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Έκτακτος ∆ιαχειριστικός έλεγχος στην  ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
Με πρωτοβουλία και εισήγηση του ∆ηµάρχου Αχαρ-
νών Γιάννη Κασσαβού, κατά τη συνεδρίαση του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου της 19ης Σεπτεµβρίου 2017 θα 
πραγµατοποιηθεί ∆ιαχειριστικός Έλεγχος στην ∆ηµο-
τική Επιχείρηση του ∆ήµου Αχαρνών µε την επωνυ-
µία ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ.  Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
κατά την εισήγηση του τόνισε πως, στα πλαίσια της δι-
αφάνειας και της άσκησης χρηστής διοίκησης και µε 
σκοπό στην απόδοση δίκαιων ευθυνών διαχείρισης, 
είναι εξαιρετικά σηµαντικό να δούµε από τον Ιούνιο 
του 2010 που συστάθηκε η ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
επί δηµαρχίας Παναγιώτη Φωτιάδη, πώς λειτούργη-

σαν και διαχειρίστηκαν κεφάλαια και έσοδα της επι-
χείρησης οι κατά καιρούς διοικήσεις. 
Με τον διαχειριστικό έλεγχος θα είναι δυνατό να απο-
κτήσουµε σαφή και ξεκάθαρη εικόνα για τη λειτουρ-
γία της επιχείρησης και την εξυπηρέτηση των σκοπών 
της όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της. 
Μαζί µε την εισήγησή του για τον διαχειριστικό έλεγ-
χο στην ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ, ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών ζήτησε επίσης την µείωση της αποζηµίωσης για 
τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της επιχεί-
ρησης σε µια προσπάθεια περιορισµού των διοικητι-
κών εξόδων της επιχείρησης. 

Συνάντηση στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών 
πραγµατοποίησε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός µε το νέο ∆ιοικητή του Αστυνοµικού 
Τµήµατος Αχαρνών κ. Παναγιώτη Συρµαλή 
Αστυνόµο Α’, παρουσία του ∆ιευθυντή Αστυνοµίας 
∆υτικής Αττικής Ταξίαρχου κ. Γιώργου Ψωµά.   

ΝΕΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Α. Τ.  ΑΧΑΡΝΩΝ,
Ο  Κ. ΠΑΝΑΓ.  ΣΥΡΜΑΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟ Α΄

✒ ΣΕΛ. 6

Σύµφωνα µε το άρθρο 40, εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς 
καµία προηγούµενη διαβούλευση, καταργείται η ειδική 
επιδότηση της ταχυδρόµησης µέσω ΕΛΤΑ των 400 αντιτύπων 
ανά έκδοση που ίσχυε για τα έντυπα των Μελών της Ε∆ΙΠΤ και 
για όσα θα µπορούσαν να γίνουν Μέλη στην Ε∆ΙΠΤ και 
διατηρείται πλέον για τις ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες 
εφηµερίδες που περιλαµβάνονται στην υπουργική απόφαση 
που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 
3548/2007. Αυτή η άδικη απόφαση θα αποβεί καταστροφική  
για πολλές περιφερειακές και τοπικές εφηµερίδες, 
(∆εκαπενθήµερες και  Μηνιαίες) που µε πολύ κόπο και την 

πενιχρή αυτή 
ενίσχυση τα 
τελευταία χρόνια 
προσπαθούσαν να 
επιβιώσουν για να 
στηρίξουν τον τόπο 
τους.  Η κατάργηση 
της επιδότησης 
ισχύει από την 
ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του 
Νόµου ήτοι από τις 
9 Αυγούστου 2017.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ  
ΑΤΕΛΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
ο ν. 4487/17  Νικ. Παππά
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Η µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Με απόλυτη  επιτυχία   
χειρίστηκαν  οι δι-
κηγόροι, Βασιλική 

Παπαγρηγορίου (φωτό αρι-
στερά) και Χαρά Τσελαλί-
δου (φωτό δεξιά), υπόθεση 
χρέους δανειολήπτη, η 
οποία είναι ιδιαιτέρως ση-
µαντική και ανοίγει νέους 
δρόµους για τις υποθέσεις 
του Ν.3869/2010 ή άλλως 
«Νόµου Κατσέλη», µέσω 
του οποίου επιτυγχάνεται η 
προστασία των δανειολη-
πτών  απέναντι στις Τράπε-
ζες, το ∆ηµόσιο αλλά  και τα 
Ασφαλιστικά  Ταµεία.
Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης µε  µία πρωτοπόρα  απόφα-
σή του  και συγκεκριµένα µε την υπ’ αριθµόν 5996/2017 δι-
καίωσε και διέγραψε στο σύνολο τους τα χρέη του άνεργου 

57 ετών οφειλέτη από στεγαστι-
κό δάνειο προς την τράπεζα, κα-
θώς όρισε την καταβολή µηδε-
νικών δόσεων και την ολική 
απαλλαγή από τα χρέη του!!!
∆εδοµένου ότι η αδυναµία του 
δανειολήπτη να αποπληρώσει 
τα χρέη του δεν οφειλόταν σε 
δόλο του αλλά προκλήθηκε 
από τις κακές οικονοµικές γι’ αυ-
τόν συνθήκες, το δικαστήριο µε 
την υπ’ αριθµόν 5996/2017 ιδι-
αιτέρως σηµαντική απόφαση 
του, αφού έλαβε υπόψη του τα 
χαµηλά εισοδήµατα και τις υπέ-
ρογκες υποχρεώσεις του δανει-
ολήπτη, απεφάνθη ότι ολόκλη-

ρο το υπόλοιπο του δανείου του πρέπει να διαγραφεί, και 
προχώρησε σε οριστική απαλλαγή του οφειλέτη µε την ολι-
κή διαγραφή του χρέους του.

✒ Αναλυτικό ρεπορτάζ  σελίδα 3 

    ΚΕΡ∆ΙΣΕ   ΟΛΙΚΗ  ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ  ΚΑΙ    
ΑΠΑΛΛΑΓΗ   ΧΡΕΟΥΣ  ΑΝΕΡΓΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»
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Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΒΙΑΙΟ, ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟΥΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΘΟΥΝ ΑΠΟ

ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Παναγιώτης Σιδέρης  - Επιχειρηµατίας

Παναγιώτης Γρηγοριάδης - Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 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 ΔΟΥ: ΚΓ Αθηνών

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

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

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

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

Δημιουργικό: 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.
Δωρεάν μόνο οι σύντομες ειδήσεις.

Ετήσιες Συνδρομές: 
Ιδιώτες: 25 € l Σύλλογοι: 50 € l Δήμοι: 10 0 €

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

Παλαιότερα οι γονείς µας,  µας µάθαιναν το φιλότιµο και την αξιοπρέ-
πεια. Σήµερα αυτά ποιος τα θυµάται. Όµως στη ζωή µας όλα; Αλλάζουν. 

Και τα νιάτα και το χρήµα και η δόξα. Μόνο εκτίµηση από την αξιοπρέπεια µας, 
µας ακολουθεί και µετά το θάνατο.

Ποτέ μου δεν έκανα διάκριση στην αγάπη στα παιδιά μου. Απλά 
μετράω το φιλότιμο τους και θέλω ή δεν θέλω μοιράζω την συμπά-

θεια μου. 
Η πείρα είναι ο δάσκαλος και η γνώση η σοφία. Εάν κάνεις δύο και τρεις 
φορές ένα πείραµα περιµένοντας, άλλο αποτέλεσµα, δείχνει το ύψος 

της βλακείας σου. Αυτό κάνουν οι παλαιοδογµατικοί, πολιτικοί ή ιερείς.
Οι εργασία παράγει αξία, δηλαδή μέσο επιβίωσης. Η τεμπελιά είναι 
φτώχια και γκρίνια. Εάν ξέρεις ότι ένα βουνό έχει στα σπλάχνα του 

χρυσό και τεμπελιάζεις να σκάψεις, σου είναι άχρη-
στο. Αυτός που θα παλέψει να ανοίξει μια στοά για 
να πάρει το χρυσό, θα κουραστεί, θα αγωνιστεί, αλ-
λά στο τέλος θα αμειφθεί.

Οι άνθρωποι δεν είναι αριθµοί για να είναι και 
απόλυτοι. Ο κάθε ένας µας, έχει την αντίληψη 

του και τον χαρακτήρα του. Υπάρχει όµως η κοινή 
αντίληψη και ο ήπιος χαρακτήρας. Με αυτά τα δύο, 
βγάζει κάποιος σοφότερη απόφαση, απ’ ότι  εν θερ-
µώ και παρορµητικά.

Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Είναι νόμος 
της φύσης. Όταν ένα έγκλημα ή μια παράνο-

μη  πράξη σκεπάζεται από χρήματα, δεν μας ενδια-
φέρει εάν αυτά είναι προϊόν εγκλήματος, αλλά πό-
σα είναι. Που και που συμπτωματικά αποδίδεται 
και λίγη δικαιοσύνη για την κατακραυγή του λαού.

Η  γκρίνια χωρίς να προτείνουµε κάποια λύση για ένα πρόβληµα, 
είναι κατινίστικη συµπεριφορά. Κατηγορούµε τους πάντες εκτός από 

τον εαυτό µας, παρόλο που πρώτοι εµείς, καταστρατηγούµε τον οποιον-
δήποτε νόµο.

Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Ύστερα έρχε-
ται η συμφορά και δεν χαίρονται καθόλου. Αυτό μας θυμίζει το 

ναυάγιο του πλοίου, Αγία Ζώνη με την τεράστια οικολογική καταστροφή 
που έχει επιφέρει. Λίγο ή πολύ όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο ψεύτης και 
ποιος ο κλέφτης. 

Κυβερνήτης της γης ήταν, είναι  και θα είναι το χρήµα. Γιατί η ισχύς και 
η κυριαρχία, απαιτούν πολλά χρήµατα και άνευ τούτων, ουδέν δύνα-

ται γενέσθαι.
Καλέ μου συμπολίτη, εάν αποδέχεσαι το αυτονόητο δικαίωμα του 
κάθε συνανθρώπου να εκφράζει ελεύθερα την γνώμη του, τότε η  

δική μου γνώμη είναι ότι, κανένας θεός δεν μας έδωσε την ζωή παρά μό-
νο η μητέρα φύση. Εμείς οι άνθρωποι κατασκευάσαμε τον θεό, για λό-

γους εξουσιασμού επάνω  στους ανθρώπους. Δεν 
είναι προσβολή ή βρισιά ο άθεος. Είναι προτροπή 
στην θεώρηση με βάση την λογική μας. 

Έλληνας είναι αυτός που σκέπτεται ελληνικά 
και όχι µόνο από καταγωγή. Δηλαδή αυτός 

που έχει ελληνική παιδεία, την αποδέχεται, την σέβε-
ται και την εκτιµά. 

Και οι δεξιοί και οι πασόκοι και οι αριστεροί εί-
μαστε όλοι Έλληνες. Αυτό που πάθαμε τα τε-

λευταία σαράντα χρόνια, το παθαίνουμε εδώ και δυό-
μισι χιλιάδες χρόνια. Πότε επιτέλους θα λογικευτού-
με. Πότε το εγώ, θα το κάνουμε εμείς. Άραγε μπορού-
με να το περιμένουμε; Προσωπικά δεν το νομίζω. 

Κάποτε οι Έλληνες πολιτικοί θα καταλάβουν, ότι 
ο µόνος που τους συµπεριφέρεται έντιµα, είναι 

ο Γερµανός Σόϊµπλε, λέγοντάς τους ότι, κύριοι δεν αντέχεται το ευρώ. Ψάξτε 
για άλλη λύση. Η Ευρώπη είναι εδώ και είστε πάντα καλοδεχούµενοι. 

Όταν κλωτσάς την τύχη σου, αυτή απομακρύνεται. Το σωστό είναι 
να την καλοπιάνεις. Η σοφία της ζωής μας, αυτό που διαπιστώνου-

με κάθε μέρα και είναι ο πιο σωστός δάσκαλος. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

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

Οι κατασχέσεις από την Εφο-
ρία των καταθέσεων των Ελ-

λήνων πολιτών συν τα κάπιταλς κο-
ντρόλς, σκοτώνουν την αποταμίευ-
ση, την εμπιστοσύνη του  πολίτη στο 
Κράτος και τις Τράπεζες. Αυτό με την 
σειρά του σκοτώνει την οικονομία 
μας.  Εάν δεν αρθούν το συντομότε-
ρο αυτοί οι  νόμοι δεν πρόκειται να 
αναρρώσουν, ούτε οι Τράπεζες, ούτε 
η Οικονομία. Θα είμαστε μονίμως 
στην εντατική. 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος  Κώστας Χωριανόπουλος,  
χαιρέτησε την  έναρξη της σχολικής χρονιάς  με το εξής ενδια-
φέρον σχόλιο, στο FB. « Η σημαντικότερη επένδυση για τον 

άνθρωπο είναι η παιδεία, σήμερα θα ακουστεί το κουδούνι για την νέα 
σχολική χρονιά, στο νέο ξεκίνημα των μαθητών οι ευχές όλων μας 
συνοδεύουν την προσπάθεια τους!!! Καλή σχολική χρονιά!!»

Έχοντας την ιδιότητα του εκπαιδευτικού ο Σπύρος Βρεττός δεν 
θα µπορούσε να απουσιάσει από τους αγιασµούς των σχολεί-
ων του Δήµου Αχαρνών. Παρευρέθηκε λοιπόν, συνοδευόµε-

νος από τα µέλη της παράταξής του Τάσο Κατάρα και Γιάννη Μίχα, 
στους αγιασµούς του 1ου και 20ου Δηµοτικού Σχολείου Αχαρνών κα-
θώς και του 2ου ΕΠΑΛ, για να ευχηθεί καλή σχολική χρονιά σε εκπαι-
δευτικούς, µαθητές και γονείς.

Με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Θεανούς Φωτίου, οι Αχαρνές συμπεριελή-
φθηκαν στους Δήμους στους οποίους σε όλα τα Δημοτικά 

Σχολεία θα διανέμονται σχολικά γεύματα. Οι υπόλοιποι Δήμοι του 
«Προγράμματος Σίτισης» είναι οι Δήμοι Περάματος Αττικής, Τρικ-
καίων, Καβάλας, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, Κορ-
δελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Λαγκαδά 
και Χαλκηδόνος του Ν. Θεσσαλονίκης.

Οι διαπιστώσεις από τις καταγγελίες γονιών στα  Μ.Μ.Ε. έξω 
από το 6ο και 12ο Δηµοτικά Σχολεία, στις 11 Σεπτεµβρίου 2017, 
πριν και µετά την τελετή του αγιασµού, συνοψίζονται ως  εξής: 

«Παραµένει «γκέτο» το Μενίδι – Ναρκωτικά, όπλα και κλοπές η καθη-
µερινότητα των κατοίκων.Τρεις µήνες έχουν περάσει από τον θάνατο 
του µικρού Μάριου που έχασε την ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο 
προαύλιο του σχολείου του στο  Μενίδι  και η περιοχή συνεχίζει να πα-
ραµένει άβατο. Παρά τους ελέγχους την αστυνοµίας η εικόνα παραµέ-
νει ίδια στην περιοχή και οι καταγγελίες των κατοίκων δεν έχουν τέλος».

Όπως ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης Σε-
πτεμβρίου, ο Δήμαρχος κ. Κασαβός, στην συνάντησή του 
με τον Διευθυντή Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Ταξίαρχο κ. 

Γιώργο Ψωμά, ο τελευταίος του υποσχέθηκε ότι θα τηρηθούν όσα 
είχαν συμφωνηθεί τον Ιούνιο. Επίσης θα στελεχωθεί το Αστυνομι-
κό Τμήμα του Ολυμπιακού Χωριού, με 36 άτομα ακόμη, και θα δη-
μιουργηθεί και θα στεγαστεί στον ίδιο χώρο, νέα υπηρεσία με αντι-
κείμενο την τοπική εγκληματικότητα. Δήλωσε δε, ό,τι γίνονται συ-
νεχείς παρεμβάσεις στα λεωφορεία τα οποία έρχονται προς Μενί-
δι, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ναρκομανείς

Την Τρίτη 19-9-2017 ο Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήµατος κ. Γεώργιος Παπαπροδρόµου καθώς επίσης και εξει-
δικευµένοι αξιωµατικοί της ΔΙ.Δ.Η.Ε. ενηµέρωσαν µαθητές, εκπαι-

δευτικούς και εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων του  Ογδόου  Γυµνα-
σίου Αχαρνών,   για την πρόληψη και αντιµετώπιση των κινδύνων που 
σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες. Η ενηµέρωση έγινε στα πλαίσια της κα-
µπάνιας της Ελληνικής Αστυνοµίας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις 
Οκτωβρίου 2017 για όλα τα ταμεία .  Το Δημόσιο,   το ΝΑΤ, το  
ΚΕΑΝ και το ΙΚΑ  θα καταβάλλουν  τις συντάξεις την Πέμπτη, 

28 Σεπτεμβρίου 2017. Ο ΟΑΕΕ και  ΟΓΑ   θα καταβάλλουν  τις συντά-
ξεις την Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017.Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επι-
κουρικές συντάξεις την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017.

Παράνοµο εργαστήριο παρασκευής νοθευµένων οινοπνευµατω-
δών ποτών αποκαλύφθηκε το µεσηµέρι της Τρίτης όταν ξέσπασε 
πυρκαγιά, σε αποθήκη στην περιοχή των Αχαρνών.\Όπως διαπι-

στώθηκε, τον χώρο µίσθωνε και λειτουργούσε ως αποθήκη τροφίµων ο 
40χρονος, σε βάρος του οποίου σχηµατίσθηκε δικογραφία, από το Τ.Α. 
Αχαρνών, για πλαστογραφία, νοθεία τροφίµων, παράβαση του Τελωνει-
ακού Κώδικα καθώς και της Νοµοθεσίας περί σηµάτων και περί νοµιµο-
ποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.

Σε διανομή σχολικών ειδών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
προχώρησε η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Αχαρνών.  Πάνω από 20 οικογένειες καταγεγραμμένων δικαι-

ούχων έλαβαν, τσάντες, τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους και άλλα 
σχολικά είδη, ώστε  να ανταποκριθούν στις πρώτες τους ανάγκες τους, 
ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.  Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών κ. Γιώργος Σταύρου, τα 
είδη προέρχονται από χορηγούς, ιδιώτες αλλά και από τον Σύλλογο 
Εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών, ευχαριστώντας τους παράλληλα 
για αυτή την κίνηση αλληλεγγύης και προσφοράς. 

Ο   συµπολίτης  περιφερειακός σύµβουλος και αντιπρόεδρος περι-
φερειακού συµβουλίου Αττικής, Χάρης Δαµάσκος, προαλείφεται για 
υποψήφιος δήµαρχος στο Δήµο Αχαρνών στις επερχόµενες αυτοδι-

οικητικές εκλογές… Την είδηση ανάρτησε  στο διαδίκτυο το : citinews.gr/
Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνών θα παραδίδο-
νται μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας κατά το Εκκλησιαστι-
κό έτος 2017-2018, από τον Εφημέριο και Αγιογράφο, π. Θεο-

λόγο Σκορδίλη. Πληροφορίες και εγγραφές στο τηλέφωνο του Ι. Να-
ού: 2102461213

43η Εθελοντική Αιµοδοσία στον Δήµο Αχαρνών  την Παρασκευή 
29 Σεπτεµβρίου 2017, στο Δηµαρχείο Αχαρνών από 
09:00π.µ.-13:00 θα πραγµατοποιηθεί Εθελοντική Αιµοδοσία, από 

τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήµου Αχαρνών, σε συνεργασία µε 
το Τµήµα Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Αµαλία Φλέµινγκ.

Τη βαθύτατη ανησυχία του για την κατάσταση που έχει διαμορ-
φωθεί για εκατοντάδες εμπόρους και νοικοκυριά σχετικά με 
πληρωμές ΔΕΚΟ, Δημόσιο Ταμείο, Εφορία σε ιδιωτικό γραφείο 

διεκπεραιώσεων στις Αχαρνές εκφράζει το Δ.Σ του ΣΕΒΑ. Συγκεκριμέ-
να, το ιδιωτικό γραφείο άφησε απλήρωτους τους λογαριασμούς προς 
τις υπηρεσίες και όπως αναφέρει ο ΣΕΒΑ «ιδιοποιήθηκε  προφανώς τα 
ποσά προς  όφελος του  και κατέστησε χρεωμένους τους συναδέλ-
φους!»

Σε εορταστικό κλίµα ολοκληρώθηκε, η Καλοκαιρινή Εκστρατεία 
Ανάγνωσης και Δηµιουργικότητας 2017, µε θέµα «Περιπέτειες από 
σηµείο σε σηµείο», που οργάνωσε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-

δος σε συνεργασία µε το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Οι δράσεις της 
Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δηµιουργικότητας 2017 πραγ-
µατοποιήθηκαν στον Δήµο Αχαρνών, στη Δηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος 
Τσεβάς» και στη Βιβλιοθήκη του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων.

Μπορεί να μην είναι ποδοσφαιριστής, αλλά για μας που τον 
αγαπάμε ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού. Ο 
λόγος για το συντοπίτη μας δημοσιογράφο Γιάννη Σωτηρό-

πουλο που, μετά από χρόνια πετυχημένης καριέρας στο MEGA, εντά-
χθηκε, πριν από λίγο καιρό, στο δημοσιογραφικό επιτελείο του STAR. 
Κι επειδή οι αγάπες δεν ξεχνιούνται, ο Γιάννης Σωτηρόπουλος έφερε 
και πάλι, την τηλεόραση στο Μενίδι, αυτή τη φορά για την τελετή αγια-
σμού στο σχολείο, όπου στην αντίστοιχη εκδήλωση, για τη λήξη του 
σχολικού έτους, χάθηκε άδικα ο μικρός Μάριος. Με εμπειρία μπρο-
στά και πίσω από την κάμερα ο Γιάννης Σωτηρόπουλος έκανε ένα ακό-
μα πετυχημένο ρεπορτάζ, πιστοποιώντας αυτό που ξέρουμε όλοι: Ότι 
αποτελούσε και αποτελεί κεφάλαιο για το Μενίδι. http://menidiatis.
blogspot.gr 

Ύστερα από ενέργειες της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήµου 
Αχαρνών, η  Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης ΑΕ 
(ΕΕΑΑ), ενέκρινε την παροχή µπλε κάδων ανακύκλωσης, οι οποί-

οι θα τοποθετηθούν σε δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια του Δήµου Αχαρ-
νών. Πρόκειται για τροχήλατους µπλε κάδους ανακύκλωσης χωρητικότη-
τας 360 λίτρων, οι οποίοι παραδόθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Αξιο-
ποίησης-Ανακύκλωσης στον Δήµο Αχαρνών και θα διανεµηθούν στα σχο-
λεία του Δήµου Αχαρνών το επόµενο χρονικό διάστηµα, ύστερα από 
συνεννόηση µε τους Διευθυντές των σχολικών µονάδων. Όπως ανάφερε 
ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας κ. Θοδωρής Συρινίδης πέρα από την εξα-
σφάλιση των τροχήλατων κάδων για τα σχολεία του Δήµου Αχαρνών, ο 
δήµος έχει εξασφαλίσει ακόµη 300 µπλε κάδους που θα ενισχύσουν το 
υπάρχον δίκτυο των µπλε κάδων ανακύκλωσης του Δήµου Αχαρνών.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ  ΑΡΗ
Συγχαίρουµε  τον αγαπηµένο µας εγγονό  Άρη Κλεισιούνη, για
την επιτυχία του στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)

και τον ευχαριστούµε για την χαρά που µας έδωσε . Του ευχόµαστε 
πάντα υγεία και χαρά στη ζωή του και πάντα επιτυχίες. 

Άρη σε αγαπάμε

Ο Παππούς και η Γιαγιά  σου

Γιάννης και Τασούλα Μουστακάτου

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ  

Συγχαίρουµε  τον   Ιωάννη Δηµ. Μίχα, για την απόκτηση
του Πτυχίου Τεχνολόγου Γεωπόνου και του ευχόµαστε, 

Καλή σταδιοδροµία και Πρόοδο στην ζωή του.  Είµαστε υπερήφανοι 
για σένα. Μην ξεχνάς ότι θα είµαστε δίπλα σου σε κάθε προσπάθεια.

Με αγάπη 

Δημήτρης Μίχας, Ελένη Παγώνα,  Σπύρος Μίχας

Ο Ν.3869/2010 ή άλλως «Νόμος Κατσέλη» αποτε-
λεί το απόλυτο όπλο των δανειοληπτών κατά 
των πιστωτών τους, προασπίζοντας το κοινωνι-

κό συμφέρον και προσφέροντας μια ανάσα ανακούφι-
σης  στο ευάλωτο καταναλωτικό κοινό, το οποίο μπορεί 
να ρυθμίζει τις οφειλές του και να μην στερείται κοινω-
νικά αγαθά υψίστης σημασίας.

Πρόκειται  για την  υπόθεση  57χρονου δανειολήπτη,  την 
οποία χειρίστηκαν µε επιτυχία οι δικηγόροι Βασιλική Παπαγρη-
γορίου και Χαρά Τσελαλίδου, εξεδόθη η υπ’ αριθµόν 5996/2017 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε δε-
κτή την αίτηση οφειλέτη για ένταξή του στο Ν. 3869/2010 (Νό-
µος Κατσέλη για υπερχρεωµένα νοικοκυριά)  και αφού έλαβε 
υπόψη του τα χαµηλά εισοδήµατα, τις υπέρογκες υποχρεώσεις 
του δανειολήπτη, συνεκτιµώντας και τα προβλήµατα υγείας που 
αντιµετωπίζει ο ίδιος και η σύζυγος του, απεφάνθη ότι το συνο-
λικό του χρέος προερχόµενο από στεγαστικό δάνειο πρέπει να 
διαγραφεί.  Συγκεκριµένα, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, µε 
την υπ’ αριθµόν  5996/2017 απόφασή του, µε πνεύµα ερµηνεί-
ας του νόµου υπέρ των καταναλωτών, έκρινε ότι στην πράξη εµ-
φανίζονται και ακραίες περιπτώσεις οφειλετών, µε µηδενικά ει-
σοδήµατα που καθιστούν σαφώς αδύνατη την κάλυψη οποιασ-
δήποτε στοιχειώδους βιοτικής ανάγκης τους, πόσο µάλλον την 
πληρωµή των οφειλών τους προς τους πιστωτές τους. Εποµέ-
νως µε βάση τα περιουσιακά και οικονοµικά του στοιχεία του 
άνεργου δανειολήπτη, το δικαστήριο προέβη σε πλήρη απαλ-
λαγή του οφειλέτη και συνολική διαγραφή των χρεών του!!

Ο 57χρονος δανειολήπτης, o οποίος εργαζόταν ως ιδιωτικός 
υπάλληλος (αποθηκάριος) ήταν συνεπής στις δανειακές του 
υποχρεώσεις προς την εν λόγω τράπεζα. Ωστόσο τα τελευταία 
χρόνια οι µηνιαίες του απολαβές είχαν µειωθεί κατά 40%, ενώ 
το 2014 απολύθηκε µε αποτέλεσµα να χάσει το µοναδικό εισό-
δηµα του και κατά συνέπεια να µην µπορεί να ανταπεξέλθει στις 
υποχρεώσεις του. 

Επιπλέον αντιµετώπισε σοβαρά προβλήµατα υγείας τόσο ο 
ίδιος όσο και η σύζυγος του, µε αποτέλεσµα να δαπανήσουν εκεί 
ένα σηµαντικό ποσό για την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλ-
ψη. Η αναγκαστική αυτή δαπάνη σε συνδυασµό µε τη χρόνια 
ανεργία τους, αλλά και την εν γένει δυσχερή οικονοµική κατά-
σταση της χώρας µας, οδήγησαν τον δανειολήπτη σε µόνιµη και 
διαρκή αδυναµία να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώ-
σεις.  Το δικαστήριο εφάρµοσε τη διάταξη της παραγράφου 5 
του άρθρου 8  Ν. 3869/2010,  σύµφωνα µε την οποία µπορεί να 
υπάρξουν περιπτώσεις οφειλετών, οι οποίοι εξαιτίας εξαιρετικών 
περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφει-
λέτη, σοβαρά προβλήµατα υγείας, ανεπαρκές εισόδηµα για την 
κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων 
λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, δεν µπορούν να αποπλη-
ρώσουν τις οφειλές τους. Στις περιπτώσεις αυτές,  προσδιορίζο-
νται µε την απόφαση µηνιαίες καταβολές µικρού ύψους ή και µη-
δενικές καταβολές και ορίζεται επανασυζήτηση. Ωστόσο, εν προ-
κειµένω,  παρά τη ρητή διατύπωση του νόµου για επανακαθο-
ρισµό συζήτησης για την επαναξιολόγηση της κατάστασης του 
οφειλέτη εντός της πενταετίας,  το Δικαστήριο προχώρησε απευ-

θείας στην οριστική διαγραφή των χρεών του οφειλέτη, κρίνο-
ντας ότι το δικαστήριο, έχει τη διακριτική εκ του νόµου ευχέρεια 
να εκκαθαρίσει και εξ αρχής το θέµα της απαλλαγής του.

Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στον οφειλέτη να απαλλαγεί ολο-
κληρωτικά από τις παρανόµως ανατοκισµένες και επιβαρυµένες 
µε έξοδα και λοιπές χρεώσεις οφειλές του, αφού δεν θα προβαί-
νει σε καταβολές και θα απαλλαγεί από το 100% των οφειλών 
του. Παράλληλα προστατεύθηκε από πλειστηριασµό η µοναδι-
κή και κύρια κατοικία του οφειλέτη, στην Καλαµαριά Θεσσαλο-
νικής, στην οποία διέµενε µε τη σύζυγο του.

Πρόκειται για ακόµη µία απόφαση η οποία αποδεικνύει πε-
ρίτρανα ότι η νοµολογία σήµερα βρίσκεται παγίως µε το µέρος 
των οφειλετών και ότι οι συνθήκες είναι άκρως ευνοϊκές για τους 
δανειολήπτες που είδαν τις οφειλές από τη σύµβασή τους να 
εκτοξεύονται, να στραφούν κατά των πιστωτικών ιδρυµάτων και 
να επιτύχουν την διαγραφή µέρους ή και ολόκληρης της οφει-
λής τους.

Οι δικηγόροι του οφειλέτη, απόλυτα ευχαριστηµένες και ικα-
νοποιηµένες  µε την έκβαση της υποθέσεως, δήλωσαν σχετικά 
µε την απόφαση: «Πρόκειται για µια απόφαση καταπέλτη του Ει-
ρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω απόφαση είναι πλήρως 
εναρµονισµένη τόσο µε το γράµµα αλλά κυρίως µε το πνεύµα 
του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Οι δανειολήπτες, 
έχοντας περιέλθει σε δεινή οικονοµική κατάσταση λόγω της οι-
κονοµικής κρίσεως που µαστίζει ανηλεώς τα τελευταία χρόνια 
την χώρα µας, αποκτούν ελπίδα δικαίωσης και υπεράσπισης των 
δικαιωµάτων τους  έναντι πιστωτών τους.»

 Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία  του  Δικηγορικού  Γραφείου Χαράς  Ε. Τσελαλίδου και συνεργάτες

ΚΕΡΔΙΣΕ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΧΡΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ
Παράλληλα τέθηκε υπό προστασία η πρώτη κατοικία του οφειλέτη,

κείµενη στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, στην οποία διέµενε µε τη σύζυγο του
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«Εµείς θα βαράµε τα νταούλια και αυτοί θα χο-
ρεύουνε, δεν θα παίζουν  αυτοί  τον Ζουρνά και 
εµείς θα χορεύουµε», έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας 
όταν διένυε την περίοδο όπου έκανε επανάστα-
ση  για να πείσει τους Έλληνες ότι τα δεινά τους 
θα τελειώσουν µόλις ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την δι-
ακυβέρνηση της χώρας. Εδώ και δύο χρόνια, 
αφού κατάφερε να πείσει πολλούς – σηµαντι-
κά περισσότερους από αυτούς που κατάπιαν το 
παραµύθι του Άρτεµη Σώρρα, ότι έχει στις τσέ-
πες του 600 δις δολάρια – ανέλαβε να στήσει 
το δρώµενο µε τα νταούλια… 

Τις λεπτοµέρειες της διαπραγµάτευσης του 
ΣΥΡΙΖΑ τις  γνωρίζετε… Όσοι δεν τις θυµάστε, 
είµαι σίγουρος ότι µπορείτε να τις ανακαλέσετε  
στη µνήµη σας ψαχουλεύοντας στις τσέπες 
σας…   Αφού ο Αλέξης Τσίπρας επέβαλε πιο 
πολλά µέτρα απ’ ότι ζητούσαν οι δανειστές από 
όλους τους προκατόχους του µαζί – κάτι που 
έχει παραδεχθεί ο ίδιος – αφού δεσµεύτηκε ότι 
η λιτότητα θα διατηρηθεί  µέχρι το 2060, αφού 
συµφώνησε  να πουληθεί η  κρατική περιου-
σία και αφού οµολόγησε ότι έλεγε ψέµατα, εί-
πε να βγει στις αγορές να µαζέψει  2-3 δισεκα-
τοµµύρια….   

Με την έξοδο στις αγορές  σε πολιτικό και 
ιδεολογικό επίπεδο, ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε την 
κυριαρχία των αγορών, ότι δηλαδή η Ελλάδα 
πρέπει να κινείται στις αγορές για να καλύπτει 

τις δανειακές ανάγκες της. Αφού δέχθηκε ότι οι  
αγορές ορίζουν το παιγνίδι, ο Αλέξης Τσίπρας 
έθαψε οριστικά τα νταούλια, όπως έκαναν οι Ιν-
διάνοι µε το τσεκούρι του πολέµου και επιση-
µοποίησε την παράδοση του στα γεράκια της 
διεθνούς  κερδοσκοπίας.  

Και βέβαια η Γερµανοί δεν µπορούσαν να 
µην πανηγυρίσουν για το ότι ο «επαναστάτης» 
αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ αποδέχθηκε την κυριαρ-
χία των αγορών και υποτάχθηκε σε αυτές.  «Ο 
Τσίπρας που στις ευρωεκλογές του 2014 είχε 
διεκδικήσει την προεδρία της Κοµισιόν ως Επι-
κεφαλής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, τώρα κά-
νει γονυκλισίες στις διεθνείς Κεφαλαιαγορές», 
έγραψε η «FAZ». Θα µου πείτε ότι µπορεί να εί-
ναι πλήγµα  για τον Αλέξη Τσίπρα, διότι τώρα 
πια δεν διαφοροποιείται σε τίποτα από τους 
πρωθυπουργούς που κατηγορούσε ότι εφαρ-
µόζονταν µνηµονιακές πολιτικές υβρίζοντας 
τους ως «Γερµανοτσολιάδες», ωστόσο είναι θε-
τικό για την χώρα.  Μπορεί …  Τώρα όµως τι θα 
κάνουν  χωρίς νταούλια οι Συριζαίοι, οι κρυφο 
– Συριζαίοι και οι Συριζόφιλοι; 

Είναι απλό : Θα λένε ότι η οµάδα Τσίπρα – 
Καµµένου δεν έκλεψε όπως έκαναν οι …. άλ-
λοι που λεηλάτησαν την χώρα και έτσι προκά-
λεσαν την χρεοκοπία και την οικονοµική κα-
τάρρευση. 

Κρυφό Σχολειό : Powered By πολτός.

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Πήγε να θάψει τα Νταούλια... 
Υψηλά decibel (=ντεσιµπέλ) και Ποιότητα Ζωής
Οι άνθρωποι, καθώς και όλα τα άλλα είδη, αντι-
λαµβανόµαστε το περιβάλλον µας µέσω τον αι-
σθήσεών µας. Οι αισθήσεις µας, µας δίνουν την 
δυνατότητα να απολαµβάνουµε το περιβάλλον 
µας, αλλά συγχρόνως µας ενηµερώνουν για 
τους κινδύνους, που µπορεί να υπάρχουν γύ-
ρω µας.

Μέσω της ακοής γνωρίζουµε και κατανοού-
µε τους διάφορους ήχους του περιβάλλοντoς, 
όπως τις οµιλίες των ανθρώπων, το κελάηδηµα 
των πουλιών, τους ήχους των άλλων ζώων, το 
θρόισµα των φύλλων, το τρεχούµενο νερό, τον 
ήχο των αυτοκινήτων και άλλων µηχανών.

Υπάρχει ο ήχος ο ευχάριστος και ο χαλαρω-
τικός, αλλά υπάρχει και ο ήχος ή ο συνδυασµός 
ήχων, που είναι βλαβερός για την υγεία, ο οποί-
ος είναι ανεπιθύµητος και ονοµάζεται θόρυβος. 
Η καθηµερινότητα των κατοίκων των µεγαλου-
πόλεων, περιλαµβάνει την έκθεση σε ποικιλία 
θορύβων.  

Ενδεικτικά θα αναφέρω, ότι σύµφωνα µε 
οδηγίες της Eυρωπαϊκής Ένωσης για τη αξιολό-
γηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θο-
ρύβου, έχουν τεθεί 2 δείκτες, ο πρώτος µετρά 
τον «εκνευρισµό» από την ηχορύπανση κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας και τοποθετείται στα 50dB 
και ο δεύτερος µετρά «την ενόχληση κατά τη δι-
άρκεια του ύπνου» κι έχει τοποθετηθεί στα 
40dB. Ο θόρυβος από τα αυτοκίνητα τοποθετεί-
ται στα 85dB και από τις µοτοσυκλέτες στα 
110dB.

Η συνεχής έκθεση στο θόρυβο µπορεί να 
προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες, τόσο σε 
οργανικό, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Ο µηχανισµός των οργανικών βλαβών δεν 
είναι πλήρως κατανοητός, όµως ως αποτέλε-
σµα µπορεί να προκληθούν τα εξής: οξειδωτι-
κό στρες, αγγειακές αλλαγές, µηχανικό τραύ-
µα, κ.α. 

Εκατοµµύρια άτοµα στον κόσµο πάσχουν 
από κώφωση, λόγω συστηµατικής έκθεσης σε 
θορύβους.

Οι ψυχολογικές επιδράσεις, από την άλλη, 
δεν λαµβάνονται πάντα σοβαρά υπόψη, παρά 
το γεγονός ότι έχουν αξιοσηµείωτες συνέπειες, 
όπως: υπέρταση, ταχυκαρδία, αυξηµένη έκκρι-
ση κορτιζόλης, έντονο στρες, κ.α.

Καθώς η συµπεριφορά των ατόµων θεωρεί-
ται συνισταµένη των βιολογικών και ψυχολογι-
κών λειτουργιών τους, σε συνδυασµό µε τις υλι-
κές, κοινωνικές και πολιτιστικές παραµέτρους  
του περιβάλλοντός τους, γίνεται σαφές, πως η 
ποιότητα του εκάστοτε περιβάλλοντος, µπορεί 
να καθορίσει τη συµπεριφορά ενός ατόµου, 
σύµφωνα µε την ιδέα της «συνοµορφίας» του 
Barker.

Θα αναφέρω ένα παράδειγµα, για να γίνει 
πιο κατανοητή αυτή η αλληλεπίδραση µεταξύ 
ανθρώπου και του περιβάλλοντός του. Έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της πε-
ριβαλλοντικής πολιτικής, που αφορούσε σε 
έναν αριθµό 900 παιδιών ηλικίας 10 ετών, έδει-
ξε ότι αυτά που ζούσαν κοντά σε δρόµους πο-
λυσύχναστους και θορυβώδεις, είχαν προβλή-
µατα αϋπνίας και επίσης υπερβολική ανησυχία. 
Επιπλέον είχαν κατά µέσο όρο 28% περισσότε-

ρα συµπτώµατα ελλειµµατικής προσοχής και 
υπέρ-κινητικότητας σε σύγκριση µε αυτά που 
ζούσαν κοντά σε ήσυχους δρόµους.   Ο περι-
βαλλοντικός θόρυβος, επηρεάζει τόσο τη ψυχι-
κή όσο και την οργανική υγεία, ειδικά των παι-
διών, εφόσον επιδρά στην ανάπτυξη του εγκε-
φάλου. Η όχληση από περιβαλλοντικούς θο-
ρύβους τόσο σε παιδιά όσο και ενήλικες, έχει 
αποδειχτεί ότι  αυξάνει το άγχος, προκαλεί δια-
ταραχές ύπνου, πονοκεφάλους, µειωµένη συ-
γκέντρωση και µάθηση και συνεπώς µειωµένη 
παραγωγικότητα, προβλήµατα στην µνήµη, 
υπέρταση, µείωση της ακουστικής ικανότητας, 
συµπεριφορικές διαταραχές, ενώ επιπλέον έχει 
συνδεθεί µε την ανάπτυξη της παχυσαρκίας και 
πολλές άλλες παθήσεις.

Ίσως όταν ένα παιδί προτιµά να πάει στο 
πάρκο, από το να διαβάσει ή ακόµα να πάει να 
διαβάσει στο πάρκο, «κρύβεται» κάτι περισσό-
τερο από µια απλή αποφυγή «ευθυνών». Οφεί-
λουµε να αναρωτηθούµε αν ο χώρος, όπου συ-
νήθως συµβαίνει το διάβασµα, είναι ακατάλλη-
λος ή ακόµα κι αν ο χώρος του σχολείου, είναι 
στο επίκεντρο πολλών προβληµατικών περι-
βαλλοντικών συνθηκών. Έτσι ίσως το παιδί 
προσπαθεί απλά, ενστικτωδώς, να προστατευ-
θεί από ενοχλήσεις, οι οποίες ίσως δεν είναι καν 
προφανείς.  

Οι λειτουργίες µια πόλης πρέπει να γίνονται 
µε τρόπο, ώστε να µην επιβαρύνεται η υγεία των 
πολιτών. Οι ώρες κοινής ησυχίας πρέπει να τη-
ρούνται, αλλά και οι θόρυβοι κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας να ελαχιστοποιούνται, όσο γίνεται, 
ειδικά εκεί όπου εργάζονται ή διαµένουν πολί-
τες. Αν είναι αναπόφευκτος ο θόρυβος τότε πρέ-
πει να ενηµερώνονται οι πολίτες, καθώς ο ανα-
µενόµενος θόρυβος προκαλεί λιγότερο στρες 
από αυτόν που είναι απρόβλεπτος.

Αυτοκίνητα µε ενισχυµένες εξατµίσεις ή/και 
δυνατά ηχοσυστήµατα, µοτοσικλέτες και µηχα-
νάκια µε κοµµένες ή «επιδιορθωµένες» εξατµί-
σεις, σκουπιδιάρικα (ειδικά όσα λειτουργούν σε 
ώρες κοινής ησυχίας), έργα στους δρόµους, µε-
τακίνηση οχηµάτων και βαρέων οχηµάτων σε 
κακοφτιαγµένους και κακο-συντηρηµένους 
δρόµους, αεροπλάνα που πετούν χαµηλά, κορ-
ναρίσµατα, µουσική στη διαπασών, δυνατές 
φωνές, κλπ, ρυπαίνουν καθηµερινά τη ζωή µας. 
Αυτή η ηχορύπανση µπορεί να µειωθεί µε 
απορροφητικά υλικά (για να µην αντανακλάται 
ο ενοχλητικός ήχος), ειδικές κατασκευές, όπως 
ηχοπετάσµατα φυσικά ή τεχνητά, ηχοµόνωση 
στα κτίρια, δέντρα µεταξύ πεζοδροµίων και δρό-
µων, φυτά στα µπαλκόνια, µέσω της δηµιουρ-
γίας µικρών ή µεγάλων πάρκων, καθώς επίσης 
και µε το υγρό στοιχείο, όπως ρέµατα και ποτά-
µια και κατασκευές φυσικές ή τεχνητές, όπως 
συντριβάνια, καταρράκτες, λίµνες, κ.α. που 
απορροφούν τους διάφορους θορύβους.

Ένας ακόµα τρόπος µείωσης της ηχορύπαν-
σης, είναι ο σεβασµός απέναντι στα δικαιώµατα 
των συµπολιτών µας, αλλά και η κατανόηση, ότι 
ο θόρυβος που κάνουµε δυνητικά επιβαρύνει 
και τη δική µας υγεία.

 Η ηχορύπανση προκαλεί κακή ποιότητα 
ζωής και µείωση του προσδόκιµου ζωής.

Η  «Ποιότητα Ζωής», 
στην ζωή µας!
 Από την Λίνα Παρασκευοπούλου: Περιβαλλοντικός ψυχολόγος MSc - 

µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.

Η ύπαρξη ενός Έθνους είναι ο πολιτισµός του. Αυτός χαρακτηρίζει και κατατάσσει τις ιδιότητες ενός 
λαού. Μπορεί βεβαίως να εξελίσσεται αναλόγως τις εποχές, αλλά είναι συνεχής. Όταν παύει µια χώρα 
να παράγει πολιτισµό φθίνει και αν συνεχιστεί η φθίνουσα πορεία, σβήνει το έθνος και µετατρέπεται σε 
χώρος κατοικίας ατόµων ασχέτων µεταξύ τους, χωρίς κανένα δεσµό. Η αυτοκρατορία της Ρωµανίας (η 
λεγόµενη Βυζαντινή) άντεξε 1100 χρόνια, γιατί ναι µεν ήταν πολυεθνική, ήταν όµως µονοπολιτισµική. 
Οι πυλώνες της ήταν ο Ελληνισµός και η Ορθοδοξία, αυτό πού λέµε σήµερα Ρωµιοσύνη.

Σήµερα όχι µόνο δεν παράγουµε πολιτισµό, αλλά απαξιούµε και πολεµούµε λυσσαλέα όλες τις 
πτυχές του. Προσπαθούµε να ξεριζώσουµε ό,τι µας συνδέει µε τις αξίες µας και µε τις δόξες του πα-
ρελθόντος µας. Εισάγουµε από Ανατολή και κυρίως από ∆ύση όλα τα αρνητικά τους, µιµούµαστε 
ό,τι σκουπίδια µας έρχονται και τα καταπίνουµε αµάσητα. Η Ιστορία, παραλάσσεται και τροποποιεί-
ται βάσει συγκεκριµένων ιδεοληψιών. Η γλώσσα µας, ενώ παγκοσµίως θαυµάζεται διδάσκεται και 
αναδεικνύεται, εδώ βιάζεται στυγνά. Η Ορθοδοξία, θεµέλιο του Έθνους, πλήττεται βάναυσα, διώκε-
ται, και για αντίβαρο ενισχύονται σκανδαλωδώς αλλοδοξίες. Η Σηµαία ενώ όλες οι χώρες την τιµούν 
ως ιερό σύµβολο, εδώ ξεφτυλίζεται.

Η οικογένεια, το κύτταρο της κοινωνίας κυνηγιέται. Ενώ το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι το δηµο-
γραφικό, αντί να ενισχύεται η τεκνογονία, θεωρούνται τα παιδιά τεκµήριο ευηµερίας και φορολογού-
νται. Ευνοούνται νοµοθετικά τα διαζύγια, οι εκτρώσεις, ενώ µετά µανίας όχι απλώς προβάλλεται αλ-
λά επιβάλλεται η οµοφυλοφυλία και οποιαδήποτε ανωµαλία και διαστροφή, αρκεί να χτυπηθεί η οι-
κογένεια. Η αφρόκρεµα των παιδιών εξαναγκάζεται σε ξενιτιά. Το δηµογραφικό σε συνδυασµό µε το 
µεταναστευτικό, είναι οι βόµβες που θα διαλύσουν τελειωτικά την χώρα µας. Βάσει των ερευνών, το 
5% των εισβολέων είναι Σύροι. Οι υπόλοιποι είναι παράνοµοι µετανάστες. Όλοι αυτοί προωθούνται 
βάσει συγκεκριµένου σχεδίου. Ακόµη και από τούς Σύρους, οι περισσότεροι είναι διωγµένοι φίλοι 
του ΙSΙS. Η αγρίως µεροληπτική υποστήριξη των ξένων εις βάρος των γηγενών, φέρνει νοµοτελεια-
κά την αλλοίωση του κοινωνικού γίγνεσθαι. Ο κοινοτισµός υπήρξε ο πυλώνας του Έθνους από τα 
αρχαία χρόνια αδιαλείπτως, ως δείγµα του οµαδικού πνεύµατος. Από την Επανάσταση και µετά µας 
επέβαλαν τον εισαγόµενο κοµµατισµό, απόρροια του δυτικού ατοµικισµού, ο οποίος έσπειρε διχό-
νοιες, καταστροφικούς διχασµούς και διαφθορά. Έτσι από χώρα µε τόσο µεγάλη ιστορία ανδρείας 
και φιλοπατρίας, µε κερδισµένους όλους τους µεγάλους πολέµους στα πεδία των µαχών, καταντή-
σαµε χλεύη όλης της υφηλίου. 

Αν θέλουµε να αντιστρέψουµε την πορεία προς την πανωλεθρία, µία είναι η οδός: Η Ρωµιοσύνη. 

Ιδανικοί αυτόχειρες...

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»
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Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ»
Οι πολίτες που πλήρωσαν τους λογαριασμούς  τους
να δικαιωθούν από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 

Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου 2017 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ό ταν στις 30 Μαΐου του 2015 καλούσα  τον 
Αχαρναϊκό λαό να αντισταθεί απέναντι στην 
ανελέητη και πρωτοφανή κατοχή που 

υφίσταται η πόλη των Αχαρνών, με τη δημιουργία 
του «Κινήματος των Πολιτών για την Απελευθέρωση 
της Πόλης»,  κατάφεραν να πείσουν τους πολίτες ότι 
είμαστε γραφικοί.

Κατ’ εµάς µία κοινωνία βρίσκεται υπό κατοχή όταν η  
κεντρική εξουσία «οµολογεί»  ότι η ίδια καταλήστεψε και 
καταχράστηκε τα χρήµατα του ελληνικού λαού και ότι πλέον 
είµαστε όµηροι των δανειστών.  Για τους πολίτες των Αχαρνών η οµηρία είναι 
διπλή, αφού το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και σε τοπικό επίπεδο. Η τραγική 
ειρωνεία σε αυτή την υπόθεση είναι πως τίποτα από όλα τα παραπάνω δεν 
τους έχει πτοήσει καθώς συνεχίζουν τις αδιαφανείς διαδικασίες και χρεώνουν 
τους πολίτες µε αβάσταχτους φόρους και πρόστιµα, όχι για την αποπληρωµή 
των χρεών αλλά για να τα κατασπαταλούν µε αποτέλεσµα να δανείζονται εκ 
νέου και να υποθηκεύουν το µέλλον µας και το µέλλον των παιδιών µας.   

Δυστυχώς όµως φτάσαµε στο σηµείο οι πολίτες να αποδέχονται και να 
θεωρούν δεδοµένο πως όταν είσαι πρωθυπουργός, υπουργός ή δήµαρχος  
µπορείς να διαχειρίζεσαι όπως θέλεις τα χρήµατα των πολιτών και να µην 
δίνεις αναφορά σε κανέναν µε αποτέλεσµα σήµερα τόσο σε εθνικό όσο και σε 
τοπικό επίπεδο να έχουν καταληστέψει και κατασπαταλήσει τα ταµεία και τη 
δηµόσια περιουσία. 

Περίτρανη απόδειξη το ανεξέλεγκτο και µη βιώσιµο χρέος του δήµου 
Αχαρνών,  το οποίο εν αγνοία  των δηµοτών χρεώθηκαν οι ίδιοι οι δηµότες, 
διογκώνεται µέρα µε τη µέρα, υπερβαίνει τα 100 εκ. ευρώ ενώ οι υπέρογκοι 
τόκοι του, σχεδόν ξεπερνούν τις 650.000 ευρώ το µήνα, στερώντας κάθε 
ελπίδα από την πόλη για την επιβίωση και την ανάπτυξή της.  Με περίσσιο 
θράσος η δηµοτική αρχή επέβαλε εξωφρενικά πρόστιµα σε τοπικές 
επιχειρήσεις αδιαφορώντας ακόµη µία φορά για τις ενστάσεις και τις 
συνεχόµενες επισηµάνσεις µας για µείωση κατά 50% των δηµοτικών τελών, 

διαγραφή όλων των προστίµων που έχουν επιβληθεί και 
«κούρεµα» των λοιπών οφειλών τους προς το δήµο.

Αντ’ αυτού η δηµοτική αρχή στα χνάρια της κεντρικής 
εξουσίας, επιλέγει τον βίαιο, εκβιαστικό και αποτυχηµένο 
τρόπο της επιβολής προστίµων  προκειµένου να υφαρπάξει 
χρήµατα από µία µη βιώσιµη αγορά που παλεύει µε νύχια και 
µε δόντια να σώσει την περιουσία της.   Οι πολίτες δεν πρέπει να 
φοβούνται ούτε την κεντρική ούτε την τοπική εξουσία που ως 
επί το πλείστον αποτελείται από ανεπάγγελτους, αφερέγγυους, 
δειλούς ψηφοθήρες που σκοπό έχουν προκειµένου να 
επιβιώσουν  να αρπάξουν τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών 
και τα κέρδη των επιχειρήσεων. 

Τα άδεια και κλειστά µαγαζιά, οι  βιοτεχνίες  που κλείνουν 
η µία µετά την άλλη, η ανεργία που αυξάνεται κατακόρυφα, οι διαλυµένοι και 
αφώτιστοι  δρόµοι, τα σπασµένα πεζοδρόµια, τα σκουπίδια που κατακλύζουν 
τις γειτονιές, η εγκληµατικότητα, το εµπόριο ναρκωτικών και οι τοξικοµανείς  
καταστρέφουν την εµπορικότητα και αµαυρώνουν την εικόνα της πόλης µας. 
Χωρίς καµία καθυστέρηση,  θα πρέπει να οργανωθεί το «Κίνηµα για την 
Απελευθέρωση της Πόλης των Αχαρνών» και οι πολίτες να αξιώσουν το 
ύψιστο δικαίωµά τους από το Δήµαρχο, τους αρχηγούς των δηµοτικών 
παρατάξεων και από όλο το Δηµοτικό Συµβούλιο: 
• Την άμεση ενημέρωση των πολιτών για το πώς γεννήθηκαν τα υπέρογκα 
χρέη, πόσα ακριβώς είναι  και πόσοι είναι οι τόκοι µε τους οποίους 
επιβαρύνονται κάθε µήνα οι πολίτες.
• Τη συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους και των διαδικασιών 
εκείνων που θα εξασφαλίζουν τη διαφάνεια 
• Τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για όσα έχει κάνει 
έως τώρα και να της ζητήσει να παρουσιάσει το σχέδιο της για την 
αντιµετώπιση των καίριων προβληµάτων του δήµου. 

Οι λαοί που ωριµάζουν µέσα από τα λάθη τους έχουν ένα λαµπρό 
παρόν και µέλλον. Οι λαοί που χτίζουν πάνω στα λάθη τους έχουν ένα 
αποτυχηµένο και αβέβαιο µέλλον.

Παναγιώτης   Γρηγοριάδης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Νέα Δύναμη»

Η απαξίωση 
του δήμου 
Αχαρνών 

μέσω της 
απομάκρυνσης 
υπηρεσιών και της 
υπολειτουργίας 
των οργανισμών 
κοινής ωφέλειας 
στην περιοχή, έγινε 
για άλλη μια φορά 
η αφορμή 
εκατοντάδες πολίτες να 
πέσουν θύματα απάτης 
καταστήματος είσπραξης 
οφειλών προς υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας. 

Όντας ένα από τα θύµατα της 
συγκεκριµένης απάτης και εγώ ο 
ίδιος, µαζί µε άλλους συµπολίτες 
µας, εµπιστευτήκαµε τα χρήµατά 
µας σε κατάστηµα είσπραξης 
οφειλών, πεπεισµένοι ότι είναι 
εξουσιοδοτηµένο από την ΔΕΗ και 
τις λοιπές υπηρεσίες. Σε µία 
δύσκολη για όλους τους Έλληνες 
οικονοµικά εποχή και υπό την 
απειλή της διακοπής 
ηλεκτροδότησης και 
υδροδότησης, την ίδια στιγµή που 
τα τιµολόγια των υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας σηµειώνουν 

εξωφρενικά ποσά, 
στερώντας από την 
ελληνική οικογένεια 
βασικά είδη πρώτης 
ανάγκης 
προκειµένου να 
µπορέσει να 
αντεπεξέλθει στις 
αποπληρωµές τους, 
πρέπει κάποιος να 
αναλάβει την 
ευθύνη. Η ΔΕΗ και 

οι λοιπές υπηρεσίες πρέπει να 
προστατεύουν τους πολίτες από 
τους µηχανισµούς που οι ίδιοι 
δηµιούργησαν και συνεργάζονται 
µαζί τους, λόγω της δικής τους 
αδυναµίας να εξυπηρετήσουν ως 
οφείλουν το κοινό και σε αυτή την 
περίπτωση πρέπει να 
αναγνωρίσουν και να δικαιώσουν 
τους πολίτες που αποπλήρωσαν 
µε συνέπεια τους λογαριασµούς 
τους.   Οι δηµοτικοί άρχοντες θα 
πρέπει και αυτοί να συµβάλλουν 
στη δικαίωση όσων πλήρωσαν 
τους λογαριασµούς τους και να 
ζητήσουν την άµεση επαναφορά 
όλων των υπηρεσιών στις 
Αχαρνές. 

Παναγιώτης Σιδέρης  - 
Επιχειρηματίας

Η Δημοτική Αρχή επιλέγει τον βίαιο, εκβιαστικό και αποτυχημένο τρόπο 
της επιβολής προστίμων καταστρέφοντας την αγορά της πόλης μας
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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.

ΛΥΚΕΙΟΝ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ                                                                 Αχαρνές, 05-9-2017
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                         Αριθ. πρωτ. 90
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ   6
ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΠΛΑΤΕΙΑ
136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ.: 210 24 62 085
FΑX : 210 2468538                                                        
Email:  lykeionellinidonacharnon@gmail.com                           
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: « Έναρξη µαθηµάτων Λυκειακής περιόδου 2017-2018»

Σας γνωρίζουµε ότι τα  µαθήµατα του Λυκείου των Ελληνίδων, Παρατήµατος Αχαρνών θα αρχίσουν στις 07-
10-2017 ηµέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.µ. έως 13.00.µ.µ.
            Η γραµµατειακή υποστήριξη για τις εγγραφές των ενδιαφεροµένων θα λειτουργεί τις ηµέρες : ∆ευτέρα 
02-10-2017 και Τετάρτη 04-10-2017 και ώρες: 6.00µ.µ. -8.00µ.µ.
Τα τµήµατα τα οποία θα λειτουργήσουν είναι:
1. Χορευτικό τµήµα
Κάθε Τετάρτη  ώρα 7.30 µ.µ. και Κυριακή  ώρα 7.00µ.µ.
2. Χορευτικό τµήµα εφήβων
Κάθε Κυριακή  ώρα 6.00 µ.µ.
3. Χορευτικό τµήµα κυριών
Κάθε Τετάρτη  ώρα 5.30µ.µ-7.30 µ.µ..
4. Χορευτικό τµήµα παιδικό
Κάθε Παρασκευή  ώρα 5.00µ.µ.-7.00 µ.µ.
Κάθε Σάββατο  ώρα 10.00µ.µ.-01.00 µ.µ
5. Τµήµα µουσικής
Κάθε ∆ευτέρα  και  Τρίτη και ώρα 5.00 µ.µ.
6. Χορωδία ενηλίκων
Κάθε Πέµπτη  ώρα 7.00µ.µ. Έναρξη 05-10-2017
7. Τµήµα θεατρικού παραµυθιού
Κάθε Σάββατο ώρα 01.00µ.µ.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για κάθε πληροφορία σχετική µε την λειτουργία των τµηµάτων 
και τις ώρες έναρξης αυτών στις υπεύθυνες:
Για   το τµήµα χορού:
α) κ. Νίτσα Βαρελά, Πρόεδρος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2469278
β) κ. Μαρία Λιβανού, δασκάλα χορού, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972403040
γ) κ. Κατερίνα Μαρίνη, έφορος χορού, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6937388414
Για το τµήµα µουσικής και χορωδίας:
α) κ. Νίτσα Βαρελά, Πρόεδρος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2469278
β) κ. Αµαλία Φαµελιάρη, δασκάλα µουσικής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946336836
γ) κ.Νίτσα Νίκα, µέλος έφορος µουσικού τµήµατος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2469163.
Για το τµήµα Θεατρικού παραµυθιού:
α) κ. Νίτσα Βαρελά, Πρόεδρος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2469278.
β) κ.Μαρία Παπαδάκη, φιλόλογος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2403394.

Για το ∆. Σ.
Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        Η   ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΤΣΑ  ΒΑΡΕΛΑ                                                  ΕΛΕΝΗ  ΦΥΤΑ - ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε∆ΙΠΤ 

   Σύµφωνα µε το άρθρο 40,    εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς καµία προηγούµενη διαβούλευση,    καταργείται η ειδική επιδό-
τηση της ταχυδρόµησης µέσω ΕΛΤΑ των 400 αντιτύπων ανά έκδοση που ίσχυε για τα έντυπα των Μελών της Ε∆ΙΠΤ και για 
όσα θα µπορούσαν να γίνουν Μέλη στην Ε∆ΙΠΤ και διατηρείται πλέον για τις ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες που 
περιλαµβάνονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007. Αυ-
τή η άδικη απόφαση θα αποβεί καταστροφική  για πολλές περιφερειακές και τοπικές εφηµερίδες,    που µε πολύ κόπο και την 
πενιχρή αυτή ενίσχυση τα τελευταία χρόνια προσπαθούσαν να επιβιώσουν για να στηρίξουν τον τόπο τους.

    Η κατάργηση της επιδότησης ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Νόµου ήτοι από τις 9 Αυγούστου 2017.
    Άµεση ήταν η αντίδραση της Ε∆ΙΠΤ,    η οποία απέστειλε επιστολή διαµαρτυρίας στον Υπουργό ΨΗΦΠΤΕ κ. Νίκο Παπ-

πά,    την οποία κοινοποίησε στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα,    τους αρχηγούς όλων των κοινοβουλευτικών οµάδων, 
   καθώς και σε όλους του Βουλευτές.    Το ∆.Σ. της Ε∆ΙΠΤ έχει καταβάλλει αγωνιώδη προσπάθεια να βρει τρόπους,    προκειµέ-
νου να στηρίξει τα Μέλη της Ένωσης.     Όµως,    δυστυχώς η πολιτική ηγεσία για ακόµα µία φορά προσπερνά κάθε πρόταση 
που υποβάλλουµε και ουσιαστικά µας αγνοεί παντελώς και αδιαφορεί για την επιβίωση των µικρών εκδοτικών επιχειρήσε-
ων,    παρόλο που µεγαλόστοµα διατείνεται για το αντίθετο.

   ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
   Η Ένωση ∆ηµοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε∆ΙΠΤ),    η δεύτερη αρχαιότερη δηµοσιογραφική-εκδοτική οργά-
νωση στην Ελλάδα (έτος ιδρύσεως 1939),    που εκπροσωπεί  220 έντυπα -εφηµερίδες και περιοδικά- µε αναγνωστικό κοινό 
που υπερβαίνει τους 2.000.000 αναγνώστες

   ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ
   ότι σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, 

   τροποποίηση του ν. 3548/2007,    σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου κ.α.»,    που έφερε αιφνιδιαστικά στη 
Βουλή το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,    Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης στη Βουλή,    χωρίς καµία προηγούµενη δια-
βούλευση  και ψηφίστηκε στις 9 Αυγούστου 2017,    καταργείται ανεξήγητα το ειδικό µειωµένο τιµολόγιο για την διακίνηση 
των 400 πρώτων αντιτύπων ανά έκδοση ΜΟΝΟ για τα έντυπα των Μελών της Ε∆ΙΠΤ,    ενώ διατηρείται για το υπόλοιπο κοµ-
µάτι του Περιφερειακού Τύπου. Πρόκειται για µία αδικαιολόγητη και αχαρακτήριστη απόφαση του Υπουργείου που διαχω-

ρίζει τον Περιφερειακό Τύπο σε προνοµιούχους και µη 
και θα αποβεί καταστροφική  για πολλές περιφερεια-
κές και τοπικές εφηµερίδες,    αλλά και τα κλαδικά έντυ-
πα,    που µε πολύ κόπο και την πενιχρή αυτή ενίσχυση 
τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να επιβιώσουν για 
να στηρίξουν τον τόπο τους ή τον κλάδο τους.

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άµεση διόρθωση της συγκεκρι-
µένης διάταξης,    προκειµένου να µην πέσει η οριστική 
«ταφόπλακα» σε όλες ανεξαιρέτως τις µηνιαίες τοπι-
κές εφηµερίδες αλλά και στα κλαδικά έντυπα της χώ-
ρας,    που καλύπτουν αποκλειστικά τους µεγαλύτερους 
κλάδους της ελληνικής οικονοµίας και τους επαγγελ-
µατίες αυτών.

Για το  ∆. Σ.
   Ο Πρόεδρος                                   Η Γεν. Γραµµατέας
   Μ. Σαββάκης                                             Π. Καλύβα
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με 12€ το άτομο

Αναλαμβάνουμε τις Ευχές σας, τις εορτές σας, Αρραβώνες, Γάμους, Βαφτίσια, κλπ

Πλούσιο μενού: Θαλασσινά, νηστίσιμα, Ψαρόσουπα, Κρεατικά.

ΜΕΝΙΔΙ:  Γ. Κατσανδρή 1 - Πλατεία Αγίου Γεωργίου.
Τηλ. 210 2400278 - Facebook: Βολιώτης, Μενίδι

Ανοιχτά
από

το πρωί

Ο ΒΟΛΙΏΤΗΣ
Τρως & πίνεις Οοοσο Θες

Συνάντηση  του  Δημάρχου  Αχαρνών  Γ.  Κασσαβού 
με  τον  νέο  Διοικητή  του  Α.Τ.  Αχαρνών

Συνάντηση στο Δημαρχείο 
Αχαρνών πραγματοποίη-
σε ο Δήμαρχος Αχαρνών 

κ. Γιάννης Κασσαβός με το νέο 
Διο ικητή  του Αστυνομικού 
Τμήματος Αχαρνών κ. Πανα-
γιώτη Συρμαλή Αστυνόμο Α’, 
παρουσία του Διευθυντή Αστυ-
νομίας Δυτικής Αττικής Ταξί-
αρχου κ. Γιώργου Ψωμά.   

Ο νέο Διοικητής του Α.Τ. Αχαρ-
νών, ανέλαβε να νέα του καθήκοντα 
πριν λίγες ηµέρες και µε τον Διευθυ-
ντή Αστυνοµίας Δυτικής Αττικής, ανέ-
λυσαν στον Δήµαρχο Αχαρνών τις 
δράσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί 
µέχρι σήµερα για την πάταξη της 
εγκληµατικότητας, καθώς επίσης και 
για τους στόχους τους επόµενους µή-
νες.

 Πιο συγκεκριµένα, οι δύο αξιω-
µατικοί της ΕΛ.ΑΣ. τόνισαν πως η αυ-
ξηµένη αστυνόµευση που ξεκίνησε 
τον Ιούνιο, µετά τον άδικο χαµό του 
µικρού Μάριου, δεν έχει µειωθεί, ενώ 
αναµένεται µέχρι τον Οκτώβρη να ενι-
σχυθεί µε την είσοδο νέων αστυφυ-
λάκων. Όπως αναφέρθηκε, στόχος 
είναι, η αύξηση των περιπολιών σε 
όλο τον Δήµο Αχαρνών σε 24ωρη 
βάση. 

 Επίσης, στις αρχές Οκτωβρίου θα 
έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες για 

την δηµιουργία του Τµήµατος Αστυ-
νοµικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττι-
κής που δηµιουργείται στον Δήµο 
Αχαρνών, µε απόφαση του Αρχηγού 
της ΕΛ.ΑΣ (ΦΕΚ 2390 Β’ 14/7/2017), 
µε σκοπό την ενίσχυση των δράσεων 
πάταξης του εγκλήµατος. 

 Ο Δήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός, αναφέρθηκε στην εικόνα 
που παρουσιάζει η πόλη από τον Ιού-
νιο µέχρι σήµερα και τόνισε πως πρέ-
πει να καταπολεµηθεί αποτελεσµατι-
κά η παραβατικότητα από όποιον και 
αν προέρχεται, να διασφαλιστεί η 
ασφαλής λειτουργία των σχολικών 
µονάδων του Δήµου Αχαρνών, να 
καταπολεµηθεί η εγκληµατική και 
παράνοµη κατοχή και χρήση όπλων, 
και να αντιµετωπιστεί η ηχορύπανση 
που προκαλείται από συγκεκριµένες 

οµάδες ατόµων τις βραδινές ώρες. 
Επίσης µε αφορµή την απόφαση 

παραµονής του Αστυνοµικού Σταθ-
µού Θρακοµακεδόνων (ΦΕΚ 2987 Β’ 
30/8/2017), η οποία επιτεύχθηκε 
ύστερα από συντονισµένες και τεκµη-
ριωµένες ενέργειες του Δήµου Αχαρ-
νών και των πολιτών, ο Δήµαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ζήτη-
σε την ενίσχυση του σταθµού, ώστε 
το προσωπικό να ανταποκριθεί στις 
δύσκολες απαιτήσεις της περιοχής.  

Ο νέος Διοικητής του Α.Τ. Αχαρ-
νών και ο Διευθυντής Αστυνοµίας 
Δυτικής Αττικής, επεσήµαναν πως 
στόχος τους είναι η εµπέδωση του αι-
σθήµατος ασφαλείας στους πολίτες 
του Δήµου Αχαρνών και γι’ αυτό θα 
εργαστούν µε µεθοδικότητα και επι-
µονή µέχρι να το καταφέρουν. 

Ιδιαίτερα αγαπητός
στη Φυλή ο Βουλευτής 
των Ανεξάρτητων
Ελλήνων
Κώστας Κατσίκης 
Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλή-
νων Κώστας Κατσίκης είναι ιδιαίτερα 
γνωστός στην Ανατολική Αττική, όπου 
διαµένει και όπου διέµενε και ο αεί-
µνηστος πατέρας του, επίσης Βουλευ-
τής, Θεόδωρος Κατσίκης. Ωστόσο, 
από την εποχή που ασχολείτο µε  την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει φίλους και 
στη Δυτική Αττική, αλλά και στο Δήµο 
Φυλής ειδικότερα. Μάλιστα, πολλοί 
από αυτούς έχουν συνδεθεί, οικογενειακά, µαζί του, λόγω της πολύχρονης φι-
λίας τους µε τον πατέρα του. Με αυτούς τους ανθρώπους διατηρεί σχέσεις και 
µάλιστα πολλές φορές ανεβαίνει και συζητά µαζί τους.  Έτσι µόνο έκπληξη δεν 

προκάλεσε η παρουσία του στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις του Ζεφυρίου για την πανήγυρη της 
Παναγίας Γρηγορούσας, το βράδυ της Παρα-
σκευής 8 Σεπτεµβρίου 2017. Χαµογελαστός και 
ευδιάθετος ο Κώστας Κατσίκης, συζήτησε, 
εγκάρδια, µε το Δήµαρχο Χρήστο Παππού, τον 
Αντιδήµαρχο Γιάννη Μαυροειδάκο, την αναπλη-
ρώτρια Δήµαρχο Τζένη Μπάρα και αρκετούς φί-
λους του, επισκέφτηκε περίπτερα συλλόγων και 
δεσµεύτηκε ότι θα επιστρέψει γρήγορα, αυτή τη 
φορά για κρασάκι σε ταβέρνα της περιοχής.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ 
ΓΕΝΟΣ  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΟΥ 
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΙΚΕΙ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η   

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΖΑΡΑ 
ΠΟΥ  ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ    ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ  ΕΛ-
ΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016 - 2017

1. ΔΑΜΙΑΝΌΣ ΛΙΑΚΑΚΗΣ:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πολυτεχνείου Πατρών

2. Δαμάσκου Μαρία:
Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Πατρών

3. Τζάκης Αθανάσιος:
Μηχανολόγων Ναυπηγών Πολυτεχνείου Πατρών

4. Παλμύρα Κατή:
Ιατρική Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

5. Σηγάκης Μιχαήλ:
Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

6. Ζαρκαδούλας Γεώργιος:
Διοίκηση - Διαχείριση Αθλητισµού Πανεπ. Πελοποννήσου

7. Σκυλάκης Ματθαίος:
Πληροφορική Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

8. Δουκάκης Αθανάσιος:
Λογιστική ΤΕΙ Μεσολογγίου

9. Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος:
Λογιστική ΤΕΙ Κοζάνης

10. Λυκούδης Ευάγγελος:
Διοίκηση -Διαχείριση Αθλητισµού Πανεπ. Πελοποννήσου

11. Μεϊντάνης Μάρκελλος:
Μηχανολόγος ΤΕΙ Πάτρας

12. Τρίγκας Λάμπρος:
Λογιστική ΤΕΙ Χαλκίδας

13. Δίελα Νεφέλη:
Φιλοσοφία Παιδαγ. και Ψυχολογία Εθν. Καποδ. Πανεπ. Αθηνών

14. Διαμαντόπουλος Γιώργος:
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Γρεβενών

15. Λούλας Παναγιώτης:
Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

16. Αντωνίου Νικόλαος:
Οργάνωση Διοίκηση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

17. Χασάπη Μαρία:
Λογιστική Χρηµατοοικονοµική ΤΕΙ Μεσολογγίου

18. Βάμβακας Δημήτριος:
Οργάνωση Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστήµιο Πειραιά

19. Καγιούλη Μαρια:
Μηχανολόγος Πληροφορικής ΤΕΙ Ηρακλείου

20. Δαμιανίδης Αθανάσιος:
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Αργοστολίου

21. Γεωργακοπούλου Θεοδώρα:
Οπτικά ΤΕΙ Αιγίου
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Αχαρναϊκη:  Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές  εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας 

Η ΠΕΝΑ
Bιβλιοπωλείο - Είδη Γραφείου - ∆ώρα

ΈΝΤΥΠΑ 

◗ Είδη  Γραφείου

◗ Είδη Ζωγραφικής

◗ Είδη Νηπίου 

◗ Κασετίνες 

◗ Πορτοφόλια 

◗ Αναλώσιµα

– Τιµές ασυναγώνιστες, χονδρική - λιανική
– Εξυπηρέτηση µε ευγένεια και ανθρώπινο πρόσωπο

∆ΩΡΑ
◗ Σχολικά
◗ Τσάντες
◗ Βιβλία

◗ Κλασέρ
◗ Παzλ
◗ FAX

◗ Φωτοτυπίες

Είδη  Γραφείου

Είδη Ζωγραφικής

◗

◗

◗

◗ Φωτοτυπίες

Πάρνηθος 185 • Αχαρνές • Τ.Κ. 13675 • Τηλ. 210 2404118  
E-mail:  dimitrisstoulis@gmail.com

MHNYMA
Του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου, Ιλίου, Αχαρνών

και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρου

Προς τους µαθητές και τις µαθήτριες 
των σχολείων µε την ευκαιρία της ενάρξεως 

του νέου σχολικού έτους 2017-18

Αγαπητά µου παιδιά,
Σε ένα από τους τοίχους των πόλεών µας διάβασα ένα 
σύνθηµα: «Σκέψου επαναστατικά, πράξε επιθετικά».   
Τι όµως θα αποτελούσε πραγµατική επανάσταση σή-
µερα; Η απάντηση δεν είναι απλή ούτε εύκολη. Θα 
πρότεινα όµως να σκεφθούµε το νόηµα που προσφέ-
ρει. Γιατί πρέπει να πηγαίνω σε ένα σχολείο το οποίο 
δεν µου αρέσει; Να µαθαίνω πράγµατα που δεν επιλέ-
γω; Η απάντηση φαίνεται να είναι µια. Γιατί διψάµε για 
νέα ζωή. Πραγµατική ζωή. Ζωή που συνδέεται µε την 
αγάπη και το φως της δηµιουργίας. ∆υο δώρα που 
απλόχερα έχει δώσει ο Θεός σε όλους µας.
Πρέπει να σκεφθούµε και κάτι ακόµα. Ποια επανάστα-
ση έχει ελπίδα να ριζώσει στις καρδιές των ανθρώπων 
µε πράξεις επιθετικές; Η Ιστορία απέδειξε καµµία. Οι 
πράξεις που αρµόζουν για να αλλάξει η πραγµατικότητα που µας πληγώνει δεν είναι βί-
ας, αλλά αγνότητας, σταθερότητας, διαύγειας και καθαρότητας.
Ο τόπος που µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυτή η επανάσταση είναι το σχολείο και ο τρό-
πος η Παιδεία. Να µαθαίνετε για να φωτίζετε τις καρδιές σας µε αγάπη, σεβασµό και κα-
τανόηση. Με ελπίδα που γεννιέται από τον µόχθο όσων εργάστηκαν για να µας µάθουν 
να αναγνωρίζουµε έναν άνθρωπο ως δώρο του ίδιου του Θεού.
Πράγµατι δεν επιλέγετε τι θα µάθετε. Ό,τι µαθαίνετε όµως είναι ένας οδηγός που µας 
προσανατολίζει στην ελευθερία της σκέψης. Είναι πιθανό και το ίδιο το σχολείο να µην 
σας αρέσει. Η πρόκληση όµως είναι και πάλι µπροστά σας. Μάθετε για να το αλλάξετε. 
Να δώσετε τα δικά σας χαρακτηριστικά, να το διαµορφώσετε µε τον δικό σας κόπο.
Καλή και ευλογηµένη χρονιά!

Με την αισιοδοξία ότι θα έχουµε µια καλή Σχο-
λική Χρονιά µε υγεία, για µαθητές, γονείς και εκ-
παιδευτικούς, πραγµατοποιήθηκε το πρωί της 

∆ευτέρας   11 Σεπτεµβρίου  2017,  ο καθιερωµένος 
αγιασµός στα σχολικά συγκροτήµατα της Πρωτοβάθ-
µιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο ∆ήµο Αχαρ-
νών.   Τα «πρωτάκια» ως συνήθως τράβηξαν το ενδια-
φέρον και των παλαιότερων µαθητών, που µε τη σειρά 
τους είχαν την ευκαιρία να βρεθούν και πάλι µε τους φί-
λους τους. 

Για την πόλη των  Αχαρνών  το ενδιαφέρον   επικε-
ντρώθηκε στο 6ο και 12ο ∆ηµοτικό, όπου όλοι ήταν 
εκεί, εκτός από τον αδικοχαµένο Μάριο. Μάλιστα είχε 
προγραµµατιστεί να παραβρεθεί ο Αρχηγός  της Αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά 
µαταιώθηκε την τελευταία στιγµή εξ αιτίας κάποιου σο-
βαρού κωλύµατος.  Το  Μ.Μ.Ε., ήταν εκεί και κατέγρα-
ψαν τελικά τόσο το βαρύ κλίµα όσο και τις αντιδράσεις 
των  γονιών, που στο σύνολό τους ήταν οι εξαγγελίες 
και τα µέτρα, δεν  υλοποιούνται, οίοσα εξαγγέλθηκαν. 
Στο  Λύκειο Θρακοµακεδόνων  και στα  Μοντεσοριανά  
σχολεία   τον αγιασµό τέλεσε ο Σεβασµιότατος Μητρο-
πολίτης Ιλίου – Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηνα-
γόρας.

Ο ∆ήµαρχος  κ. Γιάννη Κασσαβός,  οι Αντιδήµαρ-
χοι, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και οι δη-
µοτικοί σύµβουλοι βρέθηκαν σε  σχολεία, παρακολού-
θησαν την τελετή του Αγιασµού και ευχήθηκαν στα παι-
διά, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς καλή σχο-
λική χρονιά. Πηγές του υπουργείου Παιδείας 
διαβεβαίωναν ότι όλα είναι στη θέση τους: Από τα βι-
βλία που παραδόθηκαν στην ώρα τους έως τους ανα-
πληρωτές, οι οποίοι προσελήφθησαν για πρώτη φορά 
πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα είναι 
έτοιµοι να αναλάβουν τα καθήκοντά τους αµέσως. 

Εµείς να ευχηθούµε Καλή Χρονιά σε όλα τα παιδιά 
και φυσικά καλή δύναµη στους γονείς.

Με τον καθιερωµένο Αγιασµό, το απόγευµα  του Σαββάτου 16 Σεπτεµβρίου 2017, 
ξεκίνησε η πολιτιστική χρονιά για τα χορευτικά και καλλιτεχνικά τµήµατα του Εκ-
πολιτιστικού Συλλόγου 
«Παραδοσιακή Αναβίωση 

-Αχαρναϊκή Κληρονοµιά».
Ο Αγιασµός τελέστηκε στον φι-

λόξενο χώρο του συλλόγου, πα-
ρουσία πολλών µελών και φίλων, 
από τον εφηµέριο του Ιερού Ναού 
Αγ. ∆ιονυσίου πατήρ Αναστάσιο 
Σαργέντη, ο οποίος ευχήθηκε στα 
µέλη του συλλόγου τα οποία είναι 
κι ενεργά µέλη της ενορίας, να 
έχουν µια ευλογηµένη και δηµι-
ουργική χρονιά.

Κατά  την διάρκεια της εκδήλω-
σης παρουσίασαν   και µια υπέρο-
χη έκθεση µε τα έργα βιβλιοδεσί-
ας, ψηφιδωτών, ραπτικής και κε-
ριών όλα υπέροχες δηµιουργίες 
των µαθητών που φοιτούν στα συ-
γκεκριµένα Καλλιτεχνικά Τµήµα-
τα.  Ο  Σύλλογος ευχαρίστησε θερ-
µά «τα µέλη και τους φίλους του 
συλλόγου, που µας τίµησαν µε την 
παρουσία τους στον αγιασµό για 
την έναρξη της νέας χρόνιας και  
έδωσε τα  συγχαρητήρια  στους 
δασκάλους και τους µαθητές των 
καλλιτεχνικών µας τµηµάτων, για 
τα αξιόλογα έργα που  παρουσία-
σαν. Σας ευχόµαστε µια δηµιουρ-
γική χρονιά!».



Με τον καθιερωμένο Αγιασμό ξεκίνησε και τυπικά μια ακό-
μη δημιουργική χρονιά για το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ. Στον Αγιασμό της ΑΡΩ-

ΓΗΣ παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ο 
οποίος ευχήθηκε καλή χρονιά στα παιδιά, τους γονείς και το προσω-
πικό της ΑΡΩΓΗΣ και τόνισε ότι: Η ΑΡΩΓΗ, μια κοινωνική δομή πρό-
τυπο, συγκεντρώνει τις προσπάθειες όλων των στελεχών της δημο-
τικής αρχής και των Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, ώστε να εξα-
σφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργίας της και να διευκολυνθεί η εκπαι-
δευτική διαδικασία στο κέντρο. 
Ο πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΑΡΩΓΗΣ κ. Νί-
κος Γκασούκας ευχαρίστησε 
την πρόεδρο του φιλανθρωπι-
κού σωματείου «Αρωγή» κα Βί-
κυ Έλλιοττ για την άψογη συ-
νεργασία, τον σύλλογο γονέων 
των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ για 
την βοήθεια που προσφέρει και 
το προσωπικό που εργάζεται 
ευσυνείδητα προσφέροντας, 
υπηρεσίες υψηλών προδιαγρα-
φών στα παιδιά. Δεν παρέλειψε 
επίσης να ευχαριστήσει τον Δή-
μαρχο Αχαρνών, τους Αντιδη-
μάρχους και τους προέδρους 
των Νομικών Προσώπων του 
Δήμου Αχαρνών, που ανταπο-
κρίνονται άμεσα σε κάθε αίτημα 
της ΑΡΩΓΗΣ που σχετίζεται με 
τις υποδομές και τη λειτουργία 
του κέντρου.

Όπως ανάφερε ο πρόεδρος 
της ΑΡΩΓΗΣ, εκτός από την εύ-
ρυθμη και ομαλή του κέντρου, 
οι προσπάθειες της διοίκησης 
και της δημοτικής αρχής επικε-
ντρώνονται στην έναρξη λει-
τουργίας του Βαμβακάρειου Ξενώνα της ΑΡΩΓΗΣ τους προσεχείς μή-
νες. Στον Αγιασμό για τη νέα χρονιά της ΑΡΩΓΗΣ παραβρέθηκαν οι 
Αντιδήμαρχοι Αχαρνών: Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 
Δυναμικού κα Λουΐζα Κοσμίδου, Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. 
Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. 
Θοδωρής Συρινίδης. Ο πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α κ. Γιώργος Δασκαλά-
κης, οι πρόεδροι των Σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας Καρυδάκης και κα Γεωργία Ευ-
θυμιάδου αντίστοιχα, ο τοπικός σύμβουλος Αχαρνών κ. Γιάννης Λα-
γκώνης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΡΩΓΗΣ. Μετά 
τον Αγιασμό στην ΑΡΩΓΗ, τελέστηκε τρισάγιο  στη μνήμη του Αντώ-
νη Έλλιοττ συζύγου της προέδρου του φιλανθρωπικού σωματείου 
“Αρωγή” Βίκυς και μεγάλου ευεργέτη και οραματιστή της ΑΡΩΓΗΣ. 

Στη μνήμη του 
αδικοχαμένου 
μαθητή ο πο-

δοσφαιρική ομάδα της 
πόλης, ο Αχαρναϊκός 
αφιέρωσε τον πρώτο 
του φιλικό εντός έδρας 
αγώνα απέναντι στον 
Φωστήρα. Τον αγώνα 
παρακολούθησε και ο πατέρας του Μάριου, στον οποίο μάλιστα οι 
παίκτες των δύο ομάδων, αφού κράτησαν ενός λεπτού σιγή πριν την 
έναρξη του αγώνα του δώρισαν και από μια φανέλα, που μπροστά 
είχε το όνομα του Μάριου-Δημήτριου και το σύνθημα «Δεν θα σε ξε-
χάσουμε ποτέ». Φανερά συγκινημένος από την κίνηση των δύο ομά-
δων ο πατέρας του Μάριου τόνισε: «Ευχαριστώ τις διοικήσεις των δύο 
ιστορικών ομάδων για τον ποδοσφαιρικό αγώνα που διοργάνωσαν 
στη μνήμη του γιού μου, που αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο».  Ο 
φιλικός αγώνας Αχαρναϊκός-Φωστήρας, που έγινε μέσα σε φορτισμέ-
νο συγκινησιακά κλίμα την περασμένη Τετάρτη το απόγευμα έληξε 
με 1-0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας, με γκολ από κεφαλιά στο 78 
λεπτό από τον παίκτη του Αχαρναϊκού Αντώνη Παπασάββα.    

Από το ρεπορτάζ του  Γιάννη Σωτηρόπουλου
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης μας

Με επιτυχία , πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Περι-
φερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής «η Ανατολική 
Αττική σέρνει τον χορό…», με την υποστήριξη του Δή-

μου Αχαρνών στην κεντρική πλατεία Αχαρνών, το διήμερο 16 
και 17 Σεπτεμβρίου 2017.  Ήταν η 4η Συνάντηση Εθνοτοπικών 
Συλλόγων Ανατολικής Αττικής και η 2η Συνάντηση Αρβανιτών 
Ανατολικής Αττικής με τη συμμετοχή 30 συλλόγων, καθώς και 
καταξιωμένων μουσικών και καλλιτεχνών.  Χοροί και τραγού-
δια από, την Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Κρήτη, την Πελοπόν-
νησο, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τις Κυκλάδες και Αρβανίτι-
κοι Σύλλογοι από τους Δήμους, Αχαρνών, Λαυρεωτικής, Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας, Παιανίας, Σαρωνικού και Ωρωπού, εντυ-
πωσίασαν με τις χορευτικές ικανότητες των μελών τους και 
ξεσήκωσαν τους θεατές τις δυο ημέρες της εκδήλωσης. Στο μή-
νυμα του ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός αναφέρ-
θηκε στην άρρηκτη σχέση των Ελληνικών Χορών με την εξέλι-
ξη του Ελληνικού Πολιτισμού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρος Φιλίπ-
που, αναφέρθηκε στην σπουδαία δουλειά που κάνουν οι  εν-
θοτοπικοι σύλλογοι, ενώ τόνισε ότι η εξαιρετική συνεργασία με 
τον Δήμο Αχαρνών, ενισχύει στο να καθιερωθεί  η εκδήλωση 
«η Ανατολική Αττική σέρνει τον χορό». Ο Δήμαρχος Αχαρνών 

κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Ατ-
τικής κ. Πέτρος Φιλίππου δώρισαν στους συμμετέχοντες συλ-
λόγους από ένα εκμαγείο του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών και 
από ένα βιβλίο με τίτλο «Οι Έλληνες του Πόντου» του Βλάση 
Αγτζίδη, αντίστοιχα,  ενώ ο Δήμαρχος Αχαρνών, παρέδωσε τι-
μητική πλακέτα στον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, 
για τη συνολική του προσφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
τον Δήμο Αχαρνών.  Στην 2η Συνάντηση Αρβανιτών Ανατολι-
κής Αττικής, με πρωτοβουλία της προέδρου του Λυκείου Ελλη-
νίδων Αχαρνών κας Νίτσας Βαρελά, γκριζοφόρες του Λυκείου 
Ελληνίδων Αχαρνών κέρασαν όλους τους παρευρισκόμενους, 
καλωσορίζοντας τους στον Δήμο Αχαρνών. Οι εξαιρετικοί μου-
σικοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση και τα μέλη των συλλό-
γων ενθουσίασαν το κοινό, με το χορό τους, τα δρώμενα και τις 
αναπαραστάσεις παραδοσιακών εθίμων και παρέσυραν πλή-
θος κόσμου στο χορό που στήθηκε στη σκηνή μετά τη λήξη της 
εκδήλωσης.  Στην εκδήλωση «η Ανατολική Αττική σέρνει τον 
χορό…» παραβρέθηκε, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδο-
μών κ. Χρήστος Σπίρτζης, οι βουλευτές Αττικής κ.κ. Γιάννης Δέ-
δες και Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Ατ-
τικής κ. Γιάννης Βασιλείου, η Περιφ. Σύμβουλός κ. Γιάννα Τσού-
πρα, η οποία συμμετείχε και στις βραβεύσεις των συλλόγων. 

Ενισχυμένοι με έναν ακόμη παιδικό σταθμό, 
στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου, ξεκίνησαν-
για τη φετινή σχολική χρονιά-οι Δημοτικοί Παι-
δικοί Σταθμοί Αχαρνών. Η εξυπηρέτηση της 

πλειοψηφίας των αιτήσεων αποτέλεσε τη βασική μέ-
ριμνα των ανθρώπων της ΔΗΦΑ, οι οποίοι εξέτασαν 
προσεχτικά όλα τις περιπτώσεις, δίνοντας προτεραιό-
τητα στις εργαζόμενες μητέρες. Παράλληλα, η ΔΗΦΑ 
κατάφερε να διατηρήσει σε υψηλά ποσοστά την απορ-
ροφησιμότητα παιδιών από τη Δράση «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ. 
Φροντίδα της είναι, το παιδαγωγικό πρόγραμμα να εί-
ναι ευέλικτο, να λαμβάνει υπ’ όψη τα ενδιαφέροντα 
και τις ανάγκες των παιδιών και να τους δίνει ευκαιρί-
ες να εκφράσουν ιδέες και συναισθήματα, με πολλούς 
τρόπους, όπως το παιχνίδι, το θέατρο, την κίνηση, τη 
μουσική, τα εικαστικά.



12 Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου 2017 ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Με σεβασμό  και αξιοπρέπεια  στις  Αξέχαστες μνήμες

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ   7  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09.00 π.µ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου 
– Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΔΗΜΗΤΡΑΣ  ΧΗΡΑΣ  ΣΠΥΡ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία  και  Δηµήτρης Δαµάσκος 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:  Χρήστος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια
στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ    24  Σεπτεµβρίου  2017 και ώρα 09.30 
π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Δηµητρί-
ου  – Αχαρνές,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµέ-

νης µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς  και Θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΛΑΣ   ΧΟΥΧΛΙΑ      

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Αντώνιος  και Μαρία, Βαρβάρα και Γεώργιος

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

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ   8  Οκτωβρίου 2017  και ώρα  09.30 π.µ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρ-
ναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συ-

ζύγου, Πατέρα, Παππού, Υιού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ  ΣΕΡΕΠΑ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήµητρα Σερέπα, Κωνσταντίνα Σερέπα,  
                       Σταµάτιος  και  Μαρία Σερέπα, Ελένη Σερέπα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Ιωάννης, Χαράλαµπος, Λύδια, Σταµατίνα
ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ: Δήµητρα χήρα Σταµ. Σερέπα

Δήµητρα χήρα Κωνστ. Δάρδανου
 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια
στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι,
µας συµπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος µας,
για την απώλεια του  πολυαγαπηµένου µας

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και  Θείου 

ΙΩΑΝΝΗ  ΒΟΥΛΓΑΡΗ  
ΤΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΗ  

Η  οικογένεια του 

Τελούµε  την Κυριακή   08    Οκτωβρίου   2017 και ώρα 
09.30 π.µ.  40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό Αγί-

ου Βλασίου  - Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπηµένου µας  Συζύγου, Πατέρα,   Αδελφού και Θείου 

ΙΩΑΝΝΗ  ΒΟΥΛΓΑΡΗ  
ΤΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΗ  

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ,
ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΤΑΠΟΔΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΏΑΝΝΑ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΟΥΝΤΑ, 
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΗ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
ΣΤΟ ΚΑΦΕ  IN VIVO



Για άµεση ανάγνωση  και ανταπόδοση - Μικρές αγγελίες και Ανακοινώσεις

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

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ(Νέο Κατάστηµα)

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

∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές ● Τ.Κ. 13672
Τηλ.: 210 2468490 - Κιν. 6983 326000 και 6948 986032.

● http://www.grafeia-teleton-christos.gr
● E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Mε  Σεβασµό

Αναλαµβάνουµε πάσης φύσεως Τελετές
Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ - ΣΤΕΦΑΝΑ

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

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 250.000 ευρώ. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6976 836287  και 697 2426684.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
2.200 τ.µ. ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
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Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

24/9/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  Πάρ-
νηθος 121. ΤΗΛ. 210 2465660

25/9/2017  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
Αγίου ∆ιονυσίου 4. ΤΗΛ. 210 2407559

26/9/2017  ΤΡΙΤΗ ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗ Λεωφ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 210 2461015

27/9/2017  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Λεωφ.∆ηµοκρατίας 222. ΤΗΛ. 210 
2312615

28/9/2017  ΠΕΜΠΤΗ ● ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 
Φιλαδελφείας 28. ΤΗΛ.210 2469146

29/9/2017  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 
2465432

30/9/2017  ΣΑΒΒΑΤΟ ●  ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ   ∆ηµ. ∆έδε 18. ΤΗΛ. 210 2467040

1/10/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 210 2400171

2/10/2017  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Ολυµπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 210 
2476279

3/10/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Θη-
βαίου 20. ΤΗΛ. 210 2468482

4/10/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΣ  Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 210 
2468746

5/10/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ   Λε-
ωφ. Θρακοµακεδόνων 10.  ΤΗΛ. 210 2443437

6/10/2017  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ  ∆ια-
γόρα 30. ΤΗΛ. 210 2448558

7/10/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ  
Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 154. ΤΗΛ. 210 
2434055

8/10/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ   ∆ε-
κελείας 70. ΤΗΛ. 210 2445844

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

24/09/2017  ΕΩΣ 08/10/2017

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 100 τ.µ., µε  
πάρκιν,  κοντά στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών. 
Τηλ. 6996 355728. 4∆181
EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ -Αξιόλογη  γωνιακή  µονο-
κατοικία µε υπερυψωµένο το ισόγειο στην 
Οδό Ιωάννου Βαρελά 21 και Σωτηρίου  Πη-
γαδά έναντι των Σχολείων 6ου  και 12ου ∆η-
µοτικά και απέναντι από το Νηπιαγωγείο.  
Με Εξοπλισµένους  Χώρους ή  Όχι  κατά επι-
θυµία  Ιατρείο, Γραφείο ή και µικρό  Φροντι-
στήριο, κατά επιλογή Κουζίνα, 2 Τουαλέτες, 
3 ∆ωµάτια, Μεγάλη Σάλα.   Y.Γ. Μπορείτε να 
διαλέξετε τα τετραγωνικά πού θέλετε. 

Τηλ:.2102468851 Κιν:. 6937314915. 5∆179.
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 , δι-
αµπρές , φρεσκοβαµένη,  στην  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. 

Τιµή 170 ευρώ, Τηλ. 6978 058931. 4∆176

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ  ιδιαίτερα  µαθήµατα, Αρ-
χαία, Νεοελληνική Γλώσσα και Ιστορία, από 
φοιτήτρια κλάσης Φιλολογίας. Τιµές προσι-
τές.  Τηλ. 6907 766637. 4∆181
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  - Φυσική - Χηµεία  παρα-
δίδονται,  από  καθηγήτρια 35 έτους πείρας.  
Προσιτές τιµές. Τηλ   6988935604 - 
2102319153.  5∆181
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  Φιλόλογος, Πτυχιούχος, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, σε µαθητές Γυ-
µνασίου – Λυκείου.  Εικοσαετή εµπειρία µε-

ταδοτικότητας. 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,  ∆ια-
γωγή, Ζωγραφική Εικαστικές  ∆ηµιουργίες  
µέχρι  5  Ετών.  Έναντι Σχολείου. Από 1ην Σε-
πτεµβρίου. Τηλέφωνο : 6937314915 – 
2102468851.  5∆179.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

e-mail: georgios.skrekis@yahoo.com

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές ● Τ.Κ. 13674

∆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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΙΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και  

της ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ το γένος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥ-
ΛΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-
τοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΤΣΙ-
ΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και 
της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ το γένος ΒΛΥΣΜΑ που 

γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στους  ΑΓΊΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  

πρόκειται να  έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΚΕΝΤΖΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ   
και  της  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   το γένος    ΣΑΜΑ-
ΚΗ  που γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και κα-

τοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   
ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ και  της   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ το γένος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ-
ΛΟΥ που γεννήθηκε  στην  ΑΘΗΝΑ   και 

κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκει-
ται να  έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις 

ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΟΝΙ∆ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ και 
της  ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ το γένος ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ 
που γεννήθηκε ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 

και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ     
και  η ΠΑΓΚΟΖΙ∆Η ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 
και της ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΦΡΑΓΚΟΥΛΙ∆Η 
που  γεννήθηκε  στην  ΝΙΚΑΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  πρό-
κειται να  έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις 

ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ και  της  ΒΕΡΑΣ το γένος ΠΑΡΟΤΣΙ∆Η που 
γεννήθηκε στην ΤΑΣΚΕΝ∆Η - ΟΥΣΜΠΕΚΙΣ-

ΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΑΡΓΥΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 
της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ το γένος ΚΟΥΡΕΑ που  γεν-
νήθηκε στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ   και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  έλ-

θουν σε γάµο που θα γίνει στη ΝΕΑ ΦΙΛΑ-
∆ΕΛΦΕΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 



∆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
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● 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 

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

MD, PHD - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 3,
136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ

(ΕΝΑΝΤΙ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

Τ.: 213 04 47 235

Προσεχώς και 
καρδιολογικό ιατρείο
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ
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