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Ουσιαστική η τοποθέτηση του προέδρου του Σ.Σ.Β.Β.Ε.Α. Στάθη Τσελαλίδη 

ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ!!!
Το δάνειο για την ισοσκέλιση 

του προϋπολογισμού του 2016, 
για το οποίο δεν υπάρχουν ακόμη 
θετικές εξελίξεις, έφερε τις πρώτες 
ανακατατάξεις στην Δημοτική Αρχή, 
σε ότι αφορά τις θέσεις, όχι όμως και 
στην αριθμητική δύναμη.

Έτσι ενάμιση μήνα μετά την αποπο-
μπή του Αντιδημάρχου, Χαράλαμπου 
Ορφανίδη, ήλθε η σειρά του Αντιδη-

μάρχου Διοίκησης, Πολιτικής Προστασίας και Θρακομακεδόνων  
Aναστάσιου Χίου.

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε το απόγευμα της Δευτέρας 
6 Ιουνίου 2016, αναρτήθηκε στην «Διαύγεια», ο Δήμαρχος Γιάν-
νης Κασσαβός απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον Αντιδήμαρ-
χο Αναστάσιο Χίο.

Όπως τονίζει στην απόφαση του ο Δήμαρχος, η συνεργασία με-
ταξύ τους έχει καταστεί προβληματική καθότι υπάρχει έλλειψη 
συνεργασίας και διαφορά απόψεων με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γείτε μείζον πρόβλημα στη διοίκηση και λειτουργία της Δημοτι-
κής Αρχής.

Πάντως η ιστορία μας δίδαξε πως οι πολιτικές θυσίες ποτέ δεν 
πήγαν χαμένες. Ούτε για τους αναπόφευκτα υπογράφοντες, 
ούτε για εκείνους που την υπέστησαν. 

Εκτενέστερο ρεπορτάζ, καθώς και η αναλυτική δήλωση του 
πρώην Αντιδημάρχου, Αναστάσιου Χίου , στην σελίδα 3 

Οι πολίτες αξιολογούν 
τις υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών

Η συγκέντρωση και η επεξεργασία της εν λόγω πληροφορίας 
από τους πολίτες θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δυνατών και 
αδύνατων σημείων, στην καταγραφή των σημείων προς βελτίω-
ση και στη χάραξη μιας στρατηγικής παρεμβάσεων.

Προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή 
των πολιτών σε αυτό το εγχείρημα καταρτίσθηκε ένα φιλικό και 
εύκολο στη χρήση ερωτηματολόγιο. 

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του 
Δήμου Αχαρνών (κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εικόνα - banner) 
ή απευθείας στην διεύθυνση (URL): http://goo.gl/forms/
QuxhAHIWxPgTrnTy1

Θερμή υποδοχή στον Πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη 
επεφύλαξαν αυτοδιοικητικοί και κομματικοί παράγοντες, το από-
γευμα της Πέμπτης 16 Ιουνίου 2016, στις Αχαρνές. 

Στο ξεκίνημα της περιοδείας του, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθη-
κε το Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών και ενημερώθηκε για θέματα 
ασφάλειας της περιοχής.

Στη συνέχεια, μετέβη στο Δήμο Αχαρνών, όπου συναντήθηκε 
με τον Δήμαρχο της πόλης κ. Γιάννη Κασσαβό και ακολούθως 
συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη με το Δημοτικό Συμβούλιο, κα-
θώς και με τοπικούς φορείς.

Προσφωνώντας τον πρόεδρο της Ν.Δ, ο κ. Κασσαβός, είπε ότι ο 
Δήμος υπολογίζει στη βοήθειά του προκειμένου να προάγονται 
τα ζητήματα του τόπου και αναφέρθηκε στα ανοικτά μέτωπα του 
Δήμου. Στην αντιπλημμυρική θωράκιση, στις αθλητικές εγκατα-

στάσεις του Ολυμπιακού χωριού, στο οδικό δίκτυο, στα προβλή-
ματα ανεργίας και κυρίως στην εγκληματικότητα όπου - όπως 
σημείωσε- δεν έχει εφαρμοστεί το μνημόνιο συνεργασίας που 
έχει υπογραφεί με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Πρώτος ομιλητής ο Πρόεδρος του ΣΒΕΕΑ Στάθης Τσελαλίδης, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην ανεργία που μαστίζει την περιοχή και 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ ξεπερνά τα 14 000 
άτομα. Έκανε λόγο για την υψηλή φορολόγηση που «στραγγα-
λίζει» τις επιχειρήσεις και δεν τους επιτρέπει να δημιουργήσουν 
και αναφέρθηκε στην ανάγκη τροποποίησης του Γενικού Πολε-
οδομικού Σχεδίου στις Αχαρνές. «Αν δεν τακτοποιηθεί αυτό το 
θέμα δεν θα υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδος». 

Ακολούθησε το μέλος του συλλόγου Κατά της Εγκληματικότη-
τας, Γιώργος Κουλόγιαννης περιέγραψε την κατάσταση που επι-
κρατεί και το μέγεθος της εγκληματικότητας στην περιοχή. 

Εκ μέρους των δημοτών, μίλησε ο πρώην εκπαιδευτικός κ. Μα-
νόλης Χαραλαμπάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις αλόγιστες πε-
ρικοπές μισθών και συντάξεων, λέγοντας δεν πάει άλλο, και 
κλείνοντας του αφιέρωσε μια όμορφη μαντινάδα. 

Παίρνοντας το λόγο ο πρόεδρος της Ν.Δ. τόνισε ότι η ανάπτυξη 
δεν θα έρθει από το κράτος αλλά μόνο μέσα από ιδιωτικές επεν-
δύσεις οι οποίες, εξήγησε, μπορεί να έρθουν και μέσα στην κρί-
ση, να μεγαλώσουν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. 
Αναφερόμενος δε στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Ν.Δ. είπε ότι 
από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος μί-
λησε για συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες. Περισσότερο φω-
τορεπορτάζ στη σελίδα 7

ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ 
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 

Συνάντηση Κασσαβού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη
Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός για θέματα που άπτονται των αρ-
μοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών συζήτησε, τις τροποποιήσεις της νομο-
θεσίας για την χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση που 
σχετίζονται άμεσα με την τροποποίηση του ΓΠΣ και τα Τοπικά 
Χωρικά Σχέδια 

Έθεσε και το θέμα που αφορά το νέο νομοσχέδιο κύρωσης των 
δασικών χαρτών, ζητώντας στοχευμένες βελτιώσεις, ώστε να δι-
ευκολυνθεί η διαδικασία ένταξης στο Σχέδιο Πόλης περιοχών. 

Ζήτησε ακόμη την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολο-
κλήρωση της ένταξης των Π.Ε. Μεγάλα Σχοίνα Β, Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Άγιος Ιωάννης Ρώσσος και 
Πλάτωνας και έθεσε τα ζητήματα χρήσεων γης στην Αμυγδαλέζα και τις Λεκάνες.

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Θερμή υποδοχή στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας επεφύλαξε το Μενίδι 
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• Σε όλη την ανθρωπότητα μάχονται  μόνο δύο δυνάμεις. Η εξουσία 
με το χρήμα  ή ο καπιταλισμός και η εξουσία με τον φασισμό και την 
αναρχία.  Και οι δύο αντίπαλοι έχουν έναν και τον ίδιο στόχο. Το πρό-
βλημα είναι διαχρονικό και μόνο μια καινούργια επιστήμη, η επιστήμη 
του, μη χείρον βέλτιστον, μπορεί να μας βοηθήσει. Ας το σκεφτούν οι 
Πανεπιστημιακοί, δάσκαλοι.
• Καλέ μου άνθρωπε, τα χρήματα στη ζωή μας τα κερδίσουμε και τα χά-
νουμε. Όμως το ανιδιοτελές ευεργέτημα, την καλή καρδιά, δεν την ξε-
χνάμε ποτέ. Ο λαός μας λέγει. Κάνε το καλό και ρίχτο στο γιαλό. Κάνε 
το καλό χωρίς να απαιτείς ανταπόδοση. Όλοι μας θα καταλάβουμε την 
αγαθή την τίμια πρόθεση τους. 

• Ο εχθρός του λαού είναι, ο λαός που νέμεται το δημόσιο χρήμα. Δη-
λαδή τα λαμόγια, οι κρατικοδίαιτοι  ή εμείς οι ίδιοι. Δύσκολες  έννοιες 
αυτές  αλλά όπως και να τις εξηγήσεις, καταλήγεις στο ίδιο συμπέρα-
σμα. Όταν γίνομαι εχθρός του εαυτού μου, απλώς βασανίζω τον εαυ-
τόν μου και δυστυχώ.
• Όταν πριν από δεκαπέντε χρόνια, κάποιοι Έλληνες μας έλεγαν ότι με 
την Ε.Ε. θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης, και θα μας αγοράσουν 
μπίτ παρά, δεν είχαμε αυτιά να τους ακούσουμε. Σήμερα ζούμε αυτήν 
την πραγματικότητα. Το δυστύχημα,  η ατυχία είναι ότι τα έλεγαν τα νόθα 
του Στάλιν, οι οποίοι δεν έχουν να προτείνουν κάποια λογική και πειστική 
εναλλακτική λύση, παρά καταγγελτικούς λόγους, παροτρύνοντας τους 
οπαδούς τους να μηδενίσουν κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία. Όμως το Ελ-
ληνικό κράτος, ακόμη και με δανεικά δεν μπορεί να θρέψει το λαό μας..

• Η επανάσταση και η δικτατορία, είναι αδελφών παιδιά. Όμως για-
τί φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις; Γιατί ορισμένοι συμπολίτες αγω-
νίζονται για εξουσία και πλουτισμό από το δημόσιο χρήμα. Εμείς οι 
απλοί πολίτες παρασυρόμαστε από τον λαϊκισμό, δηλαδή από τις υπο-
σχέσεις των αρχομανών, που από χέρι  γνωρίζουμε ότι δεν είναι εφι-
κτές, δεν είναι πραγματοποιήσιμες. Δεν είμαστε ανεύθυνοι αυτής της 
διαδικασίας. Τα λάθη όμως κοστίζουν και πληρώνονται. 
• Στα υπόγεια της ιστορίας βρίσκουμε εξηγήσεις για τα συμβάντα της 

ιστορίας. Πάντα αναφέρουμε  τα συμβάντα  χωρίς να γνωρίζουμε, ούτε 
τα αίτια,  ούτε την σκοπιμότητα των συμβάντων.  Μπορούμε να πούμε 
ότι υπάρχει ισόγεια ιστορία και υπόγεια. Δηλαδή, προς τι ο έρωτας της 
καγκελαρίου Μέρκελ για τον Ερντογάν της Τουρκίας, προς τι τα εμπόδια 
του Δ.Ν.Τ., των Η.Π.Α., προς την Ελλάδα. 

• Δεν πανηγυρίζει κάποιος που δανείζεται για να την βγάλει, ενώ 
γνωρίζει ότι δεν μπορεί  να τα επιστρέψει. Απλά φέρεται ανέντιμα και 
ανήθικα στα παιδιά και στα εγγόνια του που θα τον αναθεματίζουν 
όταν καταλάβουν τι έχει συμβεί. Ο δανειζόμενος σκέφτεται ότι μέχρι 
τότε εγώ δεν θα ζω. Αυτό λέγεται ατιμία.
• Πέραν από την κατάκτηση  της εξουσίας και τον πλουτισμό, υπάρ-
χουν και άλλες ανθρώπινες αξίες. Η εξουσία και ο πλουτισμός έρχονται 
και παρέρχονται. Οι ανθρώπινες αξίες είναι διαχρονικές και διαρκούν 
μετά από εμάς. Αυτές κρατούν την ανθρωπότητα ζωντανή. Η ισχύς και 
ο πλουτισμός βιολογικά παρακμάζουν, η ανθρώπινη ζωή με πόθο την 
πρόοδο,  την άνοδο, δεν θα σταματήσει ποτέ. 

• Το να αγωνίζεσαι να παρουσιάσεις το μαύρο – άσπρο, δεν βελτιώνει 
την ευφυΐα σου, αλλά την υποβαθμίζει. Η κοινή λογική είναι μία και 
αυτή είναι η πραγματικότητα, η καθημερινότητα που βιώνουμε. Αυτό 
δεν ανατρέπεται με κανένα είδος ευφυΐας.
• Το απλοϊκό οικονομικό λάθος των Ελλήνων πολιτικών είναι το εξής. 
Δεν μπορείς να πεις ότι προσθέτω ένα μεροκάματο εκατό ευρώ την 
μέρα,  με ένα μεροκάματο τριάντα ευρώ την μέρα, άρα έχω μέσο επί-
πεδο διαβίωσης, εξήντα πέντε ευρώ την ημέρα. Μέγα λάθος. Η εμμο-
νή μας στο ευρώ δεν δίνει λύση. Άλλωστε όλα δείχνουν ότι Η.Π.Α. και 
Ευρώπη μας ωθούν στην έξοδό μας από το ευρώ, ο κάθε ένας για δι-
κούς του λόγους.

•  Ρωτάει ο δάσκαλος τον Αλέξη, δείχνοντας του έναν χάρτη. Πες 
μου παιδί μου, που βρίσκεται η Αμερική; Ψάχνει ο Αλέξης πέντε λεπτά 
στον χάρτη, κάπου βλέπει να γράφει Αμέρικα και λέγει.  Εδώ κύριε 
δάσκαλε. Μπράβο παιδί μου. Πες μου εσύ Ευκλείδη, ποιος  ανακάλυ-
ψε την Αμερική;  Ο  Αλέξης , κύριε δάσκαλε.   Πάμε για εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση.  Με ρώτησε κάποιος συντοπίτης Μενιδιάτης, για ποιο 
λόγο, γράφω στην τοπική μας Εφημερίδα, την στήλη, «Λόγια της Πλα-
τείας». Του απάντησα, διότι θέλω να αισθάνεστε περήφανοι γι’ αυτό 
που είμαστε.  Δεν ξέρω εάν αυτό το καταφέρνω. Αυτό θα το κρίνουν 
οι συμπολίτες μου. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον  ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

• Με υψηλές θερμοκρασίες το Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όπου ει-
σηγήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ελήφθησαν προληπτικά μέτρα 
κατά των πυρκαγιών. Έτσι ακυρώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις για 
το πατροπαράδοτο Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας στην Πάρνηθας καθώς 
και η εκδήλωση 8ο Λάλεμαν Παρχαρομάνας που θα γινόταν την Κυρια-
κή 19 Ιουνίου, στο Κατσιμίδι, μετά την αρνητική εισήγηση της πυροσβε-
στικής λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς.

• Μια σοφή διαπίστωση. Ίσως χειρότεροι από το ότι μας κυβερνούν 
τόσα χρόνια τα ίδια πρόσωπα, να είναι ότι μας ενημερώνουν οι ίδι-
οι δημοσιογράφοι...Την ψαρέψαμε από ανάρτηση του Γιάννη Σμέρου, 
περιφερειακού συμβούλου στο Fecebook.
• Συνταξιούχος εκπαιδευτικός, στις 15 Ιουνίου έγραψε στο Fecebook. 
«Σήμερα έκλεισαν τα σχολεία! Δάσκαλοι και παιδιά με χαρά, αλλά και 
συγκίνηση είπαν Αντίο! Οι γνώσεις είναι σίγουρα περισσότερες και οι 
εμπειρίες πλουσιότερες! Καιρός για ξεκούραση! Ο δρόμος της ανεμε-
λιάς είναι ανοιχτός να δεχτεί μικρούς και μεγάλους! Ας βοηθήσουμε 
τα παιδιά να χαρούν τις διακοπές γιατί τις έχουν ανάγκη! Καλό Καλο-
καίρι!!!»

• Μήνας εκδηλώσεων ο Ιούνιος. Δήμος, σχολεία, Σύλλογοι, Φορείς... 
στην πόλη μας. Δεν προφταίνουν τα μέσα Κοινωνικής δικτύωσης την 
ροή των εκδηλώσεων. Τελικά το Facebook κυριάρχησε και κατέκτη-
σε Ιστοσελίδες, BLOG και Twitter. Ο έντυπος τύπος, δικαιολογημέ-
νος, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να ακολουθήσει τους ρυθμούς της 
άμεσης ενημέρωσης. Η ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ, θα παρουσιάσει τις περισσότερες 
έστω και με τίτλους, που θα παραπέμπουν στο διαδίκτυο για αναλυτι-
κές παρουσιάσεις, μιας και το κόστος εκεί είναι μηδενικό. 
• Τα νέα του περιφερειακά όργανα αναδεικνύει την Κυριακή 26 Ιου-
νίου το ΠΑΣΟΚ. Στις Αχαρνές οι εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες 
θα πραγματοποιηθούν από τις 9.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ., στο Δημαρχείο 
Αχαρνών. 

•  Στις 2 Ιουλίου και ώρα 8:30 το βράδυ , η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών 
διοργανώνει το 12ο Ηπειρώτικο Πανηγύρι στο 1ο Γυμνάσιο Αχαρνών 
το οποίο φέτος αφιερώνεται στους ξενιτεμένους μας Ηπειρώτες του 
τότε και του τώρα. Θα παρουσιαστεί ένα δρώμενα αφιερωμένο στους 
ξενιτεμένους μας με συμμετέχοντες όλα τα χορευτικά τμήματα της 
Ένωσης μας. Θα μας συνοδέψει η παραδοσιακή ορχήστρα του Πέτρο-
Λούκα Χαλκιά του νεότερου και του Δημήτρη Τζουμερκιώτη.
•  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 8η φάση του προγράμματος «Εμβολιά-
ζουμε παιδιά ανασφάλιστα όχι απροστάτευτα», που πραγματοποίησε το 
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. 

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ». Εμβολιάστηκαν συνολικά 23 μαθητές των Νη-
πιαγωγείων, των Δημοτικών και των Γυμνασίων του Δήμου μας, που εί-
ναι ανασφάλιστοι, με 29 πολυδύναμα εμβόλια για την προστασία 67 
συνολικά ασθενειών.

• Παράσταση διαμαρτυρίας στο δήμο Αχαρνών θα πραγματοποιήσει ο 
σύλλογος εκπαιδευτικών Αν. Αττικής «Σωκράτης», την Πέμπτη 9 Ιου-
νίου, στη 1 μ.μ , με αφορμή τις καταγγελίες που έγιναν στο σύλλογο 
σχετικά με την ελλιπή χρηματοδότηση -κυρίως των Νηπιαγωγείων-για 
την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
• Ποτά «μπόμπες» παρασκεύαζε κύκλωμα- το οποίο εξάρθρωσε η Οικο-
νομική Αστυνομία- σε πλήρως οργανωμένο εργαστήριο, στις Αχαρνές, 
ενώ μια δεύτερη ομάδα διακινούσε μεγάλες ποσότητες «μπόμπες» και 
λαθραία αλκοολούχα ποτά όλων των ειδών, σε δεκάδες μπαρ, καφετε-
ρίες στην Αττική,

• Την Τετάρτη 8/6/2016, εκπρόσωποι του Συλλόγου κατά της Εγκλη-
ματικότητας και τον Ναρκωτικών στο Δήμο Αχαρνών μαζί με τον βου-
λευτή Αττικής κ. Νάσο Αθανασίου συναντήθηκαν με τον υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, κ. Νίκο Τόσκα. Τα προβλήματα του Δήμου 
Αχαρνών γνωστά σε όλους. Η εμπορία και η διακίνηση ναρκωτικών, η 
ηχορύπανση και η ενίσχυση της αστυνόμευσης ήταν κυρίως τα θέμα-
τα συζήτησης. Ο Υπουργός δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να στείλει 
μήνυμα στα παραβατικά στοιχεία που λυμαίνονται και γκετοποιούν τις 
γειτονιές των Αχαρνών, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και η 
αξιοπιστία των θεσμών στα μάτια των πολιτών. 
• Ο Όμιλος Πινακοθήκης Δήμου Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς», πραγμα-
τοποιεί την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016, ημερήσια εκδρομή, σε Αρχαία 
Κόρινθο και Ξυλόκαστρο, όπου υπάρχει Ιερός Αγίου Βλασίου. Ώρα ανα-
χώρησης 8.00 π.μ. από την Γέφυρα Φιλαδελφείας. Οι ενδιαφερόμενοι, 
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλ. 6977 399934, Τάσος Φυτάς 
και 210 2433614, Βέτα Παρασκευοπούλου. 

•  Έως τις 30 Ιουνίου έχουν περιθώριο να υποβάλλουν τις φορολο-
γικές τους δηλώσεις, οι επιχειρήσεις. Η ηλεκτρονική εφαρμογή στο 
Taxisnet για την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομι-
κών προσώπων άνοιξε σήμερα ενώ η εξόφληση των φόρων θα γίνει 
σε επτά μηνιαίες δόσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου. Η πρώτη δόση πρέ-
πει να καταβληθεί με την υποβολή της δήλωσης ή το αργότερο την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
•  Στους λογαριασμούς ρεύματος της ΔΕΗ που θα παραλαμβάνουν οι 
καταναλωτές από την 1η Ιουλίου θα είναι ενσωματωμένη η έκπτωση 
15%, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μανώλης 
Παναγιωτάκης. Η έκπτωση αφορά όλους τους οικιακούς και επαγγελμα-

τικούς καταναλωτές χαμηλής και μέσης τάσης, υπό την προϋπόθεση 
να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους εντός προθεσμίας ή να τηρούν 
τους διακανονισμούς.

•  Σε επιδημία εξελίσσονται τα διαδοχικά λουκέτα στην αγορά. Μόνο 
το πρώτο πεντάμηνο του 2016- και σε αντίθεση με ότι συνέβαινε τα 
προηγούμενα χρόνια- οι επιχειρήσεις που κατέβασαν ρολά σε όλη την 
χώρα ήταν περισσότερες κατά 2.985 από αυτές που ιδρύθηκαν. Συνο-
λικά μάλιστα στα χρόνια της κρίσης 250.000 επιχειρήσεις ανέστειλαν 
τη λειτουργία τους οδηγώντας 800.000 εργαζομένους στην ανεργία.
•  Με παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Γιώργου Πατούλου, «μπαίνει 
τέλος» στις περιπέτειες των Δήμων, σχετικά με την έκδοση Φορολογι-
κής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας και μίας σειράς από θεμάτων, που 
έχουν προκύψει και αφορούν στις οφειλές Δημοτικών Επιχειρήσεων, δί-
νει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ειδικοτερα, 
σύμφωνα με την γνωμοδότηση υπ. αρ. 160/2016, η οποία εκδόθηκε 
μετά από ερώτημα του Υπουργού Γ. Κατρούγκαλου, οι Δήμοι και οι Περι-
φέρειες, που υπάγονται σε συμψηφισμό οφειλών, τους παρέχονται για 
τα ποσά που ρυθμίζονται συγκεκριμένα ευεργετήματα:
- Τους χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε-
ρότητας.
- Αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η 
εκτέλεσή της διακόπτεται.
- Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδι-
κασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Πηγή : Ενημέρωση

• Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών στο πλαίσιο της προσπάθειας της 
για ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες στα Μέλη των Κ.Α.Π.Η., προσφέρει 
Δωρεάν ένα πλήρη αιματολογικό έλεγχο - τσεκ απ, σε συνεργασία με 
την Βιοϊατρική (Λεωφ. Αθηνών 5 & Αν. Βρεττού). Η προσφορά απευ-
θύνεται στα Μέλη των Κ.Α.Π.Η του Δήμου μας, με θεωρημένη κάρ-
τα μέλους για το 2016 και ισχύει από 01-06-2016 έως 31-07-2016. 
Όσοι ενδιαφέρονται, να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του 
Κ.ΑΠ.Η..

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

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

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

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

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

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

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

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

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου Τηλ. 6937 426761

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

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

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

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

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

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή 

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

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

Σε όλες τις Ενορίες με διανομέα, την ημέρα έκδοσης. 

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου. 

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

Μια παρατυπία διαπιστώσαμε στα δικαιολογητικά που ζητάει 
το Γραφείο τέλεσης Πολιτικών Γάμων στο Δήμο Αχαρνών. Συ-
γκεκριμένα ζητάει, η αγγελία γάμου πρέπει να δημοσιευτεί μόνο 
σε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας. Ανατρέξαμε στο ΦΕΚ, που 
δημοσιεύτηκε ο Νόμος υπ’ αριθμ. 1250/1982 και Προεδρικό Δι-
άταγμα 391/82. Αναφέρει επί λέξει τα εξής στο άρθρο 1369: 
«Όταν τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν κατοικούν σε 
μεγάλη πόλη, η γνωστοποίηση γίνεται με δημοσίευση σε ημερή-
σια εφημερίδα του τόπου κατοικίας». Δες τε τώρα τι γράφει, το 
έντυπο δικαιολογητικών του Δήμου Αχαρνών: «Αναγγελία γάμου 
σε καθημερινής κυκλοφορίας εφημερίδα όχι σε τοπική». Μήπως 
μπορεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Στάθης Τοπαλίδης, να ενη-
μερώσει τους δημότες γιατί συμβαίνει αυτό; 
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Αποπέµφθηκε και ο Τάσος Χίος 

ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
Το δάνειο για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού του 2016, για το οποίο 

δεν υπάρχουν ακόµη θετικές εξελίξεις, έφερε τις πρώτες ανακατατάξεις στην 
∆ηµοτική Αρχή, σε ότι αφορά τις θέσεις, όχι όµως και στην αριθµητική δύνα-
µη.

Έτσι ενάµιση µήνα µετά την αποποµπή του Αντιδηµάρχου, Χαράλαµου Ορ-
φανίδη, ήλθε η σειρά του Αντιδηµάρχου ∆ιοίκησης, Πολιτικής Προστασίας και 
Θρακοµακεδόνων Αναστάσιου Χίου.

Με απόφαση που δηµοσιεύτηκε το απόγευµα της ∆ευτέρας 6 Ιουνίου 2016, 
αναρτήθηκε στην «∆ιαύγεια», ο ∆ήµαρχος Γιάννης Κασσαβός απάλλαξε από 
τα καθήκοντά του τον Αντιδήµαρχο Αναστάσιο Χίο.

Όπως τονίζει στην απόφαση του ο ∆ήµαρχος, η συνεργασία µεταξύ τους 
έχει καταστεί προβληµατική καθότι υπάρχει έλλειψη συνεργασίας και διαφο-
ρά απόψεων µε αποτέλεσµα να δηµιουργείτε µείζον πρόβληµα στη διοίκηση 
και λειτουργία της ∆ηµοτικής Αρχής.

Ακόµη ο κ. Κασσαβός κάνει λόγο για αγεφύρωτες διαφορές, χωρίς να εξη-
γεί πως δηµιουργήθηκαν και γιατί δε γεφυρώθηκαν. Επιπλέον, εµφανίζεται 
ενοχληµένος από την κίνηση του κ. Χίου να του στείλει εξώδικο, µε το οποίο 
του ζητά την επιστροφή του εγγράφου µε την υπογραφή του. την οποία είχε 
ζητήσει λίγο πριν την ορκωµοσία της διοίκησης. 

Στους λόγους που οδήγησαν στην παύση του από τη θέση του αντιδηµάρ-
χου, τις σχέσεις του µε το δήµαρχο Αχαρνών καθώς και στην αντίδρασή του 
απέναντι στο δάνειο, αναφέρεται ο πρώην αντιδήµαρχος Αναστάσιος Χίος σε 
δήλωση σχετική µε την αποποµπή του, για να καταλήξει ότι παραµένει στην 
παράταξη «ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες» προκειµένου ν’ αγωνιστεί από τη θέση 
του δηµοτικού συµβούλου για την επίλυση των ζητηµάτων του ∆ήµου.

Σε ότι αφορά τους αντικαταστάτες µετά την αποποµπή του Αναστάσιου 
Χίου από Αντιδήµαρχο ∆ιοίκησης, δηλαδή νέο υπεύθυνο Πολιτικής Προστα-
σίας και νέο αναπληρωτής ∆ήµαρχος, ορίστηκαν µε αποφάσεις του ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, που αναρτήθηκαν στην ∆ιαύγεια, στις 
08-06-2016.

Υπεύθυνος στο Αυτοτελές τµήµα Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης 
κρίσεων ορίστηκε ο νυν Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτης 
Πολυµενέας, ενώ ο Αντιδήµαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος Γιώργος Σι-
δηρόπουλος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ∆ηµάρχου θα τον 
αντικαθιστά. 

 Αγαπητοί Δημότες,
Μετά την αναµενόµενη για πολ-

λούς αποµάκρυνση µου από την 
Aντιδηµαρχία ∆ιοίκησης Ανθρώ-
πινου ∆υναµικού και Θρακοµακε-
δόνων, από το ∆ήµαρχο κ. Γιάννη 
Κασσαβό, θεωρώ χρέος µου να 
διευκρινίσω τα εξής : 

• Καθ`όλη τη διάρκεια της σύ-
ντοµης θητείας µου, λειτούργησα 
µε γνώµονα το καλό του δήµου µας και των δηµοτών. Έθεσα από την πρώτη στιγµή ψηλά τον πήχη και οργάνωσα τους τοµείς που µου ανατέθηκαν µε κριτήριο την άµεση εξυπηρέτηση των δηµοτών, την αποδοτικότερη εργασία των υπαλλήλων µας και τη βελτί-

ωση των υπηρεσιών του ∆ήµου µας.

• Πολύ πριν αναλάβω καθήκοντα αντιδηµάρχου είχα εκ-
φράσει ανοιχτά και δηµόσια την άποψή µου για τα οικονο-
µικά του δήµου, προτείνοντας µια σειρά µέτρων και πρω-
τοβουλιών που θα συντελούσαν στην βαθµιαία εκτόνωση του προβλήµατος προς όφελος του δήµου µας.

• Τις απόψεις µου αυτές τις µοιραζόµουν πάντα µε το δήµαρχο ο οποίος συµφωνούσε µε τις θέσεις µου και εξα-
κολουθούν να είναι πάντα οι ίδιες. 

• Αναφορικά µε το δάνειο , που ίσως είναι και ο βασικός λόγος που δέχοµαι καθηµερινά επιθέσεις σε δηµόσιους χώρους και µέσα κοινωνικής δικτύωσης ακόµα και από ηµετέρους, δεν έκρυψα ποτέ την αντίθεση µου. Θεωρώ ότι ένας υπερχρεωµένος δήµος χρειάζεται νοικοκύρεµα, να βρούµε δαπάνες που µπορούν να περικοπούν, να ει-
σπράξουµε ανεξόφλητα υπόλοιπα που λιµνάζουν, να εκµεταλλευτούµε προγράµµατα και επανακαθορίσουµε 

προτεραιότητες και ανάγκες. Εξάλλου έχω αναλύσει εκτε-
νώς στα ΜΜΕ τους τρόπους που θα µπορούσαµε να απο-
φύγουµε το δάνειο και να µην υποθηκεύσουµε το µέλλον του δήµου µας.

• Ο ∆ήµαρχος τελικά έψαχνε αφορµή εδώ και καιρό για να απαλλαγεί από την παρουσία µου, και αν υπάρχουν επιπλέον άλλοι λόγοι πέραν των εκφρασθέντων θέσεων µου για το θέµα του δανείου που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, παρακαλώ να τους δηµοσιοποιήσει. 
• Έχοντας γνώση της επιθυµίας του και θέλοντας να διαφυλάξω την νοµιµότητα και τις αρχές µου και για να µην µένει τίποτα κρυφό από τους δηµότες, απέστειλα, εξώδικο, µε το οποίο ζητούσα την επιστροφή του µη νόµι-

µου εγγράφου «αίτηση παραίτησης» ζητώντας την απαγό-
ρευση χρήσης του ώστε να εξελιχθούν τα γεγονότα στην πραγµατική τους βάση.

• Όπως γίνεται αντιληπτό, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κάτω από ασφυκτικές πιέσεις ήταν αδύνατο να παράξω το έργο που είχα οραµατιστεί .

• Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους µε βοήθησαν στη σύντοµη θητεία µου και να ζητήσω συγνώ-
µη για ότι δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω.

• Θα συνεχίσω σαν ∆ηµοτικός Σύµβουλος της συµπο-
λίτευσης αλλά και των δηµοτών που µε στήριξαν και θα συνεχίζω να αγωνίζοµαι µε ΗΘΟΣ, ΑΝΙ∆ΙΟΤΕΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΑΞΙ-
ΟΠΡΕΠΕΙΑ για την επίλυση των προβληµάτων του δήµου µας, γι’ αυτό εξάλλου µε τίµησαν µε την ψήφο τους οι συµπολίτες µου.

Ευχαριστώ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΙΟΣ

∆ηµοτικός Σύµβουλος

∆ΗΛΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ «∆ηλώνω παρών ως ∆ηµ. Σύµβουλος της συµπολίτευσης»
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             ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Γράφει  ο  Νίκος  Κακογιάννης 

τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Κινητό τηλέφωνο, ναι μεν αλλά…
Το κινητό τηλέφωνο έχει μπει στη ζωή μας. Μας 

κάνει εύκολη αλλά και δύσκολη τη ζωή… Ας μά-
θουμε να ζούμε με αυτό και χωρίς αυτό. Σήμερα 
το κινητό τηλέφωνο, επειδή αποτελεί αναπόσπα-
στο εργαλείο της ζωής μας, σε μεγάλο μάλιστα 
βαθμό, αγγίζοντας τα όρια της εξάρτησης, του 
εθισμού. Στα διαλλείματα των σχολικών μαθημά-
των οι περισσότεροι μαθητές βρίσκονται μένα κι-
νητό τηλέφωνο στο χέρι. Είτε στέλνοντας γραπτά 
ηλεκτρονικά μηνύματα, μέχρι τον επόμενο χτύπο 
του σχολικού κουδουνιού. 

Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που η χρήση 
του κινητού τηλεφώνου μέσα στη σχολική αίθου-
σα έγινε η αφορμή για επιβολή κυρώσεων και πα-
ρατηρήσεων. Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει σή-
μερα ένα σύγχρονο εργαλείο που όσο πιο ακριβό 
είναι τόσο πιο πολύ μας κάνει περήφανους. Έτσι 
τα παιδιά ασχολούνται με τη σύγκριση των δυνα-
τοτήτων των κινητών τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
να ανταγωνίζονται και να βάζουν στο περιθώριο 
συμμαθητές τους με παλιά μοντέλα κινητών. 
Σνομπάρουν εκείνα τα παιδιά, που διαθέτουν ένα 
απλό κινητό για χρήση τους σε ώρα ανάγκης. 

Οι κίνδυνοι από τη χρήση των κινητών τηλε-
φώνων είναι πάρα πολλοί και δυστυχώς ακόμη 
ανεξερεύνητοι. Τα πρώτα αποτελέσματα των επι-
στημονικών ερευνών είναι άκρως αποθαρρυντικά 
και ανησυχητικά. Πολλοί ερευνητές προειδοποι-
ούν για τις βλαβερές επιπτώσεις της ακτινοβολίας 
των κινητών στην υγεία. Ναι στον εγκέφαλο, στα 

ακουστικά, τύμπανα, στην καρδιά, στα γεννητικά 
όργανα κλπ. Ιδιαίτερα κατά το στάδιο ανάπτυξης 
του οργανισμού στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Τα κινητά τηλέφωνα είναι εφοδιασμένα με κε-
ραίες που εκπέμπουν και δέχονται ηλεκτρομα-
γνητική ακτινοβολία που είναι πολύ επιβλαβής 
για την υγεία μας. Ακόμα η μη συνετή χρήση των 
κινητών τηλεφώνων από έναν οδηγό αυτοκινήτου 
ή μοτοσικλετιστή, μπορεί να οδηγήσει σε τροχαία 
ατυχήματα και να θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο τη 
δική του ζωή αλλά την υγεία των συνεπιβατών 
του ή άλλων αθώων ανθρώπων. 

Όμως όσο και αν η χρήση του κινητού παρου-
σιάζει αρνητικές συνέπειες, κανείς δεν μπορεί να 
υποστηρίξει την κατάργηση του. Αλλά είναι όμως 
απαραίτητο να βάζουμε όρια στη χρήση του. Το 
κινητό καλύπτει την πραγματική ανάγκη μας κά-
ποιες στιγμές για άμεση και σύντομη επικοινωνία. 
Σύνθημά μας, ας γίνει «ναι στο κινητό, αλλά χωρίς 
υπερβολές».

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα μηνύματα που 
ενέχουν χίλιους δύο κινδύνους τόσο για μικρούς 
όσο και μεγάλους. Δεν είναι ανάγκη να απαντάμε 
σε πρόκληση αγνώστων χωρίς να είμαστε βέβαιοι 
για το άτομο και τον ποιόν του. Πολλά εγκλήματα 
τελούνται μέσω μηνυμάτων που παγιδεύουν νε-
αρές υπάρξεις, γι’ αυτό μην απαντάτε, μη δίνετε 
πληροφορίες και προπάντων μην πηγαίνετε ρα-
ντεβού που σας ζητούν… 

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Αρωγής και Αλληλεγγύης, Άνω Αχαρνών «Άγιος Κυπριανός και 
Ιουστίνης» ιδρύθηκε το έτους 2009, με ιδρυτικά μέλη της περιοχής, επικεφαλής των οποίων 
εκλέχθηκε ο πρώην πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Άγιος Κωνσταντίνος», Μανόλης 
Λαδουκάκης. 

Έδρα του τα γραφεία του τοπικού Συλλόγου, οδός Μόλας και Βιζυηνού 3. 
Οι στόχοι του Σωματείου είναι ανθρωποκεντρικοί. Επιδιώκει με την συνεισφορά του να ανα-

κουφίσει κυρίως τρέχουσες και επιτακτικές ανάγκες απόρων οικογενειών, που κινούνται στα 
όρια της επιβίωσης.

Τους πόρους για την επίτευξη των στόχων του, εξασφαλίζει από σειρά δραστηριοτήτων, από 
εισφορές των μελών του, δωρεές και χορηγίες. Επαγγελματιών και Καταστηματαρχών της Πε-
ριοχής.

Η συμπαράσταση των συνανθρώπων μας στο έργο του Σωματείου είναι συγκινητική και έτσι 
πορεύεται με την αξιοπρεπή παρουσία στην υλοποίηση των στόχων του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, 
στα Γραφεία του, διανέμει σε ενενήντα περίπου οικογένειες, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. 
Έχει δε ως κορυφαία εκδήλωση την ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που πραγματοποι-
είται συνήθως το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου. 

Τόσο ο πρόεδρος κ. Μανόλης Λαδουκάκης, τα μέλη του Δ.Σ., αλλά και οι εθελοντές, αξίζουν, 
τον έπαινο μας για το έργο πού προσφέρουν.

Μια ανοιχτή αγκαλιά αγάπης 
στις Άνω Αχαρνές
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Μέρος 1ο 
 
  Η Κυριακή 29 Μάη 2016, υπήρξε µια 

βραδιά µε ευχάριστες εκπλήξεις, όταν το 
κοινό στον ∆ήµο Αχαρνών δέχτηκε και χει-
ροκρότησε µε πάθος τους διάσηµους σο-
λίστ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θέατρο 
‘’Μίκης Θεοδωράκης’’ παρυφές του πανέ-
µορφου λόφου του προφήτη Ηλία, που 
τον κρύψαµε πίσω από Εργατικές και άλ-
λες κατοικίες.

Ήταν µια καλλιτεχνική δράση µε κύριο 
σκοπό να συναντήσει και γοητεύσει ένα 

νέο κοινό, µε τον µαγικό κόσµο της Όπερας και του Λυρικού ρε-
περτόριου.

Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2011 και ονοµάστηκε ‘’Όπερα της βα-
λίτσας’’, µε τις παραγωγές να παρουσιάζονται σε απρόσµενους χώ-
ρους - πνευµατικά κέντρα, µουσεία, βιβλιοθήκες, αρχαιολογικούς 
χώρους -µέσα από ένα συναρπαστικό µουσικό ταξίδι, µε τη χορηγία 
του Ιδρύµατος ‘’Σταύρος Νιάρχος’’.

Η βαλίτσα άνοιξε στο σύντοµο πέρασµα από τη πόλη µας, πριν 
συνεχίσει το ταξίδι σε 13 ∆ήµους της Αττικής, για να παρουσιάσει 
το περιεχόµενό της, τη διάσηµη όπερα ‘’Οι Παλιάτσοι’’ του Ιταλού 
συνθέτη Ruggero Leoncavallo (1857 – 1919).

..... αφού η Λυρική ανεβάζει

επί σκηνής ξανά τους Παλιάτσους
μα όχι όπως παλιά αλλά σαν όπερα-βαλίτσα 
Μην τρομάξετε!...

Το έργο αυτό βασισµένο σε ποιητικό κείµενο του συνθέτη, αν-

θρώπινες ιστορίες που ξετυλίχθηκαν µέσα σ΄ έναν περιπλανώµενο 

θίασο, µε το θέµα να βασίζεται στην απιστία της ‘’Κολοµπίνας’’ µε 

το τραγικό τέλος.

... μέσα λοιπόν από τα βάθια του χρόνου
ξεκινάει ο δικός μας Παλιάτσος,
σέρνοντας ένα καρότσι (το καρότσι της ζωής του)...

∆ράµα µε πρόλογο και 2 πράξεις, χαρακτηριστικά Ιταλικής όπερας 

µε σπουδαίες άριες, ντουέτα, χορωδιακά αλλά και ένα ορχηστρικό 

ιντερµέδιο, οι ήρωες ‘’Παλιάτσοι’’ συγκροτούν µια µουσική ενότητα 

γεµάτη ρεαλισµό ταυτισµένο µε την εποχή της Komedia dell’ arte.

Ο νεαρός, τότε, αρχιµουσικός ΑrturoΤoscanini περιστοιχισµένος 

από σπουδαίους καλλιτέχνες, παρουσίασε σε παγκόσµια πρεµιέρα 

το έργο του R. Leoncavallo, στις 21 Μάη 1892 στο Teatro dal Verme 

Mailand µε εξαιρετικά µεγάλη επιτυχία, µε συνέπεια πολύ σύντοµα 

να παρουσιάζεται εντός και εκτός Ιταλίας, µε τον ‘’Κάνιο’’ να γίνε-

ται ρόλος αναφοράς για όλους τους σπουδαίους τενόρους.

...θα δείτε λοιπόν, πως οι άνθρωποι ερωτεύονται
με δάκρυα και με λυγμούς να χτυπάνε τον ρυθμό.
Θα δείτε του μίσους τους θλιβερούς καρπούς...

Η Ε.Λ.Σ. ανέβασε το έργο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 14 
Μαρτίου 1947 σε σκηνοθεσία Γιώργου Καρακαντά.

Ο δηµιουργός όπερας και λιµπρετίστας Ruggero Leoncavallo γεν-
νήθηκε στη Νάπολη και σπούδασε µουσική στο Conservatorio San 
Pietro di Maiella και λογοτεχνία στο Πανεπιστήµιο της Μπολόνια.

Ήταν γνώστης και υποστηρικτής της µουσικής του Richard Wagner 
που τον επηρέασε στα πρώτα του έργα.

Ξεκίνησε τη καριέρα του από την Αίγυπτο σαν πιανίστας και αργό-
τερα δίδαξε φωνητικά και πιάνο στο Παρίσι.

Άλλες όπερες του είναι οι ‘’Chatterton (1876), I Medici (1893), 
La Boehme (1897), Zaza (1900), Der Roland von Berlin (1904), Maia 
(1910), Gli Zingari (1912), Mimi Pinson (1913), Edipo Re (1920).

Έχει συνθέσει και 8 Οπερέτες.
Στις µεγάλες του επιτυχίες συµπεριλαµβάνονται και σειρά τρα-

γουδιών µε τίτλο «Mattinata»
 που τραγουδήθηκαν από τον διάσηµο Tενόρο Enrico Caruso.
       

    συνεχίζεται….

Οι Παλιάτσοι του Ruggero Leoncavallo

Τάσος 
Βαρελάς

Χριστόφορος 
Τεγερµεντζίδης

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

από τυχαίες ή λόγω άγνοιας παραλείψεις ονομάτων  και  γεγονότων μέσω του e-mail: tassosvarelas@gmail.com
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Θερμή υποδοχή στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας επεφύλαξε το Μενίδι 

 ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ 
 Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 

Θερμή υποδοχή στον Πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη επε-
φύλαξαν αυτοδιοικητικοί και κομματικοί παράγοντες, το απόγευμα 
της Πέμπτης 16 Ιουνίου 2016, στις Αχαρνές. 

Στο ξεκίνημα της περιοδείας του, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε 
το Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών και ενημερώθηκε για θέματα ασφά-
λειας της περιοχής.

Στη συνέχεια, μετέβη στο Δήμο Αχαρνών, όπου συναντήθηκε με 
τον Δήμαρχο της πόλης κ. Γιάννη Κασσαβό και ακολούθως συμμε-
τείχε σε ευρεία σύσκεψη με το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και με 
τοπικούς φορείς.

Προσφωνώντας τον πρόεδρο της Ν.Δ., ο κ. Κασσαβός, είπε ότι ο 
Δήμος υπολογίζει στη βοήθειά του προκειμένου να προάγονται τα 
ζητήματα του τόπου και αναφέρθηκε στα ανοικτά μέτωπα του Δή-
μου. Στην αντιπλημμυρική θωράκιση, στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Ολυμπιακού χωριού, στο οδικό δίκτυο, στα προβλήματα ανερ-
γίας και κυρίως στην εγκληματικότητα όπου - όπως σημείωσε- δεν 
έχει εφαρμοστεί το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί με 
το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Πρώτος ομιλητής ο Πρόεδρος του ΣΒΕΕΑ Στάθης Τσελαλίδης, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην ανεργία που μαστίζει την περιοχή και 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ ξεπερνά τα 14 000 άτο-

μα. Έκανε λόγο για την υψηλή φορολόγηση που «στραγγαλίζει» 
τις επιχειρήσεις και δεν τους επιτρέπει να δημιουργήσουν και ανα-
φέρθηκε στην ανάγκη τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου στις Αχαρνές. «Αν δεν τακτοποιηθεί αυτό το θέμα δεν θα 
υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδος». 

Εκ μέρους των δημοτών, μίλησε ο πρώην εκπαιδευτικός κ. Μανό-
λης Χαραλαμπάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις αλόγιστες περικο-
πές μισθών και συντάξεων, λέγοντας δεν πάει άλλο, και κλείνοντας 
του αφιέρωσε μια όμορφη μαντινάδα. 

Ο κ. Μητσοτάκης, αφού ενημερώθηκε για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Δήμος – και ιδιαίτερα για την εγκληματικότητα – ξε-
καθάρισε ότι βασική προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία είναι η 
ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών.

Αναφερόμενος στην υψηλή ανεργία που μαστίζει την περιοχή, τό-
νισε ότι ο Δήμος Αχαρνών έχει πολλούς μακροχρόνια ανέργους και 
σημείωσε πως «η ανάπτυξη, οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας 
δεν έρχονται με προκαταβολές φόρων και υψηλή φορολογία».

Επίσης, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην 
εγκατάλειψη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και υπογράμμισε 
την ανάγκη άμεσης αξιοποίησής τους.

Στην επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη, πέραν της συνοδείας βουλευ-
τών της Περιφ. Αττικής που βρέθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού 
συμβουλίου όπου είχε συγκεντρωθεί κόσμος, στελέχη της παράτα-
ξης, η Τοπική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και επιχειρηματί-
ες για να τον ακούσουν και να του εκθέσουν τα προβλήματα της 
περιοχής. 

Κλείνοντας την περιοδεία του, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το 
κέντρο και εμπορικούς δρόμους της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία 
να συνομιλήσει με πολίτες αλλά και την Εύξεινη Λέσχη Αχαρνών 
ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ.
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ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί. 

Τηλ.: 210 2465635,6977 627625, Φαξ : 210 2465635

Λείψανα των θαυματουργών 
Αγίων Ματρώνας και Σεραφείμ του Σαρώφ 

προς προσκύνηση στις Αχαρνές 
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουμελά Αχαρνών εκτίθεται 

προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα μεγάλων Ρώσων Αγίων: Οσίου Σεραφείμ 
του Σαρώφ, Αγίας Ματρόνας της Αόμματης, Μόσχας, Αγίων Φιλαρέτου
 και Θεοδοσίου Αρχιεπ. Τσερνίγκοφ και Οσίου Λαυρεντίου Τσερνίγκοφ.
Οι ευσεβείς Χριστιανοί μπορούν να λαμβάνουν την ευλογία των Αγίων

 καθημερινά, αφού ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελά παραμένει ανοιχτός 
καθημερινά από 8:00 π.μ. με 1:00 μ.μ. και από τις 5:00 μ.μ. μεχρι 8:00 μ.μ.
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Σε ακόμα ένα «βήμα» για την πυροπροστασία 
της Πάρνηθας προχώρησε ο (ΣΥΝ.ΠΑ) με την το-
ποθέτηση τριών νέων δεξαμενών νερού, δύο στο 
αεροδρόμιο Τατοΐου και μία στην θέση «Κλιμέντι», 
στον δυτικό τομέα του Εθνικού Δρυμού…

Πιστός στις εξαγγελίες του Προέδρου, Δημή-
τρη Καμπόλη, ο Σύνδεσμος για την προστασία 
της Πάρνηθας τοποθέτησε δύο ακόμα δεξαμενές 
ανοικτού τύπου (για υδροδότηση ελικοπτέρων), 
χωρητικότητας 40 χιλ. λίτρων η κάθε μία, στο 
αεροδρόμιο Τατοΐου, καλύπτοντας την ανάγκη 
απρόσκοπτης υδροληψίας για τα συγκεκριμένα 
εναέρια μέσα…

Το πόσο αναγκαία ήταν η τοποθέτησή 
τους φαίνεται από την αναφορά στο θέμα 
του Διοικητή του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού, 
Θεόδωρου Βάγια, που σε κάθε ευκαιρία τονίζει 
ότι τέτοιου τύπου δεξαμενές διαδραματίζουν το 
σπουδαιότερο ρόλο στην αντιπυρική προστασία 
της περιοχής και όχι μόνο…

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Καμπόλης, 
επανέλαβε για μια ακόμα φορά, ότι η πυρο-

προστασία είναι και θα συνεχίσει να είναι η προτε-
ραιότητα του Συνδέσμου και ότι ο ΣΥΝ.ΠΑ δεν θα 
σταματήσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή…

«Ο αγώνας είναι συνεχής… Θα πρέπει όλοι να 

καταλάβουν και ειδικά, 
όλοι εμείς που ζούμε 
στους πρόποδες της 
Πάρνηθας πως η προ-
στασία του ορεινού 

όγκου είναι ζήτημα 
υψίστης σημασίας και 

δεν θα επιτρέψουμε να 
ξαναβιώσουμε στιγμές του 

2007», τόνισε χαρακτηριστικά ο 
κ. Καμπόλης.

Να προσθέσουμε πως η τρίτη δεξαμενή, κλει-
στού τύπου, που δύναται να χρησιμοποιηθεί από 
επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και του ΣΥΝ.
ΠΑ, τοποθετήθηκε στην θέση «Κλιμέντι», βορειο-
δυτικά της. 

Δημήτρης Καμπόλης: Ζήτημα υψίστης 
σημασίας, η προστασία της Πάρνηθας

Αφετηρία συνεργασίας του Δήμου 
Αχαρνών με την Κινεζική πρεσβεία

Επίσημη επίσκεψη στον Δήμο Αχαρνών, πραγματοποίησε ο πρέ-
σβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Ζοού Ξιαόλι, το πρωί της 
Τετάρτης 15 Ιουνίου 2016, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού. 

Ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας συνοδευόμενος 
από τη σύζυγο του κα Νινγκ Γι και τον B’ Γραμματέα της πρεσβείας 
κ. Λιάο Γουένταν . Ακολούθησε σύντομη συνάντηση γνωριμίας του 
Δημάρχου Αχαρνών και του πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κίνας στο γραφείο Δημάρχου, ενώ στη συνέχεια ο κ. Ζοού Ξιαό-
λι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους Αντιδημάρχους του Δήμου 
Αχαρνών στη συνεδρίαση που ακολούθησε στην αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ανέφερε ότι ο Δήμος 
Αχαρνών είναι σε πληθυσμό 4ος στην Αττική και 12ος σε όλη την 
Ελλάδα, ενώ με βάση την έκταση του κατατάσσεται 4ος σε όλη την 
Ελλάδα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «η σημαντική πολιτιστική 
κληρονομιά, η εξαιρετική γεωγραφική θέση, ο περιβαλλοντικός 
πλούτος και ο εξαίρετος πληθυσμός της πόλης, φανερώνουν τη 
δυναμική και τις δυνατότητες του Δήμου Αχαρνών».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατί-
ας της Κίνας κ. Ζοού Ξιαόλι, ο οποίος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό για την πρόσκληση, καθώς και για την 
εξαιρετική υποδοχή και φιλοξενία. Ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρα-
τίας της Κίνας εξήρε τον Δήμο Αχαρνών για το γεγονός ότι ήταν 
ο πρώτος Δήμος της «Αμφυκτιονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων», 
που ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του ύστερα από την υπο-

γραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας πάνω από 100 δήμων στην 
Ελλάδα που διαθέτουν Αρχαία Μνημεία. 

Ενδεικτικό του πολύ καλού κλίματος της συνάντησης είναι και το 
γεγονός ότι ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Ζοού 
Ξιαόλι απεύθυνε πρόσκληση στην οικία του προς τον Δήμαρχο 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και τη σύζυγό του, την οποία ο Δήμαρ-
χος αποδέχθηκε με χαρά. 

Ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Ζοού Ξιαόλι συ-
νοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβό επι-
σκέφθηκε την Αρχαιολογική Συλλογή των Αχαρνών, όπου θαύμασε 
τα ευρήματα της συλλογής, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε τον 
Θολωτό Τάφο Αχαρνών. 

Η ενημέρωση του πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για 
την πολιτιστική κληρονομιά των Αχαρνών συμπεριέλαβε και την 
επίσκεψη του στο Ιστορικό Και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών 
όπου θαύμασε τα ευρήματα και κειμήλια της σύγχρονης ιστορίας 
των Αχαρνών. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο πρέσβης της Λα-
ϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Ζοού Ξιαόλι απόλαυσαν τον σύντομο 
περίπατό τους στην κεντρική πλατεία των Αχαρνών και στη συνέ-
χεια ακολούθησε περιήγηση του πρέσβη στην βιομηχανική περιο-
χή των Αχαρνών, στο Ολυμπιακό Χωριό και τους Θρακομακεδόνες. 
Η επίσκεψη του κ. Ζοού Ξιαόλι στον Δήμο Αχαρνών ολοκληρώθηκε 
με το καθιερωμένο γεύμα .
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016 με το Σύλλογο Κρητών Αχαρνών σε δύο βρα-
διές γεμάτες γλέντι, χορό, καλούς μεζέδες και μπόλικο πιοτό. 
Δύο καλοκαιρινές βραδιές γεμάτες Κρήτη, την Παρασκευή 10 
Ιουνίου με τον Μιχάλη Αλεφαντινό και το Σάββατο 11 Ιουνίου, 
με τον Κώστα Σταυρολιδάκη, στον προαύλιο χώρο του 1ου Γυ-
μνασίου Αχαρνών (Λιοσίων & Αριστοτέλους). Τα μέλη και οι φί-
λοι του Συλλόγου, εντός και εκτός Αχαρνών, ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκληση του Δ.Σ. και του προέδρου Μανόλη Μανιδά-

κη, διασκέδασαν, χόρεψα και προπαντός χειροκρότησαν 
τα θαυμάσια χορευτικά το Συλλόγου και της της Εύξεινης Λέ-
σχης Αχαρνών «Ευκλείδης».

Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός, με-
ταξύ άλλων σημείωσε : « Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών εδώ 
και χρόνια προσφέρει τα μέγιστα στη διάδοση και διαφύλα-
ξη της λαϊκής παράδοσης των Κρητών που ζουν στις Αχαρνές. 
Προσφέρει τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο στον 
πολιτιστικό τομέα αλλά και στον κοινωνικό ή τον περιβαλλο-
ντικό. Γενικά έχει να επιδείξει πλούσιο κοινωνικό έργο, όπως 
αιμοδοσίες ή προσφορές αλληλεγγύης, περιβαλλοντικό έργο 
όπως οι δράσεις καθαρισμού της πόλης και φυσικά είναι πάντα 
παρόντες σε κάθε κάλεσμα του Δήμου Αχαρνών». 

 Τα Εγκαίνια της Έκθεσης Χειροτεχνίας πραγματοποιήθηκαν 
την Τρίτη 8 Ιουνίου το απόγευμα στην Αίθουσα Εκθέσεων του 
Δημαρχείου. Ο χώρος ήταν πολύ όμορφα διακοσμημένος με τις 
δημιουργίες που επιμελήθηκαν οι μαθήτριες και ο δάσκαλος 
κ. Σαββάλας Στάθης. Στα Εγκαίνια παρευρέθηκαν η Πρόεδρος 
της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κα. Ναυροζίδου Μαρία - που ήταν ενθουσιασμέ-
νη και δήλωσε την επιθυμία της να παρακολουθήσει η ίδια τα 
μαθήματα- ο Γενικός Γραμματέας κ. Κατσιγιάννης Θανάσης και 
ο κ. Χίος Αναστάσιος. Η Έκθεση παρέμεινε ανοιχτεί μέχρι τις 
11 Ιουνίου.

Η πρόεδρος Μαρία Ναυροζίδιυ το Δ.Σ και μέλη του συλ-
λόγου Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά» βρέ-
θηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στο 
κανάλι Έψιλον. Πάντα με μοναδικό σκοπό να υπενθυμίζουμε 
στην κυβέρνηση πως επιβάλετε να δείξουν πατριωτισμό και εν-
διαφέρον λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους την υπογεννητικότητα και 
την γήρανση του πληθυσμού και τα πολλαπλά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι Τρίτεκνες οικογένειες!!!

Εκατόν τρεις μαθητές/τριες της 
Ε΄και ΣΤ΄τάξης, από σχολεία των 
Αχαρνών, βράβευσε μεταξύ άλλων 
η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 
για την επιτυχία τους στο10ο Δια-
γωνισμό «Μαθηματικά και Παιχνί-
δι», στο πλαίσιο του περιοδικού «Ο 
Μικρός Ευκλείδης». Η τελετή βρά-
βευσης έγινε την Κυριακή 12 Ιουνί-
ου στο αμφιθέατρο του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, σε μια συγκινητική 
ατμόσφαιρα.

Ο Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μα-
θηματικά» που διοργανώνεται κάθε 
χρόνο από την Ελληνική Μαθημα-
τική Εταιρεία, τελεί υπό την αιγίδα 
του υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και πραγματοποιήθηκε 
στις 4 Μαρτίου 2016.

Τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, 
στον Κόκ. Μύλο, επισκέφθηκε ο Δημάρχος Γιάννη Κασσα-

βός, μαζί με τους, Παν. Πολυμενέα Αντιδήμαρχο Τεχν. υπη-
ρεσιών τον Στέργιου Πεδιαδίτη Δημ. Σύμβουλο και τον Γιώργο 
Γιώτη προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ενη-
μερωθούν από τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού παρήρ Μιχάλη 
Τσιρώνη και να διαπιστώσουν τα προβλήματα και παραλήψεις 
γύρο από τον περιβάλλοντα χώρο αλλά και μέσα Ναό.

Κατόπιν της αυτοψίας συναποφασίστηκε η εκ νέου δια-
μόρφωση στον περιβάλλοντα χώρο του ναού ιδιαίτερα δε 
επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης πάνω στην εκ-
πόνηση μελέτης σε σχήμα οφιοειδούς –φιδάκι, ώστε αφενός 
μεν να μειωθούν οι ταχύτητες των οδηγών (αυτοκίνητα-μη-
χανάκια) αποτελούν μεγάλο κίνδυνο ιδιαίτερα τις μέρες των 
μυστηρίων(γάμους- βαφτίσια- κηδείες κ.α).

Παράλληλα η άμεση επιδιόρθωση του σιντριβανιού όπως ( 
στεγανοποίηση-αλλαγή μπέκ- η μηχανισμού -βάψιμο-φύτεμα 
λουλουδιών κλπ ).

Και τέλος η εντός του Ιερού Ναού επισκευή κάποιων έργων 
από την διάβρωση των τοίχων από την υγρασία με αποτέλε-
σμα η σοβάδες που πέφτουν να αποτελούν κίνδυνο της σωμα-
τικής ακεραιότητας των πιστών. Η τοποθέτηση του Δημάρχου 
Γιάννη Κασσαβού αλλά και του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Πο-
λυμενέα ήταν ότι άμεσα θα αρχίσουν οι κατασκευές ιδιαίτερα 
δε του σιντριβανιού …!!!
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Το απόγευμα του Σαββάτου, 11 Ιουνίου, πραγματοποι-
ήθηκε η καλοκαιρινή γιορτή του Βρεφονηπιακού Σταθμού 

και Νηπιαγωγείου, «Ο Κόκκινος Μύλος - Εκπαιδευτική Αγω-
γή», στο αμφιθέατρο του Δήμου Αχαρνών, στον Προφήτη 
Ηλία, στο πλαίσιο του 22ου Παιδικού Φεστιβάλ του Δήμου 
Αχαρνών. Τα παιδιά και οι παιδαγωγοί του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού και Νηπιαγωγείου, μας παρουσίασαν την μουσικο-
χορευτική παράσταση «Αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο και στους Αγαπημένους μας Ηθοποιούς».Ακολούθησε 
η θεατρική παράσταση «Η Λίμνη των Κύκνων». Επίσης ο χαι-
ρετισμός των παιδιών με μοντέρνους χορούς και tango. 

Τέλος ο καλοκαιρινός αποχαιρετισμός του Νηπιαγωγείου 
έγινε με τον Ζωναράδικο - Θρακιώτικο χορό που τον ξεκίνη-
σαν τα παιδιά και τον συνέχισαν οι γονείς τους. 

Τα ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ τη 
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, το από-
γευμα, στο πλαίσιο του 22ο Παι-
δικού Φεστιβάλ, παρουσίασε, στο 
αμφιθέατρο του Δήμου Αχαρνών 
«Μίκης Θεοδωράκης», τη μουσι-
κοχορευτική παράσταση «Καλο-
καίρι με μιούζικαλ». Η παράσταση 
είχε διάρκεια δύο ωρών, τα παι-
διά καταχειροκροτήθηκαν, από 
το κατάμεστο θεατράκι, και ολο-
κληρώθηκε με απονομές επαίνων 
από τον Διευθυντή των Σχολείων 
κ. Θανάση Ζαχόπουλο. 

Συνάντηση γνω-
ριμίας του νέου προ-
ϊσταμένου Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου 
Αχαρνών κ. Παν. Πολυ-
μενέα με τον Διοικητή 
Πυροσβεστικής Ακα-
δημίας Πύραρχο Ιωάν-
νη Σταμούλη. Φαίνεται 
πως η Πολιτική Προ-
στασία ανοίγεται σε 
συνεργασίες με την Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία 

και τους εθελοντές της περιοχής μας και καταρτίζει ουσιαστι-
κό σχέδιο εν όψη της αντιπυρικής περιόδου.

Η Έκθεση πλεκτού από 
τα εικαστικά τμήματα 
της ΔΗΚΕΑ είναι και φέ-
τος γεμάτη από όμορφες 
δημιουργίες πλεκτών 
ρούχων και αξεσουάρ 
ρουχισμού. 

Τα εγκαίνια της έκθε-
σης πραγματοποιήθηκαν 
χθες Δευτέρα 13 Ιουνί-
ου και η έκθεση θα είναι 
ανοιχτή έως και αύριο 
15 Ιουνίου 2016 κατά τις 
ώρες 19:30 - 21:30.

Η «Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ» 
είναι μια δράση κοινωνικής ευθύ-
νης της εταιρείας «ΑΒ Βασιλόπου-
λος», στην οποία συμμετέχουν οι 
εργαζόμενοι της εταιρείας και πραγ-
ματοποιείται εδώ και 5 χρόνια κάθε 
τελευταία Κυριακή του Μάϊου.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, 
εθελοντική Ομάδα 35 υπαλλήλων 
της εταιρείας «ΑΒ», οι οποίοι εργά-
ζονται στα υποκαταστήματα του Δή-
μου Αχαρνών, υπό την καθοδήγηση 
της Διευθύντριας τους κ. Αθανασί-
ας Αμπανάβου και της Προϊσταμέ-
νης κ. Ειρήνη Καίση συνεργάστηκαν 
με το προσωπικό της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής, στη συσκευ-
ασία, τοποθέτηση και αποθήκευση 
προϊόντων στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του Δήμου Αχαρνών, ενώ πα-
ρέδωσαν τρόφιμα και ρουχισμό για 
τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο World TaekwonKids Fest ( 
Παιδικό Φεστιβάλ Ταεκβοντο ) που διοργάνωσε ο Α..Σ. Αχαρνών 
Παλαιολόγος με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τα-
εκβοντο και την μικρή βοήθεια του Α.Ο. Άνω Λιοσίων Ευπυρί-
δαι στο 3ο κλειστό γυμναστήριο Ζωφριάς το Φυλής Σάββατο 
4/6/206. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, καθώς έλαβαν μέρος 34 
σύλλογοι και 600 αθλητές. Ήταν μια γιορτή του αθλητισμού, 
στην οποία συμμετείχαν πολλά μικρά παιδιά, τα οποία εκτός 
από τη χαρά τη συμμετοχής, απέκτησαν και εμπειρίες.



ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 03 Ιουλίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ, 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, 

υπέρ της ανάπαυσης της πολυαγαπημένης μας 

Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς και Θείας 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σάββας και Ελένη Γεωργοπούλου, Μαρία και Χρήστος 

Χριστοφίδης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωστής, Εβελίνα, Κωστής, Φαίη και Σταμάτης

ΤΑ ΑΙΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΛΟΥΤΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Ιουλίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στην Ιερά Μονή Ντάρδιζας στις Αχαρνές, 
για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΦΑΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΦΟΥΣΚΑΡΗ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΡ. ΝΙΚΑ (ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία και Παναγιώτης Αγαπητός, 

 Πολυξένη και Τάκης Βρεττός
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Αθηνά και Ιωάννης, 

 Κατερίνα και Χρήστος, Παντελής 
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ελένη και Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος, 
 Ιωάννα και Κων/νος Χρονάκης, Ευφροσύνη χήρα Αθαν. Σωτήρχου, 

 Κων/νος Νίκας, Φανή Νίκα 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο της Ιεράς Μονής 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 9:30 π.μ.,

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου (Αχαρναί), 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Συζύγου, 

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης Παγώνας (Ρετσινιάρης) 

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Δημήτρης και Ευδοκία Παγώνα, 

Αικατερίνη και Ευάγγελος Ρήγας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ζωή - Παναγιώτα - Χαρά - Ιωάννα 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

Η Οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΛΟΥΤΣΗ 

Κυριακή 5 Ιουνίου 201612

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Ιουλίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό 

Αγίου Βλασίου –Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, 
Πατέρα, Γαμπρού, Αδελφού και Θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΔΙΕΛΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιώργος, Σπύρος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος και Βασιλική Αίελα 
Γεώργιος και Ελένη Κιούση — Γεώργιος και Φωτεινή Λεοντάρη

Μιχάλης και Δήμητρα Χαρίτου 
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: Αικατερίνη χήρα Σπ. Κιούση

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 03 Ιουλίου 2016 και ώρα 9:00 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου, Ντάρδιζας 
(Αχαρναί), υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Χήρα 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΑΡΑ 

ΤΑ ΤΕΚΝΑ : Χρήστος και Σοφία Κατάρα, 
   Βασιλική και Παναγιώτης Μεσίσκλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος και Ελευθερία, Θεόδωρος, Ευαγγελία, Ιωάννης
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: Ναταλία

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

Η Οικογένεια θα προσφέρει καφέ 
και θα δεχθεί συλλυπητήρια στην Ιερά Μονή 

40/ήμερο Μνημόσυνο

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜOΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Ιουνίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜOΣΥΝΟ, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, υπέρ της ανάπαυσης της πολυαγαπημένης μας 
Μητέρα , Γιαγιά , Συννυφάδα και Θεία 

ΦΑΝΗΣ χήρας ΣΠ. ΜΙΧΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτρης Μίχας και Ελένη Παγώνα, 

Αικατερίνη Μίχα,  Ιωάννα Μίχα,  Κώστας Πέππας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σπύρος, Γιάννης

Η ΣΥΝΥΦΑΔΑ ΤΗΣ: Ελένη χήρα Ευάγ. Μίχα
ΤΑ ΑΙΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 9 Ιουλίου 2016 και ώρα 9:30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής της Χελιδονούς 

, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου 

ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΑΡΛΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεανώ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Δημήτριος και Ελένη Σαρλή, Όλγα και Ευθύμιος 

Τσεκούρας, Γεώργιος Σαρλής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Πέτρος Σαρλής

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η Οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην Οικία των,

 οδός Δεκελείας και Γαρδένιας 3 – Αχαρνές 



Ο ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΓΙ-
ΑΝΝΟΥΛΑΣ το γένος ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ που γεννή-
θηκε στη ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ και η 
ΣΙΩΖΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΗΛΙΑ και της ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑΣ το γένος ΛΙΟΛΙΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ µέλλουν 
να έρθουν σε γάµο που θα τελεσθεί στον Ι.Ν Αγ. 
Τριάδος Θρακοµακεδόνων ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

 Ο ΒΑΛΒΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΜΑΡΚΟΥ και της ΘΕΟ-
ΛΟΓΙΝΗΣ το γένος ΒΑΣΑΛΟΥ που γεννήθηκε στη 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ και κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ και η ΜΑΝΕΣΗ ΒΙΟΛΕΤΑ του ΛΟΥΚΑ και της 
ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΚΑΣΙΜΑΚΟΥ που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ µέλλουν να έρθουν σε γάµο που θα τελε-
σθεί στο ΛΑΥΡΙΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΡΟΥΣΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της 
ΑΛΕΞΙΑΣ το γένος ΚΩΣΙΩΡΗ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και 
η ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ το γένος ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗ που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
µέλλουν να έρθουν σε γάµο που θα τελεσθεί 
στο ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΦΥΤΟΖΟΒ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της 
ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ που γεννήθη-
κε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και  η ΠΑΡΧΑΡΙ∆Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ 
που γεννήθηκε στην ΝΙΚΑΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ µέλλουν να έρθουν 
σε γάµο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ το γένος ΜΙΧΑ που γεν-
νήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ∆ΙΕΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ το γένος ΡΑΠΤΗ που 
γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ µέλλουν να έρθουν σε 
γάµο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΧΡΥΣΑΝΘΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και 
της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ το γένος ∆ΡΙΑΓΚΑ που γεννήθη-
κε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ και η 
ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και της 
ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ το γένος ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ που γεννήθη-
κε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στον ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
µέλλουν να έρθουν σε γάµο που θα γίνει στον 
Ι.Ν. Παναγία Παλατιανή Ιλίου – Αττικής

Ο ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ και η ΡΟ-
ΞΑΝΑ ΛΕΟΡΕΝΤΑΝΑ – ΜΠΕΝΕΝΤΟΥΚ της ΣΚΟΥΡ-
ΤΟΥ ΙΟΝΕΛΑ που γεννήθηκε στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε 
γάµο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΜΑΝ∆ΑΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της 
ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΛΑΒ∆Α που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ το γένος ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ που γεν-
νήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στο 
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάµο που θα 
γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι πρώτου ορόφου, στην 
περιοχή Αγίου Αθανασίου. Τηλ, 210 2443258 
και 6973 952838. 4∆149. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. περίπου στο 
κεντρικό Μενίδι, Οδυσσέως 18, στον Ά πρώτο, 
ανακαινισµένο, µε θωρακισµένη πόρτα ασφα-
λείας, διαµπερές, ευάερο και ευήλιο, µε και-
νούρια τέντα, ενοίκιο 250 ευρώ. Τηλ. 210 
2469673, 6973214792.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μονοκατοικία µε αυλή, επί της 
οδού Αγαµέµνονος 66 στις Αχαρνές. Τηλ. 210 
2447469 και 6982 803588. 4∆147. 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 438 τ.µ. εκτός σχεδίου, 
καθαρό από εισφορές, επί της οδού Πλήθωνος 
Γεµιστού και Αριστοτέλους, πλησίον του Σιδηρ. 
Σταθµού, περιφραγνένο, µε εννέα ρίζες ελιές. 
Τηλ. 210 2469824. 4∆147.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών ( Γαλλίδα) µε άδεια διδα-
σκαλίας, παραδίδει µαθήµατα κατ’ οίκον. Τηλ. 
6983 424632. 4∆146.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παρα-
δίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνα-
σίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 
601252. 4∆146. 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ µαθήµατα παραδίδονται από κάτοχο 
c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει 
µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. 
Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10∆147
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χηµεία παραδίδονται από 
έµπειρη καθηγήτρια 30 έτους πείρας. Χαµηλές 
τιµές. Τηλ.: 210 2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Εταιρεία Κοινοχρήστων, Καθαρι-
στές , Καθαρίστριες, οδηγοί και µη, µισθός και 
Ι.Κ.Α. Τηλ. 6945 808080. 4∆149 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια ή καθαριστής µε εµπειρία 
από Συνεργείο Καθαρισµού. Τηλ. 210 8020920 
και 210 8623000. 4∆146. 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαµβάνει την 
διανοµή φυλλαδίων Τηλ 6974962940
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Συν/χος µε µεγάλη πείρα στα 
κλινήρη άτοµα αναλαµβάνει την νοσηλευτι-
κή φροντίδα τους (µπάνιο, περιποίηση κατακλί-
σεων, αλλαγή καθετήρα, ενεσοθεραπεία κ.λ.π) 
ΜΟΝΟ 3-6 µ.µ. (εκτός Σ.Κ) Τηλ 6943025160
ΕΡΓΑΤΗΣ, µε όρεξη για δουλειά, αναλαµβάνει 
τον καθαρισµό και περιποίηση, κήπων, ελεύ-
θερων χώρων, αυλικών χώρων και οικοπέδων. 
Τιµή 20 ευρώ την ηµέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. 
Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σε ευπαθείς οµάδες δηµοτών, 
φυτώρια δένδρων, µεταξύ αυτών και βερυκοκι-
ές. Τηλ. 6974 537283.
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ είδη ένδυσης και υπόδυσης για 
µικρούς και µεγάλους σε αποδεδειγµένα άπο-
ρες και πολύτεκνες οικογένειες. Τηλ. 6974 
537283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Τραπέζι µε τις καρέκλες και Μπουφές 
από καρυδιά. Τηλ. 6977 544575. 4∆146

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Μερσεντές, µε λίγα χιλι-
όµετρα και σε καλή τιµή. Τηλ. 6951 631349. 
4∆146

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Οδός Βαϊου Κρήτης 49 – Αχαρνές -  ΤΗΛ.: 210-2469576 Fax: 210-2464760

 www.perrakistours.gr – e-mail: info@perrakistours.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

• ∆ΕΥΤΕΡΑ 20/6 -ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΝΑΥΠΛΙΟ- ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΑΘΩΝΑ - ΕΙΣΙΤ. 15Ε

• ∆ΕΥΤΕΡΑ 25/7-ΤΡΙΤΗ 26/7 - 2ήµερη εκδροµή ΜΥΚΟΝΟΣ - ΤΗΝΟΣ 
Περιλ/ται διαµονή 1 νύχτα µε πρωινό σε ξενοδοχείο µέσα στη Τήνο, ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια Ραφηνα-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΤΗΝΟΣ-Ραφήνα, µεταφορά από/προς λιµάνι. Εισιτ 120Ε  

• Ενηµερωθείτε για τις µονοήµερες κρουαζιέρες 
Σαρωνικού Υ∆ΡΑ - ΠΟΡΟ -ΑΙΓΙΝΑ /ΑΓΚΙΣΤΡΙ!!!

• Θαλάσσια µπάνια από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 
 πρωί/ κάθε µέρα εκτός Κυριακής 

Πληροφορίες στα τηλ. 210-2469576, 6977625869
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    ∆.Ο. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ 
   ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΣΟΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Καλούµε τα µέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ, την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016, και από ώρας 9.00 

π.µ. έως 7.00 µ.µ., στο χώρο του ∆ηµαρχείου Αχαρνών, να προσέλθουν στην εκλογική διαδικασία 
για την ανάδειξη νέων περιφερειακών οργάνων. Τα όργανα που θα εκλεγούν είναι τα: 

• Σ.Ε. της ∆.Ο. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ & 
• Ν.Ε., ΠΑΣΟΚ Β. Αττικής. 
• Ν.Ε.Κ.Α.Π. ΠΑΣΟΚ Β. Αττικής. 
• Ν.Ε.Ο.Ε. ΠΑΣΟΚ Β. Αττικής.

Σηµ.: Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στα παραπάνω ψηφοδέλτια 
πρέπει να το δηλώσουν ως την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 21.00. 

Η ΣΕ της ∆.Ο. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ
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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

19/6/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 210 2477442

20/6/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210 2467050

21/6/2016 ΤΡΙΤΗ  ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ Λεωφ. 
Καραμανλή 38-40. ΤΗΛ. 210 2446460

22/6/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Λεωφ. Δημοκρατίας 272. ΤΗΛ. 210 2310318
23/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΠΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Αριστοτέλους 50. ΤΗΛ. 210 2466478
24/6/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Πάρνηθος 118 .ΤΗΛ. 210 2403004
25/6/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 
Ηρώων Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 210 2477711

26/6/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος . ΤΗΛ.210 2316737
27/6/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 210 2316673
28/6/2016 ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 47. ΤΗΛ. 210 2402794
29/6/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. ΤΗΛ.210 2316792

30 /6/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ 
Αγίου Διονυσίου 82. ΤΗΛ. 210 2444771

1/7/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥΛΑ 
Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλος .ΤΗΛ. 210 2385253

2/7/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Λ. Θρακομακεδόνων 117. ΤΗΛ.210 2430204
3/7/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Αγ. Κωνσταντίνου 16 .ΤΗΛ. 210 2460251

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 19- 06- 2016 Έως 03 - 07 – 2016



Κυριακή 19 Ιουνίου 2016 15

Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
  Ενδοσκοπήσεις  Παιδο ΩΡΛ  Νευροωτολογία - 

 Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
 Έλεγχος ιλίγγου  Εμβοών 

-Αλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 Θεραπεία Ροχαλητού

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

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

13674

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
MD, ΡHD ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Επιμελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας
tΠιστοποιημένος στον Υπέρηχο Καρδιάς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
t Ειδικευθείς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών.
t Διενεργεί Στεφανιογραφία και Αγγειοπλαστική μέσω της κερκιδικής αρτηρίας (χέρι), 

tΔιαδερμική αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδας.
tΣτο Ιατρείο γίνεται υπέρηχος (triplex) καρδιάς, holter ρυθμού και πιέσεως.

Éáôñåßï : ×áñ. Ôñéêïýðç 197, 14564 ÊçöéóéÜ 
Ôçë. 2130365669 – Êéí. 6998070000 - e-mail: dimitris@damaskos.com

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
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