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«Όλα στο φως για τις παράνομες 
Ελληνοποιήσεις!!!»

Την πρόθεση της Δη-
μοτική Αρχής να υπάρ-
ξει πλήρη διαλεύκανση 
σχετικά με τις παράνο-
μες Ελληνοποιήσεις στο 
Δήμο Αχαρνών, επανέλα-
βε στο Δημοτικό Συμβού-
λιο ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Γιάννης Κασσαβός.

Όπως επεσήμανε ο 
έλεγχος γίνεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων και 
όχι από το Δήμο, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και με σεβασμό 
έναντι της εμπιστευτικότητας και έναντι των υπαλλήλων.

«Γίνονται τα πάντα τόσο σε επίπεδο Δημοτικής αρχής όσο και 
υπηρεσιακών παραγόντων. Όλα θα βγουν στο φως, η διοίκηση 
του Δήμου είναι μπροστά. Η υπηρεσία κάνει ότι μπορεί προκει-
μένου να διευκολύνει την έρευνα και να φτάσουν τα στοιχεία 
στα χέρια του εισαγγελέα. Ωστόσο, πρέπει να δείξουμε σεβασμό 
και, σε καμία περίπτωση, δε μπορούμε να σπιλώνουμε ανθρώ-
πους» σημείωσε.

Κατεδάφιση αυθαίρετων 
παραπηγμάτων στην οδό Κύπρου

Η Διεύθυνση Πο-
λεοδομίας, οι Τε-
χνικές Υπηρεσίες 
και η Διεύθυνση 
Καθαριότητας του 
Δήμου Αχαρνών 
με τη συνδρο-
μή της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, 
προχώρησε στην 
κατεδάφιση αυ-

θαίρετων παραπηγμάτων στην οδό Κύπρου και στον καθαρισμό 
των ακάλυπτων χώρων από μπάζα και άλλα υλικά. 
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Στο προσκήνιο έρχονται - για μια ακόμη 
φορά - με ερωτήσεις της κας Χριστο-
φιλοπούλου προβλήματα καθημε-

ρινότητας που ταλανίζουν τους κατοίκους 
των Αχαρνών. Προβλήματα που τέθηκαν 
εντόνως τόσο από τον Δήμαρχο Γιάννη Κασ-
σαβό, όσο και από όλους φορείς και συλλό-
γους των πολιτών του Δήμου, σε σύσκεψη 
με την Επικεφαλής της Δημοκρατικής Συ-
μπαράταξης και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Φώφη 
Γεννηματά στην πρόσφατη επίσκεψή της 
στις Αχαρνές. 

Η βουλευτής ήταν παρούσα στις συναντή-
σεις που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο 
της επίσκεψης, μεταφέροντας στη συνέχεια 
και σε επίπεδο κοινοβουλίου τα σημαντι-
κά αυτά προβλήματα που απασχολούν την 
Πόλη των Αχαρνών. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην εγκλη-
ματικότητα - παραβατικότητα, η κα Χριστο-
φιλοπούλου κατέθεσε ερώτηση προς τον 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, αναφέροντας ότι: «οι πολίτες 
των Αχαρνών έρχονται συνεχώς αντιμέτω-
ποι με εγκληματικές και παραβατικές συ-
μπεριφορές, με το μεγαλύτερο πρόβλημα 
να εντοπίζεται στις περιοχές:Αυλίζα, Άγιος 
Δημήτριος, Στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ, Αγία Άννα, 
Αγία Σωτήρα, την περιοχή του σιδηροδρομι-
κού σταθμού (οδός Κύπρου) και του Δημαρ-

χείου, όπου γίνονται καθημερινά εμπόριο 
και διακίνηση ναρκωτικών, οπλοχρησία καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας, διακίνηση πα-
ράτυπων μεταναστών, αμέτρητες κλοπές 
και διαρρήξεις αυτοκινήτων, σπιτιών και κα-
ταστημάτων, καύση καλωδίων, αρπαγές 
τσαντών, ηχορύπανση και διατάραξη κοι-
νής ησυχίας». Δραματική είναι η κατάσταση 
και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που διέρ-
χονται από το Δήμο με υπαρκτό κίνδυνο για 
την ασφάλεια και την υγεία όσων τα χρησι-
μοποιούν. 

Σε επόμενη ερώτησή της προς τον υπουρ-
γό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων η κα Χριστοφιλοπούλου έθε-
σε το ζήτημα της Ηχορύπανσης και Διατά-
ραξης ησυχίας. Αποτέλεσε, δε, ένα από τα 
προβλήματα που παρουσίασαν οι φορείς 
στη συνάντηση με την κα Γεννηματά, ζητώ-

ντας την άμεση παρέμβασή της για να υπάρ-
ξει νομοθετική ρύθμιση. 

Τα περιστατικά, όπως τονίζει, καταγγέλ-
λονται στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών και 
στη Γενική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής, ενώ 
έχουν κατατεθεί και σχετικά έγγραφα το-
πικών φορέων στις εκάστοτε ηγεσίες της 
ΕΛ.ΑΣ. και των αρμόδιων Υπουργείων. Ζητά, 
μάλιστα, να ενημερωθούν οι πολίτες, αν 
υπάρχει σχέδιο στο υπουργείο για την προ-
στασία των πολιτών και την ενίσχυση της 
αστυνόμευσης στο Δήμο Αχαρνών;

Η Τρίτη ερώτηση που κατέθεσε η κα Χρι-
στοφιλοπούλου- σε διάστημα λίγων ημε-
ρών-είχε να κάνει με την υπογραφή του 
Προεδρικού Διατάγματος για την τροποποί-
ηση της συστατικής πράξης του Κ.Α.Μ.Ε.Α. 
Αρωγή στις Αχαρνές. Βασική προϋπόθεση 
για να ξεκινήσει να λειτουργεί το Βαμβα-
κάρειο Ίδρυμα, το οποίο αν και έτοιμο εδώ 
και τρία χρόνια, δε λειτουργεί εξαιτίας της 
γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας της Πο-
λιτείας. 

Αναμφιβόλως για του κατοίκους τις πό-
λης μας, που καθημερινά βλέπουν την κα-
τάσταση να χειροτερεύει, η παραπομπή των 
παραπάνω προβλημάτων στη Βουλή, για συ-
ζήτηση και νομοθετική ρύθμιση, από την κα 
Εύη Χριστοφυλλοπούλου, αποτελεί μια νέα 
ελπίδα, ότι κάτι μπορεί να γίνει.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: 
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΛΟΠΕΣ-
ΛΗΣΤΕΙΕΣ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΑΡΩΓΗ - ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ 

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές 

Με τρεις σημαντικές ερωτήσεις της βουλευτού 
Περιφέρειας Αττικής Εύης Χριστοφιλοπούλου 

Μετά από πρόσκληση των Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αχαρνών 
& Ν.Ε. Βόρ. Αττικής ΠΑΣΟΚ και σε συνεργασία 
με την εκλεγμένη βουλευτή της Περιφέρειας 
Αττικής Εύης Χριστοφιλοπούλου, η Πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης Φώφη Γεννηματά επισκέφτηκε 
τις Αχαρνές την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016. 
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Ενθουσιώδης υποδοχή της Φώφης Γεννηματά στις Αχαρνές

Μήνυμα αισιοδοξίας 
και εμπιστοσύνης στην 
μεγάλη Δημ. Συμπαράταξη 
και Ελπίδας
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• Μην εκμεταλλεύεσαι την ανιδιοτελή καλοσύνη των συναν-
θρώπων σου. Αυτό δεν είναι εξυπνάδα αλλά απλή βλακεία. Προ-
σπάθησε να ανταποδίδεις τα ίδια όσο μπορείς. Αυτό γεννάει την 
αμοιβαία εκτίμηση και την στέρεα φιλία και εμπιστοσύνη. Πράγ-
ματα σπάνια στην εποχή μας. Μας έχουν κάνει οι εξουσίες άρπα-
γες παρά την θέληση μας.
• Με την είσοδο μας στο ευρώ από το 2002 και την άρση του πε-
ριορισμού της εξαγωγής συναλλάγματος, η χώρα απογυμνώθηκε 
από ευρώ γιατί διοχετεύτηκαν στην Ευρώπη ή στις υπεράκτιες τρά-
πεζες, είτε για λόγους ασφάλειας, είτε για να κρυφτούν τα μαύρα, 
τα κλεμμένα, οι μίζες κλπ. Αυτό δεν το είχαν προβλέψει οι τότε 
κυβερνήσεις μας, γι’ αυτό και σήμερα η χώρα έχει στεγνώσει από 
μετρητό, με συνέπεια, την ανεργία, τους δυσβάσταχτους φόρους 
και την εξαθλίωση.
• Για να σταματήσουμε την οικονομική μας καταστροφή και τυχόν 
επερχόμενη Εθνική συμφορά, πρέπει να επιστρέψουμε στο εθνικό 
μας νόμισμα με αυστηρότατους περιορισμούς εξαγωγής συναλλάγ-
ματος. Έτσι ο κόπος μας δηλαδή το εθνικό προϊόν ή το ΑΕΠ θα 
μείνει στην χώρα και θα μπορέσουμε να σταθούμε στα δικά μας πό-
δια. Αντί στη Βουλή μας να κοκορομαχούν ρητορεύοντας πιο κόμμα 
έκλεψε τα λιγότερα ή περισσότερα, να σκεφθούν πρακτικά, τι μπο-
ρεί να βγάλει το έθνος από το λάκκο με τα λασπόνερα.
• Όταν ξεκαθαρίσεις μέσα σου, τι θέλεις να υπηρετείς, την φαντα-
σία σου και το ψέμα, ή την αλήθεια και την πραγματικότητα, τότε έλα 
να συζητήσουμε τις γνώμες μας και να βγάλουμε ένα κοινό συμπέ-
ρασμα. Στην δημοκρατία ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα της γνώμης 
του. Τις αγορεύειν βούλεται; Έλεγαν οι πρόγονοι μας. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι θα σου επιβάλω βίαια την δική μου γνώμη. Τότε πάμε στον 
φασισμό και δια της απάτης κυριαρχία. 
• Λαοί που δεν έχουν ιστορική μνήμη, εύκολα εξαπατούνται, υπο-

δουλώνονται και δυστυχούν. Δυστυχώς ακολουθούμε τον δρόμο του 
Μαδούρου της Βενεζουέλας. Η έκρηξη του λαού μας, θα είναι άλλη 
μια εθνική συμφορά. Οι γείτονες μας, καραδοκούν και οι μεγάλοι μας 
κτυπούν με λύπηση την πλάτη υποκριτικά.
• Στις θρησκείες, εάν πιστεύεις αυτά που λες, τότε κάτι σου λεί-
πει. Εάν δεν πιστεύεις αυτά που λες τότε είσαι απατεώνας. Εάν βρί-
σκεσαι σε αμφισβήτηση, τότε ψάξτο λίγο περισσότερο, για να είσαι 
έντιμος με τον εαυτό σου και τους συνανθρώπους σου. 
• Δεν χρειάζεται αυξημένη ευφυΐα να καταλάβεις πως λειτουργεί ο 
κομμουνισμός, ο σοσιαλισμός, ο μονεταρισμός, ή καπιταλισμός, ο φα-
σισμός. Αλλά πρέπει να θέσεις σε λειτουργία, την φυσική σου λογι-
κή, και πάντα να είσαι ανοιχτός σε κάποια άλλη σκέψη του συμπολίτη 
σου που σωστό είναι να την ψάχνεις να την ερευνάς. Δεν θα βγεις ζη-
μιωμένος, αλλά σοφότερος.
• Όταν γράφουμε τις σκέψεις μας στο χαρτί, σωστό είναι, όχι απλά 
ο αναγνώστης να περάσει μια ανάλαφρη και ευχάριστη ώρα, αλλά 
να κερδίσει κάτι από την προσωπική μας εμπειρία. Έτσι η δική μας 
σκέψη γίνεται και ωφέλιμη και δημιουργική.
• Εμείς οι Έλληνες σαν λαός και οι κυβερνήτες μας δεν έχουμε κα-
ταλάβει τι πάθαμε, με την κατάργηση του ενικού νομίσματος και την 
υιοθέτηση του ευρώ. Από το 1950 έως το 2002 δηλαδή 53 χρόνια χτί-
σαμε την χώρα από τα ερείπια και ζήσαμε ευχάριστα. Από το 2002 με 
το ευρώ δηλαδή 15 χρόνια, μέχρι σήμερα, η χώρα ρημάχτηκε, δεν 
έμεινε τίποτε όρθιο εμείς πεινάμε, μας παίρνουνε τα σπίτια και τα παι-
διά μας ξενιτεύονται για μεροκάματο. Όλοι μας πρέπει να αναθεωρή-
σουμε τις απόψεις μας, είναι καιρός.
• Ο φίλος μου είναι ευτραφής με μεγάλο μπαλκόνι στη μέση. 
Όταν σηκώνεται από την καρέκλα του καφενείου, βογγάει κομ-
μάτι. Του λέει ο διπλανός του. Τα πόδια μας είναι φτιαγμένα για 
μονοκατοικία, εσύ έχτισες πυλωτή και δύο ορόφους. Τι περιμέ-
νεις κάτι καλύτερο. 
• Η έσχατη πλάνη χείρον της πρώτης, έλεγαν οι παππούδες μας. Δη-
λαδή, όταν προσπαθείς να καλύψεις το λάθος σου, με δεύτερο λά-
θος ή με ψέμα, κάνεις δύο φορές κακό στον εαυτό σου και είναι πιο 
οδυνηρό.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

• «Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν νομοθετεί, αλλά εκφράζει 
με τον πιο αυθεντικό τρόπο την φωνή του μισού πληθυσμού της 
Ελλάδος» δήλωσε, Ο Aντιπρόεδρος Περιφερειακού συμβουλίου 
Χάρης Δαμάσκος, ενώ χαιρέτισε την απόφαση της διοίκησης της 
Περιφέρειας, να φέρει το θέμα προς συζήτηση, μετά από πρότα-
ση της μείζονος αντιπολίτευσης και να παρθεί από κοινού από-
φαση.  «Η απόφαση του πλειστηριασμού και η κατακύρωση του 
τιμήματος πώλησης είναι μία απόφαση της τράπεζας και θα πρέ-
πει να προϋποθέτει την πλήρη κάλυψη των οφειλών του δανει-
ολήπτη προς αυτήν, αναλαμβάνοντας έτσι και αυτή ένα μέρος 
της ευθύνης, που της αναλογεί» τόνισε ο κ. Δαμάσκος. 

• Ο Παναγιώτης Ροδάκης είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ από τα γεννοφάσκια 
του. Γιος του Λυκειάρχη Γιώργου Ροδάκη, αποτελεί μαχητικό στέ-
λεχος από τα φοιτητικά του χρόνια, στο Πολυτεχνείο και μέχρι 
πρότινος εκτελούσε χρέη Γραμματέα της νομαρχιακής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υποψήφιος για 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Εξελέγη πανηγυρικά καταλαμ-
βάνοντας την 81 θέση, με 323. Τον συγχαίρουμε και του ευχόμα-
στε, ακόμα πιο ψηλά.

• Σκουπίδια τέλος στη Φυλή, είπε στη Βουλή ο Δήμαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς:  «Η περιοχή μας που βρίσκεται στους πρόπο-
δες της Πάρνηθας, παρά το φυσικό της κάλλος, είναι, δυστυχώς, 
γνωστή μόνο για τη Χωματερή. Όμως αυτό που γίνεται σήμερα 
πρέπει να σταματήσει. Ο Δήμος Φυλής εξυπηρέτησε για πενήντα 
χρόνια το Λεκανοπέδιο, δηλαδή τη μισή Ελλάδα κι έδωσε ό,τι 
ήταν να δώσει», τόνισε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 
Μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Πα-
ραγωγής-Εμπορίου και Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιας Τάξης-Δι-
καιοσύνης της Βουλής, την Τρίτη, 1η Νοεμβρίου 2016,

• Τις ενέργειες του Δήμου Αχαρνών και εν προκειμένω της Πρω-
τοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για τα νηπιαγωγεία και δημοτικά 
της πόλης παρουσίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κώστας Καρυ-
δάκης, στην εισήγησή του στην τελευταία συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, κεντρικό θέμα την Παιδεία, που κατέθεσε η 
Ένωση Γονέων Αχαρνών.

• Η Φώφη Γεννηματά, αφού άκουσε, τα προβλήματα από τους 
δημότες, χαρακτήρισε θεμελιώδες το δικαίωμα των πολιτών 
στην ασφάλεια, είπε ότι χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση, 

σχολεία και υπηρεσίες υγείας, παραδέχθηκε ότι κάποιοι βολεύ-
ονται να θεωρούν ως «πίσω αυλή» την περιοχή, επέκρινε την 
κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες και ζήτησε από την κοινωνία να γίνει μια γροθιά. «Είμαστε 
εδώ για να δυναμώσουμε τη φωνή σας. Η περιοχή χρειάζεται 
δυο πράγματα: πολιτική βούληση και σχέδιο δράσης για την 
εγκληματικότητα. Εμείς θα τα στηρίξουμε αυτά τα δυο έμπρα-
κτα» ανέφερε χαρακτηριστικά 

• Μεγάλη εκδήλωση των πολιτιστικών φορέων του Δήμου 
Αχαρνών, υπό την αιγίδα της ΙΛΕΑ, που θα πραγματοποιηθεί στο 
Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 
2016 και ώρα 19:00. Η γνωστή συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη θα 
αναφερθεί στο έργο της: «Η Ιστορία και η Μυθοπλασία στο έργο 
της». Θα συζητήσει με επίλεκτους εισηγητές, το κοινό και θα υπο-
γράψει βιβλία της. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα λειτουρ-
γήσει έκθεση των έργων της.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαογραφικής Εταιρείας Θρακο-
μακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», τιμώντας την ιστορική επέτειο της 
17ης Νοεμβρίου , σας καλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας 
την ομιλία του συντοπίτη μας πρώην Υπουργού κ. Στάθη Γιώτα, 
με τίτλο: ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ Ο ΝΟΕΜ-
ΒΡΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (να ξαναθυμηθούμε οι παλιοί και να γνω-
ρίσουν οι νεότεροι), την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 
7.00 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακε-
δόνων (κεντρική πλατεία).

• Άλλα τρία τμήματα θα εμπλουτίσουν τις δραστηριότητές της 
Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών και Αττικής «Ο καπετάν Ευκλείδης». Τα 
νέα τμήματα του Συλλόγου είναι: χορωδιακού τραγουδιού, ιδιαί-
τερα μαθήματα πιάνου και μαθήματα σύγχρονου τραγουδιού. Το 
Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 στις 17:00, στην αίθουσα «Γεώργιος 
Μωυσιάδης» θα γίνει η πρώτη συνάντηση των ενδιαφερομένων. 
Υπεύθυνη καθηγήτρια είναι η Χριστίνα Καραμαλτίδου. Πληροφο-
ρίες: 6932083073 (10:00-13:00).

• Η ΔΗΜ. Τ.Ο Αχαρνών Θρακομακεδόνων συγχαίρει τον συμπο-
λίτη μας Γιώργο Θεόδωρου για την εκλογή του από το συνέδριο 
της ΟΝΝΕΔ στην πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. 

• Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας από την ίδρυσή του το 2010 -χρονιά έναρξης οικονομικής 

κρίσης- μέχρι και σήμερα λειτουργεί απρόσκοπτα και δίχως να 
επηρεαστεί η παρεκκλίνει από τον στόχο του. 

• Το αποτέλεσμα της προσπάθειας και συμμετοχής είτε εθελο-
ντικής είτε οικονομικής -μέσω των μελών- φάνηκε περίτρανα 
στην ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας, να διευρυνθεί το έργο του Παραρτήματος Αχαρνών 
και στο Δήμο Φυλής και να μετονομαστεί σε Παράρτημα 
Αχαρνών & Φυλής.

• Ο Δήμος Αχαρνών και η Ελληνκή Λέσχη Μπονσάι σας προσκα-
λούν στην Έκθεση με δέντρα μελών της Λέσχης που θα γίνει 
την Κυριακή 20 Νοεμβρίου και ώρα 9:30 έως 18:00 στην αίθου-
σα εκθέσεων του Δημαρχείου Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Αθ. 
Μπόσδα, Αχαρνές. Η έκθεση συνδιοργανώνεται με την Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών.

• Ενδιαφέρον κάλεσμα από Ε.Γ.Ε. Αχαρρνών. «Το μουσικό μας 
ταξίδι συνεχίζεται… Καλούμε κι εσάς φίλοι και φίλες να ζή-
σουμε μαζί όμορφες μελωδικές στιγμές. Σας καλούμε να συμ-
μετέχετε στη χορωδία μας ή στη μουσική μας ομάδα. Σας 
περιμένουμε στο γραφείο μας, κάθε Πέμπτη, ώρα 5.30 μμ για 
τη χορωδία μας , και κάθε Σάββατο ώρα 12.00 για τη μουσι-
κή μας ομάδα (οδός Μελπομένου & Αχαρνέων Ιππέων, δ’ιπλα 
στο 17ο Δημ, Σχολείο Αχαρνων) τηλ επικοινωνίας 2102467255, 
6937161994 - 5 – 6. (Διεύθυνση - διδασκαλία Κωνσταντίνος Κα-
τσικογιώργος)»

• Ξεκίνησε και η χορευτική χρονιά της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ. Κάθε Τρί-
τη 6.30 - 8.00μμ και κάθε Πέμπτη 7.00 - 8.30 με χοροδιδάσκαλο 
τον Αχιλλέα Νταγιάντα και με πολύ κέφι. Συνδιάζοντας το ...τερ-
πνόν μετά του ωφελίμου, μαθαίνουμε, γυμναζόμαστε, διασκε-
δάζουμε, περνάμε όμορφα στα γραφεία μας. Ελάτε κι εσείς στην 
παρέα μας...

• Η παιδική σκηνή του Χρήστου Τριπόδη και η θεατρική εται-
ρία «Μέθεξις» παρουσιάζουν την παράσταση «Ο παπουτσωμέ-
νος γάτος» στην Αίθουσα Δημαρχείου Αχαρνών την Κυριακή 13 
Νοεμβρίου στις 11:30 & στις 17:30 (2 παραστάσεις). Μια κω-
μωδία με πολύ μουσική για μικρά και μεγάλα παιδιά, διαδρα-
στική, όπου οι θεατές συμμετέχουν στην παράσταση και έτσι 
γίνονται και αυτοί πρωταγωνιστές του έργου. Προπώληση εισι-
τηρίων 6,5 €: Φούρνος Constantin, (τηλ. 2102444716) και Ηλε-
κτρονική προπώληση στο viva.gr ή στο 11876. Γενική είσοδος 
7 € . Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ

• Την παράταση για άλλους δύο μήνες, έως την 31η Δεκεμβρίου 
2016, του ευνοϊκού προγράμματος διακανονισμού των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή 
αποφάσισε σήμερα το ΔΣ της Επιχείρησης.

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 



Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 �
Δημοτικές ειδήσεις και ρεπορτάζ 

Κατεδάφιση αυθαίρετων 
παραπηγμάτων στην οδό Κύπρου

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας, οι 
Τεχνικές Υπηρεσίες και η Διεύ-
θυνση Καθαριότητας του Δήμου 
Αχαρνών με τη συνδρομή της 
Ελληνικής Αστυνομίας, προχώ-
ρησε στην κατεδάφιση αυθαί-
ρετων παραπηγμάτων στην οδό 
Κύπρου και στον καθαρισμό των 

ακάλυπτων χώρων από μπάζα και άλλα υλικά. 
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Πολυμε-

νέας, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Θοδωρής Συρινίδης και ο 
εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Πολεοδομίας κ. Στέργιος 
Πεδιαδίτης με τη συνδρομή του Διοικητή του ΑΤ Αχαρνών κ. Γιώρ-
γου Μπουτσαρέλη ενημέρωσαν τους κατόχους των παραπηγμά-
των και με την σύμφωνη γνώμη τους, τα μηχανήματα προχώρη-
σαν στην κατεδάφιση, αφού προηγήθηκε η εκκένωση τους. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός είχε δώσει σαφείς 
οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και την κα-
τεδάφιση των αυθαίρετων παραπηγμάτων, συνυπολογίζοντας την 
κοινωνική διάσταση της κάθε περίπτωσης δηλώνοντας σχετικά:

«Ο Δήμος Αχαρνών και οι υπηρεσίες του προχωρούν στην κατε-
δάφιση αυθαίρετων παραπηγμάτων όχι μόνο για λόγους Πολεο-
δομικών παραβάσεων αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας. Πέ-
ραν αυτού, οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να συνυπολογίσουμε 
την κοινωνική διάσταση των ενεργειών αυτών και να δώσουμε 
περιθώρια μετακίνησης σε όσους έχουν πραγματικό πρόβλημα».

Στη διαμόρφωση επενδυτικής 
συνεργασίας η επίσκεψη  

Πολωνικής Αντιπροσωπείας

Επίσκεψη στον Δήμο Αχαρνών, 
πραγματοποίησε αντιπροσω-
πεία του Πολωνικού Δήμου 
Ciechanow, υπό τον Δήμαρχο 
της πόλης κ. Krzysztof Kosiński. 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός φρόντισε να ανταπο-
δώσει τη φιλοξενία, της Ελληνι-

κής αντιπροσωπείας του Δήμου Αχαρνών και του Λυκείου Ελληνί-
δων Αχαρνών, που επισκέφτηκαν τον Δήμο Ciechanow τον Ιούλιο 
του 2015, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διεθνές Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών

Στην αντιπροσωπεία της Πολωνικής πόλης, η οποία απέχει 100 
χλμ. από την πρωτεύουσα της Πολωνίας και αριθμεί περί τις 
45.000 κατοίκους, συμμετείχε ο κ. Tomasz Podsiadlik, Δημοτικός 
Σύμβουλος, η κα Danuta Drzewicka Διευθύντρια του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου και η κα Jolanta Grudzinska Διευθύντρια της Δημο-
τικής δομής Πολιτισμού της πόλης. 

Η αντιπροσωπία του Δήμου Ciechanow, κατά την επίσκεψη της 
στον Δήμο Αχαρνών, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις 
εκδηλώσεις για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, όπου ο 
Δήμαρχος Ciechanow κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων.

Μετά τη μαθητική Παρέλαση, η Πολωνική αντιπροσωπεία είχε συ-
νάντηση γνωριμίας με στελέχη της Δημοτικής Αρχής στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγι-
νε παρουσίαση των δύο πόλεων και συζητήθηκαν τρόποι συνερ-
γασίας κυρίως σε θέματα Πολιτισμού, καθώς και το ενδεχόμενο 
αδελφοποίησης του Δήμου Αχαρνών και του Δήμου Ciechanow. 

Η αντιπροσωπεία του Δήμου Ciechanow πραγματοποίησε επί-
σης συνάντηση με επιχειρηματικούς φορείς του Δήμου Αχαρνών, 
όπου αναζητήθηκαν πεδία επιχειρηματικής συνεργασίας των δυο 
πόλεων. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στον Δήμο Αχαρνών η αντι-
προσωπεία του Δήμου Ciechanow επισκέφθηκε μνημεία και αξιο-
θέατα του Δήμου Αχαρνών αλλά και τον Παρθενώνα και το Νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης.

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής 
της στον Δήμο Αχαρνών, η επικε-
φαλής της Δημοκρατικής Συμπαρά-

ταξης και πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ κα Φώφη 
Γεννηματά ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό για τα τρέχο-
ντα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν τον 
Δήμο Αχαρνών. 

Ο κ. Κασσαβός στην κατ’ ιδίαν συνάντη-
ση που είχε με την κα Γεννηματά, ανέφερε 
μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος Αχαρνών, αν και 
διαθέτει μεγάλη δυναμική ως 4ος σε πλη-
θυσμό δήμος στην Αττική (μετά την Αθήνα, 
τον Πειραιά και το Περιστέρι), ωστόσο στε-
ρείται σημαντικών υποδομών που θα του 
επιτρέψουν να γίνει μια σύγχρονη και λει-
τουργική πόλη. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών αναφέρθηκε στο γε-
γονός ότι ο Δήμος Αχαρνών, δεν διαθέτει 
αντιπλημμυρική θωράκιση με αποτέλεσμα 

σε κάθε νεροποντή να κινδυνεύουν, αν-
θρώπινες ζωές αλλά και οι περιουσίες των 
κατοίκων και οι υποδομές της πόλης. 

Αναφέρθηκε επίσης στην αυξημένη ανερ-
γία στον Δήμο Αχαρνών, αλλά και στα σημα-
ντικά ζητήματα κοινωνικής συνοχής, αφού 
η κρίση στον Δήμο Αχαρνών είναι βαθύτερη 
και με μεγαλύτερη ένταση, καθώς και στο 
απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο που χρήζει ση-
μαντικών παρεμβάσεων αλλά και την κτιρι-

ακή υποδομή των σχολείων. 
Η κα Γεννηματά ενημερώθηκε από τον 

Δήμαρχο Αχαρνών για το σοβαρό πρόβλη-
μα της έξαρσης της παραβατικότητας, όπου 
απαιτούνται ριζικές αποφάσεις και πρωτο-
βουλίες καθώς και για το θέμα των αθλητι-
κών εγκαταστάσεων στο Ολυμπιακό Χωριό, 
τις οποίες οι δημότες των Αχαρνών δεν 
«απολαμβάνουν». 

Στα θέματα της συζήτησης περιλήφθη-
κε και η οικονομική κατάσταση του Δήμου 
Αχαρνών και η πρόσφατη ένταξη του Δή-
μου σε πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης, 
αποτέλεσμα του υψηλού δανεισμού και της 
κακοδιαχείριση επί σειρά ετών. 

Στη συνέχεια η επικεφαλής της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης και πρόεδρος του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ κα Φώφη Γεννηματά είχε την ευκαι-
ρία να ακούσει τους εκπροσώπους, φορέων 
και συλλόγων του Δήμου Αχαρνών, σε μια 
ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Νωρίτερα η κα Γεννηματά επισκέφτηκε 
μια ιδιαίτερη κοινωνική δομή του Δήμου 
Αχαρνών, το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανά-
γκες «ΑΡΩΓΗ», όπου ενημερώθηκε για την 
εξαιρετική δουλειά που πραγματοποιείται 
στο κέντρο αλλά και για τα προβλήματα του 
κέντρου με κορυφαίο την έναρξη λειτουρ-
γίας του ξενώνα της ΑΡΩΓΗΣ, του Βαμβακά-
ρειου Ιδρύματος. 

Εγκαίνια λειτουργίας του Παιδικού 
Σταθμού στην περιοχή Αγριλέζας

Με τις ευλογίες του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα και 

την παρουσία του Δημάρχου Αχαρνών κ. 
Γιάννη Κασσαβού, πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού 
στην περιοχή Αγριλέζας. 

Ο Παιδικός Σταθμός λειτούργησε φέτος 
για πρώτη φορά και φιλοξενεί πάνω από 40 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) κ. Γιώργος 
Δασκαλάκης, η μετατροπή ενός άδειου κτι-
ρίου σε Παιδικό Σταθμό, ήταν μια δύσκολη 
και επίπονη διαδικασία, που απαιτούσε την 
προσήλωση και την αφοσίωση της Διοίκη-
σης και του προσωπικού της ΔΗΦΑ, καθώς 
επίσης του Δημάρχου Αχαρνών και των Υπη-
ρεσιών του Δήμου Αχαρνών. Ενώ, όπως τό-
νισε, τα εγκαίνια λειτουργίας του Δημ. Παιδ. 
Σταθμού είναι ένα γεγονός που μας γεμίζει 
όλους με χαρά. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσα-
βός εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο 
Δήμος Αχαρνών είναι σε θέση να προσφέ-
ρει μια σημαντική κοινωνική παροχή προς 
τους γονείς, και κυρίως να προσφέρει έναν 

ασφαλή χώρο κοινωνικοποίησης και εκπαί-
δευσης των παιδιών στην πιο τρυφερή τους 
ηλικία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Για να 
φτάσουμε στο αποτέλεσμα, που όλοι σήμε-
ρα χαιρόμαστε να βλέπουμε, εργαστήκαμε 
μεθοδικά και με ιδιαίτερο ζήλο, έχοντας 
σαν προτεραιότητα την παροχή αξιόπιστων 
κοινωνικών παροχών και τη δημιουργία 
ενός ασφαλούς και λειτουργικού χώρου για 
τα παιδιά των συμπολιτών μας. Η υποδομή, 
ο εξοπλισμός και κυρίως το προσωπικό του 
Παιδικού Σταθμού μας δίνουν τη δυνατότη-
τα να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδι-
αγραφών στους δημότες μας. Η ευχή όλων 
μας είναι, ο Παιδικός Σταθμός, τη λειτουργία 
του οποίου εγκαινιάσαμε, να γίνει ένα πρό-
σφορο πεδίο καλλιέργειας και εκπαίδευσης 
των παιδιών των συμπολιτών μας» 

Στην εκδήλωση εγκαινίων λειτουργίας του 
Παιδικού Σταθμού στην περιοχή Αγριλέζας 
παραβρέθηκαν οι βουλευτές της Περιφ. Ατ-
τικής, κ.κ. Γιάννης Δέδες, Πάνος Σκουρολιά-
κος και Κων/νος Κατσίκης. 

Οι Αντιδήμαρχοι Αχαρνών, Δ/κών Υπηρ. και 
Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Γιώργος Σταύρου 
και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θοδ. 

Συρανίδης. 
Ο Αντιπρόεδρος της ΔΗΦΑ κ. Κώστας Σα-

σαρίδης, η πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ κα Μαρία 
Ναυροζίδου, ο πρόεδρος της Σχολικής Επι-
τροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Κώ-
στας Καρυδάκης και η πρόεδρος της Σχολ. 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. 
Γεωργία Ευθυμιάδου. 

Επίσης, ο Εντεταλμένος σύμβ. της Περ. 
Αττικής κ. Σπύρος Πάντζας, o Περιφ. Σύμ-
βουλος κ. Γιάννης Σμέρος καθώς επίσης, ο 
πρ. Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σωτήρης Ντού-
ρος, οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Δημ. Γιαννα-
κόπουλος και Παν. Αναγνωστόπουλος, η 
πρόεδρος της Δημ.ς Ενότητας Αχαρνών κα. 
Γεωργία Κατή και ο Αντιπρόεδρος του Π. Κ. 
Θρακ/νων κ. Ανδρέας Παπαματθαίου. 

Στην εκδήλωση εγκαινίων λειτουργίας του 
Παιδικού Σταθμού στην περιοχή Αγριλέζας 
παραβρέθηκε, η εκπρόσωπος του Μη Κυ-
βερνητικού Σωματείου «Δεσμός» κα Κατερί-
να Ματιάτου και ο εκπρόσωπος του φιλαν-
θρωπικού Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλης» κ. 
Βασίλης Δραγάνης, σωματεία τα οποία προ-
σέφεραν μέρος του υλικοτεχνικού εξοπλι-
σμού του Παιδικού Σταθμού.

Για τα προβλήματα του Δήμου ενημέρωσε 
ο Γιάννης Κασσαβός την πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
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Ήγγικεν»… η ώρα του ανασχηματισμού...  Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,  θα  ανακοίνωνε   χθες 
Παρασκευή, το νέο υπουργικό σχήμα, η ορκωμοσία του οποίου  
γίνεται το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016. Το Πολιτικό Συμβούλιο 
του ΣΥΡΙΖΑ, συνεδρίασε εκτάκτως χθες Παρασκευή, για τρίτη 
φορά μέσα στις τελευταίες ημέρες, με αντικείμενο τις εξελίξεις 
για τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά και τον ανασχηματισμό.

Με δύο Προεδρικά Διατάγματα του πρωθυπουργού, δημιουρ-
γείται υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπουργείο Ψηφι-
ακής Πολιτικής, υπουργείο Ενέργειας και υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, ενώ γίνεται ανασύσταση του υπουργείου Του-
ρισμού και μετονομασία άλλων υπουργείων.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ηλεκτρονικό Αστυνομικό Τμή-
μα, της νέας διαδικτυακής πύλης (Portal) της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, επιχειρήσεις και 
Φορείς να υποβάλουν αιτήματα διοικητικού και δικαστικού χα-
ρακτήρα, καθώς και καταγγελίες για περιπτώσεις ηλεκτρονικού 
εγκλήματος. Η είσοδος των χρηστών στην πλατφόρμα πραγμα-
τοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://portal.
astynomia.gr και η ταυτοποίησή τους μέσω του συστήματος 
«TaxisNet». 

Τα ονοματεπώνυμά τους θα δουν, σύντομα, στο διαδίκτυο όσοι 
χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 150.000 ευρώ και 
δεν έχουν «μπει» σε ρύθμιση. Στη δημοσιοποίηση των ονομά-
των των οφειλετών που χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ στα 
ασφαλιστικά ταμεία -όπως ήδη ισχύει και για την εφορία- προ-
χωρούν τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών ενεργοποιώντας 
σχετική διάταξη νόμου που «πέρασε» το καλοκαίρι στη Βουλή.

Επιδημία λουκέτων το 9μηνο αποκαλύπτουν τα στοιχεία του 
Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Συγκεκριμένα τα δεδομένα το 
διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου φέτος για τις εγγραφές- 
διαγραφές επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 
είναι αποκαλυπτικά της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά. 
Από τη σύγκριση του φετινού εννεαμήνου με αυτό του 2015 
προκύπτει αύξηση λουκέτων κατά 33,35%. 

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. 

 Επί της αρχής συμφώνησαν κυβέρνηση και θεσμοί για τη δη-
μιουργία νομοθετικού πλαισίου για τον «Εξωδικαστικό Μηχανι-
σμό Ρύθμισης Χρεών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελμα-
τιών».

Μια πρόταση - σοκ για την Ελλάδα έρχεται να βάλει φωτιά στην 
εν εξελίξει διαπραγμάτευσης. Τη μείωση του αφορολόγητου ορί-
ου στα 5.000 ευρώ επαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσε-
ων με τους εκπροσώπους των δανειστών η Παγκόσμια Τράπεζα, 
έχοντας αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στη διαπραγμάτευση. 

Βαρύ, διπλό πρόστιμο θα κληθούν να πληρώσουν πάνω από 
1,5 εκατ. ιδιοκτήτες αυτοκινήτων έπειτα από τις διασταυρώσεις 
που έγιναν στο Taxis. Το πρώτο πρόστιμο αφορά σε όσους δεν 
πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας τα προηγούμενα χρόνια. Ο δεύτε-
ρος έλεγχος αφορά στα ανασφάλιστα Ι.Χ.. Εκτιμάται ότι ανέρ-
χονται σε 800.000 ως 1.000.000.

Το γεγονός και μόνο ότι χάθηκαν επενδύσεις 18 δισ. ευρώ, δη-
λαδή το 8,2% του ΑΕΠ από την οικοδομή, δείχνει το μέγεθος της 
κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων και της οικοδομής και είναι 
μια από τις βασικές αιτίες για τη βαθιά ύφεση στην οποία βρίσκε-
ται το σύνολο της οικονομίας. 

Επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ο Γιώργος Καββαθάς  
για τα επόμενα τρία χρόνια. 

Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν εκατοντάδες επιχειρη-
ματίες και εφοπλιστές, οι οποίοι θα ελεγχθούν για τα περιουσιακά 
τους στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διαθέτουν 
στο εξωτερικό.  Στο στόχαστρο μπαίνουν άμεσα και 1.270.000 
φυσικά πρόσωπα (σχεδόν 1 στους 10 κατοίκους της χώρας) που 
με βάση διάφορες ενδείξεις έχουν στοχοποιηθεί για έλεγχο και 
το όνομά τους φιγουράρει στις λίστες της φοροδιαφυγής.

Από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου ξεκίνησε, μέσω των ΚΕΠ, η διαδικα-
σία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, από τις 1300 δικαιούχους 
του προγράμματος παροχής χρηματικού βοηθήματος για πολύτε-
κνες αγρότισσες. Η προθεσμία θα ολοκληρωθεί στις 18 Νοεμβρί-
ου και το χρηματικό βοήθημα έχει καθοριστεί στα 1000 ευρώ.

Ενημέρωση  προς  τους επαγγελματίες μέλη του ΕΕΑ ότι την Τε-
τάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών (αίθουσα banquet) θα πραγματοποιηθεί  εκδήλωση απο-
νομής επιχειρηματικών βραβείων του Ε.Ε.Α. με θέμα: «Βραβεία 
Βιώσιμης - Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας».

ÌéêñÜ... êáé åíäéáöÝñïíôá
ÅðéìÝëåéá: ÃéÜííçò Íéþñáò 

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

Με φόβισε η εμφάνιση της αυ-
στηρής κυρίας Γεροβασίλη στην 
τηλεόραση. 

ΜΕ ΦΟΒΙΣΕ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΕΔΕΙΞΕ 
ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΩ ΞΑΝΑ-
ΔΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑ ΠΟΤΕ ΜΟΥ ΝΑ 
ΤΟ ΞΑΝΑΔΩ. 

Με φόβισε γιατί μου έδωσε να 
καταλάβω ότι βρισκόμαστε πάλι 
σε σταυροδρόμι. 

Με φόβισε γιατί τα έζησα τα 
δύσκολα τα χρόνια της εποχής 
μου και σκιάζομαι κοιτάζοντας τα 
σύννεφα στην Ανατολή. Δεν είναι 
μόνο τα μνημόνια και τα κανάλια 
πιστέψτε μας. Μυρίζει άσχημα η 
ατμόσφαιρα. 

Μυρίζει με εκείνη την βαριά μυ-
ρωδιά του διχασμού, με τη μυρω-
διά μιας άλλης εποχής, εκείνης 
που, αντί να καθόμαστε στο τρα-
πέζι με τους νικητές, σφαζόμα-
σταν μεταξύ μας. Με φόβισε και 
η εμφάνιση της ακτινολόγου από 
την Άρτα. Όχι για την όψη, αλλά 
για την κοψιά της. ΜΟΥ ΘΥΜΙΣΕ 
ΑΛΛΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ, ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Κρίμα, γιατί από τους νέους αν-
θρώπους η χώρα περίμενε άλλα 
πράγματα. Κι έτσι, έβαλα να ακούσω 
την «χοντρομπαλού» του Γκάτσου 
που την έκανε τραγούδι ο Ξαρχά-
κος και της μίλησε η Διαμαντίδου. 

«Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, 
στην παιδική μου γειτονιά, 
είδα μια για χονδρομπαλού, 
 που ο νους της έτρεχε αλλού. 

Την κοίταξα, με κοίταξε, 
σαν κουκουβάγια σε μπαξέ, 
και μου ’πε με φωνή θολή 
που μάνα θυμίζει τρελή! 

 Σε χώμα φύτρωσα ζεστό, 
αιώνες πριν απ’ το Χριστό. 
Ζούσα καλά κι ευχάριστα, 
κι έπαιρνα μόνο άριστα. 

Μα σαν προχώρησε ο καιρός, 
έγινε ο κόσμος μοχθηρός, 
 και με βατέψανε, που λες, 
αράδα βάρβαρες φυλές. 

Σελτσούκοι, Σλάβοι, Ενετοί, 
λες κι ήταν όλοι τους βαλτοί. 
Τότε κατάλαβα γιατί, 
καμένο ήμουνα χαρτί, 
δίχως χαρά, δίχως γιορτή. 

Σιγά – σιγά και ταπεινά, 

μ’ αγώνες και με βάσανα, 

καινούργια έβγαλα φτερά, 

μα ήρθαν τα χειρότερα. 

Είδα τα ίδια μου παιδιά, 

να δίνουν σ’ άλλους τα κλειδιά, 

και με χιλιάδες ψέματα, 

με προδοσίες κι αίματα, 

να σου σπαράζουν την καρδιά. 

Γι’ αυτό μια νύχτα σκοτεινή, 

θ’ ανέβω στην Καισαριανή, 

με κουρασμένα βήματα, 

να κλάψω για τα θύματα, 

στ’ αραχνιασμένα μνήματα. 

Κι εκεί ψηλά στον Υμηττό, 

αντίκρυ απ’ το Λυκαβηττό, 

μικρό κεράκι θα κρατώ, 

να φέγγει χρόνους εκατό».

ΝΑ ΑΝΑΨΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΚΙ, ΣΥ-

ΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Να το ανάψουμε 

μπας και μας φωτίσει, γιατί σε λίγο, 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ, θα είναι αργά… 

 Από dimokratianews.gr 

Ας το ανάψουμε το κεράκι!!! Σπουδαία ειδησεογραφική επι-
τυχία αποτέλεσε προφητικό 
άρθρο, πέντε μέρες πριν την 
επέτειο του αγώνα ενάντια στο 
φασισμό¹ και ναζισμό², απο-
καλύπτοντας ύπαρξη ιδιοπα-
θούς ιδεολογικού³ φασισμού 
στην Αριστερά και ιδιαίτερη 
συνάφεια και σχέση με τον 
δήθεν προοδευτικό χώρο, που 
εκπροσωπεί ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α…
Ο φερόμενος ως «λαγός» Υπουργός Παι-
δείας κ. Φίλης και ο ανώτερος του στυ-
γνός Δικτάτορας, σαν ηγέτης κόμματος 
με προτεινόμενη ονομασία «Συνασπι-
σμός Φασιστικής Αριστεράς», Πρωθυ-
πουργός κ. Τσίπρας, που παρακολούθη-
σε τη Θεία Λειτουργία χοροστατούντος 
του Μακαριότατου Αρχιεπίσκοπου Αθή-
νας και όλης της Ελλάδας κ. Ιερώνυμου, 
ανήμερα της επέτειου στο εξωτικό νησί 
του Αη Στράτη, επιβεβαίωσαν το γεγο-
νός ότι όλοι οι Δικτάτορες είχαν τη συν-
δρομή και στήριξη του Ιερατείου και ιδι-
αίτερα του ανώτερου κλήρου.
Η πλήρης αποκάλυψη δικτατορικών 
πρακτικών, ήρθε στην από κοινού ομιλία 
Αρχιεπίσκοπου και του φέρελπι Δικτά-
τορα Πρωθυπουργού στο Μουσείο Δη-
μοκρατίας, όταν και οι δύο ομονόησαν 
ταυτιζόμενοι με το πνεύμα αλληλεγγύ-
ης, άλλως αγαπάτε αλλήλους!
Ταύτιση ιδεών όπως και στη περίοδο της 
Χούντας, μόνο που τότε στον Αη Στρά-
τη φυλάκιζαν, βασάνιζαν και εξόντω-
ναν τους αγωνιστές της δημοκρατίας 

και ελευθερίας, ενώ σήμερα 
στο ίδιο μέρος διακηρύσσεται 
η υπεράσπιση των πάτριων 
εδαφών, αναγγέλλονται μηνύ-
ματα ενότητας και αλληλεγ-
γύης και εξαγγέλλονται έργα 
ανοικοδόμησης, ενεργειακής 
απεξάρτησης και στήριξης 
των εγκαταλειμμένων νησιών, 

που χρησιμοποιήθηκαν σαν κο-
λαστήρια και τόποι εξορίας και από τις 
«δημοκρατικά» εκλεγμένες κυβερνήσεις 
βίας και νοθείας της Δεξιάς παράταξης, 
που έντιμοι δημόσιοι υπάλληλοι πιστά 
υπηρέτησαν, πιθανόν μη γνωρίζοντας 
τι συνέβαινε όντας φοιτητές, όπως ο 
μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδου-
λος…

¹ 
Φασισμός: Δικτατορικό αστικό πολιτεια-
κό σύστημα με κύρια χαρακτηριστικά τη 
κατάργηση της κοινοβουλευτικής δημο-
κρατίας και τη διαχείριση της κρατικής 
εξουσίας με τρομοκρατικό τρόπο.
²
Ναζισμός: μεταφορά του γερμ. Nazismus 
από τον όρο Na(tional – S(osial(ismus 
–Εθνικοσοσιαλισμός. Ο Γερμανικός Φα-
σισμός του Χίτλερ, ο Χιτλερισμός.
³
Ιδεολογία: μεταφορά από το Ελληνο-
γενές γαλλ. Ideologie, που σημαίνει τη 
προσήλωση σε αρχές ηθικού χαρακτήρα 
και Ιδεολόγος (Ideologue), ο διαπνεόμε-
νος από ανώτερες ηθικές αρχές.

Θέματα  Επ ικα ιρό τη τας
Δικτατορικές συνήθειες…

Γράφει ο Τάσος Βαρελάς
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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

Τη διάσπαση του παραδοσιακού ηχητικού συ-
στήµατος, έφερε η δωδεκαφωνία, ο νόµος της 
«ανεπανάλιψης». 

Ο δωδεκαφθογγισµός 
του Arlond Schönberg 
(1874-1951), γεννηµένος 
τη περίοδο της παρακµής 
µε την εισαγωγή νέων νό-
µων, είναι ένα νέο συµβάν 
στις ηχητικές σχέσεις.

Έτσι και αλλιώς µπαί-
νουν στο συνδυασµό 
στοιχεία της τονικής, 
σεραïκής αλλά και άλ-

λων τεχνικών µέθοδων.
Ο Schönberg όµως δεν ικανοποιούνταν µε το 

να βαδίζει στα ίχνη του Richard Wagner (1813-
1883) ή του Richard Strauss (1864 – 1949).

Ξεπερνώντας τους «5» Ρώσους και τον Debussy, 
ήθελε να φέρει τη σύγχρονη µουσική από τη 
κλασσική αντίληψη της τονικότητας την υπόθεση 
της µετατροπίας, της µείωσης ή της απόσυρσης. 

Στην υπόθεση αυτή µπαίνουν µια σειρά διαδοχι-
κών φθόγγων, όπου οι αρµονίες κινούνται και πα-
ράλληλα και στην αντίθετη κατεύθυνση µε οξείς 
συγκρούσεις, Paul Hindemith (1895 – 1963), 
Arthur Honegger (1892-1955), Eitor Villa-Lobos.

Όλα αυτά ήταν ένας από τους δρόµους της χει-
ραφέτησης, της αντίχησης στα ύψη της ανεξαρ-
τησίας και σηµασίας της.

Η άλλη γραµµή της χειραφέτησης προέρχονταν 
από την αναγέννηση της αντίστιξης, λόγω της 
ανεξαρτησίας των φωνών.

Πήραν το δικαίωµα από τις πιο οξείς και παρά-
φωνες συγχορδίες, ξένες µε το παραδοσιακό αρ-
µονικό σύστηµα.

Ο Schönberg στη µουσική του γραφή πέραν 
από άλλες καινοτοµίες του, φέρνει τη µελω-
δία του ηχοχρώµατος (Κlangfarben mεlodia), 
της ορχήστρας και την οµιλούµενη (melodia, 
Sprechstimme).

Τα πρώτα έργα του Schönberg όπως η «Εξα-
ϋλωµένη νύχτα 1889», είχαν την επίδραση του 
έργου του Wagner. 

Ο αρµονικός πλούτος του Wagner και ιδιαίτερα 
η όπερα «Τριστάνος και Ιζόλδη» προκάλεσαν τε-
ράστια επίδραση και µεγάλη αντίδραση.

Το συµφωνικό ποίηµα του Schönberg «Πελέας 
και Μελισάνθη» έφτασε στα όρια της ατονικότη-
τας. Το 1920 τα «3 κοµµάτια για πιάνο, 5 ορχη-
στρικά και ο Πιερρότος απ΄ το φεγγάρι, το 1923 «5 
κοµµάτια για πιάνο, το έργο 23, και η Σερενάτα» 
υπήρξαν το προοίµιο του δωδεκαφθογγισµού.

Στις U.S.A. γράφτηκαν το κοντσέρτο για βιολί, 

το κοντσέρτο για πιάνο, η «Ωδή στο Ναπολέο-
ντα», το τρίο για έγχορδα (1946), η ηµιτελής όπε-
ρα «Μωυσής και Ααρών».

Νέα ακούσµατα που σοκάρουν, για να εκ-
φραστεί ο σύγχρονος άνθρωπος µε τα προ-
βλήµατα του.

Ο ρυθµός γίνεται πολυπλοκότερος, χρησιµοποι-
ούνται µικρές ορχήστρες µε καινούργια όργανα.

Τα έγχορδα χάνουν το ρόλο του πρώτου 
ανταγωνιστή, προβάλλεται µεγάλος αριθµός 
κρουστών.

Οι καινούργιες κλίµακες, οι νέοι αρµονικοί προ-
σανατολισµοί, η ποικιλία των ρυθµικών σχηµατι-
σµών, τα νέα όργανα και τα κρουστά ιδιαίτερα 
πλούτισαν τη σύγχρονη ορχήστρα µε άγνωστα 
ως εκείνη τη στιγµή, ηχοχρώµατα.

Στο έργο του Bela Bartok, αυτές οι πρωτοπο-
ριακές τάσεις, της διεύρυνσης των δυνατοτήτων 
της αντίστιξης και ο κόσµος της αρµονίας, δια-
περνούν όλη τη δηµιουργία του Συνθέτη. 

Η πολυτονικότητα, η ταυτόχρονη αντήχηση των 
πολλών τονικοτήτων του Igor Stravinsky (1882-
1971) στα µπαλέτα «Πετρούσκα», «Ιεροτελεστία 
της Άνοιξης», στα έργα του Darius Mighou (1892 
– 1974), του Honegger συγχωνεύονται συγχορ-
δίες διάφορων τονικοτήτων, προκαλώντας ιδιό-
µορφα χρωµατικά εφέ.

Συγχορδίες που από µόνες τους µπορούν να 
δηµιουργήσουν διάθεση και ξεχωριστή ένταση.

Συνέβηκαν πολλά πράγµατα στη µουσική, όσα 
δεν είχαν συµβεί στους προηγούµενους αιώνες…

Ο Luciano Berio (1925 – 2003) στα καλοκαιρινά 
σεµινάρια στο Tavgelwood (U.S.A.), απασχόλη-
σε το κοινό µαζί µε τον Luigi Dallapicola (1904-
1975), µε τις µελέτες της ηλεκτρονικής µουσικής 
φονολογίας.

Η συµµετοχή των 
Debussy και Schönberg 
σε «σκάνδαλα» στις αί-
θουσες συναυλιών, είναι 
συχνά το πραγµατικό µέ-
τρο του επαναστατικού 
σοκ µιας «νέας» µουσι-
κής.

Ο Ιάννης Ξενάκης ανα-
φέρει ότι η µουσική κατέ-
χει το δικό της σχέδιο, δι-
αµορφωµένο από τα δύο 

πρώτα σύµπαντα (υλικό και µορφολογικό ή των 
µορφών), όπως τα µαθηµατικά, η λογική, γενικά 
οι επιστήµες.

Ο Ξενάκης θυµίζει µια φράση από τον «Τίµαιο» 
του Πλάτωνα που µιλάει για τη µίµηση της θείας 
αρµονίας, µέσα από φθαρτές κινήσεις.

Μετά από µια µακρά περίοδο αµφισβήτησης 
του έργο του, ο Ξενάκης θεωρείται απόλυτος δη-
µιουργός του καιρού του, ένας εκφραστής του 
νεωτεριστικού πνεύµατος στον 20ο αιώνα.

Ο Erik Satie µε τις συνθέσεις: «Sarabandes», κοµ-
µατιών για πιάνο µε τη φόρµα σχήµατος αχλαδι-
ού και της «Γραφειοκρατικής Σονάτας».

Υπολογίζοντας την αξία της παρτιτούρας του 
Olivier Messiaen (1908-1992) «Χρονοχροµία», 
µπορούµε να πούµε ότι η υπόθεση δεν είναι 
µόνο στο χρόνο, αλλά ότι το µυστικό της οµορ-
φιάς κρύβεται στο χρώµα.

σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι …

ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ (µέρος 2o)
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Άμυνα οφειλετών σε περίπτωση 
αναγκαστικής εκτέλεσης του Δημοσίου

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι οφειλέτες του δημοσίου, λαμβά-
νουν με απλό ταχυδρομείο την «ατομική ειδοποίηση οφειλών». 
Ατομικές ειδοποιήσεις λαμβάνουν οι εργοδότες που έχουν 
πρόστιμα από αδήλωτη εργασία, οι ασφαλισμένοι που έχουν 
εισπράξει αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις, επιδόματα 
κ.α., οφειλέτες ΦΠΑ και άλλων οφειλών στην εφορία κ.τ.λ. Η 
ανωτέρα ειδοποίηση καλεί τον οφειλέτη εντός 20 ημερών από 

την παραλαβή του, να ρυθμίσει σε 12 μηνιαίες δόσεις την οφειλή του, διαφορε-
τικά θα ξεκινήσει η αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη του χρέους.

Αν και το παραπάνω έγγραφο έχει τη μορφή της απλής ειδοποίησης, σύμ-
φωνα με τις νέες διατάξεις του ΚΕΔΕ, η ατομική ειδοποίηση οφειλών αποτε-
λεί έγκυρο τίτλο εκτελεστό, και σηματοδοτεί την έναρξη της αναγκαστικής 
εκτέλεσης για την είσπραξη της οφειλής, δηλαδή της κατάσχεσης κινητών, 
δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, εσόδων εις χείρας τρίτου ή και πλειστη-
ριασμού ακινήτου.

Ακόμα και αν έχει ασκηθεί ένσταση ή αίτηση θεραπείας, ενώπιον της αρμόδι-
ας διοικητικής επιτροπής, το ΚΕΑΟ στέλνει τις ατομικές ειδοποιήσεις. Δηλαδή 
το δημόσιο επιδιώκει την είσπραξη των οφειλών προτού κριθεί αν επί της ου-
σίας η οφειλή είναι νόμιμη ή όχι.

Ο μόνος τρόπος προκειμένου να προστατευτεί ο οφειλέτης, από την ατομική 
ειδοποίηση και της επικείμενη αναγκαστική εκτέλεση, είναι η άσκηση του εν-
δίκου μέσου της ανακοπής. Με την ανακοπή προσβάλλεται ο τίτλος της ανα-
γκαστικής εκτέλεσης ενώ ταυτόχρονα υποβάλλεται και αίτηση αναστολής, η 
οποία αν γίνει δεκτή, διακόπτει την αναγκαστική εκτέλεση μέχρις ότου εκδοθεί 
η απόφαση της ανακοπής.

Σε περίπτωση, που κριθεί ότι πρόκειται για παράνομη και καταχρηστική οφει-
λή, το δικαστήριο κρίνει ότι ο ασφαλισμένος δεν οφείλει να καταβάλει τίποτα, 
με απότοκο να διαγράφεται η οφειλή τους. 

Επομένως οι οφειλέτες, με άμεση αντίδραση και κινητοποίηση έναντι της 
ατομικής ειδοποίησης και της επικείμενης αναγκαστικής εκτέλεσης, μπορούν 
να δικαιωθούν, να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους και να διασφαλίσουν τις 
περιουσίες τους.

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

 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ευχές στον Επιχειρηματία Κοσμά Τζίκα 
για την ονομαστική του εορτή

Στο δικό του στέκι φιλο-
ξενίας της Εταιρείας Επί-
πλων «Noto mobil, by 

Tzikas» γιόρτασε την ονομαστι-
κή του εορτή, την 1 Νοεμβρίου 
2016, ο γνωστός συμπολίτης 
μας επιχειρηματίας Κοσμάς Τζί-
κας. Αγαπητός και γνωστός για 
τις κοινωφελείς δωρεές και τις 
χορηγίες του. Άκρως οικογενει-
ακό το κλίμα και αρκετοί ήσαν 
οι συγγενείς και φίλοι που τον 
τίμησαν με την παρουσία τους. 
Ανάμεσα τους, ο Δήμαρχος Γι-
άννης Κασσαβός, ο Αντιδήμαρ-

χος Γιώργος Σιδηρόπουλος, οι 
γιατροί φίλοι του, κ.κ. Σαρά-
φογλου Χρήστος , παθολόγος, 
Δενδρινός Γιώργος , Χειρούρ-
γος, Μπουτσικάρης Γιάννης, 
Καρδιολόγος, καλή φίλοι και 
συνεργάτες και φυσικά και ο 
Στάθης Τσελαλίδης.

Ο Κοσμάς Τζίκας φιλόξενος 
όπως πάντα είχε φροντίσει για 
όλα!. Εκτός από τα ποτά είχε 
ετοιμαστεί και ένα εξαιρετικό 
μενού για όλους τους καλε-
σμένους, που ολοκληρώθη-
κε με τραγούδια και χορούς. 
Ασφαλώς το ζεϊμπέκικο είχε 
την τιμητική του.
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Μετά από πρόσκληση των Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αχαρνών & Ν.Ε. Βόρ. 
Αττικής ΠΑΣΟΚ και σε συνεργασία με την εκλεγμένη βου-
λευτή της Περιφέρειας Αττικής Εύης Χριστοφιλοπούλου, 

η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημ. Συμπαράταξης 
Φώφη Γεννηματά επισκέφτηκε τις Αχαρνές την Δευτέρα 24 Οκτω-
βρίου 2016. 

Οι δημοκρατικοί πολίτες των Αχαρνών και όχι μόνο οι οπαδοί του 
ΠΑΣΟΚ υποδέχθηκαν την επικεφαλής της Δημ. Συμπαράταξης με 
ενθουσιασμό και εγκαρδιότητα, γιατί όπως είπαν βλέπουν τις προ-
σπάθειες που γίνονται από την ίδια την Φώφη και τους λιγοστούς 
βουλευτές της Δ.Σ. 

Ο ενθουσιασμός του κόσμου ήταν πολύ μεγάλος για την Φώφη 
στα σημεία που επισκέφτηκε και είχε επαφή με τον λαό. Τα σημεία 
που επισκέφτηκε ήταν με τη σειρά η «Αρωγή», η Αστυν. Δ/νση Δυ-
τικής Αττικής, η Κεντρική Πλατεία των Αχαρνών και το Δημαρχειακό 
Μέγαρο, όπου είχε εγκάρδια συζήτηση με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη 
Κασσαβό και τους εκπροσώπους των φορέων της πόλης μας. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν με τον Δήμαρχο ήταν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο Δήμος και η βοήθεια που ζητήθηκε από την 

επικεφαλής της Δημοκρ. Συμπαράταξης για το οικονομικό αδιέξοδο 
του δήμου, την ανεργία των συμπολιτών μας και την εγκληματικό-
τητα. Η Πρόεδρος υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορεί με τους βου-
λευτές που διαθέτει μέσα στη Βουλή για να πιέσει την κυβέρνηση 
να προχωρήσει στις λύσεις που θα ικανοποιούν τον Δήμο. 

Η Πρόεδρος, που η συνέπειά της και η συνέχειά της είναι γνωστή 
από την Υπερνομαρχία, προέβλεψε ότι το πολιτικό κλίμα αλλάζει 
και βεβαίως εμείς αυτό το βλέπουμε καθημερινά. 

Πολίτες που είχαν απομακρυνθεί από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημ. Συμπα-
ράταξη συσπειρώνονται τώρα στο ΠΑΣΟΚ και τη Δημ. Συμπαράταξη 
και πνέει κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ 
που είναι κόμμα με ιδιαίτερες κοινωνικές ευαισθησίες, και στο πα-

ρελθόν δέχθηκε την απαξία της κοινωνίας. 

Έμεινε ζωντανό στον τόπο μας και τώρα επαναπατρίζει κόσμο 
που το είχε εγκαταλείψει, γιατί γνωρίζει καλά πλέον ότι δεν ήταν 
αυταπάτη του Πρωθυπουργού, αλλά απάτη και εξαπατήθηκε. Γι’ 
αυτό θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ και η Δημ. Συμπαράταξη αποτελούν τον 
ισχυρότερο δημοκρατικό πόλο και επιστρέφει μαζικά σ’ αυτόν. Όλα 
αυτά δεν είναι λόγια, αλλά αποτυπώνονται καθημερινά στις δημο-
σκοπήσεις που γίνονται. 

Στις Αχαρνές πλέον πνέει άνεμος αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης 

στην μεγάλη Δημ. Συμπαράταξη και ελπίδας ότι αυτή η Παράταξη 
θα δώσει στο λαό τη λύση που του πρέπει, όπως έκανε κάθε φορά 
που ήταν κυβέρνηση εδώ και σαράντα κοντά χρόνια, με το ΕΣΥ, το 
ΑΣΕΠ, την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, το ΕΚΑΣ και τόσα 
άλλα που έχουν μπει στη μέγγενη της «πρώτης φοράς Αριστεράς». 

Ενθουσιώδης υποδοχή της Φώφη Γεννηματά στις Αχαρνές
Μήνυμα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης 

στην μεγάλη Δημ. Συμπαράταξη και Ελπίδας
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Ενημερωθείτε κάθε μέρα από το Διαδίκτυο στο http://menidiatis.blogspot.gr

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε το πρωί της 
Παρασκευής 28 Οκτωβρίου η επίσημη Δο-
ξολογία για την επέτειο του «ΟΧΙ», στο Μη-
τροπολιτικό Ναό του Αγίου Βλασίου στις 
Αχαρνές, με την παρουσία της πολιτικής και 
στρατιωτικής ηγεσίας.

Στον Ιερό Ναό εκφωνήθηκε και ο πανηγυ-
ρικός από την Αριστούχο Χαρίκλεια Σοκολά-
κη, Φοιτήτρια Ιατρικής και στη συνέχεια οι 
επίσημοι μετέβησαν στο Ηρώον όπου πραγ-
ματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στους 
πεσόντες και κατάθεση στεφάνων από το 
Δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό, τους Βουλευτές 
Γιάννη Δέδε και Κώστα Κατσίκη, τον Αντιπε-
ριφερειάρχη Πέτρο Φιλίππου, τους εκπροσώ-
πους κομμάτων, των σωμάτων ασφαλείας 
και φορέων.

Στο μήνυμά του ο κ. Κασσαβός αναφέρει: 
«Από μια μέρα όπως η σημερινή όλοι οι Έλ-

ληνες αντλούμε δύναμη από τα ιστορι-
κά γεγονότα που συνέθεσαν το «Έπος των 
Ελλήνων».Είναι η Εθνική μας κληρονομιά, 
που καλούμαστε να διαφυλάξουμε αλλά και 
να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενι-
ές. Το θάρρος, η γενναιότητα και η ομοψυ-
χία, της ελληνικής ψυχής καταγράφηκε στην 
Παγκόσμια Ιστορία για ακόμη μια φορά. Αυτή 
την πτυχή του Ελληνισμού χρειαζόμαστε και 
σήμερα».

Οι Αχαρνές φόρεσαν τα γιορτινά τους και 
τίμησαν όπως όλη η Ελλάδα την επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου, την επέτειο του ΟΧΙ με τη 
μεγάλη μαθητική παρέλαση. Μαθητές από 
τα σχολεία του Δήμου μας, παρέλασαν για 
την τιμήσουν την εθνική γιορτή, αψηφώντας 
το τσουχτερό αεράκι. 

Παρέδωσε στους αριστούχους, τις υποτροφίες 
Ιωάννης Στριφτός» ο Δήμαρχος Αχαρνών 

Με την υπογραφή του συμφω-
νητικού μεταξύ των δικαιούχων 
των υποτροφιών «Ιωάννης Στρι-
φτός» από το κληροδότημα «Ρο-
δίας Στριφτού» και του Δημάρχου 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού - ως 
διαχειριστή του κληροδοτήματος 
– ολοκληρώθηκε η διαδικασία χο-
ρήγησης των υποτροφιών για τα 
Ακαδημαϊκά έτη 2011, 2012 και 
2013.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός, υποδέχτηκε τους 
13 αριστούχους - υποτρόφους στο 

γραφείο του, προκειμένου να τους συγχαρεί και να εκφράσει την εκτίμησή του και το θαυμασμό 
του στο πρόσωπο τους.

Οι υπότροφοι του κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού» είναι: για το Ακαδημαϊκό έτος 2011, η 
Γεωργία Κατσούλα, η Άννα Σύκα, η Ρωξάνη Τσανικλίδου, η Μαρία Τσιρογιάννη και η Μαρία Χρή-
στου.

Για Ακαδημαϊκό έτος 2012, ο Γιάννης Καραγιαννίδης και η Βερόνικα Τορτοπίδου και για το Ακα-
δημαϊκό έτος 2013, η Ζωή Γούναρη, ο Μάριος Δρόσος, η Ειρήνη Καβαλάρη, η Σοφία Παπακωνστα-
ντίνου, η Παρασκευή Πάσχου και η Ευστρατία Σικερίδη.

Το ποσό των υποτροφιών από το κληροδότημα «Ροδίας Στριφτού» για τα τρία Ακαδημαϊκά έτη 
που παραδόθηκαν στους δικαιούχους – υπότροφους ξεπερνά τις 200.000 ευρώ συνολικά.

Με αφορμή την υπογραφή των συμφωνητικών παράδοσης των υποτροφιών ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Οι υπότροφοι του κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού» 
αλλά και όλοι οι επιτυχόντες μαθητές στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι τα 
λαμπρά και φωτεινά παραδείγματα της πόλης μας. Τους εύχομαι στη ζωή τους να θέτουν πάντα 
υψηλούς στόχους και να τους επιτυγχάνουν».

Τα θυρανοίξια του νέου ναού 
Μεταμορφώσεως της Σωτήρος, 
παρεκκλησίου του Ιερού Ναού Αγί-
ου Γεωργίου Αχαρνών τελέστηκαν 
την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολί-
τη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως κ. Αθηναγόρα. Το παρεκκλήσιο 
θα έχει πλήρες λειτουργικό πρό-
γραμμα και θα ακολουθεί το παλαιό 
εορτολόγιο (Ιουλιανό), ενταγμένο 
κανονικώς στη δικαιοδοσία της Μη-
τροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως.

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 
Οκτωβρίου στο γήπεδο του Αχαρναϊκού, 

μεταξύ της ομάδας του ΠΣΑΠ με επίλε-
κτους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας 
που κατέκτησε το Euro 2004 και του Αχαρ-
ναϊκού. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας υποστή-
ριξης της ΑΡΩΓΗΣ διοργανώθηκε, από τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδο-
σφαιριστών, με τη συνεργασία του Δήμου 
Αχαρνών, της Αστυνομικής Ακαδημίας, της 
ΠΑΕ Αχαρναϊκός και του Κέντρου Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» και τα έσοδα διατέθηκαν στον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων της ΑΡΩΓΗΣ για την ενίσχυση των σκοπών του κέντρου. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν στην διοργάνωση 
του αγώνα, τονίζοντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι κοινωνικές δομές όπως αυτή της ΑΡΩΓΗΣ να 
«απολαμβάνουν» της υποστήριξης και της αλληλεγγύης φορέων και πολιτών δηλώνοντας σχετικά: 

Για την ιστορία, ο ποδοσφαιρικός αγώνας έληξε με σκορ 6-2 υπέρ της ομάδας του ΠΣΑΠ αποδεικνύ-
οντας ότι οι μεγάλες μορφές του Ελληνικού Ποδοσφαίρου διατηρούν το ταλέντο τους ακόμη και αν 

έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που ήταν στην «ενεργό δράση».
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Με μεγαλοπρέπεια πανη-
γύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου 
Δημητρίου στην ομώνυμη πε-
ριοχή των Αχαρνών ( Λεωφ. 
Δημοκρατίας 109) το διήμερο 
25 και 26 Οκτωβρίου, τιμώ-
ντας τη μνήμη του μεγαλο-
μάρτυρα της εκκλησίας.

Την παραμονή της εορτής 
την Τρίτη 25 Οκτωβρίου, τελέ-
στηκε ο Μέγας Αρχιερατικός 
Εσπερινός, χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ιλίου – Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηνα-
γόρου, μετ’ ατοκλασίας και 
Θείου κηρύγματος και ακο-
λούθησε η λιτάνευση της 
ιεράς εικόνας του Αγίου Δη-
μητρίου, παρουσία πολλών 

πιστών, του Δημάρχου Γι-

άννη Κασσαβού, των Βουλευ-
τών κ.κ. Βασίλη Οικονόμου 
και Θανάση Μπούρα, του 
πρώην συμπολίτη μας βου-
λευτή κ. Ντίνο Βρεττό.

Ανήμερα της εορτής, Τετάρ-
τη 26 Οκτωβρίου, το πρωί Όρ-

θρος και Πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία, μετ’ αρ-
τοκλασίας και Θείου Κηρύγ-
ματος. Ιερουργούντος του 
Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς 
Μητροπόλεως μας, Αρχ. Γα-
βριήλ Ασπρολούπου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέ-
ρας, μεθεόρτιος Εσπερινός 
και Παράκλησις του Αγίου Δη-
μητρίου, προεξάρχοντος του 
Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως μας π. Ιωαννίκιου. 

Με την ολοκλήρωση του 
εορτασμού, με ικανοποίηση 
οι συνεφημέριοι, π. Κων/νος 
Πρίμπας και π. Παναγιώτης 
Τσιλιβερδής, εξέφρασαν τις 
ευχαριστίες τους, σε όλους 
τους πιστούς που πλαισίωσαν 
το εορταστικό διήμερο με την 
παρουσία τους.

Θέματα υψίστης σημασίας για την ελληνική κοινωνία και τους 
Τρίτεκνους έθεσε η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Τριτέκνων Μαρία Χρ.Ναυροζίδου, στην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Φώφη 
Γεννηματά, κατά την επίσκεψή της στις Αχαρνές. Όπως πράττει σε 
όλες τις συναντήσεις η κα Ναυροζίδου αναφέρθηκε στο δημογραφι-
κό πρόβλημα της χώρας, στους χαμηλούς δείκτες υπογεννητικότη-
τας, στην ανεργία που μαστίζει την περιοχή και την παραβατικότητα.

Στην απάντησή της η κα Γεννηματά αναγνώρισε τη σημαντικότη-
τα αυτών των θεμάτων, χωρίς όμως ν΄απαντήσει ευθέως για τον τρό-

πο στήριξης κσι αντινετώπισης των θεμάτων καθώς όπως εξήγησε χρειάζεται πρώτα να ξεκινήσει η 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας, για να μπουν στις «ράγες» και στη συνέχεια να τακτοποιηθούν τα 

ανωτέρω θέματα.

Με δυο διανομές στις 18 
και 25 Οκτωβρίου η Διεύθυνση 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Αχαρνών διένειμε πάνω από 46 
τόνους φρούτα σε καταγεγραμ-
μένους δικαιούχους της Κοινωνι-
κής Υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα 
την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 δι-
ανεμήθηκαν 24.248 κιλά ακτινί-
δια, ενώ στις 25 Οκτωβρίου 2016 
διανεμήθηκαν 16.348 κιλά δα-
μάσκηνα και 5.760 κιλά ακτινίδια 
στους καταγεγραμμένους δικαι-
ούχους.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής κ. Ελένη Σαχσανίδη ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά τόσο το προσωπικό της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής όσο και τους εθελοντές που εργάστηκαν για την διαπεραίωση της διανομής 
στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών (Αχαρνέων Ιππέων και Μ. Βασιλείου, 

λόφος Προφήτη Ηλία).

Ο κόσμος τίμησε, έμπρα-
κτα το βράδυ της Τετάρτης 2 

Νοεμβρίου 2016 την πρόσκλη-
ση της ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑΣ στα ει-
κοσάχρονα γενέθλιά της για 
ένα αυθεντικό γλέντι με τον 
σπουδαίο λυράρη Νίκο Ζωιδάκη 
και δεν βγήκε χαμένος. Έζησε 
μια μαγική βραδιά με καλό φα-
γητό, ρακή και πολύ χορό και 
τραγούδι. 

Όπως είναι φυσικό την πρω-
τοκαθεδρία του γλεντιού είχαν 
οι Κρητικοί του Μενιδίου που 
έδωσαν δυναμικό «παρών» με επικεφαλής το Σύλλογο και τον αειθαλή Πρόεδρο Μανώλη Μανι-
δάκη. Δεν έλειψαν όμως οι τακτικοί θαμώνες της ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑΣ, οι περισσότεροι από τους οποί-
ους συνδέονται φιλικά με την οικογένειες του Γιώργου Ζαφειράκη και του Τάσου Γαρουφαλάκη. 

Άλλωστε μπορεί η ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ να είναι ένα μαγαζί με κρητικό στίγμα όμως η διαχρονική της 
επιτυχία οφείλεται στην πολυσυλλεκτικότητά της και κυρίως στη στήριξή της από όλες τις πλη-
θυσμιακές ομάδες των Αχαρνών δηλαδή από τους γηγενείς δημότες, το ποντιακό στοιχείο αλλά 
και ανθρώπους που κατάγονται απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας. Στήριξη που η ΚΡΗΤΙΚΟ-
ΠΟΥΛΑ ανταποδίδει με τις γευστικές επιλογές της που σέβονται την κουλτούρα όλης της πελα-
τείας της. 

Αναδημοσίευση, από http://menidiatis.blogspot.gr 

Στο ξεκίνημα της νέας κατη-
χητικής περιόδου ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας 
προσκάλεσε τα στελέχη του έργου 
της νεότητος σε σύναξη. Η σύναξη 
έλαβε χώρα στον Ιερό Μητροπολι-
τικό Ναό Ευαγγελισμού Θεοτόκου 
Ιλίου, το απόγευμα της Κυριακής 23 
Οκτωβρίου 2016. Η υπερσύγχρονη 
αίθουσα του Μητροπολιτικού Ναού 
γέμισε με πάνω από 150 στελέχη, 
που ανταποκρινόμενα στην πρό-
σκληση του Ποιμενάρχη τους ήρ-
θαν να ακούσουν την ομιλία του 
προσκεκλημένου ομιλητή, να δια-
λεχθούν οικοδομητικά μαζί του και 

να λάβουν την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, το ηλεκτρονικό κατηχητικό βοήθημα και τον διορισμό για 
το κατηχητικό τους. Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Ελλογιμώτατος Δρ. Θεολογίας, Λέκτωρ του ΕΚΠΑ 
Τμήματος Θεολογίας κ. Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, ο οποίος στην εισήγησή του με τίτλο: «Σύγχρονες 

προκλήσεις στην κατήχηση των ενορι ών», παρουσίασε μια μοντέρνα προσέγγιση της κατήχησης
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΣΑΒΒΑΤΟ 26 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.00 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Γαμπρού, Παππού 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία και Μανόλης Σπανός, Αικατερίνη και Παναγιώτης 

Σταματόπουλος, Ιωάννης 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Ραφαήλ, Ειρήνη, Αβάπτιστο.

Η ΠΕΘΕΡΑ: Ελπίδα Στράγκα

Η ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου γιορτάζει ό Ιερός Ναός μας. 

Την Δεύτερα 7 Νοεμβρίου, 18.00 μ.μ., θα τελεστή μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατοϋντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα.

Στις 19.30 μ.μ θα πραγματοποιηθή περιφορά της Εικόνας.
Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, 7.30 π.μ.,

Θα τελεστή Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 
Στις 17.00 μ.μ. θα τελεστή Εσπερινός του Αγίου Νεκταρίου, μνημόσυνο των Κτητόρων του Ιερού Ναού μας 

καθώς και παράκληση των Παμμεγίστων Ταξιάρχων.
H παρουσία και ή συμμετοχή σας θα μας τίμηση ιδιαιτέρως.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 26 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 8.30 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου - Αχαρναί, για 

την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα, 

Υιού, Παππού, Αδελφού και Θείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική , Θεόδωρος, Θεοδώρα και Γεώργιος.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Θεόδωρος 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Θεόδωρος

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Δημήτριος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο 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 Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου –Αχαρνές, 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Σύζυγου, 

Πατέρα, Παππού, Προπάππου και Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΣΚΟY
(ΛΑΛΑΤΣΗΣ)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστασία-Δημήτρης Τσαμάλης, Αλεξάνδρα - Γιάννης 

Καπετάνιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστόφορος, Γιώργος, Ισίδωρος και Άννα Τσαμάλη, 

Δημήτρης, Γιώργος, Μάριος Καπετάνιος
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: Αναστασία

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΓΚΙΚΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου- Αχαρνές, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 

Γιαγιάς και Θείας

ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΧΗΡΑΣ 
ΧΡ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία και Ελευθέριος Mατσούκας 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημοσθένης, Χρήστος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

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 χήρα Μιχάλη Λαζάρου.

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 75 τ.μ. επί της Αγίας Τριάδος 75 , καθώς και 
καταστήματα και Γραφεία στον ίδιο κτίριο στον Α΄όροφο. Τηλ. 6974 
838179. 4Δ158.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 120 τ.μ. 1ου ορόφου, τρία δωμάτια, σαλό-
νι, κουζίνα, μπάνιο, χωλ κλπ. χώρο πάρκιν, αυτονομία θέρμανσης , ηλι-
ακό, οδός Παπανίκα και Αθηνών 50. Τηλ. 210 2433614 και 69764979. 
4Δ158. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 13 επί της οδού Ρωμυλίας 33 στην περιο-
χή Νεάπολη Αχαρνών, κατάλληλο για Φούρνο, έχει και τις προδιαγρα-
φές και μισές εργασίες. 
Τιμή ενοικίου σε λογικά πλαίσια. Τηλ. 210 2463517. 4Δ158 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ..μ. με τριφασικό ρεύμα σε μονοκαρτοι-
κία, περισσότερο για αποθηκευτικό χώρο, ή κατάστημα, επί της οδού 
Πολυγύρου 6. Τηλ. 6932 171188. 4Δ155.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι , 1ου ορόφου, στην περιοχή Αγίου Αθα-
νασίου. 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 Φροντιστήρια, 
Ιατρεία, Γραφεία, κλπ. δίπλα στην Κεντρική Πλατεία, οδός Καποδιστρί-
ου 3 στις Αχαρνές. Τηλ. 210 2460903. 6Δ154.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τ.μ. περίπου στο κεντρικό Μενίδι, Οδυσ-
σέως 18, στον Ά πρώτο, ανακαινισμένο, με θωρακισμένη πόρτα ασφα-
λείας, διαμπερές, ευάερο και ευήλιο, με καινούρια τέντα, ενοίκιο 250 
ευρώ. Τηλ. 210 2469673, 6973214792.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ, παλαιά ισόγειος κατοικία, εντός οικοπέδου 137 τ.μ, εντός 
σχεδίου, οδός Σωκράτους 15, όπισθεν παλαιού νεκροταφείου Αχαρνών 
. Τηλ. 6977 268890. 4Δ158
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέρισμα 2ου ορόφου, τρία δωμάτια, κουζίνα, 
σαλόνι, μπάνιο, και ξεχωριστά WC, μεγάλα μπαλκόνια, πίσω και μπρο-
στά. Τιμή λογική. Τηλ. 210 2433614 και 69764979. 4Δ158.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημο-
τικού και Γυμνασίου. Τιμές προσιτές! Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946 
941199. 4Δ155 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών, απόφοιτος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, παραδίδει μαθήματα Γαλλικών, σε ενήλικες και παιδιά. 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, Μαθη-
ματικά και Βιολογία σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκεί-
ου. Τιμές προσιτές. Δεκτά και Γκρουπ. Τηλ. 6930 349730. 4Δ14 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται από κάτοχο c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια 

30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητά εργασία, αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμέ-
νων, πρωινές ώρες. Τηλ. 6931 166968. 4Δ155. 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει την διανομή φυλλαδίων Τηλ 
6974962940
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον καθαρισμό και περι-
ποίηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων και οικοπέδων. 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 εκάστη, καθώς 
και αυγά οικολογικά, με ευρώ η καρτέλα. Τηλ. 6974 537283. 6Δ160 
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. 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ

 
 Προκήρυξη (11η & 12η ) επιλογής υποτρόφων

για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 & 2015-2016.

Προκηρύσσουμε την χορήγηση από το κληροδότημα 
«Ροδίας Στριφτού» έξι (6) υποτροφιών ανά ακαδημαϊκό 
έτος , χωρίς διαγωνισμό , με επιλογή , με κριτήριο το 
βαθμό απολυτηρίου , για φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στην 
Ελλάδα. Από τις έξι υποτροφίες, οι τέσσερις (4) θα δο-
θούν σε φοιτητές που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. και οι δύο 
(2) σε φοιτητές που σπουδάζουν σε Τ.Ε.Ι.

 Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αποφοίτους των 
πάσης φύσεως Λυκείων , Ενιαίων, Εσπερινών-Ενιαίων 
και Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων που βρίσκονται 
εντός του Δήμου Αχαρνών και έχουν βαθμό απολυτη-
ρίου άριστα (από 18,1 και άνω).

 Κριτήριο επιλογής μεταξύ των υποψηφίων αποτελεί 
ο βαθμός απολυτηρίου με την προϋπόθεση ότι έχουν 
γίνει δεκτοί σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδος.

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμώνται κατά σει-
ρά προτεραιότητας τα παιδιά που προέρχονται από 
οικογένειες α) μονογονεϊκές και β) πολύτεκνες.

 Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται μέχρι τη λήξη 
των κανονικών τους σπουδών στις σχολές που φοι-
τούν, εκτός αν αποφασισθεί η συνέχιση της υποτροφί-
ας τους για μεταπτυχιακές σπουδές, γεγονός που θα 
κριθεί από τα οικονομικά του κληροδοτήματος.

Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στο ποσό των 400 € ανά 
μήνα, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για υποτρόφους που 
σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

 Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρ-
ξη του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία.

 Η υποτροφία θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονι-
κών σπουδών των υποψηφίων, εφόσον η επίδοσή τους 
θα είναι καλή, δηλαδή θα επιτυγχάνουν στις εξετάσεις 
του εξαμήνου , διαφορετικά θα διακόπτεται. Όποιος 
δεν λάβει το πτυχίο του μέσα σε ένα έτος από τη λήξη 
της κανονικής διάρκειας σπουδών , υποχρεούται να 
επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας που έχει λάβει.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους στο Δήμο Αχαρνών ,στη Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματο-
λογίου & Απαλλοτριώσεων, από 01/11/2016 έως τις 
30/11/2016 και ώρες 09:00 έως 13:00. Υπόδειγμα αί-
τησης όπως και την υπεύθυνη δήλωση θα την βρείτε 
στο site του Δήμου www.acharnes.gr

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιο-
λογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυ-
τότητας του υποψηφίου ή ληξιαρχική πράξη γεννή-
σεως.

2. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου επικυρωμένο ( 
Λύκεια αποκλειστικά που βρίσκονται στα όρια του Δή-
μου Αχαρνών)

3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία 
θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του απο-
λυτηρίου Λυκείου του υποψηφίου.

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί 
τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία έναρ-
ξης του διαγωνισμού.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του υποψηφίου 
ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες 
σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδο-
σία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότη-
τας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί 
προηγουμένως.

6. Βεβαίωση από το αρμόδιο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. περί εισα-
γωγής του υποψηφίου. 

ο Δήμαρχος Αχαρνών
ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος

«Ροδίας Στριφτού»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κότες αυγοπαραγωγής 
8 ευρώ εκάστη και αυγά οικολογικά , 8 ευρώ 

η καρτέλα . Τηλ. 6976 836287. 10Δ165.

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 

49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:2102469576 ,2102464760 
e-mail : :info@perrakistours.gr   url :www.perrakistours.gr 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΩΝ-ΔΚΓΗΛΩΩΝ 
ΝΟΔΜΒΡΗ-ΓΔΚΔΜΒΡΗ 2016 

                                                  
 
 

ΠΕΜΠΤΗ 17/11-ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11/16-----4ήμερη εκδρομή--- 
ΕΔΕΑ-ΛΟΤΣΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΚΟΡΤΣΑ-ΚΑΣΟΡΘΑ-

ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ-ΣΑΦΟ ΠAΪΘΟΤ 
Διζιη. 150Δ/άηομο *Πεπιλ/ηαι μεηαθοπά, 3 διανςκηεπεύζειρ ζε ξενοδοσείο με ππωινό, πεπιηγήζειρ -

ξεναγήζειρ, 1 βπαδινό θαγηηό…  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                           ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11------Μονοήμερη  Εκδρομή  

ΑΜΥΙΚΛΕΙΑ-ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΟΤ (Παναγία Γαυριώτισσα)-
ΜΟΤΕΙΟ ΑΡΣΟΤ-ΠΟΛΤΔΡΟΟ 

Διζιη. 17Δ/άηομο * Ανασώπηζη με πούλμαν  08,00πμ. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12/16-ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12/16----2ήμερη εκδρομή 

«Ο Μύλος των Ξωτικών» 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ 

Διζιη. 60Δ/άηομο/ Πεπιλ/ηαι μεηαθοπά, 1 διανςκηεπεύζη ζε ξενοδοσείο με ππωινό, πεπιηγήζειρ 

Ενημερωθείτε για ηο παιδικό εισιτήριο!!!   
---------------------------------------------------------------------------------------- 

«Peter Pan on Ice» Μπαλέηο ζηον πάγο  
Κςπιακή 18/12/2016 

Ανασώπηζη 14.30μμ, μεηαθοπά με πούλμαν ζηο Γςμναζηήπιο Π. Φαλήπος Tae-kwon-do, ///Διζιη. 18Δ / άηομο  
 

------------------------------------------------------------------------------------  

ΔΚΓΡΟΜΗ  ΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ΦΡΙΣΣΟΤΓΕΝΝΑ 2016 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
            *ΟΛΕ ΟΘ ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΓΘΝΟΝΣΑΘ ΜΕ ΠΟΤΛΜΑΝ ΣΕΛΕΤΣΑΘΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ  
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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

6/11/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ - ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
Λεωφ. Καραμανλή 38-40. ΤΗΛ. 210/2446460
7/11/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050
8/11/2016 ΤΡΙΤΗ - ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αριστοτέλους 50. ΤΗΛ. 210/2466478
9/11/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Πάρνηθος 118. ΤΗΛ. 210/2403004
10/11/2016 ΠΕΜΠΤΗ - ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 210/2477711

11/11/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος. ΤΗΛ.210/2316737

12/11/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ - ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 210/23106673
13/11/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 47. ΤΗΛ. 210/2402794
14/11/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος .ΤΗΛ.210/2316792
15/11/2016 ΤΡΙΤΗ - ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210/2476440
16/11/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥΛΑ
Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλος. ΤΗΛ. 210/2385253

17/11/2016 ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Λ. Θρακομακεδόνων 117. ΤΗΛ.210/2430204

18/11/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αγ. Κωνσταντίνου 16. ΤΗΛ. 210/2460251

19/11/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ - ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 210/2444418

20/11/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ - ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ
Αγίου Διονυσίου 82. ΤΗΛ. 210/2444771

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 06-11-2016 Έως 20-11-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δικηγορικό Γραφείο της ΕΡΙΕΤΤΑΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & των 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ της, ικανοποιώντας ένα 
χρόνιο αίτημα των κατοίκων Αχαρνών 

– Θρακομακεδόνων, 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), 

συνεχίζοντας 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

Η αύξηση της θερμοκρασίας σε 
συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέ-
μους που έπνεαν τις τελευταίες 
ημέρες και εν μέσω αντιπυρικής 
περιόδου ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου προστασίας της Πάρνηθας 
κ. Δημήτρης Καμπόλης εφιστά 
την προσοχή  στους πολίτες ώστε 
άθελα τους να μην προκαλέσουν 
πυρκαγιά: 
 Σε περίπτωση που αντιληφθούμε 

φωτιά στο δάσος ή τις παρυφές 
του να τηλεφωνήσουμε ΑΜΕΣΩΣ 
στον αριθμό 199 ή αν το κινητό 
τηλέφωνο δείχνει την ένδειξη 
“κλήσεις έκτακτης ανάγκης” ή 
“εκτός δικτύου” στο 112. Όμως, 
επειδή η πρόληψη έχει μεγαλύτε-
ρη αξία από την καταστολή για να 
μην προκαλέσουμε οι ίδιοι άθελά 
μας πυρκαγιά:

Ας προστατέψουμε 
το δάσος είναι η ζωή μας! 

- Δεν καίμε σκουπίδια, ξερά χόρτα 

και κλαδιά

- Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές 

στα δάση ή σε χώρους με ξερά χόρτα

- Δεν κάνουμε εργασίες που ενδέχεται 

να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγο-

νοκολλήσεις)

- Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα στην 

ύπαιθρο

- Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος

Για να είμαστε προετοιμασμένοι:

- Μεριμνούμε για τον καθαρισμό αποψί-

λωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων

- Απομακρύνουμε εγκαταλελειμμένα 

καυστά ή εκρήξιμα υλικά και αντικεί-

μενα
- εφοδιαζόμαστε με οικιακούς πυρο-

σβεστήρες

- Προμηθευόμαστε σωλήνα ποτίσμα-

τος με μεγάλο μήκος

Ο Σύνδεσμος Πάρνηθας θα βρίσκεται 

καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο σε 

επαγρύπνηση για να προστατέψει τον 

εθνικό μας Δρυμό. Το οφείλουμε στις 

επόμενες γενιές» δήλωσε ο Δημήτρη 

Καμπόλης.
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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 

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

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Blog Απόψεων και ειδήσεων

Ενημερώνει τους δημότες 
– επιμορφώνει τους αιρετούς!!!

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