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Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Óôá óêáñéÜ ç Ýãêñéóç ìåëÝôçò ÷Üñáîçò íÝáò 
ÓéäçñïäñïìéêÞò ÃñáììÞò Èçâþí - Èñéáóßïõ

Ðáí. ÃñçãïñéÜäçò: 
«Íá åðéóôñáöïýí óôï ÄÞìï 
Á÷áñíþí ôá ðñþçí ÂáóéëéêÜ 

ÊôÞìáôá Ôáôïúïõ, üðïõ êáé áíÞêïõí»

Ôá ÂáóéëéêÜ ÊôÞìáôá áðïôåëïýí 
ü÷é ìüíï éäéïêôçóßá ôïõ ÄÞìïõ 

Á÷áñíþí áëëÜ êáé éóôïñéêÞ 
êëçñïíïìéÜ ôïõ. Ç áðáñÜäå-
êôç õöáñðáãÞ ôùí êôçìÜôùí 
ÔáôïÀïõ êáèþò êáé ïé ýðïðôïé 
êáé ðáñÜíïìïé ÷åéñéóìïß ôïõ 
èÝìáôïò, äåí ÷ñÞæïõí áõôï-
ìÜôùò éäéïêôÞôç ôï ÄÞìï Äé-

ïíýóïõ.
Ãéá ôï ëüãï áõôü áðáéôåßôáé äç-

ìïøÞöéóìá áðü ôïõò ðïëßôåò 
ôùí Á÷áñíþí ãéá ôçí Üìå-

óç åðéóôñïöÞ ôùí âáóéëé-
êþí êôçìÜôùí óôï ÄÞìï 
ìáò.

 ÓÅË. 6

ÁèëçôéêÝò ÅãêáôáóôÜóåéò 
Ïëõìðéáêïý ×ùñéïý

Óôï ðñïóêÞíéï ðÜëé ïé ÁèëçôéêÝò ÅãêáôáóôÜóåéò Ïëõìðéáêïý 
×ùñéïý. Ôï èÝìá åßíáé óôçí åðéêáéñüôçôá ëüãù ôçò óõíåñãáóßáò 
ôïõ ÄÞìïõ ìå ôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò êáé óõãêåêñéìÝíá ìå ôïí 
ê. ÌïõæÜëá óýìâïõëï ôïõ Õðïõñãåßïõ. 

Áíôßèåôá ìå üóá ëÝãïíôáé, ïé ó÷Ýóåéò ôïõ ÄÞìïõ ìå ôï Õðïõñ-
ãåßï åßíáé åîáéñåôéêÝò êáé áõôü Üëëùóôå áðïäåéêíýåôáé áðü ôï 
ãåãïíüò üôé ðïëý óýíôïìá 3 êáôáóôÞìáôá èá åßíáé óôá ÷Ýñéá 
ôïõ ÄÞìïõ Á÷áñíþí ãéá íá óôåãÜóåé êïéíùíéêÝò êáé äéïéêçôéêÝò 
äïìÝò. 

Ãåãïíüò åßíáé üôé ôüóï ï ÄÞìïò üóï êáé ôï Õðïõñãåßï áíôéìå-
ôùðßæïõí ôï èÝìá ìå óïâáñüôçôá êáé öõóéêÜ äåí åíóôåñíßæïíôáé 
áðüøåéò êáé öùíÝò ðïõ èåùñïýí ôï Ïëõìðéáêü ×ùñéü «ãêÝôï». 
Áðåíáíôßáò èåùñïýí üôé Ýíáò ïéêéóìüò ðñüôõðï - Ýóôù êáé ìå 
êáèõóôÝñçóç 12 åôþí – äéáèÝôåé ìåãÜëç äõíáìéêÞ êáé ìðïñåß íá 
ðñïóöÝñåé ðïëëÜ óôïõò êáôïßêïõò üëçò ôçò ðüëçò. 

Åéäéêüôåñá ôïí äçìüôç ôùí Á÷áñíþí ùóôüóï - ðÝñá áðü ôçí 
ðéêñßá üôé ïé áèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ìáñáæþíïõí åäþ êáé 12 
÷ñüíéá – ôï ìüíï ðïõ èÝëåé åßíáé áîéïðñåðåßò ÷þñïõò Üèëçóçò 
ãéá ôá ðáéäéÜ ôïõ. 
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Á÷áñíÝò êáé Óéäçñüäñïìïò óõíõðÞñîáí åäþ êáé åíÜìéóõ áéþíá, áðï-
äïôéêÜ êáé ìå ðïëëÝò ðñïïðôéêÝò áíÜðôõîçò. Ôåëåõôáßïò ó÷åäéáóìüò 
ôï Óõãêïéíùíéáêü ÊÝíôñï Á÷áñíþí, ôï ëåãüìåíï Ó.Ê.Á., ðïõ èá ëåé-
ôïõñãïýóå êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôùí Ïëõìðéáêþí áãþíùí ôïõ 2004, ìáæß 
ìå ôïí Ðñïáóôéáêü Óéäçñüäñïìï.

Äõóôõ÷þò áõôü äåí óõíÝâç, ôï Ýñãï ðÜåé áðü áíáâïëÞ óå áíáâïëÞ 
êáé åî áéôßáò áõôïý, Ýìåéíå ðßóù ôï Ýñãï ôçò çëåêôñïêßíçóçò Ó.Ê.Á. – 
ÐåéñáéÜ. Áõôü Þôáí Ýùò åäþ

Ôçí ÔåôÜñôç 23 Ìáñôßïõ óôçí éóôïóåëßäá http://ypodomes.com êáé 
áìÝóùò áíáäçìïóéåýôçêå êáé óôï http://mixanodigos.blogspot.gr , 
Üñèñï ôïõ ôå÷íïëüãïõ ê. Íßêïõ ÊáñáãéÜííç -ypodomes.com, ìå èÝìá 
ìå èÝìá «Óéäçñüäñïìïò: Ó÷åäéÜæåôáé ç ìåãÜëç ÐáñÜêáìøç ôçò Áôôé-
êÞò», ðïõ áöïñÜ Üìåóá ôçí ðüëç ìáò.

Äåò ôå ôï Ýíá ìÝñïò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ Üñèñïõ, ðïõ åßíáé ôï åîÞò: 
«Ç óêÝøç ãéá ôçí ÐáñÜêáìøç ôçò ÁôôéêÞò äåí åßíáé êáéíïýñãéá áëëÜ 

ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá ðÝöôåé óôï ôñáðÝæé üëï êáé ðéï äõíáôÜ. ÊÜðï-
ôå õðÞñ÷å ç óêÝøç íá ôñÝîåé ðáñÜëëçëá ìå áõôïêéíçôüäñïìï áëëÜ 
íáõÜãçóå.

Ç éäÝá åßíáé íá õðÜñîåé ìßá íÝá äéðëÞ çëåêôñïêéíïýìåíç ãñáììÞ ðïõ 
íá îåêéíÜ áðü ôï ÈñéÜóéï Ðåäßï êáé ìÝóù ôïõ Êéèáéñþíá íá êáôáëÞãåé 
óôï åèíéêü äßêôõï óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ óéäçñïäñïìéêïý óôáèìïý Óößã-
ãá Èçâþí.

Ðñüêåéôáé ãéá ìßá ãñáììÞ ìÞêïõò ðåñßðïõ 60 ÷ëì ç ïðïßá áí õëïðïé-
çèåß èá óõíôïìåýóåé êáôÜ 30÷ëì ôçí áðüóôáóç ôçò äéáäñïìÞò ÁèÞíá- 
Èåóóáëïíßêç êáôåâÜæïíôáò áêüìá ðåñéóóüôåñï ôçí ÷ñïíïáðüóôáóç 
áðü 3.30 þñåò ôï 2018 óå 3 þñåò ðåñßðïõ.

Ôï óðïõäáßï óå áõôÞ ôç ãñáììÞ åßíáé ðùò èá ìðïñåß íá ëåéôïõñãåß 

ôüóï ãéá åðéâáôéêÜ üóï êáé ãéá åìðïñåõìáôéêÜ êáé ðñïáóôéáêÜ ôñÝíá, 
èá áíáêïõößóåé ôï âåâáñçìÝíï ôìÞìá ÓÊÁ-ÈÞâá êáé èá óõíïëéêÜ èá äé-
ðëáóéÜóåé ôç ìåôáöïñéêÞ éêáíüôçôá ôïõ óéäçñüäñïìïõ.

Ôï Ýñãï âñßóêåôáé óå áñ÷éêü óôÜäéï ìåëåôþí áðü ôïí ÏÓÅ êáé áðïôå-
ëåß ìßá áðü ôéò ìåãÜëåò åëðßäåò ôïõ óéäçñüäñïìïõ ôçí åðüìåíç äå-
êáåôßá. 

Ç ìåãÜëç ÐáñÜêáìøç ÁôôéêÞò åêôüò áðü ôï ðñïöáíÝò üöåëïò ãéá 
ôéò óéäçñïäñïìéêÝò ìåôáöïñÝò èá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôçí ðåñáéôÝñù 
åíäõíÜìùóç óôç ìåôáöïñÜ åìðïñåõìáôïêéâùôßùí áðü ôï ëéìÝíá ôïõ 
ÐåéñáéÜ áëëÜ êáé ôçí ôá÷ýôåñç ìåôáöïñÜ ôïõò áðü ôï ëéìÜíé ðñïò ôçí 
ÅëëÜäá êáé ôçí Åõñþðç».

Ôï åñþôçìá ðïõ âÜæïõìå åßíáé : Ðïéï ôï ìÝëëïí ôïõ Ó.Ê.Á êáé ðïéï 
ôùí õðÝñãåéùí Ãñáììþí ðïõ ÷ùñßæïõí óôá äýï ôéò Á÷áñíÝò;
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Ìå åëáöñü øéëüâñï÷ï îåêßíçóå ç ìáèçôéêÞ ðáñÝ-
ëáóç óôéò Á÷áñíÝò, óôçí ïäü Öéëáäåëöåßáò , ìðñïóôÜ 
áðü ôï Äçìáñ÷åßï, êáé óôáäéáêÜ ãéíüôáí ðéï Ýíôïíç, åé-
äéêüôåñá üôáí Üñ÷éóáí íá ðáñåëáýíïõí ôá ãõìíÜóéá, 
óôá Ëýêåéá ëßãï ðåñéóóüôåñï êáé ç äõíáôÞ âñï÷Þ Ýðå-
óå ìå ôï êëåßóéìï ôçò ðáñÝëáóçò. Íá åõ÷çèïýìå ôïõ 
÷ñüíï êáëýôåñá.

Õðü âñï÷Þ ç 
ìáèçôéêÞ ðáñÝëáóç 
óôéò Á÷áñíÝò 

ÁÕÔÏÊÁÔÁÑÃÏÕÍÔÁÉ ÏÉ ÃÑÁÌÌÅÓ 
 ÔÏÕ Ï.Ó.Å. ÊÁÉ Ï Ó.Ê.Á. ÓÔÉÓ Á×ÁÑÍÅÓ; 



Κυριακή 27 Μαρτίου 20162

Τώρα η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ και στο Διαδίκτυο: http://eleftherovima.wordpress.com

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

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

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

Τιμή: 1 ευρώ με ΦΠΑ 

Ιδιοκτησία - Έκδοση: Γιάννης Νιώρας
Σύμβουλος Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας Τηλ.: 697 2426684

Επιστημονικός Σύμβουλος: Ευρώπη Κοσμίδη
Συνεργάτες: Γιάννης Βούλγαρης, Νάντια Σιδέρη, 

 Σοφία Μπαλτζή, Νίκος Παπαζήσιμος 
Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας - Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Διαδίκτυο: Κώστας Ζίγκηρης
Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου

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

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

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

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

Ετήσιες Συνδρομές: 
            Ιδιώτες: .................25 
           Σύλλογοι:............... 50
           Δήμοι: ....................100

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

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

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

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

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου. 
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684 και 210 2445658 

Αγαπητοί αναγνώστες

Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ είναι η µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα 
στις Αχαρνές, µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης και 
ενταγµένη στον έλεγχο κυκλοφορίας της Γ.Γ.Μ.Ε. 

Έχει τις προϋποθέσεις για δηµοσίευση όλων των 
καταχωρήσεων του ∆ηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.

Την διαβάζουν πάνω από 15.000 αναγνώστες,Την διαβάζουν πάνω από 15.000 αναγνώστες, 
ανά έκδοση, στον έντυπο τύπο και στο ∆ιαδίκτυο.

Το σηµαντικότερο, µε την τοπική ειδησεογραφία της 
και τις καταχωρήσεις κοινωνικών πτυχών της πόλης, 

γράφει την Ιστορία της πόλης µας. 
Αυτοδίκαια λοιπόν, καθίσταται πέρα για πέρα αξιόπιστη, 

για κάθε δηµοσίευση και προβολή. 

Με την ευκαιρία της παρουσίασης της Προ-
σκοπικής Φιλαρµονικής, θεωρούµε αναγκαία 
τη σύντοµη αυτή προβολή της ιστορικής πο-
ρείας του Προσκοπισµού και του Οδηγισµού 
στον Κόσµο και στις Αχαρνές, µιας πορείας 
που άφησε το σπουδαίο στίγµα της στη πο-
λιτιστική, κοινωνική, επιστηµονική και καλλι-
τεχνική ζωή.

Το 1907 στο Λονδίνο εµφανίζεται ένας νέος 
κοινωνικός θεσµός µε πρωτοβουλία του Λόρ-
δου και Στρατηγού Robert Baden Powell.

Η υποδοµή της νέας κίνησης βασίστηκε στη 
φιλοσοφία των Αριστοτέλη και Πλάτωνα αλλά 
και στην εκπαίδευση των νέων στις πόλεις – 
κράτη Αθήνα και Σπάρτη.

Οι στόχοι του Προσκοπισµού είναι η διάπλα-
ση των νέων στην ιδέα της αδελφοσύνης, της 
άµιλλας, της αφοσίωσης στην Πατρίδα, ο σε-
βασµός στην Οικογένεια, η µη διάκριση φυ-
λής, χρώµατος, πολιτικών, θρησκευτικών ή 
άλλων πεποιθήσεων, η χρησιµότητα στη κοι-
νωνία και κατ΄ επέκταση η συµβολή για τη πα-
γίωση της παγκόσµιας ειρήνης.

Η Ελλάδα ήταν από τα πρώτα Κράτη του υπο-
δέχτηκαν την κίνηση, µε την ίδρυση το 1910 
του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων στην Αθήνα 
από τον φυσιολάτρη Αθανάσιο Λευκαδίτη.

Η πρώτη εµφάνιση του Προσκοπισµού στη 
πόλη µας έγινε την άνοιξη του 1936, αρχι-
κά µε την ίδρυση «Αγέλης Λυκόπουλων» µε 
Αρχηγό την Έλενα Καλογράνη και Υπαρχη-
γούς τους Κώστα Παπασωτηρίου και Πανα-
γιώτη Γκίκα.

Λίγο αργότερα δηµιουργήθηκε και η 1η 
Οµάδα Προσκόπων Αχαρνών µε αρχηγό τον 
Χρήστο Καλογράνη και υπαρχηγούς τους Πα-
ναγιώτη Φυτά και Ντίνο Παπασωτηρίου.

Από της ίδρυσης του µέχρι το 1940, το 1ο 
Σύστηµα Προσκόπων έκανε έντονη τη παρου-
σία του µε εκκλησιασµούς, παιχνίδια πόλης, 
καθαρισµούς κοινόχρηστων χώρων, δεντρο-
φυτεύσεις, κατασκηνώσεις, εκδροµές, βοή-
θεια στα συνεργεία της Εταιρείας Προστασίας 
Ζώων στη περίθαλψη άρρωστων ή πληγωµέ-
νων ζώων, προσφορές δώρων σε άπορους και 
ασθενείς αλλά και µαθήµατα Αγγλικών!

Με την Γερµανική κατοχή το τµήµα ανέστει-
λε τη λειτουργία του, µε αρκετά µέλη του να 
δίνουν τη ζωή τους για τη λευτεριά της πα-
τρίδας.

Το 1946 επανιδρύεται η Οµάδα Προσκόπων 
µε Αρχηγό της νέας ∆ύναµης τον Παναγιώτη 
Γκίκα και Υπαρχηγούς τους Κωνσταντίνο Αθα-
νασιάδη και Πέτρο Βρεττό.

Στις αρχές της δεκαετίας του ΄50 γίνεται 
η επίσηµη αναγνώριση από την Περιφέρεια 
Εφ. Αττικής του 1ου Συστήµατος Προσκόπων 
Αχαρνών µε Αρχηγό τον ποιητή Μανώλη Στά-
ση που έµεινε στη κίνηση πάνω από 60 χρό-
νια και ταυτόχρονη Σύσταση της 2ης Οµάδας 
Μεγάλων Προσκόπων (Ανιχνευτών) µε Αρχηγό 
τον σπουδαίο ζωγράφο µας Χρήστο Τσεβά.

Οι δραστηριότητες ενισχύθηκαν και ανα-
πτύχθηκαν µε επισκέψεις σε Αρχαιολογικούς 
χώρους, Μουσεία, Εργοστάσια, ίδρυση ποδο-
σφαιρικής οµάδας και περισσότερο απ’ όλα µε 
τη διαβίωση στη φύση.

Στις κατασκηνώσεις τα παιδιά ανέπτυξαν το 
αίσθηµα της συναδέλφωσης και συνεργασίας, 
εξασκήθηκαν στο κολύµπι, την κωπηλασία, 
τον αθλητισµό γενικότερα, το µαγείρεµα κ.α.

Η µάθηση, ο εθελοντισµός, η αυτοπειθαρ-
χία και η αυτενέργεια είναι σηµαντικοί παρά-
γοντες στην ανάπτυξη του χαρακτήρα των 
παιδιών, δίνοντας πρακτική αξία στα συνθήµα-
τα ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ και ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ.

«Η µέρα σκέψης», η ψυχαγωγία µε υπαίθρια 
παιχνίδια, ανέκδοτα, σκετς και τραγούδια ιδι-
αίτερα στη βραδινή πυρά, πλούτισαν και τον 
συναισθηµατικό χαρακτήρα των νέων προ-
σκόπων.

Το κοινωνικό έργο Προσκοπισµού και Οδηγι-
σµού στη πόλη µας ξεκινάει µε τη τήρηση της 
τάξης στους Ναούς σε εορτές και πανηγυρι-
κές εκδηλώσεις, σε περιφορές και λιτανείες, 
µε την ουσιαστική συµµετοχή στους ετήσιους 
εράνους για τη Φανέλα του Στρατιώτη, στον 
Αντικαρκινικό αγώνα, στο έρανο του Ερυθρού 
Σταυρού και συνεχίζεται µε τη προσφορά βο-
ήθειας σε πληµµυροπαθείς το 1961 και 1977, 
σε σεισµόπληκτους το 1981 και 1999, στη κα-
τάσβεση πυρκαγιών και στη προστασία του 
περιβάλλοντος.

Στα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια το Σύστηµα 
Προσκόπων και αργότερα σε συνεργασία µε 
το τοπικό Τµήµα Ελληνίδων Οδηγών, διοργά-
νωσε κουκλοθέατρο και θεατρικές παραστά-
σεις µε µεγάλη επιτυχία.

Το 1957 ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία της Αλε-
ξάνδρας Πηγαδά η πρώτη οµάδα Οδηγών µε 
τοπική Έφορο την Αικατερίνη Σουρλαντζή, 
Αρχηγό την Αλεξάνδρα Πηγαδά και Υπαρχη-
γούς τις Νίτσα ∆αµάσκου και Μαρία Γκίκα ενώ 
αργότερα ιδρύθηκε και 2η Οµάδα στις Κάτω 
Αχαρνές (Λυκότρυπα) µε αρχηγό την ∆έσποι-
να Τσακλή.

Στη πλούσια πολιτιστική προσφορά των Συ-
στηµάτων Προσκόπων και Οδηγών στη πόλη 
πρέπει να ξεχωρίσουµε τις εκδηλώσεις του 
προγράµµατος «Ελληνικοί θησαυροί», µε τον 
«Μενιδιάτικο γάµο», το «Παραδοσιακό σπίτι», 
τη διοργάνωση αποκριάτικων χορών, εκπαι-
δευτικών εκδροµών, ποδηλατοδροµίας και 
λαµπαδηφορίας.

Είναι µακρύς ο κατάλογος διακριθέντων 
Προσκόπων σε κάθε κλάδο δραστηριότητας, 
όµως δεν µπορούµε να παραλείψουµε τον 
Γιατρό και Βουλευτή Αττικής Γιάννη ∆έδε, 
τον τ. Υπουργό Στάθη Γιώτα, τον τ. Αντιπρό-
εδρο της Βουλής, Υφυπουργό και ∆ήµαρχο 
Ντίνο Βρεττό, τον Σµήναρχο ε.α. και τ. ∆ήµαρ-
χο Σπύρο Στριφτό, τον Αρχιτέκτονα και πρώ-
ην ∆ήµαρχο Σωτήρη Ντούρο, τον Πλοίαρχο 
ε.α. Γεώργιο Λέκκα, τον αείµνηστο Σύµβου-
λο Επικράτειας ∆ικηγόρο Ντίνο Παπασωτηρί-
ου, τον Συνταγµατάρχη Μουσικού ε.α. Χρήστο 
Αλεπού, τον ∆ηµοσιογράφο Ευάγγελο Μου-
στακάτο, τον ιστορικό ∆ηµήτρη Γιώτα και τον 
µεγάλο µας ζωγράφο Χρήστο Τσεβά, αλλά και 
τον οφειλόµενο φόρο τιµής στον έφηβο πρό-
σκοπο (υπενωµοτάρχη) Γεώργιο Πατηνιώτη, 
που σκοτώθηκε το 1967 στον έρανο του Ερυ-
θρού Σταυρού σε αυτοκινητιστικό ατύχηµα.

Σηµαντικά είναι τα έπαθλα και οι διακρίσεις 

για την επιβράβευση του τοπικού Προσκοπι-
κού - Οδηγικού έργου, από ∆ηµόσιες Αρχές 
και Οργανισµούς.

Τέλος να τονίσουµε και τη προσπάθεια της 
δηµιουργίας Ένωσης Παλαιών Προσκόπων 
Αχαρνών.

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
Ιδιαίτερο γεγονός στα πολιτιστικά πράγµατα 

στη πόλη µας υπήρξε η ίδρυση της Προσκοπι-
κής Φιλαρµονικής το 1969.

Η υλοποίηση αυτής της ιδέας οφείλεται στον 
πρώτο της µαέστρο Αγαµέµνονα Σάντα και τον 
τότε Αρχηγό της Οµάδας Προσκόπων Γεώργι-
ο Βρεττό µε τη συµπαράσταση του Πρόεδρου 
της Επιτροπής Συστήµατος Σωτήρη Παρθε-
νίου.

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα επανδρώθηκε 
το τµήµα, αποκτήθηκαν τα απαραίτητα µουσι-
κά όργανα και µετά από εντατικά µαθήµατα 
πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες εµφανίσεις µε 
συµµετοχή σε παρελάσεις της πόλης µας, στο 
Παναθηναϊκό στάδιο, στους γύρω ∆ήµους και 
στις κατασκηνώσεις. 

Το επίπεδο χάρις στις γνώσεις και την αυστη-
ρότητα του δάσκαλου αλλά και της επιµέλει-
ας των παιδιών ήταν υψηλό, µε απόδοση και 
κλασικών κοµµατιών µε αποτέλεσµα τη δηµι-
ουργία φυτώριου νέων µουσικών, που εξελί-
χθηκαν αργότερα σε επαγγελµατίες. 

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Η πρώτη σύνθεση της Προσκοπικής Φιλαρ-
µονικής
Κορνέτα: Γεώργιος Βρεττός. Τροµπέτα: Γιάν-
νης Κρεµασµένος, Τάσος Βαρελάς, Χρήστος 
Αλεπούς. Κλαρίνo:   Γεώργιος Γκολέµης, ∆ηµ. 
Κοπτερίδης, Μάνος Αµεραλής. Σαξόφωνο:    
Ηλίας Σινάνης. Τζένις: Γεώργιος Αµπαρτζάκης, 
Χάρης Πατηνιώτης, Χρήστος Ρούµελης, Νίκος 
Μπουρανής. Τροµπόνι:   Αντώνης Αµπαρτζά-
κης, Παναγιώτης Παύλου, Γιάννης Φυτάς. Βα-
ρύτονα: Αθανάσιος Κατάρας, Μάκης Βενιέρης 
Μπάσο: Χρήστος Μητσάκης. Πιάτα: Xρήστος 
Κατάρας. Γκραν-κάσα:  ΣωτήρηςαΚαρβέλας,
αΓεώργιοςαΣταύρου,αΝίκοςαΚωνσταντόπουλ
ος. Ταµπούρα: Λεωνίδας Κατσανός, Σωτήρης 
Ντούρος, Θεοφάνης Κοτώρης. Ραβδούχος:  
Γεώργιος Μουστακάτος 

Παρέλαση στο Σύνταγµα

Βήµατα Πολιτισµού

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ - Ο∆ΗΓΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Τάσος 
Βαρελάς 
ντζίδη

Χριστόφορος 
Τεγερµε

 Έρευνα και παρουσίαση από τον Τάσο Βαρελά με τη συνεργα-
σία του συνθέτη Χριστόφορου Τεγερμεντζίδη. 

 Η στήλη αυτή είναι ανοιχτή σε παρατηρήσεις, προτάσεις και συνεργασίες, προσθήκη νέου υλικού,   φωτογραφιών ή συμπλήρωση 
από τυχαίες ή λόγω άγνοιας παραλείψεις ονομάτων και γεγονότων μέσω   του e-mail: tassosvarelas@gmail.com

Μετά τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική παρουσιάζεται από τα «Βήµατα Πολιτισµού» η Φιλαρµονική του Συστήµατος Προσκόπων Αχαρνών.
Στη παρουσίαση αυτή σηµαντική είναι η συµβολή του Γεώργιου Βρεττού τέως Αρχηγού του Συστήµατος Προσκόπων Αχαρνών όσο αφο-

ρά το φωτογραφικό υλικό και τη παροχή πληροφοριών µέσω του περιοδικού ‘’Πρόσκοποι και οδηγοί στις Αχαρνές’’ Απρίλιος 2010, έκ-
δοση της Ι.Λ.Ε.Α. µε κείµενα που έγραψαν οι Μανώλης Στάσης και Αλεξάνδρα Πηγαδά.
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• Εμείς οι απλοί άνθρωποι, που βλέπουμε τους πολιτικούς μας, 
στην προσπάθεια τους για εξουσία, καταληστεύουν τον καθη-
μερινό μας κόπο και τις αποταμιεύσεις μας, κάποια στιγμή θα 
εκραγούμε και θα τους τσακίσουμε. Οι συνέπειες θα είναι απρό-
βλεπτες και καταστροφικές για όλους μας.
• Το πρόβλημα της Ελληνικής οικονομίας δεν είναι το συνταξι-
οδοτικό, το οποίο με την αύξηση του ΑΕΠ βελτιώνεται, αλλά η 
παράλογη υπερφορολόγηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, 
που βγάζει στην ανεργία και φτωχοποίηση τον λαό μας. Εάν οι πο-
λίτες που παράγουν χρήματα δεν βοηθούν για να αυξηθεί το ΑΕΠ 
και να ισορροπήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, θα συντηρούμε τον 
φαύλο κύκλο της χρεοκοπίας. Αυτό είναι ηλίθιο. 

• Ο χαλασμός που γίνεται σήμερα στην Συρία, στην πραγματικό-
τητα είναι εμφύλιος πόλεμος του Ισλάμ, μεταξύ της μοναρχίας, 
της φεουδαρχίας και της Θεοκρατικής εξουσίας. Τους χριστια-
νούς τους χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα ότι δήθεν αυτοί τους 
φταίνε. Είναι καθαρά θέμα εξουσιασμού, κυριαρχίας των ισλα-
μικών λαών. Τις συνέπειες αυτού του Εμφυλίου των Ισλαμιστών, 
τις δεχόμαστε όλοι εμείς οι Δυτικοί λαοί. Πολύ σωστά πρέπει να 
θωρακιστούμε, να πάρουμε τις άμυνες μας.
• Το οποιοδήποτε κράτος με διεφθαρμένους πολιτικούς, μοιραί-
α γίνεται θήραμα και βορά του αδηφάγου αρπακτικού κεφαλαί-
ου των ισχυρών της γης. Του καπιταλισμού. Εάν δεν εργαστούμε 
να σταθούμε οι ίδιοι στα πόδια μας κανείς δεν θα μας βοηθήσει. 
Η διαχείριση του φαύλου κύκλου της οικονομίας, δανεικά – φό-
ροι – ανεργία- φτωχοποίηση, χειροτερεύει την ήδη πολύ κακή κα-
τάσταση.

• Το πρόβλημα που από πάντα έχουμε εμείς οι άνθρωποι είναι 

ότι προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι εγώ είμαι και όχι εγώ προ-
σπαθώ να προσφέρω στους συνανθρώπους μου. Ευτυχώς δεν 
σκεπτόμαστε όλοι το ίδιο. Η ανθρωπιστική συμπεριφορά του 
λαού μας στους δύστυχους πρόσφυγες της Συρίας σήμερα, οι 
Έλληνες να περάσουμε αυτή την δυστυχία στο παρελθόν και 
κατανοούμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων. 
• Όπως το τρίγωνο της φωτιάς, καύσιμο υλικό, οξυγόνο, κρίσιμη 
θερμοκρασία, έτσι και ο θάνατος της οικονομίας μας είναι το τρί-
γωνο, δανεικά, αύξηση των φόρων, αύξηση της ανεργίας. Εάν δεν 
σπάσουμε τον φαύλο αυτόν κύκλο δεν πρόκειται να αποτινάξου-
με τα δεσμά μας. 

• Οι φόροι αυξάνονται. Η ανεργία αυξάνεται. Η παραγωγή χτη-
μάτων ελαττώνεται. Μας πλάκωσε και η κοστοβόρα κατάσταση 
των προσφύγων – μεταναστών. Η κατάσταση οδεύει φανερά σε 
έκρηξη. Δηλαδή η εσωτερική δικτατορία, η ξενόφερτη οικονομι-
κή κατοχή. Χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει.
• Στον στρατό μας μάθαιναν το εξής : «Πας πούστης Πατρινός, 
παλιάς πουτάνας παίς». Τα έξη Π. Δεν ξέρω εάν αυτό είναι βρισιά, 
αλλά διαπιστώνω ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Κάποιοι αισθά-
νονται περήφανοι, κάποιοι θίγονται. Δεν μπορούμε όμως να αλ-
λάξουμε την πραγματικότητα. 

• Η μικρή ποδιά δεν σε εμποδίζει σε τίποτα. Η μακριά ποδιά, 
μπερδεύεται στα πόδια σου και πέφτεις και σπάζεσαι. Δηλα-

δή «το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν». Όσο περισσότερα λόγια 
ακούς από τους πολιτικούς μας, τόσο μακραίνει η ποδιά και σί-
γουρα μπερδεύεσαι και θα πέσεις να σπαστείς. Τα πολλά λόγια 
είναι σκουπίδια που σκεπάζουν το πρόβλημα, για να μην γίνε-
ται ορατό.
• Όταν εκλέγουμε στις βουλευτικές εκλογές κυβερνήτη, το πρό-
βλημα δεν είναι το πρόσωπο αλλά το τι αυτός πιστεύει. Δηλαδή 
ο πολίτης παράγει τον πλούτο και μεγάλο μέρος απορροφά το 
κράτος, ή το κράτος παράγει τον πλούτο, που τον μοιράζει στους 
πολίτες. Όποιος εκλογέας πιστεύει στο δεύτερο, η βλακεία του 
σπάει καρύδια. Η νομενκλατούρα και το κατεστημένο είναι το ίδιο 
πράγμα. Το ανθρώπινο μυαλό γεννά λύσεις για όλα τα προβλήμα-
τα. Το ζητούμενο είναι η πρόθεση να εφαρμόσεις την λύση και όχι 
εγώ βολεύομαι, εσείς κουρευτείτε.

• Όταν λέμε στον μπογιατζή, αυτό το δωμάτιο θέλω να το βά-
ψεις άσπρο, μας ενημερώνει ότι θα βρωμίζει με το παραμικρό 
και μας συμβουλεύει να ρίξουμε και λίγο μαύρο. Στη ζωή μας 
δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα άστρο ή μαύρο. Για να λύ-
σουμε ή να ξεπεράσουμε κάποια πολύ δύσκολα προβλήματα και 
να ζήσουμε ειρηνικά πρέπει να χρησιμοποιούμε και το ημίλευ-
κο. Είναι σίγουρα μια λύση. Όπως λέμε να ρίξουμε και λίγο νερό 
στο κρασί μας.
• Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι μια πολύπλοκη χημική σύνθε-
ση. Για να λειτουργεί ομαλά όλα τα συστατικά της να βρίσκονται 
σε ισορροπία. Εάν για κάποια αιτία, κάποιο συστατικό ελαττώνεται 
χαλάει την ισορροπία και έχουμε προβλήματα υγείας. Η ιατρική 
έρευνα ψάχνει την αιτία της ελάττωσης του όποιου υλικού αυτής 
της σύνθεσης και την αναπλήρωση του με συνθετικό υλικό. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις
Από τον  ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

Δείτε στο  menidiatis.blogspot.com  πλούσια φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων: 

• Ως πρώτη είδηση, σήμερα επιλέξαμε την εφαρμογή της Θε-
ρινής ώρας από τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Μαρτίου 2016 
έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2016. Πιο συγκεκρι-
μένα, στις 3.00 τα ξημερώματα η ώρα θα αλλάξει και θα δείχνει 
4.00. Μην ξεχάσετε λοιπόν να αλλάξετε την ώρα στα ρολόγια 
σας!!!

• Στην ανανέωση του κομματικού μηχανισμού προχωρά ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ενόψει του συνεδρίου του κόμματος που θα 
πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2016.. 

• Οι προσεχείς εσωκομματικές εκλογές θα διεξαχθούν την Κυ-
ριακή, 3 Απριλίου 2016, από την 10:00 έως την 19:00 ώρα, γιατί 
την εκλογή: Των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσε-
ων, Των μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών, Των αντι-
προσώπων (συνέδρων) των Νομαρχιακών Οργανώσεων στο 
Εθνικό Συνέδριο. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα παλαιά μέλη του 
κόμματος που επαναβεβαίωσαν την κομματική τους ιδιότητα, 
όπως και τα νέα μέλη που ψήφισαν κατά την εκλογική διαδικα-
σία της 20ης Δεκεμβρίου 2015.

• Σε ότι αφορά τις υποψηφιότητες για την ΔΗΜ.Τ.Ο. Αχαρνών 
και Θρακομακεδόνων, το νέο πρόσωπο είναι η Γωγώ Δαλακώ-
στα, όπου διεκδικεί την Προεδρία, από την Γεωργία Βλάχου, που 
ξανά είναι υποψήφια. Ως μέλη κατέρχονται, σύμφωνα με ομολο-
γίες ιδίων, οι Δημήτρης Καλατζής. Μιχάλης Γαλιώτης, Λαμπρινός 
Πλατυπόδης, Χρήστος Θεοδώρου, Γκίκα – Λουτσέτη Θαλία, Δου-
σαϊτου Σούλα, Τσιλίκας Ιωάννης, Μπαλιάσκα Ολυμπία και Οικονό-
μου Ευθύμιος και Βλαχοδήμος Κων/νος.

• Το Δ. Σ. της Φιλότεχνης Λέσχης, με αφορμή τον εορτασμό της 
25ης Μαρτίου και την επέτειο της Εθνικής παλιγγενεσίας, μας 
προσκαλεί στην ομιλία της ποιήτριας – λογοτέχνιδας κας Βαρ-
βάρας Μπακάλη - Ταβλαρίδου με θέμα «τα κλέφτικα τραγούδια 
ως ιστορικά ντοκουμέντα» με την προβολή σχετικών εικόνων 
και απαγγελία από τον ηθοποιό Λευτέρη Λουκαδή, την Δεύτε-
ρα 28 Μαρτίου 2016, ώρα 19.30 στη στέγη της Λέσχης –Εθνικής 
αντιστάσεως 4 – Αχαρνές 

•Ζεστά και με όρεξη ενημερώνεται η πολιτευτής της Ν.Δ. κα Ευ-
ρώπη Κοσμίδη. Πριν δύο εβδομάδες επισκέφθηκε τον Αντιδήμαρ-
χο Πολυμενέα και ενημερώθηκε για τα έργα της Πλατείας και της 
οδού Παγκάλου, στη συνέχεια επισκέφθηκε το Σύλλογο Κρητών 
και ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο Μανιδάκη για τις οικοδομικές 
εργασίες προσφέροντας την βοήθεια της. Ακολούθησε η επίσκε-
ψη της στα γραφεία της Ένωσης Γονέων και ενημερώθηκε για τη 
δράση, τις διεκδικήσεις και τους στόχους μας.

• Ενώ την είδαμε και στο Φόρουμ για την Κοινωνική Ασφάλιση 
και ένα βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα στην Ελλάδα από το «Ιν-
στιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής» στο Εμπορι-
κό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, που παρακολούθησε 
και ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός. Και συνεχίζει. Δεν χρειάζε-
ται κανένα σχόλιο, απλά καταγράφουμε τις κινήσεις ως ένα θε-
τικό προσόν στην πολιτική της διαδρομή. 

• Ευκαιρία απόδρασης και αναψυχής, με την ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ στη 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ την Κυριακή 3-4-2016 - για ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 
- ΑΓ. ΛΑΥΡΑ- ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Για περισσότερες πληρο-
φορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη Σοφία, τηλ. 6937161996 ή 
210240479

• Την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016, και ώρα 11:00 πμ, θα πραγ-
ματοποιηθεί γενική συνέλευση στο γραφείο του συλλόγου Αγ. 
Κωνσταντίνου και Ελένης Άνω Αχαρνές στην οδό Βιζυηνού. Κο-
ντά μας ο δΔμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός, με τον οποίο θα συ-
ζητήσουμε για τα προβλήματα της περιοχής.

• Διημερίδα με τίτλο «Το Ιερό των Δελφών διοργανώνει το 
Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων το Σαββατοκύριακο 9-10 
Απριλίου. Η διημερίδα περιλαμβάνει συνεδρία ομιλιών από επι-
στήμονες στο Πνευματικό Κέντρο καθώς και εκδρομή στους Δελ-
φούς με ξενάγηση και εκ του σύνεγγυς ενημέρωση.

• Σε μια γωνίτσα της Πλατείας πίσω από το Ιστορικό και Λαο-
γραφικό Μουσείο Αχαρνών, σεμνό και ταπεινό το εκκλησάκι 
των Αγίων Θεοδώρων γιόρτασε φέτος! Μέσα στην μακραίωνη 
ιστορία του λειτουργήθηκε πάμπολλες φορές, λαβώθηκε από 
το χρόνο και τις φυσικές καταστροφές, μέχρι που ανακαινίστη-
κε από το Υπουργείο Πολιτισμού και ανοίγει ξανά τις πόρτες 
του σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ανήμερα της γιορτής των 
Αγίων Θεοδώρων, που τιμώνται κάθε χρόνο την παραμονή της 
Κυριακής της Ορθοδοξίας.

• Σε προχωρημένο στάδιο προγραμματισμού βρίσκεται το έργο 
ανέγερσης του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών καθώς έχουν 
επικαιροποιηθεί τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου σε 
συνδυασμό με την διενέργεια σχετικών ενεργειών περί ένταξης 
αυτού, σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Παράλληλα έχουν ξεκι-
νήσει οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση σχετικών μελετών και 
τρόπων υλοποίησης των νέων σχολείων των 19ου και 18ου Δη-
μοτικών Σχολείων Αχαρνών. Δεν υπάρχει κανένας προγραμμα-
τισμός για το 9ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτές είναι απαντήσεις του 
Υπουργείου Υποδομών σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη οικο-
νόμου. 

• Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη συμμετοχή 

του Δήμου Αχαρνών στη δράση «Let’s do it! Greece 2016». Σύμ-
φωνα με τους διοργανωτές η φετινή χρονιά θα ξεπεράσει κάθε 
προηγούμενο καθώς η ανταπόκριση φορέων, οργανισμών και 
εθελοντών είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Στις 17 Απριλίου στο πλαί-
σιο της δράσης «Let’s do it! Greece» θα γίνει καθαρισμός, εξω-
ραϊσμός, και αισθητική αναβάθμιση σε περισσότερα από 600 
σημεία σε όλη την Ελλάδα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Το Διαδίκτυο, οι Ιστοσελίδες, τα Blog , τα Facebook, είναι 

η σύγχρονη εξέλιξη της Δημοσιογραφίας και της Ενημέρωσης 
και λέγονται Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που χωρίς κανέ-
να κόστος και χωρίς ταυτότητα, έκαναν όλους μας, ανά πάσα 
στιγμή εν δυνάμει ενεργούς δημοσιογράφους. 

• Ας μην ξεχνάμε, πως Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια έχουν τα πε-
ρισσότερα σπίτια, ποτέ δεν έγιναν Γιατροί και Ιατρικά Κέντρα.

• Οι Εφημερίδες είναι ο Έντυπος γραπτός Τύπος και γενικά η 
Ενημέρωση που γίνεται σε «χαρτί» και λειτουργούν με νόμους 
Επιχείρησης και γράφουν Ιστορία.

• Το αναγνωστικό κοινό διατηρεί απόλυτα το δικαίωμα της 
κρίσης και της επιλογής.

• Εάν επιθυμεί μόνο αμεσότητα, επιλέγει μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης που το αντιπροσωπεύουν.

• Εάν επιθυμεί διάρκεια Προβολής και Ιστορική Κατοχύρω-
ση, επιλέγει με κυκλοφοριακά κριτήρια, Εφημερίδες και γενι-
κά τον Έντυπο Τύπο σε μορφή Εφημερίδας ή Περιοδικού.

• Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» είναι η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφη-
μερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές, συ-
νεργάζεται με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τα θεωρεί 
συνεργάτες, σας εγγυάται και διάρκεια Προβολής και Ιστορι-
κή Παρακαταθήκη.

• Σας το εγγυόμαστε με την ταυτόχρονη ευρεία κυκλοφορία 
μας, σε όλες τις συνοικίες και ενορίες της πόλης μας, 

  κάθε δεύτερο Σαββατο - Κύριακο. 
   Συνεπώς και δικαίως ….. 
 Η Δύναμη της Ενημέρωσης και της Προβολής είναι εδώ ! 
  Εμπιστευτείτε την !!! Στηρίξτε την !!!

Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο διαδίκτυο
στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 

https://eleftherovima.wordpress.com

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
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Êáìßá åðéâÜñõíóç äåí èá Ý÷ïõí ðëÝïí ïé êáôáíáëùôÝò ëüãù ôçò 
÷ñÞóçò ìÝóùí ðëçñùìÞò, üðùò åßíáé ç ðéóôùôéêÞ Þ ç ÷ñåùóôéêÞ 
êÜñôá, óýìöùíá ìå ôñïðïðïßçóç ôïõ íüìïõ ãéá ôçí ðñïóôáóßá 
ôïõ êáôáíáëùôÞ. Ïé êáôáíáëùôÝò èá ðñÝðåé íá ãíùñßæïõí üôé, ìå 
ôç íÝá íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç, ðïõ áíáêïßíùóå ðñüóöáôá ôï õðïõñ-
ãåßï Ïéêïíïìßáò êáé ç ïðïßá éó÷ýåé áðü 7 Ìáñôßïõ 2016, êáèßóôáôáé 
óáöÝò üôé ïé ÷ñåþóåéò áõôÝò áðáãïñåýïíôáé, üðùò Üëëùóôå, åðé-
ôÜóóåé ç ó÷åôéêÞ åõñùðáúêÞ íïìïèåóßá. 

Áõôü ðñïâëÝðåôáé, Üëëùóôå, ìå ôï Üñèñï 56 ôïõ í. 4370/2016 
ðïõ ôñïðïðïéåß ôïí í. 2251/1994 ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ êáôáíá-
ëùôÞ. Åðéóçìáßíåôáé üôé ç áðüëõôç áðáãüñåõóç åðéâïëÞò ôÝôïéùí 
åðéâáñýíóåùí åß÷å èåóìïèåôçèåß Þäç ìå ôïí í. 3862/2010 (Üñèñï 
49 ðáñ. 3 åä. â ?), ùóôüóï, ìåôÜ ôç èÝóç óå éó÷ý ôçò Õ.Á Æ1-891/

2013, áðü ôéò 13.6.2014, ç ïðïßá áðáãüñåõå ôç ÷ñÝùóç ôùí êáôá-
íáëùôþí ãéá ôç ÷ñÞóç åíüò óõãêåêñéìÝíïõ ìÝóïõ ðëçñùìÞò ìüíï 
«ãéá äáðÜíç õðåñâáßíïõóá ôï êüóôïò ÷ñÞóçò áõôïý ôïõ ìÝóïõ», 
åìöáíßóôçêáí áðü ïñéóìÝíïõò ðñïìçèåõôÝò ðñáêôéêÝò åðéâïëÞò 
÷ñåþóåùí óå êáôáíáëùôÝò ëüãù ðëçñùìÞò ìÝóù êÜñôáò.

Ç ÁíåîÜñôçôç Áñ÷Þ «ÓõíÞãïñïò ôïõ ÊáôáíáëùôÞ», êáôüðéí õðï-
âïëÞò ó÷åôéêþí áíáöïñþí, åß÷å åðéóçìÜíåé ôï æÞôçìá, ðñïâáß-
íïíôáò, áðü ôï 2014, óå óõóôÜóåéò ðñïò ðñïìçèåõôÝò, ïé ïðïßïé 
åß÷áí åðéâáñýíåé ìå ðñüóèåôåò ÷ñåþóåéò êáôáíáëùôÝò ëüãù ðëç-
ñùìÞò ìå êÜñôá.

Ãéá ôõ÷üí ðáñáâÜóåéò ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôïí ÓõíÞãïñï 
ôïõ ÊáôáíáëùôÞ õðïâÜëëïíôáò ó÷åôéêÞ áíáöïñÜ.

         ÍÏÌÏÈÅÔÉÊÁ ÊÁÉ ÍÏÌÏËÏÃÉÁÊÁ ÆÇÔÇÌÁÔÁ
ÔÝëïò óôéò åðéâáñýíóåéò 
ãéá ðëçñùìÝò ìå êÜñôåò

Óáò åíçìåñþíåé ç íïìéêÞ óýìâïõëïò ôçò åöçìåñßäáò ìáò ×áñÜ Å. Ôóåëáëßäïõ 

 

«Óõã÷þñåóå ôïõò õéÝ ìïõ, óþóå ôçí ÅëëÜäá  ðïõ óå ðéóôåýåé 
êáé ìáò áãáðÜ»  (¸íá óõãêëïíéóôéêü üñáìá)

Ó÷åäüí ðñéí áðü Ýíá ÷ñüíï, Ýíáò áðü ôïõò ðëÝïí öùôéóìÝíïõò 
ìåãÜëïõò áãéïñåßôåò ÃÝñïíôåò ìáò, ôïõ åîùôåñéêïý, åßäå Ýíá óõ-
ãêëïíéóôéêü üñáìá: 

Ç Ðáíáãßá ìáò ãïíáôéóôÞ ìðñïóôÜ óôïí äéêáéïêñéôÞ ×ñéóôü, ôïí 
ðáñáêáëïýóå íá ãëéôþóåé ôçí ÅëëÜäá áðü êÜðïéï ðïëý ìåãÜëï 
êßíäõíï êáé êáôáóôñïöÞ ðïõ èá åñ÷üôáí ìåëëïíôéêÜ
- ¼÷é ìçôÝñá Ýëåãå ï Êýñéïò... Êïßôáîå ôé ãßíåôáé óôçí ÅëëÜäá. Êïß-
ôáîå ôçí áìáñôßá (åííïþíôáò ôá óáñêéêÜ êáé ôçí ïìïöõëïöéëßá)...
- Óõã÷þñåóå ôïõò ÕéÝ ìïõ, óþóå ôçí ÅëëÜäá  ðïõ óå ðéóôåýåé êáé 
ìáò áãáðÜ.
- ¼÷é ìçôÝñá. Äåí ìå áãáðÜ êáé äåí ðéóôåýåé,  ìå ôÝôïéåò óáñêé-
êÝò áìáñôßåò.
- Óå ðáñáêáëþ ðáéäß ìïõ, ìå äÜêñõá ôþñá ðáñáêáëÜ  ôïí Êýñéï ç 
Ðáíáãßá. Ìçí ôï áöÞóåéò íá ãßíåé.

- Äåí ãßíåôáé ìçôÝñá êáé ìç ìïõ ôï æçôÜò óå ðáñáêáëþ, åßðå ï ×ñé-
óôüò, ðéêñáìÝíïò áðü ôïõò ¸ëëçíåò, ðïõ Ý÷áóáí êÜèå åõóÝâåéá 
êáé ìÝôñï,   êÜèå êáèáñüôçôá êáé ðíåõìáôéêüôçôá, ìïëýíïíôáò ìå 
áìáñôßá êáé  áóÝâåéá ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò.
- ¢êïõóå ðáéäß ìïõ êáé Êýñéå ìïõ, åðÝìåíå ç Ðáíáãßá. ¢êïõóå ôéò 
ðñïóåõ÷Ýò ìïõ, Üêïõóå êáé ôá ðáéäéÜ óïõ ðïõ ìå åðéêáëïýíôáé 
êáé ìå éêåôåýïõí íá óå ðáñáêáëÝóù...
- Äåí ãßíåôáé ìçôÝñá... Ç áìáñôßá îå÷åßëéóå... Ìçí  åðéìÝíåéò... ëÝåé 
ï ×ñéóôüò êáé ÷Üíåôáé.
- Ôüôå óôåíá÷ùñçìÝíç ç Ðáíáãßá ìáò, ç ÕðÝñìá÷ïò ôçò ÅëëÜäáò, 
êÜíåé êÜôé áðñüóìåíï. Óçêþíåôáé üñèéá, âãÜæåé ôïí ìáíäýá ôçò 
êáé ôïí áöÞíåé ðñïóôáôåõôéêÜ ðÜíù óôçí ÅëëÜäá!

 ÙÓ ÁÃÉÁ ÓÊÅÐÇ! ÙÓ ÖÏÂÅÑÁ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ.
ÁäÝëöéá ìïõ ×ñéóôéáíïß Ïñèüäïîïé, ôï ðïôÞñé ôçò ïñãÞò ôïõ 

Èåïý îå÷åßëéóå. Ï Ïõñáíüò èñçíåß ãéá ôï êáôÜíôçìá ìáò. ¼ëïé åß-
ìáóôå õðüëïãïé êáé õðåýèõíïé. Ìáæß ìå ôçí ìçôÝñá ÐáíáãéÜ ìå 
äÜêñõá óôá ìÜôéá óáò éêåôåýù: ÅëÜôå óôïí ×ñéóôü.

Ãéá íá óùèåß ç ÅëëÜäá ìáò, ãéá íá óùèåß ç øõ÷Þ ìáò. 
Ãéá íá ÷áñåß êé ç ÐáíáãéÜ ç ÌÜíá ç äéêÞ ìáò.
………………………………………………………………………………

Åõ÷Þ åéò ôçí Õðåñáãßá Èåïôüêï
ÂïÞèá Ðáíáãßá ìïõ, ãéÜôñåøå ôá äåéíÜ ìáò

Ãéáôß Åóý, ìïíÜ÷á Åóý, óôÝêåéò ðáñçãïñéÜ ìáò.

Êáé óôïí ÓùôÞñá ìáò ×ñéóôü êÜíå ôçí ðñïóåõ÷Þ óïõ,
Ãéá ôçí ÅëëÜäá ôçí öôù÷Þ íá äþóåé ôçí Åõ÷Þ Ôïõ,

Íá ìçí ÷áèåß ç ÅëëÜäá ìáò êáé ç Ïñèïäïîßá,
Ðïõ ôüóï âßáéá âÜëëåôáé áð’ ôçí êáêïäïîßá.

Óå éêåôåýù ÄÝóðïéíá, ãëõêåéÜ ìáò Ðáíáãßá,
ÂÜëå ìáò êÜôù áð’ ôçí ÓêÝðçí Óïõ, óôåßëå ìáò Åõëïãßá.

ÂïÞèá Ðáíáãßá ìïõ, âïÞèá ôá ðáéäéÜ óïõ,
Áð’ ôéò ðáãßäåò ôïõ áíôß÷ñéóôïõ ðïõ äüëéá åôïéìÜæïõí,
Ôï êüóìï íá óöñáãßóïõíå, íá êëÝøïõí ôéò øõ÷Ýò ìáò,

ÏõñÜíéá Êüñç ËáôñåõôÞ, ÁÊÏÕ ôéò ðñïóåõ÷Ýò ìáò.

ÂïÞèá Ðáíáãßá ìïõ, ãéÜôñåøå ôá äåéíÜ ìáò
Ãéáôß Åóý, ìïíÜ÷á Åóý, óôÝêåéò ðáñçãïñéÜ ìáò.

Áíáäçìïóßåõóç ôåôñáóÝëéäïõ öõëëáäßïõ, ðïõ äéáíÝìåôï óôïõò 
ðéóôïýò ðñïóêõíçôÝò, óå êïñõöáßï ÌïíáóôÞñé ôçò ÁôôéêÞò ðñï 

15íèçìÝñïõ.

ÏÑÈÏÄÏÎÁ 
ÊÅËÅÕÓÌÁÔÁ

Ç Ðáíáãßá óþæåé ôçí ÅëëÜäá!!!

             ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 

Áõôü ðïõ óõìâáßíåé óÞìåñá óôçí ÅëëÜäá åßíáé ðïëý ÷åéñüôåñï 
áðü ôçí ðñïäïóßá ôùí Éìßùí, ôçò Êýðñïõ êáé ôçò ðáñáìÝëçóçò 
ôçò ÈñÜêçò óôéò ïñÝîåéò êáé ôá áðïóðáóôéêÜ ó÷Ýäéá ôçò Ôïõñêßáò. 
Ï êßíäõíïò íá õéïèåôçèïýí ïé öùíÝò ôùí «âáëôþí», êáô’ åõöç-
ìéóìþí, óõììÜ÷ùí ìáò êáé åôÝñùí óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç «ðå-
ñéöñáãßóìáôïò ôùí óõíüñùí óôç Âüñåéá ÅëëÜäá êáé ü÷é ìüíïí, 
óçìáßíåé ðïëëÜ êáé óïâáñÜ åèíïêôüíá áðïôåëÝóìáôá. 

Ï åãêëùâéóìüò óôç ÷þñá ìáò êÜðïéùí åêáôïììõñßùí Ìïõóïõë-
ìÜíùí ìå ôï ðñüó÷çìá ðñïóöõãéêÞò öéëïîåíßáò, åßíáé åê ôïõ ðï-
íçñïý. Êáè’ üôé ùò öáßíåôáé åöáñìüæïõí êáôÜ ãñÜììá ôï Ó×ÅÄÉÏ 
ÊÉÓÉÍÃÊÅÑ ïé Üèëéïé… 

Ìå ôéò äéáâüçôåò äçëþóåéò ôïõ, «ï Åëëçíéêüò ëáüò äõóêïëï-
êõâÝñíçôïò êáé ãé’ áõôü ðñÝðåé íá ôïí ðëÞîïõìå âáèéÜ óôéò ðï-
ëéôéóìéêÝò ôïõ ñßæåò. Ôüôå ßóùò óõíåôéóôåß. Åííïþ, äçëáäÞ, íá 
ðëÞîïõìå ôçí ÃËÙÓÓÁ, ôçí ÈÑÇÓÊÅÉÁ ôá ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÁ êáé ÉÓÔÏÑÉÊÁ 
ÁÐÏÈÅÌÁÔÁ, þóôå íá åîïõäåôåñþóïõìå êÜèå äõíáôüôçôá ôïõ íá 
áíáðôõ÷èåß, íá äéáêñéèåß, íá åðéêñáôÞóåé, ãéá íá ìç ìáò ðáñåíï-
÷ëåß óôá ÂáëêÜíéá, óôçí ÁíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï, óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ, 
óå üëç áõôÞ ôçí íåõñáëãéêÞ ðåñéï÷Þ ìåãÜëçò óôñáôçãéêÞò óçìá-
óßáò ãéá åìÜò êáé ãéá ôçí ðïëéôéêÞ ôùí ÇÐÁ».

Ôï ðáñÜäïîï óôçí üëç õðüèåóç åßíáé ðùò õðÜñ÷ïõí êáô’ üíïìá 
¸ëëçíåò ïé ïðïßïé åíáíôéþíïíôáé óå êÜèå öùíÞ äéáìáñôõñßáò áðå-
ìðüëçóçò êõñéáñ÷éêþí ìáò äéêáéùìÜôùí. 

Óôç ÷ùñßá áõôþí ôùí ÐÅÌÐÔÏÖÁËÁÃÃÉÔÙÍ óçìáíôéêü äéáâñùôéêü 
ñüëï äéáäñáìáôßæïíôáí êáé ðáíôüò åßäïõò «ðáñáäïìÝíá» Ì.Ì.Å. 
Óôéò êáèçìåñéíÝò ôïõò êõñßùò ñáäéï - ôçëåïðôéêÝò åêðïìðÝò ðñï-
óðáèïýí íá áðïäõíáìþóïõí êÜèå ðáôñéùôéêÞ öùíÞ, íá äéáâÜ-
ëïõí êÜèå åèíéêÞ áéôßá äéáìáñôõñßáò, ùò äÞèåí ÑÁÔÓÉÓÔÉÊÇ êáé íá 
åðéêáëåóôïýí ôïí «ÖÉËÏÎÅÍÏ ÄÉÁ» íá ÖÉÌÙÓÏÕÍ. 

Ï äÞèåí «ÐÑÏÏÄÅÕÔÉÓÌÏÓ» ôïõò êáôáíôÜåé èáíÜóéìïò å÷èñüò ôïõ 
Åëëçíéêïý ¸èíïõò. Ùñáßá ôá áíèñùðéóôéêÜ áéóèÞìáôá, ùñáßá ôá 

ëüãéá åõóðëá÷íßáò ãéá ôïõò åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò ëáèñïìåôáíÜ-
óôåò êáé ü÷é ðñüóöõãåò ãéá ôïõò ïðïßïõò áõôïß, ðïõ ôïõò êáôåõ-
èýíïõí ðñïò ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Åõñþðç, óêïñðßæïíôáò ðáêôùëü 
÷ñçìÜôùí, áäéáöïñþíôáò ðáíôåëþò ãéá ôï êáêü ðïõ êÜíïõí óôïõò 
Üôõ÷ïõò îåóðéôùìÝíïõò, ðïõ ÏÉ ÉÄÉÏÉ ôïõò ÁÍÁÃÊÁÓÁÍ ÍÁ ÖÕÃÏÕÍ 
ÁÐÏ ÐÁÔÑÏÃÏÍÉÊÅÓ ÅÓÔÉÅÓ ÔÏÕÓ. 

ÁëëÜ üðùò öáßíåôáé äåí éäñþíåé ôï áõôß êáíåíüò óôç óçìåñéíÞ 
õðü äéÜëõóç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ï êáèÝíáò êïéôÜæåé íá ðñïóôá-
ôÝøåé ôá ÔÏÕ ÏÉÊÏÕ ÔÏÕ. 

ÊËÅÉÍÏÕÍ ÔÁ ÓÕÍÏÑÁ ÁÐÏ ÐÁÍÔÏÕ ÊÁÉ Ç ÅËËÁÄÁ ÅÃÊËÙÂÉÆÅÔÁÉ 
ÌÅ ×ÉËÉÁÄÅÓ ËÁÈÑÏÌÅÔÁÍÁÓÔÅÓ ðïõ åßíáé áäýíáôï ìå ôéò óçìåñé-
íÝò ïéêïíïìéêÝò óõíèÞêåò íá óõíôçñÞóåé. ÈÁ ÐÅÉÍÁÍÅ ÊÁÉ ÈÁ ÅÉ-
ÍÁÉ ÅÔÏÉÌÏÉ ÃÉÁ ÏËÁ. 

Áêüìá êáé íá áðïôåëÝóïõí ôïí êñõöü ìéóèïöïñéêü óôñáôü ôïõ 
êÜèå Ôæþñôò Óüñïò ððïõ èá ôïõò ìéóèþóåé, èá ôïõò óôñáôïëïãÞ-
óåé êáé èá ôïõò åîïðëßóåé ãéá íá äéáëýóåé ôéò ðüëåéò ôçò ÅëëÜäïò. 

ÊÜðïéïé ìðïñåß åóêåììÝíá íá âñïõí áõôÜ ðïõ éó÷õñéæüìáóôå 
áêñáßá êáé íá ðñïóðáèÞóïõí íá ôá áðïäõíáìþóïõí, áëëÜ áãáðç-
ôïß ìïõ, ìÞðùò äåí Ý÷åé íïéþóåé óôï ðåôóß ôïõ ï êÜèå ¸ëëçíáò ôéò 
ÅèíéêÝò ðñïäïóßåò áíèñþðùí ôçò Åîïõóßáò.

Äåí âëÝðåôå ôé óõìâáßíåé óôçí ôñáãéêÞ Ïõêñáíßá, ðïõ ìéá äñÜêá 
ìéóèïöüñùí ôçò Äýóçò ìå «Ìáýñç Åðé÷åßñçóç Áðïóôáèåñïðïßç-
óçò», Ýäéùîå ôïí äçìïêñáôéêÜ åêëåãìÝíï Ðñüåäñï êáé åãêáôÝóôç-
óå áíäñåßêåëï ðïõ ïäÞãçóå ôç ÷þñá óôïí äéáìåëéóìü êáé ôï 
÷Üïò; 

Ç åìðåéñßá áðü ôï ôé ãßíåôáé óôçí Åõñþðç ìå üëïõò áõôïýò ôïõò 
åîïñêéóìÝíïõò êáé åîáãñéùìÝíïõò öáßíåôáé ðùò äåí óõíÝóôçóå 
êáíÝíá ìÝ÷ñé óÞìåñá. Ãé’ áõôü áò åôïéìáóôïýìå, ëïéðüí, ãéá ôá 
÷åéñüôåñá, ðïõ Ýñ÷ïíôáé êáé íá ÁÍÁÈÅÌÁÔÉÆÏÕÌÅ ÔÇ ÄÉÊÏÌÌÁÔÉ-
ÊÇ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÊÁÉ ÊÁÈÅ ÁËËÇ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇ, ÃÉÁ Ï,ÔÉ ÔÇÓ ÁÍÁ-
ËÏÃÅÉ...

Γράφει  ο  Νίκος  Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Áò åôïéìáóôïýìå ãéá ôá ÷åéñüôåñá ðïõ Ýñ÷ïíôáé…

 «ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ»
ËÁÏÃÑÁÖÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÈÑÁÊÏMAKEÄÏÍÙÍ
ÊáâÜëáò 41 , Ô.Ê. 13676 - Èñáêïìáêåäüíåò 
Ôçë.6944508413 - 2102432594 - 6977 759887

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

ÐÅÑÉÇÃÇÓÇ ÓÔÇÍ «ÁÃÍÙÓÔÇ ÕÐÏÃÅÉÁ ÁÈÇÍÁ» ÌÅ ÏÄÇÃÏ ÔÏÍ ÊÙÍÓÔÁÍTIÍÏ ÊÕÑÉÌÇ

Ôï Ä. Ó. ôçò ËáïãñáöéêÞò Åôáéñåßáò Èñáêïìáêåäüíùí «ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ», óáò êáëåß ôï ÓÜâ-
âáôï 2 Áðñéëßïõ 2016 êáé þñá 7.00 ì.ì. óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Èñáêïìáêåäüíùí (ðëáôåßá 
ÁñéóôïôÝëïõò), íá ðåñéçãçèïýìå óôá «ÊÁÔÁÖÕÃÉÁ ÔÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ», ìéá ðåñéÞãçóç óôïõò Üãíù-
óôïõò õðüãåéïõò èáëÜìïõò êáé óôïÝò ìå ïäçãü ôïí óõããñáöÝá ê. Êùíóôáíôßíï Êõñßìç. 

Ç ðáñïõóßá óáò èá ôéìÞóåé éäéáßôåñá ôïí ïìéëçôÞ ìáò.

Ãéá ôï Ä. Ó.
Ï Ðñüåäñïò   Ç ÃñáììáôÝáò
Ãåþñãéïò Ëéâáíüò   Áñãõñþ Æçóßìïõ

¸ÍÙÓÇÓ ÇÐÅÉÑÙÔÙÍ Á×ÁÑÍÙÍ

Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç
¸÷ïõìå ôçí ôéìÞ íá óáò êáëÝóïõìå óôçí ÃåíéêÞ áðïëïãéóôéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò ¸íùóçò Çðåéñùôþí Á÷áñ-

íþí , ôçí ÊÕÑÉÁÊÇ 10 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2016 êáé þñá 11 ð.ì. óôçí áßèïõóá ôçò ¸íùóçò Çðåéñùôþí Á÷áñíþí , óôçí 
ïäü Á×ÁÑÍÅÙÍ ÉÐÐÅÙÍ & ÌÅËÐÏÌÅÍÏÕ ( Â ÅÌÐÏÑÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÅÑÃÁÔÉÊÅÓ ÊÁÔÏÉÊÉÅÓ ÓÔÏ ËÏÖÏ ) ðßóù áðü 
ôï 17ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Á÷áñíþí.

ÈÅÌÁÔÁ ÇÌÅÑÇÓÉÁÓ ÄÉÁÔÁÎÇÓ:  1) ÅêëïãÞ Ðñïåäñåßïõ ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò. 2) Äéïéêçôéêüò Áðïëïãéóìüò 
ðåñéüäïõ áðï 1/1/15 åùò 9/4/16 3) Ïéêïíïìéêüò áðïëïãéóìüò áðü 1/1/15 Ýùò 9/4/16  4) Ðñïûðïëïãéóìüò 
2016. 5) ¸êèåóç ÅîåëåãêôéêÞò ÅðéôñïðÞò.

Óå ðåñßðôùóç ìç åðßôåõîçò áðáñôßáò ç Ãåí. ÓõíÝëåõóç èá åðáíáëçöèåß óå 8 çìÝñåò êáé óôï ßäéï ÷þñï. 

Ãéá ôï Ä. Ó. 
Ç Ðñüåäñïò  Ç Ãåí. ÃñáììáôÝáò
ÌåëðïìÝíç ÊáñÜëç  Áìáëßá Êýñêïõ
6945 614690  6972 895324
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Τα βασιλικά κτήματα αποτελούν όχι μόνο ιδι-
οκτησία του Δήμου Αχαρνών αλλά και ιστορική 
κληρονομιά του. Η Πολιτεία, με παντελή έλλει-
ψη σεβασμού και περίσσιο θράσος έρχεται για 
άλλη μια φορά να μας εξαπατήσει χωρίς να έχει 
συναίσθηση της ιστορικής αξίας του Κτήματος 
Τατοΐου για την περιοχή μας. 

Μετονομάζει τα Βασιλικά Ανάκτορα σε Μη-
τροπολιτικό Πάρκο επιτυγχάνοντας αυτομάτως 
και την αλλαγή της χρήσης. Έτσι παύει πλέον 
να αποτελεί ιστορικό μνημείο και ανοίγει ο δρό-
μος για την κάθε είδους εμπορική εκμετάλλευση 
αλλά και την υποβάθμιση του μνημείου.

Εδώ και μια δεκαετία, σε συνεργασία με τους 
νομικούς συμβούλους μου και με βάση στοιχεί-
α που έχουμε συλλέξει θεωρούμε δεδομένο ότι 
τα βασιλικά ανάκτορα θα επιστραφούν στο Δήμο 
Αχαρνών. 

Για το λόγο αυτό απαιτείται δημοψήφισμα 

από τους πολίτες των Αχαρνών για την άμε-
ση επιστροφή των βασιλικών κτημάτων στο 
Δήμο μας.

Ήδη ως Δημοτική Παράταξη «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ» 
καταθέσαμε πρόταση και έγινε δεκτή από το 
Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης 4/6/
2015, για δημοψήφισμα και άμεση επιστροφή 
των βασιλικών ανακτόρων στο Δήμο Αχαρνών, 
ενισχύει πλέον το όραμα όλων μας για την δια-
φύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σε αυτό το δημοψήφισμα, πρέπει όλοι οι φο-
ρείς και οι δημότες των Αχαρνών να ανταπο-
κριθούν άμεσα ώστε να γίνει ξεκάθαρο στην 
Πολιτεία ότι τα βασιλικά ανάκτορα ήταν, είναι 
και θα είναι ιδιοκτησία του Δήμου Αχαρνών».

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής δημοτικής παράταξης

«Νέα Δύναμη»

Παναγιώτης Γρηγοριάδης: «Δημοψήφισμα 
και άμεση επιστροφή των βασιλικών 

ανακτόρων στο Δήμο Αχαρνών»

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ –  
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 109 – ΑΧΑΡΝΕΣ 
ΤΗΛ. 219 24 62249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ανακοινώνουμε ότι κάθε Παρασκευή 
και καθ’ όλη την διάρκεια της 

Μεγάλης Σαρακοστής, θα τελούνται 
δύο Ακολουθίες των Χαιρετισμών, στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου - Αχαρνών. 
Η πρώτη αρχίζει ώρα 4.00 μ.μ. και 

η δεύτερη στις 7.00 μ.μ. 
Εκ του Ιερού Ναού
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Τιμήθηκε η επέτειος της 25ης Μαρτίου στις Αχαρνές 

Παρά τον άστατο καιρό τελικά έστω και υπό βροχή, πραγματοποιή-
θηκε η μαθητική παρέλαση, ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 25ης 
Μαρτίου 2016, στο Δήμο Αχαρνών. 

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία στον Κα-
θεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων 
στην προτομή του Οπλαρχηγού Μήτρου Λέκκα από το Δήμαρχο Αχαρ-
νών κ. Γιάννη Κασσαβό και τον απόγονο του κ. Ιωάννη Λέκκα. Ακο-
λούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ηρώων, με την κατάθεση 
στεφάνων. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε φοιτήτρια Βερόνι-
κα Τορτοπίδου, (αριστούχος και υπότροφος Κληροδοτήματος Ροδίας 
Στριφτού).

Παρευρέθηκαν ο Βουλευτής Πανος Σκουρολιάκος, ο περιφερειακός 
σύμβουλος Σπύρος Πάντζας, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι σω-

μάτων ασφαλείας και της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι τοπικών 
συλλόγων και φορέων της πόλης. 

Μετά την δοξολογία ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός κα-
τέθεσε στεφάνι στην προτομή του Οπλαρχηγού Μήτρου Λέκκα μαζί με 
τον απόγονό του κ. Ιωάννη Λέκκα. 

Στη συνέχεια η παρέλαση στην οδό Φιλαδελφείας (Δημαρχείο). Ξεκί-
νησε με ψιλόβροχο και δυνάμωσε προς το τέλος, με την κυρίως βροχή 
να πέφτει αφού ολοκληρώθηκε η παρέλαση.

Στο μήνυμα του ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός μεταξύ άλλων σημει-
ώνει: «Οι αγώνες και οι θυσίες των Ελλήνων χάρισαν την Ελευθερία και 
πάλι στην Ελλάδα ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς. Δυστυχώς, ακόμη 
και σήμερα γινόμαστε μάρτυρες και επηρεαζόμαστε από τα δεινά του 
πολέμου και από τις συνέπειες του μίσους και της μισαλλοδοξίας». 

«Η συνέχεια του άρθρου του τεχνολόγου κ. Νίκου Καραγιάν-
νη -ypodomes.com. 

«Ένας μεγάλος σχεδιασμός έχει ξεκινήσει από τον ΟΣΕ προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί η ραγδαία ανάπτυξη στη χρήση του σιδηρό-
δρομου τα επόμενα χρόνια. Με επίκεντρο

την Αθήνα γίνεται αυτή την εποχή ένας επανασχεδιασμός των 
απαραίτητων έργων που θα βοηθήσουν στο να αποφευχθεί ο κο-
ρεσμός των γραμμών, στη μείωση της χρονοαπόστασης αλλά και 
στη δημιουργία ενός σημαντικού δικτύου που θα δίνει πολλές επι-
λογές στους χρήστες του.

Σήμερα στο δίκτυο της Αττικής έχουμε τη γραμμή Πειραιάς-Αθή-

να – ΣΚΑ - Οινόη που συνεχίζει προς Θεσσαλία και Μακεδονία. Επί-
σης έχουμε τη γραμμή Θριάσιο - Λιμάνι Πειραιά (στην περιοχή 
του Ικονίου). 

Η σημερινή κίνηση διεξάγεται χωρίς σημαντικά προβλή-
ματα αλλά αυτό έχει κάνει με το γεγονός πως η βα-
σική εθνική αρτηρία Αθήνα - Θεσσαλονίκη δεν έχει 
ολοκληρωθεί καθώς τα έργα θα τελειώσουν στο τέ-
λος του 2017.

Επίσης ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος σχεδόν υπο-
λειτουργεί και δεν αποδίδει τα αναμενόμενα ενώ 
λόγω των έργων τα εμπορευματικά δρομολόγια παρα-

μένουν ισχνά.
ΤΟ 2018 ΚΑΙ Ο «ΚΟΡΕΣΜΟΣ»

Το 2018 είναι μία χρονιά σταθμός 
για τον Σιδηρόδρομο στη χώρα. 

Από τη μία θα έχουν ολοκληρω-
θεί (άνευ συγκλονιστικού απρο-
όπτου) τα έργα και θα ξεκινήσει 
η λειτουργία του αναβαθμισμέ-
νου δρομολογίου Αθήνα-Θεσ-
σαλονίκη και μαζί περισσότερα 

εμπορευματικά δρομολόγια λόγω 
μεγαλύτερης χωρητικότητας του δι-

κτύου. Τα δρομολόγια του Προαστια-
κού της Αθήνας θα μπορούν επίσης να 

εκτελούνται χωρίς προβλήματα.
Από την άλλη θα έχουμε την απελευθέρωση των σιδηροδρομι-

κών μεταφορών με την πιθανότητα εισόδου νέων εταιρειών με 
δικό τους στόλο. Τι θα σημάνει όμως αυτό;

Όπως λένε στελέχη του ΟΣΕ υπάρχει σημαντική πιθανότητα να 
έχουμε γρήγορα κυκλοφοριακό κορεσμό καθώς στη διπλή γραμ-
μή από το ΣΚΑ (το Μενίδι) μέχρι την Οινόη και τη Θήβα, θα πρέ-
πει να χωρούν (χρονικά) τα επιβατικά, προαστιακά εμπορευματικά 
δρομολόγια. 

Αν σκεφτούμε ότι σήμερα η COSCO σκέφτεται τον διπλασιασμό 
των δρομολογίων χωρίς να συνυπολογίσουμε την αύξηση που 
επέλθει το 2018 από τη λειτουργία όλου του Προβλήτα ΙΙΙ τότε 
πάμε με συνοπτικές διαδικασίες για τον απόλυτο σιδηροδρομικό 
κορεσμό».

Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να υπάρξει μία νέα διπλή ηλεκτροκινού-
μενη γραμμή που να ξεκινά από το Θριάσιο Πεδίο και μέσω του 
Κιθαιρώνα να καταλήγει στο εθνικό δίκτυο στην περιοχή του σιδη-
ροδρομικού σταθμού Σφίγγα Θηβών.

Για το μέλλον των Σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων στις Αχαρ-
νών, προσεχώς θα έχουμε νεότερα.

Στα σκαριά η έγκριση μελέτης χάραξης νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Θηβών - Θριασίου 

Σχεδιάζεται η μεγάλη Παράκαμψη της Αττικής 

Όσο αφορά τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις ο Δήμος Αχαρνών με 
νέα διοίκηση από 1/9/2014 καταθέτει αίτηση προς τον ΟΑΕΔ στις 
26/09/2014 για την παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
Ολυμπιακού Χωριού. 

Ένα μήνα μετά, η αίτηση του Δήμου Αχαρνών γίνεται δεκτή από 
το ΔΣ του ΟΑΕΔ με την απόφαση 89138/23.10.2014 και τέσσε-
ρις μήνες μετά την αίτηση στις 30/12/2014 εκδόθηκε η υπουργι-
κή απόφαση για την «Παραχώρηση υπό μορφή χρησιδανείου των 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο 
Αχαρνών-Θρακομακεδόνων» (ΑΔΑ: 7Χ8ΗΛ-Α46)

Παράλληλα ο Δήμος Αχαρνών έκανε επαφές με την Περιφέρει-
α Αττικής για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων για τις επισκευές 
και διαμορφώσεις. Πιο συγκεκριμένα στο ΠΕΕ 2015 η Περιφέρεια 
Αττικής έχει προβλέψει 250.000€ για έργα στις αθλητικές εγκατα-
στάσεις του Ολυμπιακού Χωριού (ενεργειακή αναβάθμιση και στέ-
γαστρο τύπου μπαλόνι).

Η προσέγγιση της κυβέρνησης που έχει προκύψει από τις εκλο-
γές Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2015 ίσως να είναι διαφορετική 
από την υπουργική απόφαση παραχώρησης, χωρίς ωστόσο να έχει 
ανοίξει πλήρως τα χαρτιά της. 

Ο Δήμος Αχαρνών – σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δημοτική 
Αρχή - δηλώνει ότι θα στηρίξει κάθε προσπάθεια που εξασφαλί-
ζει ότι οι δημότες των Αχαρνών ΔΕΝ θα αποκλείονται από αθλητι-
κές εγκαταστάσεις που είναι εντός των ορίων του Δήμου, ότι δεν 
πάσχει από «κτητικό σύνδρομο» και είναι έτοιμη να χαιρετίσει και 
να υποστηρίξει τη λειτουργία μια αθλητικής δομής που εδώ και 
12 χρόνια οι πάνω από 10.000 μαθητές της πόλης και οι νέοι των 
Αχαρνών στερούνται. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η λύση που σκέφτεται το Υπουργείο 
είναι η παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού οπότε ενδεχομένως η λειτουργία του θα 
γίνει κατά τα πρότυπα της λειτουργίας του ΟΑΚΑ. Δηλαδή ξεχωρι-
στή διοικητική δομή όπου στο ΔΣ θα συμμετέχει η Γενική Γραμμα-
τεία, ο Δήμος και η τοπική κοινωνία. 

Πάντως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ο Δήμος Αχαρνών δι-
αθέτει επαρκή τεχνογνωσία στη διαχείριση αθλητικών εγκαταστά-
σεων, η δυναμική του 4ου σε πληθυσμό Δήμου στην Αττική (μετά 
την Αθήνα, τον Πειραιά και το Περιστέρι) είναι η πιο τρανή απόδει-
ξη ότι είναι σε θέση να διαχειριστεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιακού Χωριού
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 -3-2016 από 
τον Όμιλο Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος 
Τσεβάς», η καθιερωμένη πλέον αποκριάτικη βραδιά στην ταβέρ-
να «Ο Μήτσης», την οποία ο ζωγράφος και ιδρυτής του Ομίλου, 
Χρήστος Τσεβάς, έχει εξ ολοκλήρου διακοσμήσει με εξαιρε-
τικές τοιχογραφίες, των οποίων οι θεματικές καλύπτουν την 
ιστορία των Αχαρνών, με πιο γνωστή την απεικόνιση των Αχαρ-
νών το 1906. 

Την εκδήλωση και τον ζωγράφο Χρήστο Τσεβά, τίμησαν με την 
παρουσία τους μέλη και φίλοι του Ομίλου, ανάμεσα στους οποί-
ους και οι: Τσούπρα Ιωάννα, Περιφερειακή Σύμβουλος , Ναυρο-
ζίδου Μαρία, Πρόεδρος ΔΗΚΕΑ, Πρόεδρος Τριτέκνων, 

Γρηγοριάδης Παν. Επικεφαλής Παράταξης Νέα Δύναμη, Κα-

ράμπελα Βίκυ, πολιτευτής με το Ποτάμι, Μίχας Ιωάννης, Πρό-
εδρος ΛΕ.Φ.Κ.Α., Καζανάς Παν. Πρόεδρος Αντικαρκινικής 
Αχαρνών, Αλεξάνδρου-Πανά Λίτσα, Πρόεδρος Ε.Γ.Ε., 

Νίκας Βασίλης, Πρόεδρος Ε.Ο.Σ, Μίχα Μαρία, Πρόεδρος Επι-
σκηνίου και τα μέλη του Δ.Σ. Ειρήνη Αρχοντάκη, Φραγκογιάνη 
Αδαμαντία και Κατσανός Λεωνίδας. 

Λιόση Ρένα, Δίελα Ελένη και Κλαδιά Μαργαρίτα, μέλη Δ.Σ. 
ΙΛΕΑ 

Παγώνα Μαρία και Χατζηπέτρου-Αρχοντάκη Μαρία, μέλη Δ.Σ. 
του Λυκείου των Ελληνίδων, Στρφτού-Βάθη Ματούλα, Εκπαι-
δευτικός και Συγγραφέας, Διαλυνά Ρένα, Διευθύντρια 8 ου Γυ-
μνασίου Αχαρνών, Εφετζή Τζούλια, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών 
του 5ου Γυμνασίου Αχαρνών.

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου
Το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών σε συνεργασία 

με την Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών διοργάνωσαν ενη-
μερωτικές διαλέξεις κατά της παραβατικότητας στους χώ-
ρους των ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών. Κατά τις διαλέξεις, o 
Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών και αξιωματι-
κοί παρουσίασαν στους ηλικιωμένους, τρόπους προστασίας 
από παραβατικές συμπεριφορές και πως οι επίδοξοι απατε-
ώνες εξαπατούν τα θύματά τους σε σημεία όπως τα ATM, 
έξω από τις τράπεζες ή στις οικίες τους. 

Στόχος του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών και του Δήμου 
Αχαρνών, είναι να ενημερώσουν τους ηλικιωμένους για τις 
νέες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επίδοξοι απατεώνες 
για να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή αλλά και πως θα 
πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση συμβάντος. Η συγκε-
κριμένη δράση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στα ΚΑΠΗ, 
Κόκκινου Μύλου, Αγίου Νικολάου και Αγίου Πέτρου και θα 
συνεχιστεί και στα υπόλοιπα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι η δράση των ενημερωτικών διαλέξεων 
στα ΚΑΠΗ έλαβε την έγκριση από τη Διοίκηση της ΕΛ.ΑΣ και 
θα αποτελέσει πρότυπο για την εφαρμογή της και σε άλ-

λους δήμους της χώρας

Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ποίηση και μουσικές με 
πρωταγωνιστή τον Οδυσσέα Ελύτη, έζησαν όλοι όσοι το βράδυ 

της Δευτέρας 21 Μαρτίου 2016, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλη-
ση της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών. 

Η εξαίσια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών και 
ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα Ποίησης και στον Έλ-
ληνα νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, τα είχε όλα! Ποίηση, 
απαγγελίες, πεζό λόγο και μουσικές! 

Για το έργο του νομπελίστα ποιητή του Αιγαίου, μίλησε, αναφε-

ρόμενος και σε άγνωστες πτυχές της ζωής του, ο δοκιμιογράφος 
και φίλος του Δημήτρης Καραμβάλης. Υπέροχη στην ερμηνεί-
α της, ήταν και η μαθήτρια Μαριαλένα Βάθη, η οποία εκ Φυλής 
ορμώμενη, απήγγειλε ένα δικό της ποίημα για το οποίο μάλιστα, 
έχει βραβευθεί. Τη βραδιά έκλεισαν με αγαπημένα μελοποιημέ-
να ακούσματα του Οδυσσέα Ελύτη οι συντοπίτες μας ερμηνευτές 
Θανάσης Κομνηνός και Κατερίνα Σκρέκη που συνοδευόμενοι από 
τον Δημήτρη Δαμάσκο στα πλήκτρα και τον Θανάση Κατάρα στο 
Φλάουτο, απογείωσαν την πολιτιστική βραδιά. 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμ-
μα «Σχολή Γονέων» που απευθυνόταν σε γονείς με παιδιά 

στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αχαρνών.
Η «Σχολή Γονέων» λειτούργησε υπό την εποπτεία του επι-

στημονικού προσωπικού της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών 
και δυο εθελοντριών ψυχολόγων με εξειδίκευση στη Συμ-
βουλευτική.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 15 
συνεδρίες στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών, 
όπου οι γονείς είχαν την ευκαιρία να λάβουν χρήσιμες συμ-
βουλές και να ενημερωθούν για πρακτικές που τους βοη-
θούν να ανταπεξέλθουν στον δύσκολο ρόλο του γονιού και 
να διαχειριστούν την καθημερινότητα και τις ανάγκες των 
παιδιών.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώρ-
γος Δασκαλάκης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από την 
πραγματοποίηση της δράσης και δεσμεύτηκε για την συνέχι-
ση αλλά και πραγματοποίηση νέων δράσεων που έχουν σαν 
σκοπό την υποστήριξη της οικογένειας και τοποθετούν τον 
πολίτη και τις ανάγκες του σε πρώτη προτεραιότητα.

Εγκαινιάσθηκε στο Στρατόπε-
δο της Προεδρικής Φρουράς από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκό-
πη Παυλόπουλο, η Έκθεση «Ευζωνι-
κή Στολή», στην οποία παραβρέθηκε 

ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πολεμικού 
Μουσείου ο συμπολίτης μας Ιωάννης 

Λεοντακιανάκος. Η έκθεση, που διορ-
γανώνει το στρατιωτικό γραφείο της 

Προεδρίας της Δημοκρατίας σε συνερ-
γασία με το Ιδρυμα Μουσείου Μακε-

δονικού Αγώνα, θα διαρκέσει έως τις 3 
Απριλίου και η είσοδος θα είναι ελεύ-

θερη για το κοινό.
Σαράντα έγχρωμες αναπαραστά-

σεις της ευζωνικής στολής, σύμβολο 
της ελληνικής λεβεντιάς, γενναιότη-
τας και αντίστασης, από τον ζωγρά-

φο και ενδυματολόγο Γιάννη Μυλωνά, 
(ένας από τους πυλώνες του Πολεμι-

κού Μουσείου, που ακόμα και σήμερα ως συνταξιούχος προσφέρει την συνδρομή του οσάκις του έχει ζητηθεί) 
Οι πίνακες ξεδιπλώνουν την ιστορία της «εθνικής μας φορεσιάς» από το 1821, οπότε καθιερώθηκε ως η επίσημη εθνική ενδυ-
μασία όλων των οπλαρχηγών και αγωνιστών της Επανάστασης, μέχρι τις μέρες μας και αποτελούν ιδιωτική συλλογή των Αλέ-

ξανδρου και Λένας Χαΐτογλου. 
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Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας και η νεανική σκηνή «Ονειροβάτες» οι οποί-

οι παρουσίασαν την Κυριακή 20 Μαρτίου στο Δημαρχείο Αχαρνών, 

την μυθιστορία του Βιτσέντζου Κορνάρου «Ερωτόκριτος». Η προσέλευ-
ση του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη με αποτέλεσμα η αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Δήμου Αχαρνών να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

του κοινού. Πολλοί ήταν εκείνοι που παρακολούθησαν την παράστα-
ση όρθιοι, παρόλο που μεταφέρθηκαν και τα καθίσματα της αίθουσας 
του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και από το Σύλλογο Κρητών. 

 Άλλη μια επιτυχημένη αιμοδοσία πραγματοποίησε ο Κυνηγετι-
κός Σύλλογος Αχαρνών, τη Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, στα ιδιόκτη-
τα γραφεία του Συλλόγου, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. 
Στο τέλος πραγματοποιήθηκε μεταξύ των αιμοδοτών κλήρωση για 
μια κυνηγετική άδεια και τυχερός αναδείχθηκε ο κ. Καραλής Γεώρ-
γιος του Βασιλείου.

Το Δ.Σ. ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα τους για λίγα μόλις λεπτά από τον πο-
λύτιμο χρόνο μας, που μπορούν να σώσουν περισσότερους από έναν 
ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. 

Παρουσίαση του βιβλίου: «Το Ποντιακό ζήτημα και η 19η Μαΐου 
στην Ελλάδα και την Τουρκία» πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ» με ομιλητή τον Κωνσταντί-
νο Φωτιάδη – Ομότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 
την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 . Την εκδήλωση συνδιοργάνωσε ο 
Δήμος Αχαρνών με την Εύξεινο Λέσχη Αχαρνών & Αττικής «Ο Κα-
πετάν Ευκλείδης»

Με μεγάλη ανταπόκριση από μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτι-
κών και των Γυμνασίων πραγματοποιήθηκε μια ακόμη δράση εμ-
βολισμού ανασφάλιστων παιδιών στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά ανασφάλιστα όχι απροστάτευτα» που 
πραγματοποιείται στο Δήμο Αχαρνών με τη συνεργασία της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών με την με την 
Μ.Κ.Ο. «Αποστολή άνθρωπος».

Ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε και πάλι στον φιλόξενο χώρο 
του 2ου ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών.

Οι εμβολιασμοί σε ανασφάλιστα παιδιά του Δήμου Αχαρνών 
θα επαναληφθούν και οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες, 
οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα ασφαλιστικό φορέα, 
μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Φανή Κουμπούρη στο 213 
212 3130, ώστε να ενημερωθούν για τη επόμενη φάση του εμβο-
λισμού.

Σε λειτουργία τίθενται, σταδιακά, οι «έξυ-
πνες» στάσεις στα αστικά λεωφορεία και τρόλε-
ϊ της Αττικής δηλαδή οι πινακίδες τηλεματικής που 
θα παρέχουν στο επιβατικό κοινό πληροφόρηση για 
τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων και 
των τρόλεϊ. Οι 1.000 (από τις συνολικά 8.000) «έ-
ξυπνες στάσεις» θα τοποθετηθούν αρχικά σε 72 πε-
ριοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων οι Αχαρνές, 
τα Άνω Λιόσια, το Ίλιον, οι Άγιοι Ανάργυροι, το Κα-
ματερό και η Πετρούπολη.

Το νέο σύστημα διασφαλίζει την έγκαιρη και 
έγκυρη πληροφόρηση των επιβατών, όσον αφορά 
στην εκτέλεση των δρομολογίων και ταυτόχρονα 
την καλύτερη διαχείριση του στόλου και την επο-
πτεία του συγκοινωνιακού έργου της ΟΣΥ ενώ βά-
ζει τέρμα την αναμονή του επιβατικού κοινού στις 
στάσεις, επιτρέποντας στους χρήστες αστικών συ-
γκοινωνιών να γνωρίζουν και μέσω «έξυπνου» κινη-
τού και ηλεκτρονικού υπολογιστή την ακριβή ώρα 
άφιξης και αναχώρησης του μέσου μαζικής μετα-
φοράς.

Πιστοί στο καθιερωμένο 
τους ραντεβού με το σύλλο-
γο γονέων παιδιών με νεοπλα-
σματική ασθένεια «Φλόγα», ο 
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Θρα-
κομακεδόνων Αναστάσιος Χίος 
και η σύζυγος του Ελισσάβετ 
Χίου επισκέφτηκαν τον Ξενώνα 
του συλλόγου στις 21 Μαρτίου, 
για να προσφέρουν δώρα αλλά, 
κυρίως, συμπαράσταση κι αγά-
πη. Κατά την επίσκεψής τους συ-
ναντήθηκαν με την πρόεδρο του 
συλλόγου 

«Φλόγα» κ. Τρυφωνίδου και συ-
ζήτησαν για τις ανάγκες και τον 

τρόπο λειτουργίας του Ιδρύματος,ενώ είχαν εγκάρδια συνομιλία με γονείς και παιδιά που βρί-
σκονταν στους χώρους του ξενώνα. Στη συνέχεια παρέδωσαν τα δώρα που είχαν φροντίσει 
μετά από επικοινωνία με τη «Φλόγα» να είναι ονομαστικά για κάθε παιδί ( είδη ένδυσης και 
υπόδησης). Ανανέωσαν το ραντεβού τους με τους ανθρώπους της «Φλόγα» για το επόμενο 

διάστημα 
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ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ: Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα
 Έδρα Αχαρνές. Τηλ. 697 2426684
ΔΕΚΕΛΕΙΑ: Μηνιαία Εφημερίδα 

 Έδρα Ολυμπιακό χωριό. Τηλ. 6938 887040
Έδρα Θρακομεκεδόνες. Τηλ. 6937 638644

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ: Μηνιαία Εφημερίδα 
Έδρα Άνω Λιόσια – Αχαρνές. Τηλ. 6972 250204

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ press: Μηνιαία Εφημερίδα 
Έδρα Αχαρνές. Τηλ. 6938818636

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ: http://

www.adesmeftiacharnon.gr
ΑΧΑΡΝΕΑ: http://www.acharnea.gr

ΑΧΑΡΝΕΣ ΝΕΑ: http://www.acharnes-news.gr
ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ: http://www.acharnorama.gr

ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ: http://www.menidiatis.gr
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ: 
http://eleftherovima.wordpress.com

ΠΟΛΙΤΙΚΗ: http://www.politikinews.com
ΕΛΠΙΔΑ: http://elpidanews.blogspot.gr 

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ: http://www.doxthi.gr 
ΦΥΛΑΡΧΟΣ: http://www.fylarhos.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕ-
 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΝΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ 
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Μαρτίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου , – 

Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χήρα 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΥΡΑ 

(Το γένος Αντωνίου Σιδέρη)
 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστασία και Δημήτριος Χατζημπύρου,

 Ιωάννης και Δήμητρα Σταύρα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Μαρτίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου – Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Πατέρα, 

Παππού, Προπάππου, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΙΜΟΔΕΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη Σουρδή – Λαιμοδέτη, 

 Γεώργιος και Δήμητρα Δαιμοδέτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτρης και Ιωάννα, Ιωάννης και Φανή, 

 Μαρία και Παναγιώτης, Σοφία και Πέτρος, Παρασκευή 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Λάμπρος, Σταμάτης, Γεώργιος, 

 Δήμητρα, Έλενα, Αλέξανδρος, Ελένη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Μαρτίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα , Υιού, Αδελφού και Θείου

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΘΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μιμήκα 

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σωτήριος , Σπύρος 

Η ΜΗΤΕΡΑ: Σοφία Παρθενίου 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ζωή Παρθενίου, Παναγιώτης και Αναστασία Βάθη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένειας θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΓΚΙΚΑ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Μαρτίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, – 

Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Συζύγου, Αδελφής και Θείας

ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΥΡΑΠΑ 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 

στο καφέ ΛΟΥΤΣΗ (Κεντρική Πλατεία) 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27/3/2016 και ώρα 9.30 π.μ., 

ETΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρνές, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, 

Συζύγου, Μητέρας, Αδελφής και Θείας

ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΠΥΡ. ΝΙΚΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπύρος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστάσιος, Σταύρος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 02 Απριλίου 2016 και ώρα 09.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Του ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αχαρνών

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, Υιού, 

Αδελφού, Εγγονού, Ανιψιού και Εξάδελφου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Η ΜΗΤΕΡΑ: Κωνσταντίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρυσάνθη και Χρήστοε Νικολαϊδης, Κωνσταντίνος

Η ΓΙΑΓΙΑ: Ορσαλία

ΟΙ ΘΕΙΟΙ - ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια θα δεχθεί το συλλυπητήρια το καφενείο 

Βασίλη Σουλάκη ( Λ. Δημοκρατίας 88)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Απριλίου 2016 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

ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτρης και Ειρήνη Στουραϊτη, 

Απόστολος και Ίρμα Σρουραϊτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεωργία, Κωνσταντίνα Αβάπτιστο, Ίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος και Μαρία Στουραϊτη, 

 Χαράλαμπος και Φωτεινή Μαρίνη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΛΟΥΤΣΗ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Απριλίου 2016 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ΗΜΕΡΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, – Αχαρνές, για την 

ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, Αδελφής, 

Γιαγιάς και Θείας

ΕΛΕΝΗΣ Χήρας ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος και Ελένη Λάμπρου, Αναστάσιος και Ελένη 

Λάμπρου,  Μαρία και Μελέτιος Ρόκας, Χριστίνα Λάμπρου, 

Αικατερίνη και Χρήστος Παναγιωτόπουλος. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανασία Χήρα Γεωργίου Παγώνα,  

Παναγιώτα χήρα Δημητρίου Βενέτα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 



Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 13

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Ο ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ το γένος ΠΑΥΛΟΥ 
που γεννήθηκε στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ και η ΙΩΣΙΦΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γέ-
νος ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ, που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει, 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ 
ΤΗΛ.: 210 24 62 085 Αχαρνές, 11-3-2016
FΑX : 210 2468538 Αριθ. πρωτ. 40
Email: lykeionellinidonacharnon@gmail.com 
 

 Ευχαριστήρια επιστολή 1η 

ΠΡΟΣ: Τουριστικό Γραφείο 
           INTERFLY κ. Μαρίας Μαρίνη

 
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων του Παραρτήματος Αχαρ-

νών, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 03-3-2016 αποφάσισαν ομόφωνα να σας εκ-
φράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες για τη δωρεά διάθεση ενός (1) πούλμαν και τη μεταφορά της 
χορευτικής ομάδας του Λυκείου στις 22-1-2016 σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο 
«YOΧ» στην Αθήνα.

Ευχαριστήρια επιστολή 2η 

ΠΡΟΣ: κ. Μαρία Ναυροζίδου, 
  Πρόεδρο ΔΗΚΕΑ
 
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων του Παραρτήματος Αχαρ-

νών, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 03-3-2016 αποφάσισαν ομόφωνα να σας εκ-
φράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες για την παραχώρηση της μικροφωνικής εγκατάστασης, και 
των συστημάτων ήχου για την κάλυψη της εκδήλωσης της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 
14-2-2016. 

Ευχαριστήρια επιστολή 3η 

 ΠΡΟΣ: κ. Γιάννη Κασσαβό, 
 Δήμαρχο Αχαρνών 

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων του Παραρτήματος Αχαρνών, 
στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 03-3-2016 αποφάσισαν ομόφωνα να σας εκφρά-
σουν τις θερμές τους ευχαριστίες για τη διάθεση της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Κατα-
στήματος που χρησιμοποιήθηκε από το Λύκειο μας την 14η του μηνός Φεβρουαρίου στην εκδήλωση 
της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

 Για το Δ. Σ.
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΝΙΤΣΑ ΒΑΡΕΛΑ  ΕΛΕΝΗ ΦΥΤΑ - ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 
κατάλληλος για Φροντιστήρια, Ιατρεία, Γρα-
φεία, κλπ. δίπλα στην Κεντρική Πλατεία, 
οδός Καποδιστρίου 3 στις Αχαρνές. Τηλ. 
210 2460903. 4Δ143.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατάστημα 70 τ.μ. 
και 100 τ.μ. υπόγειο στην περιοχή Νεάπο-
λη, κοντά στα Σχολεία. Τηλ. 6973 334569. 
4Δ142.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 120 τ.μ. πρώ-
τος όροφος, κοντά στο Δημαρχείο. Τιμή 350 
ευρώ. Τηλ. 210 2464077 και 6934 189306. 
4Δ142
 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο ισόγεια καταστήματα 
90 τ.μ. το καθένα, επί της Λεωφόρου Φυλής, 
έναντι σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλου. Μετα-
τρέπονται εύκολα σε ενιαίο κατάστημα 180 
τ.μ. Τηλ. : 6980 985708. 4Δ141 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται από 
κάτοχο c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παρα-
δίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – 
Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 
10Δ147
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού 
– Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 
6972 601252. 4Δ139.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδο-
νται από έμπειρη καθηγήτρια 30 έτους πεί-
ρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 
6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΟΔΙΣΤΡΑ με μεγάλη πείρα, αναλαμβάνει 
ραψίματα από την αρχή και επιδιορθώσεις. 
Τηλ. 6974 209113. 4Δ142.
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει 

την διανομή φυλλαδίων Τηλ 6974962940
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Συν/χος με μεγάλη πείρα 
στα κλινήρη άτομα αναλαμβάνει την νοση-
λευτική φροντίδα τους (μπάνιο, περιποίηση 
κατακλίσεων, αλλαγή καθετήρα, ενεσοθερα-
πεία κ.λ.π) ΜΟΝΟ 3-6 μ.μ. (εκτός Σ.Κ) Τηλ 
6943025160
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μίνι Μάρκετ – 
Ψιλικά, κοντά στο Δημαρχείο Αχαρνών. Τηλ. 
6932 678689 και 210 2460391. 4Δ140
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβά-
νει τον καθαρισμό και περιποίηση, κήπων, 
ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων και 
οικοπέδων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 
6987 387127 κ. Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΥΡΙΑ 52 ετών, μορφωμένη, ευπαρουσία-
στη και ευγενική, ζητεί γνωριμία με Κύριο 
έως 60 ετών, με ανάλογα προσόντα, για 
γνωριμία και σοβαρή σχέση. Τηλ. 6983 
521438. 4Δ143.
ΕΛΛΗΝΙΔΑ 42χρονη, εμφανίσιμη, ευγε-
νική, ζητεί γνωριμία με Έλληνα κύριο, 40 
έως 45 ετών, με σκοπό τον γάμο. Τηλ. 6981 
035626. 4Δ142

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚόΤΕΣ ΕΛΕύΘΕΡΗΣ βΟΣΚήΣ 
(ΑΛΑΝΙάΡΕΣ), ΓΙΑ ΑΥΓά ή ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΡόΛΑ, ΜόΝΟ 
10 ΕΥΡώ ΕΚάΣΤΗ, ΚΑΘώΣ ΕΠίΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΚόΡΙΑ 

ΜΕΓΑΛόΣΩΜΑ 20 ΕΥΡώ έΚΑΣΤΟΣ. 
ΤΗΛ. 6974 537283. 10Δ141

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σε ευπαθείς ομάδες δημοτών, 
φυτώρια δένδρων, μεταξύ αυτών και βερυ-
κοκιές. Τηλ. 6974 537283.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚά ΑΥΓά, ΑΠό ΑΛΑΝΙάΡΕΣ ΚόΤΕΣ, 
10 ΕΥΡώ Η ΚΑΡΤέΛΑ. ΤΗΛ. 6974 537283. 5Δ143

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης και υπόδυσης 
για μικρούς και μεγάλους σε αποδεδειγμέ-
να άπορες και πολύτεκνες οικογένειες. Τηλ. 
6974 537283.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 και ώρα 9:30 π.μ στον Ιερό 

Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνές, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, Γιαγιάς, 

Προγιαγιάς Αδελφής και Θείας 

ΜΑΡΙΑΣ(χήρας) 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥΝΤΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αναστάσιος και Μελίνα, Αικατερίνη και Χρήστος Κατσαρέλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σοφία Κατσαρέλη, Αλεξάνδρα και Δημήτρης Αρακούλης

Μαϊρα και Παναγιώτης Βουτσάς, Στυλιανός και Φωτεινή Τούντα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ελένη (χήρα) Αθανασίου Κατράνη

Αργυρώ και Αναστάσιος Νίκας , Αλέξανδρος και Μυρσίνη Φυτά
Αγγελική (χήρα) Ιωάννου Φυτά, Αναστασία (χήρα)Δημητρίου Τούντα

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

Η Οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο ΚΑΦΕ Κιτσαρώνα
(πλατεία Μενιδίου). 
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Μεταπτυχιακό Σχολικής Ψυχολογίας
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμβουλευτική σε: Γονείς, Ζευγάρια, Ενήλικες, Παιδιά.
Για θέματα:

Διαχείρισης ανθρωπίνων σχέσεων 
- Υπογονιμότητας Διαχείρισης άγχους 

-Διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων (φόβου, θυμού κλπ) 
- Πένθος παιδιών -Δυσκολιών των παιδιών 

στη σχολική μελέτη και ενδοσχολική συμπεριφορά.

Ιατρείο: Δεκελείας 75 Α - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2441257 και 6932 136530, 

Mail:karagianniteo@yahoo.com 

Α Λ Λ Ε Ρ Γ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ενηλίκων & παίδων

Μαρσώνη Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου
τ. ιατρός Λαϊκού Νοσοκ. και παίδων Αγλαϊα Κυριακού

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας & κλινικής Ανοσολογίας
Αλλεργικά τεστ, Αλλεργικό άσθμα, Αλλεργική ρινίτιδα, Τροφικές 

αλλεργίες, Αλλεργία σε φάρμακα, Δερματίτιδες (έκζεμα – κνίδωση – 
αγγειοοίδημα), Ανοσοθεραπεία, Latex

Πάρνηθος 9 & Μουστακάτου – Αχαρναί – Τ.Κ. 13674
Τηλ.: 210 2442322 και 6936 972 336

Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6972 996421

e-mail : vmatzaraki@gmail.com

Βασιλική Α. Ματζαράκη MD, PhD
Καρδιολόγος

Τ. Επιμελήτρια Καρδ. Κλινικής ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Ιωακείµ Α. Αγνιάδης  M.D.
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Επιστ. Συνεργάτης ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Λ. Πάρνηθος 103 & Σουλίου 
Αχαρνές 13671, 1ος όροφος

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6946 791668

Τηλ.: 698 5861 697

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 88 – ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ. 6946 362983 και 6983 465812

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ 
ΣΑΛΟΝΙΑ – ΚΑΜΑΡΕΣ – ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ – ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΘΗΚΕΣ – ΣΙΦΙΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΤΙΒΑΝΙ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΟΡΘΟΠEΔΙΚΑ LATEX

ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΝΟΥΛΑΠΙΑ

Στα μέτρα που θέλετε ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ευκολίες πληρωμής

ΣΤΡΩΜΑΤΟΛΥΣΕΙΣ KALLAS STROM

27/3/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Θηβαίου 20. ΤΗΛ. 210 2468482

28/3/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ολυμπιακό Χωριό Οδός 1.Αρ 3 ΤΗΛ. 210 2476279

29/3/2016 ΤΡΙΤΗ ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Δημ. Δέδε 1. ΤΗΛ. 210 2467040

30/3/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 210 2400171

31/3/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ 
Λεωφ. Θρακομακεδόνων 10. ΤΗΛ. 210 2443437

1/4/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 
Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες . ΤΗΛ. 210 2430183

2/4/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Ελ. Βενιζέλου 59. ΤΗΛ. 210 2448143
3/4/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 
Δεκελείας 70. ΤΗΛ. 210 2445844
4/4/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 
Διαγόρα 30. ΤΗΛ. 210 2448558

5/4/2016 ΤΡΙΤΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ 
Λεωφ. Θρακομακεδόνων 154. ΤΗΛ. 210 2434055

6/4/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ 
Πάρνηθος 140 .ΤΗΛ. 210 2462102

7/4/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ 
Κύπρου 76. ΤΗΛ. 210 2469800

8/4/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
Λεωφ. Φιλαδελφείας 47. ΤΗΛ. 210 2440400-800

9/4/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83. ΤΗΛ.210/2468376

10/4/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ 
Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 210 2462255

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 27- 03- 2016 Έως 10-04-2016
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Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
  Ενδοσκοπήσεις  Παιδο ΩΡΛ  Νευροωτολογία - 

 Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
 Έλεγχος ιλίγγου  Εμβοών 

-Αλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 Θεραπεία Ροχαλητού

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

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

13674

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
MD, ΡHD ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Επιμελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας
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.
Στο Ιατρείο γίνεται υπέρηχος (triplex) καρδιάς, holter ρυθμού και πιέσεως.

Ιατρείο : Χαρ. Τρικούπη 197, 14564 Κηφισιά 
Τηλ. 2130365669 – Κιν. 6998070000 - e-mail: dimitris@damaskos.com

Auto - Mastrantonis Power
ΚΟΥΠΟΝΙ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ
10% 

!
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