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Πού πάμε..., δεν πάει άλλο!
Από το 2002 που υιοθετήσαμε το Ευρώ μέχρι σήμερα είναι 

δέκα πέντε χρόνια. Στα χρόνια αυτά η χώρα μας ρημάχτηκε, οι 
τράπεζες πτώχευσαν, ο λαός μας έμεινε άνεργος, χωρίς πόρους 
ζωής, μας παίρνουν τα σπίτια μας, μας παίρνουν το εθνικό μας 
πλούτο με υποθήκες και διώκουν τα παιδιά μας στην ξενιτιά για 
ένα πιάτο φαγητό.

Κατάργησαν τους εργατικούς νόμους και κουρεύουν τις συντά-
ξεις των απόμαχων μεροκαματιάρηδων. 

Τι περιμένουμε ακόμα. Να μας στήσουν στον τοίχο; 
Κάναμε όλοι λάθος και είναι μέγιστη ανάγκη να το διορθώσουμε.
Εάν η επιστροφή της χώρας μας στην δραχμή σημαίνει ότι, σαν 

να κάνουμε βουτιά από το έκτο όροφο μια οικοδομής, η παραμο-
νή μας στο ευρώ, μας αναγκάζει να ανεβαίνουμε κάθε χρόνο ένα 
όροφο, για την βουτιά που έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε.
  Αυτά δια χειρός SPARK .

Βρέθηκε λύση στο θέμα χρεώσεων 
αποχέτευσης στους Θρκ/νες 

Λύση δόθηκε στο θέμα των χρεώσεων τελών αποχέτευσης σε 
νοικοκυριά στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, ύστερα από τη 

σύσκεψη του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού με τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ κ. Γιάννη Μπενίση. 

Συνέχεια στη σελ. 3.

Με απανωτές συναντήσεις και συσκέψεις τόσο με αξιωματού-
χους της Κυβέρνησης όσο και με αξιωματούχους της Ελληνικής 
Αστυνομίας, προσπαθεί ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, αλλά και 
τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, να πείσει τα θεσμικά όργανα 
της πολιτείας, ώστε να ελεγχθούν πλήρως τα φαινόμενα παρα-
βατικότητας, που το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν αυξημέ-
νους δείκτες.

Στα φαινόμενα της παραβατικότητας, εντάσσονται, οι ληστείες 
σπιτιών, σε όλες τοις συνοικίες, καταστημάτων, η αρπαγή τσαντών 
και πορτοφολιών, στο δρόμο, στις πλατείες, στο εμπόριο ναρκωτι-
κών, η ηχορύπανση, που σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ, οι δρά-
στες αρκετές φορές έχουν την έδρα τους, σε άλλους Δήμους. 

Με κύριο θέμα το πρόβλημα της παραβατικότητας στον Δήμο 
Αχαρνών, συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής κ. Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε, ο Διοικητής του ΑΤ Αχαρνών κ. 
Γιώργος Μπουτζαρέλης, ο Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας 
Αχαρνών καθώς και ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Δυτικής Αττικής κ. Δημήτρης Μανιδάκης.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών τόνισε ότι η συμβολή των τοπικών αστυνο-
μικών τμημάτων υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Δυτικής Αττικής είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση 
των φαινομένων παραβατικότητας.

Ενημέρωσε δε τον Διευθυντή Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και τους 
Διοικητές των τοπικών αστυνομικών τμημάτων ότι, έχει ζητήσει επα-
νειλημμένως και με κάθε ευκαιρία, από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ, την 
ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων στον Δήμο Αχαρνών τόσο με 
έμψυχο δυναμικό όσο και με υλικοτεχνική υποδομή.

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη 

Αναγνωστάκη είχε στις αρχές του μήνα, το Τοπικό Συμβούλιο Πρό-
ληψης Παραβατικότητας και Εγκληματικότητας – Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης του Δήμου Αχαρνών για την αντιμετώπιση της έξαρσης 
της παραβατικότητας. 

• Τα μέλη του συμβουλίου ξεκαθάρισαν ότι απαιτούνται άμεσα 
και δραστικά μέτρα απέναντι στην έξαρση της παραβατικότητας 
στις Αχαρνές, διεκδικώντας τα εξής:

• Εντονότερη Αστυνόμευση των «προβληματικών» περιοχών και 
αύξηση των περιπολιών σε αυτές τις περιοχές. 

• Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου κατά της παραβατικότητας 
και καθορισμός υλοποιήσιμων και ρεαλιστικών στόχων και όχι απο-
σπασματικών μέτρων.

Το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Αχαρνών 
διευκρίνισε ότι η λήψη άμεσων μέτρων είναι επιβεβλημένη και κα-
τεπείγουσα, καθώς οι κάτοικοι στον Δήμο Αχαρνών αντιμετωπίζουν 
καθημερινά δυσμενείς καταστάσεις παραβατικών συμπεριφορών 
και βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση.

Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΤΥΠΑΕΙ 
«ΚΟΚΚΙΝΟ» ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές 

Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες του Δημάρχου 
Γιάννη Κασσαβού και της Δημοτικής Αρχής

Πρωτοβουλία Ευρώπης Κοσμίδη για 
την ανάπλαση της πλατείας Καράβου

Μοιάζει ξεκομμένη από οτιδήποτε 
της προσέδιδε έναν κεντρικό 
χαρακτήρα και ας είναι η δεύτερη 
πιο πολυσύχναστη πλατεία στο 
κέντρο των Αχαρνών. Η πλατεία 
Καράβου, τόπος συνάντησης και 
σημείο αλλοτινών πολλαπλών 
διαδρομών είναι σήμερα 
εγκαταλελειμμένη.

Σελ. 4
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• Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εχθρός μας. Μέγιστη ηλιθιότητα, 
φασισμός και ρατσισμός. Όποιος διαφωνεί μαζί μας, μας προτείνει 
λύση που πρέπει να ψάξουμε μήπως μας βγάλει από την πολύ δύ-
σκολη και δυσεπίλυτη που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Υποτίθεται 
ότι μας νοιάζει το συλλογικό καλό και όχι το καλό για το τομάρι μας. 
Όλα τα άλλα είναι υποκρισίες.
• Η νέα μορφή της αποικιοκρατίας είναι η οικονομική υποδούλωση 
που διαρκεί για τις επόμενες γενιές χωρίς αιματοχυσία, εκμεταλλευ-
όμενη την διαφθορά του πολιτικού μας συστήματος. Η αριστεροσο-
σιαλιστική πρακτική δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα γιατί βασίζεται 
στην κατάκτηση της εξουσίας με τις ίδιες μεθόδους. Αυτό το γνω-
ρίζουν πολύ – πολύ καλά οι αποικιοκράτες της Αμερικής, της Ευρώ-
πης, της Ρωσίας. Εμείς δεν χαμπαριάζουμε τίποτε.
• Ο οποιοσδήποτε πολιτικός λέγει τόσα ψέματα, που όταν τον φυ-
τεύουνε στο χώμα, δεν ακούει την καμπάνα που τον ξεφωνίζει. Μή-
πως αυτό είναι ένα κίνητρο γι’ αυτά που κάνει; Θυμάμαι ένα πολιτικό 
μας που έλεγε ότι, όταν οι συμπολίτες μου θα πληρώνουν τα δικά 
μου χρέη, εγώ θα έχω πεθάνει. Πόσα εκατομμύρια ευρώ χρωστάνε 
τα Ελληνικά κόμματα στις Τράπεζες μας. 
• Εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από την κα-
ταλήστευση του δημόσιου χρήματος. Βουλευτές, υπουργοί, εργο-
λάβοι δημόσιων έργων, προμηθευτές, παρατρεχάμενοι. Αυτό το 
σύνδρομο, είναι για όλους μας ανίατη αρρώστια. Και σαν τέτοια μας 
οδηγεί στον αφανισμό. Το μικρόβιο που μας μολύνει είναι, γιατί τα 
παίρνει αυτός και όχι εγώ.
• Ο γεννήτορας και ζωοδότης μας είναι η πύρινη μπάλα που βλέ-
πουμε κάθε μέρα στον ουρανό και ονομάζουμε Ήλιο. Εάν σβήσει 
αυτός, θα σβήσει και κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη. Σωστό είναι 
με το μυαλό μας να εκμεταλλευόμαστε κάθε δωρεά ενέργεια, που 
τόσο χρειαζόμαστε. Αυτή μπορεί να γίνει φως, κίνηση, θέρμανση, 

ψύξη, μέσο παραγωγής χιλιάδων αγαθών που χρειαζόμαστε για να 
ζήσουμε. Και αφαλατωμένο νερό που χωρίς αυτό σίγουρα θα πεθά-
νουμε, και οξυγόνο με ηλεκτρόλυση που χωρίς αυτό δεν ζούμε. Ο 
ήλιος δεν μας ζήτησε ποτέ ανταπόδοση. 
• Τα ξένα ρούχα ποτέ δεν ζεσταίνουν, λέγει η παροιμία. Όσο θα 
ζούμε με δανεικά χρήματα δεν θα φάμε γλυκό ψωμί και θα είμαστε 
πάντα όμηροι. Η αρρώστια μας για μια καρέκλα εξουσίας μας οδη-
γεί σε ομηρία και υποδούλωση και αυτό είναι έγκλημα για τον εαυ-
τό μας και τους συμπολίτες μας.
• Γέμισε την καρδιά σου με απλότητα, θα αισθανθείς γαλήνη. Γέ-
μισε την σκέψη σου με φως, στο σκοτάδι σίγουρα θα σκοντάψεις. 
Για όσους σε εχθρεύονται, σκέψου μήπως φταις εσύ. Μην βιάζεσαι 
να γευτείς τα πάντα τώρα. Θα κουραστείς γρήγορα και θα σε πιάσει 
ανία, κατάθλιψη. Στην ζωή μας πάντα υπάρχουν καινούργιες χαρές, 
καινούργια ενδιαφέροντα.
• Μεθοδικότητα είναι μια καθαρή ελληνική λέξη που θέτει προ-
τεραιότητα στις τρέχουσες καθημερινές υποχρεώσεις. Πράττοντας 
αυτή την τακτική, πάντα βρίσκουμε ισορροπία, μεταξύ της ανάγκης 
και του επιθυμητού. Είναι μια λειτουργία που οι περισσότεροι από 
μας δεν γνωρίζουμε. Αξίζει να το ψάξουμε.
• Το καλό ή το κακό είναι στη φύση μας και ο καθένας μας έχει το 
δικό του θεό. Σωστό όμως είναι ο πολίτης να γνωρίζει την ιστορία 
των θρησκειών μέσω της εκπαίδευσης, για να μπορεί να κρίνει ποια 
είναι ωφέλιμη για την πνευματική και σωματική υγεία μας, η οποία 
οδηγεί σε μακροημέρευση. Το να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω 
λάδι, δεν έχει νόημα, είναι εκ του πονηρού.
• Ο φίλος μου ο Βαγγέλης μου λέει ότι είμαι άθεος γιατί κάνω τον 
σταυρό μου με το αριστερό μου χέρι. Εγώ του λέγω, γιατί οι αριστε-
ροί είναι άθεοι; Το πρόβλημα είναι ότι ο Βαγγέλης γράφει με το αρι-
στερό του χέρι και κάνει τον σταυρό του με το δεξί του.
• Οι κοινωνίες μας είναι δομημένες επάνω στην πολιτική, θρησκευτι-
κή και οικονομική απάτη. Γι’ αυτό μονίμως θα αλληλοσπαρασσόμαστε. 
Είναι στη φύση των ανθρώπων το ένστικτο του κυρίαρχου αρσενικού. 
Για να το ξεπεράσουμε θα χρειαστούν τόσα χρόνια, όσα χρειάστηκαν 
για να σταθούμε στα δυο μας πόδια από τα τέσσερα.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

• Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», συνεχίζει δυναμικά τον έβδομο χρόνο κυκλο-
φορίας της, παρά τις δύσκολες συγκυρίες, κυκλοφοριακές και 
οικονομικές, με δεδομένο το γεγονός της δωρεάν εφαρμογές 
του διαδικτύου, Ιστοσελίδες, Blog και με κυρίαρχο το Facebook. 
Η έντυπη έκδοση της ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ, είναι και στο Διαδίκτυο. Ευ-
χαριστούμε όλους όσους μας στήριξαν και συνεχίζουν να μας 
στηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο. 

• Όσοι λαμβάνουν την ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, ταχυδρομικώς, κάθε δεύτε-
ρη Δευτέρα, και επιθυμούν την λαμβάνουν, Σύλλογοι , Φορείς και 
αναγνώστες, τους παρακαλούμε, να καταθέσουν την ετήσια συν-
δρομή των, στους Τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται 
στην ταυτότητα της Εφημερίδας στη σελίδα 2, ενημερώνοντας 
μας ή με SMS , είτε με mail, και θα λάβουν την νόμιμη απόδειξη. 

• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Συντονιστικής Επιτροπής 
των Ανεξάρτητων Ελλήνων Αχαρνών - Θρακομακεδόνων θα 
πραγματοποιηθούν την Κυριακή 23 Οκτωβρίου, στο χώρο που 
φιλοξενεί τα νέα γραφεία,στην οδό Θηβαίου και Φιλαδελφείας 
(εμπορικό κέντρο). Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και η 
διαδικασία θα ολοκληρωθεί τις μεσημεριανές ώρες ενώ οι υπεύ-
θυνοι απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στους φίλους και τα 
μέλη του κόμματος.

• Την ικανοποίησή της για την παράταση κατά ένα έτος -μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2017- του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς 
και των συμβάσεων του εξειδικευμένου προσωπικού σε αυτό, 
εξέφρασε η ΚΕΔΕ και ζητεί παράλληλα, να υπάρξουν πρωτοβου-
λίες για να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. 

• Τα Θυρανοίξια του Μοναστηριακού Ιερού Ναού Μεταμορφώ-
σεως Σωτήρος, Φιλοκτήτου 4, Λαθέα , τελέστηκαν την Παρα-
σκευή 21 Οκτωβρίου 2016. Τον Πανηγυρικό αγιασμό και Μέγα 
Εσπερινό προεξείχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας με τους κληρικούς 
της Μητροπόλεως , καθώς επίσης οι τοπικές Αρχές και πλήθος 
πιστών. Εφημέριος του Ιερού Ναού, είναι ο Ιερομόναχος Έλισ-
σαίος. 

• Η εκδήλωση της ΔΗΜ.Τ.Ο. Αχαρνών, το μεσημέρι της Κυριακής 
16 Οκτωβρίου στην Κοσμική Ταβέρνα «Ο Βλάχος», πέραν της πο-
λιτικής αξίας, είχε και δύο απονομές τιμητικών πλακετών, σε δύο 
καταξιωμένα κομματικά στελέχη, για την πολύχρονη προσφορά 

των. Η πρώτη στον μακροβιότερο στέλεχος της ΔΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών 
Θρακομακεδόνων για την προσφορά και δράση του, Κον Παναγι-
ώτη Λουμάκο από τον Γραμματέα της ΔΗΜ.Τ.Ο. Γεώργιο Χριστα-
κόπουλο. Και η δεύτερη στην κα Φρόσω Σακελλαρίου ( πρώην 
πρόεδρος ΝΟΔΕ Β.Α) από το ιστορικό στέλεχος της ΔΗΜ.Τ.Ο. 
Αχαρνών Θρακομακεδόνων κ. Παναγιώτη Λουμάκο.

• Σε «περίπατο» για την παράταξη ΑΣΠΥΔΑ και τον, μέχρι σήμε-
ρα, γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής 
Αττικής (ΕΑΣΥΔΑ) Γιώργο Σταματάκη εξελίχθηκαν οι εκλογές 
για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της 
Ελεγκτικής Επιτροπής , του Συμβουλίου Μεταθέσεων της Δυτ. 
Αττικής και των αντιπροσώπων της Ένωσης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. Ο Γι-
ώργος Σταματάκης αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους σύμβουλος 
για το Δ.Σ ενώ την πρωτιά στην ελεγκτική επιτροπή κατέκτησε η 
Ελένη Γκίκα του Α΄Α.Τ Αχαρνών. 

• Σημαντική αύξηση στην προσέλευση των χρηστών, σημειώθηκε 
τον τελευταίο μήνα στα γνωστά στέκια πώλησης ναρκωτικών. Ει-
δικότερα στην περιοχή Αγίου Δημητρίου, στην 16η Στάση και στην 
οδό Βαρδουσίων, σημειώνεται καθημερινά το αδιαχώρητο, ιδιαί-
τερα τις απογευματινές ώρες έως αργά τα μεσάνυχτα.

Πρόκειται για άτομα όπου τα περισσότερα είναι αλλοδαπά, Ασια-
τικής και Αφρικανικής προέλευσης.

• Με αφορμή την γιορτή για την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιω-
μένων αφιερωμένη στα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών ο 
Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Εκφράζου-
με με έργα και πράξεις την αγάπη μας, την έννοια μας, τη φρο-
ντίδα μας και το σεβασμό μας στους ηλικιωμένους καθημερινά. 
Οι ηλικιωμένοι παραμένουν ο θεμέλιος λίθος, των οικογενειών 
μας, των όσων έχουμε καταφέρει και των αξιών που «κουβαλά-
με». Στους ανθρώπους που δούλεψαν, μόχθησαν και προσέφε-
ραν στην κοινωνία μας τόσα πολλά, δεν ταιριάζει το κοινωνικό 
περιθώριο». 

• Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Αγίας 
Παρασκευής Αχαρνών, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Αρβανί-
τη Γεώργιο και τον Ταμία Πέτσα Κωνσταντίνο επισκέφτηκε και είχε 
συζητήσεις που αφορούσαν σε θέματα της περιοχής μας τον Αντι-
δήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Συρινίδη Θεόδωρο, τον 
Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων Πολυμενέα Παναγιώτη, την Αντιδή-

μαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Σαχσανίδου Ελένη και τον Πρόεδρο 
της Δ.Η.Φ.Α Δασκαλάκη Γεώργιο. Υπήρξε θετική ανταπόκριση στα 
αιτήματα μας και θα συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία μας. 

• Στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση, συνέρχεται το Δημο-
τικό Συμβούλιο Αχαρνών στις 25/10/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 
19:00, με 15 θέματα, υπηρεσικής φύσεως.

• Ξεκίνησε από τον ΟΑΕΔ, η διαδικασία υπόδειξης για το πρό-
γραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ για 3.000 νέους άνεργους ηλι-
κίας 25-29 ετών. Οι πίνακες των ανέργων και η αντίστοιχες λί-
στες των επιχειρήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα, ειδικότητα 
και επίπεδο εκπαίδευσης είναι αναρτημένες στην Ιστοσελίδα 
του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

• Περισσότεροι από ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ ο 
αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι ένας στους τέσσερις, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του 2015 που έδωσε στη δημοσιότητα η 
Eurostat. 

• Μετά το νέο Προπονητή Μίλο Κόστιτς ο Αχαρναϊκός επανέρ-
χεται με νέο Βοηθό Προπονητή αλλά και δυναμική παρουσία 
στα διοικητικά της ΕΠΟ, αφού εκλέχτηκε ως εκπρόσωπος της 
Football League ο Τεχνικός Διευθυντής Λεωνίδας Λεουτσάκος

• Κανονικά ξεκίνησαν από το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, τα μαθήματα 
χορού στο σύλλογό μας. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει 
και τα μαθήματα λύρας και λαούτου / μαντολίνου. Τα ωράρια των 
μαθημάτων είναι τα εξής: ΛΥΡΑ...Δευτέρα 7:00μμ-9:00μμ. ΛΑ-
ΟΥΤΟ/ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ...Τρίτη 8:00μμ-10:00μμ. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΟΡΩΝ...
Σάββατο & Κυριακή 5:00μμ-9:00μμ. Από την ίδια ημερομηνία ξε-
κίνησαν και τα μαθήματα εκμάθησης χορού για παιδιά, ενήλικες, 
αρχάριους και προχωρημένους Πληροφορίες στο τηλέφωνο του 
Συλλόγου Κρητών Αχαρνών 210-2465678 καθημερινά 7μμ-9μμ.

• H ομάδα του ΠΣΑΠ με επίλεκτους ποδοσφαιριστές της Εθνικής 
Ομάδας που κατέκτησε το Euro 2004, απέναντι στην ομάδα του 
Αχαρναϊκού, θα δώσουν έναν αγώνα στήριξης και αλληλεγγύης 
για την ΑΡΩΓΗ, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 στις 16:30 στο 
Γήπεδο του Αχαρναϊκού (δημοτικό στάδιο Αχαρνών).

• Την εξόφληση του φόρου κληρονομιάς με... ακίνητο θα δέχε-
ται η εφορία. Ο αναπλ. υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης ανα-
κοίνωσε χθες από το βήμα της Βουλής, ότι είναι θέμα χρόνου η 
έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα δίνει στους πολίτες τη 
δυνατότητα να εκχωρούν ακίνητο στο Δημόσιο, για να καλύπτουν 
την φορολογική υποχρέωση που απορρέει από τον φόρο κληρο-
νομιάς.

Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Κωδικός Εντύπου: 8618 – Έτος 6ο 

Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011
 Τιμή: 0,50 λεπτά 

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 – Αχαρνές - Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 – ΔΟΥ: ΚΓ Αθηνών

Fax: 210 8623644 – Τηλ.: 210 2445658 – 697 2426684 
E-mail: acharnaiki@gmail.com και nioras@gmail.com 

Ιδιοκτήτης – Εκδότης - Διευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύμβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας Τηλ.: 697 2426684

Ειδικός Σύμβουλος: Ευρώπη Κοσμίδη
Συντακτική ομάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας

Διαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 
Φιλική συμμετοχή: Νίκος Παπαζίσιμος, Νίκος Κακογιάννης, Τάσος Βαρελάς 

Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας 
Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, με απλή αναφορά 
στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και Επιστολές δημοσιεύονται μόνο ενυπόγραφα. 

Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή δελτία 
τύπου εκφράζουν μόνο την άποψη του γράφοντος. Η προβολή φυσικών προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωμή μετά από ειδική συμφωνία.

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

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

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή 

Σημεία Διανομής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - ΚΑΠΗ – ΚΕΠ και όλο το 

δεκαπενθήμερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ», οδός Φιλαδελφείας, Κεντρική Πλατεία. 

Σε όλες τις Ενορίες με διανομέα, την ημέρα έκδοσης. 

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου. 

Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658 
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Δημοτικές ειδήσεις και ρεπορτάζ 

Συνάντηση του προέδρου της 
ΔΗΦΑ στην Περιφ. Αττικής 

για τους αθλητικούς χώρους 

Συνάντηση για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου 
Αχαρνών πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Φρο-
ντίδας Αχαρνών κ. Γιώργος Δασκαλάκης, με τον Περιφερεια-
κό Σύμβουλο, Εντεταλμένο σε θέματα Αθλητισμού της Περι-
φέρειας Αττικής κ. Σπύρο Πάντζα. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η καταγραφή και η συ-
ντήρηση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων (κλειστών γυ-
μναστηρίων, γηπέδων κλπ) του Δήμου Αχαρνών, τους οποί-
ους διαχειρίζεται η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών. 

Όπως ανέφερε ο κ. Δασκαλάκης στις προσθέσεις της δημο-
τικής αρχής και του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού, 
είναι η ενίσχυση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού 
για νέους, αλλά και η πραγματοποίηση αθλητικών δράσεων 
στους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών. 

Ο κ. Δασκαλάκης δήλωσε ικανοποιημένος από τη συνάντη-
ση με τον κ. Πάντζα και κυρίως για το γεγονός ότι αποτελεί 
κοινό στόχο, η υποστήριξη του μαζικού αθλητισμού και των 
ερασιτεχνικών σωματείων με κάθε μέσο, καθώς και η δημι-
ουργία ασφαλών και κατάλληλων χώρων άθλησης. 

Ταΐστρες για τα αδέσποτα 
ζώα τοποθέτησε 

ο Δήμος Αχαρνών

Σε τοποθέτηση ταϊστρών προχώρησε ο Δήμος Αχαρνών 
προκειμένου να βρίσκουν τροφή και νερό τα αδέσποτα ζώα. 

Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Αχαρνών μεριμνεί για την 
σίτιση των αδέσποτων ζώων τοποθετώντας ταΐστρες σε διά-
φορα σημεία της πόλης. 

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυ-
πηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνης Παλιούρας, η εγκατάστα-
ση ταϊστρών έχει ολοκληρωθεί στην Κεντρική Πλατεία των 
Αχαρνών, στην πλατεία του Δημαρχιακού Μεγάρου, στην 
πλατεία Καράβου και τις επόμενες ημέρες θα γίνει και σε πε-
ρισσότερα σημεία του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με τις κατα-
γραφές και αναφορές για την παρουσία αδέσποτων ζώων. 

Ο Δήμος Αχαρνών, προκειμένου να συμβάλει, στην αντι-
μετώπιση του σοβαρού προβλήματος της διαχείρισης των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σχετικά με την τύχη, φροντίδα και προστασία των 
ζώων, συνεργάζεται με το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης 
Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.). 

Σε περίπτωση που κάποιος δημότης του Δήμου Αχαρνών 
εντοπίσει τραυματισμένο ζώο ή θεωρεί ότι ένα αδέσποτο ζώο 
χρήζει βοήθειας, τότε μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα 
Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Αχαρνών στο τηλέφωνο: 210-4015451 τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Το πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης και γενικά η οικονομι-
κή κατάσταση του Δήμου Αχαρνών ήταν το αντικείμενο της συ-
νάντησης που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός με τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης κ. Γιάννη Μπαλάφα. 

Το πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης είναι αυτό που θα δώσει 
τη λύση στο χρόνιο οικονομικό πρόβλημα του Δήμου Αχαρνών, 
το οποίο οφείλεται, στον υψηλό δανεισμό, στις ληξιπρόθεσμες 

οφειλές προς τρίτους και στο ταμειακό έλλειμμα του Δήμου 
Αχαρνών όπως έχει αποτυπωθεί σε ελέγχους ορκωτών λογιστών 
για τις χρήσεις 2005-2006 και την περίοδο 1-21/1/2007 (1ος 
έλεγχος) καθώς και τα έτη 2013-2014 (2ος έλεγχος) . 

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. 
Μπαλάφας είναι ο καθ’ ύλη αρμόδιος υφυπουργός για τα θέματα 
των ΟΤΑ και όπως είχε δηλώσει έπειτα από την υπογραφή της 
απόφασης για την ένταξη του Δήμου Αχαρνών στο οικονομικό πα-
ρατηρητήριο: «δεν πρόκειται για μνημόνιο με την αρνητική φόρ-
τιση του όρου, αλλά για πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης του 
Δήμου Αχαρνών. Πρόκειται για μια συμφωνία του δήμου και του 
υπουργείου να βρεθούν λύσεις για την εξυγίανση των οικονομι-
κών των ΟΤΑ, όπου βασικό στοιχείο θα είναι η προάσπιση των θέ-
σεων εργασίας και η προστασία των κατοίκων. Βλέπουμε ότι οι εν 
ενεργεία δήμαρχοι προσπαθούν να νοικοκυρέψουν τους δήμους 
τους και είναι αρκετά συνεργάσιμοι με το υπουργείο, καθώς διαπι-
στώνουν ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να τους στηρίξουμε»

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ενημέρωσε τον κ. Υφυπουργό για τη συ-
νεργασία των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών με τις υπηρεσίες 
του Υπουργείου και μετά τη το πέρας της συνάντησής τους δή-
λωσε: «Τόσο εγώ όσο και η ηγεσία του υπουργείου, βλέπουμε 
την ένταξη του Δήμου Αχαρνών σε πρόγραμμα οικονομικής εξυ-
γίανσης σαν ευκαιρία για να βάλουμε τάξη στα οικονομικά του 
Δήμου Αχαρνών, επουλώνοντας οικονομικές “πληγές” πολλών 
ετών. Η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, καθώς και τεχνική 
αλλά και ηθική στήριξη στον Δήμο Αχαρνών ώστε να «ορθοποδή-
σει» οικονομικά».

Στη σύσκεψη του Δημάρχου Αχαρνών με τον Δ/ντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ

Βρέθηκε λύση στο θέμα χρεώσεων 
αποχέτευσης στους Θρκ/νες

Λύση δόθηκε στο θέμα των χρεώσεων τελών αποχέτευσης σε 
νοικοκυριά στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, ύστερα από τη σύ-
σκεψη του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού με τον Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ κ. Γιάννη Μπενίση. 

Η ΕΥΔΑΠ θα προχωρήσει σε αναστολή των χρεώσεων τελών απο-
χέτευσης για νοικοκυριά στην περιοχή των Θρακομακεδόνων που 
δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης, μέσω συγκεκρι-
μένης διαδικασίας που θα διασφαλίζει ότι τα νοικοκυριά αυτά θα 
συνδεθούν σύντομα.

Ο Δήμος Αχαρνών τόσο σε συναντήσεις με διευθυντικά στελέ-
χη της ΕΥΔΑΠ, όσο και εγγράφως, είχε ζητήσει την αναστολή των 
χρεώσεων του τέλους αποχέτευσης για νοικοκυριά που δεν έχουν 
συνδεθεί στο δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή των Θρακομακεδό-
νων εωσότου ολοκληρωθεί η σύνδεση τους.

Κοινή συνισταμένη των απόψεων του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάν-
νη Κασσαβού και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ κ. Γιάννη 
Μπενίση είναι ότι η λύση στο θέμα που έχει προκύψει πρέπει να 
περιέχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

- να διαφυλάσσονται τα συμφέροντα των καταναλωτών – δη-
μοτών 

- να αναδεικνύεται ο κοινωφελής χαρακτήρας της ΕΥΔΑΠ 
- να προστατεύεται το περιβάλλον από την μόλυνση του υπόγει-

ου υδροφορέα. 
Στη σύσκεψη παραβρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής Έργων Απο-

χέτευσης της ΕΥΔΑΠ κ. Κων/νος Βουγιουκλάκης, η Διευθύντρια 

Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ κα Στέλλα Πολιτάκη, ο Αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών κ. Παναγιώτης 
Πολυμενέας και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Θα-
νάσης Κατσιγιάννης. 

Εκτός από το θέμα των χρεώσεων αποχέτευσης στην περιοχή των 
Θρακομακεδόνων, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ζή-
τησε από τον κ. Μπενίση να προχωρήσει η ΕΥΔΑΠ στην παραλαβή 
του δημοτικού δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Βαρυμπόμπης 
και την επέκταση του δικτύου της σε άλλες περιοχές στον Δήμο 
Αχαρνών.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε και το αίτημα του Δήμου Αχαρνών να 
ανασταλεί η απαίτηση καταβολής του τέλους 22% επί του κόστους 
του έργου, για το δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή των Θρακο-
μακεδόνων με δεδομένα, την οικονομική κατάσταση του Δήμου 
Αχαρνών αλλά κυρίως ότι το έργο έχει κατασκευαστεί από πόρους 
της ΕΕ - οπότε και δεν μπορεί να μετακυλήσει καμία χρέωση για 
το έργο προς τους χρήστες του. Για το θέμα αυτό συμφωνήθηκε 
να διερευνήσει η ΕΥΔΑΠ τη δυνατότητα κατάργησης της απαίτησης 
του 22% με Νομοθετική Ρύθμιση.

Μετά το πέρας της σύσκεψης ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός δήλωσε: 

«Η ΕΥΔΑΠ διαμέσου του Διευθύνοντος Συμβούλου της κ. Γιάννη 
Μπενίση και των Διευθυντικών Στελεχών, επέδειξε το κοινωφελές 
και κοινωνικό της «πρόσωπο» και έκανε δεκτό το αίτημα του Δήμου 
Αχαρνών και των κατοίκων των Θρακομακεδόνων για αναστολή των 
χρεώσεων του τέλους αποχέτευσης για νοικοκυριά που δεν έχουν 
συνδεθεί στο δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή των Θρακομακεδό-
νων. Σκοπός μας είναι, σε σύντομο χρονικό διάστημα τα νοικοκυριά 
στην περιοχή των Θρακομακεδόνων να συνδεθούν στο δίκτυο απο-
χέτευσης, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία του περιβάλλο-
ντος από τη μόλυνση του υπόγειου υδροφορέα που προκαλεί η 
χρήση ανοιχτών βόθρων. Προς τούτο ο Δήμος Αχαρνών έχει ήδη 
από καιρού δρομολογήσει τη δημοπράτηση έργου συνδέσεων, το 
οποίο θα δημοπρατηθεί μέσα στον Νοέμβριο του 2016» 

Για να πραγματοποιηθεί η αναστολή των χρεώσεων του τέλους 
αποχέτευσης, οι ιδιοκτήτες των οικιών στην περιοχή των Θρακο-
μακεδόνων θα πρέπει, να έχουν ήδη καταθέσει ή να καταθέσουν 
νέα αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης προς την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών προσκομίζοντας αντίγραφο του Λο-
γαριασμού της ΕΥΔΑΠ. Καταθέτοντας την αίτηση θα ενημερωθούν 
και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Εποικοδομητική συνάντηση με το Υφυπουργό 
 Εσωτερικών είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών
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Τέλος στο τραπεζικό απόρρη-
το για χρηματοοικονομικούς 

λογαριασμούς
Νόμο του Κράτους αποτελεί εδώ και λίγα 24ωρα (Νόμος 

4428/2016) η Πολυμερής Συμφωνία για την Αυτόματη Ανταλλα-
γή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών του Οργα-
νισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

Η Συμφωνία προβλέπει ότι η Ελλάδα, όπως και οι λοιπές συμμε-
τέχουσες στη Συμφωνία χώρες, θα λαμβάνει από χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα και αυτομάτως θα ανταλλάσσει με τους εταίρους 
(που συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών), κατά περίπτω-
ση, σε ετήσια βάση, χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με 
όλους τους Δηλωτέους Λογαριασμούς, που προσδιορίζονται από 
τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στη βάση κοινών κανόνων.

Στις πληροφορίες αυτές συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι, 
τα μερίσματα, το υπόλοιπο λογαριασμού, τα έσοδα από 
ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα, τα έσοδα από πωλήσεις 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και τα λοιπά 
έσοδα που προκύπτουν σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία που 
τηρούνται σε λογαριασμό ή πληρωμές που γίνονται σε σχέση 
με το λογαριασμό.

Ο όρος «Δηλωτέος Λογαριασμός» σημαίνει λογαριασμούς 
που τηρούνται από φυσικά πρόσωπα ή οντότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευμάτων (trusts) και των 
ιδρυμάτων.

Ως προς τον προσδιορισμό των Δηλωτέων Λογαριασμών γίνε-
ται διάκριση μεταξύ Ατομικών Λογαριασμών και Λογαριασμών 
Οντοτήτων, καθώς και διάκριση μεταξύ Προϋπαρχόντων και 
Νέων Λογαριασμών, αναγνωρίζοντας ότι είναι πιο δύσκολο και 
δαπανηρό για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λάβουν πλη-
ροφορίες από τους υφιστάμενους δικαιούχους λογαριασμού σε 
σχέση με το να ζητούν τέτοιες πληροφορίες κατά το άνοιγμα 
του λογαριασμού.

Ως Προϋπάρχοντες Λογαριασμοί νοούνται οι Χρηματοοικονο-
μικοί Λογαριασμοί που τηρούνται σε Δηλούντα Χρηματοπιστω-
τικά Ιδρύματα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Για Προϋπάρχοντες Ατομικούς Λογαριασμούς τα Χρηματο-
πιστωτικά Ιδρύματα απαιτούνται να επανεξετάσουν λογαρια-
σμούς χωρίς εφαρμογή οποιουδήποτε κατώτατου ορίου.

Οι κανόνες διακρίνουν μεταξύ Λογαριασμών Υψηλότερης Αξί-
ας (λογαριασμός με συνολικό υπόλοιπο ή αξία που υπερβαίνει 
το ποσό του 1.000.000 δολαρίων ΗΠΑ) και χαμηλότερης αξίας 
(λογαριασμός με συνολικό υπόλοιπο ή αξία που δεν υπερβαίνει 
το ποσό του 1.000.000 δολαρίων ΗΠΑ).

Στην περίπτωση Λογαριασμών Χαμηλότερης Αξίας, οι κανόνες 
προβλέπουν τη διενέργεια του ελέγχου διεύθυνσης μόνιμης 
κατοικίας ή άλλως προβλέπουν ότι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύ-
ματα θα χρειαστεί να προσδιορίσουν την κατοικία του Δικαι-
ούχου Λογαριασμού στη βάση της εξεύρεσης σχετικών ενδεί-
ξεων.

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

       ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  
       ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 

    ΖΗΤΗΜΑΤΑ

    ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Είναι, φυσικά, αυτονόητο δικαίωμα του καθενός να πιστεύει σε 
μια ιδέα, να έχει την δική του άποψη και θέση για διάφορα θέματα 
και να ακολουθεί είναι τρόπος ζωής. Η διαφορά είναι στην πίστη 
και την νοοτροπία που έχει εμπεδωθεί στους «πολύ προοδευτικούς 
αριστερούς» ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια, ότι οι απόψεις και 
οι ιδέες του είναι απόλυτα ταυτισμένες με το δίκαιο και ότι ΜΟΝΟ-
ΠΩΛΟΥΝ την προοδευτικότητα. 

Θεωρούν ότι είναι «μαγκιά τους» να επιβάλλουν την άποψη τους 
στο κοινωνικό σύνολο… για να το «σώσουν» από το «σκοταδισμό». 
Αν κάποιος δεν συμφωνεί και δεν ενστερνίζεται τις απόψεις τους 
και την στάση ζωής τους θα υποστεί σίγουρα ιδεολογικό «μπούλιγκ» 
ότι είναι περίπου βλάκας, «συντηρητικός, οπισθοδρομικός, εθνικι-
στής, ρατσιστής και άλλα διάφορα που τελειωμό δεν έχουν.

Αυτή ακριβώς η νοοτροπία και ιδέα περί προοδευτικότητας έκανε 
τον υπουργό παιδείας, κ. Φίλη να μας «συμβουλεύσει» να μην χαϊ-
δεύουμε τα παιδιά μας με φράσεις όπως «βασίλισσά μου», «πρίγκιπα 
μου» κλπ. Επί πλέον με τις αποφάσεις του και τις δηλώσεις του 
σχετικά με την εκκλησία λειτουργεί ως «λαγός» για να απασχολήσει 
τους Έλληνες και να αποσπάσει την προσοχή τους από την πολύ 
δύσκολη κατάσταση που έχει βρεθεί η χώρα. Ταυτόχρονα με τον 
τρόπο αυτό εκφράζει ξεκάθαρα τον ιδεολογικό φασισμό της «Αρι-
στεράς και της Προόδου» 

Διότι ως υπουργός Παιδείας των Ελλήνων δεν εκφράζει άποψη 
σε θέματα πολιτικής πρακτικής και δεν νομοθετεί ώστε να λυθούν 
εκπαιδευτικά θέματα και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών, 
αλλά χρησιμοποιεί τις δημόσιες δομές ώστε να επιβάλλει τις προ-
σωπικές του απόψεις και θεωρίες για το τι πρέπει να πιστεύουν οι 
πολίτες και ποια στάση πρέπει να κρατούν σε πολύ ουσιαστικά και 
ευαίσθητα θέματα, όπως απέναντι στη θρησκεία, την οικογένεια, τη 
φιλία, την αγάπη, σε θέματα συνείδησης και ταυτότητας, δηλαδή, 
που οδηγούν σε χειραφέτηση των νέων. Τέτοιου είδους παρεμβά-
σεις χρησιμοποιούνται για καθοδήγηση και χειραφέτηση μόνο από 
φασιστικά καθεστώτα και όχι από Δημοκρατίες. 

Στις Δημοκρατίες ο υπουργός παιδείας πρέπει να γνωρίζει ότι εί-
ναι αιρετός πολίτης στη συγκεκριμένη θέση και να έχει απόλυτη 
αίσθηση του χρέους του ότι είναι εκεί για να εξυπηρετεί την θέλη-
ση της πλειοψηφίας του λαού. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει σήμερα 
Έλληνας που να επιθυμεί να διδαχθεί το παιδί του στο δημόσιο 
σχολείο… τα ενενήντα εννέα, ή διακόσια εννέα ή χίλια κοσμητικά 
επίθετα του Αλλάχ.

Οι κύριοι του «πολύ προοδευτικού» ΣΥΡΙΖΑ ή θα αποκτήσουν δη-
μοκρατική συνείδηση για να είναι σαφείς οι προθέσεις τους, ή ας 
αλλάξουν το «Συνασπισμό της Αριστεράς», σε «Συνασπισμό φασι-
στικής Αριστεράς».

Πρωτοβουλία Ευρώπη Κοσμίδη για την 
ανάπλαση της πλατείας Καράβου

Μοιάζει ξεκομ-
μένη από οτιδή-
ποτε της προσέδι-
δε έναν κεντρικό 
χαρακτήρα και ας 
είναι η δεύτερη 
πιο πολυσύχναστη 
πλατεία στο κέντρο 
των Αχαρνών. Η 
πλατεία Καράβου, 
τόπος συνάντησης 

και σημείο αλλοτινών πολλαπλών διαδρο-
μών είναι σήμερα εγκαταλελειμμένη και 
αφημένη στην τύχη που της επιφυλάσσει ο 
χρόνος, η κρίση και η αδιαφορία των διοι-
κούντων και μη…

Βρίσκεται στο σταυροδρόμι που ενώνει 
τρεις περιοχές και καθημερινά διασχίζεται 
από δεκάδες επισκέπτες, καθώς διαθέτει το 
κεντρικό υποκατάστημα της Εθνικής Τράπε-
ζας και κόμβο λεωφορείων. Μέχρι και σήμερα 
αποτελεί σήμα κατατεθέν των Αχαρνών, αν 
και εμφανώς αφημένη στο έλεος της εποχής.

Έχοντας σημαντικές παιδικές αναμνή-

σεις από την πλατεία Καράβου, η Ευρώπη 
Κοσμίδη, πολιτευτής της ΝΔ, πολιτικός μη-
χανικός και, κυρίως, κάτοικος της περιοχής 
αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία για 
την αναδόμηση και ανάδειξη της δεύτερης 
μεγαλύτερης πλατείας της πόλης.

«Η δική μου ανάμνηση από την πλατεία εί-
ναι τα γέλια που κάναμε στην πρότυπη πε-
ριφραγμένη παιδική χαρά της. Ήταν ευτυχία 
όταν βρισκόμαστε απογεύματα, πρωινά Κυ-
ριακής, καθημερινές που ξεκλέβαμε και τρέ-
χαμε στην πλατεία… Τώρα, με λύπη, βλέπω, 
την κατάντια της, μια κατάντια που την έφε-
ρε προφανώς η αδιαφορία μας» σημειώνει.

Η ίδια δηλώνει πρόθυμη να συμβάλλει 
με οποιοδήποτε τρόπο στην ανάπλασή της 
και καλεί δημοτική αρχή και τεχνικά γρα-
φεία της περιοχής να συνεργαστούν: «Είμαι 
στην διάθεση του δημάρχου και καλώ και 
όσους άλλους πολιτικούς μηχανικούς και 
κατασκευαστές διαθέτει αυτός ο δήμος 
να συμβάλλουμε σε οτιδήποτε χρειάζεται 
απαιτείται (από μελέτες διαρρύθμισης μέ-
χρι υλικά ανακατασκευής) προκειμένου να 

αναδειχθεί ξανά η ιστορία αλλά και η σωστή 
χρήση της πλατείας Καράβου» υπογραμμί-
ζει και προσθέτει: «Τα ανταποδοτικα οφέλη 
μιας τέτοιας κίνησης θα είναι πολλαπλάσια 
για τον τόπο μας, συνεπώς και για εμάς που 
ζούμε σε αυτόν…»       Πηγή : Δυτική Όχθη.

Ο ιδεολογικός φασισμός της αριστεράς...
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Χριστόφορος 
Τεγερµεντζίδης

Τάσος 
Βαρελάς

Έρευνα, επιμέλεια και παρουσίαση από τον Τάσο Βαρελά με τη συνεργασία του συνθέτη Χριστόφορου Τεγερμεντζίδη, τακτικό μέλος της Ένωσης 
Ελλήνων Μουσουργών. Η στήλη αυτή είναι ανοιχτή σε παρατηρήσεις, προτάσεις και συνεργασίες, προσθήκη νέου υλικού, 

φωτογραφιών ή συμπλήρωση από τυχαίες ή λόγω άγνοιας παραλείψεις ονομάτων και  γεγονότων μέσω του e-mail: tassosvarelas@gmail.com

Η µουσική δεν είναι ένας 
κόσµος κωδικοποιηµένος 
και ιεραρχικά οργανωµένος 
αλλά ένας κόσµος όπου 
πράγµατι, οι άνωθεν και 
κάτωθεν δρόµοι δεν είναι 
παρά ένας, διαβάζουµε στη 
συλλογή κείµενων «Βίος 
και σταδιοδροµία» του Ιάν-
νη Ξενάκη (1922-2001).

Ο αιώνας που πέρασε 
πήρε τη θέση του στην ιστορία σαν αιώνας της 
∆ιαστηµικής εποχής, της Πυρηνικής ενέργειας, 
της Τζαζ, των µεγάλων γεγονότων και επιστηµο-
νικών ανακαλύψεων.

Στη διάρκειά του η µουσική χαρακτηρίζεται από 
τη µεγάλη ποικιλία ρυθµικών συστηµάτων και 
την απελευθέρωση του ρυθµού από τη Ιάννης 
Ξενάκης «τυραννία» του µέτρου.

Τρεις παράλληλες πορείες ακολούθησε η µου-
σική στον αιώνα που πέρασε.

Η λαϊκή – παραδοσιακή µουσική, η σύγχρονη 
µουσική µε λαϊκό υπόβαθρο και ο δωδεκαφθογ-
γισµός.

Οι Ράγες των Ινδών, τα Μουγκάµ των Αζέρων, 
οι Ασούγκες των Αρµένιων, τα κρουστά των τρο-
πικών της Αφρικής, το Ινδονησιακό Γκάµελαν 

(Gamelan), οι µουσικές του Γιαπωνέζικου θέα-
τρου «Καµπούκι».

 Τα έργα «Soros» και 
«Bachianas Brasileiras» του 
Heitor Villa-Lobos (1887-
1959), είναι επηρεασµένα 
από Βραζιλιάνικους ρυθµούς 
και µελωδίες µε τάσεις προς 
τη πολυτονικότητα (όπερες, 
µουσική για µπαλέτα, συµ-
φωνίες, συµφωνικά ποιήµατα, 
κοντσέρτα, έργα για πιάνο, 
κιθάρα κ.α.).

 Οι πρωτοπόρες ιδέες που έσπρωξαν µπροστά 
τη µουσική κουλτούρα στη δύσκολη εποχής µας, 
την έφεραν σε επαφή µε τα έθιµα και τις παρα-
δόσεις της Λαϊκής και Κλασσικής ενός ένδοξου 

παρελθόντος των Sergei 
Rachmaninov (1873-
1943) και Heitor Villa-
Lobos Sergei Prokofiev 
(1891-1953), Dimitri 
Shostakovich (1906-1975) 
και Igor Stravinsky (1882-
1971), Arthur Honegger 
(1892-1955) και Bela 
Bartok (1881-1845), Leos 

Yanatsek (1854-1928) και George Gershwin 
(1898-1937), Vila Lobos και Αράµ Χατσατουριάν 
(1903-1978)…

Sergei Rachmaninov Το 
Παρίσι σηµαντικότερο κέ-
ντρο της νέας τεχνοτρο-
πίας του συµβολισµού, 
κέντρο µόδας, ζωγραφικής 
και µουσικής δηµιουργί-
ας µε τον Claude Debussy 
(1862-1918), εκπρόσωπο 
του µουσικού εµπρεσιονι-
σµού. 

Τους ζωγράφους Claude 
Monet (1840-1916), 

Camille Pissaro (1830-1903), Pierre Renoir (1841-
1919), Edgar Degas (1834-1917), Alfred Sisley 
(1839-1899)…

Τους ποιητές Stephane Mallarme (1812-1898), 
Paul Verlaine (1844-1895), Charles Baudelaire 
(1821-1867), Cuillanme Apollinaire (1880-1918), 
τον αντικοµφορµισµό του Erik Satie (1866-1925) 
και της πρωτοποριακής του οµάδα των «έξι». 

Στο άρθρο του Henry Caule «Οι πέντε Ρώσοι, οι 
έξι Γάλλοι και ο Erik Satie» περιγράφεται η φιλία 
και το κοινό γούστο που ενώνει καλλιτέχνες µε 
αγάπη για το µιούζικαλ, τη τζαζ και το χιούµορ, 

αλλά και την αντίδραση 
στο Λυρισµό και το Βα-
γκνερισµό τονίζοντας 
ταυτόχρονα την ένωσή 
τους αυτή, σε αντιπα-
ράθεση µε τη διαφορε-
τικότητα του χαρακτήρα 
τους. 

Η ιµπρεσιονιστική ζω-
γραφική εξάσκησε κι 
αυτή την επίδρασή της 
για τη διαµόρφωση της 
τέχνης του Debussy.

Ο Claude Monet, o Renoir, o Sisley, ο Pissaro 
ζήτησαν να συµβιβάσουν τη πρόθεση τους να 
ζωγραφίζουν τη νεώτερη ζωή µέχρι και σ΄ αυτές, 
τις πιο πεζές µορφές της.

Ενδιαφερόµενοι για όλα τα στοιχεία της κανονι-
κής ζωής, τόσο για τη βιοµηχανοποιηµένη φύση, 
όσο και για τη φύση που άφησε αµετάβλητη ο 
άνθρωπος, τόσο για την ατµοµηχανή ή ένα ερ-
γοστάσιο, όσο και για ένα δέντρο Stephane 
Mallarme ή ένα άλογο, κατέληγαν να εξετάζουν 
σε κάθε αντικείµενο τη γραµµή, συχνά κακόµορ-
φη ή χυδαία παρά το χρώµα.

Όχι µαύρη σκιά! Κάθε σκιά έχει το χρώµα της, 
χωρίς τεχνητό φωτισµό στο εργαστήρι της ζω-
γραφικής.

Όχι µείγµατα χρωµάτων πάνω στη παλέτα, που 
εύκολα στρέφονται σε σκοτεινό φόντο ή ορίζοντα.

Προτιµούνται οι αγνοί τόνοι που τοποθετούνται 
ένας πάνω στον άλλο στο πανί και που συγχω-
νεύουν το µάτι και ενώνουν όταν προσβλέπεις σ’ 
αυτούς, αποµακρύνοντας ταυτόχρονα την αρχή 
της «κηλίδας» του ισχυρού κλασσικού συστήµα-
τος, βγάζοντας τις ανωµαλίες που προκύπτουν 
µέσα στις αρµονικές συνθέσεις και τις ασυνήθι-
στες µετακοµίσεις των φωνών.

συνεχίζεται…

ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ (µέρος 1ο)
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Φίλες και φίλοι,
Τα προγράµµατα «Άθληση για Όλους» πραγµατοποιούνται µε επι-

τυχία στον ∆ήµο Αχαρνών για 3η συνεχόµενη χρονιά. Αφορούν άτο-
µα κάθε ηλικίας και δίνουν την ευκαιρία σε µικρούς και µεγάλους 
συµπολίτες µας να ασχοληθούν µε το άθληµα της αρεσκείας τους.

 Έχοντας αποκοµίσει την εµπειρία δυο ετών στην πραγµατοποί-
ηση των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» στον ∆ήµο Αχαρνών, 
έχουµε παράλληλα ι διαπιστώσει την αυξανόµενη ανάγκη των δη-
µοτών - και κυρίως των παιδιών - για την εύρεση αξιόπιστων υπη-
ρεσιών άθλησης. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών µέσω του Νοµικού του Προσώπου «∆ηµοτική 
Φροντίδα Αχαρνών» προσφέρει προσιτή και ασφαλή άθληση σε λειτουργικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις και υπό την καθοδήγηση έµπειρων καθηγητών φυσικής αγωγής και προ-
πονητών. 

Θέσαµε από την αρχή της θητείας µας σε πρώτη προτεραιότητα τα νέα παιδιά και την 
εξεύρεση τρόπων άθλησης και πλέον έχουµε αποκτήσει µια δυναµική που µας επιτρέπει 
να εξυπηρετούµε πάνω από χίλια παιδιά και ηλικιωµένους και να είµαστε σε θέση να 
εφαρµόσουµε νέα και πρωτοπόρα προγράµµατα άθλησης.

Γιάννης Κασσαβός
∆ήµαρχος Αχαρνών

Η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών καλωσορίζει και φέτος τους πο-
λίτες στα προγράµµατα «Άθληση για Όλους». Μια εξαίρετη δράση 
που η ∆ιοίκηση και οι εργαζόµενοι της ∆Η.Φ. Α. στηρίζουν µε θέρµη 
και προθυµία. 

Οι συµµετοχή των συµπολιτών µας στα προγράµµατα «Άθληση για 
Όλους» ήταν µεγάλη, από την πρώτη µέρα που ενεργοποιήσαµε τα 
προγράµµατα. Καταφέραµε και ανταπεξήλθαµε σε κάθε ανάγκη και 
αυτό, αφενός µας δηµιουργεί ικανοποίηση, αφετέρου µας επιβάλ-
λει να «ξεπεράσουµε» και αυτή τη χρονιά τον εαυτό µας και να «δια-
τηρήσουµε» τον πήχη σε υψηλά επίπεδα. Η αξία και η χρησιµότητα 
του Αθλητισµού είναι γνωστή σε όλους. 

Ο Αθλητισµός είναι ένα “αγαθό” που θα πρέπει να είναι προσιτό σε όλους και αυτός είναι 
ο αντικειµενικός µας σκοπός.

Γιώργος ∆ασκαλάκης
Πρόεδρος ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών

 Τα προγράµµατα «Άθληση για Όλους» έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες άθλησης, των πολιτών κάθε 
ηλικίας.

Οι προπονητές και το υποστηρικτικό προσωπικό των προγραµµά-
των διαθέτουν επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση και είναι σε θέση 
να προσφέρουν υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες.

Η έναρξη εγγραφών για την νέα χρονιά είναι ταυτόχρονα και µια 
πρόσκληση σε οικογένειες, παιδιά και ηλικιωµένους να ασχοληθούν 
µε το άθληµα που επιθυµούν και να εντάξουν τον Αθλητισµό στην 
καθηµερινότητα τους.
     

Κων/νος Σασαρίδης
Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών

Υπεύθυνος Τµήµατος Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων
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 Παραδοσιακός γάμος στα Τρίκαλα για τον Νίκο και την Άννα 

Ο Νίκος Γκαγκαστάθης και η 
Άννα Τριανταφυλλίδου είναι δύο 
παιδιά από την πόλη μας πολύ 
αγαπητά και γνωστά σχεδόν σε 
όλους. Μετρούν πέντε χρόνια 
σχέσης και αποφάσισαν πως 
ήθελαν να ενωθούν με τις ευλο-
γίες του Θεού γι’ αυτό κάλεσαν 
όσους τους αγαπούν στη γενέ-

τειρα του Δημοτικού Υπαλλήλου του 
Δήμου Αχαρνών. 

Το ταξίδι ξεκίνησε. Προορισμός 
τα Τρίκαλα. Ένα μέρος που αγαπά 
από παιδί, ένα μέρος που αγάπησε κι 
εκεί¬νη από την στιγμή που τον γνώ-
ρισε. 
Εκεί αποφάσισαν να δώσουν όρκους 

αιώνιας αγάπης, πίστης, αφοσίωσης. 
Ανάμεσα σε συγγενείς και καλούς φί-
λους, σε ένα παραδοσιακό γάμο που 
είχε πολύ γλέντι, χορό, τραγούδι αλλά 
πάνω απ’ όλα ευτυχία! 
Ευτυχία στα πρόσωπα όλων! Ευτυχία 

στα πρόσωπα των γονιών του γαμπρού, (πολύ γνωστοί 
στους καλοφαγάδες των Αχαρνών, ως η Επιχείρηση «Ο 
ΒΟΛΙΩΤΗΣ» στην πλατεία Αγίου Γεωργίου) και της νύ-
φης, ευτυχία στα αδέρφια τους, ευτυχία στους παππού-
δες, αλλά ευτυχία και στον άξιο Κουμπάρο τον Έκτορα 
Γκαγκαστάθη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τρικάλων σε κλίμα βαθειάς 

συγκίνησης. Το γλέντι που ακολούθησες, όμως, ήταν κυ-
ριολεκτικά τρικούβερτο με τα έθιμα να τηρούνται κατά 
γράμμα!!! 

Δεν υπήρξε κανείς που να μην χόρεψε όχι μόνο για να 
τιμήσει το νιόπαντρο ζευγάρι, αλλά γιατί πραγματικά 
όλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους!

Από τις Αχαρνές ανέβηκε πλήθος κόσμου, μεταξύ αυ-
τών οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γιώργος Σταύρου και Ελένη 
Σαχσανίδου, και οι Πρόεδροι ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκη 
και ΑΡΩΓΗΣ Νίκος Γκασούκας.

Η «Αχαρναϊκή», εύχεται στο νεόνυμφο ζεύγος, κατ’ αρ-
χήν καλούς απογόνους και όλοι τους η ζωή να είναι τόσο 
όμορφη, όσο και η ημέρα του γάμου των.
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Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η 4η συνάντηση απο-
φοίτων συμμαθητών του 1ου Λυκείου Αχαρνών του 
1990. Το ονόμασαν REUNION 2016, και πραγματο-

ποιήθηκε στο Varibopi Club, το βράδυ της Παρασκευής 14 
Οκτωβρίου 2016. 

Διοργανωτές άπαντες, όμως στην υποδοχή και στο συντο-
νισμό ξεχώρισαν δύο. Η Έφη Καβαλάρη και ο Σωτήρης Αλε-
πούς. Χαρά...γέλιο...έντονη συναισθηματική φόρτιση και μία 
ατμόσφαιρα που ανέδυε το «σαν να μην πέρασε μία μέρα».

Ένα συγκινητικό ταξίδι στο χρόνο και στις υπέροχες μαθητι-
κές αναμνήσεις με την υπόσχεση από όλους ότι κάθε χρόνο 
περισσότεροι - κάθε χρόνο και πιο ενωμένοι!!

Το παρόν έδωσαν, οι εξής: Καβαλάρη Έφη, Σωτήρης Αλεπούς 
, Τσιαπάρας Γιώργος, Καλογράνης Κώστας, Λέκκας Γιώργος, 
Παγώνας Σπύρος, Μασούρας Κώστας, Γκίκας Αντώνης, Βρετ-
τού Ελένη, Νίκα Κωνσταντίνα, Τσιφτελίδης Δημήτρης, Δημη-
τριαδη Ευγενία, Γιαννιός Αντώνης, Αρμένη Μαρία, Βασιλείου 
Φωφώ, Γιάππαπα Ρούλα, Αντωνοπούλου Μάγδα, Μαργαριτι-
δης Γεώργιος, Βακρινός Γιάννης, Φαμελίτης Ηλίας, Καπετάνι-
ου Σοφία, Κορδογιάννη Ελένη, Αλεπού Αλεξάνδρα, Καλπάκα 
Αριστέα, Βίδου Αθηνά, Χριστακόπουλος Παναγιώτης, Βουρ-
κουτιώτης Ιωάννης, Κιουτσικτσίδου Δώρα, Αποστολόπουλος 
Νίκος, Μαραθωνίτης Σπύρος, Τσιβερδή Γεωργία, Τσάμου Καί-
τη, Γκοτζαμπασοπούλου Κυριακή, Κουμπούρης Γιώργος, Δια-
μαντής Θωμάς, Μπίμπιζας Κώστας και κάποιοι ακόμα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα χρήματα που μαζεύτηκαν από 
όλους τους παρευρισκόμενους δόθηκαν με αγάπη στο Κέ-
ντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ». 

Το γλέντι και ο χορός κράτησε έως αργά τα μεσάνυχτα, ανα-
νεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη Χρονιά.

Περισσότερο φωτορεπορτάζ στο http://menidiatis.blogspot.gr

Ξεφάντωμα με ανθρωπιά! Η 4η Συνάντηση των 
συμμαθητών του 1ου Λυκείου της τάξης του 1990
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Ενημερωθείτε κάθε μέρα από το Διαδίκτυο στο http://menidiatis.blogspot.gr

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Συνάντηση για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου 
Αχαρνών πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Φροντί-
δας Αχαρνών κ. Γιώργος Δασκαλάκης, με τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο, Εντεταλμένο σε θέματα Αθλητισμού της Περιφέ-
ρειας Αττικής κ. Σπύρο Πάντζα. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η καταγραφή και η συ-
ντήρηση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων (κλειστών γυ-
μναστηρίων, γηπέδων κλπ) του Δήμου Αχαρνών, τους οποίους 
διαχειρίζεται η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών. 

Όπως ανέφερε ο κ. Δασκαλάκης στις προσθέσεις της δημο-
τικής αρχής και του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού, 
είναι η ενίσχυση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού για 
νέους, αλλά και η πραγματοποίηση αθλητικών δράσεων στους 
Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών. 

Ο κ. Δασκαλάκης δήλωσε ικανοποιημένος από τη συνάντηση 
με τον κ. Πάντζα και κυρίως για το γεγονός ότι αποτελεί κοι-
νό στόχο, η υποστήριξη του μαζικού αθλητισμού και των ερα-
σιτεχνικών σωματείων με κάθε μέσο, καθώς και η δημιουργία 
ασφαλών και κατάλληλων χώρων άθλησης. 

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε αγιιασμός στο 
Δημοτικό Ωδείο Αχαρνών με την ευκαιρία έναρξης της νέας 
περιόδου, παρουσία του διδακτικού προσωπικού, μαθητών και 
της Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Μαρία Ναυροζίδου. Μετά το πέ-
ρας του αγιασμού η Πρόεδρος μιλώντας στους παρευρεσκό-
μενους ευχήθηκε καλή χρονιά και ότι θα σταθεί αρωγός στην 
προσπάθεια των μαθητών, την εξέλιξη του Δημοτικού Ωδείου 
και στις καινούργιες ιδέες που προσπαθούμε μαζί με τους συ-
νεργάτες μου να τις στηρίξουμε, όπως π.χ. την νεοσύστατη 
Νεανική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου.

 Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθη-
κε αγιασμός των Καλλιτεχνικών Τμημάτων με την ευκαιρία 

έναρξης της νέας περιόδου, παρουσία του διδακτικού προσω-
πικού, μαθητών και της Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Μαρία Ναυ-
ροζίδου. Μετά το πέρας του αγιασμού η Πρόεδρος μιλώντας 
στους παρευρεσκόμενους τόνισε την σημασία της πολιτιστι-
κής εκπαίδευσης που παρέχεται στην νεολαία της πόλης μας 
και δήλωσε αισιό-
δοξη ότι η ανοδι-
κή πορεία που έχει 
αρχίσει στα τμήμα-
τα θα συνεχιστεί 
και φέτος. Ευχή-
θηκε καλή χρονιά 
και ότι θα σταθεί 
αρωγός στην όλη 
προσπάθεια προς 
όφελος των μαθη-
τών και της πολιτι-
στικής ανάπτυξης.
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων η Δημοτική 
Φροντίδα Αχαρνών διοργάνωσε μια εξαιρετική γιορτή αφιερω-
μένη στα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός επισκέφτηκε τον 
χώρο της εκδήλωσης και πέρασε από όλα τα τραπέζια των 
ηλικιωμένων, ανταλλάσοντας ευχές, εγκάρδιες χειραψίες και 
αγκαλιές με τους ηλικιωμένους, ενώ του δόθηκε η ευκαιρία να 
κουβεντιάσει μαζί τους σε κλίμα αμοιβαίας, αγάπης, συμπάθει-
ας και σεβασμού. 

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργος 
Δασκαλάκης καλωσόρισε τους καλεσμένους και υποσχέθηκε 

ότι τόσο αυτός όσο και η Διοίκηση της ΔΗΦΑ, με την υποστή-

ριξη του προσωπικού, θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τις προ-
σπάθειες για να προσφέρουν περισσότερες, πιο αξιόπιστες και 
πιο ποιοτικές υπηρεσίες στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών. Ευχαρί-
στησε θερμά το προσωπικό της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών 
για τον επαγγελματισμό, την εργατικότητα και κυρίως για την 
αγάπη και το μεράκι σε αυτό που κάνουν. 

Η ορχήστρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών 
(ΔΗ.Κ.Ε.Α) ανέλαβε τη διασκέδαση των μελών των ΚΑΠΗ με την 
βοήθεια του τραγουδιστή Θανάση Ευταξία ο οποίος συμμετείχε 
αφιλοκερδώς στην εκδήλωση. 

Με κατάνυξη, ευλάβεια και λαμπρότητα πανηγύρισε η Ιερά 
Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φυλής (Χασιάς). Χο-
ροστάτησε ο Μητροπολίτης Ωρωπού και Φυλής κ.κ. Κυπρια-
νός και συμμετείχαν πλήθος πιστών, δεκάδες κληρικών από 
την Ελλάδα και από το εξωτερικό και εκπρόσωποι του ελλη-
νικού κοινοβουλίου και της Δημοτικής Αρχής, με επικεφαλής 
του Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 14 
Οκτωβρίου με τον Αγιασμό και τον Μέγα Εσπερινό και ολο-
κληρώθηκαν το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 με τον Όρθρο, 
τη Θεία Λειτουργία και τη Λιτάνευση της ιεράς Εικόνας και 
των αγίων Λειψάνων το πρωί και τον Εσπερινό το απόγευμα.

Σύντομους χαιρετισμούς και ευχές απηύθυναν και οι Επίσκο-
ποι Διονύσιος από τη Ρουμανία και Άνθιμος από τη Μολδαβία, 
καθώς και ο Μητροπολίτης Πειραιώς και Σαλαμίνος, κ. Γερό-
ντιος, εκπροσωπώντας την Ιερά Σύνοδο.

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, 100 
μαθητές του Λυκείου Θρακομακε-
δόνων με τους συνοδούς καθηγητές 
τους, ξεναγήθηκαν στα πρώην βασι-
λικά κτήματα του Τατοΐου. Την ξενά-
γηση επιμελήθηκε η Ι.Λ.Ε.Α. με όλο το 
Διοικητικό και Επιστημονικό δυναμι-
κό της. Η Ι.Λ.Ε.Α. ευχαριστεί τους μα-
θητές, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και 
τα μέλη της Ξένια Ηλιάδη, Μαργαρίτα 
Κλαδιά, Πηνελόπη Δαμιανίδου.

Στην Τελετή λήξης της 14ης Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμο-
δοτών παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός. 

Η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών διορ-
γανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αι-
μοδοτών (ΠΟΣΕΑ) με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και ιδιωτών χορηγών. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός στον σύντομο χαι-
ρετισμό του στην εκδήλωση, ευχαρίστησε την κα Χάρις Μα-
τσούκα πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για την 
πρόσκληση και στο πρόσωπο του προέδρου της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών κου Χρήστου Πρωτόπαπα 
εξήρε την πρωτοβουλία της ομοσπονδίας για την πραγματοποί-
ηση της λαμπαδηδρομίας αιμοδοτών, που έχει σαν σκοπό τη δι-
άδοση του εθελοντισμού. 

Στα γραφεία του 
συλλόγου «Καπετάν Ευ-
κλείδης» Αχαρνών βρέ-
θηκε ο Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας, κ. Χρυ-
σόστομος Γ.Ο.Χ. μαζί με 
τον εφημέριο Μιχαήλ 
Κωνσταντινίδη, για την 
τέλεση Αγιασμού έπειτα 
από πρόσκληση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του 
συλλόγου. Στο σύντομο 
χαιρετισμό του ο Επίσκο-

πός μας, απευθυνόμενος στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου είπε: κρατήστε δυνατά τις παραδόσεις του έθνους και του 
πολιτισμού μας. Είμαστε χορτασμένοι από τα πολλά λόγια και 
αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε τον αληθινό Λόγο του Χριστού. 
Στους μικρούς μαθητές του χορευτικού, τόνισε χαρακτηριστι-
κά: το παιδί που σέβεται τον πατέρα και την μητέρα του, χα-
ράζει θετική και δημιουργική πορεία στη ζωή του.
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 29 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09.30 π.μ.,

 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 

στις Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Αδελφής και Θείας 

ΕΛΕΝΗΣ ΧΗΡΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 

 (Το γένος Χειλετζάρη, ετών 91)

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, 

Πατέρα, Υιού, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΚΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστάσιος και Σοφία, Αικατερίνη, Άννα

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Αναστάσιος Συκάς

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Ευχαριστούμε από καρδιάς, όλους όσους ανταποκρίθηκαν 

στο κάλεσμα μας και τίμησαν το ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 

που τελέσαμε την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016, 

στο Νέο Νεκροταφείο - Αχαρνών, για την ανάπαυση 

της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Συζύγου, 

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΓΛΟΥ

Η Οικογένεια Γιώργου Δασκάλογλου

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 29 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 8.30 π.μ. 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - 

Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής 

του πολυαγαπημένου μας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς και Θείας

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης και Ισιδώρα, Ιωάννα και Ηλίας Ανδριανόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος και Ηλίας, Γεώργιος και Ιωάννα, 

Γεώργιος, Κυριακή

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του Ναού

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 

Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΜΑΡΙΑΣ ΧΗΡΑΣ 
MIX. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

(Το Γένος Παναγιώτη Φυτά)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος και Αικατερίνη, Ελένη και Γεώργιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μιχαήλ, Μαρία, Μαριλία

Η ΑΔΕΛΦΗ: Αικατερίνη χήρα Αναστασίου Βλάχου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείου του ΛΟΥΤΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιάννης και Νάντια 

Η ΕΓΓΟΝΗ: Μαργιάννα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αφροδίτη χήρα Αθαν. Λαζάρου, 

Φανή και Σπύρος Κατάρας, Ελένη σύζυγος Μιχάλη Λαζάρου.

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 30 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - 

Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΒΑΪΤΣΑΣ (ΒΑΓΙΑΣ) 
ΧΗΡΑΣ ΒΑΣ. ΚΑΤΑΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα χήρα Θεοφ. Φυτά, Αγγελική και Γεώργιος 

Γεωργαντάς, Άννα χήρα Θεοδ. Αλεξάνδρου, Ιωάννα και Γεράσιμος 

Σταντάς, Χρήστος και Κυριακή Κατάρα, Γεώργιος και Αικατερίνη Κατάρα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε από καρδιάς, όλους όσους ανταποκρίθηκαν 

και παραβρέθηκαν την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Οκτωβρίου 2016 στο 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου — Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος και Δήμητρα Χατζησπύρου

Ευαγγελία και Πέτρος Καβαλλάρης 

Σοφία χήρα Αναστασίου Χατζησπύρου
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Ο ΑΛΙΣΤΡΑΤΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΠΡΑΣΣΑ 
που γεννήθηκε στην ΔΡΑΜΑ και κατοικεί στην ΔΡΑΜΑ και η ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗ 
ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΥΑΝΘΙΑΣ το γένος ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ, που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΔΡΑΜΑ θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΣΣΑ του ΑΓΓΕΛΗ και της ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ το γένος ΚΙΤΣΑ, 
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν 
σε γάμο που θα γίνει στο ΖΕΦΥΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 13 επί της οδού Ρωμυλίας 33 στην περιο-
χή Νεάπολη Αχαρνών, κατάλληλο για Φούρνο, έχει και τις προδια-
γραφές και μισές εργασίες. 
Τιμή ενοικίου σε λογικά πλαίσια. Τηλ. 210 2463517. 4Δ158 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ..μ. με τριφασικό ρεύμα σε μονοκαρ-
τοικία, περισσότερο για αποθηκευτικό χώρο, ή κατάστημα, επί της 
οδού Πολυγύρου 6. Τηλ. 6932 171188. 4Δ155.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι , 1ου ορόφου, στην περιοχή Αγίου 
Αθανασίου. Τηλ. 210 2443258 και 6973 952838. 4Δ155. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υπερυψωμένο ισόγειο διαμέρισμα 80 τ.μ. , με 2 υ/
Δ, σαλόνι – κουζίνα – μπάνιο, μπαλκόνι, με πρόσβαση στην αυλή, 
στην οδό Ηρακλείτου 33- Αχαρνές. Τιμή 330 ευρώ. . Τηλ. 6946 
297062. και 210 2463242. 4Δ54 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος κατάλληλος για Φροντιστή-
ρια, Ιατρεία, Γραφεία, κλπ. δίπλα στην Κεντρική Πλατεία, οδός 
Καποδιστρίου 3 στις Αχαρνές. Τηλ. 210 2460903. 6Δ154.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τ.μ. περίπου στο κεντρικό Μενί-
δι, Οδυσσέως 18, στον Ά πρώτο, ανακαινισμένο, με θωρακισμέ-
νη πόρτα ασφαλείας, διαμπερές, ευάερο και ευήλιο, με καινούρια 
τέντα, ενοίκιο 250 ευρώ. Τηλ. 210 2469673, 6973214792.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού και Γυμνασίου. Τιμές προσιτές! Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6946 941199. 4Δ155 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών, απόφοιτος του Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, παραδίδει μαθήματα Γαλλικών, σε ενήλικες και παι-
διά. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6976 389463. 4Δ155. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10Δ160 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ θετικών επιστημών, πτυχιούχος τμήματος Φυσικής 
Παν/μιου Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε Φυσική, 
Χημεία, Μαθηματικά και Βιολογία σε μαθητές όλων των τάξεων 
Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές. Δεκτά και Γκρουπ. Τηλ. 
6930 349730. 4Δ14 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 
6972 601252. 4Δ154. 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται από κάτοχο c2. Τηλ 
6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπειρη καθη-
γήτρια 30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 
6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητά εργασία, αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών ή ηλι-
κιωμένων, πρωινές ώρες. Τηλ. 6931 166968. 4Δ155. 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει την διανομή φυλλαδίων 
Τηλ 6974962940
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον καθαρισμό και 
περιποίηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων και οικοπέ-
δων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σόμπες . Τηλ. 210 2462553 ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κότες αυγοπαραγωγής στην τιμή των 8 ευρώ εκά-
στη, καθώς και αυγά οικολογικά, με ευρώ η καρτέλα. Τηλ. 6974 
537283. 6Δ160 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 15 στεμμάτων στην Κεφαλονιά. Περιοχή Αχνός , 
στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου – Σάμης. Τιμή 15.000 ευρώ. Τηλ. 
6983 517625. 4Δ154
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική μηχανή ραψίματος, για δερμάτινα είδη, σε 
τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210 2404963. 4Δ155.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΤΗΝ ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ. 
 ΤΗΛ. 6979 023643. 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ ΖΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΖΩΤΗ-ΓΑΖΩΤΡΙΑ, ΝΕΟ/Α 

ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟ/Η ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤRANSPORT 
ΓΙΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΚΑΦΩΝ. 

ΠΛΗΡΟΦ.: Κα Εύη – Καθημερινά από 13:00 έως 
16:00. ΤΗΛ.: 210 24 61 262 , 210 24 65 510 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δικηγορικό Γραφείο της ΕΡΙΕΤΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & των ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΤΩΝ της, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων Αχαρνών – Θρα-
κομακεδόνων, ανακοινώνει στους φίλους και πελάτες από τα…βορειοδυτικά ότι 
από την Δευτέρα 3/10/2016 θα λειτουργεί καθημερινά και στις ώρες από 17,00 
μμ. έως 20,00 μ.μ. (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) το νέο γραφείο /παράρτημα 
στους Θρακομακεδόνες στην οδό Θεσσαλονίκης αριθμ. 17, Τηλ. 210 -2432433.

Φυσικά, για όσους προτιμούν την…Αθήνα, το γραφείο στην Λεωφ. Αλεξάνδρας 
14, 1ος όροφος (Τηλ. 210=8236010 & 210-8236102, φαξ 210-82374380), συνε-
χίζοντας την πολύχρονη λειτουργία του, θα είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει 
καθημερινά από 09,00 π.μ. έως 14,00 μ.μ.

 ΕΡΙΕΤΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ
 e mail: exk@otenet.gr
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
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 

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

23/10/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κύπρου 52-54.. ΤΗΛ. 210 2400171 

24/10/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ 
Λεωφ. Θρακομακεδόνων 10. ΤΗΛ. 210 2443437

25/10/2016 ΤΡΙΤΗ ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 
Διαγόρα 30. ΤΗΛ. 210 2448558

26/10/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Ελ. Βενιζέλου 59. ΤΗΛ. 210 2448143
27/10/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 

Δεκελείας 70. ΤΗΛ. 210 2445844
28/10/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 

Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες. ΤΗΛ. 210 2430183
29/10/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ 

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 154. ΤΗΛ. 210 2434055
30 /10/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ 

Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 210 2462102
31/10/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ 

Κύπρου 76. ΤΗΛ. 210 2469800
1/11/2016 ΤΡΙΤΗ ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 

Λεωφ. Φιλαδελφείας 47. ΤΗΛ. 210 2440400-800
2/11/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83. ΤΗΛ. 210 2468376

3/11/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ 
Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 210 2462255

4/11/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 210 2477442

5/11/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Λεωφ. Δημοκρατίας 272. ΤΗΛ. 210 2310318

6/11/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Λεωφ. Καραμανλή 38-40. ΤΗΛ. 210 2446460

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 23 - 10 – 2016 Έως 06-11-2016
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Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
  Ενδοσκοπήσεις  Παιδο ΩΡΛ  Νευροωτολογία - 

 Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
 Έλεγχος ιλίγγου  Εμβοών 

-Αλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 Θεραπεία Ροχαλητού

 Διαταραχές φωνής  Αντιμετώπιση
 Δευτ. και Παρ.: 9.30-12.30 - Δευτ. έως Παρ. 17.30 - 21.00 

Φιλαδελφείας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673
Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

13674

Τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Οµοσπονδίας 
Στερεάς Ελλάδας, κ. Νίκο Σταθόπουλο υποδέχτη-
κε  την περασµένη εβδοµάδα, στο γραφείο του 
ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών -Εσόδων, 
Πολιτικής Προστασίας και πρόεδρος του Συνδέ-
σµου Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ) ∆ηµήτρης Καµπόλης. Οι 
δύο τους είχαν την ευκαιρία να µιλήσουν για θέ-
µατα που αφορούν το κυνήγι ενώ ο κ. Καµπόλης 
δέχτηκε τα θερµά συγχαρητήρια του κ. Σταθόπου-
λου για την αξιοζήλευτη δράση του Συνδέσµου 
Πάρνηθας. Μάλιστα ο αντιδήµαρχος ανταποκρί-
θηκε µε ευχαρίστηση στο αίτηµα του πρόεδρου 
της ∆΄ ΚΟΣΕ για ενίσχυση του απαραίτητου εξοπλι-
σµού της οµοσπονδίας.

Μετά την συνάντηση ο κ. Καµπόλης  δήλωσε : 
«Από το 2007 έχει ξεκινήσει µια άψογη συνεργα-
σία µε την Θηροφυλακή και την Κυνηγετική Οµο-
σπονδία Στερέας Ελλάδας (∆΄ ΚΟΣΕ) για την φύλα-
ξη της λαθροθηρίας και γενικότερα των θεµάτων 
που αντιµετωπίζει η Πάρνηθα και η ευρύτερη πε-
ριοχή. Ο Σύνδεσµος Πάρνηθας έχει δείξει µεγάλη 
αγάπη στο κοµµάτι αυτό και είµαστε πολύ κοντά 
στα προβλήµατα. Αυτή η συνεργασία θα συνεχι-
στεί και σε άλλους τοµείς. Ήδη βρισκόµαστε σε 
ανοιχτή επικοινωνία µε τους δήµους Φυλής, Ωρω-
πού, Αχαρνών και Ασπροπύργου για την πάταξη 
της λαθροθηρίας, της παράνοµης υλοτοµίας».

Συνάντηση ∆ηµ. Καµπόλη 
µε τον Πρόεδρο της Κ.Ο.Σ.Ε.
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Φίλες και φίλοι,

Ο τόπος  που παράγει πολιτισμό και  ανθρώπους  σκεπτόμενους, με αγάπη για τα γράμματα, 

την Τέχνη και τον Πολιτισμό, είναι ένας τόπος με προοπτική ανάπτυξης για το μέλλον.

Σκοπός των καλλιτεχνικών τμημάτων  της  ΔΗ.Κ.Ε.Α. είναι να διαφυλάξει την πολιτιστική κλη-

ρονομιά του τόπου μας, να διδάξει την αγάπη και τον σεβασμό για τα ήθη και τα έθιμα μας, 

να μας φέρει κοντά με τα παγκόσμια πολιτιστικά ρεύματα και τις Τέχνες, και τέλος, να βοηθή-

σει τα νέα παιδιά και τους ενήλικες να ανακαλύψουν την κλίση και τα ταλέντα τους μέσα από τον πολιτισμό. 

Και εφέτος, το ανανεωμένο και εμπλουτισμένο πρόγραμμα των καλλιτεχνικών τμημάτων της ΔΗ.Κ.Ε.Α, υπόσχε-

ται μία δημιουργική και γεμάτη καλλιτεχνική χρονιά σε όλους τους ενδιαφερόμενοι. 

Στόχος μας, να προσφέρουμε στον δημότη και τον μόνιμο κάτοικο του Δήμου μας, τη δυνατότητα δημιουργικής 

απασχόλησης για τον ίδιο και τα παιδιά του, να περάσει ευχάριστα και εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο του, 

να αποκτήσει μία ενδιαφέρουσα ασχολία που θα τον συντροφεύει και ταυτόχρονα θα του ανοίγει ένα παράθυρο 

στον κόσμο. Και κυρίως σε μία προσιτή τιμή για κάθε οικογένεια.

Εύχομαι σε όλους μας μία καλή και δημιουργική χρονιά.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Γιάννης  Κασσαβός

Φίλες και φίλοι

Θέσαμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  ως  πρωταρχικό στόχο τα πολιτιστικά δρώμενα της  πόλης μας  να γίνουν 

θεσμός στην ευρύτερη περιοχή και το πετύχαμε!

Για τρίτη συνεχή χρονιά συνεχίζουμε τα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου μας να τα έχουμε 

σε υψηλή προτεραιότητα. Πρωταρχικός στόχος λοιπόν η βελτίωση των υπηρεσιών σε όλα 

τα επίπεδα. Θέσαμε όλοι μαζί ως στόχο τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας να γίνουν 

θεσμός στην ευρύτερη περιοχή και το πετύχαμε. 

Αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή και είχατε ενεργή συμμετοχή σε δεκάδες

σειρές θεματικών ενοτήτων του πολιτισμού και αποδείξατε με την αγάπη σας 

ότι η ΔΗ.Κ.Ε.Α. ήταν η δική σας Πολιτιστική Έκφραση!

Πορευθήκαμε ΜΑΖΙ μέσα από την ανάγκη όσων αγαπούν και στηρίζουν το Δήμο μας, να αλλάξουν  τρόπο ζωής 

και να βελτιώσουν το πολιτιστικό, πνευματικό και γνωστικό επίπεδο τους.

Λάβατε μέρος σε   Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες ποιοτικής έντεχνης -λαϊκής και μοντέρνας   μουσικής, σε 

παραδοσιακές βραδιές, εκθέσεις, παρουσίαση μουσικοχορευτικών και θεατρικών  σχημάτων, και πολλά άλλα.

Αποδείξατε με την αγάπη σας  στη ΔΗ.Κ.Ε.Α,   ότι   η συμμετοχή σας στα πολιτιστικά δεν είναι  πολυτέλεια αλλά 

αναγκαιότητα.

Η ιδέα συνέχισης και αφοσίωσης   της ΔΗ.Κ.Ε.Α. είναι δικό σας, δημιούργημα και έτσι προχωράμε ΜΑΖΙ!

Μέσα από την ανάγκη  να στηρίξουμε τον πολιτισμό του Δήμου μας,  να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής και την 

καθημερινότητά μας και να βελτιώσουμε το πολιτιστικό, πνευματικό και γνωστικό επίπεδο της  περιοχής, ανα-

βαθμίσαμε  τα τμήματα μας. Το πετύχαμε ΜΑΖΙ!    Χάρη σε σας τα καταφέραμε!   Πετύχαμε ένα σημαντικό βήμα 

για   τη διατήρηση της παράδοσης. Στηριχθήκαμε στην αγάπη σας  και κατορθώσαμε κάτι πολύ όμορφο και  

σπουδαίο :  Να γίνει η ΔΗ.Κ.Ε.Α. σημείο αναφοράς  για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας. 

Όλα τα καλλιτεχνικά τμήματα και επιμορφωτικά προγράμματα  της  ΔΗ.Κ.Ε.Α. προσέφεραν γνώση, χαρά και 

διασκέδαση στους πολίτες μας 

Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. έγινε   η συνθετική ύλη   για την σύσφιξη των σχέσεων και το σημείο συνάντησης,  γνωριμίας, ανταλ-

λαγής απόψεων και σκέψεων του γείτονα, του φίλου, του συμμαθητή να καλύψουν  τον ελεύθερο χρόνο τους 

δημιουργικά - παραγωγικά και ωφέλιμα. 

Αφουγκραζόμαστε και υλοποιούμε κάθε σας πρόταση για την βελτίωση και τον εμπλουτισμό των νέων προ-

γραμμάτων. 

Σας  ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Η δική σας στήριξη, δύναμη συνέχειας. Η Πρόεδρος ΔΗ Κ.Ε Α  

Μαρία Χρ. Ναυροζίδου




