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Έργα οδοποιίας προϋπολογισμού 
1.100.000 ευρώ στις Αχαρές

Εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου 
Αχαρνών και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Συντήρη-
ση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών» προϋπολογι-
σμού 1.100.000 ευρώ. 

Το έργο αφορά έργα οδοποιίας σε οδούς του Δήμου 
Αχαρνών που έχουν υποστεί σημαντικές φθορές ή/και βλά-
βες, οι οποίες προέρχονται είτε από την κακή ή ανύπαρκτη 
συντήρηση των οδών των τελευταίων ετών, είτε από το απο-
τέλεσμα των αλλεπάλληλων πλημμυρικών φαινομένων στον 
Δήμο Αχαρνών. 

  ΣΕΛ. 3

Λύση στο κτιριακό πρόβλημα 
του 21ου Δημοτικού Σχολείου

Οριστική λύση στο κτιριακό πρόβλημα του 21ου Δημοτικού 
Σχολείου Αχαρνών, δόθηκε από την ΚτΥπ (Κτιριακές Υποδο-
μές ΑΕ) που έχει ενσωματώσει τον ΟΣΚ (Οργανισμό Σχολικών 
Κτιρίων). 

Η μελέτη για το νέο κτίριο του 21ου Δημοτικού Σχολείου 
Αχαρνών προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ έχει ολο-
κληρωθεί και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου 
υπολογίζεται σε 2 έτη. 

    ΣΕΛ. 3

Αποφασισμένη να πατάξει την κάθε μορφή εγκληματικότητας, 
που τα τελευταίο χρόνια παρουσίασε μεγάλη έξαρση, ο Δήμος 
Αχαρνών, με αποτέλεσμα αφ’ ενός οι δημότες να νοιώθουν ανα-
σφάλεια και αφ’ εταίρου η πόλης μας να δυσφημείται πανελλαδι-
κά, από τα απανωτά κρούσματα παραβατικότητας. 

Η αλήθεια είναι πως από την αρχή της θητείας της νέας Δημοτι-
κής Αρχής, ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, ξεκίνησε μια εκστρατεία 
ενημέρωσης και συνεργασίας τόσο με την ΕΛ.ΑΣ, όσο και με την πο-
λιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αποτέλεσμα 
ήταν η επίσκεψη του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ Γιάννη Πανούση, με την 
ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ, να επισκεφθούν το Δήμο μας πραγματοποιώντας 
ευρεία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης. 

Ο τότε Υπουργός υποσχέθηκε εικοσιτετράωση αστυνόμευση, 
γεγονός που ως ένα βαθμό πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο το θέμα 
των χιλιάδων χρηστών που επισκέπτεται καθημερινά τις περιοχές 
Αυλίζα, Άγιο Δημήτριο και Αγία Σωτήρα αντί να μειωθεί, μέρα με 
την ημέρα αυξάνεται. 

Στη συνέχεια έγιναν και άλλες επαφές με την νέα ηγεσία του 
Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. Ακολούθησαν οι επισκέψεις στον Δήμο μας 
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτά-
κη και της αρχηγού της Δημοκρατικής Συνεργασίας Φώφης Γεννη-
ματά. Ενημερώθηκαν και οι δύο για τα θέματα παραβατικότητας και 
διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, και από το Δήμαρχο και από τους 
φορείς της πόλης. Δήλωσαν κατανόηση και συμπαράσταση. Όμως 
οι δημότες δεν είδαν κανένα αποτέλεσμα πλην της εμφανής αστυ-
νόμευσης.

Το περασμένο δεκαπενθήμερο ο Δήμαρχος επισκέφθηκε ξανά τον 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Αναγνωστάκη και συ-
ζήτησαν ξανά το θέμα της πάταξης της παραβατικότητας. 

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2017, ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, 
επισκέφθηκε μεμονωμένο μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ στην περιοχή του Αγί-
ου Δημητρίου και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της επιχείρησης 
από τον Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής 
κ. Δημήτριο Μανιδάκη. 

Ακολούθησε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017, η επίσκεψη του, μαζί 

με κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ σε καταυλισμούς των ΡΟΜΑ Αυλίζας και Αγία 
Σωτήρα, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της κατάστασης που επι-
κρατεί στις περιοχές αυτές και να βρεθούν από κοινού τρόποι, ώστε 
να συνδράμει ο Δήμος Αχαρνών στο επιχειρησιακό έργο της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Δήμαρχος μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων δήλωσε: «Οι 
υπηρεσίες και τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος Αχαρνών είναι πά-
ντα διαθέσιμα, ώστε να συνδράμουμε στο επιχειρησιακό έργο της 
ΕΛ.ΑΣ, σε κάθε περιοχή του Δήμου Αχαρνών. 

Απώτερος σκοπός όλων μας είναι η επιβολή του νόμου χωρίς 
την εφαρμογή οριζόντιων δράσεων που αδικούν πολίτες που δεν 
έχουν σχέση με παραβατικές συμπεριφορές, αλλά με κάθετες 
ενέργειες που έχουν σαν σκοπό να πλήξουν τους παραβατικούς 
και αυτούς που δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία και τις 
δομές της πόλης.

Ο αγώνας κατά της παραβατικότητας στον Δήμο Αχαρνών είναι 
διαρκής και πολυσύνθετος. Στη δύσκολη αυτή διαδικασία πέρα 
από τη συνεχή συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. προτάσσουμε την απο-
φασιστικότητά μας και την επιμονή μας για να έρθει το θεμιτό 
αποτέλεσμα».                           Αναλυτικό ρεπορτάζ στην σελίδα 3

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΣ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σε πρώτη προτεραιότητα το πρόβλημα 
της εγκληματικότητας στον Δήμο Αχαρνών

Πιστοί στο ραντεβού ανθρωπιάς και 
αλληλεγγύης, οι μαθητές, οι γονείς τους, οι 
εκπαιδευτικοί και η διοίκηση του Δημοτικού 
Σχολείου Μοντεσσοριανών και του Γυμνασίου 
«Παιδαγωγική Πρωτοπορία», προσέφεραν 
και φέτος στον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη 
Κασσαβό διατακτικές αγορών που προέρχονται 
από μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν 
από το Χριστουγεννιάτικο Bazaar των 
σχολείων, προκειμένου να αποδοθούν σε 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου 
Αχαρνών. 

Προσφορά ανθρωπιάς και αλληλεγγύης 
από τα Μοντεσσοριανά Σχολεία 

Διαβάστε σήμερα: 
• Στο Μέγαρο Μουσικής τα 10 Χρόνια 
του «Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών»  ΣΕΛ. 7

• Με πλούσιο απολογισμό η βασιλόπιτα 
της ΔΗΚΕΑ - Αχαρνών .  ΣΕΛ. 8

Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές 

7 
ΣΕΛ.
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• Ο καινούργιος Πλανητάρχης προφανώς θα φέρει αλλαγές στο πα-
γκόσμιο οικονομικό και γαιοστρατηγικό στάτους. Όταν ανακατεύεις 
το μαύρο χρώμα με το κόκκινο μας βγαίνει μώβ. Δηλαδή το χρώμα 
του πένθους και της χωματίλας. Σκεφτείτε ένα υπερχρεωμένο κρά-
τος όπως εμείς τι στάση πρέπει να κρατήσουμε στην νέα κατάσταση. 
Όταν δεν μπορείς να χτυπήσεις ένα χέρι, τότε το φιλάς, Δυστυχώς 
και άδικα έτσι είναι η ζωή που ζούμε. Προσαρμογή στον καύσωνα 
και στον χιονιά.
• Είναι πέρα για πέρα ηλίθιο, να προσπαθούμε να αναστήσουμε τους 
δεινόσαυρους του παρελθόντος. Δηλαδή Βασιλιάδες, Ιερείς, Σταλινι-
στές, Ναζί. Ένας πολιτικός που θέλει έντιμα να προσφέρει κάτι χρή-
σιμο στους συμπολίτες τους, πρέπει να επενδύσει στους νέους, όχι 
στην πίστη, αλλά στη γνώση που αποκτούμε, με την έρευνα στα πα-
νεπιστήμια μας, που όλοι την πληρώνουμε με το υστέρημα μας. Ποι-
ος γονιός δεν θέλει, το παιδί του να είναι πιο σωστό, πιο καλύτερο 
από τον ίδιο.
• Η ευεργεσία και η αδικία, είναι αδελφών παιδιά. Για να γίνεις ευ-
εργέτης, δηλαδή να αποκτήσεις πολλά χρήματα, πρέπει να πατήσεις 
επί πτωμάτων. Τότε τα πτώματα αισθάνονται αδικημένα και οι ευερ-
γετούμενοι ευγνώμονες. Δυστυχώς έτσι μας συμβαίνει.
• Κανείς θεωρητικός δεν μπορεί να αλλάξει τους χαρακτήρες των αν-
θρώπων. Έτσι τους φτιάχνει η μητέρα φύση. Μπορούμε όμως, με την 
γνώση και την λογική να μετριάσουμε, την επιθετικότητα, την απλη-
στία, την τάση για κυριαρχία και εκμετάλλευση. Γιατί αυτό που δεν θέ-
λεις να σου κάνουν οι συνάνθρωποί σου, μην το κάνεις πρώτος εσύ.
• Αδικία είναι, να υπερφορολογείς τους εργαζόμενους πολίτες και 
να συντηρείς με το δημόσιο χρήμα τον κομματικό σου στρατό. Πα-
ράλληλα είναι και ηλίθιο γιατί στερώντας την εργασία από τους πα-
ραγωγικούς εργάτες καταστρέφεις την παραγωγή πλούτου, δηλαδή 
την εθνική οικονομία.

• Ούτε ο Θεός συγχωρεί κανέναν, γιατί δεν ανακατεύεται στις ανθρώ-
πινες δουλειές, ούτε οι άνθρωποι συγχωρούν ποτέ κάποιους που τους 
έβλαψαν. Απλά όσο ζούμε ο ένας τρυπάει τον άλλον με αγκάθια και 
όταν πεθάνουμε, ο ένας στέλνει λουλούδια στην κάσα του άλλου. Η 
ανθρώπινη υποκρισία στο μέγιστο.
• Όταν ένας πολιτευτής θέλει να μπει στην βουλή για να μεγαλώ-
σει το εγώ του και όχι να μοιραστεί το εγώ του με τους συμπολίτες 
του, είναι από χέρι φωτεινός απατεώνας. Ο Τσοχατζόπουλος ήθελε 
να κάνει γάμο με την γκόμενα του στα παλάτια των Λουδοβίκων της 
Γαλλίας . Σήμερα είναι στην πραγματικότητα που του ανήκει. Και πό-
σοι άλλοι που δεν γνωρίζουμε.
• Η άγνοια και η φτώχια, γεννούν επαναστάσεις, ακραίες συμπεριφορές 
και συχνά φρικτά εγκλήματα. Όταν τεντώσεις ένα λάστιχο δημιουργείς 
μια αντίθετη δύναμη, μέχρι να επανέλθει σε κατάσταση ηρεμίας. Οπότε 
μην τραβάτε την ζωή μας στα άκρα. Θα σας γίνει μπούμεραγκ. 
• Απεταξάμην την θρησκευτική θεωρία, την κουμμουνιστική θεωρία, 
την ναζιστική θεωρία, αλλά δεν αποτάσσομαι την ανθρώπινη λογική 
που μου έδωσε η μητέρα φύση. Εάν έχεις αντίθετη γνώμη, δεν είναι 
έξυπνο να αλληλοσκοτωθούμε, αλλά να βρούμε τον τρόπο που να 
επιβιώσουμε ειρηνικά όσο μας κρατά η φύση στη ζωή. Το να σκοτώ-
νεσαι για μπούρδες και ψέματα είναι απλά ηλιθιότητα. Χρήσιμη συμ-
βουλή για τον πλανητάρχη, τον Πάπα, τον Στάλιν, τον Χίτλερ.
• Ποτέ μου δεν κατάλαβα τους κομουνιστές όταν λένε ότι το κέρ-
δος είναι κατάρα και στυγνή εκμετάλλευση. Δηλαδή εάν είσαι Γεωρ-
γός, Κτηνοτρόφος ή επαγγελματίας, πρέπει να πουλάς το προϊόν σου 
όσο σου κοστίζει, αλλιώς είναι κατάρα. Εάν το κάνεις αυτό καταλα-
βαίνω, ότι σε δέκα ημέρες θα πέσεις κάτω από την πείνα. Άλλο εί-
ναι να βγάζεις θεμιτό και νόμιμο κέρδος, για να μπορείς να σταθείς 
ζωντανός και όρθιος. Εκτός εάν οι κομμουνιστές και οι αριστεριστές 
στοχεύουν κάπου αλλού. Οι συμπαθείς, κύριος Θεοδωράκης, ο κύρι-
ος Γλέζος, χρειάστηκαν 90 χρόνια της ζωής τους να το καταλάβουν. 
Συμβαίνουν κι αυτά.
• Ο ρομαντισμός έρχεται μετά τον ρεαλισμό. Πρώτα αγωνίζεσαι για 
την επιβίωση και τις ανάγκες σου σε χρήματα. Και εάν σου περισσεύ-
ουν αισθήματα, τότε εκπληρείς και τον ρομαντισμό σου. Αυτή η συμ-
βουλή από εμπειρία, για τους νέους ανθρώπους, για τα παιδιά μας.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

• Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 οι εγγραφές θα πραγματοποι-
ηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του 
υπουργείου Παιδείας , η οποία στάλθηκε προς όλα τα Δημοτικά και 
Νηπιαγωγεία. Το υπουργείο Παιδείας, με την ίδια εγκύκλιο, λόγω 
της αλλαγής στις ημερομηνίες των εγγραφών καλεί τους Διευθυ-
ντές των σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν   για την έγκαιρη ολο-
κλήρωση των διαδικασιών επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο.
• Μια πρώτη προεργασία για τις λίστες της Ν.Δ. γίνεται στο επιτελείο 
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Περιφέρεια Αττικής μετακινείται από 
το Επικρατείας ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου ενώ ακούγονται τα 
ονόματα του «Μητσοτακικού» αντιδημάρχου Ραφήνας Γιώργου Κοκ-
κόλη, του γιου πρώην Δημάρχου Μάνδρας Αρμόδιου Δρίκου, της πο-
λιτικής φίλης του Μάκη Βορίδη, Ευρώπης Κοσμίδου ενώ κατεβαίνουν 
ο δικηγόρος Γιώργος Κώτσηρας και ο πρώην γραμματέας της ΟΝΝΕΔ 
Ανδρέας Τσώκος. 

• Ερώτηση αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών 
Ενημέρωσης Οφειλετών κατέθεσε ο Βουλευτής της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Γιάννης Δέδες, επισημαίνοντας το μέγεθος της κοινω-
νικής αγανάκτησης, αλλά και την αδυναμία των νομοθετικών ρυθ-
μίσεων να εμποδίσουν την καταστρατήγηση του ιδρυτικού νόμου 
λειτουργίας τους, όπως αυτός καταρτίστηκε το 2009.
Ο κ. Δέδες ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
για το συνολικό αριθμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται και 
τις αμοιβές που εισπράττουν για τις υπηρεσίες, αυτές.
• Σε τροποποιήσεις υφιστάμενων καθώς και σε ίδρυση νέων λεωφο-
ρειακών γραμμών προχωρά ο ΟΑΣΑ με στόχο την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση του επιβατικού κοινού στον Δήμο Αχαρνών. Συγκεκριμένα ο 
Οργανισμός αποφάσισε την τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 
724 (Θρακομακεδόνες – Αχαρναί - Ν. Ιωνία) έτσι ώστε να συνδέεται 
πλέον, η περιοχή του Μεσονυχίου (διαμορφωμένος χώρος τέρματος 
των γραμμών Α10-Β10) με την Ν. Ιωνία. Επίσης ιδρύονται δύο νέες 
γραμμές, η 725 και η 726, οι οποίες θα συνδέουν αντίστοιχα την πε-
ριοχή των Θρακομακεδόνων με τις περιοχές του Καράβου και του Με-
σονυχίου.

• Επανασχεδιάστηκε από τον ΟΑΣΑ η λεωφορειακή γραμμή 735 στο 
Ζεφύρι. Μετά τις συνεχείς παρεμβάσεις του Δήμου Φυλής, ο οποί-
ος εξέφρασε την αγωνία του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ υιοθέτησε 
ριζικές αλλαγές στη γραμμή που στοχεύουν, αφενός στην εξυπη-
ρέτηση του κόσμου κι αφετέρου στον περιορισμό των κοινωνικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη. Με το νέο σχεδιασμό η λε-
ωφορειακή γραμμή 735 δεν θα καταλήγει από το σταθμό του Ηλε-

κτρικού Κάτω Πατησίων στο Μενίδι, αλλά στο συντριβάνι των Άνω 
Λιοσίων, απ΄όπου θα επιστρέφει προς τα Κάτω Πατήσια. 
• Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα  της Πέμπτης η συγκρότηση σε 
σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, μετά το 
αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών της 25 Ιανουαρίου 2017. Νέα πρόσω-
πα, παλιές σταθερές αξίες, μόνο χαμόγελα και πολλή όρεξη για δου-
λειά. Με συγκίνηση ο κ. Βασίλης Νίκας, πλέον Επίτιμος Πρόεδρος με 
ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ., εξέφρασε τη χαρά του για την πορεία 
του Συλλόγου και «παρέδωσε τη σκυτάλη» στη νέα μας Πρόεδρο, κα 
Εύα Μπάλλιου.

• Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017,  θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του Συλλόγου στο καταφύγιο Φλαμπούρι της Πάρνηθας! Συνά-
ντηση στις 9 το πρωί στην πλατεία των Θρακομακεδόνων και ανά-
βαση στο καταφύγιο.
• Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:30 το μεσημέρι στην 
ετήσια κοπή πίτας μας στην αίθουσα δεξιώσεων View Hall στην συμ-
βολή των οδών Λεωφ. Καραμανλή 177 & Σχοίνων 2 στις Αχαρνές. Θα 
μας διασκεδάσει η Ηπειρώτικη ζυγιά του εξαιρετικού μουσικού Θοδω-
ρή Γεωργόπουλου.

• Ο Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Οικισμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων μας 
προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 5 
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του συλλόγου. 
Σε περίοπτη θέση το νέο γραφείο της ΔΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών Θρακομακε-
δόνων στην Κεντρική Πλατεία της πόλης μας. Σύντομα θα ενημερω-
θούμε  για την ημερομηνία των εγκαινίων.

• Προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κ. Γιάννη Μπενίση είχε  στις 19.01.2017 
ο βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Δέδες στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρείας. Κατά την διάρκεια της συνάντησης συ-
ζητήθηκαν ζητήματα υδροδότησης που αφορούν στην περιοχή των 
Αχαρνών και ιδιαίτερα την περιοχή των Άνω Αχαρνών, όπου υφί-
στανται πολλά ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης, τα οποία εν πολλοίς ενέ-
χουν κίνδυνο ποιότητας του παρεχομένου αγαθού. 
• Μέσα σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της  πε-
ρασμένης Δευτέρας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, η ομιλία 
του  γνωστού  Ιερέα και συγγραφέα π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο - π. 
Λύβιο ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Άσε με να κάνω λάθος». Ο λόγος 
του π. Χαραλάμπου ζεστός, ανθρώπινος, αληθινός, γεμάτος ελπίδα 
γέμισε τις καρδιές όλων μας. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ 
μεγάλη. Πλήθος κόσμου όχι μόνο από την ενορία μας αλλά και από 
άλλες ενορίες καθώς και Ιερείς παρευρέθηκαν στην ομιλία. 

• Αγριεύει» η ΔΕΗ με τους κακοπληρωτές  Η εταιρία σχεδιάζει 
να λάβει μέτρα προκειμένου να μειώσει τα φέσια, τα οποία πλέ-
ον έχουν αγγίξει το «κόκκινο». Στο πλαίσιο αυτό, απειλεί με μπλακ 
άουτ όλους όσους έχουν χρέη άνω των 1.000 ευρώ και δεν υπά-
γονται σε κάποιο από τα προγράμματα διακανονισμών ληξιπρόθε-
σμων οφειλών.
• Την προσχώρηση του ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ στη Δημοκρατική Συμπαράταξη χαι-
ρέτησε με την παρέμβαση του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολι-
τικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ, το μέλος της επιτροπής και υποψήφιος 
βουλευτής Αττικής Σπύρος Βρεττός. «Κρατάμε αποστάσεις από τη 
Ν.Δ. και τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι από τους πολίτες που μπορεί να εκφράστη-
καν εκλογικά ή να επηρεάζονται σήμερα από αυτά” τόνισε επίσης, 
επισημαίνοντας ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες και επι-
διώκουμε τη δημιουργία του δημοκρατικού και προοδευτικού πόλου 
διακυβέρνησης».

• Έξαρση επιθέσεων σε χρηματοκιβώτια επιχειρήσεων που εδρεύ-
ουν στο δήμο Αχαρνών παρατηρούν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με 
δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου. Ένα από τα δεκάδες περιστατι-
κά έλαβε χώρα πρόσφατα  ξημερώματα όταν διαρρήκτες εισέβαλαν 
στα γραφεία φαρμακοβιομηχανίας στη λεωφόρο Πάρνηθος. Αφού 
έσπασαν την πλαϊνή πόρτα της εταιρίας, ξήλωσαν χρηματοκιβώτιο 
που περιείχε περίπου 2.000 ευρώ, επιταγές και λίρες Αγγλίας. 
• Προσκυνηματική εκδρομή στο Ακραίφνιο Βοιωτίας , στην Ι. Μονή 
της Αγίας Πελαγίας και Ελάτεια Φθιώτιδας , πραγματοποιεί το  Σάβ-
βατο 4 Φεβρουαρίου 2017, η Ενοριακή Δράση του Ιερού Ναού Αγί-
ου Διονυσίου. Πληροφορίες στο inbox και στα τηλ 210-2463144 
6946680701 κ. Μαρία

• Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου  2017 και ώρα 0.00 μ.μ. πραγματο-
ποιείται η κοπή πίτας και ετήσιος χορός του συλλόγου  Θασσαλών 
Αχαρνών. Με ζωντανή μουσική και χορούς από όλη την Ελλάδα....
γλέντι μέχρι το πρωί, στο πολυχώρος View Hall !
• Ενημέρωση από τον Σύλλογο Κρητών . Την Κυριακή 29 Ιανουαρί-
ου, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στις Αχαρνές, μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας, θα τελεστεί μνημόσυνο στην μνήμη του πολυα-
γαπημένου μας δασκάλου των χορευτικών Νίκου Καμπουράκη, που 
τόσο ξαφνικά έφυγε από κοντά μας πριν από 6 μήνες.

• Η μυθιστορηματική βιογραφία το ανεπανάληπτου ερμηνευτή Μι-
χάλη Μενιδιάτη. Ένα πανόραμα του λαϊκού τραγουδιού από τα 
μεταπολεμικά χρόνια μέχρι και τις τελευταίες ανάσες του περασμέ-
νου αιώνα και όχι μόνο. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης μοιράστηκε τέσσε-
ρα χρόνια με τον συγγραφέα Κώστα Μπαλαχούτη για να ξετυλίξει 
τη ζωή και τη δράση του, απ’ το ξεκίνημά του ως Καλογράνης στο 
Μενίδι μέχρι να φτάσει «Πετραδάκι πετραδάκι έως την κορυφή» του 
λαϊκού μας τραγουδιού.Η έκδοση έχει πολυτελή χαρακτήρα και συ-
νοδεύεται από πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό, όπου μαζί 
με τον Μενιδιάτη φιγουράρουν κορυφαίες μορφές του ελληνικού 
τραγουδιού και όχι μόνο.

Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»
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Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 �
Δημοτικές ειδήσεις και ρεπορτάζ 

Έργα οδοποιίας 
προϋπολογισμού 1.100.000 
ευρώ στον Δήμο Αχαρνών

Εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου 
Αχαρνών και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Συντήρη-
ση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών» προϋπολογι-
σμού 1.100.000 ευρώ. 

Το έργο αφορά έργα οδοποιίας σε οδούς του Δήμου 
Αχαρνών που έχουν υποστεί σημαντικές φθορές ή/και βλά-
βες, οι οποίες προέρχονται είτε από την κακή ή ανύπαρκτη 
συντήρηση των οδών των τελευταίων ετών, είτε από το 
αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων πλημμυρικών φαινομέ-
νων στον Δήμο Αχαρνών. 

Η μελέτη του έργου «Συντήρηση και κατασκευή οδών του 
Δήμου Αχαρνών» (αρ. 21/2016 τεχνική μελέτη) έχει εκπο-
νηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών και 
έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών της 30ης 
Ιουνίου του 2016 (αρ. απόφασής 97/2016) 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχαρίστησε τις 
Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, που εργάζονται μεθοδικά 
και εκπονούν ώριμες μελέτες για σημαντικά έργα υποδο-
μής στον Δήμο Αχαρνών προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 
από την Περιφέρεια Αττικής δηλώνοντας τα εξής: 

«Παρόλα τα οικονομικά προβλήματα από χρέη και κακο-
διαχείριση προηγουμένων ετών, ο σχεδιασμός και ο προ-
γραμματισμός των έργων υποδομής για τον Δήμο Αχαρνών 
προχωρά χάρη στον επαγγελματισμό, την κατάρτιση και την 
ευσυνειδησία των Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. Οι υπάλ-
ληλοι και τα στελέχη του Δήμου Αχαρνών έχουν ανταπο-
κριθεί εξαίρετα στην πρόκληση, να καταφέρουμε να υπερ-
κεράσουμε τα οικονομικά προβλήματα, χωρίς να μείνουν 
«πίσω» σημαντικά έργα υποδομής που τόσο ανάγκη έχει ο 
Δήμος Αχαρνών. 

Αναγνωρίζουμε το έργο τους και έχουμε εμπιστοσύνη στις 
Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, οι οποίες σε ένα δύσκολο 
και πιεστικό πλαίσιο καταφέρνουν και εκπονούν ώριμες και 
τεχνικά άρτιες μελέτες για έργα υποδομής προκειμένου να 
χρηματοδοτηθούν ή να εκτελεστούν. Σημαντικός σύμμαχος 
μας σε αυτή την «πορεία» είναι η Πολιτική Ηγεσία και οι Υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας Αττικής , οι οποίοι αναγνωρίζουν και 
υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Δήμου Αχαρνών για να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας». 

Το έργο «Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου 
Αχαρνών» προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ αφορά στη συ-
ντήρηση και ανακατασκευή οδών σε διάφορες περιοχές του 
Δήμου Αχαρνών. Βάσει της τεχνικής μελέτης οι οδοί διακρί-
νονται σε δυο κατηγορίες: 

α) οδοί στις οποίες παρατηρείται πλήρης σχεδόν αποσύν-
θεση του ασφαλτοτάπητα 

β) οδοί στις οποίες παρατηρείται μερική αποσύνθεση του 
ασφαλτοτάπητα. 

Τα χαρακτηριστικά του έργου, είναι τα ακόλουθα:
- Χωματουργικά - Εκσκαφές: Εκσκαφές, ορύξεις, καθαιρέ-
σεις, κατασκευή επιχωμάτων
- Τεχνικά Έργα: Σκυροδέτηση, ανύψωση ή υποβιβασμός 
φρεατίων αγωγών ακαθάρτων, ομβρίων και υδροσυλλο-
γής.
- Οδοστρωσία: Υπόβαση, βάση οδοστρωσίας.
- Ασφαλτικά: Φρεζάρισμα, ασφαλτικές επαλείψεις, ασφαλ-
τικές στρώσεις βάσης-κυκλοφορίας-κυκλοφορίας αστικής 
οδού
- Λοιπές εργασίες σήμανσης: Διαγραμμίσεις οδοστρώματος

Εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ 
κατά της εγκληματικότητας στον Δήμο Αχαρνών

Εκτεταμένη επιχείρηση διενεργούν μονάδες της Ελληνικής 
Αστυνομίας στον Δήμο Αχαρνών στο πλαίσιο επιχειρησι-

ακού σχεδίου για τον περιορισμό της εγκληματικότητας στον 
Δήμο Αχαρνών. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ αποτελούμενες από 
Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) και από 
κλιμάκια της Δημόσιας Τάξης και της Ασφάλειας διενεργούν 
ελέγχους σε καίρια σημεία του Δήμου Αχαρνών σε διαφορε-
τικές ημέρες και ώρες και τις πρώτες ημέρες της υπό εξέλιξη 
επιχείρησης προχώρησαν σε πάνω από 100 προσαγωγές – συλ-
λήψεις. 

Για τη διενέργεια των ελέγχων ήταν ενήμερος από την πρώ-
τη στιγμή ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, έχοντας 
ανοιχτή και διαρκή επικοινωνία, τόσο με τη Διεύθυνση Αστυνο-
μίας Δυτικής Αττικής και τον Ταξίαρχο κ. Δημήτρη Σωτηρόπου-
λο, όσο και με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ και τον Διευθυντή του 
Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Υποστράτηγο Χρήστο 
Δραγατάκη. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός επισκέφθηκε με-
μονωμένο μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ στην περιοχή του Αγίου Δημητρί-
ου και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της επιχείρησης από τον 
Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής κ. 
Δημήτριο Μανιδάκη. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών δήλωσε την ικανοποίηση του για την 
υπό εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στον Δήμο Αχαρνών δη-
λώνοντας τα εξής: «Ο αγώνας κατά της εγκληματικότητας 

στον Δήμο Αχαρνών είναι μακρύς και ιδιαίτερα δύσκολος, οι 
συνεχείς επαφές με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ και την ηγεσία 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν σαν σκοπό να 
αναγάγουν το πρόβλημα της εγκληματικότητας στον Δήμο 
Αχαρνών σε πρώτη προτεραιότητα των αρχών ασφάλειας και 
τάξης και να εξασφαλίσουμε διαρκείς επιχειρήσεις καταστο-
λής και περιορισμού παραβατικών συμπεριφορών. Η συνερ-
γασία μας, τόσο με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, όσο και με τις 
Διευθύνσεις και τα Αστυνομικά Τμήματα που εδρεύουν στον 
Δήμο Αχαρνών είναι συνεχής και αδιάλειπτη και κοινός μας 
στόχος είναι να επανέλθει το αίσθημα ασφάλειας στις συνοι-
κίες και τις γειτονιές του Δήμου Αχαρνών»

Στους καταυλισμούς των ΡΟΜΑ , σε Αυλίζα και Αγία 
Σωτήρα με κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. ο Δήμαρχος Αχαρνών

 

Στους καταυλισμούς των ΡΟΜΑ, βρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών 
κ. Γιάννης Κασσαβός μαζί με κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου 

να γίνει αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στις περιοχές 
αυτές και να βρεθούν από κοινού τρόποι, ώστε να συνδράμει ο 
Δήμος Αχαρνών στο επιχειρησιακό έργο της ΕΛ.ΑΣ. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνοδευόμενος από 
τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη, 
τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θοδωρή Συρι-

νίδη και τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας κ. Στέρ-
γιο Πεδιαδίτη, επισκέφτηκαν γειτονιές και ρέματα στις περιοχές 
των καταυλισμών των ΡΟΜΑ σε Αυλίζα και Αγία Σωτήρα. Επικεφα-
λής της Αστυνομικής συνοδείας ήταν οι Αστυνομικοί Διευθυντές 
Δυτικής Αττικής κ.κ. Μανώλης Δασκαλάκης και Γεώργιος Πουλογι-
αννόπουλος με τη υποστήριξη Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκλήματος (ΟΠΚΕ).

Με αφορμή την επίσκεψη στους καταυλισμούς των ΡΟΜΑ ο Δή-
μαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Οι υπηρεσίες και 
τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος Αχαρνών είναι πάντα διαθέσιμα, 
ώστε να συνδράμουμε στο επιχειρησιακό έργο της ΕΛ.ΑΣ, σε κάθε 
περιοχή του Δήμου Αχαρνών. Απώτερος σκοπός όλων μας είναι η 
επιβολή του νόμου χωρίς την εφαρμογή οριζόντιων δράσεων που 
αδικούν πολίτες που δεν έχουν σχέση με παραβατικές συμπεριφο-
ρές, αλλά με κάθετες ενέργειες που έχουν σαν σκοπό να πλήξουν 
τους παραβατικούς και αυτούς που δημιουργούν προβλήματα στη 
λειτουργία και τις δομές της πόλης. Ο αγώνας κατά της παραβατι-
κότητας στον Δήμο Αχαρνών είναι διαρκής και πολυσύνθετος. Στη 
δύσκολη αυτή διαδικασία πέρα από τη συνεχή συνεργασία με την 
ΕΛ.ΑΣ. προτάσσουμε την αποφασιστικότητά μας και την επιμονή 
μας για να έρθει το θεμιτό αποτέλεσμα». 
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Ποιοι παράγοντες θα κρίνουν το 2017 την 
πορεία στην αγορά ακινήτων

«Μικρό καλάθι» κρατούν και φέτος οι φορείς της αγοράς 
ακινήτων, αναφορικά με τις προοπτικές ανάκαμψης της 
κτηματαγοράς και δη της αγοράς κατοικίας, τη στιγμή που 
οι προοπτικές των επαγγελματικών ακινήτων φαντάζουν 
ελαφρώς θετικότερες.

Στον αντίποδα, οι πιο απαισιόδοξοι, οι οποίοι είναι και 
η πλειονότητα, προειδοποιούν για νέες μειώσεις τιμών, 
έστω και με βραδύτερο ρυθμό απ’ ό,τι το 2016, οι οποίες 

θα μπορούσαν όμως να επιταχυνθούν εκ νέου σε ένα ενδεχόμενο νέας πολι-
τικής, ή/και οικονομικής αποσταθεροποίησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους αναμένεται να αποδειχθεί 
καθοριστικό, καθώς αν επιτευχθεί η ολοκλήρωση της β΄ αξιολόγησης του προγράμ-
ματος, εκτιμάται ότι θα απομακρυνθεί το ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου αβεβαιό-
τητας, ενθαρρύνοντας περαιτέρω επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, τόσο από την 
Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά, ακόμα κι αν επιτευχθεί 
η πολυπόθητη πολιτική και οικονομική σταθερότητα, οι συναλλαγές δύσκολα θα 
σημειώσουν αύξηση από το σημερινό, ιστορικά χαμηλό, επίπεδο στο οποίο έχουν 
βρεθεί, καθώς για άλλη μια χρονιά, όπως συνηθίζεται άλλωστε στην «εποχή των 
μνημονίων», οι φορολογικές αλλαγές επιβαρύνουν το κλίμα, αρχής γενομένης από 
την περίφημη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.

Ανεξάρτητα από τις συνεχιζόμενες φορολογικές μεταβολές, το σημαντικότερο 
στοιχείο για την επανεκκίνηση της αγοράς κατοικίας, τουλάχιστον σε επίπεδο συ-
ναλλαγών, είναι, σύμφωνα με την πλειονότητα των φορέων της αγοράς ακινήτων, η 
ευκολότερη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και η βελτίωση του οικονομικού κλί-
ματος. Η επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά, σε συνδυασμό με την αύ-
ξηση της απασχόλησης και κυρίως, τον περιορισμό της εργασιακής ανασφάλειας για 
όσους ήδη εργάζονται, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την τόνωση της ζήτησης. 

Επίσης, ακίνητα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενοικίασή τους σε 
ξένους επισκέπτες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, αναμένεται να συνεχίσουν 
να εμφανίζουν ζήτηση, γεγονός που θα στηρίξει τις σημερινές αποτιμήσεις τους. 
Σύμφωνα με φορείς της αγοράς, υψηλότερη ζήτηση αναμένεται επίσης να κατα-
γράψουν τα εξοχικά ακίνητα σε δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς.
Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/42358/poioi-paragontes-tha-krinoun-to-2017

Από την Ευρώπη Σ. Κοσμίδη 
Πολιτικό Μηχανικό – Πολιτευτή Ν.Δ. Περιφ. Αττικής

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

Ζητούνται εκλογές !!! ( Γιατί βιάζεσαι, Κυριάκο;)
Δείχνεις να βιάζεσαι Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπου βρεθείς και 

όπου σταθείς ζητάς εκλογές. Ίσως από την αγωνία σου που 
βλέπεις την χώρα με αυτούς στο τιμόνι να οδεύει ολοταχώς 
αντί εξόδου στον πάτο. Έχεις όμως αντιληφθεί ότι έχουν 
στενέψει τα περιθώρια και η δυνατότητα να κάνεις άμεσα 
κάτι που θα ανατρέψει την κατάσταση; Η μεγάλη ζημία των 
Βαρουφάκηδων και των λαϊκιστών που συνεχίζεται, έχει γυρί-
σει την οικονομία και την κοινωνία πάρα πολύ πίσω. Θα χρεια-
στούν ακόμα πολλές μα πάρα πολλές επώδυνες αποφάσεις. 

Είναι λάθος και μάλιστα πολύ μεγάλο να πιστεύεις ότι εσύ 
θα μπορέσεις να ανατρέψεις το κλίμα ηττοπάθειας και μοι-
ρολατρίας της κοινωνίας. Με τα γνωστά μάλιστα πρόσωπα 
που σου επιβάλλουν οι εσωκομματικές ισορροπίες. Ίσως 
πάλι ζητάς εκλογές για να μην τις κάνει ο Τσίπρας επειδή το 
θέλεις εσύ. Ή αν γίνουν να φανεί ότι σύρθηκε σε αυτές από 
σένα. Αυτά αποτελούν σοβαρές δικαιολογίες μέχρι ενός ση-
μείου. Γιατί εκτός του κινδύνου να φανείς γραφικός, κάποιοι 
άλλοι ερμηνεύουν την συνεχή επανάληψη του αιτήματος για 
εκλογές ως ένδειξη πως σε έχει κυριεύσει και εσένα η δίψα 
για ΕΞΟΥΣΙΑ. Η ίδια δίψα που είχαν οι Τσίπρας, Σαμαράς και 
Παπανδρέου. Και αυτό σε αδικεί γιατί σίγουρα δεν φαίνεσαι 
να είσαι σαν και αυτούς.

Καλό είναι όμως να βλέπουμε και πίσω. Μην κάνεις και εσύ 
το ίδιο λάθος που έκαναν κατά κανόνα οι πρώην Έλληνες 
πολιτικοί, να αγνοούν την ιστορία, ακόμα και την πρόσφατη, 
στην οποία είχαν συμμετοχή. Αν κυβερνούσε η λογική και όχι 
η ΑΚΟΡΕΣΤΗ ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ, ο Τσίπρας και οι «σύντροφοι» 
θα άφηναν τον Σαμαρά να κρατήσει ακόμη ενάμιση χρόνο την 
καυτή ΠΑΤΑΤΑ και να βάλει σε κάποια σειρά τα οικονομικά της 
χώρας, όταν γινόταν. Και θα ερχόνταν αυτοί - φαινόταν, όπως 
φαίνεται τώρα για σένα – να το παίζουν αριστεροί. Να ταυτι-
στούν με την ανάπτυξη και να ξοδεύουν το κουμάντο άλλων 
σε δήθεν κοινωνικές παροχές. 

Τα ίδια έπαθε και ο Παπανδρέου στην αρχή και ειδικά ο Σα-
μαράς, που από την δίψα για εξουσία βιάστηκε να διώξει τον 
Παπαδήμο και τους λοιπούς, να χρεωθεί ο ίδιος το δεύτερο 
μνημόνιο με τα ίδια τα πρόσωπα και να καταλήξει στα αζή-
τητα. 

Στερνή μου γνώση να σε είχα πάντα. Αλλά φαίνεται άλλα να 
λέει η λογική και άλλα επιβάλλει η αχαλίνωτη επιθυμία για 
εξουσία. Η αντίληψη «εγώ μπορώ εκεί όπου οι άλλοι απέτυ-
χαν». Είναι εγωιστικό λάθος. 

Στον αντίποδα είναι να το αφήσουμε να συνεχιστεί η κα-
ταστροφή της χώρας από ερασιτέχνες, λαϊκιστές, πολιτικά-
ντιδες; Η απάντηση εδώ είναι εύκολη. Δυστυχώς αυτό δεν 
διορθώνεται ζητώντας εκλογές γιατί είναι απόφαση όλων. 
Εκτός αυτού, όλο και περισσότεροι πολίτες έχουν καταλήξει 
να πιστεύουν ότι αν δεν πιάσουμε πάτο, δεν πρόκειται να 
αντιληφθεί η κοινωνία την κατάσταση. Όσο εξακολουθούν να 
πιστεύουν τόσοι πολλοί πως θα μας σώσουν ψευτοαριστεροί, 
δεν διαφαίνεται προκοπή. Ίσως λοιπόν πρέπει να περιμένεις 
ώστε να αρχίσεις από το μηδέν. Πλησιάζει άλλωστε. 

Καθ’ ότι μια νίκη σήμερα θα είναι πύρρειος και ίσως κάψει 
και σένα. Και είναι άδικο να χρεωθείς τις συνέπειες από τις 
αποτυχίες τους. Οι Τσιπραίοι χρεώθηκαν τις δικές τους επιλο-
γές. Εσύ θα χρεωθείς λάθη άλλων και δεν θα έχεις χρόνο και 
τρόπο να εφαρμόσεις δικές σου πολιτικές. Για όλους, τους 
Τσιπραίους, τους πολιτικούς και Έλληνες γενικά. 

Είναι λάθος να πιστεύεις ότι θα σε αντιμετωπίσουν εσένα 
διαφορετικά επειδή θα εμπνεύσεις εμπιστοσύνη. Χρειάζεται 
χρόνος και μάλιστα πολύς που δεν έχεις. Έκαναν ήδη πολλές 
χάρες σε πολλούς. ΜΗ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΛΟΙΠΟΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΟΥ. Μην 
ξοδεύεις την ελπίδα που σε συνοδεύει. Για σένα και για τη 
χώρα. 

Υ.Γ. Ας είναι τουλάχιστον ειρηνικό το έτος 2017.
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Τους φίλους, εκπροσώπους του Κλήρου και του 
Κοινοβουλίου, τους συνάδελφους του στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, τους εκπροσώπους Φορέων της Το-
πικής Κοινωνίας των Αχαρνών και όλους εκείνους 
που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για την 
ονομαστική του εορτή θέλησε να ευχαριστήσει ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός.

Αξίζει δε να σημειωθεί πως ο Γιάννης Κασσαβός 
έχει καθιερώσει αυτό το κάλεσμα, εδώ και πολλά 
χρόνια, πολύ πριν βρεθεί στο αξίωμα και τη θέση 
του Δημάρχου Αχαρνών. 

Το πλήρες κείμενο με τις ευχαριστίες του έχει ως εξής: 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχα-

ριστεί θερμά όλους όσους τον τίμησαν και του ευ-
χήθηκαν εγκάρδια για την ονομαστική του εορτή.

Στον εορτασμό της ονομαστικής γιορτής του Δη-
μάρχου παραβρέθηκαν:

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας. 

Oι Βουλευτές: Βλάχος Γεώργιος, ΝΔ, Βορίδης 
Μαυρουδής (Μάκης) ΝΔ, Μπούρας Αθανάσιος, ΝΔ, 
Οικονόμου Βασίλης, ΝΔ, Χριστοφιλοπούλου Παρα-
σκευή (Εύη) ΠΑΣΟΚ, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολι-
κής Αττικής κ. Πέτρος Φιλίππου 

Οι Δήμαρχοι: Κηφισιάς, Γεώργιος Θωμάκος, Λαυ-
ρεωτικής, Δημήτριος Λουκάς, Μεγαρέων, Γρηγόριος 
Σταμούλης, Μεταμορφώσεως, Μιλτιάδης Καρπέτας, 
Νέας Ιωνίας Ηρακλής Γκότσης, Ηρακλείου, Νικόλα-
ος Μπάμπαλος, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Γε-
ώργιος Ιωακειμίδης, Ραφήνας - Πικερμίου Βασίλειος 
Πιστικίδης, Σαρωνικού Γεώργιος Σοφρώνης, Φυλής, 
Χρήστος Παππούς Και ο πρώην Δήμαρχος Αγίας 
Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος, Ο Σύμβουλος Επενδύ-
σεων της Πολωνικής Πρεσβείας κ. Miroslaw Gojdz. 

Οι Αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Νομικών Προσώπων 
και Δημοτικών Επιχειρήσεων, Δημοτικοί Σύμβουλοι 
και Τοπικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αχαρνών, ο Γε-
νικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών, καθώς και 
στελέχη της δημοτικής αρχής.

Οι εφημέριοι των Ιερών Ναών του Δήμου 
Αχαρνών: 

Ι.Ν. Παναγίας Σουμελά πάτερ Γρηγόριος Πιγκάλωφ, 

Ι.Ν. Αγίου Πέτρου και Παύλου πάτερ Ευάγγελος 
Λάζος, Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Κάτω Αχαρνών 
πάτερ Μιχαήλ Τσιρώνης, Ι.Ν. Αγίας Τριάδας 
Θρακομακεδόνων πάτερ Λάμπρος Καρίνος, Ι.Ν. 
Παμμέγιστων Ταξιαρχών πάτερ Νικόλαος Πουρ-
σανίδης, Ι.Ν. Αγίας Άννας, Αλέξανδρος Σαμοθρά-
κης, Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου, Σωκράτης 
Παπαγεωργίου Και ο πάτερ Πέτρος Θεοδοσίου.

Επίσης οι: Δημήτρης Καμπόλης, Αντιδήμαρχος 
Δήμου Φυλής και πρόεδρος ΣΥΝ.ΠΑ., Βασίλης Λα-
ζάρου, Δημοτικός Σύμβουλος, Παναγιώτης Τσί-
κλος, Αντιδήμαρχος Δήμου Λαυρεωτικής, Αργύρης 
Αργυρόπουλος, Γεν. Γραμματέας Δήμου Φυλής, 
Τάκης Παπαχρήστος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος 
Αχαρνών, Κώστας Σαββίδης, πρώην Αντιδήμαρχος 
Αχαρνών, Σπύρος Σαββίδης πρώην Αντιδήμαρχος 
Αχαρνών

Ελένη Αβραμίδου, πρώην Δημοτικός Σύμβου-
λος Αχαρνών και πρώην Πρόεδρος του ΚΥΠΕΚΟ, 
Χρήστος Γκίκας, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος 
Αχαρνών, Μιχάλης Νικολακάκος, πρώην πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών .

Και οι: Διοικητής ΑΤ Αχαρνών, κ. Γιώργος Μπου-
τζαρέλης, Διοικητής Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης ΕΛ.ΑΣ. Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Χουζού-
ρης

Διοικητής Δοκίμων Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ., Ταξίαρχος 
κ. Λάμπρος Κατσίφας, Διευθυντής των Μοντεσσο-
ριανών Σχολείων Βαρυμπόμπης, κ. Αθανάσιος Ζα-
χόπουλος, Πρόεδρος του Αχαρναϊκού, κ. Κλήμης 
Κολιός , ο Πρόεδρος ΣΒΒΕΑ, κ. Στάθης Τσελαλίδης, 
Ο Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕΑ Κοσμάς Τζίκας, Ολυμπιονί-
κης, Μπάμπης Χολίδης

Επίσης οι: Βίκυ Έλλιοτ – Πρόεδρος Φιλανθρω-
πικού Σωματείου ΑΡΩΓΗ, Παν. Καζανάς – Πρόε-
δρος Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών, Γιώργος 
Κουλόγιανης – Αντιπρόεδρος Συλλόγου Κατά της 
Εγκληματικότητας, Βασίλης Πετρόπουλος – Πρόε-
δρος Συλλόγου Αγ. Δημητρίου, Μελπομένη Καράλη 
πρόεδρος Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών, Γιώργος 
Αρβανίτης, πρόεδρος Συλλόγου Αγίας Παρασκευής, 
Σταύρος – Σπύρος Κιοκπάσογλου, πρόεδρος Συλλό-
γου Μπόσκιζας, Κική Στάμου, πρόεδρος Συλλόγου 
Αυλίζας, Στέφανος Καμπουράκης, πρόεδρος Σκο-

πευτικού Ομίλου «Πάρνης», Δ.Σ. Ένωσης Γυναικών 
Ολυμπιακού Χωριού, Γιώργος Λιβανός, Πρόεδρος 
Συλλόγου «Αριστοτέλης», Βασίλης Καρυοφυλλίδης 
Δημοσιογράφος Pontos-news.gr, Γιώργος Δαμά-
σκος επιλαχών Βουλευτής , Παναγιώτης Κακουλί-
δης Γεν. Γραμματέας Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αχαρνών

Στην ονομαστική εορτή του Δημάρχου Αχαρνών κ. 
Γιάννη Κασσαβού παρευρέθηκαν ακόμη: οι Νομικοί 
Σύμβουλοι του Δήμου Αχαρνών κ.κ. Θεμιστοκλής 
Μαμάκος, Γιώργος Νικολέρης, Αντωνία Δημητρα-
κοπούλου, Δήμητρα Καψιώτη, Αγγελική Καλογι-
άννη, Γιώργος Καφύρας. Ο Πολιτικός Μηχανικός κ. 
Αλέξανδρος Βησσαράκης, εκπρόσωποι του τοπικού 
Τύπου, Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Στελέχη και 
Υπάλληλοι του Δήμου Αχαρνών. 

Εγκάρδιες ευχαριστίες Γιάννη Κασσαβού για τη θερμή 
ανταπόκριση στο κάλεσμα της ονομαστικής του γιορτής

Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων του Δήμου μας 

Τα παιδιά, οι γονείς, οι εργαζόμενοι και η Διοίκηση του Κέ-
ντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», 
έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα τους, παρουσία του Δημάρ-
χου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού. 

Ο Πρόεδρος της ΑΡΩΓΗΣ κ. Νίκος Γκασούκας μετέφερε τις 
ευχές της Διοίκησης για μια Καλή και Δημιουργική Χρονιά και 
ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αχαρνών και τις Υπηρεσίες του Δή-
μου Αχαρνών, που αποδεικνύουν έμπρακτα την αγάπη τους 
και το ενδιαφέρον τους για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την 
ΑΡΩΓΗ. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχήθηκε σε παι-
διά, γονείς και προσωπικό κάθε χαρά και ευτυχία για το 2017 
και δεν παρέλειψε να επαινέσει το προσωπικό και τη Διοίκηση 
της ΑΡΩΓΗΣ για το γεγονός ότι το κέντρο λειτουργεί υποδειγ-
ματικά και κάθε χρόνο θέτει στόχους για την παροχή υπηρεσι-
ών υψηλών προδιαγραφών στα παιδιά της ΑΡΩΓΗΣ και δήλωσε 
τα εξής: «Οι προσπάθειες του προσωπικού έχουν εδώ και και-
ρό ξεπεράσει τα όρια του επαγγελματισμού και της επαγγελ-
ματικής ευσυνειδησίας και δική μας δέσμευση είναι ότι θα 
πράξουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να στηρίξουμε 
αυτή την προσπάθεια». 

Το καθιερωμένο κομμάτι της Πίτας έκοψε η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ κα Ευαγγελία Πορ-
τοκαλή, η οποία εκτός από τις ευχές της ανακοίνωσε και την 
προσφορά του δώρου από τον σύλλογο, ενώ κομμάτι της Πί-
τας έκοψε εκπρόσωπος των εργαζομένων αλλά και παιδιά της 
ΑΡΩΓΗΣ που έδωσαν τις δικές τους ευχές για το 2017.

Η «οικογένεια» 
της ΑΡΩΓΗΣ έκοψε 

την Πίτα της

 Οριστική λύση στο κτιριακό πρόβλημα του 21ου Δημοτικού 
Σχολείου Αχαρνών, δόθηκε από την ΚτΥπ (Κτιριακές Υποδο-
μές ΑΕ) που έχει ενσωματώσει τον ΟΣΚ (Οργανισμό Σχολικών 
Κτιρίων). 

Η λύση στο κτιριακό πρόβλημα του 21ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Αχαρνών περιλαμβάνει την πρόταση του Δήμου Αχαρνών 
για προσωρινή μετεγκατάσταση του σχολείου σε κτίριο που 
θα κατασκευαστεί εκ νέου και όχι την μεταστέγαση των μα-
θητών σε άλλο σχολείο του Δήμου Αχαρνών μέχρι την κατα-
σκευή του νέου κτιρίου. 

Η μελέτη για το νέο κτίριο του 21ου Δημοτικού Σχολείου 
Αχαρνών προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ έχει ολο-
κληρωθεί και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου 
υπολογίζεται σε 2 έτη. 

Το 21ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών θα μετεγκατασταθεί σε 
νέο κτίριο στην οδό Γιάννη Βλαχογιάννη και σε απόσταση 600 

μ από το υπάρχον σχολείο. Το προσωρινό κτίριο του 21ου Δη-
μοτικού, του οποίου η μελέτη έχει επίσης ολοκληρωθεί, είναι 
προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ και ο χρόνος κατα-
σκευής του υπολογίζεται σε 3 μήνες. 

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, μόλις ολοκληρωθεί 
η διαδικασία ανέγερσης και λειτουργίας του νέου κτιρίου του 
21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, το προσωρινό κτίριο θα 
χρησιμοποιηθεί για να καλύψει κτιριακές ανάγκες στην Σχολι-
κής Κοινότητας του Δήμου Αχαρνών. 

Οι μελέτες και το χρονοδιάγραμμα της μετεγκατάστασης και 
ανέγερσης του νέου κτιρίου παρουσιάστηκε από τον Γενικό 
Διευθυντή έργων κ. Ανδρέα Κάρμη, στον Γενικό Γραμματέα 
του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη και τον Πρόεδρο 
της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών κ. 
Κώστα Καρυδάκη, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της ΚτΥπ. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε την 
ικανοποίησή για την λύση που δόθηκε στο κτιριακό πρόβλημα 
του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών και δήλωσε το εξής:

«Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 21ου Δημοτικού 
Σχολείου Αχαρνών, που σήμερα στεγάζεται σε λυόμενες 
αίθουσες, θα αποκτήσουν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
ένα νέο κτίριο σύγχρονων προδιαγραφών που θα καλύπτει 
πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου, ενώ εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η λύση που προκρίθηκε θα μας 
δώσει επιπλέον λύσεις στην κάλυψη κτιριακών αναγκών 
της Σχολικής Κοινότητας του Δήμου Αχαρνών. Η συνεργα-
σία του Δήμου Αχαρνών με την ΚτΥπ και την πρόεδρο του 
φορέα κα Ιωάννα Κοντούλη είναι απόλυτα αρμονική και 
εύρυθμη και έχει σαν στόχο την κάλυψη των αναγκών σε 
κτιριακές υποδομές της πολυάριθμης Σχολικής Κοινότητας 
τους Δήμου Αχαρνών»

Λύση στο κτιριακό πρόβλημα του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 
με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής 

Αττικής κ. Πέτρο Φιλίππου, τον Δήμαρχο 
Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριο Λουκάς και το 
κ. Παναγιώτη Τσίκλο (δεξιά) Αντιδήμαρχο 

του Δήμου Λαυρεωτικής

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός με τον Βουλευτή ΝΔ κ. Βλάχο 

Γεώργιο (δεξιά), τον επιχειρηματία κ. 
Τζίκα και τον γιό του (στο μέσο)

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός με τον εφοπλιστή κ. Μαρτίνο 

και τη σύζυγό του.

Ο Δήμαρχος 
Αχαρνών 
κ. Γιάννης 
Κασσαβός 
με τον 
Βουλευτή 
της ΝΔ κ. 
Βορίδη 
Μάκη

Ο Δήμαρχος 
Αχαρνών 
κ. Γιάννης 
Κασσαβός με τον 
πρώην Βουλευτή 
και διακεκριμένο 
Ποινικολόγο κ. 
Βασίλη Καπερνάρο

Ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός με τον 
Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη 
Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ. 
Αθηναγόρα
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Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Φε-
βρουαρίου 2017 για όλα τα ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΚΕΑΝ, ΟΑΕΕ, 
Δημόσιο και ΕΤΕΑ). Το Δημόσιο και το ΙΚΑ θα καταβάλλουν τις 
συντάξεις τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017. Ο ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ θα 
καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2017. 

Στο προσκήνιο επανέρχονται τα σενάρια για «φόρο περιουσίας», 
δηλαδή για μια νέα επιβάρυνση που θα επιβάλλεται επί τους συ-
νόλου της περιουσίας των φορολογούμενων. Η δημιουργία του 
ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, ενός «πόθεν έσχες» για όλους 
τους Έλληνες δηλαδή, βάζει τις βάσεις για την κατάργηση μεν 
του ΕΝΦΙΑ αλλά για την υλοποίηση ενός ευρύτερου σχεδιασμού 
εφαρμογής ενιαίους φόρου περιουσίας.

Η λίστα με τις e-αποδείξεις για το 2017 περιλαμβάνει σχεδόν 
τα πάντα. Από τα είδη του σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς 
για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, 
καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, κοινόχρηστα, ασφάλιστρα αυτο-
κινήτου, επισκευές κατοικιών, ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 

Νέα ανατροπή για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς λόγω 
των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων κίνησης και του 
πετρελαίου θέρμανσης. Τα νοικοκυριά αναμένεται να χάσουν σε 
σχέση με πέρυσι έως και 506 ευρώ, καθώς τόσο εκτιμάται η άνο-
δος της ετήσιας επιβάρυνσης.

Τον θεσμό των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, φέρνει με σχετι-
κό νομοθέτημα η Κυβέρνηση, με σκοπό να αντιμετωπίσει τις πρα-
κτικές με τα αποκλεισμένα ειρηνοδικεία, όπου συμβολαιογράφοι 
δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και οι πλειστηριασμοί 
ματαιώνονται. Μάλιστα η σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται, 
αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία τους επόμενους μήνες.

Οι επαγγελματικοί κλάδοι που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κιν-
δύνου φοροδιαφυγής όπως εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, υδραυ-
λικοί και ηλεκτρολόγοι θα είναι οι πρώτοι που θα υποχρεωθούν 
να έχουν POS και να δέχονται πληρωμές με κάρτες μέχρι το τέλος 
Ιουνίου 2017.

Αύξηση της φθηνής μισθωτής εργασίας -με δηλωμένο εβδομα-
διαίο ωράριο κάτω των 20 ωρών και μισθούς χαμηλότερους των 
600 και 500 ευρώ- καθώς και των επιχειρήσεων που απασχολούν 
μικρό αριθμό εργαζομένων κατέγραψε μέσα στον τελευταίο χρό-
νο (Δεκέμβριος ‘15 • Δεκέμβριος ‘16) το υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Παρατείνεται ως την 7 Φεβρουαρίου 2017 η προθεσμία για τη 
υπαγωγή στη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδη-
μάτων διαφόρων κατηγοριών φορολογούμενων που έληγε στις 
23/1/2017.

Με απόφαση της η Ολομέλειάς του, το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγ-
ματική τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές 
σε 3 περιοχές και 8 υποπεριοχές της χώρας. Για δικαίωση των 
θέσεων της ΕΣΕΕ για τη μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση έκανε 
λόγο ο πρόεδρος της Βασίλης Κορκίδης.

Στα 707 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2016 οι ακάλυπτες επιταγές και 
οι απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 275,8 εκατ. ευρώ το 2015, 
γεγονός που σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τα capital controls και 
την επιδείνωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία.

Ολόκληρες τις εισφορές (26,95% για σύνταξη + ασθένεια και 
37,95% όσοι  έχουν υποχρεωτικές «καλύψεις» για επικουρική + 
εφάπαξ) θα κληθούν να καταβάλουν για το εισόδημα που απο-
κτούν από «μπλοκάκι» οι μισθωτοί οι οποίοι απασχολούνται πα-
ράλληλα ως «ελεύθεροι επαγγελματίες» ενώ συγκρούσεις θα 
έχουν και όσοι αυτοαπασχολούμενοι σε 1 – 2 εργοδότες δεν 
καταφέρουν να τους... πείσουν να συμμετέχουν στο κόστος της 
ασφάλισής τους.

Έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, θα πρέ-
πει να καταβάλλονται ηλεκτρονικά ή μέσω τραπεζών ή των ΕΛΤΑ 
οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, αλλά, η παραγραφή των 
οφειλών θα είναι στα είκοσι έτη και των αξιώσεων στα πέντε έτη. 
Σύμφωνα με την απόφαση εφαρμογής του ν. Κατρούγκαλου που 
υπέγραψε η υπουργός Εργασίας Ε. Αχτσιόγλου.

ÌéêñÜ... êáé åíäéáöÝñïíôá
ÅðéìÝëåéá: ÃéÜííçò Íéþñáò 

Σημαντική απόφαση οικονομικής ανακούφι-
σης για τους πέντε συγγενείς δανειολήπτες, 
εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Χανίων. Ειδικό-
τερα, με την υπ. αρ. 444/2016 απόφασή του 

το δικαστήριο δέχθηκε την κοινή αίτηση των πέντε συγγενών για έντα-
ξη τους στο Ν.3869/2010, καθώς σε κάποια δάνεια υπήρξε αλληλε-
ξάρτηση μεταξύ τους (εγγυητές) αλλά και για την μείωση των εξόδων. 
Σημειώνεται, ότι και οι πέντε είχαν κοινή δανείστρια τράπεζα. Το Ειρη-
νοδικείο Χανίων, αφού έλαβε υπόψη του το οικογενειακό τους εισό-
δημα, ρύθμισε τα χρέη των αιτούντων  με ορισμό μηνιαίας καταβολής  
«μηδενικές καταβολές» για  το χρονικό διάστημα των τριών  (3) ετών, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.3869/2010, όπως ισχύει. 

 Εξαίρεσε την εκποίηση της κατοικία τους. Απάλλαξε τον σύζυγο από 
το δυσβάστακτο χρέος των  263.096,05  ευρώ, οριστικά. Υποχρέωσε: 
α) την σύζυγο να καταβάλει στην καθ’ ης πιστώτρια, για τη διάσωση 
της κύριας κατοικίας της το ποσό των 226,26 ευρώ το μήνα, για χρο-
νικό διάστημα είκοσι  πέντε ετών (300 μηνών) β) την χήρα μητέρα για 
την διάσωση της δικής της κατοικίας το ποσό των 215,49 Χ300 και γ) 
τους γονείς της συζύγου 109,50 ευρώ  Χ 180 μήνες, να καταβάλλει 
έκαστος.

 «Μείωσε », το χρέος (α) της δανειολήπτριας  κατά 73%, αφού όφειλε 
251.970 και θα πληρώσει μόνο 67.878 ευρώ για την διάσωση του σπι-
τιού της. (β) για τον σύζυγο κούρεμα  100%, (γ) για την χήρα μητέρα, 
248.721,71 ευρώ, (δ) για τους γονείς της συζύγου κατά 84% σε έκα-
στον  χρωστούσαν 121.969 ευρώ έκαστος και θα πληρώσουν  19.710 
ευρώ έκαστος για την διάσωση του σπιτιού τους.

Συμπερασματικά, η ανωτέρω απόφαση ανακούφισε και τους πέντε 
δανειολήπτες οι οποίοι μπήκαν σε καθεστώς δανειοδότησης, υπό άλ-
λες οικονομικές συνθήκες, όπου η ανεργία δεν είχε λάβει το σημερινό 
εύρος και δεν είχαν γίνει οι περικοπές στις συντάξεις.

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

 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σημαντική απόφαση 
Ειρηνοδικείου 

Χανίων
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Για άλλη μία χρονιά τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Μοντεσσοριανά που 
βρίσκονται στη Βαρυμπόμπη με πρωτοβουλία τους προσέφεραν στον 
Δήμο Αχαρνών μέρος των χρημάτων που συγκέντρωσαν από το Χρι-
στουγεννιάτικο παζάρι τους. 

Μαθητές από το Δημοτικό των Μοντεσσοριανών και το Γυμνάσιο της 
Παιδαγωγικής Πρωτοπορίας επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάν-
νη Κασσαβό συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή κ. Αθανάσιο Ζαχόπουλο 
και παρέδωσαν 2.500€ σε δωροεπιταγές για ενδεείς συμπολίτες μας. 

Την αντιπροσωπεία αποτέλεσαν οι μαθητές: Γούλας Σπύρος από την 
Προσχολική Αγωγή, Μαρή Άσια, Βεμβέτσου Δωροθέα, Λέζνιν Γκλεμπ, 
Μαρμαράς Γιάννης, Μαρμαρά Μαρίνα, Καραγιάννης Αντώνης από το 
Δημοτικό, Χαβιαρόπουλος Γιώργος, Ζουγανέλη Κατερίνα, Ζουγανέλη 
Νεφέλη, Δελλής Ιωάννης, Λιάλιος Νικόλας και Σκουλαρίκης Κλέαρχος 
από το Γυμνάσιο.

Με συγκίνηση ο Δήμαρχος Αχαρνών ευχαρίστησε και συνεχάρη τους 
μαθητές για την πρωτοβουλία τους, καθώς επίσης τους εκπαιδευτι-
κούς και τους γονείς που κατευθύνουν τα παιδιά στον δρόμο της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. 

Τέτοιες κινήσεις ιδιαιτέρως από μικρά παιδιά είναι αξιέπαινες ειδικά 
στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε όλοι μας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τις δωροεπιταγές που παρέδωσαν 
οι μαθητές στον Δήμο Αχαρνών, μέρος των χρημάτων που συγκέντρω-
σαν έχουν παραδοθεί και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γονιών Παιδιών 
με Καρκίνο «Φλόγα» Αχαρνές. 

Στο Μέγαρο Μουσικής τα 10 Χρόνια 
του «Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών»

 Η ολοκλήρωση της ανασκαφής και η πλήρης αποκάλυψη του Αρχαίου 
Θεάτρου Αχαρνών αποτελεί στόχο σειράς εκδηλώσεων και δράσεων για 
την ανάδειξη και προβολή του μνημείου, που πραγματοποιούν η Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, η Κίνηση Πολιτών ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ 
και το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η χθεσινή 
εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα «Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών: 
10 χρόνια από την αποκάλυψη ενός σπουδαίου μνημείου», με ομιλητές 
εκπροσώπους των παραπάνω φορέων και της αυτοδιοίκησης. 

Στην κατάμεστη αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» παραβρέθηκαν, 
μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Πέτρος Φι-
λίππου, η περιφερειακή σύμβουλος, Ιωάννα Τσούπρα και ο δήμαρχος 
Αχαρνών, Γιάννης Κασσαβός.

Στην εκδήλωση ομιλητές ήταν η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων Ανατολικής Αττικής Αναστασία Λαζαρίδου, η οποία μίλησε για τα 
αρχαία μνημεία και τον κοινωνικό ιστό, η Αρχαιολόγος Μαρία Πλάτωνος 
– Γιώτα που επικεντρώθηκε στο θέμα «Η αποκάλυψη του θεάτρου των 
αρχαίων Αχαρνών. Δέκα χρόνια μετά» και ο Ομότιμος Καθηγητής Κλασι-
κής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλειος Λαμπρινουδά-
κης με θέμα «Ο δήμος και το θέατρο». Τον συντονισμό της συζήτησης 
είχε ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» – Πολίτες για τα Αρχαία Θέ-
ατρα Σταύρος Μπένος.

Απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό ο κ. Κασσαβός εξήρε στο πρόσω-
πο του κ Μπένου και της κας Μίχα τις δράσεις και πρωτοβουλίες του 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ. Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι 
η κοινωνία των Αχαρνών από την αρχική αμηχανία, έχει πλέον ωριμά-
σει και συνειδητοποιήσει ότι η πλήρης αποκάλυψη του Αρχαίου Θεά-
τρου Αχαρνών θα αποτελέσει ένα κοσμοϊστορικό γεγονός για τον Δήμο 
Αχαρνών.

Μετά τις διαλέξεις ακολούθησε θεατρικό αναλόγιο, βασισμένο στο 
έργο του Αριστοφάνη «Αχαρνής», σε μετάφραση Λεωνίδα Ζενάκου, 
σκηνοθεσία Κωστή Καπελώνη και μουσική Χρήστου Λεοντή, ο οποίος 
παραβρέθηκε και στην εκδήλωση.Το θεατρικό αναλόγιο συνοδεύτηκε 
μουσικά από το μουσικό σύνολο καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου του 
Δήμου Αχαρνών με τον Θανάση Κατάρα στο φλάουτο, τον Νίκο Μπουρ-
νέλη στο πιάνο, τον Μιχάλη Σωτηράκη στο μπουζούκι και τον Κώστα 
Χατζηγεωργίου στην κιθάρα.

Στο θεατρικό αναλόγιο συμμετείχαν οι ηθοποιοί: Αντώνης Γκρίτσης, 
Γιάννα Μαλακατέ, Νίκος Νίκας, Νίκος Ορφανός, ενώ το Χορό «ανέλα-
βαν» σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου 
Κουν.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε επίσης ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος 
του Δήμου Αχαρνών Στέργιος Πεδιαδίτης και η πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης τους Δήμου Αχαρνών κα Μαρία Ναυροζίδου.

Προσφορά ανθρωπιάς 
και αλληλεγγύης από τα 
Μοντεσσοριανά Σχολεία 
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Με πλούσιο απολογισμό η βασιλόπιτα της ΔΗΚΕΑ - Αχαρνών

Στην κοπή πίτας της ΔΗΚΕΑ, η Πρόεδρος Μαρία 
Ναυροζίδου, αναφέρθηκε αναλυτικά στις δρα-
στηριότητες που πραγματοποιήθηκαν τα δύο 
προηγούμενα χρόνια, αποσπώντας το θερμό χει-
ροκρότημα και συγχαρητήρια όλων καθώς και ιδι-
αίτερα τα επαινετικά λόγια του Δημάρχου Γιάννη 
Κασσαβού. 

Αναλυτικά η ομιλία της Προέδρου της ΔΗΚΕΑ, 
έχει ως ακολούθως:

«Ξεκινήσαμε με τη μεγαλειώδη γιορτή Αγάπης 
με την συμμετοχή των Συλλόγων και με την 
προσφορά των χορηγών υλοποιήσαμε γεύμα για 
όλους και τους ευχαριστούμε. 

• Πλούσιο αποκριάτικο πρόγραμμα για μικρούς 
και μεγάλους. 

• Αφιέρωμα στον μεγάλο μας ποιητή Διονύσιο 
Σολωμό με επίσημο κεντρικό ομιλητή τον κ. Νίκο 
Λυγερό και με τίτλο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». 

• Με επιτυχία συμβάλλαμε στις επετειακές εκ-
δηλώσεις και οργανώσαμε το πανηγύρι της πόλης 
μας «Ζωοδόχου Πηγής» 

• Πραγματοποιήσαμε ημερίδα για το Παιδικό 
Βιβλίο ως καταλύτης μηνυμάτων για το παιδί και 
την αλληλεγγύη.

• Το τμήμα Φωτογραφίας είχε συμμετοχή στο 
Σύνταγμα με θέμα «Τα Ζόμπι και άλλα Πλάσμα-
τα». 

• Πληθώρα Σεμιναρίων στα καλλιτεχνικά Τμή-
ματα, στο Τμήμα Φωτογραφίας, και στο Δημοτικό 
Ωδείο.

• Να σημειώσουμε επίσης τη δημιουργία νέων 
τμημάτων στο Δημοτικό Ωδείο και στα Καλλιτεχνι-
κά έπειτα από απαίτηση των Δημοτών μας. 

• Ετήσια Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου με 
τη συμμετοχή του Νέου Νεανικού Τμήματος Ορ-
χήστρας, η οποία συμμετείχε και σε εκδηλώσεις 
όμορων Δήμων. 

• Συμμετοχή της ΔΗ.Κ.Ε.Α. στο 22ο Παιδικό Φε-
στιβάλ. 

• Με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς 

έλαβε χώρα η καθιερωμένη έκθεση όλων των 
Καλλιτεχνικών Τμημάτων της ΔΗ.Κ.Ε.Α. όπως της 
Ζωγραφικής, Κεραμικής, Πλεκτού, Φωτογραφίας 
κλπ. 

• Κινηματογραφικές προβολές από το τμήμα 
της Φωτογραφίας. 

• Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υλοποιήθηκε 
το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα με μεγάλη συμμετο-
χή των παιδιών μας. 

• Πραγματοποίηση του θεσμού των Σοφόκλει-
ων αποκλειστικά από τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. με την επιτυχή 
οργάνωση των επιλεγμένων θεατρικών παραστά-
σεων μειώνοντας τα έξοδα του Εξωτερικού Καλ-
λιτεχνικού Συνεργάτη. Το όλο εγχείρημα ήταν η 
αφορμή να προσέλθουν πολίτες και από γειτονι-
κούς Δήμους. 

• Για πρώτη φορά διοργανώθηκε από τη 
ΔΗ.Κ.Ε.Α. και την Ελληνική Λέσχη Μπονσάι, Έκ-
θεση η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. 

• Δωρεάν Θεατρικές Παραστάσεις. 
• Με την οργάνωση των Χριστουγεννιάτικων 

Εκδηλώσεων παρείχαμε στους Δημότες μας και 
στα παιδιά μας στιγμές γέλιου και ευχάριστες νό-
τες χαράς.

• Βελτίωση υλικοτεχνικού εξοπλισμού ώστε να 
υλοποιούμε τις εκδηλώσεις χωρίς την επιπλέον 
κοστολογική επιβάρυνση προς την ΔΗ.Κ.Ε.Α. Πα-
ράλληλα στηρίζουμε κάθε αίτημα για ηχητική 
κάλυψη σε σχολεία και ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
Συλλόγων και Ομάδων του Δήμου μας. 

• Βελτιώθηκαν οι συνθήκες υπηρεσιών καθώς 
επίσης και οι λειτουργικοί χώροι των Τμημάτων 
της ΔΗ.Κ.Ε.Α.. 

• Με αφορμή τα 50 χρόνια της Φιλαρμονικής 
για τη στελέχωση με νέο έμψυχο ανθρώπινο δυ-
ναμικό παρέχουμε δωρεάν μαθήματα στα παιδιά 
μας.

• Η άριστη οικονομική διαχείριση, μας παρείχε 
τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε όλα όσα 
προαναφέραμε.

ΔΗΚΕΑ: Πλούσιος απολογισμός δράσεων και εκδηλώσεων 

Το απόγευμα της Κυριακής 15 Ιανουαρίου η Δημοτική Κοινω-
φελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) πραγματοποίησε την 
Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για το Δημοτικό Ωδείο και 

τα Εκπαιδευτικά Καλλιτεχνικά Τμήματα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
του Δημαρχείου. 

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κα. Μαρία Ναυροζίδου ευχαρίστησε τους 
παρευρισκόμενους και είπε τα εξής: «Είναι ιδιαίτερη η χαρά και η ικα-
νοποίησή μου που για ακόμη μια χρονιά μας τιμάτε με την παρουσία 
σας. Η καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας της ΔΗ.Κ.Ε.Α. αποτελεί την αφορμή για να συναντάμε όλους 
εσάς, που με την παρουσία σας τιμάτε την πορεία και την προσπά-
θεια που καταβάλει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών 
προκειμένου να προσφέρει στην πόλη των Αχαρνών. Τη χρονιά που 
αποχαιρετήσαμε πραγματοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις, δραστη-
ριότητες που θεμελίωσαν και έθεσαν τον πήχη των προσδοκιών για 
τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. σε υψηλό επίπεδο. (Δημοσιεύονται σε διπλανή στήλη)

Με τη στήριξη και τη συνεχή βοήθεια του Δημάρχου μας στοχεύ-
ουμε να υλοποιήσουμε τις προσδοκώμενες δράσεις για το 2017 
που έχουμε ήδη προγραμματίσει. Η νέα χρονιά έχει ήδη πάρει το 
δρόμο της. Ωστόσο, οι ευχές είναι πάντα ευπρόσδεκτες και σε αυτό 
το σημείο θέλω να ευχηθώ, σε όλους εσάς ένα Ευτυχές, Παραγω-
γικό και Δημιουργικό 2017. Το 2017 να γίνει η χρονιά της Αναγέν-
νησης και της Διάπλασης των Ηθών και Αξιών, εκείνων, που έχουμε 
ανάγκη για να ξεπεράσουμε την ανθρώπινη - κοινωνική κρίση που 
ταλανίζει τη χώρα μας και δευτερευόντως την οικονομική. 

Άλλωστε, ο πολιτισμός, ως μέγιστη προτεραιότητα, πρέπει να μας 

διέπει όλους μας, δεν εξαρτάται από κανέναν ιδιαίτερο τομέα καλ-
λιτεχνικής έκφρασης, αλλά από την προδιάθεση που επιδεικνύου-
με όλοι μας με την επιθυμία μας να εκφραστούμε μέσω αυτής. Θα 
ευχηθώ σε όλους σας Υγεία Πνευματική, Σωματική και Ψυχική. 

Υγεία για όλους Εσάς και τις Οικογένειές σας» κατέληξε η Πρόε-
δρος Μαρία Ναυροζίδου. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης 
Κασσαβός, οι Βουλευτές της Ν.Δ. Βλάχος Γιώργος & Μπούρας Αθα-
νάσιος, η Περιφερειακή Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Τσούπρα 
Ιωάννα, ο Αντιδήμαρχος Συρινίδης Θεόδ., ο Πρόεδρος της Πρωτ/

θμιας Εκπαίδευσης Καρυδάκης Κώστας, η Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Θρακομακεδόνων Δουρίδα Χρύσα, οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι Κοσμίδου Λουίζα, Γιαννακόπουλος Δημήτρης και Χίος Ανα-
στάσιος, ο Επικεφαλής της Παράταξης Αχαρνέων Ελπίδων Βρεττός 
Σπύρος. 

Στην αρχή της εκδήλωσης μας διασκέδασε η Ορχήστρα της 
ΔΗ.Κ.Ε.Α. με τον Νίκο Μπουρνέλη, τον Μιχάλη Σωτηράκη καιι τον 
Κώστα Αθανασιάδη.

Την σκυτάλη πήρε ο Μάγος και στη συνέχεια μας χόρεψε το παι-
δικό τμήμα των Παραδοσιακών χορών της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 28/1/17-ΚΥΡΙΑΚΗ 29/1/17----2ήμερη εκδρομή 

ΙΑΡΠΔΜΖΘ-ΛΟΜΖ ΠΡΟΤΟΤ 
Ειζιη. 60Ε/άηομο/ Πεπιλ/ηαι μεηαθοπά, 1 διανςκηεπεύζη ζε ξενοδοσείο με ππωινό, πεπιηγήζειρ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           ΠΕΜΠΣΗ 02/2/17------Μονοήμερη  Εκδρομή  

ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Ειζιη. 17Ε/άηομο * Ανασώπηζη με πούλμαν ηο ππωί . 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Κυριακή 05/2/17 

ΞΕΝΑΓΗΗ-ΠΕΡΙΗΓΗΗ   
ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ,ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣΕΡΗ ΠΟΛΗ ΣΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 
Ανασώπηζη ηο ππωί,  μεηαθοπά με πούλμαν, ///Ειζιη. 7Ε / άηομο 

3ΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ(25-27/2/17)                                                                                             

        Α)  3ΖΛΔΡΖ ΔΙΔΡΟΛΖ ΣΟ ΛΠΑΜΙΟ             
Β) 3ΖΛΔΡΖ ΔΙΔΡΟΛΖ ΣΑ ΘΩΑΜΜΘΜΑ-ΕΑΓΟΡΟΧΩΡΘΑ-ΛΔΣΟΒΟ          

Γ) 3ΖΛΔΡΖ ΔΙΔΡΟΛΖ ΣΟ ΛΤΣΡΑ-ΓΤΗΔΘΟ-ΛΟΜΔΛΒΑΘΑ-
ΙΡΟΙΔΔ-  ΛΔΖΜΘΑΙΖ ΛΑΜΖ-ΙΑΚΑΛΑΣΑ                    

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
            *ΟΛΕ ΟΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΠΟΤΛΜΑΝ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017 
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Ενημερωθείτε κάθε μέρα από το Διαδίκτυο στο http://menidiatis.blogspot.gr

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου
Μέσα σε ζεστό και συναδερφικό κλίμα έκοψε την πρωτοχρο-

νιάτικη πίτα του ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αχαρνών την 
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, σ’ έναν καλαίσθητο χώρο στο Τα-
τόι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Μπράφας εκ μέρους 
του Διοικητικού Συμβουλίου καλωσόρισε τους παρευρισκόμε-
νους και τους ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία και τύχη για τους 
ίδιους και τις οικογένειές τους. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο 
Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός ο οποίος αναφέρθηκε 
στις δυσκολίες που κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει ο Δήμος την προ-
ηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας ότι είναι μια ευκαιρία ο δήμος 
ν’ αποκτήσει προοπτική και να μπουν οι βάσεις για μια σύγχρο-
νη πόλη αντάξια της ιστορικότητάς της. Παραβρέθηκαν οι Αντι-
δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι.

Στην κατάμεστη αίθουσα των γραφείων του παραρτήμα-
τος, στον Προφήτη Ηλία, μέλη και επίσημοι αντάλλαξαν ευ-

χές, εκφράζοντας την πίστη τους σ’ ένα καλύτερο αύριο, όσο κι 
αν σε καιρό κρίσης, κάτι τέτοιο φαντάζει ουτοπικό, στην κοπή 
της Αγιοβασιλιάτικης πίτας την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017. Η 
πάντα φιλόξενη πρόεδρος της ΕΓΕ Αχαρνών Λίτσα Αλεξάνδρου 
– Πανά περιέγραψε με διηγηματικό τρόπο όλα όσα διαδραμα-
τίστηκαν κατά την κοπή της πίτας. «Τα καταφέραμε και σήμε-
ρα πάλι, με φάρο την ελπίδα, με τη δική σας στήριξη αντλούμε 

δύναμη να συνεχίσουμε το ταξίδι χωρίς να δώσουμε σε κανέ-
να το δικαίωμα να αλλάξει τη πορεία του. Ευχαριστούμε αυτούς 
που στέκονται κοντά μας, και δείχνουν έμπρακτα ότι στηρίζουν 
κάθε μας προσπάθεια Καλή χρονιά, χρόνια πολλά».

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου 
Αχαρνών και με τις ευλογίες της εκκλησίας, έκοψε την βασιλόπι-

τα του το Λύκειο Ελληνίδων των Αχαρνών το απόγευμα της Κυρι-
ακής 22 Ιανουαρίου 2017. Η διαχρονική Πρόεδρος Νίτσα Βαρελά 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που φρόντισαν ώστε 
να μη λείψει τίποτα από κανέναν. Στην πρόσκληση του Λυκείου 
Ελληνίδων ανταποκρίθηκαν ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσα-

βός, Βουλευτές, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι των 
Αχαρνών καθώς και εκπρόσωποι Κοινωνικών και Πολιτιστι-
κών Φορέων της πόλης. 

Την εκδήλωση κόσμησαν χαρίζοντας νότες Ελληνικής πα-
ράδοσης και λάμψης τα χορευτικά του Λυκείου Ελληνίδων 
Αχαρνών που έδωσαν επί σκηνής τον καλύτερό τους εαυτό 
και χειροκροτήθηκαν με θέρμη. 

Την Πίτα της έκοψε η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 
Αχαρνών στο Γραφείο Κίνησης (γκαράζ), παρουσία του Δημάρχου 
Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης Θεόδωρου Συρινίδη και του Αντιδημάρχου Διοικητι-
κών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Γιώργου Σταύρου. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών τόνισε ότι η Διεύθυνση Καθαριότητας του 
Δήμου Αχαρνών αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές Διευθύν-
σεις του Δήμου Αχαρνών, καθώς αποτελεί τη «βιτρίνα» της πόλης 
και ευχαρίστησε τους εργαζομένους που καθημερινά υπερβαίνουν 
εαυτόν για να καλύψουν την τεράστια έκταση του Δήμου Αχαρνών 
και να ολοκληρώσουν την αποκομιδή απορριμμάτων σε πάνω από 
5.100 κάδους απορριμμάτων και πάνω από 1.200 κάδους ανακύ-
κλωσης (μπλε κάδοι). 

Κοπή πίτας του Συλλόγου Γυναικών Θρακομα-
κεδονων στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδονων όπου 

έλαβε μέρος το Παιδικό Εργαστήρι Έκφρασης και η Χορωδία 
Γυναικών του Συλλόγου. 

Η εφημερίδα «ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ» έκοψε την Πίτα της 
και με την ευκαιρία της εκδήλωσης βράβευσε φορείς και 

πρόσωπα για την κοινωνική τους προσφορά. Μεταξύ των τι-
μηθέντων, ήταν και η δημοτική σύμβουλος Μαρία Ναυροζίδου, 
ως πρόεδρος Τριτέκνων «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ». Φωτο Καλογερά-
κης 

Σε μια ζεστή τελετή το απόγευμα της Τρίτης 
17/01, στις εγκαταστάσεις του 28ου Δημοτικού Σχολείου 

Αχαρνών, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρου, πραγματοποιή-
θηκε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας του εκπαιδευτικού 
– ενταξιακού προγράμματος «Δράσεις υπέρ του παιδιού και 
της οικογένειας Ρομά», που για τέταρτο συνεχόμενο χρόνο 
εκπονείται από την Μητρόπολή μας. 
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Με την είσοδο του νέου έτους 2017, ο Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης μας κ. Αθηναγόρας προσκάλεσε τις κατηχήτριες, 
τους κατηχητές και τα στελέχη του Νεανικού Έργου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως στην καθιε-
ρωμένη Πρωτοχρονιάτικη κοπή Βασιλόπιτας. Η εκδήλωση έγι-
νε την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 6:30 μ.μ. στον Ιερό 

Ναό Αγίας Αικατερίνης Ιλίου.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
χθες η έναρξη των μαθημάτων Ιστορί-

ας «Πολιτική και διπλωματία στη νεότε-
ρη Ελλάδα 1821-1936» από τον εξαίρετο 
καθηγητή Ελευθέριο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ στον 
φιλόξενο χώρο της Βιβλιοθήκης του 
Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων, 
με συνδιοργανωτές την Λαογραφική μας 
Εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και την ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΗ του ΠΚΘ. Την έναρξη των μαθημά-
των κήρυξε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του 
ΠΚΘ κ. Γιάννης Κασσαβός, παρόντων και 
των κ.κ. Γεώργιος Σταύρου, Αντιδήμαρ-
χος Θρακομακεδόνων, ο υποψήφιος Βου-
λευτής με το ΠΑΣΟΚ Σπύρος Κων. Βρεττός 
και η Ελένη Κατάρα, σύμβουλος του Δ.Σ. 
του ΠΚΘ, καθώς επίσης πολλοί συμπολί-
τες μας. 

Στην τελετή κοπής της Αγιοβασιλόπιτας της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιλίου,Αχαρνών και Πετρουπόλεως υπό τον Σε-

βασμιότατο Μητροπολίτη κκ Αθηναγόρα. Διοργανωτής το Κε-
ντρικό Ταμείο Ενοριακής Δράσης της Ιεράς Μητρόπολης μας 
που επιτελεί ένα θεάρεστο έργο στην πόλη μας. Συγχαρητήρια 
σε όλα τα φιλόπτωχα ταμεία της πόλης μας για τον εθελοντι-
σμό και την αλληλεγγύη τους στον συνάνθρωπο!

Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια και την αρμόζουσα ιεροπρέ-
πεια εόρτασε η Εκκλησία Παλαιού Ημερολογίου την Μεγάλη 
Δεσποτική Εορτή των Αγίων Θεοφανείων, η οποία -όπως παρα-
δοσιακά γίνεται κάθε χρόνο- πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά 
με την Συνοδική Τελετή του Αγιασμού των Υδάτων. Χιλιάδες 
πιστοί ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Μητρός Εκκλησί-
ας κατέκλυσαν τον Κεντρικό Λιμένα Πειραιώς δίδοντας θερμό 
και ομολογιακό παρόν. Της Τελετής του Αγιασμού των Υδά-
των προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και 
Σαλαμίνος κ. Γερόντιος, συμμετεχόντων των Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτών, του Ποιμενάρχου μας Αττικής και Βοιωτίας κ. 
Χρυσοστόμου, Ωρωπού και Φυλής κ. Κυπριανού και λοιπών 
Επισκόπων. 

Στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στο 
Δημαρχείο άνω Λιοσίων μέσα σε όμορφο κλί-
μα πραγματοποιήθηκε η κοπή Βασιλόπιτας 
του εξωραϊστικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου 
Παναγίας Κανάλα. Στην εκδήλωση ακούστη-
καν μουσικά, τα μέλη του Ευξείνιου Μουσι-
κού Πολιτιστικού Συλλόγου (Ε.Μ.ΠΟ.Σ) υπό την 
διεύθυνση του καταξιωμένου διδασκάλου Δη-
μητρίου Καρασαββίδη, το τμήμα τής Βυζαντι-
νής & Παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού 
Ωδείου Φυλής, υπό την διεύθυνση του Καθη-
γητού κ. απαδόπουλου Δαυΐδ, το Παιδικό Χο-
ροθέατρο «ΑΜΥΝΑ» Ορέστη Δημητρίου & Βίνας 
Ασίκη, καθώς επίσης και η αξιοζήλευτη πολυ-
φωνική χορωδία του Ορφανοτροφείου θηλέων 
«Η Αγία Τριάδα» Ιλίου Αττικής. 

Στον Αγ. Γεώργιο Αχαρνών λειτούργησε ο Σεβ. 
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθη-

ναγόρας την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 και απένειμε 
οφίκια στους πρεσβυτέρους του ναού. Ο πρόεδρος του Εκ-
κλησιαστικού Συμβουλίου π. Ευάγγελος Κοντογιάννης έλαβε 
το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου, ο π. Γελάσιος το οφφίκιο 
του Σταυροφόρου Οικονόμου και ο π. Κωνσταντίνος το οφφί-
κιο του Οικονόμου.

Μια όμορφη πρωτοβουλία, που έγινε δεκτή με 
πολύ ευχάριστα συναισθήματα από τους μαθητές της ΑΡΩ-

ΓΗΣ και που καταδεικνύει την αγνή αγάπη της στα μικρά 
πλασματάκια, ανέλαβε η το μέλος του Δ.Σ του ΠΚΘ Βίκυ Κα-
ράμπελα- Μίχα. Εξαιρετική μαγείρισσα η ίδια, κάθε εβδομάδα 
θα μεταφέρει εθελοντικά τις γνώσεις και την τεχνική της, στα 
παιδιά του Κέντρου, προσφέροντας τους κυρίως χαρά και ικα-
νοποίηση.

Η πρωτοβουλία της κυρίας Καράμπελα – Μίχα, βρήκε δυναμι-
κό υποστηρικτή στο πρόσωπο του προέδρου της ΑΡΩΓΗΣ Νίκου 
Γκασούκα ο οποίος την έφερε προς συζήτηση στο Δ.Σ., όπου 
και εγκρίθηκε. Μικρά μυστικά και εναλλακτικές λύσεις για να 
γίνουν οι συνταγές πιο νόστιμες ή πιο εύκολες θα μοιράζονται 
στο τραπέζι της ομαδικής δουλειάς και το αποτέλεσμα θα το 

«γεύονται» όλοι μαζί στο τέλος της ημέρας.

Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου ο Σύλλογος του Αγίου Κωνσταντί-
νου Άνω Αχαρνών έκοψε την Πίτα του. Ο Σύλλογος του Αγίου 
Κωνσταντίνου έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στον 
Πολιτισμό και την Κοινωνία των Αχαρνών. Μέσα από πλούσι-
ες και αξιόλογες Πολιτιστικές και Κοινωνικές δράσεις έχει σαν 
στόχο την βελτίωση του βίου των συμπολιτών μας αλλά και 
την προσφορά στον συνάνθρωπο, ενώ το Διοικητικό Συμβού-
λιο και τα μέλη του Συλλόγου είναι πάντα πρόθυμοι σε κάθε 
κάλεσμα Πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών.
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ.,

 40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ , στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί για 

την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα, 

Παππού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΤΡΙΒΕΛΛΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :Ελένη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία και Σταύρος, Κωνσταντίνα και Νικηφόρος, 

 Ιωάννα και Σωτήρης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΓΚΙΚΑ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 09.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου –Αχαρνές, 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Προπάππου, Αδελφού και Θείου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΥΘΟΥΛΚΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα

ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ: Κωνσταντίνα Βυθούλκα, Δέσποινα Παπαπανάγου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτρης, Ειρήνη, Αθηνά, Στυλιανός και Ζήλα

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρναί, για 

την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Πατέρα, Παππού, 

Προπάππου, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΙΜΟΔΕΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη, Γεώργιος και Δήμητρα 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτρης και Ιωάννα, Ιωάννης και Θεοφανή, 

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

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ.,

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, για 

την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού και Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΕΛΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ζαχαρούλα 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος και Ερβίνα, Βασιλική και Κωνσταντίνος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Λεωνίδας, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ., 

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – 

Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας 

Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος και Ελένη, Νικόλαος και Ελένη, 

 Ευαγγελία και Απόστολος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δέσποινα, Ειρήνη, Ιωάννης, Ανδρέας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΓΚΙΚΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΣΑΒΒΑΤΟ 18 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ.,

 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαρνές, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤ. ΓΚΡΙΤΣΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σταυρούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σωτήρης και Δήμητρα Γκρίτση, 

Κωνσταντίνος και Δικαία Γκρίτση

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: Μαρία, Σταυρούλα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ – ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του Ναού 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρνές, για 

την υπέρ ανάπαυση της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, Γιαγιάς, 

Προγιαγιάς και Θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας 
ΑΘ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παρασκευάς Αλεξόπουλος, Μοσχούλα και Θωμάς Κοφίνης, 

Δήμητρα χήρα Κων. Αλεξοπούλου.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασιλική και Δημήτρης , Άννα και Αντώνης

Κωνσταντίνος και Ευανθία , Λαμπρινή και Μιχάλης, Αργυρώ, Βασιλική

ΤΑ ΑΙΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου –Αχαρνές, υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, Αδελφού και Θείου

ΣΤYΛΙΑΝΟΥ ΦΕΙΔΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Σπήλιος και Αγγελική, 

Γιώργος και Παρασκευή, Γιώργος και Ελένη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ. με 
πατάρι 50 τ.μ. στην οδό Καποδιστρίου 
3, Κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου. Τηλ. 
210 2460903 και 6973 523754. 4Δ161.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 
κατάλληλος για Φροντιστήρια, Ιατρεία, 
Γραφεία, κλπ. δίπλα στην Κεντρι-
κή Πλατεία, οδός Καποδιστρίου 3 στις 
Αχαρνές. Τηλ. 210 2460903 και 6973 
523754. 6Δ161. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 13 επί της 
οδού Ρωμυλίας 33 στην περιοχή Νεά-
πολη Αχαρνών, κατάλληλο για Φούρ-
νο, έχει και τις προδιαγραφές και μισές 
εργασίες. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τ.μ. περί-
που στο κεντρικό Μενίδι, Οδυσσέως 
18, στον Ά πρώτο, ανακαινισμένο, με 
θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας, δια-
μπερές, ευάερο και ευήλιο, με καινού-
ρια τέντα, ενοίκιο 250 ευρώ. Τηλ. 210 
2469673, 6973214792.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, με εμπειρία 
και μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – 
Λυκείου, σε Μενίδι – Θρακομακεδόνες. 
Τιμή για Γυμνάσιο 15 ευρώ, Λύκειο 18 
ευρώ. Τηλ. 6972 6953300. 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών, με 18 έτη εμπει-
ρίας, παραδίδεις ιδιαίτερα μαθήματα σε 
παιδιά και ενήλικες. Όλα τα επίπεδε, 
από αρχάριοι τέως προετοιμασία για 
πτυχία. Περιοχές Μύδι και γύρω. Τηλ. 
6976854911 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται από 
κάτοχο c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παρα-
δίδονται από έμπειρη καθηγήτρια 30 
έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 
2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαμβάνει τον καθαρισμό 
σπιτιών και κοινόχρηστων χώρων. Τηλ. 
6994 994349. 4Δ160 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμ-
βάνει την διανομή φυλλαδίων Τηλ 
6974962940
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, ανα-
λαμβάνει τον καθαρισμό και περιποίη-
ση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών 
χώρων και οικοπέδων. Τιμή 20 ευρώ την 
ημέρα. Τηλ. 6972146864 κ. Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σόμπες . Τηλ. 210 
2462553 ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 5 ευρώ η 

καρτέλα . Τηλ. 6976 836287. 10Δ165.

Ο ΜΠΟΤΟΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ και της ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΑΣ το γένος ΣΩΤΗΡΙΟΥ που γεννήθηκε στο 
ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
και η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ το γένος 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν 
σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
&  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : Ρ. Καπετανάκη  8 Αγ. Νικόλαος 29-05-2014, Τ.Κ. : 72100   Αριθμ. Πρωτ. 1885
e-mail :dasilas@apdkritis.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ)

Με την αρίθμ. 1736/28-05-2014 πράξη μας, η οποία εκδόθηκε μετά από αίτηση της Αλεξανδρά-
κη Χρυσούλας κατοίκου Αγίου Νικολάου, κατά την διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79, «Περί 
προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» η έκταση που απεικονίζεται 
στο Φεβρουάριος 2013 συνημμένο και θεωρημένο στην παρούσα πράξη μας τοπογραφικό διά-
γραμμα του μηχανικού Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Τ.Ε. Χριστοφίδη Ευάγγελου κλίμακας 
1:750 συνολικού εμβαδού 28.398,03τ.μ. με στοιχεία περιμέτρου (1,2,3,4,...,26,27,28-1) και (29,30-
31,...,42,43,29) που βρίσκεται στη θέση «Κάλυβος» περιφέρειας Τ.Κ. Κριτσάς του Δήμου Αγίου Νικο-
λάου ως ακολούθως: Τμήμα της έκτασης με στοιχεία περιμέτρου (Α-15-16-17-...-24-25-Β-Γ-Δ-Ε-Α) 
εμβαδού 3.888,36τ.μ. ως Μη δασική έκταση μη εμπίπτουσα στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, 
υπαγόμενη στο άρθρο 3 της παρ. 6 εδ. α του Ν. 998/79.

Τμήμα της έκτασης με στοιχεία περιμέτρου (Α-4-5-6-...-14-15-Α) εμβαδού 3.437,33τ.μ. ως Δασική 
έκταση της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 
του Ν. 3208/2003 και κατατάσσεται στην παρ. 1εδ. ε του άρθρου 4 του Ν.998/79.

Τμήματα της έκτασης με περιμετρικά στοιχεία (1-Δ-Γ-Β-25-26-27-28-1) και (29-30-31-...-40-41-
42-43-29) εμβαδού 16.985,05τ.μ. και 4.087,29τ.μ. αντίστοιχα, ως εκτάσεις Δάσους υπαγόμενες 
στο άρθρο 3 της παρ. 1 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 
3208/2003 κατατασσόμενη στο άρθρο 4 παρ. 1 εδ. ε του Ν. 998/79.

Κατά της παραπάνω πράξης μας, η οποία εστάλη στον οικείο Δήμο Αγίου Νικολάου, για ανάρτηση 
επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού του καταστήματος, επιτρέπονται αντιρρή-
σεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και κάθε φυσικού ή νομι-
κού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον εντός δύο μηνών από της τελευταίας δημοσίευσης της 
κατά οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 998/79, ενώπιον της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 
του άρθρου 10 του Ν. 998/79 Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του Νομού Λασιθίου.

Με την πράξη αυτή δεν θίγονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή Ιδιωτών και δεν 
αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

Ο. Διευθυντής της Δ/νσης Δασών Λασιθίου
Συλλιγάρδος Εμμανουήλ

Δασολόγος

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 25 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, – Αχαρνές, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 
Αδελφής, Γιαγιάς και Θείας

ΕΛΕΝΗΣ Χήρας 
ΘΕΟΦ. 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 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ.,

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Συζύγου, 

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΗΣΤ. 
ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρήστος 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία και Χρήστος, Αικατερίνη και Βασίλης,  

Γεωργία και Γιώργος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος, Γρηγόρης, Λαμπρινή, Ειρήνη, Γιάννης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΛΟΥΤΣΗ 
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Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6972 996421

e-mail : vmatzaraki@gmail.com

Βασιλική Α. Ματζαράκη MD, PhD
Καρδιολόγος

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

Ιωακείµ Α. Αγνιάδης  M.D.
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Επιστ. Συνεργάτης ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

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

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

Τηλ & Fax 210 2403403 
Κιν. 6946 791668

Τηλ.: 698 5861 697

29/1/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αριστοτέλους 200-202 . ΤΗΛ. 210 2477292

30/1/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Δεκελείας 90. ΤΗΛ. 210 2477724

31/1/2017 ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Δεκελείας 10. ΤΗΛ. 210 2460652

1/2/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΑΡΔΑ-ΔΕΔΕ ΕΙΡΗΝΗ 
Αγ. Τριάδος 1. ΤΗΛ. 210 2440487

2/2/2017 ΠΕΜΠΤΗ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ 
Φιλαδελφείας 41. ΤΗΛ. 210 2448787

3/2/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210 2465660

4/2/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Λ. Θρακομακεδόνων 22. ΤΗΛ. 210 2466608
5/2/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 

Παρνηθος 95. ΤΗΛ. 210 2445975
6/2/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αγίας Τριάδας 75 .ΤΗΛ. 210 2442655
7/2/2017 ΤΡΙΤΗ ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 

Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 210 2404494
8/2/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ  ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 210 2442311

9/2/2017 ΠΕΜΠΤΗ  ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 
Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210 2464914

10/2/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210 2476440

11/2/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ  ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αγίου Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211 7000902

12/2/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
Δεκελείας 41. ΤΗΛ. 210 2466690

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 29 - 01 – 2017 Έως 29-02-2017
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 
ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 Blog Απόψεων και ειδήσεων
http://eleftherovima.wordpress.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Απόσπασμα από το 19o Πρακτικό
 Αριθμ. Αποφ.: 305 - Συνεδρίαση της 20-12-2016 

ΘΕΜΑ: «Ακριβής προσδιορισμός θέσης μικροπωλητή & καθορισμός 
εμβαδού (τ.μ.) των ήδη καθορισμένων θέσεων και προσδιορισμέ-
νου ισάριθμου συγκεκριμένου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαί-
θριου στάσιμου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγέλματος Δήμου 
Αχαρνών για το έτος 2017 με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.»

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικο-
νομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
και τις απόψεις των ομιλητών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης κάθε μικροπωλητή. 
Β) Καθορίζει το εμβαδόν (τ.μ.) των ήδη καθορισμένων θέσεων και 
προσδιορισμού ισάριθμου συγκεκριμένου αριθμού αδειών για την 
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγέλ-
ματος Δήμου Αχαρνών για το έτος 2017 με απόφαση της Περιφέ-
ρειας Αττικής ως κάτωθι: 
1. ΣΚΑ ( Σταθμός Προαστιακού Σιδηροδρόμου) – ΠΕ Χαραυγή- Λυ-
κότρυπα, μία θέση επί του πεζοδρομίου στην οδό Φιλαδελφείας, 
νότια της εισόδου του σταθμού και μεταξύ αυτής και της στάσης 
ΟΑΣΑ, με διαστάσεις 1,50Χ1,00 μ., καθώς και μία θέση επί της 
οδού Ανοίξεως στη συμβολή της με την οδό Φιλαδελφείας, όμο-
ρα με το βόρειο τοίχο του σταθμού, με διαστάσεις 1,50Χ2,00μ..
2. Πλατεία Αγ΄. Άννης-ΠΕ Αγ. Άννα, μια θέση δεξιά της εισόδου 
του Καταστήματος (ΚΑΠΗ-ΚΕΠ) όμορα με τον νοτιανατολικό τοίχο 
του, με διαστάσεις 1,50Χ2,00μ..
3. Πλατεία Καράβου-ΠΕ Κ.Μενιδίου, μία θέση δυτικά του διαμορ-
φωμένου σιντριβανιού που βρίσκεται στο κέντρο της Πλατείας, 
σε απόσταση δύο μέτρων (2μ.) από αυτό προς την οδό Αρχ. Θεά-
τρου, με διαστάσεις 1,50Χ2,00μ..
4. Παναγία Σουμελά-ΠΕ Αγ. Πέτρου (ΟΤ 855), μία θέση Βόρεια της 

πλατείας, παρακείμενη της εισόδου του Ναού και στο τέλος της 
πλακοστρωμένης διαμόρφωσης (προς την οδό Σαμψούντος), με 
διαστάσεις 1,50Χ2,00μ..
5. Πλατεία Αγ. Τριάδος-ΠΕ Λαθέα Β΄(ΟΤ 35), μία θέση όπισθεν του 
πεζοδρομίου επί της οδού Αγ. Τριάδος και της στάσης ΟΑΣΑ, με 
διαστάσεις 1,50Χ1,00μ..
6. Μεσονύχι-ΠΕ Μεσονυχίου (ΟΤ 1028)- μία θέση στην Αφετηρία-
Τέρμα λεωφορείων ΟΑΣΑ, επί του πεζοδρομίου της οδού Έλλης 
20, αφήνοντας ελεύθερη δίοδο πεζών τουλάχιστον 0,80μ. με δι-
αστάσεις 1,50Χ1,00μ..
7. Πλατεία Βαρυμπόπης-ΠΕ Βαρυμπόπη, μία θέση εσωτερικά της 
διαμορφωμένης περιτοίχισης και δίπλα στο άνοιγμα που βρίσκε-
ται στην βορειοδυτική πλευρά της πλατείας (έμπροσθεν της Ανε-
μώνης), με διαστάσεις 1,50Χ2,00μ..
8. Πλατεία Χαραυγής –ΠΕ Χαραυγή (ΟΤ), μία θέση επί της διαμορ-
φωμένης ανατολικής εισόδου της πλατείας που βρίσκεται επί της 
οδού Ιωνίας, με διαστάσεις 1,50Χ2,00μ..
9. Πλατεία Αγ. Κων/νου & Ελένης-Κοκ. Μύλος (ΠΕ Λυκότρυπα, ΟΤ 
423), μία θέση βόρεια του Ναού και να γειτνιάζει με το παρτέρι, 
με διαστάσεις 1,50Χ2,00μ..
10. Πλατεία Δημαρχείου-ΠΕ Χαραυγή & Κ.Μενίδι, μία θέση νότια 
επί της Φιλαδελφείας & Μπόσδα, ανατολικά προς τον τοίχο του 
στρατοπέδου, με διαστάσεις 1,50Χ2,00μ. και μία θέση βόρεια επί 
της Μπόσδα, η οποία να γειτνιάζει με το νότιο τοίχο στο θεατράκι, 
με διαστάσεις 1,50Χ2,00μ..
11. Κεντρική Πλατεία –ΠΕ Κ. Μενιδίου, μία θέση νοτιοδυτικά του 
Ι.Ν.Αγίου Βλασίου και να γειτνιάζει με το παρτέρι που βρίσκεται 
δεξιά της εισόδου και μία θέση έμπροσθεν του Λαογραφικού 
Μουσείου και να γειτνιάζει με το κυκλικό παρτέρι, με διαστάσεις 
1,50Χ2,00μ..
Γ) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χαριτίδη Μαρία
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ -
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Αφουξενίδης Θεόφιλος, Βρεττός 
Μιχάλης, Γιαννακόπουλος Δημήτριος, Δασκαλάκης Γεώργιος, Ευ-
θυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία, Ζητούνης Ηλίας, Κοσμίδης Παναγι-
ώτης, Κοσμίδου Λουίζα, Λαζάρου Ιωάννης, Μουκάνης Μαρίνος, 
Ναυροζίδου Μαρία, Παλιούρας Αντώνιος, Παπαδόπουλος Πολύ-
καρπος, Πολυμενέας Παναγιώτης, Ρούσσας Κωνσταντίνος, Σα-
σαρίδης Κωνσταντίνος, Σταύρου Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος, 
Τοπαλίδης Ευστάθιος, Τσάτσης Νικόλαος

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Πρόσκληση 
σε Γεν. Συνέλευση και Κοπή πίτας

 
Η Ι.Λ.Ε.Α. έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει την 

ετήσια Γενική Συνέλευση της, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 
2017. 

Ως είθισται, σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών, η Γε-
νική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την επόμε-
νη Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:30 στα γρα-
φεία του ΕΟΣ Αχαρνών, Φιλαδελφείας 126, μαζί με την 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

Επειδή όπως γνωρίζετε το μοναδικό έσοδο της Ι.Λ.Ε.Α. 
είναι η συνδρομή των μελών της παρακαλούμε όσους 
λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση να προσέλθουν 
στο Μουσείο καθημερινά 9:00-14:00 και Δευτέρα - Τετάρ-
τη - Παρασκευή 18:00 - 21:00 και Κυριακή πρωί 11:00 με 
13:00, ούτως ώστε καταστούν ταμειακώς ενήμεροι. 

Θα σας περιμένουμε

Το Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α.
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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 

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

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 

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 Αρχι-

επ. Τσερνίγκοφ και Οσίου Λαυρεντίου Τσερνίγκοφ.
Οι ευσεβείς Χριστιανοί µπορούν να λαµβάνουν την ευ-

λογία των Αγίων καθηµερινά, αφού ο Ιερός Ναός Παναγί-
ας 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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