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Σ την δηµοπράτηση έργων προϋπολογισµού 1.500.000 
ευρώ προχωρά ο ∆ήµος Αχαρνών τις πρώτες ηµέρες του 
Σεπτεµβρίου, πιο συγκεκριµένα πρόκειται για τα έργα: 

1) «Συντήρηση και κατασκευή οδών ∆ήµου Αχαρνών» προϋπο-
λογισµού 1.100.000 ευρώ 
2) «Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε 
διάφορες περιοχές του ∆ήµου Αχαρνών»  προϋπολογισµού 
400.000 ευρώ. 
Τα τεύχη δηµοπράτησης των διαγωνισµών είναι διαθέσιµα στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών και οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής 
των δηµοπρασιών έχουν καθοριστεί για τις 5 Σεπτεµβρίου και 12 
Σεπτεµβρίου αντίστοιχα. 
Το έργο «Συντήρηση και κατασκευή οδών ∆ήµου Αχαρνών» 
προϋπολογισµού 1.100.000 ευρώ αφορά την ανακατασκευή ή 
επισκευή άνω των 3,5 χιλιοµέτρων οδών του ∆ήµου  Αχαρνών. 
Πρόκειται για έργο που χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Ατ-
τικής βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης που έχει υπογραφεί από 
τον ∆ήµαρχο Αχαρνών και την Περιφερειάρχη Αττικής. 
Το έργο «Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρ-
των σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Αχαρνών»  προϋπολογι-
σµού 400.000 ευρώ χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους του ∆ή-
µου Αχαρνών και αφορά την κατασκευή εξωτερικών διακλα-
δώσεων για την σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης ακα-

θάρτων σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Αχαρνών µε συνολικό 
µήκος πάνω από 2,.2 χιλιόµετρα. 
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνεχάρη τις Τεχνι-
κές Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών για την ταχεία διεκπεραίωση 
όλων διαδικασιών που απαιτούνται για τη δηµοπράτηση των έρ-
γων και δήλωσε: «O προγραµµατισµός έργων ως αποτέλεσµα, 
της συνεργασίας µε την Περιφέρεια Αττικής, της εργασίας των 
υπαλλήλων και της καθοδήγησης της δηµοτικής αρχής, µαρτυρά 
ότι ο ∆ήµος Αχαρνών δηµιουργεί προϋποθέσεις εξέλιξης και βελ-
τίωσης των υποδοµών της πόλης,  διαψεύδοντας κινδυνολόγους 
και υπονοµευτές της προόδου του ∆ήµου Αχαρνών».

Μια αποκαλυπτική εξαγγελία
του  Dr ANTONY king, που θα  προκαλέσει!
ΘΑ ΑΝΕΓΕΙΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΑΟ
ΤΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΗΛΙΟΥ».
Θα είναι µετά την αρχαιότητα
ένα από τα ελάχιστα ανεγειρόµενα 
Μαντεία. ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ «ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ». 
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Έργα υποδοµών προϋπολογισµού 1,5 εκ. ευρώ 
δηµοπρατεί ο ∆ήµος Αχαρνών τον Σεπτέµβριο 

Ακόµα µία  νέα σηµαντική επιτυχία του Γε-
ράσιµου Γκασούκα, 
δικηγόρου από τις Αχαρνές και γιού του 
Νίκου Γκασούκα.  
Τα έβαλε µόνος του, µε  εφτά δικηγόρους 
τραπεζών και τα κατάφερε. 

Με δικαστική απόφαση στο Ειρηνοδικείο 
Χαλανδρίου πέτυχε «κούρεµα» χρέους 
ζεύγους συνταξιούχων, από τραπεζικά 
δάνεια και κάρτες, που άγγιξε... το µισό 
εκατοµµύριο ευρώ! 

«ΚΟΥΡΕΜΑ» ΧΡΕΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 463.244 ΕΥΡΩ!

Eνα ακόµα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του συντοπίτη µας 
δηµοσιογράφου της «REALNEWS» και των «ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ» Γιάννη Σωτηρόπουλου 

Ο συµπολίτης µας καλλιτεχνικός
∆ιευθυντής Νίκος Ελευθεριάδης  γράφει: 
 «Η αξία της µουσικής για τη νεολαία, είναι ακόµα µεγαλύτερη, 
αφού διευρύνει ορίζοντες, ψυχαγωγεί, διασκεδάζει και ξεκλειδώνει 
εκείνα τα ξεχωριστά µονοπάτια του µυαλού και της καρδιάς….»

Τον «χάρτη» των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων µε τη γλώσσα 
της αριθµητικής έδωσε στη δηµοσιότητα το υπουργείο Παιδείας επι-
σηµαίνοντας ότι τις επόµενες ηµέρες θα γνωστοποιήσει τη διαδικασία 
εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στις σχολές τους. 
O συνολικός αριθµός των υποψηφίων για επιλογή φέτος ανήλθε σε 
106.464, εκ των οποίων 93.742 µε τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 12.722 
µε τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ, ενώ πέρυσι ο αντίστοιχος συνολικός 
αριθµός υποψηφίων ήταν 105.548. Συνολικά εισήχθησαν στα Πανε-
πιστήµια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, στα ΤΕΙ, στις Στρα-
τιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές και στις Ακαδηµίες της Πυροσβεστι-
κής και του Εµπορικού Ναυτικού 74.511 υποψήφιοι, ενώ το 2016 ει-
σήχθησαν 72.973. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής θα 
ανακοινωθούν τις επόµενες ηµέρες. Αξίζουν πολλά και θερµά συγχα-
ρητήρια στους  επιτυχόντες στις ανώτατες και ανώτερες σχολές.
Απευθυνόµενοι και σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν εφέτος, να γνω-
ρίζουν ότι τίποτε δεν χάθηκε! Ψηλά το κεφάλι, ο αγώνας για την κα-
τάκτηση της επιτυχίας συνεχίζεται µε θάρρος και επιµονή!!

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις 
των Πανελληνίων εξετάσεων

Πανελλαδικές 2017: Εισάγονται οι 74.511 από τους 106.464 υποψήφιους
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Η µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης στις Αχαρνές

✒ ΣΕΛ. 6

Πόσο έτοιµος   είναι ο ∆ήµος να προστατεύσει 
τους πολίτες από πληµµύρες και πυρκαγιές; 
Κανόνας για την αντιµετώπιση τους
είναι ο κατάλληλος σχεδιασµός,
ο κατάλληλος συντονισµός, τα κατάλληλα
µέσα και η αποτελεσµατική αντιµετώπιση.
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος  8ο  

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

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 l Αχαρνές l Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 l ∆ΟΥ: ΚΓ Αθηνών

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

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ∆ιευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύµβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας l Τηλ.: 697 2426684

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

∆ιαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 
Φιλική συµµετοχή: Νίκος Παπαζίσιµος, Νίκος Κακογιάννης  

∆ηµιουργικό: Γιάννης Νιώρας  
Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου l Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, 
µε απλή αναφορά πηγής. Άρθρα και Επιστολές δηµοσιεύονται µόνο ενυπόγραφα, 

τα  οποία εκφράζουν µόνο την άποψη του γράφοντος. 
Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Η προβολή προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωµή µετά από ειδική συµφωνία.
∆ωρεάν µόνο οι σύντοµες ειδήσεις.

Ετήσιες Συνδροµές: 
Ιδιώτες: 25 € l Σύλλογοι: 50 € l ∆ήµοι: 10 0 €

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

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σηµεία ∆ιανοµής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - ∆ηµαρχείο - 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

Στον πόλεµο την σηµαία την κρατά, ο γενναιότερος, στην ειρήνη ο άρι-
στος. Η κατάργηση αυτής της άξιας πράξης,  φανερώνει σύµπλεγµα κα-

τωτερότητας. Υποψιάζοµαι ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να καταργήσει και τα ευ-
εργετήµατα των ολυµπιονικών µας. Θα τους επιλέγει µε κλήρωση, αρκεί να εί-
ναι κοµµατόσκυλα.

Ο φίλος µου στο καφενείο, τρίτης ηλικίας, όταν αλλάζει ι καιρός πα-
ραπονιέται ότι πονούν τα κόκαλα.  Εγώ του λέω. Όταν γεράσει ο άν-

θρωπος, βαραίνει το κορµί του, στεγνώνουνε τα κόκαλα και πέφτει το …
µαλλί του.

Ένας πιτσιρικάς που µε βλέπει να ανάβω κερί στην εκκλησία, για να µε 
πειράξει ενίοτε µου λέγει. Βρε µπάρµπα αφού ο θεός νοείται άναρχος, 

εµείς  πρέπει   να είµαστε αναρχικοί, δηλαδή οπαδοί του; Τώρα τι να του πεις.
Πάρα πολλοί άνθρωποι ανάµεσα µας , έχουν 
το αίσθηµα της κατωτερότητας και της ζηλο-

φθονίας, από τη  φύση. Αυτό δεν το παραδεχόµα-
στε, αλλά το εκφράζουµε µε τις πράξεις µας. 

Σε όλα τα συστήµατα εξουσίας και στη δηµο-
κρατία, όταν κλωτσήσεις το σύστηµα θα σε εξα-

φανίσει. Όταν το προσκυνήσεις, θα σε βολέψει σε ένα 
µισθό επιβίωσης και µε αυτό θα ζήσεις  έως το τέλος. 
∆ηλαδή σου κόβει τα φτερά της ανάπτυξης, για να µην 
γίνεις απαιτητικός. Πιο λογικό ακούγεται, ούτε εχθρός, 
ούτε προσκυνηµένος. 

Το σώµα των ανθρώπων είναι θνητό, αλλά το πνεύµα µας µπορεί 
να γίνει αθάνατο εφόσον παράγει κάτι ωφέλιµο, κάτι ευεργετικό για 

την ανθρωπότητα. Η αθανασία της ψυχής είναι εφεύρηµα  δόλιο µε σκο-
πιµότητα.

Ο συµβολισµός της ανάστασης του Ιησού στον Χριστιανισµό, είναι να 
αντλήσουµε αισιοδοξία για την ζωή. Κανένα ένβιο ον δεν νίκησε τον 

θάνατο. Έως εκείνη την στιγµή, σωστό είναι να αγωνιζόµαστε για την επιβίω-
ση.
Είναι λογικό να σκεφθούµε, ότι η απληστία των ανθρώπων και η 

αλόγιστη χρήση των πόρων της γης, θα καταστρέψει ένα µεγάλο µέρος της 
ζωής του πλανήτη. Εκείνο που δεν µπορούµε να προβλέψουµε είναι, εάν 
οι επιζήσαντες άνθρωποι, θα παραδειγµατιστούν από αυτή την συµφορά.

Οι ∆υτικές ∆ηµοκρατίες µε τις χρηµατο – οικονοµικές απάτες ληστεύουν 
τις οικονοµίες των πολιτών µε την υπερφορολόγηση. Τα Ισλαµικά κράτη 

µε την µεσαιωνική τους διακυβέρνηση νέµονται τον πλούτο των χωρών τους 
µε προκλητικό τρόπο. Και οι δύο στην ουσία επιτελούν το ίδιο έργο εις βάρος 
των απλών πολιτών. Η ανθρώπινη φύση έχει την πλεονεξία, την αλαζονεία τον 
ακόρεστο πλουτισµό, την επίδειξη. ∆ύσκολα αλλάζεις τους ανθρώπους.

Οι κατασχέσεις από την Εφορία των καταθέσεων των Ελλήνων πολι-
τών συν τα κάπιταλς  κοντρόλς, σκοτώνουν την αποταµίευση, την 

εµπιστοσύνη του  πολίτη στο Κράτος και τις Τράπεζες. Αυτό µε την σειρά του 
σκοτώνει την οικονοµία µας.  Εάν δεν αρθούν το συ-
ντοµότερο αυτοί οι  νόµοι δεν πρόκειται να αναρ-
ρώσουν, ούτε οι Τράπεζες, ούτε η Οικονοµία. Θα εί-
µαστε µονίµως στην εντατική. 

Ορθοδοξία και ανορθοδοξία, είναι συστατικά της 
εξουσίας. Χωρίς χρυσό, καµία εξουσία δεν στέκε-

ται. Με ορθόδοξο τρόπο δεν σε αφήνουν οι µνηστήρες 
της εξουσίας να κερδίσεις κάτι. Μοιραία καταφεύγεις στην 
ανορθοδοξία,  δηλαδή στο µαύρο χρήµα. Απλά καταντάς 
µια απλή οδοντόκρεµα που πρέπει να την φτύσεις.

Τα τελευταία  χρόνια δοκιµάσαµε τα τρία µεγάλα κόµµατα εξουσί-
ας. Την δεξιά, τους σοσιαλιστές, την αριστερά. Πάρε τον ένα και χτύ-
πα τον άλλο.  Στις επόµενες εκλογές δεν έχουµε στην πράξη µια σω-

στή επιλογή. Μας αποµένει το µη χείρον βέλτιστον.  Η λιγότερο καταστρο-
φική. Άλλωστε το ένα , είναι καλύτερο του µηδενός. 
∆εν µπορούµε να διακρίνουµε  καµιά  διαφορά µεταξύ Ναζισµού, Κοµµουνισµού, 

Φασισµού, όταν ο στόχος  είναι ο ίδιος. Η βίαιη κυριαρχία. Απλά έχουν διαφο-
ρετικές µεθόδους,  προπαγάνδα. Ο σκοπός είναι ίδιος. Άλλωτε είχαν τα αυ-

τόµατα τους φούρνους, τους πάγους της Σιβηρίας. Σήµερα έχουν τις πλαστικές σφαί-
ρες και τα καπνογόνα. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»

Γυναίκα πολύ λυπητερός ο 
αναστεναγµός σου γιατί; Αχ  

Μήτσο µου που είναι τα έρηµα τα 
νιάτα; Βρε γυναίκα τα δώσαµε στα 
παιδιά µας και στα εγγόνια µας. Εάν 
µέναµε οι  δυο µας τώρα θα τρω-
γόµασταν σαν τα αδέσποτα.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Με την σηµερινή µας έκδοση  η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»,  
µπαίνει αισίως παρά τις δύσκολες συγκυρίες,  κυκλο-
φοριακές και οικονοµικές, αφού  οι ελεύθερες και 

δωρεάν   εφαρµογές  του διαδικτύου, στο ΟΓ∆ΟΟ  ΧΡΟΝΟ 
κυκλοφορίας της.  Ευχαριστούµε όλους όσους  µας στήρι-
ξαν και συνεχίζουν να µας στηρίζουν µε οποιονδήποτε 
τρόπο. 

Προχθές Πέµπτη µεσηµέρι ανακοινώθηκαν οι βάσεις 
των Πανελληνίων εξετάσεων. Οι ενδιαφερόµενοι, ενη-
µερώθηκαν από το διαδίκτυο, µε τον  κωδικό τους, ή 

από την ανάρτηση του πίνακα επιτυχόντων στα Λύκεια ου ∆ή-
µου µας.  Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», θα δηµοσιεύσει στο επόµενο φύλ-
λο, τους πίνακες επιτυχόντων  των Λυκείων  του ∆ήµου µας. 
Σήµερα απευθύνουµε  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε όλους τους επιτυ-
χόντες µε την ευχή µια όµορφη και  δηµιουργική φοιτητική 
ζωή.

Μετά από τις παλινωδίες του Ιουλίου σε ότι αφορά  
της Συνεδριάσεις του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρ-
νών,  µε τις  αποχές, τις ενστάσεις και τις αναφορές, 

ακουστήκαν πολλά  για ακυρώσεις αποφάσεων, αλλά  
αποδεικτικά στοιχεία δεν είδαµε. Ωστόσο  οι  συνεδριάσεις 
του σώµατος επανέρχονται ξεκινώντας από την Τρίτη 29 
Αυγούστου 2017, µε 26 θέµατα ηµερήσιας διάταξης και 
πρώτο θέµα την Β΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου 
Αχαρνών οικονοµικού έτους 2017

Ανακοινώθηκαν οι ηµεροµηνίες πληρωµής για τις συ-
ντάξεις Σεπτεµβρίου 2017 για όλα τα ταµεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, 
ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ∆ηµόσιο και ΕΤΕΑ). Το ∆ηµόσιο, ΙΚΑ, ΝΑΤ 

και ΚΕΑΝ   θα καταβάλλουν  τις συντάξεις την Τετάρτη, 30 Αυ-
γούστου 2017. Ο ΟΑΕΕ και  ΟΓΑ  την Παρασκευή, 1η Σεπτεµ-
βρίου 2017.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζόµε-
νος µε τον Ερυθρό Σταυρό, σε συνέχεια της προ-
σπάθειας αύξησης της δύναµης των µελών της 

τράπεζας αίµατος, θα πραγµατοποιήσει εθελοντική αιµο-
ληψία στις 03/09/2017 ηµέρα Κυριακή και ώρα 09:00 – 
13:00 στα γραφεία του Συλλόγου Αρχαίου Θεάτρου 31 
Αχαρνές. 

Την τεχνική ηγεσία του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ για τη νέα αθλη-
τική σεζόν αναλαµβάνει ο Προπονητής Πέτρος ∆ηµη-
τρίου. Τα χέρια έδωσε ο Πρόεδρος της ΠΑΕ κ. Κλήµης 

Κολιός µε τον έµπειρο στην κατηγορία Προπονητή που έχει 
µακρά πορεία σε οµάδες όπως ο Εθνιικός Αστέρας, ο Φωκικός, 
ο Πανηλειακός, ο Βύζαντας Μεγάρων, καθώς επίσης έχει δια-
τελέσει Προπονητής και σε Παναιγιάλειο, Προοδευτική, Πεύ-
κη, Ηλιούπολη, Βύζαντα κ.ά. οµάδες της Γ’ Κατηγορίας.

Ενηµέρωση από Ευρώπη Κοσµίδη:  Αντιµέτωποι µε 
την υποχρέωση πληρωµής φόρου υπεραξίας θα βρε-
θούν από το 2018 όσοι αποφασίσουν, να πωλήσεις 

ή να µεταβιβάσουν σπίτια, λοιπά κτίσµατα, οικόπεδα 
ή αγροτεµάχια. Η περίοδος αναστολής της εφαρµογής του 
φόρου υπεραξίας ακινήτων λήγει πλέον την 31η ∆εκεµβρί-
ου 2017

Εύστοχο πολιτικό σχόλιο  του συµπολίτη µας Φάνη 
Μπούκη:  «Οι «νυν» και οι «πριν». Για όλα τα δεινά σε 
αυτόν τον τόπο , φταίνε οι νυν. Για τις φωτιές οι νυν, για 

την εγκληµατικότητα οι νυν, για την κατάντια µας οι νυν ! Πο-
τέ οι πριν ! Όχι ότι δεν φταίνε κι αυτοί. Αλλά οι πριν αναβαπτί-
ζονται µέσα από τον τριτοδεύτερο ρόλο τους και ως ενάρετοι 
πια, κάνουν come back (όπως λέει και η Lady). Tο άκρον άω-
τον της ανανδρίας, είναι να βρίζεις και να κατηγορείς για κάτι 
που µπορούσες να διορθώσεις , και δεν το έκανες. Λίγη αυτο-
κριτική δε βλάπτει , και κανά παντελόνι µε µακριά παντζάκια».

Σύµφωνα µε το νέο Προεδρικό ∆ιάταγµα για την λει-
τουργία των νηπιαγωγείων και των δηµοτικών σχο-
λείων το σχολικό έτος  2017-2018,  τα σχολεία θα 

ανοίξουν στις 11 Σεπτεµβρίου ηµέρα ∆ευτέρα.
Ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής των Ανεξαρτήτων Ελ-
λήνων κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης, ανταποκρινόµενος σε 
χρόνιο αίτηµα της εκπαιδευτικής κοινότητας ιερωµένων 

της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατέθεσε τροπολογία στο νοµο-
σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, σχετική µε τις ρυθµίσεις για 
την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, η οποία έγινε 
δεκτή από τον αρµόδιο Υπουργό. Σύµφωνα µε αυτή, οι εκπαι-
δευτικοί ιερωµένοι δάσκαλοι ή καθηγητές, επιτρέπεται να απο-
σπώνται, ασκώντας παράλληλα και τα ιερατικά τους καθήκο-

ντα µετά τη λήξη του ωραρίου διδασκαλίας.
Με Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆ 79/2017) ορίζεται ότι 
από δω και πέρα σηµαιοφόρος στην Στ΄τάξη του δη-
µοτικού µπορεί να είναι ο καθένας, ανεξαρτήτως βαθ-

µολογίας, καθώς η επιλογή του θα γίνεται µε κλήρωση και 
όχι βάσει βαθµολογίας όπως ίσχυε µέχρι σήµερα!

Την αποδέσµευση της ιδιότητας του δικηγόρου και του 
µηχανικού από την ασφάλιση προβλέπει νοµοσχέδιο 
µε εργασιακές και ασφαλιστικές διατάξεις το οποίο ανα-

µένεται να καταθέσει στο τέλος Αυγούστου στη Βουλή, το 
υπουργείο Εργασίας. Το νοµοσχέδιο θα περιέχει διάταξη η 
οποία θα διαχωρίζει την ασφάλιση από την ιδιότητα στους 
κλάδους των µηχανικών και των νοµικών. Επί της ουσίας µη-
χανικοί και δικηγόροι δεν θα υποχρεώνονται στην καταβολή 
εισφορών χωρίς να έχουν εισόδηµα.

Την  Πέµπτη, 27 Ιουλίου 2017 υπογράφηκε από τον 
Χρήστο Παππού και τον Γιάννη Κρεµύδα το συµ-
βόλαιο παραχώρησης του οικοπέδου από την Πρω-

τοβάθµια Σχολική Επιτροπή στο ∆ήµο Φυλής. Πρόκειται 
για το οικόπεδο που βρίσκεται στο οικοδοµικό τετράγωνο 
921, επί της οδού Πέτρου Λιόσα και το οποίο είχε στο πα-
ρελθόν φιλοξενήσει το ∆ηµοτικό Σχολείο Φυλής και (µετά 
το σεισµό του 1981) το 7ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων.

Ένα µοναδικό κατόρθωµα, που επιβεβαιώνει ότι οι επιτυ-
χίες και οι δυνατότητες της ελληνικής Γυµναστικής δεν 
γνωρίζουν όρια, έκανε πραγµατικότητα η οµάδα Γυµνα-

στικής για Όλους της Ολυµπιάδας Θρακοµακεδόνων, θριαµβεύ-
οντας στο παγκόσµιο πρωτάθληµα «World Gym For Life 
Challenge», στο Βέστφολντ της Νορβηγίας! Η ελληνική οµάδα 
παρουσιάζοντας ένα υπερθέαµα γυµναστικής και χορού µε θέµα 
«Τhe Wolves And The Moon», οι «λύκοι» της προπονήτριας Ολυ-
µπίας ∆ραγούνη µάγεψαν κριτές και θεατές, για άλλη µια φορά

Στην γειτονιά των Αγγέλων παρέα µε τους µεγάλους 
του είδους βρίσκεται ο γνωστός ως «Βασιλιάς του τσι-
φτετελιού», ο συνδηµότης µας Λεονάρδος Μπουρ-

νέλης. Ο καλλιτέχνης που δίδαξε όλα τα χρόνια της ζωής του 
εκτός από την µουσική τέχνη, ήθος και αξιοπρέπεια χαρα-
κτηριστικά που µεταλαµπάδευσε και στον γιο του επίσης 
µουσικό Νίκο Μπουρνέλη. Ο Λεονάρδος Μπουρνέλης άφη-
σε εποχή στην µουσική σκηνή της χώρας µας µε τραγούδια 
που µέχρι σήµερα χορεύουµε σε γλέντια και χαρές! Η νε-
κρώσιµος ακολουθία  πραγµατοποιήθηκε  την ∆ευτέρα 14 
Αυγούστου από το νέο Νεκροταφείο στις 14:00. Τα θερµά 
µας συλλυπητήρια, στην οικογένεια του.
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ΧΡΟΝΙΑ

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2014
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η µουσική αποτελεί αναπόσπαστο
κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας

Κ αθόλη τη διάρκεια 
του έτους, ο δήµος 
µ α ς  έ ρ χ ε τ α ι 

αντιµέτωπος αφενός µε τις 
πληµµύρες και αφετέρου µε 
την αντιµετώπιση των 
πυρκαγιών. 

Τα δύο αυτά προβλήµατα 
είναι αλληλένδετα µεταξύ τους  
και χρήζουν  υπεύθυνης 
αντιµετώπισης, η οποία θα 
καθιστά υπόλογους το 
∆ήµαρχο και όλο το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, στους οποίους 
εµπιστεύτηκαν οι πολίτες των 
Αχαρνών, την τύχη της  πόλης. 

Κ α ν ό ν α ς  γ ι α  τ η ν 
αντιµετώπιση τους είναι ο 
κατάλληλος σχεδιασµός, ο 
κατάλληλος συντονισµός, τα 
κατάλληλα µέσα και η αποτελεσµατική αντιµετώπιση. 
Ο προγραµµατισµός σηµαίνει ότι οδηγούµαστε βάσει 
σχεδίου αλλά και από τις εµπειρίες, τα λάθη του 
παρελθόντος και τις παραλήψεις στην αποφυγή µίας 
καταστροφής. Ο συντονισµός σηµαίνει πως όλες οι 
εµπλεκόµενες πλευρές πρέπει να λειτουργούν βάσει 
σχεδίου και να γίνονται ασκήσεις ετοιµότητας ώστε ο 

καθένας να παίξει το ρόλο του 
την κατάλληλη στιγµή. Τα 
κατάλληλα µέσα παίζουν 
σηµαντικό ρόλο και θα πρέπει 
να συντηρούνται και να 
βρίσκονται στη διάθεσή µας 
ανά πάσα στιγµή για να 
αντιµετωπίσουµε το εκάστοτε 
περιστατικό.  Η αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση έχει να κάνει µε 
το χρόνο αντίδρασης έτσι ώστε 
το πρόβληµα που θα προκύψει 
να αντιµετωπίζεται εν τη γενέσει 
καθώς τότε οι πιθανότητες 
ολοκληρωµένης και επιτυχούς 
αντιµετώπισης είναι σαφώς 
πολύ περισσότερες από το να 
δράσεις ετεροχρονισµένα. 

Η ερµηνεία όλων των 
παραπάνω είναι µία και πολλή 

συγκεκριµένη: να δηµοσιοποιηθούν τα σχέδια και τα 
µέσα που έχει ο ∆ήµος και να γνωστοποιηθεί το 
ποσοστό ετοιµότητας του ώστε να γνωρίζουν οι 
πολίτες µε ποιο τρόπο είναι έτοιµος να προστατεύσει 
τις ζωές και τις περιουσίες τους.  

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής 

 Ω ς καλλιτεχνικός  
διευθυντής µε 
π ο λ υ ε τ ή 

εµπειρία και έχοντας 
σ υ ν ε ρ γ α σ τ ε ί  µ ε 
κ ο ρ υ φ α ί ο υ ς 
καλλιτέχνες όπως ο 
Λευτέρης Πανταζής, ο 
Τόλης Βοσκόπουλος 
και πολλοί  άλλοι 
γνωστοί καλλιτέχνες, 
είµαι σε θέση να 
γνωρίζω ότι η µουσική 
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
καθηµερινότητάς µας αλλά και της 
ζ ω ή ς  µ α ς  α φ ο ύ  µ ε  α υ τ ή  
συνδυάζουµε αναµνήσεις και 
όµορφες στιγµές. 

Η αξία της µουσικής για τη 
νεολαία, είναι ακόµα µεγαλύτερη, 
αφού διευρύνει τους πνευµατικούς 
της ορίζοντες, ψυχαγωγεί, διασκεδάζει 
και ξεκλειδώνει εκείνα τα ξεχωριστά 
µονοπάτια του µυαλού και της 
κ α ρ δ ι ά ς  ε π ι κ ο ι ν ω ν ώ ν τ α ς 
συναισθήµατα και ενώνοντας τους 
νέους προσφέροντας τους µία 
διέξοδο από τις καθηµερινές τους 

υποχρεώσεις. Στις µέρες 
µας, είναι απαραίτητο οι 
γονείς να κατανοήσουν 
τη σηµασία της µουσικής 
κ α ι  τ α  ό σ α  α υ τ ή 
προσφέρει στα παιδιά, 
και να τα παρακινήσουν 
να ασχοληθούν µε 
αυτή. 

Ως πατέρας τριών 
παιδιών και γνωρίζοντας 
τ ις  δυσκολίες που 
µπορεί να αντιµετωπίζει 

µία οικογένεια, διατίθεµαι και ήδη 
οργανώνω χώρους στην πόλη µας, 
στους οποίους σε συνεργασία και µε 
άλλους καλλιτέχνες θα προσφέρουµε 
αφιλοκερδώς µαθήµατα µουσικής σε 
όσους το επιθυµούν. 

Άλλωστε είναι το λιγότερο που 
µπορώ να κάνω όντας µαθητής ενός 
δασκάλου ο οποίος προσέφερε 
αφιλοκερδώς τις µουσικές του 
γνώσεις δηµιουργώντας πολλούς 
από τους σηµερινούς καταξιωµένους 
καλλιτέχνες. 

Νίκος   Ελευθεριάδης 
Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής

Πόσο έτοιµος   είναι ο ∆ήµος να προστατεύσει 
τους πολίτες από πληµµύτες και πυρκαγιές;
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Από Αύγουστο χειµώνα, λέει ο λαός, αλλά µέχρι 
τώρα δεν το είδαµε. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Μόλις 
πριν από  λίγο καιρό, Ιούνιος,  είχαµε … πρωτο-
βρόχια, τον περασµένο Σεπτέµβριο είχαµε ζέστες.  
Μόνο οι πυρκαγιές είναι συνεπείς στις ηµεροµηνίες 
τους. Με το που θα σκάσει  µύτη  άνοδος θερµοκρα-
σίας αρχίζει το πανηγύρι. Α, και τα σχολεία έχουν µια 
σχετική συνέπεια. Αρχίζουν πριν από τις 15 Σεπτεµ-
βρίου, πολλές φορές χωρίς τα απαραίτητα βιβλία!.
Να µην ξεχάσω, στην ώρα του είναι και ο ΕΝΦΙΑ, που 
θα µας έλθει κανονικά στις 31 Αυγούστου. Σου λέει 
«Πέρασες καλά το καλοκαίρι, ε;  Τώρα θα σου δείξω 
εγώ!»,  και σου ρίχνει κατακέφαλα τον φόρο!  Ναι, 
για τον ΕΝΦΙΑ που θα καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το θέµα, αγαπητοί µου αναγνώστες, είναι ότι πέρασε  
ένα καλοκαίρι και δεν το πήραµε χαµπάρι! ∆εν υπάρ-
χει χρήµα, δεν υπάρχει διάθεση, δεν υπάρχουν προ-
ϋποθέσεις. Θα µου πεις, «για κάτσε, είχες και στα 
νιάτα σου τη δυνατότητα να περνάς όµορφες διακο-
πές;».
Όχι, δεν την είχα αλλά εργάστηκα και εργάζοµαι 50 
χρόνια και κάποια στιγµή απολάµβανα τους καρπούς 
των κόπων µου. Και περίµενα να έλθει το καλοκαίρι 

µε λαχτάρα και δεν σκεφτόµουν, µε το που ερχόταν 
ο Αύγουστος, ότι έβαζα ακόµη ένα χρόνο στην πλάτη 
µου. 
∆ύσκολη πολύ έγινε η ζωή, παιδιά. Και δεν ζουν οι 
γονείς να τους ρωτήσω πως τα κατάφερναν εκείνοι 
και στάθηκαν όρθιοι στις συµφορές. Αλλά δεν έχου-
µε άλλη επιλογή, πρέπει να επιζήσουµε, πρέπει να τα 
βγάλουµε πέρα, γιατί έχουµε ακόµα υποχρεώσεις και 
πολλά πράγµατα να κάνουµε.
Ας κλείσουµε αυτό το καλοκαίρι µε τους στίχους του 
∆ηµήτρη Χριστοδούλου, που µελοποίησε ο µέγας 
Ζαµπέτας και τραγούδησε ο Σταµάτης Κόκοτας. 
«Πάει λοιπόν κι αυτό το καλοκαίρι, 
τ’ αφήσαµε κι αυτά στην αµµουδιά, 
τ’ αφήσαµε κι’ αυτό να πάρει το δρόµο που τραβάνε 
τα πουλιά. 
Πάνε λοιπόν και φέτος οι αγάπες, που βρήκαν µια 
ζωή στην αµµουδιά, 
τις πήρε στα βαθιά όλες το κύµα,  κι άφησαν το τρα-
γούδι στην καρδιά.
Από Μάρτη   σε Αύγουστο θα γεράσουµε
Σαν το κύµα στ’ ακρογιάλι θα περάσουµε».

Καλό χειµώνα καλοί µου αναγνώστες.

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειµώνα
Ρύθµιση οφειλών προς τους ∆ήµους, µε δυνατότητα έως και 100 
δόσεων και απαλλαγή ακόµα και του συνόλου των προσαυξήσεων
Από 21 Αυγούστου 2017  ξεκίνησε η ρύθµιση 
οφειλών προς τους ∆ήµους. Οι οφειλέτες 
έχουν την δυνατότητα να προβούν σε ρύθµι-
ση έως και 100 δόσεων και απαλλαγή ακόµα 
και του συνόλου των προσαυξήσεων, κατ΄ 
εφαρµογή του νόµου 4483 του υπουργείου 
Εσωτερικών. 

Η ρύθµιση αφορά σε οφειλές προς τους 
∆ήµους και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, που 
έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 
και τις 30 Σεπτεµβρίου 2017. Στη ρύθµιση µπο-
ρούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που 
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του 
νόµου ή έχουν υπαχθεί σε προηγούµενη ρύθ-
µιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η 
οποία είναι σε ισχύ, µε απώλεια των ευεργετη-
µάτων της προηγούµενης ρύθµισης και χωρίς 
η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή 
καταβληθέντων ποσών. Υπάγονται επίσης και 
οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του 
ότι εκκρεµεί για αυτές δικαστική αµφισβήτηση 
σε οποιοδήποτε βαθµό, εφόσον στην τελευ-
ταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από 

τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα.
Προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό 

από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις και τόκους 
εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και από τα 
πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη 
υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη 
καταβολής τέλους ως εξής:
Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή 100% των 
προσαυξήσεων
– από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή 80% των 
προσαυξήσεων
– από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή 70% των 
προσαυξήσεων
– από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή 60% των 
προσαυξήσεων
– από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή 50% των 
προσαυξήσεων
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται το αργότερο 
έως τις 30 Νοεµβρίου 2017 στην αρµόδια για 
την είσπραξη οφειλών υπηρεσία του οικείου 
∆ήµου ή του νοµικού προσώπου αυτού, ενώ 
το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµι-
σης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 20 ευ-
ρώ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

● Στην τοποθεσία Βαρυµπόµπη ιδιοκτησίας 
Dr ANTONY king ,  κληρονοµιάς από τον 
παππού µου Βασίλειο  Χατζηπέτρου µε συµ-
βόλαια από την ανταλλαγή των κτηµάτων µε 
το Βασιλιά. και σε έκταση 20.000 µέτρων θα 
ανεγείρουµε τον ΝΑΟ ΤΟΥ  «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 
ΗΛΙΟΥ». 
● Θα είναι µετά την αρχαιότητα ένα από τα 
ελάχιστα ανεγειρόµενα Μαντεία. 
● ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ». 
● ΤΟ ΕΡΓΟ  ΘΑ  ΚΟΣΤΙΣΕΙ  170.000.000 € ΠΕ-
ΡΙΠΟΥ!!!
● Υ.Γ. 1.:  Το µαντείο των Αχαρνών (Ο ΝΑΟΣ 
ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩNA) θα έχει την υποστήριξη 
στο να θεραπεύει άτοµα επηρεασµένα από το 
αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες.
● Υ.Γ. 2. : Κλειδοκράτωρ του µαντείου των 
Αχαρνών ο διοικητής ασφαλείας security της ΠΑ.Π.Ε. Χαράλα-
µπος Κονδύλης. Υπεύθυνος γενικών καθηκόντων και εκτε-
λέσεων, Dr A.A.A.
● Υ.Γ. 3. :  Ζητούνται αρχιτέκτονας, αρχαιολόγος και τεχνικοί 
σµιλευταί µαρµάρων.
● Υ.Γ. 4. : Ζητούνται από την σχολή καλών τεχνών ή και τε-

λειόφοιτοι γνωσται των κέρινων οµοιω-
µάτων (ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ) 7 άτοµα. 
Επίσης άλλα 7 άτοµα Έλληνες γλύπτες µαρ-
µάρων π.χ. ΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ, ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕ-
ΛΗ, ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ, ΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, 
ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ κ.λ.π.
● Υ.Γ. 5.: Ζητούνται 70 καλλίγραµµες Ελλη-
νίδες διά να µυηθούν στα Ελευσίνια µυστή-
ρια και 2-3 άλλα µυστήρια διά το Μαντείο. 
● Υ.Γ. 6.  Ζητούνται  2 κηπουροί διά την δια-
µόρφωση χώρου και έναν διακοσµητή διά 
το MUSIC HALL.
● Υ.Γ. 7. :  Θα καλέσουµε και θα παρακα-
λέσουµε  τον ∆ήµαρχο του Μενιδίου να ρί-
ξει τον θεµέλιο λίθο και να βοηθήσει στην 
διευκόλυνση της λειτουργίας του Μνηµείου.
● Για περισσότερες ενδιαφέρουσες πληρο-

φορίες στα Τηλέφωνα  6999 978308, 6999 931533, 6986 119888 
ώρα  5 µ.µ. - 8 µ.µ. Μόνο αυτή την ώρα για πληροφορίες.
● ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΓΙΑ FACEBOOK ΕΙΝΑΙ :  https://www.facebook.
c o m / p e r m a l i n k . p h p ? s t o r y _ f b i d -
=161710877727764&id=100016665578468

Dr. ANTONY king

Αλέξανδρος Ανδριώτης 
Πολιτευτής της Ένωσης Κεντρώων στην Περιφέρεια Αττικής.

Χρήσιµη ενηµέρωση 

Παραβατικοτητα ώρα µηδέν. Αποτελεί αυταπόδεικτη πραγµατικότητα ότι 
οι κοινωνίες µεταφέρουν στα χαρακτηριστικά τους τις συµπεριφορές του 
συνόλου που τις αποτελούν και µέσω αυτών (των συµπεριφορών) απο-
τυπώνονται και κατατάσσονται στον εθνικό ή διεθνή χάρτη. 

Ταυτόχρονα , θεωρείται υποχρέωσή τους, (των κοινωνιών) να φρο-
ντίζουν για την ακύρωση της αρνητικής εικόνας τους, για να µπορούν να 
προχωρούν ένα βήµα παρακάτω , να συντονίζονται µε το περιβάλλον που 
αναπτύσσονται προς όφελος των πολιτών.

Όπως, όµως, συµβαίνει σε κάθε κανόνα, έτσι κι εδώ υπάρχουν οι εξαι-
ρέσεις, µε την επιπλέον διαφορά ότι στην περιοχή µας η εξαίρεση του κα-
νόνα αποτελεί µόνιµη κατάσταση µε βασικό χαρακτηριστικό της την θε-
µελιωµένη παραβατικότητα. Και φυσικά όταν κάνουµε λόγο για παραβα-
τικότητα στη ∆υτική Αττική, εννοούµε τις περιοχές των Αχαρνών, της Φυ-
λής και του Ασπροπύργου.

Και φυσικά εννοούµε όλες τις µορφές της παραβατικότητας που κα-
λύπτουν επαξίως ένα µεγάλο µέρος του Ποινικού Κώδικα.

Μια αποκαλυπτική εξαγγελία του  Dr ANTONY king, που θα  προκαλέσει! 
ΘΑ ΑΝΕΓΕΙΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΗΛΙΟΥ»
Θα είναι µετά την αρχαιότητα ένα από τα ελάχιστα ανεγειρόµενα Μαντεία. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Αποκλειστικές  καταστάσεις του  Dr ΑΝΤΟΝΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιστοσελιδα: http://dr-antonyking.gr/s/  - facebook: Antony Athanasioy  - Τηλ. 6999 931533

● Λίγο πριν  τελειώσουν οι δια-
κοπές, προχθές δηλαδή,  βρέθη-
κα στην Πλατεία Μενιδίου  µε 
εκλεκτούς φίλους, στου ΚΙΤΣΑ-
ΡΩΝΑ, όπως οι βετεράνοι Χρή-
στος Γκέλας και Πάκιος,  έφυγαν  
λίγο πιο νωρίς. Στην φωτό µε τον  
Μιχάλη Σουρλατζή 
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Στη µάχη κατά των πυρκαγιών
στην Βόρειο Αττική ο ∆ήµος Αχαρνών

Από την πρώτη στιγµή της εκδή-
λωσης των καταστροφικών πυρ-
καγιών στη βορειοανατολική Ατ-
τική, η Πολιτική Προστασία του 
∆ήµου Αχαρνών, µε εντολή του 
∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη 
Κασσαβού συµµετείχε µε µέσα 
και προσωπικό. Υδροφόρες του 
∆ήµου Αχαρνών και µικρό πυ-
ροσβεστικό όχηµα µε τα πλη-
ρώµατά τους, ετέθησαν υπό την 
καθοδήγηση του Πυροσβεστι-
κού Σώµατος, συνδράµοντας στις 
υπεράνθρωπες προσπάθειες για το 
περιορισµό των πυρκαγιών στην βο-
ρειοανατολική Αττική.  Ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός βρί-
σκεται σε συνεχή επαφή, µε τον ∆ή-
µαρχο Ωρωπού  κ. Θωµά Ρούσση, 
τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. 
Γιώργο Καραµέρο και τον ∆ασάρχη κ. 
Γιώργο Αµοργιανιώτη, καθιστώντας 
µέσα και προσωπικό του ∆ήµου 
Αχαρνών, άµεσα διαθέσιµα στην 
προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκα-
γιών. Τα µέτωπα της φωτιάς στην βο-
ρειοανατολική Αττική επισκέφτηκε 
και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου 
Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης. Η 
Πολιτική Προστασία του ∆ήµου 
Αχαρνών αλλά και όλες οι Υπηρεσίες 
του ∆ήµου Αχαρνών βρίσκονται σε 
αυξηµένη ετοιµότητα, καθώς ο κίνδυ-
νος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραµένει 
υψηλός για την περιοχή της Αττικής, 

σύµφωνα µε τον Χάρτη Πρόβλεψης 
Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη 
για την καταστροφή των περιουσιών 
των πολιτών καθώς και για την τε-
ράστια οικολογική καταστροφή που 
αφήνει πίσω της η πυρκαγιά που είναι 
σε εξέλιξη στην βορειοανατολική Ατ-
τική αναφέροντας:  «Από την πρώτη 
στιγµή εκδήλωσης της πυρκαγιάς 
στην βορειοανατολική Αττική, οχήµα-

τα και προσωπικό της Πολιτι-
κής Προστασίας του ∆ήµου 
Αχαρνών, συµµετείχαν  ενεργά 
στις προσπάθειες κατάσβεσης, 
επιχειρώντας κάτω από πολύ 
δύσκολες συνθήκες. Παρα-
µένουµε σε αυξηµένη ετοι-
µότητα εφαρµόζοντας τον σχε-
διασµό που έχουµε εκπονήσει 
κατά την ευρεία σύσκεψη του 
Τοπικού Συντονιστικού Ορ-
γάνου Πολιτικής Προστασίας 

του ∆ήµου Αχαρνών τον περασµένο 
Μάιο, µε τη συµµετοχή των Υπηρε-
σιών του ∆ήµου Αχαρνών, εκπρο-
σώπων των Σωµάτων Ασφαλείας, εκ-
προσώπων τοπικών φορέων και εθε-
λοντών.  Οι σκέψεις µας είναι κοντά 
στο επίγειο και ιπτάµενο προσωπικό 
της Πυροσβεστική Υπηρεσίας και το 
προσωπικό της Πολιτικής Προστασί-
ας, που δίνουν άνιση µάχη µε την φω-
τιά, για την προστασία, ανθρώπων, 
περιουσίων και του Περιβάλλοντος».

Κέντρο Ενηµέρωσης ∆ανειοληπτών στον ∆ήµο Αχαρνών
Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2853 που δηµοσιεύτηκε στις 16 Αυ-
γούστου 2017 (τεύχος Β'), στον ∆ήµο Αχαρνών θα λειτουρ-
γήσει ένα από τα τριάντα Κέντρα Ενηµέρωσης ∆ανειολη-
πτών που θα λειτουργήσουν σε όλη τη χώρα. Ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός είχε επισηµάνει µε επιστολή 
του προς τον Ειδικό Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους κ. Φώτη Κουρµούση, τον Φεβρουάριο του 2017, 
την αναγκαιότητα ίδρυσης ενός Κέντρου Ενηµέρωσης ∆α-
νειοληπτών στον ∆ήµο Αχαρνών, δηλώνοντας παράλλη-
λα την παροχή κάθε είδους βοήθειας από τον ∆ήµο Αχαρ-
νών προς την  Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους.  Στην επιστολή του, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, είχε το-
νίσει ότι ο κάτοικοι στου ∆ήµου Αχαρνών, του 4ου πολυ-
πληθέστερου δήµου στην Αττική, έχουν επηρεαστεί σηµα-
ντικά από τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης και η δη-

µιουργία Κέντρου Ενηµέρωσης ∆ανειοληπτών µε έδρα 
στον ∆ήµο Αχαρνών θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και 
θα δώσει σηµαντικές λύσεις στα προβλήµατα εξυπηρέτη-
σης δανείων. 

Η δηµοσίευση του ΦΕΚ 2853 Β' 16/8/2017, που επι-
σφραγίζει την ίδρυση Κέντρου Ενηµέρωσης ∆ανειοληπτών 
στον ∆ήµο Αχαρνών το οποίο θα καλύπτει στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, ικανοποίησε τον ∆ή-
µαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό για την επιτυχή έκβα-
ση των επαφών και συζητήσεων µε την Ειδική Γραµµατεία 
∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο οποίος πρόσθεσε ότι:  «Τα 
Κέντρα Ενηµέρωσης ∆ανειοληπτών είναι µια δοµή αλλη-
λεγγύης που ο ∆ήµος Αχαρνών θα υποστηρίξει µε κάθε 
τρόπο και µέσο, προς όφελος των κατοίκων του ∆ήµου 
Αχαρνών αλλά και των Πολιτών των γύρω περιοχών». 

Ενηµέρωση από το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου Αχαρνών

Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Ενηµέρωση από τον Γ.Γ. ∆η-
µόσιας Τάξης και τον Αντι-
στράτηγο για τα µέτρα αστυ-
νόµευσης είχε ο Γιάννης Κασ-
σαβός, στις αρχές Αυγούστου. 

Ο Γενικός Γραµµατέας πα-
ρουσίασε στον ∆ήµαρχο τα 
αποτελέσµατα από τα ολο-
κληρωµένα προγράµµατα 
αστυνόµευσης και ασφάλειας, 
που εφαρµόζονται τις τελευ-
ταίες ηµέρες παρουσία του Γε-
νικού Επιθεωρητή Αστυνοµί-
ας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτη-
γου Αντώνη Μπάκα. 

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση 
οι τέσσερις άξονες που η ηγεσία 
του Υπουργείου είχε δεσµευτεί 

στην ∆ηµοτική Αρχή πως θα υλο-
ποιηθούν, έχουν ξεκινήσει να 
εφαρµόζονται. Συγκεκριµένα η 
ηγεσία είχε δεσµευτεί πρώτον να 
ιδρύσει στη ∆υτική Αττική, µε 
έδρα το ∆ήµο Αχαρνών, Τµήµα 

Αστυνοµικών Επιχειρήσεων 
∆υτικής Αττικής, γεγονός το 
οποίο έγινε. 

∆εύτερη δέσµευση 
ήταν οι στοχευµένες συνε-
χείς δράσεις µε δυνάµεις 
Ο.Π.Κ.Ε., Ο.Ε.Π.Τ.Α., ∆Ι.ΑΣ. 
και τοπικών Υπηρεσιών. 

Τρίτη δέσµευση η ενί-
σχυση των Υπηρεσιών µε 
αστυνοµικό προσωπικό. 

Οι λέξεις που ο ∆ήµαρ-
χος συγκράτησε ωστόσο 

από την ενηµέρωση της ηγεσίας 
της ΕΛ.ΑΣ. ήταν πως η δράση της 
Αστυνοµίας στη ∆υτική Αττική θα 
έχει συνέχεια, συνέπεια αδιάλει-
πτη και αδιατάρακτη.
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• Το κτήμα Varibobi Club βρίσκεται 
στο ωραιότερο σημείο της περιοχής 
Βαρυμπόμπης, μέσα σε ένα παρθένο δάσος, 
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο 
προσθέτει μια εξαιρετική πινελιά

• Το κτήμα Varibobi Club αποτελείται από 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους καθώς 
και ένα παρεκκλήσι μέσα σε μία τεράστια 
έκταση 20 και πλέον στρεμμάτων

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος με έναν 
πανέμορφο κήπο όπως και μια μεγάλη 
λίμνη με ένα ρομαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν μια ονειρεμένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος μπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτομα.

Ένα ακόµα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ   του συντοπίτη µας δηµοσιογράφου της Realnews και των Ειδήσεων Γιάννη Σωτηρόπουλου

«ΚΟΥΡΕΜΑ» ΧΡΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 463.244 ΕΥΡΩ!
Ακόµα µία  νέα σηµαντική επιτυχία του Γεράσιµου Γκασούκα, δικηγόρου από τις Αχαρνές και γιού

του Νίκου Γκασούκα. Τα έβαλε µόνος του, µε  εφτά δικηγόρους τραπεζών και τα κατάφερε 

«Σ το άκουσµα της απόφασης ένιωσα την αν-
θρωπιά και το αίσθηµα της δικαιοσύνης. Εί-
πα µέσα µου «σώθηκα». Έσωσα την πρώτη 

µου κατοικία και ένα αγροτεµάχιο 5 στρεµµάτων στο χω-
ριό µου στη ∆υτική Ελλάδα». 

Μεγάλη χαρά και ανακούφιση ένιωσε ο 71 ετών 
απόστρατος ανώτατος αξιωµατικός του Στρατού Ξηράς 
µόλις έµαθε την απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρί-
ου, που του «κούρεψε»...463.244 ευρώ ή ποσοστό 67% 
από τα υπέρογκα χρέη προς τράπεζες, που είχε συσσω-
ρεύσει στην εποχή της ευµάρειας αυτός και η 62χρονη 
σύζυγος του, συνταξιούχος φιλόλογος. 

Το πρωτοφανές για το ύψος του «κουρέµατος» τρα-
πεζικού χρέους ζεύγους δανειοληπτών, που αγγίζει το µι-
σό εκατοµµύριο ευρώ ήρθε µε την απόφαση υπ’ αριθ-
µόν 32 του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, που επιδόθηκε 
στο ζευγάρι των συνταξιούχων στις 25 Ιουλίου του 2017.  
Σύµφωνα µε την απόφαση οι δύο συνταξιούχοι είχαν λά-
βει από αρκετές τράπεζες δάνεια και κάρτες, µε το συνο-
λικό ληξιπρόθεσµο χρέος τους να έχει φτάσει στο αστρο-
νοµικό ποσό των 687.913 ευρώ, ενώ η µηνιαία δόση τις 
3.500 ευρώ το µήνα. Οι αλλεπάλληλες περικοπές των 
συντάξιµων αποδοχών τους έως και 60% τους µείωσε το 
οικογενειακό εισόδηµα σχεδόν στις 2.500 ευρώ το µήνα 
και έτσι αδυνατούσαν πλέον να φανούν συνεπείς στις µη-
νιαίες δανειακές τους υποχρεώσεις, που ξαφνικά έγιναν 
ληξιπρόθεσµες και ζούσαν επί σειρά ετών µε τον καθη-
µερινό εφιάλτη του υπερχρεωµένου δανειολήπτη από 
τις εισπρακτικές εταιρείες. Το 2012 προσπάθησαν να κά-
νουν εξωδικαστικό συµβιβασµό, που όµως δεν πέτυχε 
και προσέφυγαν στη ρύθµιση των υπερχρεωµένων νοι-

κοκυριών, στο γνωστό και ως νόµο Κατσέλη, ενώ η υπό-
θεση εκδικάστηκε το 2015. 

Όπως δήλωσε: «Στα 69 µου χρόνια πήγα πρώτη 
φορά σε δικαστήριο και δικαιώθηκα. Τα δάνεια τα πή-
ραµε εγώ και η σύζυγός µου για να βοηθήσουµε τα 
δύο παιδιά µας, να αγοράσουν σπίτια. Έφυγε ένα τερά-
στιο βάρος από πάνω µου και υλικό και ηθικό. Οι ει-
σπρακτικές εταιρείες µας είχαν σπάσει τα νεύρα, µας 
έπαιρναν συνεχώς τηλέφωνο στο σπίτι, µας απειλού-
σαν, µας έβριζαν χυδαιότατα, αποκαλώντας µας «απα-
τεώνες». Λόγω χαρακτήρα αλλά και λόγω επαγγέλµα-
τος δεν ανεχόµουν αυτόν τον εξευτελισµό. Ακόµα και 
λίγο πριν την έκδοση της απόφασης µας έπαιρναν τη-
λέφωνο και µας πίεζαν αφόρητα. Τώρα τα τηλέφωνα 
σταµάτησαν να χτυπούν και η ζωή µας µπαίνει ξανά σε 
µια τάξη, γίνεται πιο αισιόδοξη κι όχι µίζερη, όπως είχε 
καταντήσει. Προτείνω στους υπερχρεωµένους δανειο-
λήπτες να προσφύγουν κι αυτοί στο νόµο Κατσέλη και 

να έχουν εµπιστοσύνη στην Ελληνική ∆ικαιοσύνη».
Ικανοποιηµένη από την απόφαση εµφανίζεται και η 

62χρονη σύζυγος του, η οποία συµπληρώνει: «Ο συγκε-
κριµένος Ειρηνοδίκης ήταν ανθρώπινος και πείσθηκε από 
τα επιχειρήµατα µας. Έφυγε ένα µεγάλο βάρος από πάνω 
µας και άλλαξε εντελώς η ψυχολογία µας. Το πάθηµα µας 
έγινε µάθηµα. Τα δάνεια είναι θηλιά, που πνίγουν» 

Σύµφωνα µε τον Γεράσιµο Γκασούκα του Νικολάου, 
δικηγόρου του ζευγαριού τα χρέη προς τις Τράπεζες 
έχουν πλέον ρυθµιστεί ως εξής: «Εκφράζω την ικανοποί-
ηση µου για την έκδοση της συγκεκριµένης αποφάσεως, 
µε την οποία δίνεται µία δεύτερη ευκαιρία στους εντολείς 
µου να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους υποχρεώ-
σεις, µε αυξηµένο µάλιστα κίνητρο. Το δικαστήριο απε-
δέχθη την αποδεδειγµένη µε πληθώρα εγγράφων ύπαρ-
ξη µόνιµης και µη δόλιας περιέλευσης σε αδυναµία πλη-
ρωµών, φτάνοντας έτσι σε ένα από τα µεγαλύτερα κου-
ρέµατα οφειλών από πλευράς ποσού από την έναρξη 
ισχύς του νόµου 3869/2010. Καλώ τους συµπολίτες µου 
να έχουν εµπιστοσύνη στην Ελληνική ∆ικαιοσύνη και να 
είναι σίγουροι ότι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που 
ορίζει ο Νόµος, µπορούν βάσιµα να αναµένουν ευνοϊκής 
µεταχείρισης»

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΑΡΩΓΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το Κέντρο Ατό-
µων µε Ειδικές 
Ανάγκες ∆ήµου 
Αχαρνών «Αρω-
γή» από το 2003 
µέχρι σήµερα 
παρέχει υπηρε-
σίες ειδικής αγω-
γής σε άτοµα µε 
νοητική υστέρη-
ση και αναπτυξι-
ακές διαταραχές. Το Κέντρο διευρύνοντας την 
λειτουργία του και έχοντας σαν γνώµονα την 
εξυπηρέτηση των συµπολιτών µας που έχουν 
νοητικές δυσκολίες Θα ξεκινήσει την λειτουρ-
γία του Βαµβακάρειου οικοτροφείου.
Για το Βαµβακάρειο οικοτροφείο,το οποίο κτι-
ριακά είναι έτοιµο από το 2013, εκδόθηκε 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρόσφατα.
Εν όψει λοιπόν της λειτουργίας του Βαµβακά-
ρειου Ξενώνα, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για ένταξη ατόµων µε 
νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές διαταρα-
χές,  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο 
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών 
«Αρωγή», οδός Μπόσκιζας και Πλαταιών 
23Α  - Αχαρνές. 
Τηλ. Επικοινωνίας : 210 2404444.
Προτεραιότητα Θα έχουν οι κάτοικοι του ∆ή-
µου Αχαρνών

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ  ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ

Με δικαστική απόφαση στο Ειρηνοδικείο
Χαλανδρίου πέτυχε «κούρεµα»
χρέους ζεύγους συνταξιούχων,
από τραπεζικά δάνεια και κάρτες,
που άγγιξε... το µισό εκατοµµύριο ευρώ! 
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Αχαρναϊκή : Προβάλει µε συνέπεια και Αξιοπιστία Επαγγελµατίες και καταστηµατάρχες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγρόκτηµα  έκτασης  2.200 τ.µ. (που αντιστοιχεί
σε 6 οικόπεδα), από Ιδιοκτήτη, εντός σχεδίου πόλης,  περιφραγµένο µε 
τοίχο  ύψους δύο µέτρων, αντοχής, µε Οικία 68 τ.µ. και Αποθήκες 100 

τ.µ. κ.α. έξτρα. Και ακόµη µε  καρποφόρα δένδρα
(Ελιές (ετήσια παραγωγή σε λάδι...), Ροδακινιές, Μουσµουλιές,

Πορτοκαλιές, Λεµονιές, Συκιές κλπ ) και
µε διαµορφωµένους   χώρους  για  κηπευτικά,   στην περιοχή

του Αγίου Πέτρου  στις  Αχαρνές.  Κατάλληλο για µεγάλη επένδυση.
Κατάλληλο για όλες τις χρήσεις του σχεδίου πόλης.

Άµεσα εκµεταλλεύσιµο. Τιµή  εκκίνησης  300.000 ευρώ. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6976 836287  και 697 2426684.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
2.200 τ.µ. ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:210-2469576 , 210-2464760 
E-mail : :info@perrakistours.gr   url :www.perrakistours.gr 

 
 

 

ΑΝΔΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ 
1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΣΑΒΒΑΤΟ) -2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ)   ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 92Ε /ΑΤΟΜΟ 


ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

12/9(20.00 μμ)-16/9(8.00 πμ)-4ΗΜΕΡΗΕΚΔΡΟΜΗ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ, ΤΑΞΙΑΡΧΗ…) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 178Ε /ΑΤΟΜΟ 


        ΝΑΠΟΛΗ-ΡΩΜΗ 

                         ΠΟΜΠΗΙΑ-ΚΑΠΡΙ-ΑΣΙΖΗ 
17/10-23/10 ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  4****,ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ), ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, Φ.Π.Α., ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ, CHECK POINT, ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΛΕΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΞΙΟΥ)  ΑΠΟ 410Ε/ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:  3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    13-15/10 
ΚΥΠΡΟΣ :    4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    28-31/10 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ  
ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων 

στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017     

Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ Υ∆ΡΑ-ΠΟΡΟΣ-ΑΙΓΙΝΑ 
Εισιτηριο 50 €

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/7- ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8/17

5ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ από 1η Ιουλίου

Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων στο  ΤΗΛ. 210-2469576
*ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Για Τηλ. ραντεβού στο 215 50 50005 Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8:00 - 21:00
Ιατρείο: Λασκαράτου 8-10, Άνω Πατήσια,  Αθήνα 

Τηλ. Ιατρείου: 2130431090 - Κινητό: 6974904954 ● email: sirstefanou@yahoo.gr

Στεφάνου Γεώργιος
Οφθαλµίατρος

Ειδικευµένος
στην Παιδο-

οφθαλµολογία
Πιστοποιηµένος 
για ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση



8 Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

w Οι εγγραφές των τµηµάτων του συλλόγου «Παραδοσιακή Αναβίωση Αχαρναϊκη Κληρονοµιά», αρχίζουν, από 1-9-2017
w Ο Σύλλογός µας στα παιδικά τµήµατα των παραδοσιακών χορών ηλικίας έως 12 ετών παρέχει κάλυψη

πρωτοβάθµιας περίθαλψης µε κάθε εγγραφή από 1-09-2017 έως 20-09-2017



Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαµψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί, • Τηλ.210 2465635,6977 627625, Φαξ 210 2465635

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017  - 
ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΩΡΑ 07:00 π.µ . - Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ 18:00 µ.µ. - Ιερά Αγρυπνία και η Ακολουθία του Επιταφίου της
Υπεραγίας Θεοτόκου κατά το Ιεροσολυµήτικο Τυπικό.
ΩΡΑ 21:00 - Λιτανεία του Ιερού Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΕΝ∆ΟΞΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΗΣ 
ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 
ΩΡΑ 07:00 π.µ.:  Όρθρος  και  Πανηγυρική  Θεία  Λειτουργία.
ΩΡΑ 19:00 µ.µ. - Μέγας Μεθεόρτιος  Πανηγυρικός Εσπερινός και η Λιτάνευση
της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Σουµελά και του Ιερού Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουµελά Αχαρνών εκτίθεται
προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα µεγάλων Ρώσων Αγίων:
Οσίου Σεραφείµ του Σαρώφ, Αγίας Ματρώνας της Αόµµατης, Μόσχας,
Αγίων Φιλαρέτου και Θεοδοσίου, Οσίου Λαυρεντίου Τσερνίγκοφ  
και  Αγίου Λουκά.  Καθώς επίσης  και  η  Ιερά  εικόνα  ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ.
Οι ευσεβείς Χριστιανοί µπορούν να λαµβάνουν την ευλογία
των Αγίων καθηµερινά, αφού ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουµελά
παραµένει ανοιχτός καθηµερινά
από 8:00 π.µ. µε 13:00 µ.µ. και από τις 5:00 µ.µ. µεχρι 8:00 µ.µ.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου 
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Αχαρναϊκη:  Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές  εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας 

∆εκάδες συµπολίτες µας και φέτος  έδωσαν το «πα-
ρών», στο βυζαντινό εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας 
, στην οµώνυµη περιοχή των Αχαρνών.

Την παραµονή  απόγευµα του Σαββάτου   5 Αυγούστου 
2017,  τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ αρτοκλασί-
ας, στο προαύλιο του Ναού, όπου ιερούργησε Αρχιµαν-
δρίτης της Ιεράς Μονής Πετράκη κι ακολούθησε λιτάνευ-
ση της εικόνας. Ο εορτασµός ολοκληρώθηκε µε δεξίωση,  
στον  χώρο  
της  παλιάς  
πηγής.
Προσφέρθηκε  
το  παραδοσι-
ακό   µπακα-
λιαράκι, µε 
σ κ ο ρ δ α λ ι ά 
και αναψυκτι-
κά, από το πα-
ρ α κ ε ί µ ε ν ο 
Αθλητικό και 
Β ι ω µ α τ ι κ ό 
Π ά ρ κ ο 
Paradise, που 
αναβίωσε και 
φέτος το πα-
νηγύρι.   Πα-
ραβρέθηκαν ο 
πρώην ∆ή-
µαρχος Σωτήρης Ντούρος, ο πρώην Αντιδήµαρχος  Παν. 
Αναγνωστόπουλος, ο συµπολίτης µας πολιτευτής µε τους 
ΑΜΕΛ Σπύρος Σαββίδης, ο συµπολίτης µας δηµοσιογρά-
φος των ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ και της RIAL NEWS Γιάννης Σωτηρό-
πουλος κ.α.  συµπολίτες µας. Ανήµερα της εορτής τελέστη-
κε, ο όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, παρουσία 
πολλών προσκυνητών που φρόντισαν και φέτος να τιµή-
σουν την πανήγυρη του Ιερού Ναού.

Με τον Μέγα πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε  
το απόγευµα  της ∆ευτέρας  14 Αυγούστου 2017,   
ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Ιερό 

Ναό  Κοιµήσεως Θεοτόκου Αχαρνών. 
Στον πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε ο  Ποιµενάρχης 
κ. Αθηναγόρας, τον οποίο πλαισίωναν ιερείς της Μητρο-
πόλεως Κατά την ακολουθία, εψάλησαν τα εγκώµια προς 
την Υπεραγία Θεοτόκο, όπως ψάλλονται στα Ιεροσόλυµα.
Ο κ. Αθηναγόρας στην οµιλία του αναφέρθηκε στην Θεία 
δόξα µε την οποία είναι στολισµένη η Υπεραγία Θεοτόκος, 
από τη στιγµή της Σαρκώσεως του Κυρίου µέσα στο σώµα 
της . «Μετέτρεψε το σώµα της σε δοχείο αχωρήτου. Είναι 
η κλίµακα που ένωνε τη γη µε τον ουρανό. Έγινε το µέσο 
επικοινωνίας του Θεού µε τους ανθρώπους, µετά την εκδί-
ωξη τους από τον παράδεισο. Είναι η πύλη της σωτηρίας 
µας, µέσα από την οποία κατέβηκε ο Θεός. Είναι ο τόπος, ο 

χώρος δράσης του Χριστού µετά τη γέννησή Του, πρσφέ-
ροντας σε όλους το Σώµα και το Αίµα Το».
Εν συνεχεία, ο κ. Αθηναγόρας χειροθέτησε αναγνώστη τον 
ενορίτη ∆ηµήτριο Φραγκογιάννη.
Ο εσπερινός ολοκληρώθηκε µε τη µεγαλειώδη λιτάνευση 
του Επιταφίου της Παναγίας στους γύρω δρόµους, ενώ τον 
υποδέχθηκαν στη γειτονική ενορία του Αγίου Βλασίου, 
όπου πλήθους πιστών βρισκόταν στον προαύλιο χώρο. 
Πλειάδα ιερέων συνόδευε την ποµπή, µε τη συµµετοχή 
εκατοντάδων πιστών να ακολουθούν µε κατάνυξη.
Λίγο πριν την απόλυση ο προϊστάµενος του Ναού π. Θεο-
λόγος Σκορδίλης απηύθυνε ευχαριστίες προς τον κ. Αθη-
ναγόρα, τους ιερείς, τον ∆ήµαρχο Αχαρνών και τα µέλη 
του ∆.Σ., τα νεαρά κορίτσια µε τα ροδοπέταλα που συνό-
δευαν τον Επιτάφιο, τη φιλαρµονική ορχήστρα του ∆ήµου 
και όλους όσους.

Η  επισηµότητα, η εκκλησιαστική µεγαλοπρέπεια και 
τάξη, αλλά και η βαθιά θρησκευτική κατάνυξη χαρα-
κτήρισαν και φέτος τη περίλαµπρη εορτή της ιδιαιτέρως 

αγαπητής στο Ορθόδοξο ποίµνιο, Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλά-
ντου, στην οµώνυµη ιστορική  Ιερά Μονή, στη Λυκόβρυση Ατ-
τικής.
Η χαρά της συµµετοχής στον εορτασµό της µνήµης της Οσίας 
και η προσκύνηση της θαυµατουργού Εικόνος και του Αγίου 
Λειψάνου της, υποβασταζόµενης και περιστοιχούµενου αντί-
στοιχα από νέους, ενδεδυµένους µε παραδοσιακές στολές της 
άλλοτε Ρωµαίικης επαρχίας, της Καππαδοκίας, προσέλκυσαν 
πλήθος πιστών. Έλληνες, οµογενείς και επισκέπτες από διάφο-
ρα µέρη του κόσµου, κατέκλυσαν τον προαύλιο χώρο της Ιε-
ράς Μονής και συντετριµµένοι εισήρχοντο στο Ναό για να 

ασπαστούν το Ιερό προσκύνηµα. Προεξάρχοντος του Σεβα-
σµιωτάτου Ποιµενάρχου µας Μητροπολίτου Αττικής και Βοιω-
τίας κ. Χρυσοστόµου ο οποίος και κήρυξε το Θείο λόγο, τελέ-
σθηκε ο Εσπερινός, η Λιτή, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, 
συγχοροστατούντων και συλλειτουργούντων, των Σεβασµιω-
τάτων Μητροπολιτών Πειραιώς και Σαλαµίνος κ. Γεροντίου και 
∆ηµητριάδος κ. Φωτίου και µε τη συµµετοχή Ιερέων της Εκκλη-
σίας µας. 
Η νυκτερινή Ακολουθία που διήρκεσε από τη δεκάτη νυκτερι-
νή έως την εβδόµη πρωινή.-παρά το µεγάλο αριθµό προσκυ-
νητών- πραγµατοποιήθηκε σε ατµόσφαιρα πλήρους κατάνυ-
ξης και ηρεµίας. Τους ύµνους απέδωσε η χορωδία της Ιεράς 
µητροπόλεως Πειραιώς και Σαλαµίνος υπό τη διεύθυνση του 
χοράρχου αυτής κ. Αθανάσιου Ιωαννίδη.

Το Ιερό Προσκύνηµα της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή Ανάκασα του 
∆ήµου Αγίων Αναργύρων-Καµατερού επισκέφθηκε ο Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας κατά την πανήγυρη του Ναού.Ο 

κ. Αθηναγόρας τέλεσε την Θεία Λειτουργία, στην οποία συµµετείχε ο ∆ήµαρ-
χος Αγίων Αναργύρων-Καµατερού κ. Νικόλαος Σαράντης µαζί µε πολλούς κα-
τοίκους της γύρω περιοχής.Ο Ιεροδιάκονος Ιωάννης Ράπτης, εκ µέρους της 
διαχειριστικής επιτροπής του Προσκυνήµατος και του εφηµερίου του Ναού, π. 
Παναγιώτη Τσιλιβερδή, ευχαρίστησε τον κ. Αθηναγόρα, όπως και όλους τους 
εθελοντές που συµµετείχαν στην πανήγυρη.

Την ορ-
κωµοσία 
της 2017 
∆ / Ε Σ Σ Ο 

πραγµατοποίησε 
ο Σεβασµιώτα-
τος Μητροπολί-
της Ιλίου κ. Αθη-
ναγόρας, την 
Παρασκευή 4 
Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 
2017, στο Κέ-
ντρο Εκπαίδευ-
σης Τεθωρακι-
σµένων στον 
Αυλώνα.
Την κυβέρνηση 
εκπροσώπησε ο 
Υπουργός Ναυ-
τιλίας και νησιωτικής πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρου-
µπλής. Παρέστησαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Άµυ-
νας, ο διευθυντής Ιππικού Τεθωρακισµένων του ΓΕΣ, υπο-
στράτηγος Βασίλειος Παπαδόπουλος, ο διοικητής του 
Κ.Ε.Τ.Θ. και άλλοι επίσηµοι, µαζί µε τους συγγενείς των 
οπλιτών. Μετά την ορκωµοσία ακολούθησε η παρέλαση 
των ορκισθέντων οπλιτών.

Μία νέα σελίδα στην πορεία του ανοίγει ο ΑΧΑΡΝΑ-
ΪΚΟΣ  καθώς συστάθηκε προσωρινό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο το οποίο αναλαµβάνει τόσο να προ-

γραµµατίσει την έναρξη της προετοιµασίας της οµάδας όσο 
και την διαδικασία συµµετοχής στο νέο Πρωτάθληµα της 
Football League. Μετά από σειρά διαβουλεύσεων και επα-
φών µε παράγοντες του ποδοσφαίρου, παλαίµαχους πο-
δοσφαιριστές, 
φ ιλάθλους , 
επιχειρηµατίες 
αλλά και την 
∆ηµοτική Αρ-
χή, που θεω-
ρούν πως η 
ιστορική οµά-
δα του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ πρέπει να συνεχίσει αδιάλειπτη  την 
πορεία της,  αποφασίστηκε στην Προεδρεία να παραµείνει 
(καθώς όπως όλα δείχνουν ποτέ ουσιαστικά δεν έφυγε) ο 
κ. Κλήµης Κολιός.
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

Για Τηλ. ραντεβού στο 215 50 50005 Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8:00 - 21:00
Ιατρείο: Λασκαράτου 8-10, Άνω Πατήσια,  Αθήνα 

Τηλ. Ιατρείου: 2130431090 - Κινητό: 6974904954 ● email: sirstefanou@yahoo.gr

Στεφάνου Γεώργιος
Οφθαλµίατρος

Ειδικευµένος
στην Παιδο-

οφθαλµολογία
Πιστοποιηµένος 
για ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση

Τιµήσαµε µε κάθε ιεροπρεπεια τον Άγιο µας 
κλήρος και λαός. Προεξάρχοντος του Ποιµε-
ναρχη µας κυρίου Αθηναγόρα και ιερέων της 

Μητροπόλεως µας και όµορων µητροπόλεων ολο-
κληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις της Μετα-

κοµ ιδης του Σεπτού Σκηνωµατος του Αγίου ∆ιονυσί-
ου από τα Στροφάδια στη Ζάκυνθο. Θερµές ευχαρι-
στίες προς όλους και η µεσιτείες του Αγίου να ευω-
δοθουν για κάθε δίκαιο και έντιµο αίτηµα. Χρόνια 
πολλά και ευλογηµένα.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΝΕΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΤΑΡ∆ΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Την 8nv του µηνός Σεπτεµβρίου 2017, ηµέραν  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Γεννέσεως της Θεοτόκου εις θέσιν 
Ντάρδιζα, µεταξύ Αχαρνών και Άνω Λιοσίων Αττικής.
Την  ΠΕΜΠΤΗ   7 Σεπτεµβρίου  2017 το   εσπέρας και ώραν  
6.30 µ.µ., θα τελεσθεί  Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός 
Εσπερινός   µετ’ αρτοκλασίας και θείον λόγον.
Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8ην Σεπτεµβρίου ηµέραν  της εορτής,  θα 
τελεσθεί  Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία µετ’ αρ-
τοκλασίας. 
Μετά την Θείαν Λειτουργίαν  θα πραγµατοποιηθεί περιφο-
ρά  της  Ιεράς Εικόνος της Θεοµήτορος.
Το απόγευµα της εορτής θα ψαλεί Εσπερινός και παράκλη-
σις της Θεοτόκου.
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Με σεβασµό  και αξιοπρέπεια  στις  Αξέχαστες µνήµες

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ 03  Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 9.30 

π.µ. ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - 
Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, αδελφού και Θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Νικόλαος και ∆ήµητρα Χατζησπύρου
Ευαγγελίακαι Πέτρος Καβαλλάρης

Σοφία χήρα Αναστασίου Χατζησπύρου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 09.30 

π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον  Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – 
Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας Πατέρα, Παππού, Προπάππου και Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ  
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ευαγγελία και Χρήστος  Φυτάς, 

Αικατερίνη και Σπυρίδων  Παγώνας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ∆ήµητρα, Χρήστος και Χρύσα,  Ελένη, 

Στέφανος, Ελένη και Ευάγγελος,  
ΤΟ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΟ:  Σπυρίδων 

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθηκαν στο βαρύ πέν-

θος µας, για την απώλεια της αγαπηµένης  µας Μητέρας και Θείας 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χήρας ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΑ
(Το γένος  Βουρδουµπά)     

Σ.Σ Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν Στέφανα στη Σορό της, καθώς και 
όσους κατέθεσαν χρήµατα στο  Φιλόπτωχο  Ταµείο  του Ναού. 

Η Κόρη της  
Λέττα Νίκα 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το   ΣΑΒΒΑΤΟ   09  Σεπτεµβρίου   2017 και ώρα 8.30 
π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ιονυ-
σίου  - Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγα-

πηµένου µας Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΕΡΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευανθία

Ο ΥΙΟΣ:  Σωτήρης
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Σοφία χήρα Ισιδ. Καλέρη, Ελευθερία χήρα Ιωάν. Γκίκα, 

Βασιλική χήρα Σπυρ.  Φυτά, ∆ήµητρα χήρα Χρηστ. Σαρλή, 
Βασιλική χήρα Αναστ.  Σαρλή.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   κυλικείο του Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 03 Σεπτεµβρίου  2017 και ώρα 09.30 

π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως
Θεοτόκου - Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής

της πολυαγαπηµένης µας, Μητέρας, Γιαγιάς και Θείας  

ΟΛΓΑΣ  Χήρα  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ελένη και ∆ηµήτριος Καραδήµας,  

Κώστας και  Αναστασία  Ελευθεράκου
Η ΕΓΓΟΝΗ: ́ Ολγα Ελευθεράκου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ 

40/HMEPO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε τη Κυριακή 17 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 09:30 π.µ. 40/

HMEPO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Κοιµήσεως Θεοτόκου 
Αχαρναί, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας 

ΕΛΕΝΗΣ (Χήρας) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΡΑΝΗ 
(Το γένος Αναστασίου Φυτά)

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αναστασία - Βασιλική και Γεώργιος Τσαµάλης, 
Ιωάννης  και  Μαρία Κατράνη - Γεωργία Κατράνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστόφορος  και  Χριστίνα Τσαµάλη
Αθανάσιος  και  Αργυρώ Τσαµάλη, Αθανάσιος Ιωάννου Κατράνη

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ: Αναστασία - Γεώργιος – Ιάσονας
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η Οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαρα-

στάθηκαν στο βαρύ πένθος µας, για την απώλεια του  πολυαγα-
πηµένου µας Υιού,  Αδελφού, Θείου , Ανιψιού και Εξαδέλφου 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΥ) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΒΛΑΧΟΥ  

Σ.Σ.:  Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν χρήµατα 
αντί στεφάνου  στο «Χαµόγελο του παιδιού». 

Η  οικογένεια του 

Τελούµε  την ΚΥΡΙΑΚΗ 10  Σεπτεµβρίου   2017 και ώρα 9.30 
π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως  Θε-
οτόκου  - Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγα-
πηµένου µας  Υιού, Αδελφού,  Θείου, Ανιψιού και Εξαδέλφου 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΥ)  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΒΛΑΧΟΥ  

Η  ΜΗΤΕΡΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝ. ΒΛΑΧΟΥ ( ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝ. ΦΥΤΑ)
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ:  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
 ΟΙ ΘΕΙΟΙ- ΟΙ ΘΕΙΕΣ – ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ∆ΕΧΘΕΙ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ 
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Για άµεση ανάγνωση  και ανταπόδοση - Μικρές αγγελίες και Ανακοινώσεις

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ(Νέο Κατάστηµα)

Εθνικής 
Αντιστάσεως 
40 (∆ίπλα 
από το παλιό 
Νεκροταφείο)  
Τηλ. 6987 464089

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑΣ  το γένος ΓΚΙΟΛΙΑ 
που γεννήθηκε ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-

ΤΙΚΗΣ και η ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
και  της ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗΣ  το γέ-
νος    ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ που γεν-

νήθηκε  στην  ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  έλθουν 

σε γάµο που θα γίνει στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ∆ΑΠΟΛΑΣ  ΑΓΑΠΗΤΟΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το 
γένος ΛΥΜΝΙΑΤΗ που γεννή-
θηκε ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΛΕ-
ΒΑΧΙΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΥΣΤΑΘΙΑ  
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΠΥΡΟΥ-
ΛΑΣ το γένος ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥ-
ΛΟΥ που  γεννήθηκε στο ΜΑ-
ΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και κατοικεί 
στους ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  έλθουν 

σε γάµο που θα γίνει στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆Ω-
ΡΟΣ    του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και 
της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ το γένος 
ΜΑΡΚΟΥ που γεννήθηκε 

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί  στο ΖΕ-
ΦΥΡΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η   

ΜΠΑΖΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΥ και της ΖΩΗΣ το 

γένος   ΣΚΕΝΤΖΑ που γεννή-
θηκε  στην ΑΘΗΝΑ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ πρόκειται να έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει στο ΚΑ-

ΜΑΤΕΡΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ   16  Σεπτεµβρίου  2017 και ώρα 8.30 

π.µ.  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - 
Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας   Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΣΠΥΡΟΥ  ∆ΑΜΙΑΝΟΥ  
(Γιάντζος)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ΑΙΜΙΛΙΑ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΑΜΙΑΝΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ∆ΑΜΙΑΝΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   καφέ  IN VIVO.

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  03 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 09.30 
π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασί-
ου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπη-

µένης µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς,  και  Θείας

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ( ΤΖΕΛΗΣ) χήρας Γ.  ΠΡΙΜΗΚΙ∆Η
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Μιχάλης και  Αγγελική Πριµηκίδη, Σοφία

χήρα Γ. Κούτρα Χρήστος  και  Σοφία Πριµηκίδη,
Ιωάννης και  Άννα Πριµηκίδη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΓΚΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούµε θερµά  όλους όσοι, µας συµπαραστάθηκαν

στο βαρύ πένθος µας, για την απώλεια
της αγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιά, Προγιαγιάς και Θείας 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΛΑΣ  ΧΟΥΧΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Αντώνιος  και Μαρία, Βαρβάρα και Γεώργιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος και Μαρία, Βασιλική, 
Αγγελική,  Βασιλική και Βασίλειος

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και  της ΣΤΥ-
ΛΙΑΝΗΣ  το γένος    ∆ΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ  που γεννήθηκε ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – 
ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΠΑΡΙΑΝΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
και της ΧΡΥΣΟΒΑΛΟΝΤΟΥ το 
γένος ΚΑΤΣΑΡΗ που γεννήθη-
κε  στην ΛΗΜΝΟ και κατοικεί 

στον ΑΓΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ – ΜΠΡΑ-
ΧΑΜΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  
έλθουν σε γάµο που θα γίνει 

στα  ΓΛΥΚΑ  ΝΕΡΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    
του   ΙΩΑΝΝΗ   και  της  ΚΥΡΙΑ-
ΚΗΣ  το γένος    ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΟΥ   

που γεννήθηκε   στο ΤΣΑ-
ΜΠΟΥΛ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και κα-

τοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ     
και η   ΤΑΞΙ∆Η   ΟΛΓΑ    του   

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ   και  της   ΒΑΣΙ-
ΛΙΣΑ   το γένος    ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η   
που  γεννήθηκε  στην  ΑΘΗΝΑ    

και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει στα  ΑΝΩ ΛΙ-

ΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 750  τ.µ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγγελµατικός χώρος 750  τ.µ. υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος, κατάλ-
ληλος  για Οίκος Ευγηρίας,  Εργαστήρια διάφορα,  Εκθεσιακός και αποθηκευτικός,  κλπ. 
στο κέντρο του Μενιδίου, οδός Χρ. ∆έδε και Θεµ. Βαρελά. 
Τηλ. 210 2468004 και 210 2465043. 5∆170
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ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

27/8/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ  Λ. Θρακοµακεδόνων 22. ΤΗΛ. 210 
2466608
28/8/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ  
Φιλαδελφείας 41. ΤΗΛ. 210 2448787
29/8/2017 ΤΡΙΤΗ l ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ  Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210 2465660
30/8/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥΛΑ  
Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλος. ΤΗΛ. 210 2385253
31/8/2017 ΠΕΜΠΤΗ l ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ   
Πάρνηθος 95.  ΤΗΛ. 210 2445975
1/9/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ  Αγίας Τριάδας 75. ΤΗΛ. 210 2442655
2/9/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
Σαλαµίνος 36. ΤΗΛ. 210 2463245
3/9/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ  Πάρνη-
θος 23. ΤΗΛ. 210 2464914
4/9/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ   
Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 210 2442311
5/9/2017 ΤΡΙΤΗ l ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/
ΝΟΣ  Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210 2476440
6/9/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Αγίου 
Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211 7000902
7/9/2017 ΠΕΜΠΤΗ l ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  ∆εκε-
λείας 41. ΤΗΛ. 210 2466690
8/9/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ 
Πλ. Θρακ/δόνων Εµπ.Κέντρο. ΤΗΛ. 210 
2432259
9/9/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ  Φιλα-
δελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050
10/9/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 
Λεωφ.Θρακοµακεδόνων 242. Τ. 210 2435820

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

28/08/2017  ΕΩΣ 10/09/2017

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ -Αξιόλογη  γωνιακή  µονο-
κατοικία µε υπερυψωµένο το ισόγειο στην 
Οδό Ιωάννου Βαρελά 21 και Σωτηρίου  Πη-
γαδά έναντι των Σχολείων 6ου  και 12ου 
∆ηµοτικά και απέναντι από το Νηπιαγωγείο.  
Με Εξοπλισµένους  Χώρους ή  Όχι  κατά 
επιθυµία  Ιατρείο, Γραφείο ή και µικρό  Φρο-
ντιστήριο, κατά επιλογή Κουζίνα, 2 Τουαλέ-
τες, 3 ∆ωµάτια, Μεγάλη Σάλα.   Y.Γ. Μπο-
ρείτε να διαλέξετε τα τετραγωνικά πού θέλε-
τε. Τηλ:.2102468851 Κιν:. 6937314915. 
5∆179.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. , 
4ου ορόφου, στο κεντρικό Μενίδι. Τιµή 350 

ευρώ. Τηλ. 6973 795022. 4∆171
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο τριάρι 60 τ.µ., σχεδόν 
επιπλωµένο, στην περιοχή Αγίου Αθανασίου. 
Τηλ. 6973 952838. 4∆178
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 145 
τ.µ. κατάλληλος για Γραφεία, Ιατρείαµ επί της 
οδού Αγίας Τριάδος  και Πάρνηθος , µε πλού-
σια θέα. Τηλ. 6974 838179. 4∆175.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ και  ΠΩΛΕΙΤΑΙ   οροφοδιαµέ-
ρισµα 95 τ.µ. νεόδµητο, διαµπερές, στην οδό 
Σωκράτους  (πίσω από την  Κρητικοπούλα).  
Τηλ. ιδιοκτήτη 6945 292661. 4∆177
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Γκαρσονιέρα 35 τ.µ. άνετη , 
διαµπρές , φρεσκοβαµένη,  στην  ΚΑΙΣΑΡΙΑ-

ΝΗ. Τιµή 170 ευρώ, Τηλ. 6978 058931. 
4∆176
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 140 τ.µ. , ισόγειο 
µε αυλή και ρεύµα βιοµηχανικό. Κατάλληλο 
για Βιοτεχνία ή Αποθηκευτικό χώρο, στο κε-
ντρικό Μενίδι. Τηλ. 6937 434508. 7∆172
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   επί της Λεωφ. Καραµανλή, 
Επαγγελµατικό  κτίριο 800 τ.µ. σε αρίστη κα-
τάσταση. Τηλ. 6977 216569. 4∆171

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  Φιλόλογος, Πτυχιούχος, 
παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, σε µαθητές 
Γυµνασίου – Λυκείου.  Εικοσαετή εµπειρία 

µεταδοτικότητας. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6972 
695300. 4∆178.

 ∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε επαγγελµατική εµπειρία, 
αναλαµβάνει ραψίµατα από την αρχή και 
επιδιορθώσεις. Τηλ. 210 2461482. 6∆178
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ, Προστασία Παι-
διών, Ορθή Συµπεριφορά,  Φροντίδα,  ∆ι-
αγωγή, Ζωγραφική Εικαστικές  ∆ηµιουργί-
ες  µέχρι  5  Ετών.  Έναντι Σχολείου. Από 1ην 
Σεπτεµβρίου. Τηλέφωνο : 6937314915 – 
2102468851.  5∆179.
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∆ΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

DDS ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Χειρούργος Οδοντίατρος

ΙΑΤΡΕΙΟ: Πάρνηθος 67 - Αχαρνές Τ.Κ.: 13674
ΤΗΛ.: 210 2463842 - 6944 547628

e-mail: p.dimakou@yahoo.com

● Πιστοποιηµένος στον Υπέρηχο Καρδιάς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
● Ειδικευθείς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
    Κέντρο στην αντιµετώπιση δυσλιπιδαιµιών.
● Διενεργεί Στεφανιογραφία και Αγγειοπλαστική µέσω
   της κερκιδικής αρτηρίας (χέρι), διαδερµική αντικατάσταση
   αορτικής βαλβίδας, πλήρη καθετηριασµό καρδιάς, βιοψία µυοκαρδίου.
● Στο Ιατρείο γίνεται °ηλεκτροκαρδιογράφηµα,
   υπέρηχος (triplex) καρδιάς, holter ρυθµού και πιέσεως.

Ιατρείο: Χαρ. Τρικούπη 197, 14564 Κηφισιά 
Τηλ.: 213 0365669 - Κιν.: 6998 070000 • e-mail: dimitris@damaskos.com

Δρ. Δαµάσκος Δηµήτρης του Σταύρου 
MD, PHD - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Επιµελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» - Τµήµα Επεµβατικής Καρδιολογίας

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΝΙΚ. ΓΚΑΣΟΥΚΑ 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ,

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ,
∆ΙΑΖΥΓΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΠΟΙΝΙΚΟ -

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ 

Πουραϊµη 1 και Παγκάλου
• Αχαρνές • Τηλ. 210 2445700

• Κιν.: 6930 408884
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