ένα 
σημαντικό σκοπό, τη συγκέντρωση φαρμάκων και την ευαισθητο-
ποίηση όλων μας στην προσφορά. Αυτή τη φορά, το σπίτι του κό-
τινου είναι το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΡΩΓΗ τ ο οποίο 
παρέλαβε τον κότινο από την Εύξεινο Λέσχη Αχαρνών, ο Καπετάν 
Ευκλείδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του Παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Αρωγής στις 
17 Ιανουαρίου, στις 11 το πρωί…

t Την παραγραφή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών 
του Δήμου μας λόγω παρέλευσης της πενταετίας σύμφωνα με τον 
Ν.2362/1995 άρθρο 90 παρ.1. είτε γιατί δεν πληρούσαν τις υποχρε-
ώσεις του Ελληνικού Κράτους (ασφαλιστική και φορολογική ενη-
μερότητα),είτε γιατί είχαν ελλειπή δικαιολογητικά, είτε γιατί δεν 

κατέθεσαν γραπτώς όχληση (αίτηση για μη καταβολή ποσού),είτε 
γιατί δεν προσέφυγαν στα Ελληνικά Δικαστήρια.

Αριθμ. Αποφ.: 366, Αριθμ. Θέματος στην ημερήσια διάταξη: 10, Συνε-
δρίαση της 18-12-2015

t Την κατανόηση του κόσμου ζητά ο Αντιδήμαρχος Καθαριότη-
τας Θεόδωρος Συρινίδης, καθώς το πρόβλημα που έχει ανακύψει το 
τελευταίο διάστημα με την ελλιπή αποκομιδή απορριμμάτων κι εκ-
φράστηκε και με επιστολή συνδημότη μας στον «ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ» δεν 
οφείλεται σε παραλείψεις ή ευθύνες του δήμου Αχαρνών, αλλά 
αποκλειστικά στον Φορέα διαχείρισης των Απορριμμάτων της Αττι-
κής (ΕΣΔΚΝΑ) ο οποίος αυτές τις μέρες, λόγω της λύσης συμβάσε-
ων με εργαζόμενους, υπολειτουργεί, με αποτέλεσμα στο ΧΥΤΑ να 
σχηματίζεται ουρά απορριμματοφόρων.

t Πράγματι το ζήτημα ταλαιπωρεί πολλούς δήμους της Αττικής κι 
αναμένεται να λυθεί μόνο με 24ωρη λειτουργία της χωματερής, 

t Στο «κόκκινο» βρίσκονται 16 δήμοι σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι 
δεν παίρνουν κυριολεκτικά ούτε ένα ευρώ από τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές του κράτους προς τους ΟΤΑ λόγω των υπέρογκων χρεών 
που έχουν προς δικούς τους οφειλέτες! Μεταξύ αυτών και οι Δήμοι 
Αχαρνών. Πηγή: Αυτοδιοίκηση.gr

t  «Το πυροτέχνημα της μείωσης των δημοτικών τελών και το νέο δάνειο 
των 10 εκατομμυρίων της δημοτικής αρχής» το Δελτίο Τύπου της δημοτι-
κής παράταξης «Για την πόλη μας». Αναζητήστε το στο Διαδίκτυο.

t Σε 36χρονο Έλληνα ανήκει το δολοφονημένο πτώμα που βρέ-
θηκε χθες σε δασική έκταση στη Βαρυμπόπη.Πρόκειται για σεσημα-
σμένο για ναρκωτικά, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, αλλά 
ζούσε στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Ο 36χρονος, που δέ-
χθηκε 12 πυροβολισμούς, το τελευταίο διάστημα έκανε δημόσιες 
σχέσεις σε διάφορα νυχτερινά κέντρα.Η αστυνομία, που πραγμα-
τοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, 
εκτιμά ότι η δολοφονία του οφείλεται σε ξεκαθάρισμα λογαρια-
σμών. Το πτώμα του άντρα βρέθηκε στη Βαρυμπόμπη σε μια πρασιά 
δίπλα από μια ταβέρνα. Τη σοκαριστική ανακάλυψη έκανε ο πρό-
εδρος της ΔΗΦΑ (Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών), Γιώργος Δασκα-
λάκης, ο οποίος βγάζοντας βόλτα το σκύλο του, το μεσημέρι της 
Τρίτης, είδε το νεκρό άνδρα

t Στη σύλληψη δύο ατόμων για κλοπές από αυτοκίνητα στην περι-
οχή του Μενιδίου προχώρησε η ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα, εξιχνιάσθηκαν 
τρεις κλοπές και τέσσερις απόπειρες κλοπής από Ι.Χ.Ε οχήματα, ενώ 
συνελήφθησαν δύο Έλληνες 26 και 46 ετών οι οποίοι λίγο νωρίτε-
ρα, διέπραξαν κλοπή από Ι.Χ.Φ όχημα στην περιοχή των Αχαρνών. 
Ειδικότερα οι δράστες παραβίασαν την πόρτα του συνοδηγού του 
οχήματος και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του εργαλεία και διάφο-
ρα έγγραφα.Στην κατοχή τους βρέθηκε το σύνολο των κλοπιμαίων. 
Από την έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Αχαρνών, εξακριβώθηκε 
ότι ο 46χρονος από τον περασμένο Δεκέμβριο διέπραξε τρεις κλο-
πές και τέσσερις απόπειρες κλοπής από Ι.Χ.Ε οχήματα στην περιοχή 
των Αχαρνών. 
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             ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 

Δεν είναι τυχαίο το όνομα που δόθηκε σ’ αυτή την υπέροχη 
ύπαρξη τη Μάνα… Γιατί σημαίνει Θεάστρατο δώρο. Δεν είναι 
στην τύχη, ότι γεννά, ότι αγκαλιάζει, ότι δημιουργεί, ότι προ-
σφέρει, να το στολίζει η λέξη Μάνα…

Η γυναίκα, που φέρνει στον κόσμο, μία νέα ζωή. Μάνα η 
γη, που χαρίζει τους καρπούς της. Μάνα η πατρίδα. Μάνα η 
φύση…

Μέσα στους αιώνες, η άφθαρτη παρουσία της, εξύψωσε το αν-
θρώπινο γένος. Από Θεϊκή Μάνα, που έφερε την λύτρωση με 
την μονογενή της μέχρι τη μάνα της αρχαιότητας, που γέννησε 
ημίθεους και μεγάλους του πνεύματος, την Μάνα Σπαρτιάτισ-
σα του 21, του 1940, που γέννησε ήρωες, τη μάνα της προσφυ-
γιάς, της ξενιτιάς, τη μάνα σε κάθε γωνιά της γης, η σύγχρονη 
μάνα τραβώντας και ανεβαίνοντας αδιαμαρτύρητα τον Γολγο-
θά της δημιούργησε και δημιουργεί όχι μόνο το παρόν, αλλά 
και το μέλλον. 

Η Μάνα είναι σαν μια ανεξάντλητη πηγή αγάπης, στοργής, 
ανταπόκρισης, ελπίδας, κουράγιου, προτροπής, καλοσύνης και 
θυσίας. Είναι ο πιο συνειδητός επαγγελματίας που κάθε στιγμή 

πρέπει να ενημερώνεται σ’ όλα τα θέματα σ’ όλους τους τομείς 
της κοινωνικής πνευματικής ζωής. 

Και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης για να μπορέσει νά-
ναι μοναδική στην τέχνη να σμιλεύει ψυχές. Να γαλουχίζει με 
την ορθότητα της σκέψης, να καθοδηγεί στην ολοκλήρωση των 
παιδιών της. 

Υπομένει και επιμένει στωικά και χαρίζει ελπίδα. Δύσκολο μα 
υπέροχο το έργο της κι η ικανοποίηση της ανέκφραστη, γιατί 
δημιουργεί Κοινωνίες κι Έθνη. Μάνα, που κράτησε στον κόρ-
φο της, από τον Βασιλιά, τον Επιστήμονα, μέχρι το πιο απλό αν-
θρώπινο πλάσμα.

Θεία και άφθαρτη ευλογημένη και μοναδική, στην πλάση, μέ-
νεις αναλλοίωτη μας τους αιώνες. Κι όλοι θα σε τιμούν, θα σε 
ευγνωμονούν και με βαθιά κι ειλικρινή συγκίνηση θ’ αναφέ-
ρουν, τη λέξη ΜΑΝΑ… έστω και αν μεθοδεύουν την κατάργηση 
του οικογενειακού θεσμού. 

Το άρθρο μου αυτό το αφιερώνω, στις μανάδες που έζησαν 
και βιώνουν σήμερα τη φρίκη του πολέμου και της κάθε συμ-
φοράς. 

Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Αφιέρωμα  στη Μάνα …

Νέο Βιβλίο 
 Ο ντετέκτιβ Πλοκαμίδης και η  

συνωμοσία της Βοτσαλούπολης 

Κυκλοφόρησε από τις εκδό-
σεις Πατάκη, το νέο βιβλίο του 
Συγγραφέα -Εικονογράφου: 
Φουστέρη Νίκου, « Ο ντετέκτιβ 
Πλοκαμίδης και η συνωμοσία 
της Βοτσαλούπολης» Συλλο-
γή: Σπουργιτάκια (6-10 ετών)

Περιγραφή: Στην αιώνια 
μάχη του καλού με το κακό, 
ακόμα και στα βάθη της θά-
λασσας, το δίκαιο θα έχει πά-
ντα τους υπερασπιστές του. 
Ο ντετέκτιβ Πλοκαμίδης εί-
ναι ένας από αυτούς. Το πο-
λυμήχανο αυτό χταποδάκι, 
με τις άριστες ικανότητες 
και το αλάνθαστο ένστικτο 
που διαθέτει, μπορεί να τα βγάλει πέρα ακόμα 
και στις πιο απίθανες καταστάσεις, εξιχνιάζοντας τα δυσκολότε-
ρα μυστήρια του βυθού!

Δήλωση του συγγραφέα:Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία περι-
πέτεια που σκοπό έχει να ταξιδέψει τους μικρούς μας φίλους 
στον κόσμο της φαντασίας. Με φόντο το μυστηριώδη βυθό της 
θάλασσας, ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, ο ντετέκτιβ Πλοκα-
μίδης, προσπαθεί να επιλύσει ένα δύσκολο μυστήριο, χρησιμο-
ποιώντας την αλάνθαστη μεθοδολογία του και την βοήθεια των 
καλών του φίλων. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός του βιβλί-
ου αυτού.

Να διδάξει τους μικρούς αναγνώστες, ότι κάνοντας έναν σω-
στό προγραμματισμό και ακολουθώντας μία συγκεκριμένη 
μεθοδολογία μπορούμε με υπομονή και συνεργασία να επιλύ-
σουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί! 

Νίκος Φουστέρης
email: nfousteris@gmail.com

τηλ.: 6932489689

ΕΞΩΡΑΪΣΤΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ» ΙΡΙΔΟΣ 1 - ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ. 210-2461913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σας ανακοινώνουμε ότι στις 06/02/2016 ημέρα Σάββατο θα 

πραγματοποιηθεί η κοπεί της πρωτοχρονιάτικης πίττας του σύλ-
λογος μας στην αίθουσα «ΧΡΥΣΟ ΠΕΤΑΛΟ» ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ 358 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΗΛ. 210-2461286

Στον ίδιο χώρο παράλληλα θα γίνει η ετήσια χοροεσπερίδα μας.
Για την επιτυχία της σας παρακαλούμε να ενισχύσετε την προ-

σπάθεια μας με κάθε δυνατή συνδρομή. Σας ευχαριστούμε εκ των 
προτέρων για την ανταπόκριση σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Ι Κ Α  Κ Α Ι  Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Α  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α 

Ο Ν. 3869/10 «ΡΥΘ-
ΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡ-
ΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ή Νόμος Κα-
τσέλη, όπως έχει επι-
κρατήσει να λέγεται 
στην καθημερινότητα, 

θεσπίστηκε προκειμένου να ρυθμιστεί το 
φλέγον πρόβλημα των κόκκινων δανεί-
ων των ιδιωτών, με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
προστατεύεται η κύρια κατοικία. 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού διαβεβαιώνει σε σχετικό δελτί-
ο τύπου ότι οι νέες διατάξεις του Νόμου 
4346/2015 που ισχύουν από 1η Ιανουαρί-
ου 2016, προστατεύουν αποτελεσματικά 
και ως προς την πρώτη κατοικία, τους πολί-
τες που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία 
- για τη διευκόλυνση των οποίων άλλωστε, 
τέθηκε σε ισχύ ο συγκεκριμένος νόμος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Δελτίο Τύ-
που ισχύουν τα εξής:

Α. Εφόσον η αντικειμενική αξία της κύ-
ριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 180.000 

ευρώ (ποσό που προσαυξάνεται ανάλογα 
με την οικογενειακή κατάσταση του οφει-
λέτη), το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 
του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις εύλογες 
δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 
70% (οικογενειακό εισόδημα –δύο ενήλι-
κες– από 23.500 έως 46.500 ευρώ – δύο 
ενήλικες με τέσσερα παιδιά), τότε η πρώ-
τη κατοικία προστατεύεται, καθώς ο νόμος 
προτρέπει την αναδιάρθρωση των δανείων 
με βάση τις δυνατότητες αποπληρωμής 
και προσφέρει πλήρη δικαστική κάλυψη.

 Β. Εφόσον συντρέχουν κάποιες πρό-
σθετες προϋποθέσεις (αντικειμενική αξία 
κύριας κατοικίας έως 120.000 ευρώ, προ-
σαυξημένη ανάλογα με την οικογενειακή 
κατάσταση του οφειλέτη, μηνιαίο εισόδη-
μα που δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπά-
νες διαβίωσης), το Δημόσιο καλύπτει έως 
και το 95% των μηνιαίων καταβολών, δυ-
νατότητα που δεν προβλεπόταν κατά το 
προγενέστερο καθεστώς.

Οι φορολογούμενοι που ζητούν την 
ένταξή τους στο νόμο Κατσέλη (υπερχρε-
ωμένα νοικοκυριά) δεν έχουν τη δυνατό-

τητα να εντάξουν σε αυτόν οφειλές που 
προέρχονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2015 κα-
θώς και από τα φετινά τέλη κυκλοφορίας. 
Αυτό προκύπτει από διευκρινιστική εγκύ-
κλιο του υπουργείου Οικονομικών στην 
οποία ορίζεται, ωστόσο, ότι και αυτές οι 
οφειλές μπορούν να ενταχθούν στον νόμο 
Κατσέλη εφόσον περάσει ένα δωδεκάμη-
νο από την βεβαίωσή τους.

Επίσης, σε άλλη εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ δι-
ευκρινίζεται ότι η τήρηση μιας ρύθμισης 
οφειλών προς το δημόσιο δεν σημαίνει, 
σύμφωνα με τη νομολογία, ότι ο φορο-
λογούμενος δεν μπορεί να θεωρηθεί πτω-
χευμένος και να ενταχθεί στο νόμο για τα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Να σημειωθεί ότι με τροποποίηση που 
έγινε το καλοκαίρι στον νόμο Κατσέλη δό-
θηκε η δυνατότητα στους φορολογούμε-
νους να εντάξουν σε αυτόν και οφειλές 
προς την εφορία. Αυτό σημαίνει ότι με 
δικαστική απόφαση είναι εφικτή και η δι-
αγραφή οφειλών προς το δημόσιο για τα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αλλά πάντα 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

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

 Οι Νέες Διατάξεις του Νόμου Κατσέλη 4346/2015

Δήμος Αχαρνών: Πρόγραμμα δράσεων 
από το τμήμα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης 

Ο Δήμος Αχαρνών και το Τμήμα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, της Δι-

εύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του 

Δήμου Αχαρνών ανακοινώνουν το Πρόγραμμα δραστηριοτήτων για 

τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2016:

 

1. Λέσχη Ανάγνωσης
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016, 10:00-12:00 το πρωί

Διαβάζουμε το βιβλίο «Αυτό το ελάφι είναι δικό μου» του Oliver 

Jeffers, εκδ. Ίκαρος

 

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016, 10:00-12:00 το πρωί

Διαβάζουμε το βιβλίο «Το κοριτσάκι… και το ποντικάκι», των Κρι-

στίν Νομάν-Βιλμέν & Μαριάν Μπαρσιλόν, εκδ. Διάπλαση

  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016, 10:00-12:00 το πρωί
Διαβάζουμε το βιβλίο «Αντίο Καλτσούλη», του Benjamin Chaud, 

εκδ. Κόκκινο.
 
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016, 10:00-12:00 το πρωί
Διαβάζουμε «Το μαγικό ραβδάκι» από το βιβλίο «Τα παραμύθια που 

αγαπώ», της Γεωργίας Ταρσούλη, εκδ. Ατλαντίς.
 
Στη Δημοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς», Λιοσίων 18
Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ, με προεγγραφή στο τηλ.: 2132072538

2. Εβδομάδες Ανταλλαγής Βιβλίων
- Δευτέρα 18 έως και Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

- Δευτέρα 8 έως και Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

Καθημερινά: 9:00-14:00 και Σάββατο: 16:00-20:00

Στη Δημοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς», Λιοσίων 18

Υπενθυμίζουμε ότι καθημερινά από 8:00 έως 15:00 λειτουργεί δα-

νειστικό τμήμα στο Γραφείο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης (Δημαρχείο, 

2ος όροφος).

Για τις εκδηλώσεις του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών Προσώ-

πων μπορείτε ενημερώνεστε το ενιαίο Ημερολόγιο Εκδηλώσεων 

στο παρακάτω σύνδεσμο:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  
11/01/2016

Ηµερίδα για την υπέρταση
Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών και το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής 

της ∆ηµόσιας Υγείας, σε συνεργασία µε το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Άγιοι Ανάργυροι, πρόκει-
ται να πραγµατοποιήσουν ηµερίδα µε θέµα: “Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής για την υπέρταση”.

 
Οµιλητής θα είναι ο ∆ιευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής και Υπεύθυνος Ιατρείου Υπέρτασης κ. 

Καλογερόπουλος Πέτρος, σε συνεργασία µε τις Επισκέπτριες Υγείας κα. Μπελή Αναστασία και κα. 
Γεωργοσοπούλου Σοφία.

 
Η ηµερίδα πραγµατοποιείται στα πλαίσια της ενηµέρωσης, της πρόληψης και απευθύνεται σε όλες 

τις ηλικιακές οµάδες.

Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00π.µ., στο 2ο ΚΑΠΗ 
Αχαρνών.

 «ΛΥΧΝΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ»
Αφή Καντηλιών και περιποίηση µνηµείων
Τηλ.: 6945 445206 και 6987 464085 
E-mai: koinseplyxnos@gmai.com 

  Αχαρνές 22-12-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η πρόεδρος της «ΛΥΧΝΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» κ. Μάδγα Κανακάρη ανακοινώνει ότι:
Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΛΥΧΝΟΣ εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες της ως είχαν µέχρι σήµερα, αφή 

καντηλιών και καθαρισµός µνηµείων µε εξαίρεση τον καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου 
του Κοιµητηρίου (σύµφωνα µε το υπ’ αρ. Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας) -Α.Μ.Κ.Ε. 
100476-

Ως εκ τούτου: διαψεύδουµε τις κακόβουλες φήµες περί µη παροχής υπηρεσιών µας και σηµειώνε-
ται οτι ουδεµία απαγόρευση υπάρχει για το άναµµα των καντηλών βάσει του καταστατικού 

 Η πρόεδρος της «ΛΥΧΝΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» 
 Μάδγα Κανακάρη

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ  
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Το Σάββατο 30.1.2016 και ώρα 7.00 µ.µ. κόβουµε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα µας, στο Πνευµατικό 

Κέντρο των Θρακοµακεδόνων. Θα τραγουδήσουµε κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 
Στη συνέχεια ο Φυσίατρος & ∆/ντής της Μονάδας Αποκατάστασης της Πολυκλινικής του Ο.Χ. κ. Σπύ-
ρος ΣΠΥΡΟΥ και η Νευρολόγος κ. Μαρία ΠΟΛΥΖΩΗ θα µιλήσουν µε θέµα «10 χρόνια λειτουργίας της 
Πολυκλινικής του Ο.Χ.- Ευεργεσία για το τόπο».

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Αχαρναϊκή: Η δύναμη της Ενημέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εμπιστευθείτε την.

Στο 2ο γυμνάσιο Αχαρνών, στο 3ο 
και 2ο ΕΠΑΛ του Δήμου θα εφαρμο-
στεί, εντός του Ιανουαρίου, το πρό-
γραμμα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας 
με θέμα την «Πρόληψη Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενων Νοσημάτων», από 
την Περιφερειακή ενότητα Ανατολι-
κής Αττικής.

Οι δράσεις αυτές θα πραγματοποι-
ούνται μέχρι το τέλος του τρέχοντος 
σχολικού έτους, με ομιλίες διάρκει-
ας δύο (2) περίπου διδακτικών ωρών 
εντός διδακτικού ωραρίου. 

Για τον μήνα Ιανουάριο έχουν προ-
γραμματιστεί ομιλίες στο 2ο Γυμνά-
σιο Αχαρνών (18/1), στο 3ο ΕΠΑΛ 
Αχαρνών (19/1), στο 2ο Γυμνάσιο 
Παλλήνης (22/1), στο 2ο Λύκειο Γέ-
ρακα (25/1) και στο 2ο ΕΠΑΛ Αχαρ-
νών (26/1).

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος είναι η ευαισθητοποίηση των 

νέων με σκοπό την απόκτηση γνώσε-
ων και αλλαγή συμπεριφοράς για την 

πρόληψη των σεξουαλικών μεταδιδό-
μενων νοσημάτων.

Για τον καθορισμό προτεραιοτήτων της υπό 
τον Δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό 
Με νέα μέλη η σύσκεψη της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύσκεψη με τη συμμετοχή των δύο νέων μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό μέγαρο, με σκοπό τον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της εταιρείας και τη λειτουργία 
της προς όφελος των δημοτών και του Δήμου Αχαρνών. 

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ κ. Γιώργος Ποιμενίδης και κ. Δημήτρης Βενετσάνος, 
ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ κ. 
Γιώργο Σιδηρόπουλο για τις δράσεις της εταιρείας, ενώ ο απερ-
χόμενος διευθύνων σύμβουλος κ. Μπάμπης Ζάχαρης πραγμα-
τοποίησε έναν σύντομο απολογισμό των πεπραγμένων της 
εταιρείας, εστιάζοντας στην οικονομική κατάστασή της. 

Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ διαθέτει μετά από πολύ καιρό και 
πολλές προσπάθειες, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότη-
τα, ενώ βασική προτεραιότητα στο πλάνο δράσεων είναι η εκμε-
τάλλευση της δημοτικής περιουσίας. 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης, η Διευθύντρια Οικονο-
μικών του Δήμου Αχαρνών κ. Ειρήνη Λέκκα, η Νομική Σύμβου-
λος του Δήμου Αχαρνών κ. Δήμητρα Καψιώτη – Βρεττού και ο 
Οικονομικός Συνεργάτης της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ κ. Νίκος 
Ιγνατιάδης.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός τόνισε πως: «Η βού-
ληση της δημοτικής αρχής είναι η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ να 
επιτύχει στους σκοπούς της και να προσφέρει αξιόπιστες και 
ποιοτικές υπηρεσίες προς του δημότες των Αχαρνών. Ο Δήμος 
Αχαρνών θα σταθεί «δίπλα» στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΝ-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη».

 Συνάντηση εφ’ όλης της ύλης του Δημάρχου Αχαρνών 
με τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή

Συνάντηση εφ’ όλης της ύλης είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός με τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή το μεσημέρι της Τρίτης 12 
Ιανουαρίου 2016. 

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν, η καταβολή των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο Αχαρνών που αγγίζουν 
τα 5,4 εκατομμύρια ευρώ και θα δώσουν μια σημαντική οικονομική 
«ανάσα» στον Δήμο. Σύμφωνα με τον κ. Υπουργό το θέμα των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα για το 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Στη συζήτηση με τον κ. Υπουργό, ο Δήμαρχος Αχαρνών έθεσε το 
θέμα της προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ εργατοτεχνικού προσωπικού του 
Δήμου Αχαρνών που εκκρεμεί από το 2007. Παρ’ ολο που τα τε-
λικά αποτελέσματα της προκήρυξης έχουν εκδοθεί από το 2007, 
εντούτοις μόνο 37 από τα 108 άτομα της προκήρυξης έχουν προ-
σληφθεί. 

Τέλος ζητήθηκε από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό η 
παρέμβαση του Υπουργού για το θέμα της αποπεράτωσης του υπό 
ανέγερση Κοινοτικού Κτιρίου στους Θρακομακεδόνες. 

 Συνάντηση για τα νέα και υπό εξέλιξη έργα 
με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής 

Η πορεία εξέλιξης σημαντικών έργων υποδομής για το δήμο 
Αχαρνών συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του αντιπεριφερειάρχη 
κ. Φιλίππου με το Δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό, τον Αντιδή-
μαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτη Πολυμενέα και τον Γενικό 
Γραμματέα του δήμου Θανάση Κατσιγιάννη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί 
στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, οι 
διαδικασίες δημοπράτησης των οποίων δρομολογούνται αυτή την 
περίοδο. 

Παράλληλα, υπήρξε εκτενής αναφορά και σε νέα έργα για τα 
οποία υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες, όπως είναι η επισκευή 
σχολικών μονάδων αλλά και έργα οδοποιίας ύψους ενός εκατομ-
μυρίου ευρώ, και αναμένεται σύντομα (με την πρώτη τροποποίη-
ση) να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων. 

Τέλος, συμφωνήθηκε η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ατ-
τικής πακέτου μελετών που θα υποβάλλει ο δήμος Αχαρνών και θα 
αφορά κυρίως σε μια συνολική πρόταση για την αντιπλημμυρική 
θωράκιση της περιοχής ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά και απο-
τελεσματικά το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων 
που πλήττουν συχνά τον δήμο.

Ο κ. Φιλίππου συνοδευόταν από την Περιφερειακή Σύμβουλο Ιω-

άννα Τσούπρα και τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων ΠΕΑΑ Γιάννη 
Ασπρουλάκη .

Πρόγραμμα προαγωγής και Αγωγής υγείας 
σε σχολεία των Αχαρνών

Απαραίτητη Διευκρίνιση, για τα Δημοτικά Τέλη 

Στο πρωτοσέλιδο του περασμένου μας φύλλου, υπήρχε η εξής 
αναφορά: 
«αυξήσεις θα υπάρξουν, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου στις επιχειρήσεις άνω των 100 τ.μ.».
Για να μην δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις, μετά από 
επικοινωνία μας με το Γραφείο Τύπου του Δήμου, το ακριβές 
έχει ως ακολούθως: «Οι αυξήσεις αφορούν τις πολύ μεγάλες 
επιχειρήσεις, μεγάλα super market, τράπεζες κλπ, οι οποίες 
δεν είναι πάνω από 15-20 στις Αχαρνές. Οι άνω των 100 τ.μ. 
(μικρές και μικρομεσαίες) επιχειρήσεις δεν επιβαρύνονται». 

Η Επιτροπή Πολιτιστικού Προγράμματος του Πνευματικού Κέ-
ντρου Θρακομακεδόνων προκηρύσσει διαγωνισμό διηγήματος με 
στόχο την ανάδειξη και βράβευση των τριών (3) καλύτερων διηγη-
μάτων μεταξύ συγγραφέων του Δήμου Αχαρνών.

Η υποβολή των διηγημάτων αρχίζει από την δημοσίευση της πα-
ρούσης προκήρυξης έως και την 31 Μαρτίου 2016. Τα υποβαλ-
λόμενα διηγήματα πρέπει να είναι πρωτότυπα, αδημοσίευτα και 
αποστέλλονται ενυπόγραφα στο ΠΚΘ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέ-
σεις συμμετοχής και τους σχετικούς όρους του διαγωνισμού, από 
έντυπο φυλλάδιο που διατίθεται στα Γραφεία του ΠΚΘ - Πλατεία 
Αριστοτέλους Θρακ/νες. 

Διαγωνισμός διηγήματος 
από το Πνευματικό Κέντρο 

Θρακομακεδόνων 
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 Με την συμμετοχή πλήθους πιστών και θρησκευτική 
κατάνυξη γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και ο Αγιασμός των 

υδάτων, στους κεντρικούς Ιερούς Ναούς Αγίου Βλασίου και 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνών. 

Πιο συγκεκριμένα στον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, ο 
αγιασμός των υδάτων, έγινε στο προαύλιο του Ναού, παρουσί-
α αρκετών πιστών και λίγων επισήμων. 

Διακρίναμε, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, τον αντι-
δήμαρχο Θεόδωρο Συρινίδη, τον πρόεδρο της ΔΗΦΑ Γιώργο 
Δασκαλάκη, τους δημοτικούς συμβούλους Γεώργιο Σταύρο και 
Κώστα Ρούσσα, και από την αντιπολίτευση τον πρώην δήμαρ-
χο Σωτήρη Ντούρο και τον δημοτικό σύμβουλο Παν. Αναγνω-
στόπουλο. 

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, ο αγιασμός των υδάτων 
τελέστηκε από τον εφημέριο Πατήρ Γεώργιο, με τη συμμετοχή 
πλήθους πιστών εντός αλλά κι εκτός Ναού. Και του χρόνου!

 Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η Μητρόπολη Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως το απόγευμα της Δευτέρας 11 Ια-
νουαρίου. Φιλόξενος οικοδεσπότης, υπήρξε ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγό-
ρας. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια και 
οι Εφημέριοι των Συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας τίμησε για την προ-
σφορά του όλα αυτά τα χρόνια τον ηλικιωμένο αλλά πάνσοφο 
πατέρα Σάββα, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο πατέ-
ρας Σάββας είναι ένας ιδιαίτερα μορφωμένος άνθρωπος και πολύ 
αγαπητός, που παρότι είχε την δυνατότητα να βγει στην σύντα-
ξη εδώ και χρόνια ο ίδιος έχει επιλέξει να συνεχίσει τις διαλέξεις 

με τελευταίο του σταθμό την Ενορία της Αγ. Παρασκεύης στις 
Αχαρνές. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι Μητροπολί-
τες Ηλιουπόλεως Θεόδωρος και Κορωνείας Παντελεήμων, ο Δή-
μαρχος Ιλίου κ. Σαράντης, και ο Αντιδήμαρχος Φυλής κ. Σπύρος 
Μπρέμπος. Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός που ουσια-
στικά ήταν εν μέρει οικοδεσπότης καθώς η εκδήλωση φιλοξε-
νήθηκε στο γνωστό Κτήμα DIVINE επί της Λ. Πάρνηθος, δήλωσε: 
«Χρόνια Πολλά! Καλή και Δημιουργική χρονιά για όλους. Η τοπι-
κή κοινωνία των Αχαρνών στηρίζεται στο κοινωνικό έργο της Μη-
τρόπολης. Ο Δήμος Αχαρνών και η Ιερά Μητρόπολη δρουν από 
κοινού και συνεργάζονται στενά, με σκοπό οι συμπολίτες μας να 
αισθανθούν ότι είναι δεν είναι μόνοι απέναντι στα μεγάλα κοινω-
νικά προβλήματα».

 Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η 4η εθελο-
ντική αιμοδοσία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας Αχαρνών, την Κυριακή 10 Ιανουαρίου στην 
αίθουσα του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών. Την 
ικανοποίησή του εξέφρασε ο πρόεδρος κ. Παναγιώ-
της Καζανάς λέγοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που 
ξεκινάμε δυναμικά τις δράσεις μας για το 2016. Εύχο-
μαι να συνεχίσουμε έτσι και να προσφέρουμε στους 
συνανθρώπους με κάθε τρόπο. Καλή Χρονιά!».

Tο καθιερωμένο γλέντι, για την ονομαστική του εορτή, πραγματο-
ποίησε την Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016 ο Δήμαρχος Αχαρνών. 

Ο Γιάννης Κασσαβός δέχεται, παραδοσιακά, εδώ και χρόνια, τις 
ευχές των φίλων του αυτή τη μέρα και μάλιστα θυμάται με νοσταλ-
γία ότι από παιδί συνήθιζαν να τον γιορτάζουν οι γονείς του. 

Ειδικά φέτος, μετά το πρόσφατο πρόβλημα υγείας που αντιμετώ-
πισε, το γλέντι αποτέλεσε ανάσα ανακούφισης για την οικογένειά 

του και κυρίως για τη σύζυγό του Κατερίνα, ενώ το πρόσωπο που, 
μαζί με τον εορτάζοντα, απέσπασε την αγάπη και το ενδιαφέρον 
των προσκεκλημένων ήταν η μητέρα του. 

Ειδικότερα παρευρέθηκαν και ευχήθηκαν στο Δήμαρχο Αχαρ-
νών οι:

Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ. Αθηναγό-
ρας, εφημέριοι Ι.Ναών Αχαρνων, βουλευτές, πρώην και νυν δή-

μαρχοι της Αττικής, Περιφερειακοί σύμβουλοι, η πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου 
Αχαρνών, οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επι-
χειρήσεων του Δήμου Αχαρνών, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
Αχαρνών, Δημοτικοί Σύμβουλοι και στελέχη της δημοτικής αρχής, 
πρόεδροι φορέων και φίλοι του Δημάρχου. Αναλυτική παρουσίαση 
έγινε από τα διαδίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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 Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016 Από 11:30 π.μ. έως 13:30.μ.μ. στην 
κεντρική πλατεία του Κόκκινου Μυλου (Τρίγωνο-περίπτερο) έλαβε 
χώρα μια όμορφη γλυκιά και λιτή γιορτή με τον ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ να ανα-
βιώνει το παραδοσιακό έθιμό και την ταχτική του, να προσφέρει τέ-
τοιες μέρες χαρά στα παιδιά με τα παιχνίδια του αλλά και διάφορα 
άλλα είδη στους μεγαλύτερους, μέσα από το (ανταλλακτικό –Χα-
ριστικό Παζάρι ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης όπως,Παιχνίδια, ρούχα 
και υποδήματα γυναικεία-αντρικά, παιδικά, βιβλία και άλλα διάφορα 
είδη…!!! φυσικά για ΟΛΟΥΣ 

Ο Άγιος Βασίλης ευχάριστος και καλοσυνάτος προσπαθούσε να ευ-
χαριστήσει ΟΛΟΥΣ τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους του 
προσφέροντας έστω και για λίγο την μαγεία της στιγμής… 

Σε άρρηκτη συνεργασία με τον άνθρωπο που είχε την ιδέα και την 
πρωτοβουλία για άλλη μια φορά αυτής της όμορφης και ανθρωπι-
στικής γιορτής, Αντώνη Σουλακέλλη, κατάφεραν να κάνουν μικρούς 
και μεγάλους να ζήσουν ένα δίωρο χαράς και ανθρωπιάς, ο οποίος 
στην έναρξη της γιορτής καλωσορίζοντας τον Άγιο Βασίλη ευχαρί-
στησε ΟΛΟΥΣ τους παραβρισκόμενους μικρούς και μεγάλους για την 
παρουσία τους να συναντήσουν τον Άγιο Βασίλη και να ανταλλά-

ξουν ευχές.

 Σε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα και 
με μεγάλη συμμετοχή κυνηγών και 
φίλων, ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ έκοψε την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα του στα γραφεία του συλ-
λόγου. 

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μαρίνης 
Πέτρος απευθύνοντας χαιρετισμό 
στα μέλη, προλόγισε τους επισήμους 
προσκεκλημένους, δίνοντας το λόγο 
στον Πρόεδρο κ. Σωτηρίου Αθανά-
σιο, ο οποίος με τη σειρά του ευχα-
ρίστησε τους πολυπληθείς φίλους 
κυνηγούς, αναφέρθηκε συντόμως 
στις δραστηριότητες που πραγματο-
ποιήθηκαν με τη στήριξη των μελών 
του τη χρονιά που έφυγε και αφο-
ρούσαν περιβαλλοντικές δράσεις, 
εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμι-
νάρια και δράσεις ζωής όπως οι αι-
μοδοσίες. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους και απεύθυναν σύντομο 
χαιρετισμό οι κ.κ βουλευτές Πά-

νος Σκουρολιάκος από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
Μπούρας Αθανάσιος από την Ν.Δ., 
Χριστοφιλοπούλου Εύη από το ΠΑ-
ΣΟΚ, καθώς και ο πρώην βουλευτής 
της Ν.Δ. Καντερές Νίκος.

Από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκη-
σης παραβρέθηκαν ο κ. Κασσαβός 
Γιάννης Δήμαρχος Αχαρνών, ο οποί-

ος στον χαιρετισμό που απεύ-
θυνε, εξείρε το έργο που προάγει 
ο Σύλλογος καθώς και στις θετικές 
εξελίξεις που υπάρχουν για την επα-
ναλειτουργία του δημοτικού σκο-
πευτηρίου, ο κ. Ντούρος Σωτήρης 
πρώην Δήμαρχος Αχαρνών, ο κ. Δα-
μάσκος Χάρης Αντιπρόεδρος Περι-
φερειακού Συμβουλίου Αττικής, ο κ. 
Βρεττός Σπύρος υποψήφιος Δήμαρ-
χος Αχαρνών, ο κ. Βρεττός Μιχάλης 
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλί-
ου Αχαρνών, ο κ. Βρεττός Σπύρος 
μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, 
ο κ. Δασκαλάκης Γιώργος Πρόεδρος 
ΔΗΦΑ, ο κ. Αφουξενίδης Θεόφιλος 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου 
Αχαρνών και οι δημοτικοί σύμβουλοι 
κ. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, κ. 
Λαζάρου Ιωάννης και ο κ. Κοσμίδης 
Παναγιώτης.  

Οι κύριες του Αγ Βλασιου!!!!! Έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα μέσα σε ατμόσφαιρα ζεστή και πολύ χαρούμενη !Οι 

Αγιοβλασίτισες. δημιουργούν ευκαιρίες για να περνούν ευχάριστα 
και το πετυχαίνουν!

«Σύσσωμη η Ορθοδοξία γιορτάζει. Η Χριστιανοσύνη ελπί-
ζει και προσδοκά: Υγεία, Αγάπη και Ειρήνη. Εύχομαι καλή 
Φώτιση σε όλους μας και το διαχρονικό μήνυμα της Ορ-
θοδοξίας για προσφορά στον συνάνθρωπο να βρίσκει 
καθημερινά όλο και περισσότερους αποδέκτες. Χρόνια 
Πολλά!»

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η γιορτή για τα Άγια 
Θεοφάνεια, συνέπεσε με την Παραμονή Χριστουγέννων 
σύμφωνα με το παλιό Ιουλιανό ημερολόγιο. 

Ανήμερα των Θεοφανείων ο Αγιασμός των Υδάτων 

τελέστηκε με λαμπρότητα και κατάνυξη σε κάθε ενο-
ρία των Αχαρνών, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας τε-
λέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την Παραμονή 
Χριστουγέννων με το παλιό Ιουλιανό ημερολόγιο, στον 
Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά Αχαρνών - χοροστατούντος 
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα – και στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου στο κεντρικό Μενίδι - χοροστατούντος του Σε-
βασμιότατου Μητροπολίτη Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυ-
σόστομου.

Στην αίθουσα του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού συλλόγου Αγ. 
Κωνσταντίνου και Ελένης Αχαρναί, πραγματοποιήθηκε η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Κοινωνικό έργο «Προσφέρω» 
ομάδα εθελοντών πολιτών Αχαρναί στις 10 Ιανουαρίου 2016, όπου 
παρευρέθηκαν φίλοι του συλλόγου μας και πολιτικοί παράγοντες 
του τόπου μας.

Τα παιδιά του χορευτικού τμήματος του συλλόγου Αγ. Κωνσταντί-
νου και Ελένης με τον χοροδιδάσκαλο κ. Παναγιώτη Μαράτση, μας 
διασκέδασαν με τους Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και με τις 
φιγούρες τους.

Από πλευρά επισήμων παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Τάος Χίος 
και Θεόδ. Συρινίδης, και Αντώνης παλιούρας, ο πρόεδρος ΔΗΦΑ 
Γιώργος Δασκαλάκης, ο πρώην Δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος, ο δημ. 
σύμβουλος Παν. Αναγνωστόπουλος, ο πρόεδρος τουΣυλλόγουΑγία 
Παρασκευή Γιώργος Αρβανίκτης. 
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ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ: Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα
 Έδρα Αχαρνές. Τηλ. 697 2426684
ΔΕΚΕΛΕΙΑ: Μηνιαία Εφημερίδα 

 Έδρα Ολυμπιακό χωριό. Τηλ. 6938 887040
Έδρα Θρακομεκεδόνες. Τηλ. 6937 638644

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ: Μηνιαία Εφημερίδα 
Έδρα Άνω Λιόσια – Αχαρνές. Τηλ. 6972 250204

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ press: Μηνιαία Εφημερίδα 
Έδρα Αχαρνές. Τηλ. 6938818636

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ: http://

www.adesmeftiacharnon.gr
ΑΧΑΡΝΕΑ: http://www.acharnea.gr

ΑΧΑΡΝΕΣ ΝΕΑ: http://www.acharnes-news.gr
ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ: http://www.acharnorama.gr

ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ: http://www.menidiatis.gr
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ: 
http://eleftherovima.wordpress.com

ΠΟΛΙΤΙΚΗ: http://www.politikinews.com
ΕΛΠΙΔΑ: http://elpidanews.blogspot.gr 

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ: http://www.doxthi.gr 
ΦΥΛΑΡΧΟΣ: http://www.fylarhos.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕ-
 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΝΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ -Κυριακή 24/1/2016 
«Θα γίνει....Χαμός στο Ίσωμα....», Θέατρο Περοκέ -Σεφερλής

• 3ημερη Εκδρομή ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΜΕΤΕΩΡΑ 
30/01/16 έως 1/02/16 ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ 

Περιλαμβάνονται: μεταφορά  με τουρ. λεωφορείο, 2 νύχτες, 
με πρωινό και δείπνο σε ξενοδοχείο 5*, 

βραδινή διασκέδαση με μουσική, παροχές ΣΠΑ. Εισιτήριο: 125Ε 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
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ΑΨΙΘΙΑΣ 12 ΑΧΑΡΝΑΙ 13677 - τηλ.: 210 2816075 - FAX: 210 2856197
e-mail: plasticpetbootles@yahoo.gr
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 09.30 π.μ., 

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

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού και Θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ανδριάννα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη και Στέλιος Βολακάκης, 

 Γεωργία και Φώτιος Τζίκας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία και Αργύρης Καλαντζή, Παναγιώτης Βολακάκης, 

Αικατερίνη και Φίλιππος Φιλίππου, Ανδριάννα Τζίκα. 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Ελευθερία, Έλενα, Ασημίνα , Βασίλης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 
ΟΙ ΦΙΛΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλληπητήρια στο κυλικείο του Ναού 

 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 06 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9.00 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - Αχαρνές 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΚΑ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλεξάνδρα 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μιχαήλ και Μερόπη Μπέκα,

Σπυρίδων και Σοφία Μπέκα, Λευκοθέα και Γεώργιος Καλέσης 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλης, Δήμητρα, Βασίλης, 

Κυριάκος, Αλεξάνδρα, Ιωάννης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αλέξης Μπέκας, Ανδρονίκη Ράπτη, Αλέξιος Λάμπρου.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ   23  Ιανουαρίου  2016  και  ώρα  8.30  π.μ.,  

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου  – Αχαρναί, 

 για την ανάπαυση της ψυχής της  πολυαγαπημένης μας,  

Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΚΛΕΙΩ (ΚΙΚΗ) ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπύρος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Αιμιλία,  Χρήστος, Δημήτρης

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:   Παναγιώτης - Σπυρίδων

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Θεοφάνης και Ελένη  Γκίκα, Μαρία  χήρα Θεοφάνη Καβά

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο  IN VIVO 

 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 9:30 π.μ. ΕΤΗΣΙΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αχαρνές,

 υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, 

Συζύγου, Πατέρα, Υιού, Αδελφού και Θείου

 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Άννα

Ο ΥΙΟΣ: Πέτρος Βρεττός 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος Βρεττός , Μίνα και Ντίνος Γκαγκαράκης, 

Θεώνη - Χριστίνα - Μαρία - Γιώργος

ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ: Ανδρέας και Παρθένα Μαυρίδη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν 

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο ΚΥΛΙΚΕΙΟ του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης Λαζάρου, Μπέτυ και Γιώργος Ευθυμιάδης

Η ΕΓΓΟΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αφροδίτη χήρα Αθαν. Λαζάρου, 

Φάνη και Σπύρος Κατάρας, 

Ιωάννης Μουστακάτος, Απόστολος Λιόλιος

Η ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 23 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 09.00 π.μ., 

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

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία , Μαρία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος, Χριστίνα, Γιώργος 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλληπητήρια στο Καφενείο ΛΟΥΤΣΗ 

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε όλους, όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος 

μας για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΙΩΑΝ. ΓΚΡΙΤΣΗ

Επίσης ευχαριστούμε όσους κατέθεσαν χρήματα 

αντί στεφάνων, στο ίδρυμα «ΑΡΩΓΗ» του Δήμου Αχαρνών 

καθώς και όσους κατέθεσαν στέφανο στη σορό του

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 9.00 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στην Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου 

στη Ντάρδιζα, για την ανάπαυση της ψυχής 

της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΗΡΑΣ 
ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΛΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστασία και Παναγιώτης Βάθης, 

Γεώργιος και Αικατερίνη Τσαμάλη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σωτήρης και Αννέζω Βάθη, 

Δημήτρης Βάθης, Βασιλική Τσαμάλη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο της Ιεράς Μονής 
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα, ισόγεια χωρίς κοινόχρη-
στα, Τηλ. 6977 8674409. 4Δ136
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα ισόγεια χωρίς κοινόχρη-
στα. Τηλ. 6977 867409. 4Δ136

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δΙΑμέρΙΣμΑ 70 Τ.μ.. ΟδόΣ ΗρώωΝ ΠΟλυ-
ΤΕχΝΕίΟυ 86 ΣΤΙΣ ΑχΑρΝέΣ. ΤΗλ. 210 2465567 ΚΑΙ 6937 

076814. 4δ137

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τ.μ . πολυτελούς κατα-
σκευής με τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, θέση στάθμευ-
σης, θέα σε πάρκο, στην περιοχή Λαθέα στο Μενίδι, 
οδός Μιχ. Σουρλαντζη & Πυργιου. Τηλ. :2111839183, 
6937340016, 6937277888, 4Δ136.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επαγγελματική χώροι, για Γραφεί-
α, Ιατρεία, Δροντιστήριο κλπ, στην οδό Καποδιστρίου 
3 – Κεντρική Πλατεία – Αχαρνών. Τηλ. 210 2460903. 
4Δ136.

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 2468861. 10δ141

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 98 τ.μ. στο Κεντρικό Μενί-
δι, πλησίον ΟΑΕΔ και Εφορίας, σε αρίστη κατάσταση, 
με πολλά έξτρα και στεγασμένο πάρκιγκ. Τηλ. 6937 
588500. 4Δ136.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεγάλο οικόπεδο εντός σχεδίου,στην 
περιοχή ΛΑΘΕΑ Β΄ ,Ο.Τ 31Α ΠΑΡΚΟ, οδός Μιχ. 
Σουρλατζή, Πυργίου & Πλήθωνος Γεμιστού, κατάλλη-
λο για λούνα-παρκ, γκαράζ φορτηγών, παρκιγκ . Τηλ. 
2111839183, 6937340016, 6937277888. 

μΑθΗμΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ μ ε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει 
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκεί-
ου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 6972 601252. 4Δ139.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από 
έμπειρη καθηγήτρια 30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. 
Τηλ.: 210 2319153 και 6988935604 

ΕργΑΣΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ταπετσαριών στο Μενίδι ζητεί, γαζωτή - 
γαζώτρια, νέο -α με εμπειρία σε μηχανές Transport για 
ταπετσαρίες και καλύμματα σκαφών. Τηλ. 210 2465510 
τις ώρες 11:00-16:00 . 4Δν138
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια από συνεργείο καθαρισμού. 
Τηλ. 6945 808080. 4Δ138
ΜΟΔΙΣΤΡΑ με μεγάλη πείρα, αναλαμβάνει ραψίμα-
τα από την αρχή καθώς και επιδιορθώσεις. Τηλ. 210 
2461482. 4Δ136
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον 
καθαρισμό και περιποίηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, 
αυλικών χώρων και οικοπέδων. Τιμή 20 ευρώ την 
ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. Ανέστης 

δΙΑΦΟρΑ
ΠωλΟυΝΤΑΙ ΚόΤΕΣ ΕλΕύθΕρΗΣ ΒΟΣΚήΣ (ΑλΑΝΙάρΕΣ), γΙΑ 
Αυγά ή ΚΑΙ ΚΑΤΣΑρόλΑ, μόΝΟ 10 Ευρώ ΕΚάΣΤΗ, ΚΑθώΣ 
ΕΠίΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΚόρΙΑ μΕγΑλόΣωμΑ 20 Ευρώ έΚΑΣΤΟΣ. 

ΤΗλ. 6974 537283. 10δ141

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

μΙΚρΕΣ ΑγγΕλΙΕΣ μΙΚρΕΣ ΑγγΕλΙΕΣ 
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝ-
ΔΡΕΑ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΚΑ-
ΚΛΗ που γεννήθηκε στην ΕΚΑΡΑ 
– ΔΟΜΟΚΟΥ – ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ και κατοικεί 
στη ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, το γένος ΖΩΗ, 
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν 
σε γάμο που θα γίνει, στην ΝΕΑ ΦΙΛΑ-
ΔΕΛΦΕΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΥ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, το γένος ΚΑΡΑ-
ΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στο Ίλιον – Αττικής και η ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΑΔΗ ΑΝΑΤΟΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και 

της ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-
κεί στις Αχαρνές – Αττικής, θα έλθουν 
σε γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου – στις Αχαρνές 
– Αττικής.

Ο ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 
ΑΓΓΕΛΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, το γένος ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, το γένος ΜΑΡ-
ΤΣΕΛΟΥ, γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει, στον ΚΟΥΒΑΡΑ – 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑγγΕλΙΕΣ γΑμΟυ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Μόρνου και Βαρδουσίων - Αχαρνές 
ΤΗΛ. 210-2442240 και 697 90 73 708   Αχαρνές, 30 Δεκεμβρίου 2015 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά τον αξιαγάπητο Μεγαλοεπιχειρηματία της Αττικής, για την ευγενή πράξη 
του να διαθέσει τριάντα δωροεπιταγές για απόρους μέλη μας, εν’ όψη των εορτών Χριστου-
γέννων και Πρωτοχρονιάς.
Το. Δ.Σ. και εγώ προσωπικά του ευχόμαστε υγεία και ο Θεός να του χαρίζει ότι επιθυμεί.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Βασίλης Πετρόπουλος

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. «Η Αρωγή»
Μπόσκιζας& Πλαταιών 23Α
Αχαρνές 13679 - Τηλ.:210 2404444
email:kdap.arogi@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο πρόεδρος της «Αρωγής» εκφράζουν 
τις θερμές ευχαριστίες προς την οικογένεια Παρασκευής (Βιβής) Δημητρίου Σύρμα, τους συγ-
γενείς και φίλους της οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων προσέφεραν γενναίο ποσό στο Κέ-
ντρο « Αρωγή» εις μνήμην του Δημητρίου Σύρμα και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια 
προς την οικογένεια.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. « Η Αρωγή»
Μπόσκιζας & Πλαταιών 23Α
Αχαρνές 13679 - Τηλ.: 210 2404444
email:kdap.arogi@gmail.com  Αχαρνές 12/01/2016
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε το Γραφείο Τελετών Γκαγκαράκη Γ. Κωνσταντίνου για την υποστήριξη της λει-
τουργίας του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Αρωγή» καθώς και για το έμπρακτο ενδια-
φέρον και την ευαισθησία του στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»
ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 09.30 π.μ., 

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – 

Αχαρνών, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου 

μας Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΝΙΚΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη και Νικόλαος Ευθυμίου, 

 Ιωάννης και Σούλα Νίκα 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Καλλή χήρα Χρήστου Μακρή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο ΓΚΙΚΑ 
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17/1/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ 

Φιλαδελφείας 157. 

ΤΗΛ. 2130 146658

18/1/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Θηβαίου 20. 

ΤΗΛ. 210 2468482

19/1/2016 ΤΡΙΤΗ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ολυμπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. 

ΤΗΛ. 210 2476279

20/1/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Δημ. Δέδε 18. ΤΗΛ. 210 

2467040

21/1/2016 ΠΕΜΠΤΗ 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Κύπρου 52-54. 

ΤΗΛ. 210 2400171

22/1/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ 

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 10 . 

ΤΗΛ. 210 2443437

23/1/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 

Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες. 

ΤΗΛ. 210 2430183

24/1/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Ελ. Βενιζέλου 59. 

ΤΗΛ. 210 2448143

25/1/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 

Διαγόρα 30. 

ΤΗΛ. 210 2448558

26/1/2016 ΤΡΙΤΗ
ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 

Δεκελείας 70. 

ΤΗΛ. 210 2445844

27/1/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ 

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 154. 

ΤΗΛ. 210 2434055

28/1/2016 ΠΕΜΠΤΗ 
ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ 

Πάρνηθος 140.

 ΤΗΛ. 210 2462102

29/1/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ 

Κύπρου 76. 

ΤΗΛ. 210 2469800

30/1/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 

Λεωφ. Φιλαδελφείας 47. 

ΤΗΛ. 210 2440400-800

31/1/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Δεκελειας 90. 

ΤΗΛ. 210 2477724

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 17- 01- 2016 Έως 31-01-2016

Στις εφημερίες των Φαρμακείων, διανυκτερεύει ένα κάθε βράδυ

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

Τηλ.: 698 5861 697

Η «ΣΚΑΛΟΤΕΝΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» τώρα και E-shop όλη η γκάμα από σκάλες 
για τους επαγγελματίες - και όχι μόνο - στο www.skalotechnikiacharnon.gr
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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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