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Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Επανεκλογή Προεδρείου του  
Δημ.  Συμβουλίου Αχαρνών

Πραγματοποιήθηκε η Συνεδρία-
ση του  Δημοτικού Συμβουλίου 
Αχαρνών την Κυριακή 5 Μαρτίου 
στην αίθουσα του Δ.Σ προκειμένου 
να εκλεγούν τα νέα μέλη του Προε-
δρείου του ΔΣ. Η δημοτική αρχή 
πρότεινε για τη θέση του προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου εκ νέου 
τον κ. Κώστα Ρούσσα, ο οποίος εξε-
λέγη με 26 ψήφους υπέρ και 7 Λευ-
κά. Για τη θέση του Αντιπροέδου επαναπροτάθηκε ο Μι-
χάλης Βρεττός ο οποίος εξασφάλισε την εκλογή του με 
23 ψήφους υπέρ και 16 Λευκά. Τέλος, στη θέση της Γραμ-
ματέα του Δ.Σ παραμένει η Όλγα Ποιμενίδου με 28 ψή-
φους υπέρ, 9 Λευκά και 1 Άκυρο.

Σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών Ξανθόπουλος & Σικοτάκης
Με ιδιαίτερη επιτυχία επισφραγίζεται 
η παρουσία των σπουδαστών του Δη-
μοτικού Ωδείου Αχαρνών, Κωνσταντί-
νου Σικοτάκη και Γιάννη Ξανθόπουλο 
οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο γνω-
στό τηλεοπτικό διαγωνισμό Rising 
Star για νέα ταλέντα στον χώρο της 
μουσικής και καταχειροκροτούνται με 
μεγάλο ενθουσιασμό από το κοινό 
και την κριτική επιτροπή. Οι εν λόγω 
σπουδαστές ξεκίνησαν την σπουδή 
τους το σχολικό έτος 2012 – 2013 στο 
Δημοτικό Ωδείο Αχαρνών με καθηγη-
τές τους κ. Ιωαννίδη Ιωάννη στην κλα-
σική κιθάρα, Αθανασιάδη Κων/νο 

στην ποντιακή λύρα και Σκρέκη Αι-
κατερίνη στην φωνητική. Το 2014 – 
2015 δραστηριοποιήθηκαν ως εκκο-
λαπτόμενα ταλέντα έχοντας σκηνική 
παρουσία και εισπράττοντας πάντα τα 
εύσημα στις εμφανίσεις της «Νεανι-
κής Ορχήστρας» του Ωδείου υπό την 
καθοδήγηση του καθηγητή λαϊκών 
οργάνων Σωτηράκη Μιχάλη. H 
Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Μαρία Ναυ-
ροζίδου και οι kαθηγητές του Δημο-
τικού Ωδείου εύχονται στους σπου-
δαστές καλή επιτυχία και καλή συ-
νέχεια σε κάθε προσπάθειά τους στον 
χώρο της μουσικής

Άγιος Δημητριος κΆι ΆυλιζΆ ΆχΆρνών  

Το  δράμα των δύο περιοχών μέσα 
 από την λεηλασία ενός σχολείου!
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Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ  Αχαρνών με
την επανένταξη και δραστηριοποίηση 

παλαιών μελών και φίλων

Το νέο πρόσωπο
έκπληξη της
πολιτικής σκηνής
της Περιφέρειας
Αττικής

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Β΄ ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 

2 ΣΕΛ. 7
ΕπίσπΕυση των δίαδίκασίων γία τα Εργα μΕ την πΕρίφΕρΕία ζητησΕ ο δημαρχοσ

Σύσκεψη με Αντιπεριφερειάρχη για έργα υποδομής 9 εκ. ευρώ
Ευρεία σύσκεψη εργασίας είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός με τον Αντιπε-
ριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρο Φιλίππου με αντικείμενο τα έργα υποδομής που 
υλοποιούνται με τη συνεργασία του Δήμου Αχαρνών και της Περιφέρειας Αττικής, και ο 
προϋπολογισμός τους αγγίζει το ποσό των 9.000.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος ζήτησε την επί-
σπευση των διαδικασιών υπογραφής των προγραμματικών συμβάσεων που εκκρεμούν 
και των δημοπρατήσεων των έργων για υπογεγραμμένες προγραμματικές συμβάσεις. Η 
συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα έργα για την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακα-
θάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας, συνολικού προϋπολογισμού 1.825.000 ευρώ και για 
την επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλιων χώρων, συ-
νολικού προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ.2 ΣΕΛ. 9 2 ΣΕΛ. 5

Νόμιμα χοροθετήθηκε,  νόμιμα κατασκευάστηκε, 
νόμιμα παραδόθηκε, νόμιμα παραλήφθηκε, 
νόμιμα ….δεν λειτούργησε . Εκεί καταλήγουμε… 
Αφού   η  Πολιτεία, δεν  αναζητά ευθύνες,  το 

ερώτημα  που όλοι διατυπώνουν είναι   γιατί   δεν το αξιο-
ποιεί  για άλλες χρήσεις! Π.χ. Ως Κέντρο ΟΚΑΝΑ, Κέντρο Υγεί-
ας, Κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών, Κέντρο HOT SPOT. Επτά 
χρόνια τώρα η  παραβατικότητα  επικράτησε  και κυριάρχησε στις  πε-
ριοχές  Αγίου Δημητρίου και Αυλίζας,   «διώχνοντας»  τους γηγενής 
και φιλήσυχους  κατοίκους. Μήπως η αναβάθμιση  προβληματικών   
περιοχών,  ξεκινάει πρώτα με τις  Ανάλογες Περιβαλλοντικές  Παρεμ-

βάσεις, και ακολουθεί  η   εγκατάσταση και λειτουργία  Δημοσίων Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών, Ειδικού Σκοπού, Ειδικών αναγκών, Ειδικών 
προσαρμογών και φυσικά αυξημένης Αστυνόμευσης; Καλό το Κυ-
ριακάτικο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, της περασμένης εβδο-
μάδας, που αναδημοσιεύτηκε από όλα τα τοπικά μέσα Κοινωνικής 
δικτύωσης,  αλλά χωρίς δια Ταύτα... Τελικά το βάρος της όλης κα-
τάστασης και αποκατάστασης, της  διεκδίκησης λύσης όλων των εκ-
κρεμοτήτων,  όπως η ένταξη  σε  διαρκεί πρόγραμμα  ανάπτυξης, 
μέσω έργων κοινωφελών σκοπών, ευπαθών ομάδων και άλλων ει-
δικών καταστάσεων, επιρρίπτονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κυρί-
ως στην  Δημοτική Αρχή  και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών.  
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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

Όσο γεννιούνται Ελληνόπουλα υγιή και ζουζούνια να τα χαίρεστε. 
Αυτά μπορούν να κρατήσουν την χώρα μας όρθια. Δεν θα κρατή-

σουν την χώρα μας ζωντανή ούτε οι Ρομά, ούτε οι Αφγανοί, ούτε οι Μα-
ροκινοί, ή οι Σομαλοί. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή στην στήριξη της Ελ-
ληνικής οικογένειας, στην πρόνοια  για το μέλλον της χώρας μας.

Είναι περίεργο φαινόμενο. Οι αριστεροί όταν ακούμε 
ιδιωτικοποίηση βγάζουνε καντήλες! Όταν είναι  να υπο-

γράψουνε μείωση μισθών και συντάξεων πετάνε την σκούφια 
τους από χαρά. Μήπως είναι η εκδίκηση τους, από τον εμφύ-
λιο πόλεμο που είχε η χώρα μας πριν από εβδομήντα χρόνιας 
Έτσι κι αλλιώς, υποθηκεύουν και ληστεύουν το μέλλον των 
νέων ανθρώπων, το μέλλον των παι-
διών μας.

Μπορείς με την βία να υποδουλώσεις το 
κορμί δεν μπορείς με τίποτε να υποδου-

λώσεις το πνεύμα. Όμως  ένα υπόδουλο κορμί, 
σκέπτεται μόνο καταστροφικά. Αυτό θα πάθει  ο  
γείτονας μας Ερτογάν με την συμπεριφορά του. 
Δουλεύει για την συμφορά της πατρίδας του.
Η Γερμανία μαζεύει τον Χρυσό της Ευ-

ρώπης, ώστε με πιθανή κατάργηση 
του Ευρώ, να εκδώσει το νέο μάρ-

κο με ισοτιμία δολαρίου, ώστε να κρατή-
σει την Ευρωπαϊκή κυριαρχία. Την ώρα 
που λεηλατείται η χώρα μας, εμείς ζη-
τάμε ακόμη δανεικά για μια θέση σε κρα-
τικό μισθό και μια καρέκλα εξουσίας.

Ο Άγιος Πλακέντιος είναι προστάτης των αδύναμων και των κατα-
φρονημένων. Όταν βρίσκομαι στην εκκλησία του, δεν ξεχνώ να του 

ανάβω ένα κερί, γιατί θεωρώ ότι μας σκέπτεται, μεγάλη η χάρη του!
Χρειάζεται γνώση και πείρα να διακρίνεις ποιος άνθρωπος 
είναι αργυρώνητος, δηλαδή πληρωμένος ψεύτης και προ-

παγανδιστής και ποιος ειλικρινής από τις αρχές του. Αργυρώνητοι 
είναι πλείστοι, του κομματικού σωλήνα, ακαδημαϊκοί, δικαστές, 
αρχομανείς τυχάρπαστοι, που ορκίζονται σε στοές και λέσχες. 
Όλοι αυτοί έχουν μόνο σκοπό, την κυριαρχία και το χρυσό, δηλα-
δή τον πλουτισμό. Μηδένα όμως προ του τέλος μακάριζε.

Όταν σε ένα τραπέζι μαζευόμαστε δέκα άνθρωποι εξίσου έξυπνοι 
και έμπειροι, να αποφασίσουμε για κάτι πολύ σοβαρό, τότε η κου-

τοπονηράδα και απάτη μας ευτελίζει και μας γυρίζει, μπούμεραγκ. Δηλα-
δή μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια.

Δύο φιλαράκια, κάθε μέρα βρίσκο-
νταν στο καφενείο έπαιζαν τάβλι, 

πρέφα και έλεγαν τα δικά τους. Κάποια 
μέρα ο ένας δεν μιλούσε και δεν ήθελε τί-
ποτε. Ρωτάει ο φίλος. Δικέ μου τι σου συμ-
βαίνει; Πάλι δεν μιλούσε. Ο άλλος του λέει:  
Αν συνεχίσεις έτσι θα σηκωθώ να φύγω. 
Άστα φίλε μου , εδώ και μέρες στον ύπνο 
μου έρχεται ένας μικρός σατανάκιας και με 
ρωτάει, τσισάκια κάναμε; Ξυπνάω  με μού-
σκεμα  εσώρουχο, πιτζάμες, σεντόνια. Δεν 
πάει άλλο, θα αυτοκτονήσω. Όχι φίλε μου 
είναι ψυχολογικό. Πηγαίνει το ανθρωπάκι 
στον ψυχολόγο και τον συμβουλεύει. Εάν 
σε ξαναρωτήσει ο σατανάκιας να του πεις: 

Ου όχι τώρα, από τις δέκα η ώρα. Την επόμενη φορά, ο σατανάκιας 
τον ρώτησε. Κακάκια όμως; Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

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

Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. στις 2 Απριλίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 
11:30 πηγαίνει θέατρο. Μόνο αν το πιστέψεις … της Κέλλυ 
Σταμουλάκης, μία ιστορία για την αυτοπεποίθηση, την τόλ-

μη, τη μητρική αγάπη και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Πλη-
ροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία των Καλλιτεχνι-
κών τμημάτων και του Δημοτικού Ωδείου. Τιμή εισιτηρίου: 9€ (μα-
ζί με το πούλμαν). Ώρα αναχώρησης: 10:30 από το Δημαρχείο 
Αχαρνών.

Στόχος επίθεσης έγιναν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στις Αχαρνές λίγη ώρα 
μετά την εξαιρετικά ουσιαστική και πετυχημένη εκδήλωση της Ο.Μ. 
ΣΥΡΙΖΑ Αχαρνών με ομιλητή τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων 

Νίκο Βούτση με θέμα τα δύο χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι φορείς του Κόκκινου  Μύλου,  μας  προσκαλούν στην πα-
ρουσίαση του βιβλίου του ΚΩΣΤΑ ΑΡΚΟΥΔΕΑ «ΤΟ    ΧΑΜΕ-
ΝΟ    ΝΟΜΠΕΛ. Μια αληθινή ιστορία», το Σάββατο 18 Μαρ-

τίου 2017 και ώρα 6 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων ΠΟΚΕΝ - 3ο 
ΚΑΠΗ (Φιλαδέλφειας 217 & Κεφαλληνίας, Κόκκινος Μύλος). Με τον 
συγγραφέα θα συνομιλήσει, ο ποιητής ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΦΟΝΙ-
ΚΑΚΟΣ και θα αναφερθούν σε όσα διαπράχτηκαν στο παρασκήνιο, 
στερώντας από τον Νίκο Καζαντζάκη το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

ΣΕΒΑ : Μετά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 22/02/2017 στα γραφεία του Συνδέσμου αποφα-
σίστηκε η διεξαγωγή  αρχαιρεσιών στις  13/03/2017,14/03/2017και 

15/03/2017 Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και ώρες από 17:00 έως 21:00μ.μ. θα 
πραγματοποιηθούν οι εκλογές στα γραφεία του συνδέσμου Μουστακάτου 2 
και πλατεία Αγ. Νικολάου Ά όροφος, Αχαρναί, όπως προβλέπεται από το κα-
ταστατικό.Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την Κυριακή 5/03/2017 στην 
Εφορευτική Επιτροπή. 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή 5/3/2017 η τα-
κτική αιμοδοσία του Κυνηγετικού Συλλόγου  και για άλλη 
μια φορά η συμμετοχή ήταν ιδιαιτέρως αυξημένη, παρά το 

κύμα των ιώσεων που μας ταλαιπωρεί  αυτήν την εποχή. Το Δ.Σ. 
του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών, αισθάνεται την ανάγκη και 
πάλι  να ευχαριστήσει τους αιμοδότες του Συλλόγου και ιδιαιτέρως 
τους φίλους που δεν είναι κυνηγοί, αλλά ανταποκρίνονται ανελ-
λιπώς σε κάθε αιμοδοσία μας.

Ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός θα συνδιοργανώσει ο Δήμος Αχαρ-
νών, με τον  Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών 
(ΠΣΑΚ) και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), υπό 

την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο πλαίσιο ανάπτυξης και 
διάδοσης της καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) στη χώρα μας.   Στις 10 και 11 Ιου-
νίου 2017 από το πρωί μέχρι το βράδυ η οδός Μπόσδα, μπροστά από το Δη-
μαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών, θα κλείσει και στην θέση των αυτοκινήτων θα 
στηθούν γήπεδα μπάσκετ, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την δυνατότητα 
να παίξουν μαζί με μεγάλα αστέρια του Ελληνικού Μπάσκετ!

Ο Δήμος Αχαρνών συμμετέχει και φέτος στη μεγαλύτερη εθε-
λοντική εκστρατεία καθαρισμού της χώρας «Let’s do it! 
Greece!». Το ραντεβού για το 2017 έχει οριστεί για την Κυ-

ριακή 2 Απριλίου, οπότε χιλιάδες εθελοντές σε κάθε γωνιά της Ελ-
λάδας, θα συντονιστούν με σκοπό να διαδώσουν το μήνυμα της συ-
νεργασίας και του εθελοντισμού σε όλη τη χώρα. Η Διεύθυνση Κα-
θαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αχαρνών έχει ήδη δη-
λώσει τη συμμετοχή του δήμου στο φετινό Let’s do it Greece! και 
έχει απευθύνει πρόσκληση, προς τα σχολεία, τους συλλόγους και 
τους φορείς του Δήμου Αχαρνών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν.  

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι δράσεις Περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης στα σχολεία του Δήμου Αχαρνών με το βραβευ-
μένο εκπαιδευτικό παιχνίδι για το Περιβάλλον «Οι Πλανητοφύλα-

κες». «Οι Πλανητοφύλακες» έκαναν «στάση» στο 14ο Δημοτικό Σχολείο 
Αχαρνών όπου οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό στο εκπαιδευτικό 
παιχνίδι παρουσία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του 
Δήμου Αχαρνών κου Στέργιου Πεδιαδίτη. 

O Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με την Campridge 
Weight Plan διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:  «Παχυσαρ-
κία και οι επιπτώσεις της στην υγεία μας» την Τετάρτη 15 

Μαρτίου 2017 και ώρα 18.30 την αίθουσα εκδηλώσεων στο Δη-
μαρχείο Αχαρνών. 

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια των προγραμμάτων και 
των δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Αχαρνών, για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και 

απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (ελεύθερη είσοδος).
Μια αποκαλυπτική μαρτυρία από κατοίκους, στην πίτα του 
Συλλόγου Αγίου Δημητρίου, είναι:  Δυστυχώς τα τελευ-
ταία χρόνια οι νέοι εγκαταλείπουν την περιοχή, ελάχιστες 

είναι οι οικογένειες που έχουν παιδιά να πηγαίνουν στο Δημοτι-
κό, στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο. Ένας πιο τολμηρός, μας το είπε στα 
ίσια. «Ναι η αλήθεια είναι πως ακόμη και οι περισσότεροι από 
τους ηλικιωμένους βλέποντας τα παιδιά τους να φεύγουν, προ-
σπαθούν να πουλήσουν όσο – όσο, ότι με κόπο και μόχθο έφτια-
ξαν στην περιοχή να φύγουν κι αυτοί, δεν υπάρχει μέλλον εδώ». 
Με αυτές τις πικρές αλήθειες, ολοκληρώθηκε η εκδήλωση κοπής 
πίτας στο Σύλλογο Αγίου Δημητρίου…

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκινάει για τον Μιχάλη Βρεττό το δεύτερο 
μισό της Δημοτικής θητείας, καθώς επανεξελέγη Αντιπρόεδρος Δη-
μοτικού Συμβουλίου με τη στήριξη όλων των παρατάξεων.  Ο πρώην 
Δήμαρχος Αχαρνών  κ. Σωτήριος Ντούρος, δίπλα στον οποίο ο Μι-

χάλης διατέλεσε Αντιδήμαρχος και στενός συνεργάτης τα προηγούμενα 
χρόνια, τον πρότεινε ξανά για τη θέση του Αντιπροέδρου όπως είχε κάνει και 
τον Σεπτέμβριο του 2014 όταν και πάλι είχε εκλεγεί στη θέση αυτή ο Μιχάλης 
Βρεττός. Αρχικά, ομόφωνα τον ψήφισε η παράταξη στην οποία ανήκει και 
την οποία υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια και έπειτα όλα τα μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του έδωσαν την ψήφο εμπιστοσύνης για την εκλογή του.

Νέο  ξεκίνημα στη νέα εφημερίδα «ΕΙΔΗΣΕΙΣ» του Νίκου Χα-
τζηνικολάου, μόνο με...αληθινές ειδήσεις, κάνει ο συμπολί-
της δημοσιογράφος Γιάννης Σωτηρόπουλος, με  αποκαλυπτι-

κά ρεπορτάζ και ντοκουμέντα. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Με την επικράτηση της ηλεκτρονικής ενημέρωσης, τις κίτρινες φυλ-
λάδες διαδέχθηκαν τα κίτρινα site. Εκείνα που χωρίς πληροφόρη-
ση, χωρίς διασταύρωση αλλά κυρίως χωρίς αιδώ, κατασκευάζουν 

«Ειδήσεις» προκειμένου να διεκδικήσουν μερίδιο στην ενημέρωση.Πράγ-
ματι εκεί ίσως καταφέρουν κάτι στοιχειώδες. Μερίδιο όμως στην αξιοπιστία 
δεν θα αποκτήσουν ποτέ. Σοβαρή δημόσια καταγγελία από τον βουλευτή 
της περιφέρειας μας Κώστα Κατσίκη.

Δεν είναι στραβός ο γιαλός, απλά 
εμείς στραβά αρμενίζουμε. Από το 

2002 με το ευρώ, γκρεμίσαμε την χώρα 
μας και δεν μας έμεινε τίποτα όρθιο. Το 
πρόβλημα είναι ότι οι κυβερνήτες μας νυν 
και μέλλοντες δεν έχουν καταλάβει τίπο-
τε. Οι Ευρωπαίοι τάχα μου φίλοι μας, μας  
σέρνουν ή σε δικτατορία, ή σε εμφύλιο. 
Να εύχεστε, μην μας συμβεί το χειρότερο 
που είναι ο εμφύλιος, γιατί θαρραλέος Έλ-
ληνας για δικτάτορας σήμερα δεν υπάρ-
χει. Είναι όλοι τους προσκηνυμένοι.

Τα αποτελέσματα για την Οικονομική Επιτροπή
και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Οικονομική Επιτροπή
Από την πλειοψηφία: Τακτικοί: Ιωάννης Κασσαβός, Ηλίας Ζητούνης, 
Θόδ. Συρινίδης, Αντώνης Παλιούρας, Γιώρ. Σασσαρίδης, Πολύκαρπος 
Παπαδόπουλος.
Αναπληρωματικοί: Γιώρ. Δασκαλάκης, Γεωργία Ευθυμιάδου- Τουμα-
νίδου, Γιώρ. Σταύρου. Από την αντιπολίτευση : Τακτικοί: Σπύρος Βρετ-
τός,  Μιχάλης Βρεττός, Παν. Κοσμίδης. Αναπληρωματικοί:  Τάσος Κα-
τάρας, Νίκος Ξαγοράρης.
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής:
Από την πλειοψηφία:Τακτικοί: Παν. Πολυμενέας, Γεώρ. Σταύρου, Δημ. 
Γιαννακόπουλος, Γεωργία Ευθυμιάδου, Ηλίας Τσουκαλάς. 
Αναπληρωματικοί: Κων. Σασσαρίδης, Μαρία Ναυροζίδου, Γεώρ. Δα-
σκαλάκης. Από την αντιπολίτευση.
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Μ ε γοργούς ρυθμούς προχωρά ο 
εξοπλισμός του νέου Παιδικού 
Σταθμού του Δήμου Αχαρνών που 

βρίσκεται στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου. 
Σημαντική βοήθεια στον εξοπλισμό του 

Παιδικού Σταθμού προσέφερε η χορηγία της 
εταιρείας ΙΚΕΑ μέλος του Ομίλου Φουρλή. Ο 
εξοπλισμός παραδόθηκε και τοποθετήθηκε 
από εργάτες της ΙΚΕΑ στις εγκαταστάσεις του 
Παιδικού Σταθμού, παρουσία του προέδρου 
της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών  Γιώρ. Δα-
σκαλάκη και στελεχών του Νομικού Προ-
σώπου. 

Ο κ. Δασκαλάκης ευχαρίστησε τον εκ-
πρόσωπο της εταιρείας ΙΚΕΑ του Ομίλου 
Φουρλή κ. Κασιδάκη για την ένταξη του νέου 
Παιδικού Σταθμού του Δήμου Αχαρνών στο 

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυ-
νότητας της εταιρείας ΙΚΕΑ, τονίζοντας ότι η 
συγκεκριμένη χορηγία δίνει μεγάλη ανάσα 
στον «αγώνα δρόμου» για τον εξοπλισμό και 
τη στελέχωσή του νέου Παιδικού Σταθμού, 
ώστε να λειτουργήσει με τη έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εξοπλίζεται ο νέος Παιδικός Σταθμός 
του Δήμου Αχαρνών στον Κόκκινο Μύλο

Στο Υπουργείο Προ. Πο. για τον Αστ. Σταθμό Θρακ/νων ο Κασσαβός
Συνάντηση με τον Γεν. Γραμ. Δημόσιας Τάξης κ. 

Δημ. Αναγνωστάκη είχε ο Δήμαρχος  Γιάν. Κασσαβός, 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με αφορμή το 
ενδεχόμενο παύσης της λειτουργίας του Αστυνομικού 
Σταθμού Θρακομακεδόνων.

Στη συνάντηση ο Δήμαρχος τεκμηρίωσε την θέση 
του Δήμου Αχαρνών για την αναστολή της απόφασης 
παύσης λειτουργίας του Αστυνομικού Σταθμού Θρα-
κομακεδόνων, αναφέροντας ότι η λειτουργία του συ-
γκεκριμένου Αστυνομικού Σταθμού δεν επιβαρύνει 
οικονομικά την ΕΛ.ΑΣ αφού το κτίριο που στεγάζεται έχει παραχωρηθεί χωρίς μίσθωμα από το Συνεταιρισμό 
Θρακομακεδόνων. Στη συνάντηση παραβρέθηκε, ο Αντιδήμαρχος  Παν. Πολυμενέας, η Νομική Συμβ. Αντω-
νία Δημητρακοπούλου, ο δικηγόρος και πρώην πρόεδρος του Δημ. Συμβ. Θρακ-νων  Κώστας Βλαχοδήμος, 
καθώς και ο Προϊστ. του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Μιχ. Καραμαλάκης, ο επιθεωρητής Αστυνομίας 
Ν. Ε. Αντιστράτηγος Αντώνης Μπάκας, ο Δ/ντής Αστυνομίας Δυ. Αττικής Ταξίαρχος  Γιώρ. Ψωμάς και ο Προϊστ.  
της Δ/νσης  Νομ. Υποστήριξης της ΕΛ.ΑΣ.  Δημ. Μπακόλας.

Ενδιαφέρον του Δημάρχου Αχαρνών για ίδρυση Κέντρου Ενημέρωσης Δανειοληπτών 
Με επιστολή του προς τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη 

Κουρμούση, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάν. Κασσαβός δήλωσε ξεκάθαρα την αμέριστη 
υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού για την αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων» μέσω της παροχής υπη-
ρεσιών με τη δημιουργία των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών (ΚΕΔ). 

Όπως ανάφερε στην επιστολή του, ο Δήμαρχος Αχαρνών, οι κάτοικοι στου Δήμου 
Αχαρνών έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη χώρα 
μας και η δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Δανειοληπτών στον Δήμο Αχαρνών θα έχει 
πολλαπλασιαστικά οφέλη και θα δώσει σημαντικές λύσεις στα προβλήματα εξυπηρέτη-
σης δανείων. 

Συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
Με αφορμή την πολιτική του ομιλία στην αίθου-

σα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών, ο Πρόεδρος 
της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης συναντήθηκε με τον 
Δήμαρχο  Γιάν. Κασσαβό. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών καλωσόρισε τον Πρόε-
δρο της Βουλής των Ελλήνων στον Δήμο Αχαρνών 
και είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του, τόσο για 
θέματα της του Δήμου Αχαρνών, όσο και για Εθνι-
κά θέματα. Στη συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών 
με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων παρα-
βρέθηκαν οι Βουλευτές   κ.κ. Γιάν. Δέδες και Νίκος 
Σκουρολιάκος, ο Γεν. Γραμματέας Θαν. Κατσιγιάννης, ο Δημ. Σύμβουλος  και επικεφαλής της Δημ. Πα-
ράταξης «Αχαρνείς Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση» Οδυσ Καμπόλης, ο συντονιστής Ανατ. Αττικής του 
ΣΥΡΙΖΑ κ. Παν. Ροδάκης και ο συντονιστής της ΟΜ του ΣΥΡΙΖΑ Αχαρνών κ. Δημ. Γιαννάκης. Μετά το πέρας 
της συνάντησης ο Δήμαρχος Αχαρνών συνόδευσε τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο Βούτση στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών για την ομιλία του προέδρου στην ανοιχτή πολιτική εκδήλωση.
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Σήµερα θα σας παρουσιάσουµε την µεγάλη αλλαγή 
που προέκυψε στην Ελληνική Νοµοθεσία από την κυβέρ-
νηση του Γιώργου Παπανδρέου. Ας ξεκινήσουµε µε την 
νοµική ορολογία, που ισχύει τώρα και θα αποδείξουµε τι 
σηµαίνουν όλα αυτά. Στην Ελληνική νοµική γλώσσα δεν 
γίνεται διάκριση µεταξύ των όρων «Ιθαγένεια» και «υπη-
κοότητα», οι οποίοι έχουν στην χώρα µας ταυτόσηµο πε-
ριεχόµενο, δηλώνοντας του δηµοσίου δικαίου νοµικό δε-
σµό που συνδέει το άτοµο µε την πολιτεία στο λαό της 
οποίας ανήκει. 

Για το λόγο αυτό άλλωστε, όσοι έχουν την ιθαγένεια 
ενός  κράτους ονοµάζονται ΗΜΕ∆ΑΠΟΙ του κράτους αυ-
τού, ενώ όσοι έχουν διαφορετική ή καµία ιθαγένεια ονο-
µάζονται ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ.  Συνεπώς, η χρήση του όρου ιθα-
γένεια (π.χ. λέµε Ελληνική ιθαγένεια  και Έλληνας υπήκο-
ος, όχι Έλληνας ιθαγενής).

Τι ίσχυε στη  χώρα µας, πριν την νοµική αλλαγή;  Ιθα-
γένεια είναι ο νοµικός, πολιτικός, πολιτιστικός, πολιτισµι-
κός και συναισθηµατικός δεσµός που συνδέει το άτοµο µε 
την κοινότητα  από την οποία  αποτελείται  συνήθως από 
τα µέλη µιας φυλής  κα χαρακτηρίζεται από κοινή γλώσ-
σα, χρήση κοινού εδάφους, κοινά ήθη, έθιµα, παραδόσεις 
και πολιτισµός. 

Όσο για την απόκτηση, η ιθαγένεια µεταδίδεται από 
γονιό σε τέκνο. Σε απλή γλώσσα.  Ιθαγένεια ονοµάζεται ο 
δεσµός που προκύπτει από τη σχέση  αίµατος και κληρο-
νοµείται από τους γονείς στο παιδί. Αυτό ονοµάζεται δί-
καιο της καταγωγής. Είναι δηλαδή κάτι που έχεις ή δεν 
έχεις.

Θυµίζουµε επίσης πως βάση του Στ.Ε 1644/2010(∆΄ 
τµήµα) για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας  από 
οµογενή απαιτείται πέραν της Ελληνικής καταγωγής και η 
ύπαρξη Ελληνικής Εθνικής συνείδησης συναγόµενης από 
την εν γένει συµπεριφορά του και τα λοιπά χαρακτηριστι-
κά της  προσωπικότητας του ενδιαφεροµένου (στοιχεία 
προσδιορισµού της Ελληνικής  Εθνικής συνείδησης, η 

γνώση της Ελληνικής γλώσσας ή της ποντιακής δια-
λέκτου, η επαφή του ενδιαφεροµένου µε τα Ελληνικά 
ήθη, έθιµα και τις παραδόσεις, όπως διαµορφώθηκαν 
στους τόπους διαµονής των Ελλήνων, αλλά και κάθε άλ-
λο πρόσφορο στοιχείο).

Αντίθετα υπηκοότητα είναι ο νοµικός και πολιτικός δε-
σµός που συνδέει το άτοµο ως πολίτης µε την Πολιτεία-
(Κράτος) και από την οποία πηγάζουν τα δικαώµατα και οι 
υποχρεώσεις  για αµφότερα τα µέρη.  Η υπηκοότητα απο-
κτάται: - αυτοµάτως από εκείνους που έχουν την ιθαγένεια 
του συγκεκριµένου κράτους – Έθνους- ή είναι µέλη µειο-
νοτήτων που κατοικούν στην επικράτεια του – µε την δια-
δικασία της πολιτογράφησης από τους υπόλοιπους. Με 
αυτή την διαδικασία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρχει 
και η δυνατότητα απόκτησης τιµητικής υπηκοότητας, 
λόγω προσφοράς εξαίρετων υπηρεσιών.

Η αλλαγή όµως που έκανε ο κ. Παπανδρέου ταύτισε 
τις δύο έννοιες, αφαιρώντας  την δύναµη του αίµατος και 
θυµίζοντας κράτη όπως η ΗΠΑ( ένα έθνος µεν, µε πολλές 
καταγωγές δε). Πέραν της αλλοιώσεως  της Εθνικής σύ-
στασης της Ελλάδος πρέπει να τονιστεί η έννοια του συµ-
φέροντος, σε σχέση µε την συνείδηση. Με την ιθαγένεια 
αποκτώνται συµφέροντα ατοµικά εντός της επικράτειας.

Αν όµως δεν υπάρχει η συνείδηση, που έρχεται αυ-
τόµατα µε την εξ αίµατος ιθαγένεια, υπάρχει το ενδεχόµε-
νο το ατοµικό συµφέρον να µην ταυτίζεται µε το συλλογι-
κό. Και το ερώτηµα είναι τι θα γινόταν σε ενδεχόµενο σύ-
γκρουσης Ελλάδος – Συρίας µε τους Σύριους που έχουν 
αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια – υπηκοότητα; Ποια συνεί-
δηση θα εκφράσουν; Τα ζητήµατα αυτά δεν  τα έχει υπο-
λογίσει ο νοµοθέτης(µε ευθύνη βέβαια της κυβέρνησης 
Παπανδρέου).  Πρέπει,  υπό το βάρος της προσφυγικής 
κρίσης να συζητηθούν άµεσα. Από την πολιτεία και το 
Λαό. Γιατί οι πολιτικοί αποφεύγουν το όλο θέµα; Κι εδώ 
Εθνική µειοδοσία; Μετά ζητά τα ρέστα από τους Αλβα-
νούς, που έγιναν άρον  - άρον Έλληνες.

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Ιθαγένεια , Υπηκοότητα  και Εθνικοί Κίνδυνοι … ∆ηµοσιεύθηκε ο Κώδικας
Καταναλωτικής ∆εοντολογίας

Με τον Κώδικα θεσπίζονται, πέραν της 
κείµενης νοµοθεσίας, για πρώτη φορά, αρχές 
και κανόνες που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ 
των καταναλωτών και των προµηθευτών και 
των ενώσεών τους, καλύπτοντας το σύνολο 
των εµπορικών κλάδων του ιδιωτικού και 
του δηµόσιου τοµέα και µε δεσµευτική ισχύ.

Με τον Κώδικα Καταναλωτικής ∆εοντο-
λογίας, ο οποίος αποσκοπεί στη δηµιουργία 
κλίµατος εµπιστοσύνης στην αγορά, µεταξύ 
άλλων δίνεται έµφαση:

Στην υποχρέωση του προµηθευτή για 
πλήρη και ουσιαστική προσυµβατική ενη-
µέρωση του καταναλωτή, η οποία περιλαµ-
βάνει το σύνολο των κρίσιµων πληροφοριών 
που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Στο ότι οι Γενικοί Όροι των Συµβάσεων 
πρέπει να είναι σαφείς, απλοί, κατανοητοί 
και διαθέσιµοι εκ των προτέρων στον κατα-
ναλωτή.

Στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κατανα-
λωτή, τόσο πριν από τη σύναψη της σύµβα-
σης όσο και κατά ή µετά την κατάρτισή της, 
χωρίς µεγάλη αναµονή.

Στην προστασία των προσωπικών δεδο-
µένων, της υγείας και ασφάλειας των κατανα-
λωτών.

Στη διευκόλυνση και την προστασία των 
ατόµων µε αναπηρίες και των κάθε είδους 
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, αλλά και 
στην ίση µεταχείριση και ακώλυτη πρόσβαση 
όλων των καταναλωτών στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες.

Επισηµαίνεται ότι ο Κώδικας αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις και για τους καταναλωτές και τις 
ενώσεις τους, τους οποίους αντιλαµβάνεται 
ως υπεύθυνους παράγοντες στη διαµόρφω-
ση ενός υγιούς καταναλωτικού περιβάλλο-
ντος.

Ιδιαίτερη µέριµνα έχει ληφθεί σχετικά µε 
την κατάρτιση των τραπεζικών συµβάσεων, 
όπου γίνονται σηµαντικά βήµατα προς την 
κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας 
του καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό τα πιστω-
τικά ιδρύµατα οφείλουν:

Να χορηγούν υποχρεωτικώς στους κατα-
ναλωτές αντίγραφο του σχεδίου της δανεια-
κής σύµβασης, εφόσον το ζητήσουν, προκει-
µένου να το µελετήσουν, έχοντας εύλογο 
χρόνο στη διάθεσή τους, έως την υπογραφή 
της, ώστε να µην ενεργούν υπό πίεση, όπως 
συνέβαινε έως τώρα, και να µπορούν να 
έχουν εξειδικευµένες συµβουλές πριν δε-
σµευθούν.

Να διαθέτουν εξειδικευµένο και καταρτι-
σµένο προσωπικό που παρέχει διαφανή, σα-
φή, κατανοητή και αξιόπιστη πληροφόρηση 
στους καταναλωτές, σέβεται τα προσωπικά 
τους δεδοµένα και τους υποστηρίζει µε ειλι-
κρίνεια στη λήψη τεκµηριωµένης απόφασης 
για σύναψη ή µη σύµβασης µε το πιστωτικό 
ίδρυµα.

Με τον Κώδικα αναδεικνύεται, επίσης, η 
σηµασία της διαµεσολάβησης και της εξωδι-
καστικής επίλυσης των καταναλωτικών δια-
φορών, την οποία οι ενώσεις προµηθευτών.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

ΑΡΘΡΟ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 

Υπάρχει λύση!
Της  Ευρώπης   Σ.  Κοσµίδη  

Πολιτικό Μηχανικό –  Πολιτευτή  Ν.∆.  Περιφ. Αττικής

Πολύς λόγος έχει γίνει τελευ-
ταία για το αίτηµα της Νέας ∆ηµο-
κρατίας να πάει άµεσα η χώρα σε 
εκλογές. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που 
έσπευσαν να πουν πως το αίτηµα 
των εκλογών είναι άκαιρο εν µέσω 
αξιολόγησης και µπορεί να πάει πί-
σω την χώρα. Η πραγµατικότητα δείχνει άλλα 
όµως. Όπως φαίνεται από την καθηµερινότητα που 
επιδεινώνεται συνεχώς, την χώρα περισσότερο την 
πάει πίσω η σηµερινή κυβέρνηση παρά οι όποιες 
εκλογές. ∆ιάβασα στα ρεπορτάζ της Τρίτης πως οι 
θεσµοί - η Τρόικα δηλαδή… – αποχωρούν από την 
Αθήνα χωρίς συµφωνία. Η χώρα εν µέσω τεκτονι-
κών αλλαγών στην Ευρώπη, αφού µόλις προχθές 
4 ευρωπαίοι ηγέτες µίλησαν για Ευρώπη πολλών 
ταχυτήτων – κατεβάζει µόνη της ταχύτητα και 
εγκλωβίζεται σε ένα φαύλο κύκλο µε άγνωστο προορισµό.

Βρισκόµαστε στον 8ο – πραγµατικό ρεκόρ –χρόνο οικονο-
µικής κρίσης και ακόµα σπαταλάµε χρόνο και φυσικά χρήµα 
σαν να µην θέλουµε να βγούµε ποτέ από την ύφεση. Λειτουρ-
γούµε σαν εκείνα τα πειραµατόζωα που γυρνάνε σε έναν τροχό 
γύρω- γύρω και βρίσκονται ξανά µετά από λίγο στο ίδιο σηµείο.

Είχα διαβάσει πριν από αρκετά χρόνια, όταν ξεκινούσε αυ-
τή η περιπέτεια για την χώρα πως η λύση για να βγούµε από τα 
µνηµόνια είναι να τα εφαρµόσουµε γρήγορα, για να µπορέσου-
µε να απαλλαγούµε µία ώρα αρχύτερα από ταπεινωτικές επο-
πτείες. Να αποκτήσουµε εθνική ανεξαρτησία και να ορίζουµε 
µόνοι µας τα του οίκου µας. Αντί για αυτό εδώ και 8 χρόνια δεν 
έχουµε βρει το µίνιµουµ της συνεννόησης και τα τελευταία 2 

χρόνια ανακυκλώνουµε ιδεοληψί-
ες που τελικά αποβαίνουν εις βάρος 
µας. Η κυβέρνηση δεν δείχνει 
πρόθυµη να δώσει τέλος σε αυτό το 
φαύλο κύκλο.

Ανήκω στους υποµονετικούς 
που πάντα περιµένουν να δουν 

δράση και αποτέλεσµα. Αλλά πλέον ακόµα και να 
κλείσει η αξιολόγηση που το ευχόµαστε όλοι, έχει 
χαθεί πολύτιµος χρόνος. Το χειρότερο είναι πως η 
σηµερινοί κυβερνώντες δεν δείχνουν διάθεση να 
ολοκληρώσουν την διαδικασία αυτή ώστε να ανα-
πνεύσουµε ξανά.

Οι εκλογές είναι η λύση αυτή την στιγµή και 
όχι το πρόβληµα. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται πως 
έχει ένα σχέδιο φοροελαφρύνσεων µέσω των 
απαραίτητων µεταρρυθµίσεων και κυρίως έχει την 

βούληση να κρατήσει την Ελλάδα προστατευµένη στον πυρή-
να της Ε.Ε που σήµερα δείχνει να έχει χάσει τον προσανατολι-
σµό της. Αυτό το τελευταίο είναι βασικό όχι µόνο για τα οικονο-
µικά της χώρας, αλλά και για την εθνική ασφάλεια. ∆εν πρέπει 
να ξεχνάµε πως ζούµε σε µία δύσκολη και επικίνδυνη «γειτονιά 
που βρίσκεται σε αναταραχή. Η Ελλάδα σε αυτό το κρίσιµο χρο-
νικό σηµείο δεν µπορεί να διακινδυνεύσει το παραµικρό. Πρέπει 
να περπατήσει στα πιο σίγουρα και γνωστά µονοπάτια µέχρι να 
δούµε ποια θα είναι η επόµενη µέρα που ξηµερώνει στην Ευ-
ρώπη και τον κόσµο ευρύτερα. Και αυτό δεν µπορεί να το προ-
σφέρει η σηµερινή κυβέρνηση. Οι εκλογές δεν είναι πρόβληµα 
για την χώρα. Είναι η ασφάλεια που χρειάζεται σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς.

Κηφισός , Ένα περιβαλλοντολογικό έγκληµα
Του Σπύρου Βούλγαρη

Ένα διαχρονικό περιβαλλοντολογικό έγκληµα εκ προµελέτης συντελεί-
ται στο τελευταίο ποτάµι της Αθήνας, που ένα µεγάλο κοµµάτι του και οι πη-
γές του βρίσκονται στον ∆ήµο Αχαρνών .

Το ποτάµι αντί για περιβαλλοντολογικό παράδεισο και σηµείο αναψυχής 
των κατοίκων του Λεκανοπε-
δίου και των όµορων δήµων, 
έχει καταντήσει σχεδόν κόλα-
ση και παράδειγµα περιβαλ-
λοντολογικής ασυνειδησίας 
της Πολιτείας και επιτηδείων 
που το ρυπαίνουν και το κα-
ταπατούν ασύστολα..

Πρέπει επιτέλους η πολι-
τεία να σκύψει και να δει το 
πρόβληµα του περιβαλλο-
ντολογικού εγκλήµατος που 
συντελείται. 

Πρέπει επιτέλους ο Κηφι-
σός και στο κοµµάτι των Αχαρνών να προστατευθεί, να αναδειχθεί και να γί-
νει το  «παρακηφίσιο περιβαλλοντολογικό πάρκο» της πόλης των Αχαρνών 
και του Λεκανοπεδίου.

Σε µία Πολιτεία µε περιβαλλοντολογική συνείδηση αυτό το ποτάµι θα 
αποτελούσε την εικόνα της !!!

Αλλά δυστυχώς η εικόνα σε σχέση µε το περιβάλλον και το ποτάµι είναι: 
«χωριό που φαίνετε κολαούζο δεν θέλει», όσο για τους όµορους ∆ήµους: 
«τρείς λαλούν και δύο χορεύουν»!!!
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Επίσπευση των διαδικασιών για τα έργα με την Περιφέρεια ζήτησε ο Δήμαρχος

Σύσκεψη Κασαβού με Αντιπεριφερειάρχη 
για έργα υποδομής 9εκ. ευρώ στις Αχαρνές

Ευρεία σύσκεψη εργασίας είχε ο Δή-
μαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός με τον Αντιπεριφερειάρχη 

Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρο Φιλίππου 
με αντικείμενο τα έργα υποδομής που 
υλοποιούνται με τη συνεργασία του 
Δήμου Αχαρνών και της Περιφέρειας 
Αττικής και ο προϋπολογισμός τους αγ-
γίζει το ποσό των 9.000.000 ευρώ. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ζήτησε την επίσπευση 
των διαδικασιών υπογραφής των προγραμματικών 
συμβάσεων που εκκρεμούν και των δημοπρατήσε-
ων των έργων για υπογεγραμμένες προγραμματικές 
συμβάσεις και έλαβε τη διαβεβαίωση από τον κ. Αντι-
περιφερειάρχη ότι οι καθυστερήσεις, που οφείλονται 
στην αλλαγή της παρακολούθησης και έγκρισης των 
διαδικασιών δημοπράτησης των έργων στην Περι-
φέρεια Αττικής, έχουν απαλειφθεί και οι δημοπρατή-
σεις θα δρομολογηθούν το ταχύτερο δυνατό.  Οι εκ-
κρεμότητες έργων και μελετών έχουν ως εξής: 
– Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην 
περιοχή του Κόκκινου Μύλου προϋπολογισμού 
1.825.000€.
Έχει υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ 
Δήμου Αχαρνών και Περιφέρειας Αττικής και ανα-
μένεται η δημοπράτηση του έργου από την Περι-
φέρεια Αττικής.
– Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτι-
ρίων και προαυλίων χώρων Δήμου Αχαρνών προ-
ϋπολογισμού 1.300.000€.
Έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση με-
ταξύ Δήμου Αχαρνών και Περιφέρειας Αττικής 
και αναμένεται η δημοπράτηση του έργου από 

Στο στόχαστρο του Σπύρου Βρεττού το Bullying
Τα συγχαρητήριά του έδωσε στο 8ο  Γυμνάσιο 
Αχαρνών και στο ΓΕΛ Θρακομακεδόνων

Τον έντονο προβληματισμό 
του για το φαινόμενο του Bullying, 
εξέφρασε ο επικεφαλής της 
«ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα», Σπύρος 
Βρεττός. Ο Σπύρος Βρεττός, όντας 
επί σειρά ετών εκπαιδευτικός, έχει 
θέσει στις προτεραιότητές του 
ευαίσθητα ζητήματα που απασχο-
λούν την νέα γενιά. Αφορμή 
στάθηκαν, τα άκρως επιτυχημένα 
βίντεο του 8ου Γυμνασίου Αχαρ-
νών και του Λυκείου Θρακομακε-
δόνων για το bullying, τα οποία 
έκαναν τον επιτυχημένο Αστροφυσικό να τα αναρτήσει στον 
προσωπικό του λογαριασμού στο facebook και να γράψει: 
«Συγχαρητήρια στους μαθητές τους 8ου Γυμνασίου Αχαρνών 
και του Λυκείου Θρακομακεδόνων… Εκεί που τελειώνει το 
bullying ξεκινά η εγκληματικότητα και δυστυχώς χορτάσαμε αρ-
κετή σε αυτή την ταλαιπωρημένη πόλη.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σπύρος Βρεττός έχει συμμετάσχει 
σε πλήθος ημερίδων για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής 
βίας ενώ σε πολλές από αυτές ως ομιλητής μίλησε για τον ου-
σιώδη σκοπό του σχολείου που δεν είναι απλώς η μόρφωση 
του μαθητή αλλά κυρίως η διαμόρφωση ενός χαρακτήρα που 
θα έχει πρώτο του μέλημα τον συνάνθρωπο. 

την Περιφέρεια Αττικής
– Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρ-
νών προϋπολογισμού 1.100.000€. 
Αναμένεται η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης 
από τον Δήμο Αχαρνών, ενώ η δημοπράτηση του έρ-
γου θα γίνει από τον Δήμο Αχαρνών.
– Έργα αναβάθμισης Παιδικών Χαρών Δήμου Αχαρ-
νών προϋπολογισμού 632.000€.
Η μελέτη έχει εκπονηθεί από τον Δήμο Αχαρνών και 
το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έρ-
γων της Περιφέρειας Αττικής για το 2017. Αναμένεται 
η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου 
Αχαρνών και Περιφέρειας Αττικής. Η  δημοπράτηση 
του έργου θα γίνει από τον Δήμο Αχαρνών
– Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρ-
νών προϋπολογισμού 3.000.000€.
Η μελέτη έχει εκπονηθεί από τον Δήμο Αχαρνών και 
το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έρ-
γων της Περιφέρειας Αττικής για το 2017. Αναμένεται 
η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου 
Αχαρνών και Περιφέρειας Αττικής, ενώ η δημοπράτη-
ση του έργου θα γίνει από τον Δήμο Αχαρνών
– Μελέτη για το γήπεδο του  Αχαρναϊκού προϋπολο-

γισμού 250.000€.
Αναμένεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με-
ταξύ Δήμου Αχαρνών και Περιφέρειας Αττικής.
– Μελέτη αγωγού ομβρίων Σ1 και δεξαμενής ανάσχε-
σης προϋπολογισμού 600.000€.
Η Μελέτη θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Ατ-
τικής λόγω αρμοδιότητας. 
– Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας προϋπολογι-
σμού 80.0000€.
Ο φάκελος του έργου έχει ετοιμαστεί από τον Δήμο 
Αχαρνών και μένει σε εκκρεμότητα η σύναψη Προ-
γραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής. 
Στη συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών με τον Αντι-
περιφερειάρχη Ανατολικής Αττικής αποφασίστηκε 
επίσης: 
– Η εκπόνηση από τον Δήμο Αχαρνών μιας επιπλέον 
Μελέτης που θα αφορά τη Συντήρηση και κατασκευή 
οδών του Δήμου Αχαρνών. Ο Προϋπολογισμός του 
έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 5.0000.000€.
– Η διευθέτηση των ρεμάτων στις ΠΕ 17, 19, 20, ώστε 
να καταστεί δυνατή η ένταξη στο Σχέδιο Πόλης των 
περιοχών του Μονοματίου, Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
και ΒΙΠΑ Αχαρνών.
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

Γαμοσ
Ο  ΚαΡαΓΚοΥΝΗσ  ΗΛΙασ  του  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  και της   ΕΙ-

ΡΗΝΗΣ  το γένος  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ  που γεννήθηκε στην  
ΑΘΗΝΑ  και  κατοικεί στo  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   σΙ-
ΝΗ  ΠαΥΛΙΝα  του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και της  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
το γένος  ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗ    που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ -  ΑΤΤΙΚΗΣ   θα  έρθουν σε γάμο 

που θα γίνει στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

l Ξεκίνησε από την 1η μαρτίου η λειτουργία του πρώτου 
Γραφείου Ενημέρωσης Δανειοληπτών, το οποίο στεγάζε-
ται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, 
στο παλαιό κτήριο του Κεράνη και θα αποτελέσει πιλότο 
για τα επόμενα. Τα επίσημα εγκαίνια του πρώτου γραφεί-
ου, από τα 120 που θα δημιουργηθούν σε όλη τη χώρα 
τους επόμενους μήνες, θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη 
και ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου είναι 2132125730.

l Στη σωστή κατεύθυνση κινείται το σχέδιο νόμου για τον εξω-
δικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, όπως 
εκτιμά η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδος.  

l μέσα στον μάρτιο θα ανακοινωθεί το στρατηγικό σχέδιο 
της κυβέρνησης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως ανακοί-
νωσε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομίας αλέξης Χαρί-
τσης, σε εσπερίδα της Επιτροπής ανταγωνισμού και του Ελ-
ληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, με θέμα τη μετάβαση 
στην ψηφιακή οικονομία.

l Υπό τις παρούσες συνθήκες η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να 
λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς τον δημόσιο πυλώ-
να της ασφάλισης και να ενισχύσει τις συνταξιοδοτικές παρο-
χές των ασφαλισμένων, επεσήμανε ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

l Έως τις 17 μαρτίου, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής 
των ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολού-
μενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ανακοί-
νωσε η διοίκηση του νεοσύστατου Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής ασφάλισης (ΕΦΚα).

l Προτεραιότητα στην ατζέντα των διεκδικήσεων της ΕΣΕΕ, είναι 
να βελτιωθεί η καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης 
και να βρεθούν λύσεις για το πολύ κρίσιμο ζήτημα της διευθέ-
τησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπογραμμίζει ο πρόε-
δρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρη-
ματικότητας Βασίλης Κορκίδης.  

l Να μη συνυπολογιστούν στο χρέος και στο έλλειμμα του 
προϋπολογισμού οι όποιες δημόσιες δαπάνες προκύ-
ψουν, στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου για την «κα-
θαρή» ενέργεια, ζήτησε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώρ-
γος σταθάκης, κατά την τοποθέτησή του στο συμβούλιο 
Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες, με θέμα το νομοθε-
τικό πακέτο «καθαρής» ενέργειας. 

l Μείωση του αφορολόγητου με πρόβλεψη για υψηλότερο 
αφορολόγητο όταν υπάρχουν παιδιά, παραμονή των τεκμη-
ρίων και των υφιστάμενων φορολογικών κλιμακίων για μι-
σθωτούς, συνταξιούχους αγρότες και επαγγελματίες για μια 
διετία, καθώς και έναν νέο φόρο περιουσίας στον οποίο θα 
εντάσσονται κινητά και ακίνητα, προαναγγέλλει, η υφυπουρ-
γός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.

l μείωση των συντελεστών φορολόγησης, αλλά και ανα-
προσαρμογές στα κλιμάκια φόρου εισοδήματος, σχεδιάζει 
το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ως αντιστάθμι-
σμα στην επικείμενη μείωση του αφορολόγητου ορίου και 
έχοντας πάντα ως στόχο το τελικό αποτέλεσμα, όσον αφο-
ρά τις εισπράξεις του Δημοσίου, να είναι ισοσκελισμένο. 

l Σενάρια κλιμακωτών περικοπών από 5% έως 20% (δηλαδή 
10% κατά μέσο όρο) στις «προσωπικές διαφορές» που θα 
προκύψουν μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με 
προστασία όσων λαμβάνουν έως 700 ευρώ, μπαίνουν στο 
τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, προκειμένου 
να περιοριστεί η συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 1,6 δισ. ευρώ 
μετά το 2019.

l σχέδιο για τη δημιουργία 100.000-150.000 θέσεων εργασί-

ας το έτος για την τριετία 2018-2020 παρουσίασε στους επι-
κεφαλής των δανειστών η αναπληρώτρια υπουργός Ερ-
γασίας Ράνια αντωνοπούλου. 

l Στο 23% διαμορφώθηκε το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλά-
δα το Νοέμβριο του 2016, σταθερό σε σχέση με τον Οκτώβριο 
σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(Eurostat) που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

l οι κλάδοι που με βάση τα στοιχεία βρίσκονται στην υψη-
λή ζώνη κινδύνου για φοροδιαφυγή, είναι αυτοί που πε-
ριλαμβάνονται στο πρώτο κύμα των επαγγελματιών που 
θα πρέπει να εγκαταστήσουν υποχρεωτικά μηχανήματα 
POS. Εντός των επόμενων ημερών, θα εκδοθεί η σχετική 
υπουργική απόφαση, με τη λίστα των επαγγελμάτων που 
θα πρέπει μέχρι το τέλος Ιουνίου να εγκαταστήσουν POS 
και να αποδέχονται συναλλαγές με πλαστικό χρήμα. 

l Οι φορολογικές ανατροπές που νομοθετήθηκαν το 2016, θα 
αποτυπωθούν στα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα. Εκα-
τομμύρια φορολογούμενοι, θα δουν το φορολογικό τους λο-
γαριασμό να έχει «φουσκώσει» ακόμη περισσότερο, με τις με-
γαλύτερες επιβαρύνσεις να προκύπτουν για τους μισθωτούς 
και συνταξιούχους με χαμηλά και υψηλά εισοδήματα, τους 
φορολογούμενους που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια 
και τους ελεύθερους επαγγελματίες με μεσαία και υψηλά ει-
σοδήματα. Κερδισμένοι θα είναι οι περισσότεροι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

l μόλις 323.600 ασφαλισμένοι από 1.194.000 που έλαβαν 
ειδοποιητήρια από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής ασφάλι-
σης κατέβαλαν τις εισφορές Ιανουαρίου, δημιουργώντας 
μείζον πρόβλημα εισπραξιμότητας στο νέο Υπερταμείο. 
σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΦΚα συγκέντρωσε κατά τον 
προηγούμενο μήνα έσοδα από εισφορές της τάξης των 

30.000.000 ευρώ (έναντι πρόβλεψης 130.000.000 ευρώ).  
l Περισσότερους φόρους που αγγίζουν τα 4 δισ. ευρώ πλήρω-

σαν το 2016, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, κυρίως λόγω 
των φοροεισπρακτικών μέτρων που επιβλήθηκαν με το τρίτο 
Μνημόνιο. Την ίδια ώρα όμως, οι φόροι που έμειναν απλή-
ρωτοι στην εφορία πέρυσι προσέγγισαν τα 14 δισ. ευρώ με τα 
συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη να υπερβαίνουν τα 95 δισ. ευ-
ρώ ενώ η αύξηση των φορολογικών συντελεστών ενίσχυσε 
τα φαινόμενα φοροδιαφυγής.  

l μειώσεις από 15% έως 30% κρύβει η τροπολογία που κα-
τατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εργασίας και αλλά-
ζει τον τρόπο υπολογισμού των νέων συντάξεων, συνδέ-
οντάς τον με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) έως το 
2020, σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση.  Για 
το διάστημα από το 2021 και εφεξής θα διενεργείται με βά-
ση τον δείκτη μεταβολής μισθών που θα καταρτίσει η 
ΕΛ.σΤαΤ.

l  Ένα στα τέσσερα ευρώ ΕΝΦΙΑ μένει απλήρωτο. Αυτό δεί-
χνουν τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης για την εισπρα-
ξιμότητα των φόρων, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό στοι-
χείο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς για τα δημοσιονο-
μικά. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το 2016 εισπράχθηκε συ-
νολικός ΕΝΦΙΑ ύψους 2,84 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 
200.000.000 περισσότερα από τη σχετική πρόβλεψη για τα 
ετήσια έσοδα από τον φόρο (2,65 δισ. ευρώ). Ο συνολικός ΕΝ-
ΦΙΑ που έπρεπε να εξοφληθεί εντός του 2016 ανέρχεται σε 3,8 
δις,. ευρώ.

l αύξηση κατά 4,6% στα 3,78 δισ. ευρώ εμφάνισε η συνολι-
κή παραγωγή ασφαλίστρων το 2016, σύμφωνα με την ετή-
σια έρευνα της Ένωσης ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 
(ΕαΕΕ). 

ΛΥΚΕΙοΝ ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠαΡαΡΤΗμα αΧαΡΝΩΝ
Φιλαδελφείας 6 – Αχαρνές - Τ.Κ. 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ • Τηλ. 210-2462085 FAX 210 - 2468533

ΠΡοσΚΛΗσΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Λυκείου των Ελληνίδων, Παραρτήματος Αχαρνών καλούνται τα μέλη σε Τα-
κτική Γενική Συνέλευση την 18η Μαρτίου έτους 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 5.30 μ.μ. στην αίθουσα του Λυκείου, Φιλα-
δελφείας  αρ 6 ( Κεντρική Πλατεία).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο. ήτοι στις 25-03-2017 στο ίδιο μέρος 
την αυτή ώρα και με τα ίδια θέματα .
θέματα Ημερήσιας Διάταξης .
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνέλευσης. 
2. Λογοδοσία    του   Διοικητικού    Συμβουλίου   για    τα πεπραγμένα, χρονικού διαστήματος 01-01-2016 έως 31-12-2016.
3. Επικύρωση απολογισμού εσόδων και εξόδων από 01-01-2018 έως 31-12-2Ο16
4. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και της 
     Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη
5- Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων για το έτος 2017.

ΓΙΑ  ΤΟ   Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

                   ΝΙΤσα  ΒαΡΕΛα                       ΕΛΕΝΗ  ΦΥΤα - μοΥσΤαΚαΤοΥ
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Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ  Αχαρνών  με την επανένταξη 
και    δραστηριοποίηση παλαιών μελών  και φίλων

Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

Μ έσα σε κλίμα αισιοδοξίας, φέτος  η  Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ  
ΑΧΑΡΝΩΝ  στις  19 Φεβρουαρίου 2017,  έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίττα της,  στην αίθουσα εκδηλώσε-

ων του Δημαρχείου Αχαρνών.  Και δικαιολογημένα, οι πρωτερ-
γάτες και στυλοβάτες της Οργάνωσης  Απόστολος Ξυλογιάννης 
και Μπάμπης Υφαντής, έδωσαν ένα ανιδιοτελή αγώνα  λειτουρ-
γίας της, με δράσεις,  πρωτοβουλίες  και παρεμβάσεις, όπως επα-
ναδραστηριοποίηση  άξιων στελεχών,  επανάκτηση της εμπιστο-
σύνης από εκατοντάδες πρώην μέλη, γεγονός που έγινε πράξη 
σε βαθμό που η σημερινή ηγεσία του κόμματος, την κατέταξε στις 
πρώτες Οργανώσεις. 

Μεγάλη απόδειξη  είναι  και η επιτυχημένη  πρόσφατη οι-
κονομική εξόρμηση που στηρίχθηκε από δεκάδες πρώην στε-

λέχη, φίλους και ψηφοφόρους. Έτσι   μεγάλη ήταν η προσέ-
λευση των μελών και φίλων της  και στον σύντομο χαιρετισμό 
ο Γραμματέας της Παναγιώτης Κακουλίδης ευχήθηκε σε 
όλους καλή υγεία και καλούς αγώνες. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν τα μέλη 
της Κεντρ. Πολιτ. Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Βρεττός και 
Σοφία Αδάμ, ο Γραμματέας της ΝΕΒΑ Μπάμπης Υφαντής που 
ζήτησε τον επαναπατρισμό των μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ 
που ποτέ δεν είχαν ιδιοτέλεια, καθώς και η Αναπληρώτρια 
Γραμματέας της ΝΕΒΑ Ρίτσα Μπέτση που πάντα δίνει το αγω-
νιστικό της παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ. 

Το συντονισμό αυτής της καταπληκτικής γιορτής είχε όπως 
πάντα ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Δ.Ο. ΑΧΑΡΝΩΝ  Ξυ-

λογιάννης Απόστολος. Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση 
ήταν ο Γραμματέας της Κεντρ. Πολιτ. Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ 
Στέφανος Ξεκαλάκης. Η πολιτική του ομιλία έδωσε απαντή-
σεις στα προβλήματα που απασχολούν το σύνολο των πολι-
τών με τα συνεχή αδιέξοδα της σημερινής κυβέρνησης. Η ομι-
λία του είχε παλμό και ενθουσιασμό και κατέληξε με το μότο 
που έχει το ΠΑΣΟΚ και αναφέρεται συχνά η Πρόεδρός του 
στην Εθνική Συνεννόηση για τη σωτηρία της πατρίδας μας. 

Μετά την ομιλία του Γραμματέα του κόμματος έγινε η κο-
πή της πίττας και το φλουρί έπεσε στο κομμάτι που έκοψε το 
μέλος της ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ Σοφία Αδάμ για τους τετρακόσιους 
υποψήφιους στο ψηφοδέλτιο του Ιανουαρίου του 2015 που 
κράτησαν το ΠΑΣΟΚ ζωντανό.
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Ο  Νίκος Αντωνίου, ταυτιζόµενος  µε τις αξί-
ες και τα ιδεώδη της Φιλελεύθερης ∆η-
µοκρατικής παράταξης και ανταποκρινό-

µενος -  τον ∆εκέµβριο  του 2014 - στην πρόσκλη-
ση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας 
∆ηµοκρατίας  κ. Αντώνη Σαµαρά για συστράτευ-
ση και υπέρτατο αγώνα, ανταποκρίθηκε  σε εκεί-
νη την µεγάλη µάχη µαζί µε τους εκλεκτούς υπο-
ψηφίους στο ψηφοδέλτιο της Ν.∆.

Το αποτέλεσµα  ήταν πάρα πολύ ικανοποιητι-
κό. Κατετάγη  ∆εύτερος  επιλαχών βουλευτής και 
να σηµειωθεί πως  ο  προεκλογικός του χρόνος 
ήταν µόνο 14 ηµέρες.

Φυσικά  και στις επικείµενες  Εθνικές Εκλογές, 
όποτε αυτές γίνουν , ο Αντωνίου Νικόλαος  θα κο-
σµεί το ψηφοδέλτιο της Νέας ∆ηµοκρατίας στην 
Περιφέρεια Αττικής   

Αξίζει να τον γνωρίσουµε, µέσα από το πλού-
σιο βιογραφικό του

«Γεννήθηκε στην Κερατέα Αττικής, όπου δια-
µένει µέχρι και σήµερα, στις 23 Μαρτίου 1981. Εί-
ναι γιος του συνταξιούχου των ΚΤΕΛ και επί πολ-
λά χρόνια Σταθµάρχη Λαυρίου, Ευθύµιου Αντω-
νίου και της Ευαγγελίας Κιούση από το Κορωπι. 
Έχει δύο αδερφές την Ελένη (Μηχανικός Α.Π.Θ.) 
και τη Γεωργία (Φιλόλογος).
● Το 1998 αποφοίτησε από το Λύκειο Κερατέας µε 
βαθµό «Άριστα», κατόπιν εισήχθη στο Τµήµα Πο-
λιτικής Επιστήµης & Ιστορίας (αποφοίτησε µε βαθ-
µό «Λίαν Καλώς») του Παντείου Πανεπιστηµίου 
Αθηνών όπου ειδικεύτηκε στις ∆ιεθνείς Σχέσεις.

● Το 2003 συνεργάζεται 
µε τον Καθηγητή του 
Παντείου Πανεπιστηµί-
ου & Πρόεδρο του Ελ-
ληνικού Κέντρου Πολι-
τ ικών Ερευνών (Ε.
ΚΕ.Π.Ε.) κ. Κλεοµένη 
Κουτσούκη για τη διεξα-
γωγή Παγκόσµιου Συνε-
δρίου µε θέµα «Σκάνδα-
λα & ∆ιαφθορά στην 
Ελλάδα, Πολιτική Ανά-
πτυξη στις Αναπτυσσό-
µενες Χώρες».
● Το 2005 εισήχθη µε 
κατατακτήριες εξετάσεις 
στο Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ι-
οίκησης του Παντείου 
Πανεπιστηµίου Αθη-
νών.
● Την ίδια χρονιά, 2005, 
ξεκίνησε διαµέσω του 
Παντείου Πανεπιστηµί-
ου, δωδεκάµηνη πρακτική άσκηση στις Κοινοβου-
λευτικές Επιτροπές της Βουλής, µε αντικείµενο τον 
«Έλεγχο Ερωτήσεων & Επερωτήσεων Βουλευτών 
στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων».
● Με την ιδιότητα πλέον του Πολιτικού Επιστήµο-
να-∆ιεθνολόγου, την περίοδο 2007-2009, διετέλε-
σε διαδοχικά Συνεργάτης του τότε Υφυπουργού 
Εξωτερικών.

● Εργάστηκε µε δεκά-
µηνη σύµβαση στα 
ΕΛ.ΤΑ. Μαρκοπούλου 
στο Τµήµα Εσωτερικής 
Εκµετάλλευσης, κατό-
πιν διαµέσω της Ελληνι-
κής Εταιρείας Τοπικής 
Ανάπτυξης & Αυτοδιοί-
κησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) βρί-
σκεται στη ∆ιεύθυνση 
Μεταναστευτικής Πολι-
τικής της Περιφέρειας 
Αττικής.
● Συνεργάστηκε µε τη 
Ναυτιλιακή Εταιρεία 
Dynacom στα τµήµατα 
Λογιστικής & ∆ηµοσίων 
Σχέσεων.
● Για τέσσερις σχεδόν 
µήνες το 2010 (Σεπτέµ-
βρης- ∆εκέµβρης) διετέ-
λεσε Υπεύθυνος ∆ηµο-
σίων Σχέσεων & Επικοι-

νωνίας στον Οργανισµό Λιµένος Λαυρίου 
(Ο.Λ.Λ.).
● Το Νοέµβριο του 2010 εκλέχθηκε για πρώτη 
φορά (3ος κατά σειρά) ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε 
το Συνδυασµό «Νέα Εποχή» του Κωνσταντίνου 
Λεβαντή.
● Το Μάρτιο του 2011 αναλαµβάνει ως Πρόεδρος 
τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης 

και Τηλεθέρµανσης του ∆ήµου Λαυρεωτικής 
(∆.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ), ιδιότητα την οποία κατείχε µέχρι τις 
31/10/2014.
● Τον Ιούλιο του 2012 υπογράφει ως ένα από τα 
80 Ιδρυτικά Στελέχη, από όλη την Ελλάδα, την 
επανίδρυση της ιστορικής Εταιρείας Μελέτης Προ-
βληµάτων Συλλογικών (Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ.). Το 
Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ. δηµιουργήθηκε πρώτη φορά το 1983 
από τον αείµνηστο Μιλτιάδη Έβερτ και τον τότε 
Υπουργό Αθανάσιο
● Κανελλόπουλο. Σκοπός της Εταιρείας είναι η µε-
λέτη θεµάτων οικονοµικής, πολιτικής, γεωστρατη-
γικής φύσης καθώς και η εξεύρεση λύσεων για την 
πνευµατική και πολιτιστική αναβάθµιση της χώρας.
● Υπό την προεδρεία του και κατόπιν πρόσκλη-
σης του ιδίου, διεξήχθη στο Λαύριο στις 18 Απρι-
λίου 2013, η συνδιάσκεψη της Ένωσης ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
(Ε.∆.Ε.Υ.Α) µε την συµµετοχή 18 προέδρων 
∆.Ε.Υ.Α από αντίστοιχες πόλεις της Ελλάδας.
● Στις πρόσφατες δηµοτικές εκλογές το Μάιο του 
2014 επανεκλέχτηκε (1ος δηµοτικός σύµβουλος) 
στο δήµο Λαυρεωτικής µε την παράταξη Νέα Επο-
χή του Κώστα Λεβαντή.
● Στα φοιτητικά του χρόνια ασχολήθηκε ενεργά 
µε το συνδικαλισµό αλλά και µε θέµατα φοιτητι-
κής µέριµνας.
● Υπήρξε αθλητής µπάσκετ για πολλά χρόνια στο 
Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Γ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ αλλά και στην 
οµάδα του Παντείου Πανεπιστηµίου (∆ιαπανεπι-
στηµιακό Πρωτάθληµα)».

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Β΄ ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
Το νέο πρόσωπο  έκπληξη της  πολιτικής  σκηνής  της  Περιφέρειας Αττικής
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Παρά τα σοβαρά και χρονίζο-
ντα προβλήματα της πολύπα-
θης συνοικίας ο Σύλλογος Αγί-

ου Δημητρίου, δεν χάνει την αισιοδο-
ξία του! Μέλη του Συλλόγου, μεσή-
λ ι κ ε ς  κ α ι  η λ ι κ ι ω μ έ ν ο ι  σ τ η ν 
πλειοψηφία τους, την Κυριακή 19 Φε-
βρουαρίου, από το μεσημέρι και με-
τά αντάμωσαν στην απογευματινή χο-
ροεσπερίδα, που πραγματοποιήθηκε 
με πολύ κέφι, στην οικογενειακή Τα-
βέρνα «ΜΠΟΥΛΙΟΣ», (οδός Σωκρά-
τους 131 και Μητρομάρα) 
Φιλόξενος χώρος όπως πάντα η Τα-
βέρνα «ΜΠΟΥΛΙΟΣ», φρόντισε για τις 
ξεχωριστές γεύσεις που περιλάμβανε 
το πλούσιο μενού συνοδευόμενο από 
εξαιρετικό κρασί. Όσο για την ζωντα-
νή ορχήστρα, δεν χρειάζονται ιδιαίτε-
ρες συστάσεις, (στο τραγούδι, Θανά-
σης Ευταξίας και Εύα Γρηγοράκη ) πή-
ρε άριστα, αφού το κέφι και ο χορός 
κράτησε μέχρι το σούρουπο.
Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, πα-
ραβρέθηκαν Ο Δήμαρχος Γιάννης 
Κασσαβός, ο αντιδή-
μαρχος Θεόδωρος Συ-
ρινίδης, οι πρόεδροι 
ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκα-
λάκης, η Πρόεδρος της 
ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Αχαρ-
νών Γεωργία Βλάχου, 
ο Αντιπρόεδρος Παν. 
Λουμάκος, ο Αντιπρό-
εδρος Συλλόγου κατά 
Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς 
Γιώργος Κουλόγιαν-
νης, ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Μονοματί-
ου Βασίλης Μπενάρ-
δος, ο πρώην δάσκα-
λος Διευθυντής σχο-
λείων Γιώργος Κρασο-
νικολάκης και φυσικά 
οι ιερείς της ενορίας, 
Κων. Πρίμπας και Παν. 
Τσιλιβερδής.

Δυναμικό «παρών» έδωσαν το βράδυ της Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου στον «Νέο Κιτσαρώνα» όλοι εκείνοι 
που γέμισαν την αίθουσα απ΄άκρη σ’ άκρη, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Ιστορικής και Λαογρα-
φικής Εταιρείας των Αχαρνών και του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών. Ιερός σκοπός της πρώτης αυτής 

κοινής εκδήλωσης , να γίνει ευρύτερα γνωστή η υλοποίηση του μεγαλύτερου, μετά το Λαογραφικό Μουσείο, στό-
χου της ΙΛΕΑ, που είναι να αποκτήσει ένα σύγχρονο πολυχώρο, ο οποίος θα ικανοποιεί τις ανάγκες αποθήκευ-
σης, συντήρησης και έκθεσης των κειμηλίων που της έχει εμπιστευθεί ο κόσμος του Μενιδίου. Αυτός είναι ο ιερός 
σκοπός για τον οποίο ενώνουν τις δυνάμεις τους η ΙΛΕΑ και ο Ορειβατικός, από τον οποίο δημιουργήθηκε πριν 
από τριάντα πέντε χρόνια.

 S.O.S.! το μή-
νυμα της Βασι-
λόπιτας του 
Αγίου Δημητρί-

ου, το πρωί την Κυρια-
κή 19 Φεβρουαρίου 
2017 στα Γραφεία του, 
που  στα γραφεία του 
Συλλόγου επί της οδού 
Μόρνου και Βαρδου-
σίων. Από πλευράς 
επισήμων, παραβρέ-
θηκαν, ο αντιδήμαρχος 
Στέργιος Πεδιαδίτης, ο 
πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης, ο 
επικεφαλής της Παράταξης «ΑχαρΝέων Ελπί-
δα» Σπύρος Βρεττός, ο πρώην δημοτικός σύμ-
βουλος Γιάννης Μίχας και αντιπρόεδρος Συλ-
λόγου κατά της Εγκληματικότητας Γιώργος 
Κουλόγιαννης.
Την πίτα ευλόγησαν ο πατήρ Κωνσταντίνος 
Πρίμπας μαζί με τον Συνεφημέριο πατήρ Πανα-
γιώτη Τσιλιβερδή, οι οποίοι περιορίστηκαν σε 

ελπιδοφόρες ευχές με την βοήθεια του θεού, 
για τις εγκόσμιες δοκιμασίες που υφίσταται η 
περιοχή, εν γνώσει και απουσία της πολιτείας. 
Στον χαιρετισμό που έκανε ο Πρόεδρος Βασί-
λης Πετρόπουλος, ευχαρίστησε τους παραβρι-
σκόμενους, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του Συλλόγου με τις πιο θερμές ευχές τις δικές 
του και του Δ.Σ. για υγεία, αγάπη και προκοπή. 
Για το θέμα των χιλιάδων τοξικομανών που κα-
θημερινά κατακλύζουν την περιοχή, επεσήμα-

νε ως θετικές τις τελευταίες εξορμήσεις του Δη-
μάρχου Γιάννη Κασσαβού, καθώς και τις καθη-
μερινές περιπολίες της αστυνομίας. Αυτό ση-
μαίνει αναγνώριση του προβλήματος, πλην 
όμως όσο παραμένει άλυτο, και δυστυχώς εί-
ναι επικίνδυνο για ολόκληρη την πόλη. Στο 
ίδιο μήκους κύματος κινήθηκαν και οι χαιρετι-
σμοί των επισήμων, με δυσοίωνες διαπιστώ-
σεις, υποσχόμενοι να ενώσουν τις φωνές τους 
και να συμπαρασταθούν.

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

Με συγκινητικές βραβεύσεις κορυ-
φαίων Αθλητών η Βασιλόπιτα του 
Γ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ . Με μεγά-

λη επιτυχία διεξήχθη η κοπή της πίτας του 
συλλόγου μας την περασμένη Κυριακή 19 
Φεβρουαρίου, όπου για μια ακόμη φορά 
κυριάρχησε το οικογενειακό κλίμα, όλοι 
ευχαριστήθηκαν και πέρασαν μια πολύ 
όμορφη βραδιά! Η αρχή της γιορτής μας 
έγινε με αγώνες των μικρότερων τμημάτων 
μεταξύ τους. Παμπαίδες junior αλλά και τα 
projunior (το μικρότερο τμήμα μας 4-6 
ετών) , έπαιξαν διπλό και διαγωνιστικά παι-
χνίδια μεταξύ τους.

Με τις ευλογίες της εκ-
κλησίας και τη συμμε-
τοχή μελών και κατοί-

κων πραγματοποίησε το με-
σημέρι του Σαββάτου 18 Φε-
βρουαρίου την καθιερωμένη 
εκδήλωση για την κοπή της 
βασιλόπιτας ο Σύλλογος Οικι-
στών Εργατικών Κατοικιών «ο 
Προφήτης Ηλίας» στο χώρο 
των Γραφείων του.  Ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου Γιώργος 
Γαλανόπουλος και όλα τα μέ-
λη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου δεν αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στα πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα της πε-
ριοχής και περιορίστηκαν μόνο στις ευχές. 
Την πίτα ευλόγησε ο τοποτηρητής κι εξαιρετικός ιερέας πατήρ. Συμεών Αυγουστάκης, ενώ όπως πάντα 
έδωσε ηχηρό  «παρών» ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε κι έδωσε «σάρκα και οστά» στον 1ο Οικισμό 
των Εργατικών Κατοικιών στο Μενίδι και πρώην Πρόεδρος του ΟΕΚ Θανάσης Χανακούλας. 
Λίγο καθυστερημένος αλλά συνεπής ως προς την υπόσχεσή του, έφτασε στη εκδήλωση και ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός ο οποίος αντάλλαξε με τον φιλόξενο Πρόεδρο Γιώργο Γαλανόπουλο, 
τον Θανάση Χανακούλα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Πλούσια η δράση του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών από 1-11-2016 έως 28-02-2017
l Συμμετοχή του Λυκεί-
ου μας στην εκδήλωση 
της Ιστορικής και Λαο-
γραφικής Εταιρείας 
Αχαρνών, που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 12 Νο-
εμβρίου 2016 στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Θρακο-
μακεδόνων με θέμα «Το 
ιστορικό μυθιστόρημα 
από το χθες στο σήμε-
ρα», όπου μίλησαν η Α΄ 
Αντιπρόεδρος του Λυ-
κείου μας, κ. Ρένα Κου-
μπούρη, ως εκπρόσω-
πος του Ομίλου Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσε-
βάς» καθώς και η Συνέφορος, κ. Μαρία Παπαδάκη, ως εκπρόσω-
πος του Λυκείου.
l Στις 16-11-2016 η χορευτική ομάδα του Λυκείου μας συμμετείχε 
στην εκδήλωση της φιλανθρωπικής βραδιάς αγάπης, που διοργά-
νωσε η Ενοριακή Δράση «Φιλόπτωχο» του Μητροπολιτικού Ιερού 
Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών.
l Στις 26-12 έως 30-12-2016 ενόψει των εορτών των Χριστουγέν-
νων και του νέου έτους, παραχωρήθηκε στο Λύκειό μας από τον 
Δήμο ξύλινο σπίτι το οποίο τοποθετήθηκε έμπροσθεν του Ιερού Να-
ού του Αγ. Βλασίου και αφού διαμορφώθηκε με χριστουγεννιάτι-
κο διάκοσμο από την χορευτική ομάδα, στον εσωτερικό του χώρο 
εκτέθηκαν διάφορα αντικείμενα όπως γούρια κούπες πιάτα φουλά-
ρια κτλ.
l Στη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου έτους 
το Λύκειο απέστειλε ευχετήριες κάρτες στα μέλη του, στα Λύκεια 
Εσωτερικού-Εξωτερικού στους επισήμους Δήμαρχο, Αντιδημάρ-
χους και Βουλετές.
l Από τις 07-1-2017 λειτουργεί στο Λύκειό μας χορωδία ενηλίκων 
(ανδρών –γυναικών) για την εκμάθηση και   διάδοση  του παραδο-

σιακού τραγουδιού  με 
τον καθηγητή  κ. Θεολό-
γο Μιχελή.
l Στις 22-1-2017 η χο-
ρευτική ομάδα συμμε-
τείχε στην εκδήλωση 
κοπής της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας  του Λυκείου 
μας που πραγματοποιή-
θηκε  στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Δημαρ-
χείου Αχαρνών.
l Στις 08-2-2017 μέλη 
και φίλοι του Λυκείου 
παρακολούθησαν τη 

θεατρική παράσταση «Ωραία μου Κυρία» στο θέατρο  «Πάνθεον».
l Στις 11-2-2017 το Λύκειο συμμετείχε στο Θρησκευτικό πανηγύρι 
προς τιμή της εορτής του πολιούχου της πόλης μας  Αγίου Βλασί-
ου: α. Στην περιφορά της εικόνας του Αγίου με τη χορευτική ομάδα 
ντυμένοι με τις τοπικές φορεσιές και β. Στο τέλος της περιφοράς η 
χορευτική ομάδα πρόσφερε λουκουμάδες και ποτό στο πλήθος του 
κόσμου.
l Η ενέργεια αυτή ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους και έδωσε 
την ευκαιρία για την αναβίωση των τοπικών μας εθίμων.
l Στις 19-2-2017 η χορευτική ομάδα του Λυκείου πραγματοποίη-
σε αποκριάτικο χορό στο κέντρο View Hall  επί της Λεωφ. Καραμαν-
λή 177, με ζωντανή παραδοσιακή και λαϊκή ορχήστρα ο οποίος ση-
μείωσε μεγάλη επιτυχία.
l Στις 05-2-2017, η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών 
στην εκδήλωση που διοργάνωσε για την κοπή της πίττας βράβευ-
σε την Πρόεδρο του Παραρτήματος του Λυκείου των Ελληνίδωνκ. 
Νίτσα Βαρελά για την αφοσίωσή της, στήριξη και οργάνωση που 
παρείχε και εξακολουθεί να παρέχει στο Λύκειο από το έτος 1978 
έως και σήμερα όπως και το παράρτημα του Λυκείου μας για την 
άψογη παρουσία του και τις επιτυχημένες εκδηλώσεις του.

Η Κυριακή της 
Ορθοδοξίας στον 
Ιερό Ναό 
Παναγίας 
Σουμελα 
Αχαρνων 
προεξάρχοντος 
του 
Σεβασμιωτατου 
Μητροπολίτου 
Ιλιου κ. 
Αθηναγορου

ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΣΟΥΜΕΛΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαμψούντος και Βενιζέλου, 

Άγιος Πέτρος, Αχαρναί, 
Τηλ.210 2465635, 6977 627625,  

Φαξ 210 2465635

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το  Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και προ-
σωπικά ο Εφημέριος  Πατήρ Γρηγόριος  
Πιγκάλωβ,    συγχαίρουν και ευχαρι-

στούν τους  Αστυνομικούς  της Ομάδας 
ΟΠΚΕ, για την άμεση κινητοποίηση 

τους στην  επιχειρούμενη ληστεία του  
Ιερού Ναού Μας  το ξημέρωμα της Κυ-

ριακής της Ορθοδοξίας. 
Προσήλθαν  μέσα σε λίγα λεπτά,  

εγκλώβισαν και συνέλαβαν τον επίδο-
ξο ληστή εντός του Ναού, με τα  κλοπη-

μέα σε τσάντες, κι έτσι διασώθηκαν.
Με απόφασή του το εκκλησιαστικό 

συμβούλιο του Ναού μας,  θα τιμήσου-
με αυτούς τους  Αστυνομικούς, σε ειδι-

κή εκδήλωση.

Με αγάπη Χριστού 
Γρηγόριος Πιγκάλωβ
Πρωτοπρεσβύτερος

Αυτοψία Αχαρνών σε έργα 
αποκατάστασης πεζοδρόμων και 
καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων 
πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αχαρνών 
κ. Γιάννης Κασσαβός. 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών επισκέφθηκε τα 
σημεία, στην γέφυρα της οδούς 
Φιλαδελφείας (στο ύψος των 
σιδηροδρομικών γραμμών του ΟΣΕ), 
την πλατεία Αγίας Τριάδος (στην οδό 
Αριστοτέλους) και στην οδό Πάρνηθος 
(στο ύψος του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Αχαρνών), όπου εργαζόμενοι της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
πρασίνου και της Διεύθυνσης Τεχνικών 
έργων, προσχωρούν σε αποκατάσταση 
ζημιών σε πεζοδρόμους καθώς και στον 
καλλωπισμό και φύτευση σε 
κοινόχρηστους χώρους. 

Ιερά Μονή Πανάγια Κανάλα στα Άνω 
Λιόσια,  χοροστατούντος του 
θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ρωγών κ. 
Δωροθέου και του εφημερίου της 
Μονής Πατέρα Συμεών ετελέστη η Θεία 
Αρχιερατική Λειτουργία και Λιτάνευση 
των Αγίων Εικόνων υπέρ του θριάμβου 
της Ορθοδοξίας μας. Η αγία αυτή ημέρα 
είναι ξεχωριστή, διότι παρά το 
κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής, εορτάζει λαμπρά η 
Ορθοδοξία μας, η αληθινή Εκκλησία 
του Χριστού. Ποιούμε ανάμνηση του 
κορυφαίου γεγονότος της 
εκκλησιαστικής μας ιστορίας, της 
αναστηλώσεως των ιερών εικόνων, το 
οποίο επισυνέβη το 843 μ.Χ. στο 
Βυζάντιο, χάρις στην αποφασιστική 
συμβολή της βασιλίσσης και μετέπειτα 
αγίας Θεοδώρας, συζύγου του 
αυτοκράτορα Θεοφίλου (840 - 843 
μ.Χ.).
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ  18 Μαρτίου   2017 και ώρα 09.00 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί,  
για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας 

Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού  και  Θείου
        

 ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ  ΜΑΡΙΝΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: Κατερίνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   

- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφετερία  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε   το   ΣΑΒΒΑΤΟ  01  Απριλίου   2017 και ώρα 09.00 π.μ., 

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου  –Αχαρνές ,  
για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, 

Γιαγιάς, Προγιαγιάς και Θείας

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ  Χήρας  
ΓΕΩΡ. ΛΙΟΛΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος Λιόλιος,   Ιωάννης (Νούλης) Μουστακάτος, 
                        Ελένη  χήρα Μιχ. Λαζάρου 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού 

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Μαρτίου 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, Αδελφού και Θείου

                            

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΖΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνα

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΑΖΑΡΟΥ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία   και  Γεώργιος Τριαντάφυλλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ    26  Μαρτίου  2017  και ώρα  09.30 π.μ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου  – Αχαρναί,  
για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού  και  Θείου
        

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΗΜ.  ΜΠΑΛΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βιολέτα

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ :  Ειρήνη  και  Κων/νος Θεοδωρίδης, 
Αθανασία και Ιωάννης Παπαδόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αναστάσιος,  Δημήτριος, Γεώργιος 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

Τελούμε   την   ΚΥΡΙΑΚΗ    02 Απριλίου 2017 και ώρα 09.30 π.μ. ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στις Αχαρνές,

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  χήρας  ΔΗΜ.  ΦΥΤΑ  
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κλεοπάτρα Φυτά, Αικατερίνη Φυτά – Χριστοπούλου 

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτρης, Γιώργος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:   Δημήτριος και Ερασμία Μίχα,

Μαρία χήρα Γεωργ. Καμπόλη, 
Γεωργία χήρα Γεωργ. Μίχα.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί τα συλλυπητήρια στο  καφέ  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

Τελούμε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   19 Μαρτίου 2017 και ώρα 09.30 π.μ. , 40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό  Κοιμήσεως Θεοτόκου –Αχαρνές,

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας,
Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   Γ.  ΚΡΕΟΥΖΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνα 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιώργος Κρεούζης και Σωτηρία Φυτά,   
Κατερίνα Κρεούζη και Αντώνης Μπαχάς
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτης, Μαργιάννα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ελένη χήρα Δημ. Βρεττού,  
Δημήτριος και  Αγαθή Κρεούζη, Ειρήνη χήρα Χρ. Κρεούζη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους, με  την παρουσία τους, τα λόγια 
τους, τον πόνο τους και τις σκέψεις τους, μας συμπαραστάθηκαν στο 

βαρύτατο πένθος για την πρόωρη απώλεια του αγαπημένου μας     

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΤΡΙΒΕΛΛΑ  
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Πολιτικός  Μηχανικός 

Σ. Σ. :   Επίσης ευχαριστούμε θερμά όσους κατέθεσαν στέφανο 
στην μνήμη του καθώς και όσους κατέθεσαν χρηματικό ποσό 

υπέρ του  Φιλόπτωχου   Ταμείου της  Ενορίας του Αγίου Βλασίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

Τελούμε   το  ΣΑΒΒΑΤΟ   01 Απριλίου  2017 και ώρα  08.30  π.μ. 40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ, τον Ιερό Ναό  Αγίου Βλασίου  – Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του  πολυαγα-

πημέου μας  Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Γαμπρού 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Πολιτικός  Μηχανικός – Ετών  65 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Λίλα Τριβέλλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Γεώργιος και Φιγαλία Τριβέλλα, 

                        Ελένη και Χρήστος Στεργιάκη, 
                        Φίλιππος Τριβέλλας, Αλεξάνδρα Μπάμπη

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ: Ισιδώρα Χ. Στεργιάκη,  Ισιδώρα Γ. Τριβέλλα
Η ΠΕΘΕΡΑ:  Ελένη σύζ,  Φιλίππου Δέδε
ΤΑ  ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ – ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ

Η   οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο  του  «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ  19  Μαρτίου 2017 και ώρα  09.30 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,

 στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής
της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΗΡΑΣ   
EMM. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΑΙΑ: Στυλιανός  και  Αικατερίνη Σταυριανουδάκη,  

Γεώργιος  και  Φεβρωνία Σταυριανουδάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μανώλης, Κατιάνα, Εμμανουέλλα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στη καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

Ευχαριστούμε θερμά όλους  (Φίλους ,συγγενείς, συναδέλφους ..!) που  με  
την παρουσία τους, τα λόγια τους και τις σκέψεις τους, μας συμπαραστάθη-
καν στο βαρύτατο πένθος για την πρόωρη απώλεια του Πολυαγαπημένου 

μας   Σύζυγο, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου 

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΖΑΦΕΡΟΥ  
Σ. Σ.:   Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Ιερέα μας  Πατήρ Αναστάσιο Σαργέντη,

για  τα θερμά του λόγια  και την εκφώνηση  επικήδειου ομιλίας    

Η οικογένεια του

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγγελματικός χώρος 1ου ορόφου στην οδό Θη-
βαίου, απέναντι από την ΔΥΟ Αχαρνών, κατάλληλο για  Γραφεία, Ια-
τρεία κλπ. Τηλ. 210 2463357, 4Δ167
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 80 τ.μ. οδός Λιοσίων 21 και Μαραθώνος, 
πλησίον Κεντρικής Πλατείας, έναντι  Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου. Τηλ. 
210 2469266. 4Δ165

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πάρκιν υπόγειο με γκαραζόπορτα στην πλατεία Αγίου Νικολά-
ου,   στο κέντρο του Μενιδίου. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.  6977 939871. 4Δ167.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόα στην περιοχή ξενοδοχοϋπαλλήλων σε οικόπεδο 625 
τ.μ. περιφραγμένο και ενταγμένο στο υπό  ανάρτηση Σχεδίου.  Τιμή ευκαι-
ρίας. Τηλ.  6944  948804 και 210 8652667. 4Δ167.
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ δενδρίλια σε ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνοι και άποροι)βε-
ρυκοκιές,  μουσμουλιές, συκιές, Δαμασκηνιές, Ροδιές. Τηλ. 6976 836287. 
5Δ168 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 1067 τ.μ.,παραπλεύρως εργοστασίου ΚΑΛΛΑΣ, 
εκτός σχεδίου και εντός ζώνης. Τιμή 25.000 €, συζητήσιμη. ΤΗΛ  
2114035571   6980205092 - e-mail : dprealestate@hotmail.com. 4Δ165

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα 
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 με-
ταπτυχιακές σπουδές και πολύ μεγάλη εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα για όλα τα επίπεδα(PROFICIENCY,LOWER,TOEFL,TOEΙC,JM
B,ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, CITY &GUILDS, ETC.)Ειδικά μα-

θήματα για μαθητές, υποψηφίους Αγγλικής Φιλολογίας, Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού, Σχολών Ξεναγών κ.α., υποψηφίους Πανεπιστη-
μίων εξωτερικού, εργαζομένους  και   επαγγελματίες,  εμπορική αλλη-
λογραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία. Τηλ. 6937 
855982. 5Δ166
ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαθηματικών παραδίδει ιδιαίτερα σε μα-
θητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου σε χαμηλές τιμές. Η αμοιβή κα-
θορίζεται σε συμφωνία με τους κηδεμόνες των μαθητών και εφόσον 
εξακριβωθεί πρόοδος στην επίδοση, στα αντίστοιχα μαθήματα του 
σχολείου που φοιτούν. Η διδασκαλία υποστηρίζεται και με την βοή-
θεια κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, έντυπων και ηλεκτρο-
νικών σημειώσεων. Τηλέφωνο: 6946947721 Ώρες επικοινωνίας 5-8 
μ.μ. 5Δ166

 ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΔΑ  αναλαμβάνει ως εξωτερική  υπηρεσία,  την φροντίδα 
σπιτιών, ηλικιωμένων ή παιδιών. Τηλ.  6934 139200. 4Δ166
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 αρ-
χή 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 ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΙΛΙΟΥ – 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  109 - ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΤΗΛ. 219 24 62249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Ανακοινώνουμε ότι κάθε  Παρασκευή  
και καθ’ όλη την διάρκεια
της Μεγάλης Σαρακοστής, 

θα  τελούνται  δύο Ακολουθίες 
των Χαιρετισμών,  στον  Ιερό  Ναό Αγίου 

Δημητρίου - Αχαρνών.    
Η  πρώτη   αρχίζει  ώρα  4.00 μ.μ.  

και η  δεύτερη   στις  7.00 μ.μ.  

Εκ του Ιερού Ναού

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών, επιθυ-
μούμε να εκφράσουμε τα πιο βαθιά και ειλικρινή 
συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του αγαπημέ-
νου συντοπίτη μας, φίλου και μέλους του συλλό-
γου μας Μιχάλη Τζαφέρου, που έφυγε από κοντά 
μας για το τελευταίο του ταξίδι, προχθές Δευτέρα 6 
Μαρτίου 2017. 

Παράλληλα τους ευχαριστούμε θερμά για την 
δωρεά στο σύλλογό μας, ποσού που συγκεντρώ-
θηκε στην κηδεία του, αντί κατάθεσης στεφάνων.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Για το Δ.Σ. 
Ο  Πρόεδρος 

Μανόλης  Μανιδάκης   

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους, με  την παρουσία τους,
τα λόγια τους, και τις σκέψεις τους, μας συμπαραστάθηκαν

στο βαρύτατο πένθος από την εκδημία
της Πολυαγαπημένης μας  Πρεσβυτέρας

ΕΛΕΝΗΣ  ΠΙΓΚΑΛΟΒΑ  
Σ.Σ.: Επίσης ευχαριστούμε θερμά όσους κατέθεσαν στέφανο

στην μνήμη του καθώς και όσους κατέθεσαν χρηματικό ποσό υπέρ
του  Φιλόπτωχου   Ταμείου της  Ενορίας του Αγίου Βλασίου.

Η  οικογένεια της 

Τελούμε   την  ΠΕΜΠΤΗ  16  Μαρτίου  2017 και ώρα  15.00  π.μ. 40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ, τον  Ιερό Ναό  Παναγίας  Σουμελά  περιοχή Αγίου  Πέτρου – Αχαρνές,  για την ανά-
παυση της ψυχής του  πολυαγαπημένης  μας  Συζύγου, Μητέρα, Αδελφής   και Θείας 

ΕΛΕΝΗΣ    ΠΙΓΚΑΛΟΒΑ 
Πρεσβυτέρας

 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Πατήρ  Γρηγόριος  Πιγκάλωβ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: Αγγελίνα 
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Αθηνά

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνος τράπεζα στην  Αίθουσα «Κωνσταντίν»,
Αγίου Διονυσίου και  Θεσσαλίας  2 - Αχαρνές

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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12/3/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Θηβαίου 
20. ΤΗΛ. 210 2468482
13/3/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ l ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κύπρου 
52-54. ΤΗΛ. 210 2400171
14/3/2017 ΤΡΙΤΗ l ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ Λεωφ. Θρακομα-
κεδόνων 10.  ΤΗΛ. 210 2443437
15/3/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ Διαγόρα 30. ΤΗΛ. 
210 2448558
16/3/2017 ΠΕΜΠΤΗ l ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ Λεωφ. 
Θρακομακεδόνων 154. ΤΗΛ. 210 2434055
17/3/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ Δεκελείας 
70. ΤΗΛ. 210 2445844
18/3/2017 l ΣΑΒΒΑΤΟ l ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Φιλώτα 
50 Θρακ/κεδόνες.  ΤΗΛ. 210 2430183
19/3/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ελ. Βενιζέλου 

59. ΤΗΛ. 210 2448143
20/3/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ l ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ  Πάρνηθος 140. 
ΤΗΛ. 210 2462102
21/3/2017 ΤΡΙΤΗ l ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ  Κύπρου 76. 
ΤΗΛ. 210 2469800
22/3/2017  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  Λεωφ. Φιλα-
δελφείας 47. ΤΗΛ. 210 2440400-800
23/3/2017 ΠΕΜΠΤΗ l ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  Λε-
ωφ. Δημοκρατίας 272. ΤΗΛ. 210 2310318
24/3/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ  Αρι-
στοτέλους 132. ΤΗΛ. 210 2462255
25/3/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ  Αρι-
στοτέλους 185. ΤΗΛ. 210 2477442
26/3/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Φιλα-
δελφείας 64. ΤΗΛ. 210 2467050

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Από   12-03-2017 ΕΩΣ 26-03-2017

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

Τηλ.:  210 2401086 • 210 2405884 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΔΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

DDS ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Χειρούργος Οδοντίατρος

ΙΑΤΡΕΙΟ: Πάρνηθος 67 - Αχαρνές Τ.Κ.: 13674
ΤΗΛ.: 210 2463842 - 6944 547628

e-mail: p.dimakou@yahoo.com



15Κυριακή 12 Μαρτίου 2017



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

Φωτιστικά οικιακής και επαγγελµατικής 
χρήσης για εσωτερικούς
ή εξωτερικούς χώρους. 

∆ιακοπτικό 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 

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

Ακούµε και καταλαβαίνουµε τις ανάγκες σας

Κεντρικό κατάστηµα: Αγίου Νικολάου 47, Ίλιον -T.K. 13123 • Τηλέφωνο: 210-2691636, 210-2623428 • Fax : 210-2691142
Υποκατάστηµα: ∆εκελείας 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 


	AXR_1103_001_CMYK
	AXR_1103_002_CMYK
	AXR_1103_003_CMYK
	AXR_1103_004_CMYK
	AXR_1103_005_CMYK
	AXR_1103_006_CMYK
	AXR_1103_007_CMYK
	AXR_1103_008_CMYK
	AXR_1103_009_CMYK
	AXR_1103_010_CMYK
	AXR_1103_011_CMYK
	AXR_1103_012_CMYK
	AXR_1103_013_CMYK
	AXR_1103_014_CMYK
	AXR_1103_015_CMYK
	AXR_1103_016_CMYK

