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Η µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Παρέµβαση
Οδυσσέα Καµπόλη  

«Απροστάτευτοι από 
παραβατικότητα και διαπλο-
κή οι δηµότες» επισηµαίνει 
µε αφορµή σχόλιο στο 
facebook,  ο επικεφαλής της 
παράταξης ΑΧΑΡΝΕΙΣ ΑΥ-
ΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ  Οδυσσέας Καµπό-
λης, τονίζοντας  ότι, σύντο-
µα, θα λάµψει η αλήθεια για 
τις ευθύνες ορισµένων για τα 
δάνεια και το Παρατηρητή-
ριο. 

Πιο συγκεκριµένα στο κείµενο της δηµοσίευσής του, τονίζο-
νται µεταξύ άλλων τα εξής: 

«Η αλήθεια σύντοµα θα λάµψει για τα... ∆ΑΝΕΙΑ, τις...
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, το...ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ και κυρίως για τις ευ-
θύνες κάποιων.   ∆ιαβεβαιώ ότι η παράταξη «ΑΧΑΡΝΕΙΣ ΑΥΤΟ-
ΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» είναι παρούσα στα δηµοτικά 
συµβούλια µε ουσιαστικές παρεµβάσεις και µε ατέλειωτες ώρες 
αθόρυβης έρευνας/εργασίας για να υποδείξει, µε τις µικρές της 
δυνάµεις, προς κάθε κατεύθυνση την έγκυρη και δίκαιη λύση 
στο οικονοµικό αδιέξοδο του ∆ήµου Αχαρνών, ώστε να µην 
χρεωθούν οι πολλοί και οι αδύναµοι τις αµαρτίες των λίγων 
και... δυνατών (µέχρι χθες). Σε αυτό θα παραπέµψω σε δήλωση 
του ∆ηµήτρη Παπαγγελόπουλου «Μπορώ να σας προαναγγεί-
λω και µια δυσάρεστη έκπληξη που επιφυλάσσω στους φορο-
φυγάδες και στους εκπροσώπους της διαπλοκής στο άµεσο µέλ-
λον». Έπεται συνέχεια...

Ενηµερωτική συνάντηση   µε  τον  
νέο ∆ιευθυντή Αστυνοµίας ∆υτ. Αττικής                  ΣΕΛ. 3 
Σύµβαση χρηµατοδότησης των έργων 
του Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα                ΣΕΛ. 3

Σε έντονους ρυθµούς η «ΑχαρΝΕΩΝ 
Ελπίδα»  και  ο  Σπύρος  Βρεττός                                         ΣΕΛ. 7

Επιχείρηση κατεδαφίσεων
και καθαρισµού
του ∆ήµου Αχαρνών
στην Αυλίζα
Σε ευρεία επιχείρηση κατεδαφίσεων και 
καθαρισµού, προχώρησαν οι Υπηρεσίες 
του  ∆ήµου Αχαρνών στην περιοχή της 
Αυλίζας, µε τη συνδροµή Αστυνοµικών 
δυνάµεων από το Α.Τ. Αχαρνών και Οµά-
δων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήµα-
τος (ΟΠΚΕ).  
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∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σ την απόφαση του ∆ηµάρχου Γιάννη 
Κασσαβού να συγκρουστεί µε µικρο-
φιλοδοξίες και συµφέροντα αποδί-
δουν στενοί του συνεργάτες το σκηνι-

κό τεχνητής έντασης που επικρατεί τις τελευταί-
ες µέρες στα αυτοδιοικητικά των Αχαρνών.

Το περιβάλλον του Κασσαβού επισηµαίνει ότι το 
σκηνικό αυτό υποδαυλίζουν απόµαχοι αυτοδιοικητι-
κοί, που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν την προ-
νοµιακή τους µεταχείριση από το ∆ήµο ή την Πολιτεία 
υπό µορφή ενοικίων ή άλλων ανταλλαγµάτων.  Προ-
σθέτει ακόµα ότι το συντηρούν, έντεχνα, συκοφαντώ-
ντας, συστηµατικά, τη σηµερινή διοίκηση του ∆ήµου 
ή τροφοδοτώντας τις προσωπικές φιλοδοξίες δηµοτι-
κών παραγόντων µικρότερης εµβέλειας.

Μοναδικός στόχος να δηµιουργήσουν τις συνθήκες επιστροφής των 
πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση. «Μια κατάστασης αντίθετης 
µε τα συµφέροντα της µεγάλης πλειοψηφίας των δηµοτών» επισηµαί-
νουν. Χαρακτηριστικά αναφέρουν, ότι ο σηµερινός ∆ήµαρχος, παρά το 
γεγονός ότι προεκλογικά είχε χλευαστεί, µείωσε τα δηµοτικά τέλη στις 
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, στα φτωχά νοικοκυριά και στις µικρές επι-
χειρήσεις, σε βάρος των supermarkets και των µεγάλων επιχειρήσεων. 
Εξοικονόµησε σηµαντικά ποσά ξενοικιάζοντας χώρους και µείωσε τα 
µισθώµατα αυτών που θεωρήθηκαν αναγκαίοι. Οργάνωσε αυτοδύναµη 
Κοινωνική Υπηρεσία, µε κοινωνικό παντοπωλείο. Ανανέωσε τις υπάρ-
χουσες κοινωνικές δοµές χρησιµοποιώντας στελέχη του ∆ήµου κι όχι 
αµειβόµενους εξωτερικούς συνεργάτες. «Έκανε, στην κυριολεξία, πράξη 
την αλληλεγγύη» τονίζουν.

Προσθέτουν επίσης ότι, παράλληλα µε την κοινωνική πολιτική ο 
Κασσαβός προχώρησε στην εξυγίανση των οικονοµικών του ∆ήµου που, 
όπως ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε, οι προηγούµενες διοική-
σεις έφεραν στο χείλος του γκρεµού µε τα αλόγιστα δάνεια.

Ιδιαίτερη έµφαση δίνουν στην προσπάθεια της σηµερινής διοίκησης 
για την καταπολέµηση της παραβατικότητας, αρχής γενοµένης από το 
µνηµόνιο συνεργασίας µε την Ελληνική Αστυνοµία που είχε ως απο-
τέλεσµα την ενίσχυση της αστυνοµικής παρουσίας στο ∆ήµο Αχαρνών 

και την εξασφάλιση µισθώµατος από την Αµυγδαλέ-
ζα. Επισηµαίνουν ακόµα τις καθηµερινές συνεργασί-
ες του ∆ηµάρχου µε τους Υπουργούς ή το Γενικό 
Γραµµατέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
και τους αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. Μέ-
χρι και την καθηµερινή του παρουσία στις υποβαθµι-
σµένες από την παραβατικότητα συνοικίες, αλλά και 
την κατεδάφιση αυθαιρέτων παραπηγµάτων.

Στον τοµέα των έργων αναφέρουν ως παραδείγ-
µατα την πολιτική βούληση για την ανάπλαση της κε-
ντρικής πλατείας, έργο χαµηλού κόστους αλλά εξαι-
ρετικής σηµασίας που περίµεναν για πολλά χρόνια οι 
δηµότες των Αχαρνών. Την πεζοδρόµηση και φωτα-
γώγηση της οδού Παγκάλου, την ασφαλτόστρωση 

της Αριστοτέλους και τα έργα µε την Περιφέρεια Αττικής:
● την επισκευή των σχολείων (1.350.000  ευρώ)
● την αποχέτευση Κόκκινου Μύλου (1.850.000 ευρώ)
● τον εκσυγχρονισµό των Παιδικών Χαρών (600.000 ευρώ) 
● την οδοποιία (4.100.000 ευρώ)
● τη µελέτη για επισκευή του γηπέδου του Αχαρναϊκού (200.000 ευρώ)

Εξασφάλισε επίσης χρηµατοδότηση για κοινωνικές δοµές 
(1.500.000 ευρώ), λειτούργησε τον  Παιδικό Σταθµό της Αγριλέζας, κα-
θιέρωσε έναν θεσµό για την πόλη την Ανθοκοµική Έκθεση στους Θρα-
κοµακεδόνες. 

«Η επικέντρωση του ∆ηµάρχου στην αναπτυξιακή προσπάθεια τον 
αφήνει παγερά αδιάφορο στα µικροπολιτικά παιγνίδια ορισµένων. Ξέρει 
πολύ καλά ότι οι δηµότες αξιολογούν το έργο κι όχι τις ίντριγκες στις οποί-
ες έχουν συνηθίσει ορισµένοι. Κι αυτό ζητά από τους συνεργάτες του: Να 
δουλεύουν σκληρά και να µη σπαταλούν χρόνο σε αντιπαραθέσεις ή 
ανώφελες συζητήσεις» υπογραµµίζουν και προσθέτουν ότι η φιλοσοφία 
του ∆ηµάρχου συµπυκνώνεται σε µια φράση.

«Εµείς δουλεύουµε και οι δηµότες θα µας επιβραβεύσουν το 
2019. Όπως θα καταδικάσουν αυτούς, που ενώ φέρουν τεράστιες ευ-
θύνες για την κατάντια της πόλης, όχι µόνο παριστάνουν τις αθώες 
περιστερές, αλλά υπονοµεύουν την προσπάθεια εκείνων που πασχί-
ζουν να διορθώσουν τα διαχρονικά λάθη τους».

«ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΠΟΜΑΧΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΕΣ 
ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ»

ΚΑΣΣΑΒΟΣ: ∆ουλεύουµε και
ο Λαός θα µας επιβραβεύσει το 2019

ΣΕΛ. 3
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος  7ο  

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

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

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

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

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

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

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

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου l Τηλ. 6937 426761

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

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

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

Ετήσιες Συνδρομές: 
Ιδιώτες: 25 € l Σύλλογοι: 25 € l 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

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Καμιά θεωρία και καμιά ιδεολογία δεν μπορεί να αλλάξει 
την φύση των ανθρώπων γιατί έτσι μας  κατασκευάζει η 

μητέρα φύση. Ποιος μπόρεσε ποτέ να εξαλείψει, τον άπληστο, 
τον κλέφτη, τον εκμεταλλευτή, τον τοκογλύφο, τον φονιά, ή 
τον ρομά. Αντί να  λιθοβολούμε τους εαυτούς μας, εξυπνότε-
ρο είναι να μάθουμε να χειριζόμαστε 
τους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορεί ή 
θα μπορέσει να αλλάξει την λειτουργία 
της μητέρας φύσης.

Ένας άνθρωπος χορτάτος, μπορεί να 
λειτουργήσει ψύχραιμα και λογικά. 

Ένας πεινασμένος άνθρωπος λειτουργεί κά-
τω από την πίεση του στομάχου του, κάτω 
από την βιολογική πίεση και  εν θερμώ, οπό-
τε η  κρίση του δεν είναι απόλυτα φυσιολογι-
κή. Πρώτα αγωνιούμε για την επιβίωση και 
μετά σκεπτόμαστε τα άλλα προβλήματα. Γι’ 
αυτό και σε περιόδους κρίσης τροφής, αυξά-
νεται η παραβατικότητα και η εγκληματικό-
τητα. Εγώ ο Ρομά ζω από την επαιτεία και την 
ζητιανιά. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν να 
μου δώσουν αναγκάζομαι να κλέβω. 

Το κάπνισμα σκοτώνει.  Ποιος δεν 
το γνωρίζει αυτό. Όμως δεν πεθαί-

νουν όλοι οι άνθρωποι από την ίδια αι-
τία! Άλλος  φεύγει από εγκεφαλικό, άλλος από καρδιά, άλλος 
από στομάχι και έντερο, άλλος από συκώτι ή από τα υδραυλι-
κά του. Μα και το λίπος και το αλάτι και η ζάχαρη σκοτώνουν. 
Έτσι είμαστε  οι άνθρωποι και κανείς δεν μπορεί να μας αλλά-

ξει. Σωστό είναι, κάλλιο το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν.
Πηγαίνει ένα ανθρωπάκι στο εστιατόριο να φάει  για μεσημέρι. 
Βλέπει στον κατάλογο, Ρόστ μπίφ 200 δρχ η μερίδα. Παστίτσιο 

150 δρχ. η μερίδα.  Και τα λοιπά. Στο τέλος του καταλόγου διαβάζει. 
Ελληνικά μυαλά 200 δρχ. ημερίδα. Ποντιακά μυαλά 1000 δρχ η μερί-

δα.  Α, εδώ υπάρχει κάτι λάθος. Ρωτάει τον 
σερβιτόρο, γιατί τα ποντιακά, είναι πέντε φο-
ρές ακριβότερα. Του λέει ο σερβιτόρος. Καλέ 
μου άνθρωπε.  Για να μαζέψουμε ένα κιλό 
ποντιακό μυαλό, πρέπει να σφάξουμε καμιά 
τριανταριά από δαύτους.

Είναι πέρα για πέρα αληθινό, ότι 
εάν δεν ξαγρυπνάς στην δημο-

κρατία, θα ξυπνήσεις  ένα πρωί με δι-
κτατορία. Άλλο πράγμα είναι, μια άστο-
χή πολιτική απόφαση και άλλο η κατα-
λήστευση του δημόσιου χρήματος. Άλ-
λο πράγμα είναι η έντιμη εφαρμογή 
των εντολών του συντάγματος και άλ-
λο η δόλια καταστρατήγηση λόγω 
πλειοψηφίας στη βουλή. Η απάτη βγά-
ζει μάτι.

Όταν επενδύεις στην άγνοια και την 
βλακεία των ανθρώπων, για να κερδί-

σεις εξουσία και δύναμη, τότε αυτοί οι άν-
θρωποι θα σε κρεμάσουν. Χρήσιμη συμβουλή για εκκολαπτόμενους 
δικτάτορες. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται τροφή για να επιβιώσουν 
και όχι ψευτιές για να πολεμήσουν και να χάσουν την ζωή τους. Απλές 
αλήθειες και για τους πιο κουτούς.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

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

Θα ξεκινήσουμε σήμερα με  Δημοτικές ειδήσεις και εξελίξεις.
Ματαιώθηκε  η  εξαγγελθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου για τις  31 Ιανουαρίου 2017, λόγω αντιρρήσεων και διαφωνιών της 
Προέδρου κας Μαρίας Χαριτίδη.  Αντ’ αυτού συνεδρίασε η  Δημοτι-

κή  ομάδα της παράταξης «ΑχαρΝΑΙ-Ενεργοί Πολίτες.
Αποπέμφθηκαν από τη Δημοτική Παράταξη «ΑχαρΝΑΙ-Ενερ-
γοί Πολίτες» του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού, η 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία Χαριτίδου και 
ο πρώην Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος. Τη σχετική Απόφα-

ση έλαβε η Δημοτική Ομάδα της παράταξης, που συνεδρίασε το από-
γευμα της Τρίτης 31 Ιανουαρίου 2017. Η Απόφαση σημαίνει ότι η Μα-
ρία Χαριτίδου παύεται αυτοδικαίως από τη θέση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αφού, σύμφωνα με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ο (η) 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να ανήκει στην παρά-
ταξη της πλειοψηφίας. 

Επιστολή παραίτησης προς τον Δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό 
και την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εξηγεί τους 
λόγους της αποχώρησής του, από  την Δημοτική Παράταξη «Αχαρ-

ΝΑΙ-Ενεργοί Πολίτες», δηλώνοντας  «ανεξάρτητος», απέστειλε την  Πέμπτη 2 
Φεβρουαρίου 2017, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Κατσούρος.

Στις 14/02/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00   πραγματοποιεί-
ται  η  2η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αχαρνών, με μοναδικό θέμα :  Την Εκλογή νέου 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για το διάστημα μέ-

χρι 5 Μαρτίου 2017. Την Πρόσκληση υπογράφει ο πλειοψηφών  δη-
μοτικός σύμβουλος Αναστάσιος  Χίος.

Στην  πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου Αχαρ-
νών, για τις 31 Ιανουαρίου 2017, που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε  
εξ αιτίας της καταγγελίας της Προέδρου Μαρίας Χαριτίδη, το τελευ-

ταίο θέμα ήταν η «Λύση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών (ΚΕΔΑ) 
και ορισμός εκκαθαριστών». Μια από τις ενστάσεις  είναι, τι θα συμβεί  με τις  
δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν εργαζόμενους για άμεση καταβολή 
χρηματικών ποσών;

Τελικά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  ακύρωσε την από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών για το 
Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης .  Ο λόγος ήταν ότι η απόφα-

ση του δημοτικού συμβουλίου δεν ελήφθη με νόμιμη πλειοψηφία.
Να θυμηθούμε πως η  ψηφοφορία  του συγκεκριμένου θέματος, ολο-
κληρώθηκε με 16 θετικές ψήφους και 15 αρνητικές. Δηλαδή ναι μεν 
υπερψηφίστηκε το θέμα, αλλά δεν εγκρίθηκε αφού δεν έλαβε τις 

απαιτούμενες από το νόμο ψήφους. Αυτό τέθηκε υπόψη του ΔΣ από τον κ. Μι-
χάλη Βρεττό, επί της διαδικασίας μετά την εισήγηση του θέματος, αλλά και με-
τά την ψηφοφορία.  Τώρα μετά  την  ακύρωση, με  ανακοίνωση του  στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης κάνει λόγω για δικαίωση των θέσεων του. 

Οι Δημοτικές Παρατάξεις Δήμου Αχαρνών « Για την Πόλη 
μας», «Αχαρνέων Ελπίδα» και «Νέα Δύναμη»,  έστειλαν  επι-
στολή  διαμαρτυρίας στον Δήμαρχο, σχετικά  με την Νομιμό-

τητα σύγκλισης ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. 
Κύριλλος  και  Μεθόδιος: Οι προστάτες της Ευρώπης. Η πνευματική 
παρακαταθήκη και το μήνυμά τους στη σύγχρονη Ευρώπη Κυριακή 
12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00. ενδιαφέρουσα διάλεξη, στο 

«Αρχελάου Θέατρο» Θρακομακεδόνων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας 
άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο 
τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12 . Η Περιφερειάρχης Αττικής  

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινή-
του ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει 
σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Αποκριάτικο γλέντι διοργανώνει ο Λαογραφικός «Κόκκινος Μύλος» 
την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου  2017,  το μεσημέρι στον πολυχώρο 
του View Hall (Λεωφόρος Καραμανλή 177).
Η ΔΟ ΠΑΣΟΚ Αχαρνών καλεί τα μέλη και τους φίλους της 
στην κοπή της πίτας την Κυριακή 19 Φλεβάρη ώρα 11.00 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών. Σύντομο χαιρε-

τισμό θα απευθύνει ο σ. Aνδρέας Λοβέρδος.
Το Δ.Σ της ΦΙΛΕΑ με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στην εκδήλωση 
κοπής της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Λέσχης, που θα πραγ-
ματοποιηθεί  την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 19:30 στη στέ-

γη της . (Εθνικής αντιστάσεως 4).
Η ΝΟ.Δ.Ε Βόρειας Αττικής  διοργανώνει εκδήλωση κοπής Βασι-
λόπιτας το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 21:00 στο Κτή-
μα Ιγγλέση (Λεωφ. Τατοΐου 392 – Τατόι).  Επίσημος προσκεκλη-

μένος της εκδήλωσης  ο αντιπρόεδρος της ΝΔ κ. Άδωνiς Γεωργιάδης.
Η Δημ.τ.ο Αχαρνών Θρακομακεδόνων εγκαινιάζει  τα νέα της  γραφεία  
στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Αχαρνών και  ακολουθεί η  κοπή 
βασιλόπιτας την Κυριακή 12-02-17 και ώρα 11.00 π.μ. Την Νέα Δημο-

κρατία θα εκπροσωπήσει η βουλευτής κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.
«Τον κίνδυνο επιπλέον οικονομικής επιβάρυνσης (διπλό κόμιστρο) 
για τους επιβάτες του Προαστιακού επεσήμανε με δηλώσεις του ο 
υποψήφιος βουλευτής Αττικής με το ΠΑΣΟΚ - ΔΗ.ΣΥΜ Σπύρος 

Βρεττός, ζητώντας από το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών να προσ-
διορίσει πότε θα ενταχθεί στο ενιαίο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο του Ο.Α.Σ.Α, 
σύμφωνα και με τις αρχικές προδιαγραφές του έργου. Επίσης, με επιστο-
λή του προς το υπουργείο υπογράμμισε την κακή ποιότητα υπηρεσιών που 
παρέχεται στο Σ.Κ.Α (ανενεργοί ανελκυστήρες - ανεπαρκής φύλαξη).»

Τα μέλη της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών καλούνται σε  εκλογοαπο-
λογιστική  Γενική Συνέλευση την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 ώρα 
18.30 μ.μ. , στα γραφεία της Λέσχης(Εθνικής Αντιστάσεως 4). Θα ακο-

λουθήσει  η  κοπή της Βασιλόπιτας της Φιλότεχνης, ώρα 19.30 μ.μ.
Με 12 νέες δυνατές μεταγραφές προχωρά ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ!  Με 
ένα ανανεωμένο και πολλά υποσχόμενο ρόστερ συνεχίζει ο 
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ την πορεία του στο Πρωτάθλημα της «Stoiximan.

gr - Football League»! Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώθηκε και η 
ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ανακοινώνει τους νέους ποδοσφαιριστές που 
έχουν υπογράψει και ενταχθεί ήδη στο ρόστερ  υπό τις οδηγίες του 
Milos Kostic. 

Δύο πολυμελείς εγκληματικές ομάδες που διακινούσαν ναρκωτικά 
στην Αττική και στα Δωδεκάνησα, εξαρθρώθηκαν ύστερα από πολύ-
μηνες έρευνες, στις οποίες συμμετείχαν αστυνομικοί από τα Τμήματα 

Ασφάλειας Αχαρνών Αττικής, Καλύμνου και Κω.
Την  Κυριακή 5η Φεβρουαρίου 2017,  ο πρόεδρος και τα μέλη 
του Δ.Σ.  Παραρτήματος Αχαρνών & Φυλής της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας (ΕΑΕ),  παραχώρησαν στην Αχαρνα-

ϊκή γη τον «ΚΟΤΙΝΟ», ο οποίος σε ειδική εκδήλωση όπου συμμετεί-
χε και ο Λαογραφικός Σύλλογος «Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ», φυτεύτη-
κε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της κεντρικής πλατείας των Αχαρ-
νών. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, πρόεδροι συλλόγων , μέλη του παραρτήματος 
και πλήθος κόσμου.

Σε Αχαρνές και Φυλή θα λειτουργήσουν 2 από τα 189 Κέντρα Κοινό-
τητας συνολικά που θα αναλάβουν να πληροφορούν τους ενδιαφε-
ρόμενους σε κάθε δήμο για τα επιδόματα και τις κοινωνικές παροχές 

που δικαιούνται και πως θα μπορούν να ωφεληθούν από τα διάφορα κοινω-
νικά προγράμματα που εκπονούν τα υπουργεία.   Πρώτο μεγάλο στοίχημα για 
τα Κέντρα Κοινότητας είναι η υλοποίηση του προγράμματος του Κοινωνικού 
Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Πενθεί σήμερα η οικογένεια του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ αφού για την 
γειτονιά των Αγγέλων ταξιδεύει τόσο άδοξα ο Ασημάκης Πανα-
γιωτόπουλος, ο γνωστός στους φίλους του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ, αλ-

λά και στους συνδημότες του ως «ΠΕΛΕ». Ο «Πελέ» έφυγε μετά από 
άνιση μάχη με την επάρατο νόσο σε ηλικία μόλις 52 ετών αφήνοντας 
πίσω του εκτός από την αγαπημένη του ομάδα τα παιδιά του, τους φί-
λους και συνοδοιπόρους σ αυτή την ζωή. Ο «Πελέ» αν και ελάχιστοι 
είναι αυτοί που δεν τον γνώρισαν, ήταν βασικός παίκτης του ΑΧΑΡ-
ΝΑΪΚΟΥ το 1982, ενώ δεν έλειψε ποτέ από το γήπεδο ως φροντιστής. 
Όμως, πάνω απ’ όλα ο «Πελέ» ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος!!!

Κάνουμε μια επανάσταση για 
να διώξουμε μια τυρανική κυ-

βέρνηση  από πάνω μας. Την επόμενη κυ-
βέρνηση μέσα στη δημοκρατία την μετα-
τρέπουμε, χωρίς όπλα,  σε οικονομική τυ-
ραννία, περνώντας φορολογικούς νόμους 
με πλειοψηφία των βουλευτών και κατα-
ληστεύουμε τον κόπο των πολιτών μας και 
τους εξαθλιώνουμε, τους ωθούμε σε από-
γνωση και σε νέα επανάσταση. Ο κύκλος 
αυτός επαναλαμβάνεται διαχρονικά, γιατί 
είναι στην φύση των ανθρώπων και καμιά 
ιδεολογία τη θεωρία δεν μπορεί να την αλ-
λάξει. Όπως όμως στην πράξη μας συμβαί-
νει, όποιος δεν ξαγρυπνά στην δημοκρα-
τία, ξυπνά κάποιο πρωί με δικτατορία.
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Σ ε ευρεία  επ ιχε ίρηση κατεδαφίσεων 
και καθαρισμού, προχώρησαν οι Υπη-
ρεσίες του  Δήμου Αχαρνών στην πε-

ριοχή της Αυλίζας, με τη συνδρομή Αστυ-
νομικών δυνάμεων από το Α.Τ. Αχαρνών 
και  Ομάδων Πρόληψης και  Καταστολής 
Εγκλήματος (ΟΠΚΕ). 

Υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη 
Κασσαβού, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλω-
σης του Δήμου Αχαρνών κ. Θοδωρή Συρινίδη και του Αντιδη-
μάρχου Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αχαρ-
νών κ. Στέργιου Πεδιαδίτη, εργαζόμενοι και οχήματα του Δή-
μου Αχαρνών προχώρησαν στην κατεδάφιση αυθαίρετων  κτι-
σμάτων και τον καθαρισμό στην περιοχή της Αυλίζας βάσει του 
σχεδιασμού που προέκυψε από την αποτίμηση στη ίδια περι-
οχή πριν από περίπου 15 ημέρες. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ευχαρίστησε τον Διοικητή του Α.Τ. 
Αχαρνών κ. Γιώργο Μπουτζαρέλη και τις ειδικές δυνάμεις τις 
ΕΛ.ΑΣ. για την πολύτιμη συνδρομή τους στην επιχείρηση κα-
τεδαφίσεων και καθαρισμού, καθώς και τους εργαζόμενους 

του Δήμου Αχαρνών που για μια ακόμη φορά ανταποκρίθη-
καν και εργάστηκαν με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία και 
δήλωσε: 

«Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας στον 
Δήμο Αχαρνών είναι ένας μακρύς αγώνας, που περιλαμβάνει 

διαρκείς παρεμβάσεις και δράσεις σε κάθε γειτονιά της πόλης. 
Η εξαιρετική συνεργασία  μας με την ΕΛ.ΑΣ. είναι καθοριστικής 
σημασίας για να έλθει το θεμιτό αποτέλεσμα και οι σχεδιασμέ-
νες δράσεις μας χαρακτηρίζονται,  από  την επιμονή και το πεί-
σμα να πετύχουμε». 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επίσκεψη σε αθλητικούς χώρους που χρίζουν συντήρη-
σης και που δύναται να παρέμβει η Περιφέρεια Αττικής 
πραγματοποίησε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα 
Αθλητισμού κ. Σπύρος Πάντζας, μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργου 
Δασκαλάκη. 

Από την αυτοψία διαπιστώθηκε πως το 1ο Κλειστό Γυ-
μναστήριο «Μπάμπης Χολίδης» είναι από τους αθλητικούς 
χώρους που χρίζουν, επισκευών και επεμβάσεων, οι οποί-
ες αφορούν, το παρκέ του αγωνιστικού χώρου, τον φωτι-

σμό, τις εξέδρες και τον περιβάλλοντα χώρο. 
Το Σκοπευτήριο Αχαρνών φιλοξενούσε πάνω από 1.500 

αθλητές και κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι ο χώρος 
παρά το γεγονός ότι παραμένει κλειστός  τα τελευταία 6 χρό-
νια, διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. 

Στις αυτοψίες του κ. Πάντζα και του κ. Δασκαλάκη στους 
αθλητικούς χώρους του Δήμου Αχαρνών, παραβρέθηκε και 
ο Αντιπρόεδρος της ΔΗΦΑ κ. Κώστας Σασαρίδης, καθώς και 
ο υπεύθυνος των Αθλητικών Προγραμμάτων της ΔΗΦΑ κ. 
Κώστας Λαζαρίδης.

Αυτοψία σε αθλητικούς χώρους του Δήμου Αχαρνών

Επιχείρηση κατεδαφίσεων και καθαρισμού 
του Δήμου Αχαρνών στην Αυλίζα

Υπεγράφη η σύμβαση χρηματοδότησης 
των έργων του Προγράμματος 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Υπεγράφη 
από τον Δή-
μαρχο Αχαρ-
νών κ. Γιάννη 
Κασσαβό και 
τον πρόεδρο 
του Ταμείου 
Παρακαταθη-
κών και Δανεί-
ων κ. Κωνστα-
ντίνο Βαρλαμί-
τη, η σύμβαση 
χρηματοδότησης των έργων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χα-
ρακτήρα. Η σύμβαση αφορά τον ειδικό λογαριασμό που δημιουρ-
γήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρημα-
τοδότηση των δήμων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Κοινωφε-
λούς Χαρακτήρα, ώστε να καλύψει το κόστος των υλικών που είναι 
αναγκαία για να πραγματοποιηθούν τα έργα που θα εκτελεστούν.

Ο Δήμος Αχαρνών συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα έχοντας εξασφαλίσει 698 θέσεις εργασίας, 8μηνης διάρ-
κειας, πλήρους απασχόλησης και με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώμα-
τα.  Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του 
προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Κωνσταντί-
νου Βαρλαμίτη, με τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό να 
εκφράζει την ικανοποίηση του αλλά και την πεποίθηση του ότι το 
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα θα αποτελέσει ένα ουσιαστι-
κό και ποικιλοτρόπως χρήσιμο πρόγραμμα απασχόλησης, δηλώ-
νοντας τα εξής: «Ο Δήμος Αχαρνών εξασφάλισε τη συμμετοχή του 
στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα που στοχεύει στην απα-
σχόληση ανέργων και μακροχρόνια ανέργων και εστιάζει στην πραγ-
ματοποίηση σημαντικών έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο Αχαρ-
νών. Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, όσον αφορά στη μι-
σθοδοσία των εργαζομένων, χρηματοδοτείται από πόρους του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από Εθνικούς πόρους, ενώ όσον 
αφορά στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα έργα, θα χρημα-
τοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με αυτό τον 
τρόπο είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι για ένα Πρόγραμμα απασχόλη-
σης Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αχαρ-
νών δεν θα επιβαρυνθεί».

Συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών με τον 
νέο Διευθυντή Αστυνομίας Δυτ. Αττικής

Συνάντηση με τον νέο Διευθυντή Αστυνομίας Δυτικής Ατ-
τικής Ταξίαρχο κ. Γιώργο Ψωμά, είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών 
κ. Γιάννης Κασσαβός. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνεχάρη 
τον νέο Διευθυντή Αστυνομίας Δυτικής Αττικής για την ανά-
ληψη των καθηκόντων του και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Τα-
ξίαρχος κ. Γιώργος Ψωμάς θα συμβάλλει στο να επανέλθει 
το αίσθημα ασφάλειας στις γειτονιές του Δήμου Αχαρνών.  Ο 
νέος Διευθυντής ενημέρωσε τον Δήμαρχο Αχαρνών ότι απο-
τελεί βασική του προτεραιότητα η συνεργασία των υπηρεσι-
ών της ΕΛ.ΑΣ. που επιχειρούν στον Δήμο Αχαρνών – Τμήμα 
Ασφαλείας, Τμήμα Τάξης και ειδικές μονάδες - με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Διοικητής του Α.Τ. 
Αχαρνών κ. Γιώργος Μπουτζαρέλης. 

Με αφορμή τη συνάντηση του με τον νέο Διευθυντή 
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής κ. Γιώργο Ψωμά, ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: 

«Η πορεία του νέου Διευθυντή Αστυνομίας Δυτικής Αττι-
κής Ταξίαρχου κ. Ψωμά στην ΕΛ.ΑΣ. μας δίνει την προσδοκία 
για καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής μας. Ο νέος Διευθυ-

ντής προέρχεται από σημαντική θέση ευθύνης στη Ειδική Κα-
τασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ) της ΕΛ.ΑΣ., 
διαθέτει σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία και θα συνδράμει  
στον καλύτερο συντονισμό των ομάδων της ΕΛ.ΑΣ. που επι-
χειρούν στον Δήμο Αχαρνών και στην βέλτιστη αξιοποίηση 
των διαθέσιμων μέσων και προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. Κοινός 
μας στόχος δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση του αισθή-
ματος ασφάλειας στις περιοχές του Δήμου Αχαρνών και στην 
καταπολέμηση της παραβατικότητας».
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4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ
Η Σχολή Χατζήβεη διοργανώνει την 4η Συνάντηση Φι-

λαναγνωσίας το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, ώρα 16:00-
20:00. Πρόκειται για μια συνάντηση που απευθύνεται σε 
παιδιά και γονείς κι έχει στόχο να αναδείξει τα οφέλη αλλά 
και τη χαρά, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία που κρύ-
βει ο κόσμος της φιλαναγνωσίας. Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί στους χώρους του σχολείου (Αδάνων 17, Ν.Φι-
λαδέλφεια) με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών μας και άλ-
λων φορέων, που οι δράσεις τους σχετίζονται με το βιβλίο.

Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα 
είναι:

ΓΟΝΕΩΝ CAFE: Εκείνη την ημέρα θα βρίσκεται κοντά 
μας η γονεϊκή σύμβουλος Χριστίνα Ρασιδάκη και θα συζη-
τήσουμε το θέμα: «TV και Ηλεκτρονικά Παιχνίδια: Δαμάστε 
τα!».Η εκδήλωση ξεκινάει στις 6:30 μ.μ. στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. δίπλα στο σχολείο.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βιβλιοπαρουσιάσεις, Βιωματικά 
εργαστήρια, Δημιουργικές δραστηριότητες και πολλά άλ-
λα.  Οι δράσεις θα σχετίζονται με το βιβλίο και θα προωθούν 
τη φιλαναγνωσία με βιωματικό κι ευχάριστο τρόπο.  

Η εκδήλωση είναι ανοικτή με ελεύθερη είσοδο, ενώ κά-
ποια εργαστήρια έχουν μικρό κόστος συμμετοχής. 

Σας περιμένουμε στην 4η Συνάντηση Φιλαναγνωσίας να 
περάσουμε μια δημιουργική μέρα παρέα με τα παιδιά μας 
και με οδηγό ...το βιβλίο!

Περισσότερες Πληροφορίες: www.xatzivei.gr/ 210 
2511371

Το   λεωφορείο τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και μπροστά του συ-
ναντά τον τοίχο. Αναρωτιέται κανείς αν αυτό είναι αναγκαστικά το τέ-
λος του ταξιδιού. Εξαρτάται, από την ταχύτητα του λεωφορείου.  Και 
η αλήθεια είναι ότι η Ελληνική οικονομία μοιάζει αυτή τη στιγμή με λε-
ωφορείο που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στην κατηφόρα και με σπα-
σμένα φρένα.

Βρισκόμαστε πράγματι στο τέλος μιας διαδρομής. Μιας διαδρο-
μής που ξεκίνησε αμέσως μετά τον Εμφύλιο και καταλήγει στα συ-
ντρίμμια του 2016. Το Σχέδιο Μάρσαλ θα μπορούσε να ήταν η ευλο-
γία της χώρας, όπως και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπο-
ρούμε να ισχυριστούμε ότι έγιναν η κατάρα της χώρας, αλλά σίγουρα 
τα πολλά αυτά χρήματα  που έπεσαν δεν εξυπηρέτησαν τον αντικειμε-
νικό τους στόχο.

Κάποιοι έγιναν πάμπλουτοι, αλλά το Ελληνικό κράτος χρεοκόπη-
σε. Ακριβώς επειδή έπρεπε με κάποιον τρόπο να σβήνουν τα ίχνη μιας 
νομενκλατούρας που κερδοσκόπησε αισχρά σε βάρος της χώρας, άλ-
λοτε πουλώντας πατριωτισμό και άλλοτε προδευτισμό. Κάποιος -  
ισμός ήταν πάντα  το όπλο που χρησιμοποιήθηκε σε βάρος μιας ολό-
κληρης χώρας.

Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι και ίσως χρήσιμοι! Πολλές με-
γάλες   επιχειρηματικές οικογένειες δεν δημιουργήθηκαν επειδή  οι 
«πατριάρχες τους» ήταν σημαντικοί επιχειρηματίες, αλλά επειδή απο-
δείχθηκαν μεγάλοι καταφερτζήδες. Ήταν εκείνοι που πήραν την μερί-
δα του λέοντος από το σχέδιο Μάρσαλ, που ήταν πάντα πρώτοι στις 
Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, που σήκωσαν τη σημαία του Εθνικού … 
πρωταθλητή. Η βασική τους δουλειά ήταν οι δουλειές με το Δημόσιο. 
Αυτές οι οικογένειες, λοιπόν φρόντισαν να μην φυτρώσουν άλλα … 
λουλούδια στον κήπο. Να μην χαλάσει η δική τους πετυχημένη συ-
νταγή. Μόνο που ήταν πετυχημένη μόνο για τους ίδιους. Και κάποια 
στιγμή, προκειμένου να μην χάσουν την εξουσία τους, φρόντισαν να 
ανοίξει το παιγνίδι και για τον … λαό. Μόνο που δεν το έκαναν με δι-

κά τους χρήματα αλλά με λεφτά που δανείστηκε  το Ελληνικό Κράτος 
για να κάνει παροχές. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αρκετοί συμπα-
τριώτες μας μεγαλούργησαν στο εξωτερικό από τη στιγμή που κατά-
φεραν να ξεφύγουν από το εχθρικό και αρρωστημένο  περιβάλλον. 
Οι εφοπλιστές για παράδειγμα, κέρδισαν τη θέση τους στη διεθνή αγο-
ρά από μόνοι τους και όχι ότι είχαν σχέση με υπουργούς.

Το πραγματικό πρόβλημα της χώρας είναι πολιτικό. Είναι το σπά-
σιμο της διαπλοκής. Κι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με την επιβολή 
κανόνων που να ισχύουν για όλους. 

Η Ελληνική οικονομία μπορεί να εκπλήξει τους πάντες αρκεί να 
χτυπηθεί η διαπλοκή. Αρκεί να χτυπηθεί, δηλαδή, το σύστημα της 
αφαίμαξης του πλούτου του Ελληνικού λαού, από μια οικονομική 
ολιγαρχία από κοινού με τους συνεργάτες τους στο πολιτικό σύστη-
μα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ  έκανε και κάνει αυτό ακριβώς που έκαναν που έκαναν 
και άλλοι στο παρελθόν. Υποσχέθηκε να κάνει μεγάλη τομή που χρει-
αζόταν  η  χώρα  και στο τέλος αποδείχθηκε ότι ήταν και ένα κομμάτι 
του ίδιου συστήματος. Γι’ αυτό ακριβώς καταρρέει αυτή τη στιγμή.  ΑΥ-
ΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όλο το πολιτικό και οικονομικό σύστημα των τελευταίων ΔΕΚΑ-
ΕΤΙΩΝ.

Σε όλες τις θρησκείες υπάρχει ένα  κοινό χαρακτηριστικό: Ο ΘΑ-
ΝΑΤΟΣ  ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.  Ίσως αυτό που 
συμβαίνει έπρεπε τελικά να συμβεί. Να πεθάνει δηλαδή το παλιό για 
να έλθει το πραγματικό νέο. 

Ίσως τελικά είναι απαραίτητο να μη σταματήσει το λεωφορείο την 
τρελή διαδρομή. Να σπάσει τον τοίχο και να πέσει στον γκρεμό. Διότι 
αυτή η χώρα έχει και δυνατότητες και δημιουργικούς ανθρώπους. ΚΑ-
ΝΟΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ.   Καθ’ ότι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις άπειρες 
ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν ώστε να αντιμετωπίσει έγκαιρα τα 
δικά της φαντάσματα.

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει 
ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

«Ο Θάνατος  προηγείται  της Αναγέννησης»
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Τ α  ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών έκοψαν και 
φέτος την πίτα τους σε μια όμορφη και 
άρτια οργανωμένη εκδήλωση, παρουσία 

του Δημάρχου Αχαρνών  Γ ιάννη Κασσαβού, 
των μελών από  όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρ-
νών, των εργαζομένων και της Διοίκησης της 
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, καθώς και εκ-
πρόσωπων της Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχήθηκε στα 
μέλη των ΚΑΠΗ, Υγεία και κάθε Ευτυχία σε αυτούς και τις οικο-
γένειές τους, ενώ δήλωσε ικανοποιημένος για την πρόοδο που 
σημειώνεται στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών και αφορά στη λει-
τουργία, τις δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και τις υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες που παρέχονται,  χάρη στις προσπάθειες της 
Διοίκησης και των εργαζομένων στη ΔΗΦΑ, αλλά και την αντα-
πόκριση των μελών των ΚΑΠΗ.

Ειδικά για τους εργαζομένους και τους επιστημονικούς συ-
νεργάτες της ΔΗ.Φ.Α, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα μέ-
λη των ΚΑΠΗ, ανέφερε ότι οι προσπάθειες τους ξεπερνούν τα 
όρια του επαγγελματισμού καθώς έχουν αποκτήσει σχεδόν προ-
σωπικές σχέσεις με τα μέλη των ΚΑΠΗ, μετατρέποντας την εργα-
σία τους σε λειτούργημα.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΦΑ  Γιώργος Δασκαλάκης,  εκτός από τις 
δικές του ευχές προς τα μέλη, ανάφερε ότι βασικός στόχος της 
Διοίκησης είναι η ΔΗ.Φ.Α. να παρέχει τις υπηρεσίες που αξίζουν 
και δικαιούνται τα μέλη των ΚΑΠΗ, είτε αυτές (οι υπηρεσίες) αφο-

ρούν τη διασκέδαση και ψυχαγωγία τους, είτε την Υγεία τους, εί-
τε τη δημιουργική απασχόλησή τους.

Ακολούθησε κλήρωση με πολλές εκπλήξεις για τα μέλη και 
τους εργαζομένους, ενώ στη συνέχεια τα μέλη των ΚΑΠΗ έστη-
σαν ένα όμορφο γλέντι με πολύ κέφι και χορό.

Στην κοπή της πίτας των ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών παρα-
βρέθηκαν ακόμη, οι Αντιδήμαρχοι  Παν. Πολυμενέας,  Θεοδ. Συ-
ρινίδης,  κα Ελένη Σαχσανίδου καθώς και οι πρόεδροι των Ν. Π.,  
ΑΡΩΓΗ κ. Νίκος Γκασούκας, πρόεδροι Σχολ. Επιτρ.  Κώστας Κα-
ρυδάκης και  Γεωργία Ευθυμιάδου και ΔΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζί-
δου. Επίσης η πρόεδρος της Δημ. Ενότ. Θρακ-νων κα Χρύσα 
Δουρίδα, ο Δημ. Σύμβ. κ. Παν. Αναγνωστόπουλος καθώς και 
πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Αχαρνών.     

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Με πολλές και καλές  ευχές
η πίτα των  ΚΑΠΗ  του Δήμου Αχαρνών 

Δράσεις ενημέρωσης για την Ανακύκλωση
στα σχολεία του Δήμου Αχαρνών

Συνεχίζονται οι δράσεις ενημέρωσης 
για την Ανακύκλωση στα σχολεία του Δή-
μου Αχαρνών από τη Διεύθυνση Καθαρι-
ότητα και Ανακύκλωσης του Δήμου Αχαρ-
νών.  Οι υπάλληλοι του τμήματος Σχεδια-
σμού, Εποπτείας και Αποκομιδής Ανακυ-
κλώσιμων Υλικών έχουν δημιουργήσει μια 
ολοκληρωμένη δράση που περιλαμβάνει προβολή ενημερωτικού υλικού για θέμα-
τα Ανακύκλωσης αλλά και δημιουργική απασχόληση με θέμα την Ανακύκλωση. 

Η δράση ενημέρωσης για την Ανακύκλωση προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλι-
κιακή ομάδα των παιδιών και με αυτό τον τρόπο η ενημέρωση απευθύνεται σε μα-
θητές όλων των τάξεων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 

Οι Διευθυντές των Σχολείων ή οι Εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων του Δή-
μου Αχαρνών, που επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η δράση ενημέρωσης για την 
Ανακύκλωση στο σχολείο τους ή την τάξη τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν 
με  το Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών στο 
τηλέφωνο 213 2072 423 ή στο email: kathariotitad9@acharnes.gr

Δωρεάν εξετάσεις Σκελετικής Υγείας στον Δήμο Αχαρνών 
Με μεγάλη ανταπόκριση πραγματοποιήθηκαν  οι δωρεάν εξετάσεις πελματογρα-

φημάτων που διοργάνωσε το Τμήμα Προ-
στασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγεί-
ας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής 
του Δήμου Αχαρνών σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Σκελετικής Υγείας  «Πεταλούδα». 
Οι δημότες που προσήλθαν με προγραμ-
ματισμένο ραντεβού, είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τα νεότερα δεδομένα 
σχετικά με τη σκελετική υγεία και να πραγ-
ματοποιήσουν δωρεάν εξέταση πελαματογραφήματος.

Η ενημέρωση και οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένους επιστή-
μονες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών.

Η δράση πρόκειται να επαναληφθεί και όσοι δημότες του Δήμου Αχαρνών επι-
θυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προστασίας 
και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δή-
μου Αχαρνών στο τηλέφωνο: 213 212 3106 με την κα Μερόπη Σαράντου. 

Μαθητικός Διαγωνισμός Έκθεσης για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών

Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Υποβολή αιτήσεων ένταξης 

Έβδομος  Μαθητικός Διαγωνι-
σμός Έκθεσης στο πλαίσιο των δρά-
σεων του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ για την ανά-
δειξη του Αρχαίου Θεάτρου των 
ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών και το  
«ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» προσκαλεί τους 
μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης των 
Αχαρνών σε ανοιχτό διαγωνισμό έκθεσης, στο πλαί-
σιο των δράσεων τους για την ανάδειξη του αρχαίου 
θεάτρου των Αχαρνών, που αποκαλύφθηκε στην πό-
λη μας το 2007. 

Θέλοντας να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της αρ-
χαιολογικής αυτής αποκάλυψης, αλλά και να κινητο-
ποιηθούν οι  κάτοικοι  της πόλης μας και κυρίως οι 

νέοι  για την προστασία ,τη διάσωση  
και την ανάδειξη του μοναδικού  
αυτού μνημείου, μετά και την από-
κτηση πλέον  από το Δημόσιο του 
οικοπέδου που βρέθηκε το θέατρο 
και την πρόοδο των διαδικασιών 

των απαλλοτριώσεων, σας καλούμε να συμμετάσχε-
τε στον διαγωνισμό αυτό.

Η  έκθεση  με το  «έντυπο συμμετοχής»  θα πρέ-
πει να παραδοθούν  μαζί, έως την  Παρασκευή 17 
Μαρτίου 2017  και ώρα 14.30 μμ. στο Τμήμα Παιδεί-
ας και Διά Βίου Μάθησης στο Δημαρχείο του Δήμου 
Αχαρνών. 

Επικοινωνία & πληροφορίες: info@episkinion.org 

Από την Τετάρτη 01/02/2017 ξεκίνησε  η υποβολή αι-
τήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδη-
μα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).

Το Κ.Ε.Α. είναι ένα ολοκληρωμένο προνομιακό πρό-
γραμμα για νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας. Ως νοικοκυριά εννοούνται ένα ή περισσότερα 
άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Οι αιτήσεις γίνονται:
α) Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogramm.gr. 
με χρήση των προσωπικών κωδικών στη φορολογική βά-
ση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων (TAXISNET)
β) Στον Δήμο Αχαρνών - Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
γ) Στα Κ.Ε.Π. του Δήμου Αχαρνών
Κ.Ε.Π.– Αρχαίου Θεάτρου  35Α -  Τηλ.: 2132060200 
Κ.Ε.Π. -  Αγ. Διονυσίου 40 - Τηλ.: 2102476059 
Κ.Ε.Π.– Φιλαδελφείας (Κόκκινος Μύλος) 217 - Τηλ.: 
2132048480 – 9 
Κ.Ε.Π.– Νικ. Καζαντζάκη 13Α  (Αγία Άννα) - Τηλ.: 
2102315009 

Κ.Ε.Π.– Πλ. Αριστοτέλους & Πρωταγόρα (Θρακ/νες) -Τηλ.: 
2132140305-315-317 
Η προσέλευση για το μήνα Φεβρουάριο θα γίνεται αλφα-
βητικά τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες από 09:00 έως 
και 13:00:
- από 01/02/2017 έως 03/02/2017 τα επώνυμα που αρχί-
ζουν από Α,Β,Γ,Δ.
- από 06/02/2017 έως 10/02/2017 τα επώνυμα που αρχί-
ζουν από Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ
- από 13/02/2017 έως 17/02/2017 τα επώνυμα που αρχί-
ζουν από Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο
- από 20/02/2017 έως 24/02/2017 τα επώνυμα που αρχί-
ζουν από Π… έως Ω.
Για την προσέλευση για τον μήνα Μάρτιο και τους επόμε-
νους μήνες θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.
Μπορείτε να βρείτε το Έντυπο Συναίνεσης αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα του προγράμματος  www.keaprogram.
gr ή στο Δημαρχείο Αχαρνών (Δ/νση Κοινωνικής Πολιτι-
κής (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα) ή στα Κ.Ε.Π. του Δή-
μου Αχαρνών
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Έρευνα, επιμέλεια και παρουσίαση από τον Τάσο Βαρελά με τη συνεργασία 
του συνθέτη Χριστόφορου Τεγερμεντζίδη, τακτικό μέλος της  Ένωσης Ελλή-
νων 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.comΒ
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Χρήστος Λεόντης & Χορωδία Ο.Σ.Ε. (Μέρος 2ο)
(1975 – 1989) «Καπνισμένο τσουκάλι» σε ποίηση 
του Γιάννη Ρίτσου από την EMI EMIAL. «Παραστά-
σεις» σε ποίηση Ευθυμιάδη. Ντάριο Φο, Νερούδα 
κ.α. Συναυλία στο κινηματογράφο Λητώ (Παγκράτι) 
με τους Ξυλούρη, Τσανακλίδου, κ.α. (1976) Μουσι-
κή για τους «Αχαρνείς» σε σκηνοθεσία Κάρολου 
Κουν. Συναυλία για τους σεισμοπαθείς στην Αιτωλο-
ακαρνανία, στο θέατρο Σάτυρας. (1977) Μουσική για 
τα θεατρικό έργο Φθινοπωρινή ιστορία του Αλεξέι 
Αρμπούζωφ στο θέατρο Μπροντγουαίη. (1978) 
Μουσική για τον Άμλετ του Σαίξπηρ, Ηρώδειο με το 
θεατρικό τμήμα του Πανεπιστήμιου Αθήνας. Εκδή-
λωση αλληλεγγύης στο Σπόρτινγκ για το Σ.Ε.Η. και 
τη μουσική για «το Φως που καίει» του Κ. Βάρναλη 
στο γήπεδο του Σπόρτινγκ.
(1979) Μουσική για τις Τρωαδίτισσες του Ευρυπί-
δη, στην Επίδαυρο και για τη «Μαντζουράνα» του Γ. 
Αρμένη, θέατρο Βεάκη. (1980) Περιοδεία στις Ε.Π.Α. 
(Αστόρια - Νέα Υόρκη) και Καναδά (Τορόντο – Μό-
ντρεαλ). (1981) Απρίλιος, Συναυλία στη Σουηδία στο 
Konserhuset της Στοκχόλμης.. Συναυλίες και κοινός 
δίσκος με τον Θάνο Μικρούτσικο. (1982) Συναυλίες 
στη Θεσ/κη και στη Νεμέα, με τους Κ. Κάραλη, Γ. 
Θωμόπουλο κ.α. Μουσική για το θεατρικό έργο του 
Γ. Αρμένη «Ο τρομερός Λήσταρχος Νταβέλης».
(1983) Συναυλία στη Ν. Σμύρνη με τους Γ. Μερά-
ντζα, Γ. Θωμόπουλο, Σ. Βόσσου κ.α. Μουσική για 
τα έργα «Μέσα στο πλήθος» του Γ. Αρμένη. (1985) 

Διεύθυνση και συμμετοχή σε συναυλίες σε Πάτρα, 
Ίλιον, Κομοτηνή αλλά και στο Βερολίνο με τραγου-
διστές τους Δ. Κάσαρη, Β. Ζήλου και Γ. Μπαγιώκη. 
(1986) Συναυλίες στην Ελλάδα – Άνω Λιόσια, Κα-
βάλα, Κιάτο, Κρήτη, Αθήνα (θέατρο Λυκαβηττού). 
(1987) Συναυλίες στην Κρήτη, Τρίκαλα, Βάρκιζα και 
μουσική για τη σατιρική επιθεώρηση Χάλι-Γκάλι των 
Θεοφ. Βερύκιου και Κ. Τσοκαλή.
(1988) Μουσική για τις «Εκκλησιάζουσες» του Αρι-
στοφάνη στο Φεστιβάλ Αθήνας, «Ο Γενικός Γραμ-
ματέας» του Η. Καπετανάκη στο Θέατρο Αναβρύ-
των, «ο Επιθεωρητής» του Ν. Γκόγκολ στη Κεντρι-
κή Σκηνή του Εθνικού Θέατρου. (1989) Μουσική για 
τα Θεατρικά έργα «Φον Δημητράκης» του Δ. Ψαθά 
από το Δημοτικό Θέατρο Αγρίνιου και «η Κρεατο-
μηχανή» του Β. Ανδρεόπουλου.
1990 – 2005 Μουσική για τα Θεατρικά έργα: «Όλα 

στο κήπο» του Ε. ΑΛΜΠΥ, Εθνικό Θέατρο, « ο Γυά-
λινος κόσμος» του Τ. Ουίλιαμς, Δημοτικό Θέατρο 
Αγρίνιου, «ο Περλιμπλίν και η Μπελίσα» του Φ.Γ. 
Λόρκα, (1991), «Βαβυλωνία» του Δ. Βυζαντινού, «ο 
Καραγκιόζης Βεζύρης» του Γ. Σκούρτη και «ο Γά-
μος» του Β. Γκρόμποβιτς, στο Θέατρο Τέχνης Κάρο-
λου Κουν. (1992) «Χίλιες και μια γάτες» του Ε. Τρι-
βιζά, «Πωλείται αγάπη» του Μ. Κορρέ, «Ιππείς» του 
Αριστοφάνη, στην Επίδαυρο.
(1993) « η Γκόλφω» του Σ. Περεσιάδη, Δημοτικό 
θέατρο Αγρίνιου, Θέατρο Λήδρα «Νυχτερινή περι-
πολία» του Χ. Κόκκινου, (1994) «Η τιμή του Σούδερ-
μαν» του Γ. Ησαïα, «Βαβυλωνία» του Δ. Βυζαντινού 
στο Ηρώδειο, (1996) «Τα ραβδιά των τυφλών» του 
Γ. Ρίτσου στο Θέατρο Τέχνης, «Η έξοδος του Αριστο-
φάνη» Θέατρο REX. (1997) «ο Πλούτος» του Αρι-
στοφάνη στο Ηρώδειο και στο Ηράκλειο στη Κρή-
τη.
(1998) Γ. Σουρή «Άλλ΄ αντ΄ άλλων» στο Δημοτικό 
Θέατρο Κρήτης, «Γαλάτεια» του Σ. Βασιλειάδη και 
«η θυσία του Αβραάμ» στο Ρέθυμνο. (1999) «η Πα-
ρωδύσσεια» σε μουσική προσαρμογή για τη παρά-
σταση από τον Μ. Κουγιουμτζή και σε σκηνοθεσία 
του ίδιου. «Ματζουράνα» του Γ. Αρμένη, (2002) 
«Ερωτόκριτος» του Β. Κορνάρου στο Ηρώδειο και 
στα Χανιά.
(2003) «οι Γυναίκες στη θάλασσα» του Π. Μεντή 
από το Θέατρο Τέχνης.
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Σ ε έντονους ρυθμούς κινείται τη νέα χρόνια τόσο η ΑχαρΝΕ-
ΩΝ Ελπίδα όσο και ο επικεφαλής της. Ο Σπύρος Βρεττός, πα-
ρά τις βεβαρημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, επι-

σκέφθηκε φορείς της πόλης των Αχαρνών, συνομίλησε μαζί τους 

για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και τοποθετήθηκε επί σοβα-
ρών άλυτων προβλημάτων που ταλανίζουν τον Δήμο Αχαρνών. 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης τόνισε στις δημόσιες 
ομιλίες του, πως  δεν είναι άεργος πολιτικός και πως καθημερινός 

του στόχος είναι η γειτονιά του, η πόλη του και τα παιδιά που είναι 
μέρος της ζωής του καθώς συναναστρέφεται καθημερινώς με αυ-
τά. Μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Βρεττός, είχε τη χαρά να βραβεύσει  
τη Νίτσα Βαρελά, εκ μέρους της ΙΛΕΑ και να τη συγχαρεί.

Δυναμικό 2017 για τον Σπύρο Βρεττό 

1. Ο Σπύρος Βρέττος στον σύλλογο 
Κρητών.
2. Με την πρόεδρο του Εξωραϊστικού 
και Εκπολιτιστικού συλλόγου Αυλί-
ζας, Κική Στάμου
3. Ο Σπύρος Βρεττός βραβεύει την Νί-
τσα Βαρελά στην ΙΛΕΑ
4. Με τον Νίκο Ιγνατιάδη της ομάδας 
μπάσκετ Αχαρνής
5. Στην κοπή της πίτας της ΔΗΦΑ
6. Με τον Γιάννη Μίχα στον Κυνηγε-
τικό σύλλογο Αχαρνών
7. Με τον πρόεδρο του παραρτήμα-
τος Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας, Παναγιώτη Καζανά
8. Στην κοπή της πίτας των συλλό-
γων των Θρακομακεδόνων
9. Στην κοπή της πίτας του παραρτή-
ματος Αχαρνών της Ένωσης Γυναι-
κών Ελλάδος
10. Με τον πρόεδρο του συλλόγου 
Ξενοδοχουπαλλήλων Αχαρνών, κ. 
Βασίλη Γκιούσμα
11. Με το πρόεδρο του συλλόγου 
των εργαζομένων του Δήμου Αχαρ-
νών κ. Ιωάννη Μπράφα στην κοπή 
της πίτας του συλλόγου.
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Τα  Φροντιστήρια Άλμα ταξίδεψαν στα Άστρα 
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μ ε απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση που δι-
οργάνωσε το φροντιστήριο Άλμα καθώς οι ασφυ-
κτικά γεμάτες αίθουσες του φροντιστηρίου κατελή-

φθησαν κυριολεκτικά από πλήθος κόσμου μαθητών και γο-
νιών που ήρθαν για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Δι-
δάκτωρ Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ 
και καθηγητή του Φροντιστηρίου ΑΛΜΑ, Αλέξανδρου Χιω-

τέλλη. Θέμα της εκδήλωσης ήταν «Η γέννηση, η εξέλιξη και ο 
θάνατος των άστρων» . Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν τη Φυσική του Λυκείου με μία σύγχρονη και 
παράλληλα εναλλακτική μέθοδο μέσα από το πρίσμα της 
Aστρονομίας με τη βοήθεια ενός εξαίρετου Αστροφυσικού, ο 
οποίος τυγχάνει να είναι συνάδελφος και φίλος του Σπύρου 
Βρεττού. Στο τέλος, οι ιδιοκτήτες του ΑΛΜΑ, Σπύρος Βρεττός 

και Γιάννης Καβαλλιέρος ευχαρίστησαν τον κ.Χιωτέλλη ανα-
νεώνοντας το ραντεβού τους, το συντομότερο.

«Ως καθηγητές, εκτός από τη γνώση σαν γνώση για την ει-
σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούμε και θα 
προσπαθούμε με μελλοντικές δράσεις και δραστηριότητες 
ώστε οι μαθητές να αγαπήσουν και να δουν την επιστήμη από 
ένα άλλο πρίσμα.» επισήμανε ο Σπύρος Βρεττός.
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Πλήθος μελών ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμα του Συλλόγου Κρη-
τών Αχαρνών το μεσημέρι της Κυ-

ριακής 5 Φεβρουαρίου για την καθιερω-
μένη κοπή της βασιλόπιτας που συνοδεύ-
τηκε από γνήσιο παραδοσιακό Κρητικό 
γλέντι με καλούς μεζέδες και άφθονη γλυ-
κόπιοτη τσικουδιά. Την εκδήλωση άνοι-
ξαν με Κρητικά κάλαντα τα μικρά μέλη 
των χορευτικών Τμημάτων συνοδεία πα-
ραδοσιακής ορχήστρας, ενώ ακολούθη-
σε η ευλογία της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
από τους ιερείς της εκκλησίας. 

Τις ευχές του Δημάρχου Αχαρ-
νών Γιάννη Κασσαβού που δεν μπό-
ρεσε να δώσει φέτος το «παρών» 

λόγω ίωσης, μετέφερε ο Πρόεδρος 
της ΔΗΦΑ και κατά το ήμισυ Κρητι-
κός Γιώργος Δασκαλάκης, ο οποίος 
επεσήμανε πως η συλλογική δύνα-
μη ξεκινάει από τον καθένα μας χω-
ριστά.

«Όταν αγκαλιάσουμε τον διπλανό 
μας, τους γύρω μας, θα γίνουμε πολ-
λοί και τότε θα μπορούμε να παλέ-
ψουμε» τόνισε ο Γιώργος Δασκαλά-
κης επισημαίνοντας την μεγάλη και 

ξεχωριστή ψυχική δύναμη που κρύβει 
ο κάθε άνθρωπος. 

Οικοδεσπότης ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Μανώλης Μανιδάκης, ο 
οποίος έχοντας στο πλευρό του όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
φρόντισαν ώστε όλοι οι επίσημοι προ-
σκεκλημένοι αλλά και ο κόσμος να 
απολαύσουν τη γνήσια Κρητική φιλο-
ξενία.

Και του χρόνου!

Με αποκριάτικα τραγούδια και χο-
ρούς η χορωδία και το χορευτικό 
τμήμα της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ  «άνοιξαν 

το τριώδιο» μεταφέροντας το κέφι τους 
στους φίλους που έζησαν μοναδικές στιγ-
μές στον αποκριάτικο χορό τους που 
πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυ-
ριακής  5 Φεβρουαρίου 2017, στον  πολυ-
χώρο του  ViewHall, Λ. Καραμανλή 177.

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής «Η Ζεστή Αγκα-
λιά» πραγματοποίησε με κάθε επισημότητα και λαμπρότη-
τα στην κατάμεστη Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου 

Αχαρνών στις 29 Ιανουαρίου 2017 την κορυφαία εκδήλωσή της 
που περιλάμβανε την βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ «ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ ΠΑΓΩΝΑΣ» την βράβευση των μητέρων για την απόκτηση 
τρίτου τέκνου και την 

κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιττας με τις ευλογίες του π. 
Ευάγγελου Λάζου.  Ακολούθησε η Ομιλία από την Πρόεδρο του 
Συλλόγου Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά» κ. 
Μαρία Ναυροζίδου, η οποία αφού εξέφρασε τις θερμότατες ευχές 
της για το νέο έτος, σε όλους τους παρευρισκόμενους στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στα πολλά και μεγάλα και χρόνια προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τόσο Τρίτεκνοι του Συλλόγου Ανατολικής Αττικής, 
όσο και οι Οικογένειες όλης της χώρας. 

Χαιρετισμό έστειλε η Υφυπουργός Πολιτισμού κα Λυδία Κο-
νιόρδου , η Βουλευτής Εύη  Χριστοφιλλοπούλου. Την εκδήλωση 

τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός,  οι 
βουλευτές Δέδες Ιωάννης,  Σκουρολιάκος Πάνος, Οικονόμου Βα-
σίλης, Μπούρας Θαν. και  Βλάχος Γ.,  ο Αντιπρόεδρος Περιφ. Συμ-
βουλίου Χάρης Δαμάσκος,   αντιδήμαρχοι, δημ. σύμβουλοι και εκ-
πρόσωποι φορέων.

Ακολούθησε η Βράβευση και το Καλωσόρισμα «στη Ζεστή 
Αγκαλιά» των 22 νέων Τρίτεκνων Μητέρων από το Δήμαρχο  Γιάν-
νη Κασσαβό ο οποίος μετά από το σύντομο χαιρετισμό που απεύ-
θυνε δήλωσε την αμέριστη στήριξη του τον σύλλογο και την διεκ-
περαίωση των αιτημάτων μας . 

Επίσης η Βράβευση των 44 παιδιών Τρίτεκνων Οικογενειών του 
Συλλόγου ως Επιτυχόντες στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτι-
κά Ιδρύματα της Ελλάδας μας. Τις βραβεύσεις τις απένειμαν οι επί-
σημοι προσκεκλημένοι από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία 
της χώρας καθώς και από το χώρο της Τέχνης.

Η εκδήλωση έκλεισε με την προσφορά της ΠΑΕ ΝΕΟΣ ΑΧΑΡ-
ΝΑΙΚΟΣ και του Προέδρου Κλήμη Κολιού 

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η κοπή πρωτοχρονιάτικης πί-
τας  της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών, το μεσημέρι της Κυ-
ριακή 29 Ιανουαρίου 2017, που  συνδυάστηκε με γλέντι και 

χορό.  Ο πολυχώρος ViewHall , γέμισε με τουλάχιστον 300 φίλους 
και φίλες. Ιδιαίτερη μνεία στους επισήμους που τίμησαν με την πα-
ρουσία τους  την εκδήλωση και συγκεκριμένα: τον Δήμαρχο Αχαρ-
νών,  Γιάννη  Κασσαβό, τον πρώην Δήμαρχο Αχαρνών  Σωτήρη 
Ντούρο, τον πάτερ Ευάγγελο Λάζο,  τον Αντιδήμαρχο . Θεόδ. Συ-
ρινίδη, την Αντιπρόεδρο της Ε.Γ.Ε  Αθηνά Θεοδώρου, τον Πρόεδρο  
Θεσσαλών   Κοσιωρή, την Πρόεδρο  Πελοποννησίων  Φαμελίτου,  
τον Περ.σύμβουλο,  Γιάννη  Σμέρο , την Πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ  Μα-
ρία Ναυροζίδου,  τον πρώην Πρόεδρο της Ένωσης μας κ. Χρήστο 
Τζιάκο και την πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γεωργία 

Ευθυμιάδου- Τουμανίδου.
Το Δ.Σ. και η πρόεδρος  Μελπομένη Κάραλη, ευχαρίστησαν  

τους δωρητές  για την πολύτιμη συνεισφορά τους για ακόμη μια 
χρονιά στην λαχειοφόρο.

Ιδιαίτερα συνεχάρηκαν   τα 3 παιδικά και ενήλικα χορευτικά που 
για μια ακόμη φορά εισέπραξαν το πιο δυνατό χειροκρότημα από 
όλους καθώς επίσης και τον χοροδιδάσκαλο μας , Θεοφάνη Με-
ντή για την αδιάκοπη και επίμονη προσπάθεια του για την μεταλα-
μπάδευση της παράδοσης μας. Τέλος  πολλά συγχαρητήρια στην 
ακούραστη, εξαίσια και πολυδιάστατη Ηπειρώτικη ζυγιά του Θο-
δωρή Γεωργόπουλου που πλαισιώθηκε από τον  ίδιο στο κλαρί-
νο, τον Μιχάλη Ζάμπα στο λαούτο και το τραγούδι, τον Παναγιώ-
τη Ξυδέα στο βιολί αλλά και τον Αθανάσιο Κάκκο στο ντέφι.

Ενημερωθείτε κάθε μέρα από το διαδίκτυο στο http://menidiatis.blogspot.gr

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 πρόε-
δρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Άγι-
ος  Κωνσταντίνος»,   Μανόλης Λαδουκά-
κη, πραγματοποίησε  με επιτυχία την εκ-
δήλωση κοπής Αγιοβασιλόπιτας  την Κυ-
ριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 στα γραφεία 
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Μέσα σε ευχάριστο κλίμα, πραγ-
ματοποίησε την εκδήλωση κοπής 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο εξω-

ραϊστικός Σύλλογος Ξενοδοχοϋπαλλή-
λων, στις Άνω Αχαρνές, την Κυριακή  5 
Φεβρουαρίου 2017, στα Γραφεία του,  επί 
της  οδού Ξενοχοϋπαλλήλων.  Ο  Πρόε-
δρος  Βασίλης Γκιούσμας, μαζί με τις  ευ-
χές, έδωσε  βήμα ενημέρωσης  στους  επί-
σημους  παραβρισκόμενους για τα δύο 
χρόνια προβλήματα της περιοχής, το σχέ-
διο και η ύδρευση. Στην πρόκληση αντα-
ποκρίθηκαν ο Βουλευτής Γιάννης Δέδες, 
οι αντιδήμαρχοι Στέργιος Πεδιαδίτης και 
Θεοδ. Συρινίδης και οι δημ. σύμβουλοι 
Οδυσσέας Καμπόλης,  Σπύρος Βρεττός, 
Μιχάλης Βρεττός και παν. Αναγνωστόπου-
λος. Άπαντες τάχθηκαν στο πλευρό των 
αιτημάτων του Συλλόγου.

Το χορευτικό του συλλόγου ΠΑ-
ΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ – ΑΧΑΡ-
ΝΑΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  ήταν πα-

ρόν & συμμετείχε με Αρβανίτικους χορούς 
στην κοπή της πίτας του συλλόγου Αρβα-
νίτες Αρβανίτικα  την Κυριακή  05/02/2017 
στο μαγαζί ο Κήπος του Νώντα στις Αχαρ-
νές. Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί τον Σύλ-
λογο Αρβανίτες   Αρβανίτικα για το κάλε-
σμά τους .

Έγινε από την Α.Ε. ΑΧΙΛΛΕΥΣ  
Κάτω Αχαρνών και φέτος η Κο-
πή της Πίτας την Κυριακή 5 Φε-

βρουαρίου 2017,  παράλληλα με την 
Αιμοδοσία όπως έχει καθιερωθεί 
εδώ και χρόνια. Το Δ.Σ. και ο πρόε-
δρος κ. Κουφόπουλος, ευχαριστούν  
τους φίλους του σωματείου, περισ-
σότερο όμως τους φίλους και τις φί-
λες που συμμετείχαν στο κάλεσμα 
για Αίμα!!!!

ΕΝΩΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ : 
Η κοπή της πίτας μας την Τε-
τάρτη 8/2 ήταν μια γιορτή! Με 

μελωδικά ταξίδια από τη χορωδία 
του 8ου Γυμνασίου, παραδοσιακούς 
χορούς από τα χορευτικά τμήματα 
του 10ου Δημοτικού, τιμητική βρά-
βευση του τέως μέλους μας κ. Κώ-
στα Καρυδάκη και με τα δεκάδες μέ-
λη μας, τους συλλόγους γονέων 
των σχολείων του Δήμου μας, να δί-
νουν ευχές από καρδιάς για την νέα 
χρονιά!

Η εκδήλωση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας Αχαρνών (ΙΛΕΑ) για την κο-
πή της πίτας αποτελεί ετήσιο πολιτιστικό γεγονός. Στη φετινή εκδήλωση, που 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, επιλέχθηκαν δύο πρό-

σωπα που έχουν διαδραματί-
σει σπουδαίο ρόλο στην 
ίδρυση και πορεία της ΙΛΕΑ 
και δεν είναι άλλα από τον 
ιστορικό, συγγραφέα και επί 
οκταετία Πρόεδρο της ΙΛΕΑ 
Δημήτρη Γιώτα και τον μέχρι 
πρότινος Πρόεδρο του Ορει-
βατικού (ΕΟΣ Αχαρνών) και 
ex officio μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της ΙΛΕΑ 
Βασίλη Νίκα.  

Η ΙΛΕΑ τίμησε επίσης για 
τη σαραντάχρονη προσφορά 
τους δύο εμβληματικούς φο-
ρείς της πόλης και συγκεκριμένα τον Ορειβατικό και το Παράρτημα του Λυκείου Ελλη-
νίδων. Τις τιμητικές διακρίσεις παρέλαβαν η νέα Πρόεδρος του Ορειβατικού Εύα Μπάλ-
λιου και η «ισόβεια» Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Νίτσα Βαρελά. Αξιοσημείωτη 
ήταν η ομιλία του Προέδρου της ΙΛΕΑ Γιώργου Φυτά με την οποία φρόντισε να υπεν-
θυμίσει ότι οι Αχαρνές είναι μια πόλη με Ιστορία, αλλά και σημαντικούς ανθρώπους στα 
Γράμματα, στις Τέχνες και στις Επιστήμες και επεσήμανε ότι αυτά τα δύο στοιχεία προσ-
διορίζουν το στίγμα μιας πόλης που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την παραβα-
τικότητα αλλά και την ένταξη κοινωνικών ομάδων.

Αναδημοσίευση από http://menidiatis.blogspot.gr 

του τοπικού Συλλόγου, οδός Μόλας και Βι-
ζυηνού 3.  Οι στόχοι του Σωματείου  είναι 
ανθρωποκεντρικοί. Με την συνεισφορά 
του ανακουφίζει  τρέχουσες και επιτακτικές 
ανάγκες απόρων οικογενειών, που κινού-
νται στα όρια της επιβίωσης.

Η συμπαράσταση  από εισφορές των με-
λών του, δωρεές και χορηγίες. Επαγγελμα-
τιών και Καταστηματαρχών της περιοχής, εί-
ναι  συγκινητική και έτσι πορεύεται με την 
αξιοπρεπή παρουσία στην υλοποίηση των 
στόχων του. 

Με τον Σύλλογο 
του Μονοματίου 
στην κοπή της 
πατροπαράδοτης 
πίτας. 

Η ευχή Καλή και δραστήρια Χρονιά, κυριάρχησε  στην διπλή εκδήλωση του τοπικού 
Συλλόγου  Μονοματίου,  της κοπής πίτας και συνεστίασης, που πραγματοποίησε  το 
δραστήριο  Δ.Σ. με επικεφαλής τον Πρόεδρος  Βασίλη Μπενάρδο. Μαζί τους βρέθηκα 
οι αντιδήμαρχοι  Στέργιος Πεδιαδίτης και Θεοδ. Συρινίδης.
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Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι
μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για

την απώλεια του πολυαγαπημένου μας   

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΙΧΑ
Σ.Σ. : Επίσης ευχαριστούμε θερμά

όσους κατέθεσαν στέφανο στην μνήμη του

Η  Οικογένεια του

Τελούμε την ΣΑΒΒΑΤΟ 18 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 09.00 π.μ.,
 40/ ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί για 

την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα,
Παππού, Προπάππου, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑ
(ΤΑΣΑΡΓΥΡΗΣ) 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλεξάνδρα 
ΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία και Γεράσιμος Κούρτης, Κωνσταντίνα και Βασίλειος Αγγελούσης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος  και  Φωτεινή, Νικόλαος, Αλεξάνδρα και Αλέξανδρος
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: Χρήστος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   καφενείο  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  το   ΣΑΒΒΑΤΟ  18  Φεβρουαρίου 2017 και ώρα  09.00 π.μ., 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου — 

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

ΣΟΦΙΑΣ  ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔ. ΛΙΟΣΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος και Αγγελική, Ελένη και Γεώργιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Μαρία και Νικόλαος,
Σοφία και Λεωνίδας, Σοφία και Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ιωάννης και Μαρία Καπετάνιου, 
                           Μαρία χήρα Δημ. Καπετάνιου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του  ΝΑΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  την  ΣΑΒΒΑΤΟ  25  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, Σταυρούλα 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ – ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του  Ναού 

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε  από καρδιάς, όλους όσους  μας συμπαραστάθηκαν  
και παραβρέθηκαν  στο πένθος μας  καθώς  και   στο  40/ΗΜΕΡΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, την Κυριακή  05 Φεβρουαρίου  2017 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Βλασίου — Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυ-

αγαπημένου μας  Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ   ΙΩΑΝ.  ΤΡΙΒΕΛΛΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία και Σταύρος,
Κωνσταντίνα και Νικηφόρος, 

Ιωάννα και Σωτήρης

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  την  Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 09.30 π.μ. 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιερό   Ναό  Κοιμήσεως Θεοτόκου 

Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας, Συ-
ζύγου Αδελφής   και  Θείας

ΑΘΗΝΑΣ  ΤΣΟΥΡΑΠΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ  -  ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην Καφετέρια
του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν

στο πένθος μας για τον θάνατο  της λατρευτής  μας   

 ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ (ΑΙΜΙΛΙΑΣ)
Χήρας  Γ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ

 
Σ.Σ. : Επίσης ευχαριστούμε θερμά όσους κατέθεσαν στέφανο στη  

σωρό της,  καθώς και όσους κατέθεσαν  διάφορα ποσά αντί στεφά-
νου στη μνήμη της. 

Οικογένεια Νώντα και Μαρίας Θεοδώρου 
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 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 80 τ.μ. οδός Λιοσίων 21 και Μαραθώ-
νος, πλησίον Κεντρικής Πλατείας, έναντι  Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου. 
Τηλ. 210 2469266. 4Δ165
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ. με πατάρι 50 τ.μ. στην οδό Κα-
ποδιστρίου 3, Κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου. Τηλ. 210 2460905 
και 6973 523754. 4Δ163. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος κατάλληλος για Φροντιστή-
ρια, Ιατρεία, Γραφεία, κλπ. δίπλα στην Κεντρική Πλατεία, οδός Κα-
ποδιστρίου 3 στις Αχαρνές. Τηλ. 210 2460903 και 6973 525754. 
6Δ163.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 13 επί της οδού Ρωμυλίας 33 στην περι-
οχή Νεάπολη Αχαρνών, κατάλληλο για Φούρνο, έχει και τις προδι-
αγραφές και μισές εργασίες. 4Δ163. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τ.μ. περίπου στο κεντρικό Μενίδι, 
Οδυσσέως18, στον Α΄ πρώτο, ανακαινισμένο, με θωρακισμένη πόρ-
τα ασφαλείας, διαμπερές, ευάερο και ευήλιο, με καινούρια τέντα, 
ενοίκιο 250 ευρώ. Τηλ. 2102469675, 6975214792. 4Δ163.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 1067 τ.μ.,παραπλεύρως εργοστασίου ΚΑΛ-
ΛΑΣ, εκτός σχεδίου και εντός ζώνης. Τιμή 25.000 €, συζητήσιμη. ΤΗΛ  
2114035571   6980205092 - e-mail : dprealestate@hotmail.com. 
4Δ165

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές χαμηλές. 
Τηλ. 6972 601252. 4Δ167.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει  μαθήματα σε μαθη-
τές Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10Δ172
KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστημίου, με μετα-
πτυχιακές σπουδές και πολύ μεγάλη εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα για όλα τα επίπεδα(PROFICIENCY,LOWER,TOEFL,TOEΙC,JMB,ΚΡ
ΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, CITY &GUILDS, ETC.)Ειδικά μαθήμα-
τα για μαθητές, υποψηφίους Αγγλικής Φιλολογίας, Ακαδημιών Εμπορι-
κού Ναυτικού, Σχολών Ξεναγών κ.α., υποψηφίους Πανεπιστημίων εξω-
τερικού, εργαζομένους  και   επαγγελματίες,  εμπορική αλληλογραφία, 
ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία. Τηλ. 6937 855982. 5Δ166

ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαθηματικών παραδίδει ιδιαίτερα σε μα-
θητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου σε χαμηλές τιμές. Η αμοιβή 
καθορίζεται σε συμφωνία με τους κηδεμόνες των μαθητών και εφό-
σον εξακριβωθεί πρόοδος στην επίδοση, στα αντίστοιχα μαθήματα 
του σχολείου που φοιτούν. Η διδασκαλία υποστηρίζεται και με την 
βοήθεια κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, έντυπων και ηλε-
κτρονικών σημειώσεων. Τηλέφωνο: 6946947721 Ώρες επικοινωνί-
ας 5-8 μ.μ. 5Δ166
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, με εμπειρία και μεταδοτικότητα, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, σε Μενίδι 
- Θρακομακεδόνες. Τιμή για Γυμνάσιο 15 ευρώ, Λύκειο 18 ευρώ. 
Τηλ. 6972 6953500. 4Δ163.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών, με 18 έτη εμπειρίας, παραδίδεις ιδιαίτερα 
μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες. Όλα τα επίπεδα, από αρχάριοι τέ-
ως προετοιμασία για πτυχία. Περιοχές Μύδι και γύρω. Τηλ. 
6976854911. 4Δ163.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται από κάτοχο C2. Τηλ 
6977051457. 4Δ163.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπειρη καθη-
γήτρια 30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2519155 και 
6988955604. 4Δ163.

 ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα για εργασία σε ΠΙΤΣΑΡΙΑ, ωράριο πρωινό  με ένα 
βραδινό. Προτιμάται με εμπειρία.  Τηλ. 6941 425363 κ. Νίκος. 
4Δ165.
ΜΟΔΙΣΤΡΑ  με μεγάλη εμπειρία, αναλαμβάνει Ραψίματα από την 
αρχή και επιδιορθώσεις  ρούχων. Τηλ. 210 2461482. 6Δ167.
ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών και κοινόχρηστων 
χώρων. Τηλ.  6994 994549. 4Δ165
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει την διανομή φυλλαδί-
ων. Τηλ 6974962940 3Δ165
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον καθαρισμό και 
περιποίηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων και οικο-
πέδων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6972146864 κ. Ανέστης . 
10Δ172

 ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 5 ευρώ η καρτέλα   Τηλ. 6976 
836287. 10Δ170117065

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ που γεν-
νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ και η 
ΤΣΙΤΗΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το γέ-
νος ΗΛΙΝΑ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάμο που θα 

γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ και της ΓΕ-
ΩΡΓΙΑΣ το γένος ΝΑΝΟΥΔΗ που γεννήθηκε στα ΓΙΑΝΝΙΤ-
ΣΑ - ΠΕΛΛΑΣ και κατοικεί στο ΑΣΠΡΟ - ΣΚΥΔΡΑΣ και η 

ΠΕΝΤΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΠΑΡΘΕΝΑΣ 
το γένος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥ-
ΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρ-

θουν σε γάμο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

– ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικη-
τικού  Συμβουλίου σας καλούν την 
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 και 
ώρα 11 π.μ.  στο γραφείο του συλλό-
γου Μόρνου και Βαρδουσίων όπου 
θα πραγματοποιηθεί η κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας και στις 
13.30 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια 
χοροεσπερίδα με πλούσιο μενού 
δωρεάν ποτά και αναψυκτικά με ζω-
ντανή μουσική στην κοσμική ταβέρ-
να «Ο ΜΠΟΥΛΙΟΣ» οδός Πάρνηθας 
και Σωκράτους.

Η παρουσία σας θα είναι τιμή για εμάς 

Για το Δ.Σ

        Ο Πρόεδρος                Ο Γραμματέας
Βασίλης Πετρόπουλος    Παν. Παπαγεωργίου

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στον αποκριάτικο χορό μας, που διοργανώνει η χορευτι-
κή ομάδα του Λυκείου, την 19η του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή 
και ώρα 12.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο View Hall (Λεωφόρος 
Καραμανλή 177), όπου θα διασκεδάσουμε και  θα χορέψουμε με ζωντανή 
παραδοσιακή και λαϊκή ορχήστρα. 

Η παρουσία σας θα δώσει προσδοκία, δύναμη και χαρά στα παιδιά μας.   Σας 
περιμένουμε.

Η Πρόεδρος
Νίτσα  Βαρελά

Η  Γραμματέας
Ελένη Φυτά – Μουστακάτου
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΝΕΟ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νέο Μονοματίου,  εκφράζουν τις πιο θερμές ευχαριστίες στα μέ-

λη του για την επιτυχή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και της χοροεσπερίδας ακόμη ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς:

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ  ΑΧΑΡΝΩΝ • Θ. ΛΕΚΚΑ  9 - ΑΧΑΡΝΑΙ
www.polyiatrikoacharnon.gr

Τηλ.:  210 2401086 • 210 2405884 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

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

13/2/2017  ΔΕΥΤΕΡΑ l ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ
Πλ. Θρακ/δόνων Εμπ.Κέντρο. ΤΗΛ. 210 2432259

14/2/2017 ΤΡΙΤΗ l ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Σαλαμίνος 36. ΤΗΛ. 210 2463245

15/2/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κ. Κορδελιού & Βαρελά Άγ. Διον. Τ.210 2476847

16/2/2017 ΠΕΜΠΤΗ l ΒΑΡΔΑ-ΔΕΔΕ ΕΙΡΗΝΗ
Δεκελείας 5.1 ΤΗΛ. 210 2448377

17/2/2017  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ  
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Λεωφ.Θρακομακεδόνων 242. ΤΗΛ. 210 2435820 

18/2/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΖΕΡΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (κληρ.)
Αγίου Διονυσίου 36. ΤΗΛ. 210 2441644 

19/2/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210 2467050 

20/2/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ l ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πάρνηθος 41.  ΤΗΛ. 210 8087990

21/2/2017  ΤΡΙΤΗ l ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
Εθν. Αντιστάσεως 20. ΤΗΛ. 210 2409494

22/2/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Π. Μελά 1. ΤΗΛ. 210 2469362

23/2/2017 ΠΕΜΠΤΗ  
l ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  
ΒΑΣΙΛΗΣ
Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210
2465432

24/2/2017  ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ l ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Λαθέας 56.
ΤΗΛ. 210 2477556

25/2/2017  ΣΑΒΒΑΤΟ 
l ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ 
Πάρνηθος 121.
ΤΗΛ. 210 2465660

26/2/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ 
l ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Πλ. Αγίου Νικολάου 5.
ΤΗΛ. 210 2467156

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΠΟ 12/02/2017 ΕΩΣ 26/02/2017

ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..........................................ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

SUPER MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  ......................................Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  97 

ΑΦΟΙ  ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ Ο.Ε.  .......................................................ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  215 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ................................. Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  79-110 

ΧΑΝΙΑΛΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΠΟΣ  ................................................................ ΜΕΝΕΞΕ  8 

ΑΓΕΜ Α.Ε.Β.Ε.- ΛΟΥΚΡΕΖΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ  ...............................ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  162 

ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ - DIMEX sa  ..................................................... ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 8 

ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- BEN SHOP  ............................ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  209 

ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ  ΕΠΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ........................ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  229 

HELLAS PLANTS L.T.D.- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩ.  ....... ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  197-199 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ  .................................Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 137 

NEF-NEF  ....................................................................................ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 176 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Π. - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  ...............Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 75 

ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ  Α.Β.Ε.Ε.  ..........................................Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 168 

CENTER ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  Α.Ε.  ..............................................Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ   87 

ΕΥΡΗΚΑ ..............................................................................................................

ΑΦΟΙ  ΤΣΟΝΑΚΑ  ........................................................Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  201-203 

ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ – ΤΟ  ΒΟΛΙΩΤΙΚΟ  ............................. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΨΑΡΑΔΙΚΟ - ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ  ....ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ & ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΓΚΑΤΖΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ  ..................................... Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ 118 

ΖΕΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΡΓ. ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ  ................................. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ  48 

ΜΑΔΑΡΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ......................................................ΤΗΛ. 6937416785 

ΝΙΚΟΛ.  ΣΕΛΑΛΜΑΤΖΙΔΟΥ  ....................................... ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ - ΑΘΗΝΑ 

Υ.Ε.Π.Α.Μ.Α  Α.Ε. .....................................................ΚΥΜΗΣ & ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ 51

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩ. ................ΚΥΜΗΣ & ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ 51

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ...................................................................

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΕΣ 
Αχαρνές, 18  Μαρτίου  2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούμε  τα μέλη μας  σε  Γενική  Συνέλευση την  26η Φεβρουαρίου 2011,

ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο του Συλλόγου.
Τα θέματα θα είναι: 

1.Διοικητικός Απολογισμός, 2.Οικονομικός Απολογισμός,
3.Εκλογή  Εφορευτικής Επιτροπής, 4.Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής

Εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η  Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί την 5η Μαρτίου 2017, 

στον ίδιο χώρο στις 11:00 π.μ.

Για το  Δ. Σ. 
Ο Πρόεδρος         

Αντώνης Παλιούρας                             



15Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017



Επισκεφθείτε σήμερα την έκθεση μας
και να σας δειγματίσουμε ποικιλία 
προϊόντων, όπως:

Φωτιστικά οικιακής και επαγγελματικής 
χρήσης για εσωτερικούς
ή εξωτερικούς χώρους. 

Διακοπτικό υλικό σε μεγάλη ποικιλία 
χρωμάτων και σχεδίων
από επώνυμες εταιρίες.

Λαμπτήρες κάθε είδους

Καλώδια, βιομηχανικό υλικό, υλικά 
πινάκων και εσωτερικών
εγκαταστάσεων για κάθε επαγγελματία.

Εποχιακά είδη: Ανεμιστήρες, Σόμπες, 
Θερμάστρες,  διακοσμητικά λαμπάκια κ.α.

Είδη οικιακής χρήσεως
και προσωπικής φροντίδας.

Θυροτηλεοράσεις, θυροτηλέφωνα, 
δορυφορικά, συστήματα παρακολούθησης, 
συστήματα συναγερμού.

Φωτοβολταϊκά 

w

w

w

w

w

w

w

w

w

Ακούμε και καταλαβαίνουμε τις ανάγκες σας

Κεντρικό κατάστημα: Αγίου Νικολάου 47, Ίλιον -T.K. 13123 • Τηλέφωνο: 210-2691636, 210-2623428 • Fax : 210-2691142
Υποκατάστημα: Δεκελείας 53, Αχαρναί - T.K. 13674 • Τηλέφωνο: 210-3006757, 210-2440888 • Fax :210-2440887

e-mail: info@desikos.gr • Website : www.desikos.gr

Στόχος μας, η καλύτερη 
εξυπηρέτησή σας!

Τώρα και στις Αχαρνές 
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