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Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Μόνιμο κλιμάκιο της Ομάδας Καταστολής και 
Πρόληψης Εγκληματικότητας στις Αχαρνές

Επίτιμος Δημότης Φυλής 
ο Προκόπης Παυλόπουλος 

Επίτιμος Δημότης Φυλής 
ανακηρύχθηκε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος, κατά τη 
διάρκεια τελετής που 
πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 
και ώρα 19:30 στο Δημαρχείο 
Φυλής (Πλατεία Ηρώων, Άνω 
Λιόσια). 

Μιλώντας στην τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο Δημότη 
Φυλής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε το Δήμαρχο 
και το Δημοτικό Συμβούλιο για την τιμή που του έκαναν, επειδή, 
όπως είπε ο Δήμος Φυλής είναι ένας ιστορικός Δήμος που και 
σήμερα προσφέρει πολλά στο Λεκανοπέδιο. 

Στην προσφώνησή του ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 
αναφέρθηκε στην ακαδημαϊκή και πολιτική σταδιοδρομία του 
Προκόπη Παυλόπουλου σημειώνοντας ότι υπήρξε καταξιωμένος 
ακαδημαϊκός δάσκαλος με πλούσιο διδακτικό και συγγραφικό έργο, 
μαχητικός Βουλευτής και πετυχημένος Υπουργός Εσωτερικών που 
έλυσε χρονίζοντα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 «Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανακήρυξή 
σας σε επίτιμο δημότη Φυλής οφείλεται στην πληθωρική 
προσωπικότητα και στον ανεπίληπτο ακαδημαϊκό και πολιτικό 
Σας βίο κι αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά σας 
στη Χώρα, αλλά και στο Δήμο Φυλής» τόνισε χαρακτηριστικά ο 
Δήμαρχος Φυλής.

Ο ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΜΙΧ. ΒΡΕΤΤΟΣ 
ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

Ο νεαρός συμπολίτης μας Μιχάλης 
Βρεττός, διετέλεσε Πρόεδρος Ν.Π.ΔΔ 
και Αντιδήμαρχος στην προηγούμενη 
Δημαρχιακή περίοδο. Στην τωρινή 
περίοδο βρίσκεται στην πλευρά της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την θέση 
του Αντιπροέδρου του Δημ. συμβουλίου. 
Από την θέση αυτή, ενάμιση χρόνο 
μετά, τόσο εντός όσο και εκτός Δημ. 
Συμβουλίου προσέρχεται διαβασμένος, 

εύστοχος και επίκαιρος στις παρεμβάσεις του. Τελευταίες του 
αυθημερόν παρεμβάσεις μέσω Facebook , όπως κάνουν και 
πολλοί άλλοι, η περίπτωση της Δημοτικής Συμβούλου Σεληνά 
και η μη λειτουργία του Λυκείου Θρακομακεδόνων για μια μέρα 
εξ αιτίας έλλειψης πετρελαίου θέρμανσης κλπ.

Από την πλευρά μας, του αναγνωρίζουμε τη διάκριση και το 
προβάδισμα, με παραπέρα προοπτικές εξέλιξης και προοπτικής. 

ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Την εγκατάσταση μόνιμου κλιμακίου της 

Ομάδας Καταστολής και Πρόληψης Εγκλη-
ματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), κατάφερε να εξα-
σφαλίσει ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός, ύστερα από αίτημα του, από τον 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη και 
τον Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Κων-
σταντίνο Τσουβάλα. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Ομάδα Κα-
ταστολής και Πρόληψης Εγκληματικότητας 
(Ο.Π.Κ.Ε.), θα εγκατασταθεί σε καίρια σημεία 
όπου παρατηρείται έξαρση της εγκληματικό-
τητας και διακίνησης ναρκωτικών.

Στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιή-
θηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
εκτός από τον Γεν. Γραμ. Δημοσίας Τάξης πα-
ρευρέθηκε, ο Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Αντιστρά-
τηγος Κων. Τσουβάλας, ο Προϊστάμενος του 
Επιτελείου του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Αντι-
στράτηγος Εμμ. Κατριαδάκης, ο Προϊστ. της 
Οικον/κής Υποστήριξης και Πληρ/κής Υπο-
στράτηγος Κωτσάκης Γεώργιος, ο Προϊστά-
μενος του Τμ. Τάξης Υποστράτηγος Χρήστος 
Δραγατάκης και ο Διευθυντής της Δ/νσης Τε-
χνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. 
κ. Αν. Μανιάτης και ο Γεν. Γραμ. του Δήμου 

Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης. 
Στη συζήτηση τέθηκε αρχικά το θέμα της 

ενίσχυσης του Αστυνομικού Τμήματος Αχαρ-
νών, η εγκατάσταση του Αστυνομικού Τμήμα-
τος στην περιοχή της Αυλίζας, καθώς επίσης 
και η εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας 
που είχε υπογραφεί μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ. και του 
Δήμου Αχαρνών, όπου συμπεριλαμβάνεται η 
μίσθωση του κτήματος της Αμυγδαλέζας, που 
στεγάζεται η Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. 

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Δημήτρης Αναγνωστά-

κης επεσήμανε στον Δήμαρχο Αχαρνών κ. 
Γιάννη Κασσαβό πως η Ελληνική Αστυνομία 
δεν θα φανεί αφερέγγυα στις δεσμεύσεις της 
και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να τηρη-
θούν οι όροι του συμφώνου συνεργασίας. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 
εξέφρασε την ικανοποίηση του στον κ. Ανα-
γνωστάκη και τα υψηλόβαθμα στελέχη του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που δεί-
χνουν πραγματικό ενδιαφέρον, στο τεράστιο 
πρόβλημα της εγκληματικότητας που μαστί-
ζει τις Αχαρνές. 

Υπογράφηκε στις 14-01-2016 από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Πε-
ριφέρειας Αττικής Χρήστο Καραμάνο η 
σύμβαση ανάθεσης για την συντήρηση 
ή ανακατασκευή τμημάτων κύριων οδι-
κών αξόνων του Δήμου Αχαρνών προϋ-
πολογισμού 400.000€ (με αναθεώρηση 
και ΦΠΑ). 

Με τη σύμβαση αυτή προβλέπεται η 
συντήρηση ή ανακατασκευή (ανάλογα 
με τον βαθμό βλάβης) δρόμων σε εντός 
σχεδίου περιοχές του Δήμου Αχαρνών. 
Συγκεκριμένα, θα γίνει η απαιτούμενη 
εκσκαφή, θα κατασκευαστούν στρώσεις 
βάσης, υπόβασης και ασφαλτικού που 
προβλέπει η τυπική διατομή.

 Το συνολικό μήκος των δρόμων προς 
ανακατασκευή είναι 1425μ., ενώ η συνο-
λική επιφάνεια που πρόκειται να ασφαλ-
τοστρωθεί είναι 12677 τ.μ.

Το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του 
έργου είναι έξι (6) μήνες και η χρηματο-
δότησή του γίνεται από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων. 

400 χιλ. ευρώ για τη συντήρηση τμημάτων
 κύριων οδικών αξόνων του Δήμου Αχαρνών
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Τώρα η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ και στο Διαδίκτυο: http://eleftherovima.wordpress.com

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

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

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

Τιμή: 1 ευρώ με ΦΠΑ 

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

 Σοφία Μπαλτζή, Νίκος Παπαζήσιμος 
Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας 

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

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

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

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

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

 Ετήσιες Συνδρομές: 
   Ιδιώτες: 25 

   Σύλλογοι: 50
   Δήμοι: 100

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

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

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

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

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου. 
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658 
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E-mail:nioras@gmail.com και acharnaiki@gmail.com

Τα οσφρητικά χα-
ρακτηριστικά του 
κρασιού, «βγαίνουν» 
από αυτό ως πτη-
τικές αρωματικές 
ενώσεις, εξετάζο-
νται δια της όσφρη-

σης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Μυρίζουμε το κρασί φέρνοντας τη μύτη μας 

ιδιαίτερα κοντά στο ποτήρι, αρχικά χωρίς αυτό 
να ανακινηθεί.

Ακολουθεί μικρή και κατόπιν μια πιο απο-
φασιστική περιστροφή του ποτηριού, ώστε 
να επιτευχθεί ικανοποιητικής δύναμης και δι-
άρκειας ανακίνηση του κρασιού και ξαναμυ-
ρίζουμε.

Σε αυτές τις κινήσεις καταγράφουμε τις εντυ-
πώσεις για την κατάσταση της μύτης του κρα-
σιού, που πρέπει να είναι ευχάριστη και κυρίως 
υγιής, την ένταση, την ποιότητα και τον χαρα-
κτήρα της.

Όσο πιο δυναμικά, σύνθετα, πολύπλοκα και 
πυκνά εμφανίζονται τα αρωματικά χαρακτηρι-
στικά τόσο το καλύτερο, αρκεί να βρίσκονται 
σε αρμονική συνύπαρξη μεταξύ τους και να 
μην είναι μονοδιάστατα, άκομψα και χονδρο-
κομμένα. Εδώ φαίνεται αν το κρασί που δοκι-
μάζουμε εμφανίζει απλώς άρωμα ή bouquet, 
κατά πόσο εκτιμάμε ότι έχει ωριμάσει ή όχι σε 
βαρέλι και αν ο χαρακτήρας της μύτης του πα-
ρουσιάζει κάποια αρωματική αιχμηρότητα, 
γλυκύτητα, δροσιά ή θερμότητα κλπ.

Σημαντικοί τέλος παράγοντες της γενικής 
αξιολόγησης είναι η εξέλιξη και η διάρκεια της 
μύτης του κρασιού. Τόσο η διάρκεια όσο και η 
καλή, μακρά και σύνθετη εξέλιξη της μύτης εί-
ναι ένδειξη υψηλής ποιότητας.

Αρώματα χημικά ή μικροβιακά (όπως δια-
φόρων ζυμών, αλλά τις περισσότερες φορές 
αφορούν σε δυσάρεστα αρώματα που φα-
νερώνουν κάποιο ελάττωμα του κρασιού και 
μπορεί να καταστρέψουν ακόμα και όλο τον 
αρωματικό του χαρακτήρα).

Η μύτη του κρασιού δίνει πολλές φορές όξι-
νη, γλυκιά, δροσερή, θερμή, μεταλλική, ή και 
ορυκτή αίσθηση, που επηρεάζει ουσιαστικά το 
χαρακτήρα της.

Η γεύση είναι μια από τις πιο οικίες αισθήσεις 
στον άνθρωπο. Η χρήση της στην καθημερινό-
τητα είναι τόσο αφομοιωμένη που στερείται 
συχνά τη σημασία που θα μπορούσε και ίσως 
θα έπρεπε να της δίνεται.

Προσεγγίζοντας λίγο πιο αναλυτικά το θέμα 
βρίσουμε πως οι βασικές κατηγορίες γεύσης εί-
ναι τέσσερις: γλυκιά, ξινή, πικρή και αλμυρή. Το 
κύριο όργανο αντίληψης των τεσσάρων βασι-

κών γευστικών ερεθισμάτων είναι η γλώσσα και 
οι γευστικοί της κάλυκες. Διαφορετικοί κάλυ-
κες είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε κάθε μια 
κατηγορία γεύσης, αλλά μάλλον όλοι ερεθίζο-
νται ως ένα βαθμό από όλες τις κατηγορίες. 
Έχει ωστόσο παρατηρηθεί πως το μπροστινό 
τμήμα της (η άκρη), είναι πιο ευαίσθητο στο 
γλυκό, τα δυο πλάγια και κάτω τμήματα της μέ-
σης περίπου του μήκους της στο ξινό (το οποίο 
ίσως να ερεθίζει και το εσωτερικό των μάγου-
λων), το πίσω και επάνω κέντρο της στο πικρό 
και το επάνω, δεξί και αριστερό μπροστινό τμή-
μα, πίσω από την άκρη της, στο αλμυρό.

Σε ό,τι αφορά τώρα το κρασί, η γευστική 
εντύπωση (και απόλαυση) που προκαλείται 
από την κατανάλωσή του δε χρειάζεται ιδιαί-
τερη μνεία. Πρόκειται για την πιο οικεία από τις 
άλλες δύο, την οπτική και την οσφρητική. Παί-
ζει ίσως και το σημαντικότερο ρόλο στη δοκιμή 
του, οδηγεί στα κυριότερα συμπεράσματα για 
την τελική αξιολόγηση και διαμορφώνει όσο 
τίποτα άλλο την απόφαση σχετικά με το συν-
δυασμό του με το κατάλληλο φαγητό.

Όταν το κρασί έχει εκτιμηθεί με την όραση 
και την όσφρηση, η γεύση θα ολοκληρώσει τη 
διαδικασία της οργανοληπτικής εξέτασης 

Η εντύπωση που προξενεί το κρασί στη 
γεύση γίνεται αντιληπτή σταδιακά (γευστική 
εξέλιξη), όπως φανερώνονται οι επιμέρους 
γευστικές κατηγορίες (γλυκό, αλμυρό, ξινό, 
πικρό), σχεδόν με τη σειρά τοποθέτησης των 
ευαίσθητων σε αυτά σημείων πάνω στη γλώσ-
σα. Εκτιμάται έτσι η ένταση, η ποιότητα και η 
μεταξύ τους ισορροπία. Επαναλαμβάνεται πως 
υπάρχουν ουσιαστικά δύο αντιπαραβαλλόμε-
νες γευστικές ομάδες, αυτή με τα γλυκά και 
αυτή με τα ξινά και πικρά χαρακτηριστικά, που 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ανάλογα πρέ-
πει να εκτιμώνται. Η έντασή τους δεν πρέπει 
να είναι ούτε χαμηλή ούτε υπερβολική, αλλά 
τουλάχιστον εμφανής, ικανοποιητική, έως 
το πολύ πληθωρική. Το σημαντικότερο είναι 
δε να εμφανίζονται όσο πιο ποιοτικά, κομψά 
και κυρίως ισορροπημένα γίνεται, αλληλοσυ-
μπληρούμενα και χωρίς η μία να υπερισχύει 
ιδιαίτερα της άλλης.

Πέρα από αυτά καθαυτά τα γευστικά χαρα-
κτηριστικά του κρασιού, η συνολική γευστική 
του εικόνα καθορίζεται κατά κύριο λόγο από 
τα «αρώματα στόματος». Όσο το κρασί βρίσκε-
ται μέσα στη στοματική κοιλότητα (για μερικά 
δευτερόλεπτά, όχι περισσότερο από 12, βία 
15), επιδιώκουμε την εισαγωγή κάποιας πο-
σότητας αέρα, ρουφώντας τον τελευταίο και 
αναγκάζοντας τον να περάσει μέσα από το 
υγρό (προκύπτει έτσι ο χαρακτηριστικός ήχος 

του ρουφήγματος που είναι απόλυτα αποδε-
κτός στο πλαίσιο της δοκιμής του κρασιού). 

Η αξιολόγηση όλων των χαρακτηριστικών 
αυτών των αρωμάτων (κατάσταση, ένταση, 
ποιότητα, χαρακτήρας, ποικιλία, διάρκεια, εξέ-
λιξη, πολυπλοκότητα κλπ.), με αντίστοιχο τρό-
πο με αυτόν της οσφρητικής εκτίμησης, παίζει 
σημαντικό ρόλο στη γενική αξιολόγηση του 
κρασιού. Το κρασί, ερχόμενο σε επαφή με όλα 
τα σημεία του στόματος και τη γλώσσα, διεγεί-
ρει και την αίσθηση της αφής. 

Εκτιμάται έτσι η υφή του, που χαρακτηρίζει 
κατά κύριο λόγο τον «όγκο» των λευκών και το 
«σώμα» των κόκκινων κρασιών (όροι της ίδιας 
ουσιαστικά έννοιας και σημασίας), αυτό που 
συχνά ονομάζουμε και «βάρος» του κρασιού. 
Ένα κρασί χαμηλού βάρους, με μικρό λοιπόν 
σώμα ή όγκο, δίνει στο στόμα αντίστοιχη αί-
σθηση με αυτή της πυκνότητας του χυμού από 
λεμόνι, ενώ ένα κρασί μέσου βάρους, με τον 
ανάλογο όγκο ή σώμα, θυμίζει στο στόμα την 
αίσθηση του τσαγιού. 

Τέλος, το ογκώδες ή σωματώδες κρασί, αυτό 
που λέμε «γεμάτο», θυμίζει στο στόμα την υφή 
του καφέ με γάλα.

Σημειώνεται επίσης η στυφή αίσθηση που 
προκαλούν οι τανίνες των κόκκινων κρασιών, 
που συμβάλουν στη διαμόρφωση του σκε-
λετού, του πλούτου και του δυναμικού πα-
λαίωσής τους, αποτελώντας τη «σπονδυλική 
στήλη» των κρασιών αυτού του χρώματος (η 
ποσότητα, η ποιότητα, η κομψότητα, η ευγέ-
νεια και η ένταση των τανινών επηρεάζουν 
ανάμεσα σε άλλα την ποιοτική και βελτιούμε-
νη παλαίωση).

Αφού το κρασί φύγει από το στόμα, με απο-
βολή ή κατάποση, είναι καλό να συνεχιστεί η 
μίμηση της μάσησης και να συνδυαστεί με μι-
κρές και ήρεμες εκπνοές αέρα, τόσο από αυτό 
όσο και από τη μύτη. Η διαδικασία αυτή θα βο-
ηθήσει στην καλύτερη εκτίμηση των αρωμά-
των στόματος, που από τη στιγμή που το κρασί 
φεύγει από το στόμα εντάσσονται στο πλαίσιο 
της επίγευσης, η ποιότητα, η ένταση και κυρί-
ως η διάρκειά της οποίας είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικές για τη συνολική εκτίμηση του κρασιού.

Όλα τα παραπάνω γευστικά στοιχεία, το αλ-
κοόλ, τα αρώματα στόματος και τα ερεθίσματα 
αφής που προκαλεί το κρασί σε αυτό, η γευ-
στική δηλαδή παλέτα του, συνεκτιμώνται, για 
να αξιολογηθεί έτσι η δομή του κρασιού. Καλή 
δομή έχει ένα κρασί που τα αρωματικά και τα 
γευστικά του χαρακτηριστικά παρουσιάζουν 
τόσο ισορροπία, όσο και «δέσιμο» και καλή 
αφομοίωση μεταξύ τους. 

 Συνεχίζεται 

Επιμέλεια : Μίχας Ιωάννης - Οινολόγος 
Μέρος Δεύτερο 

Γευσιγνωσία … Η επιστήμη της Απόλαυσης

Χρήσιμες Ενημερώσεις

Οκτάμηνη παράτα-
ση στη ρύθμιση για τα 
αυθαίρετα, έως τις 2 
Οκτωβρίου 2016 θα δώ-
σει το υπουργείο Περι-
βάλλοντος. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η σχε-

τική ημερομηνία έχει συμφωνηθεί από τον 
αναπλ. υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώ-
νη και τον υπουργό Πάνο Σκουρλέτη και ανα-
μένει την υπογραφή του δεύτερου μέσα στις 
επόμενες ημέρες για να τεθεί σε ισχύ.

Η παράταση δεν θα περιλαμβάνει σε αυτή 
τη φάση αλλαγές στο ύψος και τη διαδικασί-
α καταβολής του προστίμου, όπως είχε αρχι-

κά διαφανεί. Ωστόσο είναι στις προθέσεις του 
υπουργείου να υπάρξουν καταρχήν κάποιες δι-
αφοροποιήσεις (λ.χ. χαμηλότερα πρόστιμα για 
ασθενείς κοινωνικές ομάδες, κλιμακωτή αύξη-
ση του προστίμου μέχρι τη λήξη της νέας προ-
θεσμίας), ενδεχομένως και πριν τον Οκτώβριο. 
Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, καθώς στις «ελα-
φρύνσεις» χρειάζεται η συναίνεση του υπουρ-
γείου Οικονομικών, άρα και της τρόικας, τότε 
οι όποιες αλλαγές θα ενσωματωθούν σε ευ-
ρύτερο σχέδιο νόμου για την αυθαίρετη δόμη-
ση, το οποίο το υπουργείο επεξεργάζεται με 
σκοπό να καταλήξει σε συγκεκριμένη πρότα-
ση το καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος που βρίσκεται 

σε ισχύ και παρατείνεται για πρώτη φορά εί-
ναι ο ν.4178/13, η καταληκτική ημερομηνί-
α του οποίου είναι η Τρίτη 2 Φεβρουαρίου. 
Οι παρατάσεις στις ρυθμίσεις για τα αυθαίρε-
τα δίνονται, χάρη σε παλαιότερη νομοθετι-
κή πρόβλεψη, με απλή υπουργική απόφαση 
και όχι νόμο. Σύμφωνα με τα τελευταία στα-
τιστικά στοιχεία, που δόθηκαν στη δημοσιό-
τητα τον περασμένο Σεπτέμβριο, στους δύο 
τελευταίες ρυθμίσεις για την αυθαίρετη δό-
μηση (ν.4014/11 και 4178/13) είχαν συνολικά 
ενταχθεί 902.961 αυθαίρετα, εκ των οποίων τα 
293.358 είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία νο-
μιμοποίησης.

 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. 

Παράταση για τα αυθαίρετα μέχρι τις 2 Οκτωβρίου
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• Στις δημοκρατίες ακολουθούμε τους κανόνες του κυβερνήτη 
που εμείς οι ίδιοι εκλέξαμε. Όταν όμως αυτοί οι κανόνες είναι 
δυσβάστακτοι και δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, τότε οδηγού-
μεθα ή σε Δικτατορία ή σε Επανάσταση. Και οι δύο λύσεις είναι 
οδυνηρές. Η εκλογική επιλογή είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για 
την ζωή μας. Το δίδαγμα του Οδυσσέα με τις σειρήνες είναι επί-
καιρο.

• Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθε περί Πάρτης. Ναι άλλα άλλο 
πράγμα να αμύνεσαι για την πάρτη σου, και άλλο να επιτίθεσαι 
για την πάρτη σου, δηλαδή να είσαι απατεώνας και λαμόγιο, όπως 
οι σημερινοί μεγαλοσχήμονες με τα μαύρα λεφτά τους στις τρά-
πεζες της Ελβετίας και της Ευρώπης. 

• Οι καιροσκόποι βουλευτές αισθάνονται, ότι η εξουσία θα αλ-
λάξει σύντομα χέρια, και στρέφουν τις κεραίες τους στο άλλο 
κόμμα εξουσίας. Όμως χωρίς την αλλαγή του εκλογικού νό-
μου, με μπλαφόν εισόδου στην Βουλή οκτώ τοις εκατό, θα συ-
νεχίσουμε, με ασθενείς κυβερνήσεις, αβεβαιότητα και συνεχείς 
εκλογές, δηλαδή αλόγιστη σπατάλη του δημοσίου χρήματος, 
που τόσο μας λείπει. 

• Το μερτικό μου από την χαρά, μου το έχουν κλέψει άλλοι, γιατί 
είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Δηλαδή έχουμε πιστέ-
ψει, ότι υπέρτατη εξυπνάδα μας είναι, πώς να εξαπατήσουμε τον 
συνάνθρωπό μας, να του πάρουμε τον κόπο του, πώς να πάρουμε 
χρήματα από το Δημόσιο Ταμείο, πώς να βγάλουμε χρήματα από 
την δυστυχία, την απόγνωση του συνανθρώπου μας. Αυτό δεν εί-
ναι εξυπνάδα, αλλά ηθική σήψη. Στην ζωή που ζούμε, δεν είναι 

όλα χρήμα. Χρειαζόμαστε κάποιους δικούς μας ηθικούς κανόνες 
κάποιες διαχρονικές αξίες.

• Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε, πότε έχουμε καβαλήσει 
το καλάμι. Γιατί εάν ο δάσκαλος ή ο καθηγητής μας, μας πει, ότι 
είσαι ένας και μοναδικός, τότε την έχουμε ψωνίσει. Ένας και 
μοναδικός, υπάρχουν χιλιάδες και χιλιάδες. Αυτό το καταλαβαί-
νουμε καλύτερα εμείς τα εκατομμύρια και όχι ο δάσκαλος που 
θέλει να επιβάλει την γνώμη του επάνω μας.

• Είπα στον δικό μου στο καφενείο. Καλέ μου άνθρωπε, αυτόν να 
τον προσέχεις. Μου είπε, μην ανησυχείς, αυτός είναι πάγια δικός 
μας. Να προσέχεις τον κοντό, αυτός είναι βίδα χωρίς ούπα. Από 
ότι βλέπω μάλλον έχει δίκαιο. Κοίτα να δεις τι μας συμβαίνει και 
δεν παίρνουμε χαμπάρι.

• Το ερώτημα για όλους μας είναι ότι, μετά τον Τσιπραλέξη τον 
παραμυθατζή τι; Η πραγματικότητα μας διδάσκει ότι η αλήθεια 
σπάει κόκαλα, αλλά μας οδηγεί σε κάποια λύση από τον φαύλο 
κύκλο που στριφογυρνάμε. Εάν δεν πονέσεις δεν εκτιμάς, την 
γαλήνη την ηρεμία, την ειρήνη.

• Ενώ σαν Έλληνες πριν από δύο χιλιάδες πεντακόσια χρόνια, 
ήμασταν οι πρώτοι διδάξαντες τις επιστήμες στους λαούς της γης 

μας, σήμερα ζούμε την εκμετάλλευση από τους μαθητές μας. 
Γιατί έγινε αυτή η μετάλλαξη, είναι ένα πολύ σοβαρό, είναι ένα 
πολύ σοβαρό αντικείμενο μελέτης από τους ειδικούς Έλληνες 
επιστήμονες και από τις πτυχιακές εργασίες των νέων μας επι-
στημόνων. 

• Η τιμιότητα δεν είναι βλακεία, αλλά η ψευδαίσθηση του απα-
τεώνα, ότι είναι αρκετά έξυπνος, να εκμεταλλεύεται τους συ-
μπολίτες του. Αυτό γρήγορα ή αργά, γίνεται αντιληπτό, και ο 
απατεώνας εγκαταλείπεται και οδεύει στο περιθώριο. Πόσες 
φορές μπορείς να εξαπατήσεις τον ίδιο άνθρωποι.

• Το ΠΑΣΟΚ, Το Ποτάμι και οι γιαλαντζί αριστεροί, μας θυμίζουν 
την ρήση. Όταν το πλοίο βυθίζεται, τα ποντίκια πρώτα πέφτουν 
στη θάλασσα.

• Με το κούρεμα των Ελληνικών ομολόγων και τις ανακεφα-
λαιοποιήσεις της Εθνικής Τράπεζας δεν εξαϋλώθηκαν μόνον οι 
περιουσίες των μετόχων, αλλά και τα αποθεματικά των ασφα-
λιστικών μας Ταμείων. Είναι ένα κακούργημα, που συνειδητά 
έπραξαν οι διοικητές της Εθνικής Τράπεζας. Αξίζει μια εξεταστι-
κή επιτροπή της Βουλής και η παρέμβαση του Εισαγγελέα. Δεν 
γίνεται να τα καταπίνουμε όλα σαν τυχαία γεγονότα, σαν ατυ-
χήματα.

• Και το δημοκρατικό αίσθημα του κάθε πολίτη έχει τα όρια του. 
Όταν από την συμπεριφορά της εξουσίας, φτάνουμε στο δεν πάει 
άλλο, τότε οδηγούμεθα ή στην Δικτατορία, ή στον εμφύλιο πόλε-
μο. Αυτοκαταστροφή. Αυτό γεννά η αλαζονεία της εξουσίας. 

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.

Μια ξεχωριστή βράβευση 
με ιδιαίτερη σημασία 

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Η 
Μαθήτρια του 4ου Γενικού Λυ-
κείου Δήμου Αχαρνών, Ελένη Νι-
κολάου του Δημητρίου, πέτυχε 
την εισαγωγή της στο Εθνικό Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Τμήμα Ψυχολογίας, με 19,3 κι 
όμως στις καταστάσεις που στάλ-
θηκαν στο Λύκειο και στο Δήμο 
και που δημοσίευσε και η «ΑΧΑΡ-
ΝΑΪΚΗ», δεν υπήρχε το όνομά 
της . Η ίδια είδε την επιτυχία της 

στο Ιντερνετ, αλλά και κανείς άλλος δεν το αντιλήφθηκε. Φυσι-
κό ήταν να μην κληθεί για βράβευση από το Δήμο Αχαρνών στην 
εκδήλωση της 20 Δεκεμβρίου 2015. Ο πατέρας της Δημήτριος Νι-
κολάου(παλιός παίκτης του Αχαρναϊκού), διαβάζοντας την «ΑΧΑΡ-
ΝΑΪΚΗ» της 3 Ιανουαρίου 2016, είδε το ρεπορτάζ «Βραβεύτηκαν 
οι νέοι φοιτοιτές του Δήμου Αχαρνών» και αναρωτήθηκε γιατί δεν 
κλήθηκε η κόρη του. Αμέσως επικοινώνησε με τον Διευθυντή της 
Εφημερίδας, βρήκαμε το λάθος πως έγινε και έτσι ενημερώθη-
κε ο Δήμος και η Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Επιτροπής κα Γεωρ-
γία Ευθυμιάδου – Τουμανίδου, η οποία προς τιμήν της, οργάνωσε 
ειδική τελετή απονομής επαίνου στην επιτυχούσα μαθήτρια, στο 
Γραφείο της παρουσία των γονιών της και της μικρότερης αδελ-
φής της, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016. Συγχαρητήρια και από 
μας μαζί με τις καλύτερες ευχές για καλή πρόοδο και καλή στα-
διοδρομία.

Περίεργες ληστείες κλείνουν …….Ταμεία

Ληστές μπήκαν το περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο 24 Ιανουαρίου 2015, 
στα γραφεία της ΔΟΥ στις Αχαρ-
νές και πήραν δεκάδες χιλιάδες 
ευρώ, αλλά και μεγάλο αριθμό πα-
ραβόλων. Η αστυνομία ερευνά την 
υπόθεση ώστε να εντοπίσει τους 
δράστες. 

Πριν τρεις ή τέσσερες μήνες περίπου μια παρόμοια ληστεία έγι-
νε Σαββατοκύριακο και στο υποκατάστημα ΔΕΗ Αχαρνών, στην 
πλατεία Αγίας Παρασκευής, όπου πήραν περίπου 500 – 600 χιλιά-
δες ευρώ. Έκτοτε διενεργείται Ε.Δ.Ε., πλην όμως τα ταμεία του 
υποκαταστήματος, παραμένουν κλειστά. 

Να θυμίσουμε και το εκδοτήριο της ΕΘΕΛ στην πλατεία Καρά-
βου, πριν έξη χρόνια περίπου, μετά από δύο απανωτές ληστείες, 
έκλεισε προσωρινά και τελικά καταργήθηκε. 

Τι συμβαίνει τελικά, μήπως ληστείες τέτοιου είδους, που κατά 
περίεργο τρόπο παραμένουν ανεξιχνίαστες, συμβάλουν να κλεί-
νουν Δημόσιες Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στον Δήμο μας με 
πληθυσμό 150.000 κατοίκους; 

t Πολλές και σημαντικές οι εκδηλώσεις κοπής πίτας που θα 
πραγματοποιηθούν την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016, από τις 11 
το πρωί έως και το απόγευμα στις 19.00 μ.μ.

t Οι περισσότερες ανακοινώθηκαν μέσω Facebook από τα μέσα 
της εβδομάδας. Τώρα γιατί όλοι μαζί, αφού η Κυριακή της Αποκριάς 
είναι στις 6 Μαρτίου μια και φέτος θα γιορτάσουμε το Πάσχα την 1 
Μαΐου 2016. Φαίνεται πως όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. 

t Ή Ένωση Γονέων Αχαρνών πραγματοποιεί την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας της, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 και 
ώρα 12.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρ-
χείου Αχαρνών. 

t Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. στη Δημο-
τική Πινακοθήκη Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς», οδός Λιοσίων πλησί-
ον Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνών θα γίνει η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ομίλου. Στη συνέχεια και ώρα. 12.00 
θα διεξαχθεί η Ετησία Γενική Συνέλευση.

t Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12.00 το μεσημέ-
ρι, θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του και η Εύξεινος Λέ-
σχη Αχαρνών «Καπετάν Ευκλείδης», στην αίθουσα εκδηλώσεων 
«Γιώργος Μωϋσιάδης».

t Εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 31 Ια-
νουαρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει και η 
Α.Ε. ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κάτω Αχαρνών, Μπάσκετ στο κλειστό Γυμναστήριο 
Κοκ. Μύλου. Θα ακολουθήσει εθελοντική αιμοδοσία.

t Ετήσιος Χορός και Κοπή Πίτας του Συλλόγου Θεσσαλών Αχαρ-
νών, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016, με ώρα προσέλευσης 12 
το μεσημέρι, στην Κοσμική Ταβέρνα «ΖΥΓΟΣ» 20ο Χιλ. Λεωφ Πάρ-
νηθας. Ακολουθεί γλέντι με ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ για όλα τα γού-
στα, με πλούσιο φαγητό (ποτά αναψυκτικά απεριόριστα).

t Α.0. Κόκκινος Μύλος - Ακαδημία ποδοσφαίρου (5-15 ετών), 
Γυναικείο ποδόσφαιρο (Όλων των ηλικιών), την Κυριακή 31 Ια-
νουαρίου 2016 και ώρα 15.00 μ.μ. γιορτάζει το κόψιμο της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του RIVER CAMP: 
Τέρμα Θ. Παλαιολόγου – Χαραυγή – Αχαρνές 

t Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών, στις 31-1-2016 
ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
Δημαρχείου, γιορτάζει και εύχεται για τη νέα χρονιά προσκαλώ-
ντας τους μικρούς και μεγάλους φίλους της.

t Το Δ.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών μας 
καλεί την Κυριακή 07/02/2016 και ώρα 18:00, στην κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης βασιλόπιτας, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, οδός Φιλαδελφείας 126. Αμέσως 
μετά την κοπή της βασιλόπιτας θα ακολουθήσει η Γενική Συνέλευ-
ση και οι αρχαιρεσίες για τα μέλη της Ι.Λ.Ε.Α. 

t Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Άνω 
Αχαρναί, μας προσκαλούν στην κοπή της ετήσιας Βασιλόπιτας 
στις 6/2/2016 στις 18:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Δη-
μαρχείο Αχαρνών οδός Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα.

t Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΣΟΧ «Φοίβος» και Πολιτική προστασία 
Ολυμπιακού Χωριού, μας προσκαλούν στην κοπή της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου και ώρα 20.00 μ.μ. στην Κοσμική 
Ταβέρνα «Παππάς», οδός Στρυμώνος 2, στους Θρακομακεδόνες. 

t Με αφορμή την εκκλησιαστική εορτή των Τριών Ιεραρχών 
που έχει καθιερωθεί και Εορτή της Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 
29 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12.00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Αχαρνών, πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης Πίτας Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου 
Αχαρνών

t Το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Αχαρνών, διοργανώνει στις 
8η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016, προσκυνηματικό απόγευ-
μα στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος του Λύρειου Ιδρύματος– στον οι-
κισμό του Νέου Βουτζά μεταξύ Δήμου Ραφήνας και Νέας Μάκρης. 
Tηλ. Επικ.: 210 2469278 κ. Νίτσα Βαρελά και 2102403785 κ. Μαρί-
α Βησσαράκη-Μαρίνη

t Διάλεξη με θέμα: «Έφηβοι, και Μέση Ηλικία: Κρίσεις και Με-
ταβάσεις»  με την καθηγήτρια της ΑΣΠΑΙΤΕ και Πρόεδρο της ΕΛΕ-
ΣΥΠ κ. Καλούρη Ουρανία, οργανώνει ΕΓΕ Παράρτημα Αχαρνών, 
την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00 στα Γραφεία της 
Ένωσης, Αχαρνέων Ιππέων και Μελπομένου, Αχαρνές

t Το Δ.Σ. του Συλλόγου Πελλοπονησίων Αχαρνών, μας προσκα-
λεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 14 Φεβρουαρίου 
2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 το μεσημέρι στο Κοσμικό Κέ-
ντρο «ΖΥΓΟΣ», Λ. Πάρνηθος 19ο χλμ. Μετά την κοπή της πίτας θα 
ακολουθήσει πλούσιο φαγητό, κρασί, εδέσματα, πολύ ξέφι με πα-
ραδοσιακούς λεβέντικους χορούς από το χορευτικό μας και όλους 
τους συμπατριώτες μας που θα ανταμώσουμε εκεί και θα γλεντή-
σουμε έως το βράδυ.

t Την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 ώρα 20:00, θα γίνει η πα-
ρουσίαση δίσκου «Πριν τη θάλασσα», στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών. Μουσική Δημήτρης Δαμάσκοςς, Ποίηση Βα-
σίλης Κοτρωνιάς, Ερμηνεία Χρήστος Λουφης. Συντονίζει η Φω-
τεινή Κόκκινου. Διαβάζει η ηθοποιός Καίτη παπανίκα. Είσοδος 
ελεύθερη. 
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             ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Επίτροπος Μετανά-
στευσης Δημήτριος Αβραμόπουλος, συγκαταλέγονται στα πρόσω-
πα εκείνα που – κατά την Γερμανική Handelsblatt απογοήτευσαν 
περισσότερο και δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες το 2015. 
Όπως αναφέρει η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» Αθηνών, η εν λόγω Γερμανική Εφη-
μερίδα στον ετήσιο απολογισμό της παρουσιάζει τα πρόσωπα, που 
πέτυχαν, αλλά και που απογοήτευσαν και για μια ακόμη φορά η 
Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της σκληρής κριτικής του Γερμα-
νικού τύπου. Ανάμεσα σε αυτούς, που δεν ανταποκρίθηκαν στις 
προσδοκίες των Γερμανών το 2015 είναι ο Έλληνας Πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευ-
σης Δημήτριος Αβραμόπουλος. 

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα η Handelsblatt γράφει : «Η από-
σταση ανάμεσα στις υποσχέσεις και στην πραγματικότητα πουθε-
νά αλλού δεν είναι μεγαλύτερη από ότι στην Ελλάδα. Ο Αλέξης 
Τσίπρας εξελέγει υποσχόμενος μεταξύ άλλων, την εκδίωξη της 
Τρόϊκας, την ακύρωση της δανειακής σύμβασης, αυξήσεις στις συ-
ντάξεις και επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 1.300 ευρώ. Η 

πραγματικότητα σήμερα είναι διαφορετική. Η οικονομία είναι σε 
καθοδική πορεία. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρακάλεσε τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους για νέα δάνεια αποδέχθηκε νέες περικοπές, 
ώστε να αποτρέψει την απειλούμενη χρεοκοπία. Οι συντάξεις μει-
ώνονται περαιτέρω, το χρέος γίνεται όλο και πιο βαρύτερο». 

Από την κριτική των Γερμανών δημοσιογράφων, δεν ξεφεύγει και 
ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτριος Αβραμόπου-
λος, στον οποίο καταλογίζει: «Ελάχιστο τελικό αποτέλεσμα» παρά 
τα «μεγάλα σχέδια» όπως υποστηρίζει.

Παρά επίσης τα θετικά σχόλια για τον Πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν 
Κλώντ Γιούνκερ, του ασκεί κριτική ότι «στην αρχή υπέδειξε υπερ-
βολική εμπιστοσύνη προς τον όχι εντελώς αξιόπιστο Πρωθυπουρ-
γό Τσίπρα», αλλά προσθέτει ότι αργότερα «άρχισε να υιοθετεί πιο 
σκληρή στάση», πρόσφερε αποτέλεσμα που το χαρακτηρίζει «νίκη» 
για τον Γιούνκερ. «Ο Τσίπρας υποχώρησε, αποδέχθηκε τους όρους 
των δανειστών και η Ελλάδα μπόρεσε να παραμείνει στην Ευρω-
ζώνη».

Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Τσίπρας και Αβραμόπουλος «απογοήτευσαν» το 2015

Ξεκίνησαν τα Προγράμματα 
Δια Βίου Μάθησης 2015 - 2016

Ο Δήμος Αχαρνών, δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου 
Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), ενημερώνει ότι ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Κέ-
ντρου Διά Βίου Μάθησης για τη χειμερινή εκπαιδευτική περίο-
δο 2015-2016.

 
Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενη-

λίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ., υλο-
ποιούνται από τις 14/12/2015 για το έτος 2015-2016 και θα 
διαρκέσουν έως 31/1/2016.

 
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-

μα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμμα-
τα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
Εθνικούς πόρους.

 
Τα προσφερόμενα προγράμματα παρακολουθούν ενήλικες 

κάθε Εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.
 Ο Δήμος Αχαρνών προσπάθησε σε αυτή την δύσκολη πε-

ρίοδο Οικονομικής και Ανθρωπιστικής κρίσης, να προσφέρει 
στους Δημότες δωρεάν Προγράμματα ανάπτυξης προσωπικών 
και επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπου υλοποιούνται (οκτώ) 8 
Τμήματα ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

 
Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των Δημοτών υπήρξε πολύ 

μεγάλη. 
 Σημειώνουμε ότι το μέλλον των Κ.Δ.Β.Μ της χώρας κρίνεται 

αβέβαιο, όσον αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας των Προ-
γραμμάτων. Ελπίζουμε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και τα 
προβλήματα και το Κ.Δ.Β.Μ να συνεχίσει να προσφέρει δωρε-
άν και δημόσια επιμόρφωση για όλες τις ηλικίες.

 Αναφέρουμε τα τμήματα μάθησης που πραγματοποιούνται 
στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αχαρνών για τη χειμερινή εκπαιδευτι-
κή περίοδο 2015-2016.

 
Α. 3o Ε.ΠΑ.Λ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΑ.Σ ) Δ. ΔΕΔΕ & ΜΗΤΡΟΜΑ-
ΡΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

- Τμήμα Γαλλικών και Γερμανικών διαφόρων επιπέδων.
 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
-  Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
-  Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Διοίκηση Επιχειρήσεων

Β. 1o Ε.Κ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΑΝΙΑΣ:
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

- Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
- Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

 Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 39
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

- Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
- Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία
 
Θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με τους συμμετέχο-

ντες.
Πληροφορίες: Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 

& Aθ.Μπόσδα, (Δημαρχείο Αχαρνών) «Τμήμα Παιδείας και Δια 
Βίου Μάθησης» 2ος όροφος

Τηλ. Επικοινωνίας : 2132072397, 2132072470.
Υπεύθυνοι : Χρηστάκης Σπυρίδων - Ελένη Τέγου
email: kdvm142@gmail.com,
schristakis@acharnes.gr, etegou@acharnes.gr
 
Οι βεβαιώσεις των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν το 

πρόγραμμα στα τμήματα που έτους 2014-2015, δεν έχουν έρ-
θει ακόμα από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Διεθνικές Συναντήσεις 
4ου Γενικού Λυκείου Αχαρνών  

Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος Erasmus+ Video A.R.T.( Εκτίμηση, Σεβασμός και Ανοχή στη 
Διαφορετικότητα μέσω της τεχνικής των video) που έχει ανα-
λάβει και πραγματοποιεί το σχολείο μας με τη συγχρηματο-
δότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη από τον Οκτώβρη του 
2014, πραγματοποιήθηκαν ως τώρα 2 διεθνικές συναντήσεις, 
μαθητών και καθηγητών.

Η πρώτη επίσκεψη έλαβε χώρα στην πόλη Μπιλμπάο της 
Ισπανίας, το Φεβρουάριο του 2015. Δόθηκε η ευκαιρία στους 
μαθητές να ταξιδέψουν σε μια ξένη χώρα (κάποιοι για πρώτη 
φορά στο εξωτερικό!), να γνωρίσουν τον πολιτισμό της και να 
κατανοήσουν ότι είναι όλοι ευρωπαίοι πολίτες με πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά, αλλά και διαφορές που όχι μόνο δε μας χω-
ρίζουν αλλά συνιστούν την ποικιλομορφία στην φυσιογνωμία 
της ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές όλων των συνεργα-
ζόμενων σχολείων τα πρωινά παρακολουθούσαν στην αγγλική 
γλώσσα επιμορφωτικά σεμινάρια για την τεχνική Video, επι-
σκέφθηκαν Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας όπου συνομίλησαν με 
Ρομά και αντάλλαξαν απόψεις για τη Διαφορετικότητα. 

Τις απογευματινές ελεύθερες ώρες γνώρισαν την πόλη, επι-
σκέφθηκαν μουσεία-ανάμεσά τους και το περίφημο μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης Guggenheim-γεύτηκαν παραδοσιακά εδέ-
σματα και σύσφιξαν τις σχέσεις του με τους άλλους μαθητές. 
Επιστρέφοντας, τα παιδιά τόνισαν χαρακτηριστικά ότι στο ταξί-
δι στην Ισπανία γνώρισαν μοναδικούς ανθρώπους και χάρηκαν 
ιδιαίτερα που η διαφορετικότητα δεν στάθηκε εμπόδιο στην 
ανάπτυξη φιλικών δεσμών. 

 Η επίσκεψη στη Σουηδία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Σε-
πτεμβρίου 2015 στην πόλη Goteborg,.Η ιδιαιτερότητα αυτής 
της συνάντησης ήταν ότι η φιλοξενία πραγματοποιήθηκε στις 
οικογένειες των Σουηδών μαθητών, γεγονός που τελικά εν-

θουσίασε τους μαθητές και διέλυσε γρήγορα τις αρχικές επι-
φυλάξεις αυτών και των γονέων τους. 

Στο σουηδικό σχολείο, πραγματικά εντυπωσιακό ως προς τις 
εγκαταστάσεις του, οι μαθητές εμπλούτισαν τις τεχνικές τους 
γνώσεις για τα video, γνώρισαν το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά 
και τις δομές του κράτους για την ομαλή υποδοχή και ενσωμά-
τωση των μειονοτικών ομάδων. Eπισκέφθηκαν μουσεία-όπως 
αυτό για τη μετανάστευση-,πήγαν εκδρομή στο νησί Karington 
και έζησαν τη μοναδική εμπειρία της ιστιοπλοΐας. 

Στην επιστροφή οι μαθητές σχολίασαν ιδιαίτερα θετικά την 
εμπειρία τους αυτή .Θεώρησαν ότι ήταν σπουδαία η γνωριμί-
α με καινούργιους ανθρώπους –με άλλη νοοτροπία-όπως και η 
εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας αλλά το σημαντικότερο είναι 
πως –κατά δήλωσή τους-είδαν τη ζωή από μια άλλη οπτική θέ-
τοντας άλλες προτεραιότητες και ενισχύοντας τα συναισθήμα-
τα αλληλεγγύης, ανεκτικότητας και σεβασμού! 

Οι διεθνικές επισκέψεις για το 4ο ΓΕΛ Αχαρνών ολοκληρώ-
νονται με την 3η συνάντηση στην Ιταλία τον Ιανουάριο.Οι 
μαθητές όχι μόνο ανυπομονούν γι’ αυτή και για την τελική συ-
νάντηση το Μάιο στον τόπο μας, αλλά και για την ανάληψη 
μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής δράσης που θα δώσει την ευκαι-
ρία σε ακόμα περισσότερα παιδιά να αποκομίσουν τα οφέλη 
που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σχολική εκπαίδευση

  

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
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Αχαρναϊκή: Η δύναμη της Ενημέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εμπιστευθείτε την.

Μεγάλη προσέλευση  στην Ημερίδα της  
Κοινωνικής  Πολιτικής για την Υπέρταση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα: «Τι 
πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής για την υπέρταση» που διοργάνω-
σε η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών και 
το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, σε 
συνεργασία με το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιοι Ανάρ-
γυροι. 

Δεκάδες μέλη του 2ου ΚΑΠΗ Αχαρνών στην συνοικία του Αγ. 
Πέτρου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και με προσοχή παρακο-
λούθησαν την ενδιαφέρουσα ομιλία του Διευθυντή της Καρδιο-
λογικής Κλινικής και Υπεύθυνου Ιατρείου Υπέρτασης κ. Πέτρου 
Καλογερόπουλου. Ο κ. Καλογερόπουλος έδωσε συμβουλές 
στους ηλικιωμένους για τον τρόπο διαχείρισης της υπέρτασης, 
αλλά και πρόληψης ώστε να κάνει την εμφάνισή της σε όσο με-
γαλύτερη ηλικία γίνεται. 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ελένη Σαχσανίδη πα-
ρακολούθησε μαζί με της Επισκέπτριες Υγείας κκ. Μπελή Ανα-
στασία και Γεωργοσοπούλου Σοφία την Ημερίδα και δήλωσε 
ικανοποιημένη με την μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Μά-
λιστα δεσμεύτηκε πως παρόμοιες Ημερίδες υγείας θα πραγμα-
τοποιηθούν σε όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών με στόχο την 
ενημέρωση των ηλικιωμένων σε διάφορα ζητήματα υγείας που 
τους απασχολούν. 

Η «ενεργός γήρανση» γίνεται πράξη 
στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών!

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ολοκλήρωσε μια σειρά δράσεων 
που είχε σαν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ηλικι-
ωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών. 

Η «ενεργός γήρανση» είναι μια «διαδικασία» που δημιουργεί τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι ηλικιωμένοι, να αισθάνονται 
ισότιμα μέλη της κοινωνίας και να συμμετέχουν ενεργά, σε εκδη-
λώσεις, ομάδες εκμάθησης, εθελοντικές δράσεις και ό,τι άλλο εί-
ναι ικανό να εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής

Πιο συγκεκριμένα: 
? Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων τα μέλη των ΚΑΠΗ του 

Δήμου Αχαρνών διοργάνωσαν σε κάθε ΚΑΠΗ φιλανθρωπικές συ-
ναντήσεις, όπου αντάλλαξαν ευχές και συγκέντρωσαν τρόφιμα και 

είδη πρώτης ανάγκης για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 
? Στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών έχουν ξεκινήσει οι εξής ομάδες 

δημιουργικής απασχόλησης:
1) Στο 3ο και 4ο ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών λειτουργούν ομά-

δες χειροτεχνίας με τη συμμετοχή γυναικών. Τα μέλη των ομάδων, 
υπό την καθοδήγηση των Κοινωνικών Λειτουργών, δημιουργούν 
κομψοτεχνήματα με ελάχιστα μέσα και παράλληλα αξιοποιούν δη-
μιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

2) Στο 1ο και 3ο ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών λειτουργούν ομάδες 
εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου. Η δράση 
αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μά-
θησης του Δήμου Αχαρνών και με την υποστήριξη του Ιδρύματος 
«Σταύρος Νιάρχος», το οποίο πραγματοποίησε τη δωρεά των 20 
Υπολογιστών και 2 εκτυπωτών για τις αίθουσες διδασκαλίας.

? Επίσκεψη στη «Στέγη γραμμάτων και τεχνών» και παρακολούθη-
ση της όπερας «H βασίλισσα του χιονιού». Η δράση πραγματοποιή-
θηκε με την συνδρομή της εθελοντικής οργάνωσης GloVo. 

Εθελοντές και εθελόντριες της GloVo συνόδευσαν τα μέλη των 
ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών στο Θέατρο, παρακολούθησαν μαζί 
τους την παράσταση και στη συνέχεια συνόδευσαν τους ηλικιωμέ-
νους στα σπίτια τους. 

Σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών και του Πρόεδρου κ. Γιώργου Δασκαλάκη είναι οι δράσεις 
να ενταθούν και να εμπλουτιστούν με νέες. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για την πραγματοποίηση των δράσεων δηλώνοντας: 

«Οι ηλικιωμένοι των ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών, απέδειξαν ότι 
όταν υπάρχει θέληση, η ηλικία δεν μπορεί να είναι εμπόδιο. Οφεί-
λουμε αυτή την προσπάθεια να την υποστηρίξουμε με κάθε μέσο» 

Σε ρόλο δημοσιογράφου, μαθήτριες από το 1o Γυμνάσιο Αχαρ-
νών, επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό 
στο πλαίσιο της εργασίας τους με θέμα «Συνέντευξη με τον Δή-
μαρχο για τα θέματα της πόλης μας». 

Οι μαθήτριες του 1ου Γυμνασίου Αχαρνών συνοδευόμενες από 
την καθηγήτριά τους κα Μαρία Κουρή ξεναγήθηκαν από τον 
πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπή κ. Κώστα Καρυ-
δάκη στους χώρους και τις υπηρεσίες του Δημαρχείου. 

Στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Δή-
μαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και να μάθουν χρήσιμες πλη-
ροφορίες για τη λειτουργία του Δήμου, για τον τρόπο λήψης 
αποφάσεων, καθώς φυσικά και για την αντιμετώπιση των ανοι-
χτών ζητημάτων της πόλης. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός απάντησε μετά χα-
ράς δηλώνοντας σχετικά: «Ο Δήμος Αχαρνών έχει θέσει σαν στό-
χο τη στήριξη των νέων. Το μέλλον της πόλης μας είναι δική 
τους υπόθεση και εμείς οφείλουμε να συμβάλουμε θετικά – μαζί 
με τους γονείς και τους δάσκαλους τους ώστε το μέλλον της 
πόλη μας να είναι όσο πιο λαμπρό γίνεται» 

Συνέντευξη του Δημάρχου 
Αχαρνών  σε μαθητές του 

1ου Γυμνασίου

Πάνω από 310 τόνους φρούτα 
μοίρασε το 2015 ο Δήμος Αχαρνών

Οι δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής αποδεικνύουν 
έμπρακτα ότι η δημοτική αρχή έχει θέσει σαν πρώτη προτεραιότητα τη 
στήριξη και την αλληλεγγύη των συμπολιτών μας, που στερούνται τα 
στοιχειώδη στην καθημερινότητα τους, που βιώνουν μεγάλες δυσκο-
λίες και που καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικές αντιξοότητες.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ), αλλά και 
μεμονωμένων δράσεων, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής έχει μοιράσει 

το τελευταίο 6μηνο του 2015 πάνω από 310 τόνους φρούτα - ροδάκινα, 
ακτινίδια, πορτοκάλια, μανταρίνια και μήλα.

Πάνω από 2.000 καταγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι δικαιούχοι πα-
ρέλαβαν στις διανομές φρούτων τις ποσότητες που δικαιούνται. Η συ-
χνότητα των διανομών άγγιξε ακόμη και τις τρεις φορές ανά μήνα, 
προσφέροντας στους δικαιούχους σταθερή στήριξη.

Στις διανομές φρούτων προστίθενται και οι διανομές τροφίμων (ρύζι, 
γάλα, ζυμαρικά κλπ) που γίνονται επίσης σε δικαιούχους της Διεύθυν-
σης Κοινωνικής Πολιτικής, με εισοδηματικά κριτήρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τους υπαλλήλους του Δήμου Αχαρ-
νών που συνδράμουν και καταβάλλουν αξιέπαινη και καθ’ υπέρβαση 
προσπάθεια σε κάθε διανομή - Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Δι-
εύθυνση Καθαριότητας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Τεχνική Υπηρεσία, 
Δημοτική Αστυνομία, Επενδυτική Αχαρνών - ιδιαίτερα σημαντική είναι 
και η βοήθεια από εθελοντές και εργαζομένους από άλλους φορείς 
όπως οι «Αστυνομικοί της Γειτονιάς», καθώς και στρατεύσιμοι και αξιω-
ματικοί από το στρατόπεδο Παπαστάθη. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός υποστηρίζει σθεναρά 
κάθε προσπάθεια που έχει σαν αφετηρία την ανθρωπιά και την αλ-
ληλεγγύη:

Δωροεπιταγές για τους άπορους συνδημότες 
προσέφεραν στον Δήμαρχο τα Μοντεσσοριανά 

Για άλλη μία χρονιά τα Ιδιωτικά Εκπαιδευ-
τήρια Μοντεσσοριανά που βρίσκονται στη Βα-
ρυμπόμπη με πρωτοβουλία τους προσέφεραν 
στον Δήμο Αχαρνών μέρος των χρημάτων που 
συγκέντρωσαν από το Χριστουγεννιάτικο πα-
ζάρι τους με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά 
ασθενέστερων συμπολιτών μας. 

Μαθητές από το Δημοτικό των Μοντεσσο-
ριανών και το Γυμνάσιο της Παιδαγωγικής 
Πρωτοπορίας επισκέφτηκαν το πρωί της 
Τετάρτης τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη 
Κασσαβό συνοδευόμενοι από τον Διευθυ-
ντή κ. Αθανάσιο Ζαχόπουλο για να παρα-
δώσουν τις δωροεπιταγές με τις οποίες οι 
οικογένειες με οικονομικά προβλήματα θα 
μπορέσουν να ψωνίσουν τα απαραίτητα. 

Με συγκίνηση ο Δήμαρχος Αχαρνών ευχα-
ρίστησε και συνεχάρη τους μαθητές για την 
πρωτοβουλία τους, καθώς επίσης τους εκ-
παιδευτικούς και τους γονείς που κατευθύ-
νουν τα παιδιά στον δρόμο της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. 

Τέτοιες κινήσεις ιδιαιτέρως από μικρά παι-
διά είναι αξιέπαινες ειδικά στους δύσκο-

λους καιρούς που βιώνουμε όλοι μας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τις δω-

ροεπιταγές που παρέδωσαν οι μαθητές 
στον Δήμο Αχαρνών, μέρος των χρημάτων 
που συγκέντρωσαν έχουν παραδοθεί και 
στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γονιών Παιδιών 
με Καρκίνο «Φλόγα».



Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016�

Με «Αρωγή» υποδέχθηκε το Παράρτη-
μα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας, επίσημους και δημότες της πόλης 
για την κοπή της καθιερωμένης

πρωτοχρονιάτικης πίτας, που πραγματο-
ποιήθηκε με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, 
την Κυριακή 17 Ιανουαρίου.  

Η εκδήλωση έλαβε μέρος στις εγκαταστά-
σεις του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανά-
γκες του Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» όπου τα 
παιδιά καλωσόρισαν τον κόσμο με χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια.   

Ο Πρόεδρος  Παν. Καζανάς, πρότει-

νε το 2016 να χαρακτηριστεί σαν έτος της 
«ΑΡΩΓΗΣ» παροτρύνοντας και ευαισθητο-
ποιώντας όλους τους τοπικούς φορείς να 
στηρίξει ο καθένας με όποιο τρόπο μπο-
ρεί το έργο της  ενώ δε ξέχασε να αναφερ-
θεί στο Βαμβακάρειο ίδρυμα που παραμένει 
κλειστό. 

Έκλεισε την ομιλία του με ευχαριστίες 
στον Πρόεδρο του ΔΣ του Νομικού Προσώ-
που της Αρωγής κ. Γκασούκα, στην Πρόε-
δρο του φιλανθρωπικού Σωματείου Αρωγή 
κ. Έλλιοτ και στην διευθύντρια της Αρωγής 
κ. Δημογιάννη.  

Ακολούθησαν,  η χορωδία με τα παιδι-
ά  της «Αρωγής», η ευλογία της πίτας,  το 
κόψιμο  κομματιών, ανά κατηγορία,  Δ.Σ. 
Αντικαρκινικής,  βουλευτές,  Αντιδήμαρχοι, 
εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι τοπι-
κού τύπου, εκπρόσωποι Συλλόγων, για να 
κλείσει ο κύκλος με τον  συμπολίτη μας  δη-
μοσιογράφο  Γιάννη Σωτηρόπουλο.

Με την ολοκλήρωση  της εκδήλωσης ο κ, 
Καζανάς  εξέφρασε την ευχή , του χρόνου 
να κόψει την πίτα, στο υπό λειτουργία κτίριο 
της   ΑΡΩΓΗΣ ,  το ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ στην περι-
οχή της Αυλίζας.

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Μη-
τροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Παναγίας Σουμελά, το οποίο 

λειτουργεί με το Ρωσικό τυπικό και εξυπηρετεί τους ρωσόφω-
νους ομογενείς και μετανάστες της περιοχής των Αχαρνών 
αλλά της ευρύτερης περιοχής, γιόρτασε πριν από λίγες ημέρες 
τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Έτσι λόγω των ημερών,  για τα παιδιά διοργανώθηκε  το 
απόγευμα της  Κυριακής 10 Ιανουαρίου 2016 μία εντυπωσιακή 
γιορτή, με  μουσικές,  τραγούδια,  σκέτς, απαγγελίες, υποδέ-
χθηκαν τον Άγιο Βασίλειο  που μοίρασε  δώρα σε όλα τα παι-
διά (350 – 500) περίπου 

Άψογος οικοδεσπότης ο  δραστήριος εφημέριος του Ναού 
Γρηγόριος Πιγκάλωφ, ενώ η εκδήλωση τελούταν  και  υπό την 
αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιλίου – Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρου, που απόλαυσε την εκδήλω-
ση  μαζί  με τα παιδιά από την αρχή μέχρι το τέλος

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα γιορτάστηκαν  
από την Γνησία Ορθόδοξο Εκκλησία τα Άγια Θεοφάνεια  στις  

Αχαρνές, με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Οικείο Επίσκο-
πο Σεβ/το Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Κήρυκον, 
τοποτηρητή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Αττικοβοιωτίας 
και Πρόεδρον της Πανορθοδόξου Ιεράς Συνόδου, βοηθουμένου 
υπό του Ιερέως π, Ανδρέα Σίντνιεβ και του παλιού Ιεροδιακόνου 
π. Ιακώβου Βιτάλη, στον Ιερό Ναό Παναγίας Αθηνιωτίσσης (Σου-
μελά) στην περιοχή Πλάτωνος και Αγιασμό των Υδάτων στο Κα-
νάλι του Μόρνου στην γειτονική περιοχή Αγίου Ιωάννου του 

Ρώσου κοντά στις δεξαμενές, με την παρουσία πολλών Ορθοδό-
ξων εκ διαφόρων περιοχών της Αττικής. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του ο Αντιδήμαρχος  
Θεόδωρος Συρινίδης.

Μετά τον Αγιασμό και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού εις τα 
ύδατα του Μόρνου, ο Σεβ/τος κ. Κήρυκος τόνισε την σημασία της 
τελέσεως του Αγιασμού εις το συγκεκριμένον σημείο  απ’ όπου 
περνούν τα ύδατα που ποτίζουν την Αθήνα και την ευρύτερη πε-
ριοχή, λέγοντας «ο άνθρωπος με το υλικό νερό ζει σωματικά, με 
το πνευματικό όμως νερό, την χάρη του Αγίου Πνεύματος που 
επικαλεσθήκαμε, ζει την πνευματική αληθινή ζωήν». 

Πρώτα Άνθρωπος και μετά 
Αντιδήμαρχος ο Αναστάσιος Χίος 

Δεν άφησε αδιάφορο τον Αντιδήμαρχο Αχαρνών Αναστάσι-
ο Χίο, η δήλωση του Προέδρου της ΑΡΩΓΗΣ Νίκου Γκασούκα, 
ότι το αυτοκίνητο του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές ανάγκες 
δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον αυξημένο αριθμό των παιδι-
ών που φιλοξενούνται φέτος στην ΑΡΩΓΗ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά 
την εκδήλωση για την κοπή 
της πίτας της Αντικαρκινι-
κής Αχαρνών που πραγμα-
τοποιήθηκε στην ΑΡΩΓΗ το 
πρωί της Κυριακής 17 Ια-
νουαρίου, κατά τον  χαιρετι-
σμό του  ο Πρόεδρος  Νίκος  
Γκασούκας,  ανέφερε ότι  
από φέτος φιλοξενούνται 
στο ίδρυμα, 50 παιδιά αντί  
35 των περασμένων ετών 
κι ένα από τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν είναι  
το μέσον  μετακίνησης κα-
θώς ενώ χρειάζεται ένα με-

γαλύτερο πούλμαν,  το υπάρχον είναι 35 θέσεων.
Λίγο μετά, κατά τη σύντομη ομιλία  του, ο Αντιδήμαρχος  

Αναστάσιος Χίος, ανακοίνωσε,  ότι προσφέρει  10.000 ευρώ, 
προκειμένου να αποτελέσουν την μαγιά για την αγορά  του 
Πούλμαν.

Πιο συγκεκριμένα ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος ανέφε-
ρε τα εξής: 

«Εδώ και καιρό παρακολουθώ το πρόβλημα με το αυτοκίνη-
το και συναισθανόμενος την αγωνία τόσο του προέδρου του 
κ. Γκασούκα - όσο και της κ. Έλλιοτ καθώς τα παιδιά του κέ-
ντρου αυξήθηκαν σε πενήντα από τριανταπέντε – ανακοινώνω 
τη δωρεά 10χιλιάδων ευρώ. Η πράξη μου δεν ταυτίζεται με την 
θέση του Αντιδημάρχου, αλλά ως δημότη των Αχαρνών και ως 
Επιχειρηματία και στόχο είχε την ευαισθητοποίηση και άλλων 
συνδημοτών μας»... Μακάρι! 

Σχέδια και ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά στην πίτα των 
Φορέων και Συλλόγων των Θρακομακεδόνων,   όπου παρά  το 

τσουχτερό κρύο, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Πνευματι-
κού Κέντρου για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, το με-
σημέρι της Κυριακής 24 Ιανουαρίου 2016. 

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κκ. Αθηναγόρας ευλόγησε την πίτα και έκοψε το πρώ-
το κομμάτι με την ευχή οι Βουλευτές που ήταν παρόντες στην 
εκδήλωση να κάνουν ότι μπορούν και με την συνδρομή όλων 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας να αποκτήσει 
η χώρα μας την αξιοπρέπεια και την αξία που της αξίζει. 

Ως οικοδεσπότης ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 
και ταυτόχρονα Πρόεδρος του Πνευματικού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ενώ πραγματοποίησε έναν μικρό απολογι-

σμό όσων έχουν γίνει στους Θρακομακεδόνες, επισημαίνοντας 
στην επιτυχή αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομέ-
νων από την Πολιτική Προστασία, με αναφορά  στο πλούσιο 
πρόγραμμα του Π. Κ. Θρακ/δόνων, το οποίο περιέχει ενδιαφέ-
ρουσες ομιλίες και εκδηλώσεις. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπη-
ρεσιών και Θρακομακεδόνων κ. Αναστάσιος Χίος που ευχαρί-
στησε τον Δήμαρχο για την προσπάθεια, την αλληλεγγύη και 
την στήριξη που δείχνει στους Θρακομακεδόνες, ενώ ευχήθη-
κε με την συνδρομή όλων η δημοτική αρχή να πραγματοποιή-
σει αρκετά ακόμη έργα που απαιτούνται ώστε να φτάσει στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα που έχει θέσει ως στόχο.  Στην εκδήλω-
ση παρευρέθηκαν επίσης οι Βουλευτές κκ. Γιάννης Δέδες, Πά-
νος Σκουρολιάκος, Βασίλης Οικονόμου και Θανάσης Μπούρας, 
Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

 Ο Σύλλογος Αυλίζας  
την Κυριακή 24 Ιανου-
αρίου 2016,  πραγμα-
τοποίησε παρουσία των 
μελών αλλά και φίλων 
του  την  κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας. Η 
Πρόεδρος κ. Κική Στά-
μου αναφέρθηκε στα 

προβλήματα και ζήτησε την βοήθεια της Δημοτικής Αρχής με την 
οποία έχει ξεκινήσει ήδη διάλογο συνεργασίας. 

Εκεί ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός  τόνισε  ότι είναι γνώ-
στης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η συνοικία της Αυλίζας και 
δεσμεύτηκε πως θα βάλει όλες του τις δυνάμεις ώστε αυτή η περιο-
χή να εξωραϊστεί.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι κκ. Αφουξε-
νίδης και Συρινίδης, οι Πρόεδροι κκ. Δασκαλάκης, Ναυροζίδου, Του-
μανίδου-Ευθυμιάδου και ο Δημ. Σύμβουλος Παν.  Αναγνωστόπουλος. 
Και η  εκπροσωπος της Εύξεινης Λέσχης Αχαρνών «Ο Καπετάν Ευκλεί-

δης» Δέσποινα Παπαδοπούλου. 

Επίτιμο μέλος του Συλλόγου 
Κρητών ο  Κασσαβός 

 
Επίτιμο μέλος, 

θ’ ανακηρύξει ο 
Σύλλογος Κρητών 
τον Δήμαρχο 
Αχαρνών Γιάννη 
Κασσαβό, όπως 
ανακοίνωσε 
ο Πρόεδρος 
Μανώλης 
Μανιδάκης, κατά 
την καθιερωμένη 
εκδήλωση για 

την κοπή της πίτας που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 24 
Ιανουαρίου 2016 στη φιλόξενη στέγη του Συλλόγου. 

Όπως ανακοίνωσε με εμφανή συγκίνηση ο Πρόεδρος, ο Γιάννης 
Κασσαβός είναι ο πρώτος Δήμαρχος που ανακηρύσσεται επίτιμο μέλος κι 
αυτό γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αποπεράτωση του δεύτερου 
ορόφου της Στέγης των Κρητών. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών από την πλευρά του, απηύθυνε θερμές ευχαριστίες 
στον Πρόεδρο και στον Σύλλογο Κρητών γι΄ αυτή την τιμή που του 
επεφύλαξαν και δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση της Στέγης. 

Με νότες παράδοσης, έκοψαν οι Κρήτες των Αχαρ-
νών την βασιλόπιτά τους για το 2016. Με την ευκαιρία ο 

Πρόεδρος Μανώλης Μανιδάκης ζήτησε από τα μέλη που 
το μεσημέρι της Κυριακής 24 Ιανουαρίου γέμισαν ασφυ-
κτικά την φιλόξενη στέγη των Κρητών, να συμμετέχουν 
μαζικά στις επικείμενες εκλογές, για την ανάδειξη του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε  με  την ευλογία της πίτας και 
ακολούθησε  η  ανακοίνωση  του προέδρου, της  απονο-
μής  ως επίτιμου  μέλους  του Συλλόγου του Δημάρχου 
Γιάννη Κασσαβού

Τις ευχές τους έδωσαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δέδες και Πάνος Σου-

ρολιάκος, ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, 
οι Κρητικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος Δασκαλάκης 
και Στέργιος Πεδιαδίτης, ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Συ-
ρινίδης και άλλοι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής αλλά 
και Πολιτιστικών φορέων των Αχαρνών. 

Ξεχωριστή λάμψη στην εκδήλωση έδωσαν και οι βρα-
βεύσεις των Κρητικόπουλων του Συλλόγου, που πέτυχαν 
την εισαγωγή τους σε Ανώτερα και Ανώτατα  Πανεπιστη-
μιακά Ιδρύματα της χώρας μας. 

Αληθινά στολίδια της εκδήλωσης τα μικρά των χορευ-
τικών τμημάτων τραγούδησαν τα κάλαντα και συνοδεία  
παραδοσιακής ορχήστρας χόρεψαν λεβέντικους Κρητι-
κούς σκοπούς. Κατά τα λοιπά το γλέντι κράτησε καλά ως 
το βράδυ με εκλεκτούς κρητικούς μεζέδες με  άφθονη 
τσικουδιά. Και του χρόνου! 

Με την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας πραγματοποιή-
θηκε η έναρξη του πρώτου δημοτικού συμβουλίου του Δήμου 
Αχαρνών για το 2016. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχήθηκε στα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου, στους εκπροσώπους του Τοπικού 
Τύπου, στους δημότες και το προσωπικό που υποστηρίζει τη συ-
νεδρίαση  και έκοψε το πρώτο κομμάτι αναφέροντας: 

«Διανύσαμε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά τόσο για εμάς τους 
ίδιους όσο και για τους συμπολίτες μας και την πόλη μας. Ο κα-
θένας από εμάς προσπάθησε από την θέση ευθύνης που κατείχε 
να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων, όμως υπήρξαν 
και προβλήματα όπως η θεομηνία που ήταν έξω από τις δυνά-
μεις μας. 

Σύσσωμη η Δημοτική αρχή εργάζεται ώστε αυτές οι δυσκολίες 
να ξεπεραστούν και προσδοκώ το καλύτερο από τον καθένα και 
τη καθεμιά. Πρωτεύων σκοπός όλων μας είναι να ξεπεράσουμε 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε». 

Ακολούθως, κομμάτι από τη Βασιλόπιτα του Δημοτικού 
Συμβουλίου έκοψαν και οι αρχηγοί των παρατάξεων της 

Αντιπολίτευσης

Με μια αναδρομή στην ιστορία , διανθισμένη με παραδοσι-
ακούς και αγαπημένους σκοπούς, συνοδεύτηκε η κοπή πίτας 
του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού συλλόγου Παναγία Κανά-
λα που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη 

του Δημαρχείου Φυλής το απόγευμα της Κυριακής 24 Ιανου-

αρίου 2016.
Ομιλία από τον Μακαριότατο, ύμνους από τον καθηγητή κ. 

Δαβίδ Παπαδόπουλο μετά της χορωδίας του, χαιρετισμό από 
τον Μητροπολίτη Πειραιώς και Νήσων κκ Παντελεήμων, από 
την χορωδία του ορφανοτροφείου Αγίας Τριάς Ίλιον Αττικής, 
από τον σύντομων χαιρετισμόν του θεοφιλέστατου Επισκό-
που και Πνευματικού μας πατέρα  Ρωγών κκ Δωροθέου.

Τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδας που ξεσήκωναν 
το χειροκρότημα των παρευρισκομένων αλλά και τους ωθού-
σαν να τα σιγοτραγουδήσουν, ερμήνευσαν η μικτή χορωδία 
του Καλλιτεχνικού-Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Φυλής «Η 
Τραπεζούντα», το βυζαντινό τμήμα της χορωδίας της εκκλη-
σίας Παναγία Κανάλα, η χορωδία του ορφανοτροφείου «Αγία 
Τριάδα» Ιλίου καθώς και ο Ευξείνιος Μουσικός Πολιτιστικός 
Σύλλογος (ΕΜΠΟΣ).

Εκείνος όμως που προκάλεσε παρατεταμένο χειροκρότημα  
στην αίθουσα ήταν ο ερμηνευτής Δημήτρης Καρασαββίδης, 
ο οποίος έψαλε με τον ΕΜΠΟΣ τα πρωτοχρονιάτικα ποντιακά 
κάλαντα και ερμήνευσε εκπληκτικά τραγούδια του Πόντου.

Να σημειωθεί, ότι την πίτα ευλόγησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθη-

νών και πάσης Ελλάδος των ΓΟΧ Μακάριος, ο οποίος έκανε 
μια μακροσκελή αναφορά στην αρχή κάθε κατάστασης που 
σηματοδοτεί το ξεκίνημα της νέας χρονιάς ενώ παρέστησαν 
πλήθος κληρικών και κόσμου.

Στην καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πίττας 
του ΑΧΑΡΝΗΣ Λ.Φ.Μ έδωσε το «παρών» την Κυριακή 24 
Ιανουαρίου ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός ο 
οποίος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Ο Αθλητικός Σύλλογος μπάσκετ «Αχαρνής» έχει να 
επιδείξει πλήθος διακρίσεων και αποτελεί ένα από τα 
πιο ενεργά αθλητικά σωματεία της πόλης μας. Είναι ξε-
χωριστή η χαρά μου να βρίσκομαι κοντά στους ανθρώ-
πους ενός αθλητικού σωματείου που έχω διατελέσει 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο παρελθόν και 
έχουν αθληθεί και τα παιδιά μου σε αυτό. Η υποστή-
ριξη μου προς τους αθλητές, τις αθλήτριες, τους προ-
πονητές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
δεδομένη και διαχρονική. Τους εύχομαι ολόψυχα να 
έχουν μια Καλή Χρονιά σε προσωπικό, και αγωνιστι-

κό επίπεδο!”.
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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 

ΈΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών σας προσκαλεί στην ετήσια χοροεσπερίδα και κοπή πρω-

τοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 7 Φλεβάρη 2016 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Κέντρο Διασκέδα-

σης «View Hall» στην Λεωφόρο Καραμανλή 177 και Σχοίνων, στις Αχαρνές. 

Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει : Δρώμενο από τα χορευτικά μας 

τμήματα και παραδοσιακό γλέντι με την Ηπειρώτικη Ζυγιά του Ναπολέων Δάμου στο κλαρίνο και 

του Δημήτρη Τζουμερκιώτη στο τραγούδι. Θα σερβιριστεί ένα πλούσιο μενού, καθώς και άφθονο 

κρασί και αναψυκτικά.

Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο ηπειρώτικο μεσημέρι.

Η Πρόεδρος 

Μελπομένη Κάραλη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
«Η Ζεστή Αγκαλιά» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Αν. Αττικής, σας προσκαλεί την Κυρια-
κή 7 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17:30 μ.μ. στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Δήμου Αχαρνών για την Κοπή της πίτας μας, τις 
βραβεύσεις των επιτυχόντων σε A.E.I, και T.E.I. καθώς και τις μη-
τέρες που απέκτησαν το τρίτο τους τέκνο!!!

Έκτακτη συμμετοχή της χορωδίας Ορφανοτροφείου Αγ. Τριά-
δος (ΙΛΙΟΝ)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Μαρία Χρ. Ναυροζίδου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2016

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών, 

που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές του 

2016 για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του συλλόγου, ότι μπορούν να 

καταθέτουν τις αιτήσεις τους καθημερινά και ώρες 19:30 - 21:

00, στα γραφεία μας (Κ.Γιαμπουδάκη 98, Λόφος Προφήτη Ηλία, 

Αχαρνές). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-2465678 ή στο mail 

του συλλόγου: kritesacharnes@gmail.com.

Ο Πρόεδρος 
Μανώλης Μανιδάκης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ – ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Μονοματίου – Αχαρνών, διοργανώνει το ετή-

σιο χορό και την κοπή της πίττας που θα γίνει το ΣΑΒΒΑΤΟ 6 

Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 20.00 μ.μ., στην αίθουσα «ΧΡΥΣΟ 

ΠΕΤΑΛΟ» Λεωφ. Παρνηθος 358, Αχαρνές. Πληροφορίες εντός 

συλλόγου. Τηλ. 210-2461913 

Τ Δ.Σ.
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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 14 Φεβρουαρίου 2016 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

ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΚΡΙΤΣΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης, Αγγελική και Σπήλιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Αικατερίνη, Σοφία -Όλγα

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

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε όλους, όσοι μας συμπαραστάθηκαν 

στο πένθος μας για την απώλεια

της πολυαγαπημένη μας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΧΗΡΑΣ 
ΙΩΑΝ. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ

Επίσης ευχαριστούμε και όσους 

κατέθεσαν στέφανο στη Σορό της

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ

 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09.00 π.μ. 

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - 

Αχαρναί  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου 

μας Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩ. ΣΥΡΜΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος, Αλκιβιάδης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΓΚΙΚΑ

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε όλους, όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος 

μας για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
Επίσης ευχαριστούμε όσους κατέθεσαν χρήματα αντί 

στεφάνων στο «ΊΔΡΥΜΑ ΑΡΩΓΗ» του Δήμου Αχαρνών καθώς και 

αυτούς που κατέθεσαν Στέφανο στη Σορό του

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 7 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό 

Αγίου Βλασίου στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών υπέρ αναπαύσεως της ψυχής, του λατρευτού υιού, 
πολυαγαπημένου Συζύγου, στοργικού Πατέρα, αξιαγάπητου Αδελφού, Ανιψιού, Εξαδέλφου, Θειου, 

Καθηγητή και Φίλου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΣΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Η σύζυγος του Τατιάνα Σαϊτελμαν

Ο υιός του Αναστάσιος Στάσης
Οι γονείς του Ευαγγελία Στάση - Καραγιάννη 

Αικατερίνη Καρατζή - Χατζιαρά
Τα αδέλφια του Σόνια και Γιώργος, Αντώνης και Κατερίνα

Μετά το πέρας της ακολουθίας η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφέ «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ» (Ηρώων 
Πολυτεχνείου 1 Άγιος Βλάσιος, Αχαρνές, - Αττικής)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – 
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
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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

Η ΑΔΕΛΦΗ: Ιωάννα Πατσουλέ - 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 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 

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

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 Αικατερίνης Γκρίτση, τους συγγενείς και φίλους της 
οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων προσέφεραν γενναίο ποσό στο Κέντρο «ΑΡΩΓΗ» εις μνήμην 
του Κωνσταντίνου Γκρίτση και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Κ.Α.Μ.Ε.Α. «Αρωγή»
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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά, το προσωπικό, οι γονείς, τα μέλη του Δ.Σ. και ο πρόεδρος της «Αρωγής» εκφράζουν τις 
θερμές ευχαριστίες προς την οικογένεια Μαρίας - Αμαλίας Δαμάσκου, τους συγγενείς και φίλους 
της οικογένειας οι οποίοι αντί στεφάνων προσέφεραν γενναίο ποσό στο Κέντρο «ΑΡΩΓΗ» εις μνή-
μην του Σπύρου Δαμάσκου και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε Θερμά όλους, όσοι μας 

συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για την 
απώλεια του πολυαγαπημένου μας 

ΗΛΙΑ ΜΑΡΙΝΗ 
Επίσης ευχαριστούμε όσους κατέθεσαν χρήματα 

αντί στεφάνου στο Φιλόπτωχο Ταμείο Αγίου 
Βλασίου – Αχαρνών καθώς και αυτούς που 

κατέθεσαν στέφανο στη σορό του

Η οικογένεια του 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε Θερμά όλους, όσοι μας 

συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για την 
απώλεια του πολυαγαπημένου μας 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΥΧΤΗ
Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ Ε.Α. 

Επίσης ευχαριστούμε όσους 
κατέθεσαν στέφανο στη σορό του 

Η οικογένεια του 
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31/1/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Δεκελειας 90. 

ΤΗΛ. 210 2477724

1/2/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ 

Αριστοτέλους 132. 

ΤΗΛ. 210 2462255

2/2/2016 ΤΡΙΤΗ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

Ηρώων Πολυτεχνείου 51. 

ΤΗΛ. 210 2477711

3/2/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 

Αριστοτέλους 185. 

ΤΗΛ. 210 2477442

4/2/2016 ΠΕΜΠΤΗ

ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Λεωφ. Καραμανλή 38-40. 

ΤΗΛ. 210 2446460

5/2/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Λεωφ. Δημοκρατίας 272. 

ΤΗΛ. 210 2310318

6/2/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ

 ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Αριστοτέλους 50. 

ΤΗΛ. 210 2466478

7/2/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Πάρνηθος 118. 

ΤΗΛ. 210 2403004

8/2/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Λ. Θρακομακεδόνων 117. 

ΤΗΛ.210 2430204

9/2/2016 ΤΡΙΤΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚH

Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος. 

ΤΗΛ.210 2316737

10/2/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Αγ.Κων/νου 4 Κ. Μύλος. 

Τ. 210 2316673

11/2/2016 ΠΕΜΠΤΗ

ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 47. 

ΤΗΛ. 210 2402794

12/2/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αγ. Κωνσταντίνου 16. 

ΤΗΛ. 210 2460251

13/2/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ

 ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ 

Αγίου Διονυσίου 82. 

ΤΗΛ. 210 2444771

14/2/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 Φιλαδελφείας 64. 

ΤΗΛ. 210 2467050

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 31- 01- 2016 Έως 14-02-2016
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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠό ΙΔΙώΤη ΣΤΙΣ ΑχΑρΝΈΣ, ΚΑΙΝΟύργΙΟ ΔΙΑ-
ΜΠΕρΈΣ ΔΙΑΜΈρΙΣΜΑ 2Ου ΟρόΦΟυ, ΜΕ ΑΣΑΝΣΈρ 95 
Τ.Μ. ΜΕ ΤρίΑ (3) ΔΩΜάΤΙΑ, ΚάθΕ ΔΩΜάΤΙΟ ΣΤηΝ ΜΙΑ 

ΠΛΕυρά ΤΟυ ΈχΕΙ ΟΛόΚΛηρΑ ΝΤΟυΛάΠΙΑ γΙΑ ρΟύχΑ 
ΚΑΙ ΛΕυΚά ΕίΔη, ΜΕγάΛΟ ΣΑΛΟΝΙ ΜΕ ΤζάΚΙ, ΚΟυζίΝΑ, 
ΠΟΛύ ΜΕγάΛΕΣ βΕράΝΤΕΣ 12 ΜΈΤρΑ ΕΠί 2 ΜΈΤρΑ Φάρ-
ΔΟΣ ΜΠρΟΣΤά (ΑΝΑΤΟΛΙΚά) ΚΑΙ 12 ΜΈΤρΑ ΕΠί 1 ΜΈΤρΟ 
(ΔυΤΙΚά), θυρΟΤηΛΈΦΩΝΟ. ΈΝΑ ΜΕγάΛΟ ΜΠάΝΙΟ ΚΑΙ 
1 wc. ΤρΙΠΛά ΚΟυΦώΜΑΤΑ (ΤζάΜΙ – ΣίΤΑ – ΠΑΝΤζΟύ-
ρΙ) θΩρΑΚΙΣΜΈΝη ΠόρΤΑ, θΈρΜΑΝΣη ΚΑΛΟρΙΦΈρ ΜΕ 
ΠΕΤρΈΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑυΤΟΝΟΜίΑ. ΔΙΑθΈΤΕΙ ΑΠΟθήΚη 7 ΤΜ 

ΚΑΙ ΔΙΚό ΤΟυ χώρΟ ΣΤάθΜΕυΣηΣ.
ΕυρίΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤρΙΚΟί ΜΕΝίΔΙ ΔίΠΛΑ ΣΤΙΣ ΣυγΚΟΙ-
ΝΩΝίΕΣ, ΣΤηΝ ΑγΟρά ΤηΣ ΠόΛηΣ, ΣχΟΛΕίΑ, ΕΚΚΛηΣίΑ, 

ΠΛΑΤΕίΑ ΑγίΟυ βΛΑΣίΟυ.
ΠΛηρ.: 210 2433614 & 697 6394979 . όχΙ ΜΕΣίΤρΕΣ. 4Δ139

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.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επαγγελματική χώροι, για Γραφεί-
α, Ιατρεία, Δροντιστήριο κλπ, στην οδό Καποδιστρίου 
3 – Κεντρική Πλατεία – Αχαρνών. Τηλ. 210 2460903. 
4Δ136.
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.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 156, 40 τ.μ. εντός σχεδίου με 
Σ.Δ. 0.80 και κάλυψη 50% κτίζει 125,12 τ.μ. και ανάλο-
γο υπόγειο, που δεν μέτρα στο Σ.Δ. απέχει 700 μέτρα 
βόρεια (οδός Πολυτεχνείου) από την κεντρική πλατεία 
Μενιδίου (Άγιου Βλασίου) . Τιμή Ευκαιρίας. Πληρ.: 210 
2433614 & 697 6394979. όχι μεσίτες. 4Δ139
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 πολύτε-
κνες οικογένειες. Τηλ. 6974 537283.

ΜΙΚρΕΣ ΑγγΕΛΙΕΣ ΜΙΚρΕΣ ΑγγΕΛΙΕΣ 

Ο ΔΕΔΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΣΤΕΡΓΙΟΥ που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ και η 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ και της 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το γένος ΑΝΔΡΕΑΔΗ, που γεν-
νήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο 
που θα γίνει, στην ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ 

Ο ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ και 
της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΖΤΟΥΠΗ που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
και η ΙΚΜΠΑΛΧΑΝ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, το γένος ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, 
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που 
θα γίνει, στην ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ – ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ 

Ο ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΚΟΥΛΟΥΡΗ που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΠΕΡΙ-
ΣΤΕΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚΑΙΣΑΡΗ ΝΙΚΗ του ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ και της ΜΑΡΘΑΣ, το γένος ΚΑΝΤΣΟΥ, 
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα 
γίνει, στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑγγΕΛΙΕΣ γΑΜΟυ

Εκδήλωση για το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 7 μ.μ. 

στην αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Αχαρνών, Φιλαδέλφειας 87 και Μπόσδα
Ομιλητές: Ανδρέας Νεφελούδης| Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Νάσος Ηλιόπουλος μέλος της Πολιτικής Γραμματείας - υπεύθυνος για τα εργασιακά
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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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