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Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ: 
ΤΖΑΜΠΑ  ΝΕΡΟ  ΣΕ... ΒΙΛΕΣ!
Ένα αποκαλυπτικό ολοσέλιδο ρε-
πορτάζ, του συμπολίτη μας  δημο-
σιογράφου Γιάννη Σωτηρόπουλου, 
διαβάσαμε στην Εφημερίδα  «ΕΙΔΗ-
ΣΕΙΣ» τις 11 Μαρτίου 2017. Είναι μια 
απίστευτη  ιστορία γραφειοκρατικής 
τρέλας, με νερά και νερουλάδες, δί-
κτυα και σωληνώσεις, δημόσιες 
υπηρεσίες και κατοίκους. Πρόκειται 
για την υδροδότηση των εκτός σχε-
δίου περιοχών της Βαρυμπόμπης 
(γιατί η Βαρυμπόμπη είναι στο σχέδιο και υδροδοτείται κανονικά 
από την ΕΥΔΑΠ). Μέσα σε αυτή την έκταση έχουν χτιστεί περί-
που 250 κατοικίες, μόνιμες και εξοχικές. Οι περιοχές αυτές έχει τα 
εξής τοπωνύμια: Αγία Κυριακή, Ψωρίλα, Πύργος Βαρυμπόμπης, 
Παναγίτσα (εκεί που βρίσκεται ο λεγόμενος «Τάφος του Σοφο-
κλή» ), Κοντίτα, Καρυδιά και οικισμός «751». Σύμφωνα με το ρε-
πορτάζ, η ΕΥΔΑΠ γνωρίζει το θέμα, όπως και ο Δήμος Αχαρ-
νών, ο φάκελος βρίσκεται στα υπ’ όψιν. Την εκκρεμότητα αυ-
τή κατήγγειλε και ο πρώην Αντιδήμαρχος Γιάννης Σκρέκης, 
που προτείνει , να προχωρήσει  ο Δήμος, σε ανοιχτό διαγωνι-
σμό ν’ αναθέσει την εκμετάλλευση του δικτύου σε ιδιωτική 
εταιρεία, ώστε και να μην επιβαρύνονται κάθε χρόνο οι δημό-
τες με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και να αποκατασταθεί η αδι-
κία κάποιοι να μην πληρώνουν πληρώνουν νερό. Το αναλυ-
τικό ρεπορτάζ έχει αναρτηθεί και στο διαδίκτυο.

Την Τρίτη 4 Απριλίου, στις 
19:00, στην Παλαιά Βουλή θα 
πραγματοποιηθεί η παρουσία-
ση της βιογραφίας του αείμνη-
στου μεγάλου λαϊκού τραγου-
διστή Μιχάλη Μενιδιάτη! Ο 
συγγραφέας Κώστας Μπαλα-
χούτης παρουσιάζει τη βιογρα-
φία του Μιχάλη Μενιδιάτη «Πε-
τραδάκι Πετραδάκι έως την κο-
ρυφή» που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Μένανδρος.

Ένα σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα, μέσα σε μπάζα
Ένα καλά κρυμμένο μυστι-
κό φαίνεται πως κρύβει η 
σκαλιστή επιγραφή στη 
μαρμάρινη κολόνα, μήκους 
2,4 μέτρων, διαμέτρου 42 
εκατοστών και βάρους πε-
ρίπου ενός τόνου, που βρέ-
θηκε τυχαία.  
Εκεί, λοιπόν, στη συμβολή 
των οδών Γεωργίου Δροσί-
νη με την Οδυσσέα Ελύτη, 
ένας κάτοικος της περιοχής 
βρήκε τυχαία τον περασμένο Νοέμβριο την αρ-
χαία μαρμάρινη κολόνα, μισο-σκεπασμένη από 
χώματα εκσκαφής, ο συνεργάτης της «Αχαρνα-

ϊκής»  Νίκος Παπαζήσιμος.  
Αμέσως ενημέρωσε τη Β΄ 
Εφορεία Κλασικών Αρχαιο-
τήτων και παρέλαβε την Αρ-
χαία κολώνα προς αξιοποί-
ηση και φύλαξη. Την είδη-
ση, έγραψε πρώτη Η 
«ΑΧΑΡΝΑΪΚΉ» στο  Φ. 
158.20-11-2016 και στη συ-
νέχεια ο συμπολίτης μας δη-
μοσιογράφος Γιάννης Σωτη-
ρόπουλος,  πραγματοποίη-

σε έρευνα δίνοντας του Πανελλήνια διάσταση. 
Δημοσιεύτηκε  στην Εφημερίδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ στις 
11 Μαρτίου 2017.

Μ
ε  φόβο  ταξιδεύουμε   προς και από την Αθήνα με τα   
Λεωφορεία και  τον Προαστιακό. Η κατάσταση  στις  
γραμμές   Α10 ,  Β10 και Γ 9 γίνεται όλο και πιο τραγική. 
Το πίσω μέρος αυτών των λεωφορείων  γεμίζουν με  

ναρκομανείς που έρχονται στο Μενίδι για να αγοράσουν τη δόση 
τους. Σε καθημερινή βάση μεταφέρονται  -ανά δρομολόγιο- σχεδόν 
20 με 30 τοξικομανείς. Ο κόσμος μειώνεται και ο αριθμός των τοξι-
κομανών που καταλαμβάνουν τα λεωφορεία διπλασιάζεται. Το θέ-
αμα είναι θλιβερό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρωστοι και μυρίζουν 
απίστευτα άσχημα. Απαγορευτικές είναι οι συγκοινωνίες στις Αχαρ-
νές για άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, μαθητές αλλά και 
γυναίκες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Να πως περιγράφει την κατάσταση  μια συμπολίτης μας που αγα-

νακτισμένη αλλά και φοβισμένη επικοινώνησε και μας είπε: «Τα με-
ταφορικά μας μέσα  Α10  και Β10, έχουν γίνει απαράδεκτα και επι-
κίνδυνα για τις μετακινήσεις μας. Σε κάθε δρομολόγιο μεταφέρονται 
πολλοί  ναρκομανείς σε αθλία κατάσταση, με βρώμικη ενδυμασία, 
μέχρι και  θέα κοπράνων.   Έχουν ενοχλητική συμπεριφορά  και με-
τακινούνται σε όλο το Λεωφορείο. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτι-
κή. Ο κίνδυνος  μετάδοσης ασθενειών μέρα- με την ημέρα μεγαλώ-
νει. Κάντε  κάτι. Που θα πάει η κατάσταση» Να θυμίσουμε πως η 
«Αχαρναϊκή», το ίδιο θέμα, είχε κάνει πρωτοσέλιδο στις 06-07-2014, 
με τίτλο «Ταξιδεύουμε με το θάνατο». Τότε ήταν άλλα τα πολιτικά 
πρόσωπα και στην Αυτοδιοίκηση, στην Περιφέρεια  και στην Κυβέρ-
νηση. Σήμερα είναι άλλα πρόσωπα.  Κι όμως η κατάσταση ίδια και 
χειρότερη.

ΠΛΗΘΑΊΝΟΥΝ ΟΊ ΦΩΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΘΛΊΒΕΡΗ 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΤΟΞΊΚΟΜΑΝΗΣ 

Η ζωή του Μιχάλη Μενιδιάτη σε βιβλίο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ  
ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

Μια από τις μεγαλύτερες απάτες, που δίχασε και επηρέασε την κοινή γνώμη (που δεν 
το ’χει και σε τίποτα να επηρεάζεται όπως αποδεικνύεται), έφτασε στο τέλος... και λέ-
γοντας απάτη, εννοώ τη δημιουργία ενός σκανδάλου που εκτός από ανθρώπους 
έπληξε θεσμούς με ιστορία αιώνων και αμέτρητη προσφορά, όπως η Μονή Βατοπε-
δίου και συνολικά το Άγιο Όρος. Στα δικά μας, ως παράπλευρη απώλεια για το Δή-
μο Αχαρνών έμειναν τα Βατοπεδινά κτίρια στο Ολυμπιακό Χωριό ελεύθερα να τα κα-
ταστρέφουν κάθε μέρα πλιατσικολόγοι με ανοχή των πάσης φύσεως αρχών.  

Το εύστοχο σχόλιο 
του  Παν. Αναγνωστόπουλου, 
για τα Βατοπεδινά κτίρια
στο Ολυμπιακό Χωριό
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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: 50 € l Δήμοι: 10 0 €

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

Είναι γεγονός ότι εδώ και επτά χρόνια ζούμε με πορεία την εξα-
θλίωση του λαού μας. Η απορία είναι, ποιοι επιθυμούν την εξα-

θλίωση μας, οι Ευρωπαίοι δανειστές μας, ή οι Ελληνικές Κυβερνή-
σεις μας. Πιο πιθανόν είναι και οι δύο, ο καθένας για τους δικούς του 
λόγους.

Η εξουσία  είναι ισχυρότατος μαγνήτης που κανείς μας δεν μπορεί, να 
αντισταθεί. Πως ενώθηκε στην χώρα μας, ένας ακροδεξιός με ένα για-

λατζή αριστερό, εξαπάτησαν τον λαό μας και έκαναν  κυβέρνηση. Γι’ αυτό στην 
πολιτική,  ποτέ  μην λες ποτέ.
 Ο φασισμός γεννιέται από την απληστία του καπιταλισμού. Ο 

κομμουνισμός δεν έδωσε λύση σε αυτό το πρό-
βλημα. Πιο πιθανόν είναι η ηθική τήρηση 
των νόμων και όχι η νομική εξήγηση από 
τους νομικούς, να μας δώσει ένα ωφέλιμο 
αποτέλεσμα. Το να ανατρέπεις το κοινό  αί-
σθημα γιατί το ορίζει κάποιος νόμος, είναι 
απλά απάτη. Πόσες φορές μπορείς να εξα-

πατήσεις τους συνανθρώπους σου.
Δεν είναι κακό να είσαι πείσμων σε αυτό 
που θέλεις να πετύχεις, τον στόχο σου. Το 

πρόβλημα είναι, να πεισμώνεις σε λάθος κατεύ-
θυνση.  Όταν το διαπιστώνεις, τότε γκρεμίζεται 
όλος ο κόσμος σου. Το να αποδεχθείς το λάθος 
σου, χρειάζεται θάρρος και γενναιότητα. Λίγοι από 
εμάς έχουμε αυτή την γενναιότητα, αυτήν την αυ-
τογνωσία.

Ένας μακαντάσης στο καφενείο που 
έπαιζε πρέφα, του τελείωσαν τα τσιγάρα και με το συγνώμη, 

μου ζήτησε ένα τσιγάρο. Έβγαλα το πακέτο, το άνοιξα και του πρό-

σφερα. Έβαλε ο δάκτυλό του στο πακέτο, να πάρει τσιγάρο και του 
λέω. Όχι αυτό είναι γεμιστό, πάρε το δίπλα. Ο άνθρωπος ταράχθηκε 
και μου είπε. Α, όχι ευχαριστώ Μήτσο, δεν θα καπνίσω. Βρε παιδιά 
αισθάνομαι ενοχή. Δεν έπρεπε να του κάνω τέτοιο χουνέρι.

Εκεί που μας σέρνουν οι κυβερνήσεις μας, το Δ.Ν.Τ. και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, θα καταλήξουμε σε δικτατορία Αμερικανικού τύπου, την οποία 

ο λαός μας θα την δεχθεί σαν ανακούφιση. Η εποχή που ζούμε μου θυμίζει τις 
μέρες πριν από την δικτατορία των Συνταγματαρχών το 1967. Η ιστορία επα-
ναλαμβάνεται σαν κακόγουστο αστείο.

Το ποίημα που πρέπει να διδάξουν όλες οι μητέρες στα σπλά-
χνα τους, τα κοριτσάκια. Είμαι ένα καλό παιδί. Λένε όλοι επει-

δή. Μελετώ το μάθημα μου. Και ακούω την 
μαμά μου. Ψέματα ποτέ δεν λέω. Δεν λερώ-
νω την ποδιά μου. Έτσι … είναι το όνομα 
μου.

Ο Άγιος Πλακέντιος είναι προστάτης των 
αδύναμων και των καταφρονημένων. Όταν 

βρίσκομαι στην εκκλησία του, δεν ξεχνώ να του 
ανάβω ένα κερί, γιατί θεωρώ ότι μας σκέπτεται, με-
γάλη η χάρη του!

Όταν ήμουν μικρός θυμάμαι ότι έφα-
γα πολύ ξύλο να μάθω να τρώω το χα-

βιάρι. Όχι βέβαια το μαύρο αλλά το κόκκινο. 
Στα πολύ δύσκολα χρόνια που περνάει σή-
μερα η πατρίδα μας, μας λείπει ένας ηγέτης 

που μπορεί να κρατήσει την εντιμότητα του, πριν 
και μετά τις εκλογές. Θεωρώ ότι ο τελευταίος τέ-

τοιος ηγέτης που είχαμε ήταν ο  Εθνάρχης, Κωνσταντίνος Καραμανλής. Δεν συ-
ζητάμε για τσουτσέκια, δηλαδή για τιποτένιους.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

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

Τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, η   26η  Μαρτίου 2017 
και όλοι μας  ώρα  03:00, γυρίζουμε τα ρολόγια μας  μία 
ώρα μπροστά ώστε να δείξει 04:00. Έτσι υποδεχόμαστε 

την θερινή ώρα που θα κρατήσουμε μέχρι την τελευταία Κυ-
ριακή του Οκτωβρίου (Αλλαγή ώρας 2017: Κυριακή 29 Οκτω-
βρίου).

Διπλή εορτή  το  Σάββατο 25 Μαρτίου 2017.  Εί-
ναι θρησκευτική και εθνική γιορτή. Είναι θρη-
σκευτική, γιατί γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό 

της Θεοτόκου και εθνική, γιατί η ημέρα αυτή σηματο-
δοτεί την έναρξη της ελληνικής επανάστασης ενάντια 
στην οθωμανική κυριαρχία το 1821. Ο Δήμος  Αχαρ-
νών  τίμησε  τον διπλό εορτασμό,  στην επίσημη δοξο-
λογία στον καθεδρικό ιερό Ναό αγίου Βλασίου,  στην  
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο 
Ηρώων και  με την πραγματοποίηση της  παρέλασης  
μαθητών των Σχολείων του Δήμου μας

Το Παράρτημα Αχαρνών της ΕΓΕ Αχαρνών   και ο Λαο-
γραφικός – Χορευτικός Σύλλογος  «Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥ-
ΛΟΣ»  πραγματοποίησαν  πολιτιστική εκδήλωση με θέ-

μα: «Θέλει αρετήν και τόλμην η Ελευθερία».   Με ιστορικές - 
θρησκευτικές αναφορές, δρώμενα, χορούς και τραγούδια από 
την Ελληνική ιστορία και παράδοση Την Κυριακή 19 Μαρτίου 
2017 και ώρα 6:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δη-
μαρχείου Αχαρνών.

Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. στις 2 Απριλίου 2017, ημέρα Κυρια-
κή και ώρα 11:30 πηγαίνει θέατρο. Μόνο αν το 
πιστέψεις … της Κέλλυ Σταμουλάκης, μία ιστο-

ρία για την αυτοπεποίθηση, την τόλμη, τη μητρική 
αγάπη και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Πληρο-
φορίες & δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία των 
Καλλιτεχνικών τμημάτων και του Δημοτικού Ωδείου. 
Τιμή εισιτηρίου: 9€ (μαζί με το πούλμαν). Ώρα αναχώ-
ρησης: 10:30 από το Δημαρχείο Αχαρνών.

Η ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ  πάει εκδρομή στην 
Χαλκίδα την Κυριακή 2 Απριλίου 2017. Επίσκεψη : Αρ-
χαιολογικό Μουσείο-Κάστρο Καράμπαμπα-Τζαμί Εμιρ 

Ζαδε, Λαογραφικό Μουσείο. Αναχώρηση 09.00- Επιστροφή 
18.00. Κόστος  10 e. Δηλώσεις συμμετοχής: Ευτυχία Παρά-
σχου 697 455 5741,  Φανή Μίχα 694 856 2474

Την παρουσίαση του βιβλίου του «ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ τό-
πος μου αγαπημένος» , φόρος τιμής στον τόπο 
καταγωγής μου, αντίδωρο στους κόπους και τις 

προσπάθειες των προηγούμενων,  παρουσιάζει την 
Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στο Συ-
νεδριακό Κέντρο Ν. Ιωνίας, (Πατρ. Ιωακείμ 4 - δίπλα 
στο σταθμό του ηλεκτρικού ),  ο συνδημότης  Κώστα  
Ζήσιμος. 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Αχαρ-
νών, πραγματοποιεί την Εκλογοαπολογιστική Γενική 
Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δημαρχείου Αχαρνών, την  Κυριακή 
2/4/2017 και ώρα 11:00.  Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέ-
λευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα την 
Κυριακή 9 /4 / 2017.

Ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου 
με το οποίο στηρίζει το αίτημα των κατοίκων του 
Δήμου Αχαρνών μας που ζητούν την επαναφο-

ρά της λεωφορειακής γραμμής 724 στο δρομολόγιο 
που έκανε πριν την αλλαγή από τον ΟΑΣΑ την 1η Φε-
βρουαρίου 2017. (επισυνάπτεται η απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου). Επίσης με πρωτοβουλία του 
Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού την Τρίτη 28 
Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αχαρ-
νών σύσκεψη εκπροσώπων του ΟΑΣΑ με φορείς, συλ-
λόγους και κατοίκους του Δήμου Αχαρνών σχετικά με 
τι τροποποιήσεις των λεωφορειακών γραμμών. 

Ο Διαγωνισμός Μαγειρικής εντάσσεται στο πλαίσιο 
δράσεων ενεργούς γήρανσης στα ΚΑΠΗ του Δήμου 
Αχαρνών και όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Δημο-

τικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργος Δασκαλάκης, ο ενθου-
σιασμός και η μεγάλη συμμετοχή από τα μέλη των ΚΑΠΗ, δί-
νει το έναυσμα για δημιουργηθεί και να εκδοθεί ένα βιβλίο συ-
νταγών με νόστιμες συνταγές φαγητών και γλυκών από τα μέ-
λη των ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών.

Το 2ο Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου με τη συμμε-
τοχή μαθητών από τα σχολεία όλων των βαθ-
μίδων του δήμου Αχαρνών καθώς και την ενι-

αία Έκθεση «Θεατρικά προσωπεία», συνδιοργανώ-
νουν o Δήμος Αχαρνών και η Κίνηση Πολιτών Για 

Την Ανάδειξη Του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών ΕΠΙ-
ΣΚΗΝΙΟΝ, με την ενεργό συμμετοχή της μαθητικής 
κοινότητας του Δήμου, από τις 27 Μαρτίου έως την 
1 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Δημαρ-
χείο Αχαρνών.

Την επαναφορά της λεωφορειακής γραμμής 724 που 
συνδέει την περιοχή των Θρακομακεδόνων με τη Νέα 
Ιωνία, στο πρότερο δρομολόγιο, πριν δηλαδή την τρο-

ποποίηση της διαδρομής από τον ΟΑΣΑ με μετεπιβίβαση από 
το Μεσονύχι, ζητά με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αχαρνών.

Το θέμα έφερε προς συζήτηση-ως έκτακτο- η 
Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών μετά την αντίδρα-
ση πολλών κατοίκων που εξυπηρετούνται από 

τη συγκεκριμένη γραμμή και αντιμετώπισαν αργοπο-
ρίες και δυσκολίες μετά την τροποποίηση. Στην ανα-
λυτική κουβέντα που έγινε στο Δ.Σ συμφωνήθηκε ότι 
χρειάζεται να τεθεί- εκ νέου- στη διοίκηση του ΟΑΣΑ 
το θέμα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των 
Αχαρνών όπως και της ενίσχυσης των δρομολογίων.

Πλούσιος ήταν ο απολογισμός σε μετάλλια για την 
ομάδα του ΕΟΣ Αχαρνών στο τζούντο, στο Πανελλή-
νιο πρωτάθλημα που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 

4-5 Μαρτίου, στα Άνω Λιόσια.  Συγκεκριμένα, 17 μετάλλια 
ήταν η συγκομιδή της ομάδας τζούντο του ΕΟΣ η οποία δια-
πρέπει σε όλες τις διοργανώσεις. Εξ αυτών τα 4 ήταν χρυσά, 
τα 7 ασημένια και τα 6 χάλκινα, ενώ ο ΕΟΣ κατέλαβε την 3η 
θέση στη γενική κατάταξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Θεσ-
σαλών του Δήμου Αχαρνών  καλεί τα μέλη του 
να πάρουν  μέρος στη Γενική Συνέλευση και Αρ-
χαιρεσίες που θα γίνουν την Κυριακή 26 Μαρ-

τίου 2017και ώρα 11.00 στα Γραφεία του Συλλόγου. 
Την αγαπημένη του μητέρα αποχαιρέτησε το μεσημέ-
ρι της Δευτέρας ο γνωστός τραγουδιστής Λευτέρης Πα-
νταζής. Η μητέρα του έφυγε από την ζωή το βράδυ της 

περασμένης Παρασκευής με την επιθυμία να κηδευτεί στις 
Αχαρνές την πόλη που έζησε αλλά και αγάπησε. Είναι γνω-
στό άλλωστε πως η γλυκιά 84χρονη Αθηνά Παγκοζίδου βο-
ηθούσε τους συνδημότες της προσφέροντας ότι μπορούσε 
χωρίς να ξεχνά τις γειτόνισσες και φίλες της. Συγγενείς, φίλοι 
και συνεργάτες του τραγουδιστή βρέθηκαν στις Αχαρνές για 
να πουν το τελευταίο αντίο. Από το πλευρό του τραγουδιστή 
δεν έλειπε η κόρη του Κόνι Μεταξά, ενώ είδαμε τον Δήμαρ-
χο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό και την καλή του φίλη, τρα-
γουδίστρια Άντζελα Δημητρίου.

Η πατρίδα μας η Ελλάδα, 
από πάντα γεωγραφικά είναι 

σταυροδρόμι τριών πολιτισμών. Της 
Ασίας, της Αφρικής, της Ευρώπης. 
Μπορεί να μην έχουμε τον όγκο ή  τα 
όπλα  να αντισταθούμε σε αυτές τις 
επιρροές, αλλά έχουμε το πνεύμα μας 
και τις ηθικές αξίες μας, να μην αλλο-
τριωθούμε από τις βάρβαρες συμπερι-
φορές και τον εκφυλισμό. Αυτές οι αξί-
ες είναι που μας δίνουν συνέχεια στον 
χρόνο. Πρέπει να τις υπερασπιστούμε.  



Το πρωί της Κυριακής 12 Μαρτίου 2017 ερ-
γαζόµενοι της  ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Αχαρ-
νών σε συνεργασία µε το Σώµα Ελληνικού Οδη-
γισµού Αχαρνών πραγµατοποίησαν δράση κα-
θαρισµού και δενδροφύτευσης στην περιοχή 
της Λαθέας, µε την ενεργό συµµετοχή κατοίκων 
της περιοχής.  Ιδιαίτερα σηµαντική αλλά και συ-
γκινητική ήταν η συνεισφορά  του Σώµατος Ελ-
ληνικού Οδηγισµού Αχαρνών και των κατοίκων 
της περιοχής, οι οποίοι εκτός από τη συµµετοχή 
τους στη δράση, «υποδέχθηκαν» µε κεράσµα-

τα τους εργαζοµένους του ∆ήµου Αχαρνών, µε-
τατρέποντας την δράση σε µια γιορτή ενεργούς 
συµµετοχής και εθελοντισµού. 

Στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Επισιτι-
στικής και Βασικής Υλι-
κής Συνδροµής» του Τα-
µείου Ευρωπαϊκής Βοή-
θειας για Άπορους 
(TEBA/FEAD), η ∆ιεύθυν-
ση Κοινωνικής Πολιτικής 
του ∆ήµου Αχαρνών 
πραγµατοποίησε διανοµή τροφίµων, ειδών προ-
σωπικής υγιεινής και προϊόντων καθαρισµού σε 
2.193 ωφελούµενες οικογένειες στις 16 και 17 
Μαρτίου 2017 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
∆ήµου Αχαρνών. Η διανοµή πραγµατοποιήθηκε 
από το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών και απασχολούµε-
νους του προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας, 

παρουσία του Αντιδη-
µάρχου Κοινωνικής Πο-
λιτικής κ. Γιώργου Σταύ-
ρου, ο οποίος ανάφερε 
ότι, η συµµετοχή του ∆ή-
µου Αχαρνών στο πρό-
γραµµα «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρο-
µής» δίνει µια ανάσα 

στους συµπολίτες µας που έχουν επηρεαστεί ση-
µαντικά από την παρατεταµένη οικονοµική κρίση 
της χώρας µας. Κατά τη 2µερη διανοµή οι εξυπη-
ρετούµενοι του προγράµµατος έλαβαν φρούτα και 
λαχανικά καθώς και προϊόντα µακράς διάρκειας: 
λάδι, όσπρια, µακαρόνια, πελτέ ντοµάτας, ζάχαρη 
αλλά και προϊόντα, βρεφικής περιποίησης, οικια-
κού καθαρισµού και προσωπικής υγιεινής. 
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Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός συνοδευόµενος από τον Γενικό Γραµ-
µατέας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάση Κα-
τσιγιάννη και από κλιµάκιο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Αχαρνών, πραγµατο-
ποίησε αυτοψία στο δηµοτικό κτίριο επί της 
οδού Θεοφράστου (Βουτυράδικο) µε σκο-
πό την αξιοποίηση του χώρου και την µετα-
τροπή του σε έναν χώρο που θα φιλοξενή-
σει πολιτιστικές δράσεις του ∆ήµου Αχαρ-
νών. 

Κατά την επίσκεψη του  στο δηµοτικό 
κτίριο επί της οδού Θεοφράστου (Βουτυρά-
δικο) ο ∆ήµαρχος Αχαρνών τόνισε την ανά-
γκη ο συγκεκριµένος χώρος να αλλάξει όψη 

και χρήση που θα εξυπηρετεί τις Πολιτιστι-
κές δραστηριότητες του ∆ήµου Αχαρνών. 
Να µετατραπεί δηλαδή σε έναν φιλόξενο 
χώρο Πολιτισµού προς όφελος των συµπο-
λιτών µας και αντάξιο της ιστορίας του ∆ή-
µου Αχαρνών.

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αξιοποίηση του κτιρίου επί
της οδού Θεοφράστου (Βουτυράδικο) 

   61
ΧΡΟΝΙΑ

Παραλήφθηκε ο νέος εκσκαφέας
παρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρνών

Ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την 
προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων ολοκλη-
ρώθηκε µε την παραλαβή ενός ολοκαίνουριου και 
σύγχρονου εκσκαφέα, παρουσία του ∆ηµάρχου 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού, προκειµένου να εν-
σωµατωθεί στο στόλο µηχανηµάτων και οχηµάτων 
έργου του ∆ήµου Αχαρνών. Η διοικητική παραλα-
βή του εκσκαφέα πραγµατοποιήθηκε στον προαύ-
λιο χώρο του ∆ηµαρχείου Αχαρνών και στη συνέ-
χεια το όχηµα µεταφέρθηκε στο χώρο στάθµευσης 
των οχηµάτων του δήµου.

Το Βιβλίο  του Μιχάλη
Μενιδιάτη στο ∆ήµαρχο
Αχαρνών από
τον γιό του Χρήστο
Με ιδιαίτερη χαρά παρέλαβε το 
Βιβλίο  του Μιχάλη Μενιδιάτη ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός από τον γιό του µεγά-
λου καλλιτέχνη και επίσης καταξι-
ωµένο Χρήστο Μενιδιάτη, ως 
πρόσκληση στην επίσηµη παρου-
σίαση του βιβλίου την Τρίτη 4 
Απριλίου στις 19:00 στην Παλαιά 
Βουλή. Ο Χρήστος Μενιδιάτης 
παρέδωσε στον ∆ήµαρχο Αχαρ-
νών τη βιογραφία του πατέρα του, 
την οποίαν έχει γράψει ο διακεκρι-
µένος ερευνητής του ελληνικού 
τραγουδιού, συγγραφέας και στι-
χουργός Κώστας Μπαλαχούτης, 
µε ιδιόχειρη αφιέρωση από την 
οικογένεια Μενιδιάτη. 

Καθαρισµός και δενδροφύτευση 
στην περιοχή της Λαθέας

∆ιανοµή τροφίµων και ειδών καθαρισµού
σε πάνω από 2.000 οικογένειες 
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Για να είσαι πατριώτης δεν αρκεί µόνο να το λες, αλλά 
θα πρέπει να το δείχνεις εµπράκτως σε κάθε ευκαιρία προ-
τάσσοντας πάντα το συµφέρον της πατρίδος σου.

Κανείς  δεν πιστεύει ότι υπάρχουν Έλληνες, που δεν 
αγαπούν την πατρίδα τους πολύ δε περισσότερο οι Έλλη-
νες πολιτικοί και σε όποιο πολιτικό  χώρο και αν ανήκουν. 
Η αγάπη όµως για την πατρίδα συναρτάτε άµεσα µε το 
συµφέρον της σε κάθε περίπτωση.

Το πώς βλέπει κανείς το συµφέρον της Πατρίδος εξαρ-
τάται από τα πρότυπα, που πρεσβεύει και µε τα οποία έχει 
γαλουχηθεί.

Τα γνωστά πρότυπα κατά την γνώµη του γράφοντος, 
είναι αυτά, που ξεκινούν από τα δύο κορυφαία σύµβολα 
το Εθνικό Ύµνο και την Σηµαία.

Ο Εθνικός Ύµνος, που αναφέρεται στη λευτεριά,  που 
κερδίσθηκε µε το σπαθί των Ελλήνων µαχητών, σε µετα-
φέρει στα ύψη της ανθρώπινης πνευµατικής και ηθικής 
ανάστασης µε ρίγη συγκίνησης, µε ανατριχίλα υπερηφά-
νειας και δάκρυα στα µάτια.

Η Σηµαία το ίδιο, είναι η Ελλάδα η ίδια, για το Εθνικό 
αυτό σύµβολο, που άνθρωποι εκλεγµένοι στο κοινοβού-
λιο, το είπαν πανί, έπεσαν λεβέντες στο άνθος της ηλικίας 
τους για να µην την αφήσουν σε εγκατάλειψη και πέσει λά-
φυρο σε εχθρικά χέρια και ατιµαστεί.

Πατριώτες προς µίµηση υπάρχουν πάµπολλοι  στην 
Ελληνική ιστορία, που µε το δαιµόνιο του εµπορικού 
πνεύµατος  και της οδύσσειας σαν  Έλληνες ταξιδευτές, 
έκαναν στα ξένα τεράστιες περιουσίες και τον πλούτο τους 
τον επένδυσαν στην πατρίδα σε λαµπρά και ακτινοβόλα 
ιδρύµατα, µέγαρα κλπ. Τι να πρωτοπροβάλλει κανείς:  
Εθνική Βιβλιοθήκη, Αρσάκειο, Σχολεία των Αβέρωφ σε 
όλη τη χώρα - Το Θωρηκτό Αβέρωφ, το καµάρι του στό-
λου που µε απλοχεριά ο δωρητής Γ. Αβέρωφ διέθεσε το 
µεγαλύτερο χρηµατικό ποσό για να αγοραστεί το πλοίο,  
που έγινε σύµβολο της υπεροχής στο Αιγαίο, η θέα του 
οποίου και µόνο έκλεινε τον εχθρικό στόλο στα στενά. 
Σκεφθείτε ότι αυτό το παζάρευαν και οι Τούρκοι, αλλά 
τους πρόλαβε ο µεγάλος Ευεργέτης µε τον πατριωτισµό 
του.  Την ίδια αγάπη προς την Πατρίδα έδειξαν και οι 
Υδραίοι και Σπετσιώτες ναυµάχοι, που διέθεσαν όλα τα 
πλοία τους στον αγώνα του Έθνους και όλο τον πλούτο 
τους για αγορά κανονιών και παντός είδους οπλισµού 
(Μιαούλης , Μ. Μαυρογένους, Μπουµπουλίνα).

Ο  Ωνάσης δηµιούργησε την Ολυµπιακή Αεροπορία, 
που πήρε στα φτερά της την Ελλάδα και την σεργιάνησε 
στα πέρατα της οικουµένης, δόξασε την Ολυµπιακή όσο 

δόξασαν την Ελλάδα µαζί, οι µεγάλοι του πνεύµατος και 
ήρθαν µετά οι ανίκανοι και την απαξίωσαν µε τα χου-
βαρνταλίκια τους στα τζάµπα ταξίδια την πέταξαν στο έδα-
φος χωρίς φτερά και ανήµπορη να πετάξει πλέον, λόγω 
χρεών, παραδίδοντας και το δοξασµένο ΣΗΜΑ της.

Πρόσφατα το ίδρυµα Στ. Νιάρχος δηµιούργησε ένα 
συγκρότηµα στο Νέο Φάληρο για να στεγάζεται η τέχνη 
της Μουσικής Παιδείας, µε ένα απείρου κάλους οικοδό-
µηµα, που κοσµεί ότι καλύτερο η αρχιτεκτονική της  τέ-
χνης. Πόσα σχολεία της χώρας δεν ζεσταίνει η δωρεάν χο-
ρηγία πετρελαίου του Οµίλου MOTZ OIL της οικογένειας 
Βαρδινογιάννη, µε την τεράστια επίσης προσφορά της κας 
Βαρδινογιάννη σε µικρά, σοβαρά πάσχοντα  παιδάκια από 
σοβαρότατες ασθένειες, που έχει βάλει ως σκοπό της ζω-
ής της να υπηρετεί τον πόνο της φτώχειας. 

Κάποιος φταίει, που όλοι αυτοί  που ανέφερα και που 
πολλούς άλλους που δεν ανέφερα (Συγγρός. Ευγενίδης,  
κλπ) θεωρούνται πολλάκις εχθροί του λαού, ο καθείς 
µπορεί να συµπεράνει, αφού δεν φρόντισαν αυτούς τους 
ιδιαιτέρας αξίας ανθρώπους, που µεγαλούργησαν να τους 
τοποθετήσουν στις σωστές τους διαστάσεις.

Γι αυτό Έλληνα πατριώτη,  να είσαι υπερήφανος για 
τους Εθνικούς µας ευεργέτες που χρειάζεται  πολύς χώρος 
για να απορρυθµιστούν, είναι τόσοι πολλοί,  γιατί αν και 
απόντες από τη ζωή, λόγου θανάτου, εξακολουθούν και 
θα εξακολουθούν να µας ευεργετούν τα πολύτιµα ευρή-
µατα τους.  

Πατριώτες θα  πει τιµάς τους ήρωες σου, Να έχεις τα 
µάτια σου ανοιχτά και τα ώτα ευήκοα για ότι κακό πάει να 
γίνει σε βάρος της πατρίδος. 

Να τιµάς τους ανδριάντας των ηρώων που έπεσαν στα 
πεδία των µαχών.

Άλλο τρανό παράδειγµα πατριωτικού µεγαλείου οι 
προσπάθειες  των ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ να πρωτεύσουν, 
ώστε να υψωθεί η σηµαία µας και να ανακρουστεί ο Εθνι-
κός Ύµνος, δώρο στην πατρίδα χαρίζουν, όχι στους εαυ-
τούς τους, για αυτούς ή αυτές, αρκούν οι κόποι και οι στε-
ρήσεις. 

Στερήσεις χρόνων για την ολιγόλεπτη εκείνη στιγµή 
της απονοµής. Οι στερήσεις τους δώρο προς την πατρίδα, 
αυτό θα πει, ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ.

Επειδή οι καιροί είναι πονηροί και οι κίνδυνοι µεγά-
λοι, ας υπάρχει σύµπνοια µεταξύ µας και  επαγρύπνηση.

Το ν’ αγαπάς την πατρίδα σηµαίνει να την  κρατάς,  δυ-
νατή οικονοµικά και στο λαό να περνάς  ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ  
ΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ.

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Πατριωτισµός :  Η αγάπη για
την πατρίδα (Φιλοπατρία) Αποζηµίωση από εισπρακτικές εταιρείες 

για προσβολή προσωπικότητας
Με την  υπ’ αριθµόν 1566/2017 

απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών κρίθηκε τελεσίδικα ότι 
οφειλέτης δικαιούται αποζηµιώσεως 
όταν τα επανειληµµένα τηλεφωνήµα-
τα από εισπρακτικές εταιρείες προς αυ-
τόν υπερβαίνουν το επιβαλλόµενο µέ-
τρο που οφείλεται στις συναλλαγές 
και, εποµένως, προσβάλουν την προ-
σωπικότητά του.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, 
καθ’ όλο το διάστηµα κατά το οποίο 
βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία αµ-
φισβητήσεως της οφειλής, υπάλληλοι 
της εισπρακτικής εταιρίας προέβαιναν 
σε διαρκείς οχλήσεις (επτά φορές µέ-
σα σε χρονικό διάστηµα 18 ηµερών) 
και απευθύνονταν µε τρόπο πιεστικό, 
προσβλητικό και υποτιµητικό, αντιµε-
τωπίζοντας αυτόν, τόσο προσωπικά 
όσο και έναντι του οικογενειακού και 
επαγγελµατικού του περιβάλλοντος, 

ως πρόσωπο αφερέγγυο και ανειλι-
κρινές, µε αποτέλεσµα να του δηµι-
ουργήσουν εύλογη αναστάτωση και 
αισθήµατα θυµού.

Η εξακολουθητική αυτή συµπερι-
φορά των υπαλλήλων της εισπρακτι-
κής εταιρίας, η οποία λειτουργούσε 
ως αντιπρόσωπος και για λογαριασµό 
της πρώτης εκκαλούσας τράπεζας, 
υπερέβη το επιβαλλόµενο µέτρο, που 
οφείλεται στις συναλλαγές, και προ-
σέβαλε επανειληµµένα την προσωπι-
κότητα του εφεσιβλήτου, τόσο ως συ-
ναλλασσοµένου όσο και ως επαγγελ-
µατία.

Ενόψει των ανωτέρω, το ∆ικαστή-
ριο απέρριψε την έφεση της τράπεζας 
και της εισπρακτικής εταιρείας, κρίνο-
ντας ότι η χρηµατική ικανοποίηση για 
την αποκατάσταση της προκληθείσης 
ηθικής βλάβης πρέπει να ανέλθει στο 
ποσό των 3.000 ευρώ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

Ο Ακάθιστος Ύµνος ή αλλιώς Χαιρετισµοί, είναι ένα µεγάλο και σπουδαίο 
ποίηµα, γραµµένο τον 6ο αιώνα µ.Χ., που µιλάει στην Παναγία και της λέει επαί-
νους, ευχαριστίες και προσευχές.

Οι Χαιρετισµοί εµπερικλείουν σε ποιητική µορφή, µε πανέµορφα λόγια, 
όλες οι βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας για το Χριστό, την ενανθρώπισή 
του, το ρόλο της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, την αγνότητα και την 
αγιότητά Της κ.λ.π., αλλά και για τον αγώνα του ανθρώπου για ένωση µε το 
Θεό και τη βοήθεια που ζητάει από το Χριστό και την Παναγία γι’ αυτό τον αγώ-
να. Ποιητής των Χαιρετισµών είναι µάλλον ο άγιος Ρωµανός ο Μελωδός, ένας 
από τους µεγαλύτερους ελληνόγλωσσους ποιητές όλων των εποχών. Το ποί-
ηµα είναι µελοποιηµένο, έχει µουσική και ανήκει στο είδος κλασικής µουσικής 
του Βυζαντίου που λέγεται «κοντάκιο». Έχει 24 στροφές «οίκους», οι οποίοι αρ-
χίζουν, µε τη σειρά, από τα 24 γράµµατα της αλφαβήτου.

Πολύ όµορφοι Χαιρετισµοί έχουν γραφτεί και για πολλούς άλλους αγίους, 
αλλά οι Χαιρετισµοί της Παναγίας είναι η βασική έµπνευση για όλους τους άλ-
λους που έχουν γραφτεί µετά. Τον 7ο αιώνα, όταν ο λαός της Κωνσταντινού-
πολης σώθηκε από την επίθεση των Αβάρων µετά από παρέµβαση της Πανα-
γίας, όλοι έψαλλαν στην Αγία Σοφία τον Ακάθιστο Ύµνο όρθιοι, εξ’ ου και το 
όνοµά του. Τότε, µάλλον, γράφτηκε το πασίγνωστο αρχικό τροπάριο «Τη Υπερ-
µάχω Στρατηγώ». Η Ορθόδοξη Εκκλησία ψάλλει τους Χαιρετισµούς κάθε Πα-
ρασκευή βράδυ, τις πρώτες 5 εβδοµάδες της Μεγάλης Σαρακοστής.

Για την ακρίβεια, κόβουµε τους Χαιρετισµούς σε 4 κοµµάτια, λέγονται «4 
στάσεις» και λέµε από ένα κάθε Παρασκευή, ενώ την 5η Παρασκευή λέγεται 
ολόκληρο το έργο.

Τους Χαιρετισµούς τους απαγγέλλει µε τη µουσική τους ο ιερέας. Πριν απ’ 
αυτό, οι ψάλτες έχουν ψάλει ένα άλλο περίφηµο µουσικό και ποιητικό έργο, 
που λέγεται «κανόνας των Χαιρετισµών» (οι κανόνες είναι ένα άλλο είδος βυ-
ζαντινής κλασικής µουσικής) και δηµιουργός του είναι ένας ακόµη κορυφαίος 
ποιητής και µουσικός του Βυζαντίου, ο άγιος Ιωσήφ ο Υµνογράφος.

Πηγή: xristianos.gr

Ορθόδοξα  Κελεύσ�ατα 

Η Αχαρναϊκή απευθύνεται  σε όσους  αγαπούν τον Γραπτό λόγο, τον  Έντυπο Τύπο.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΟΥ-
ΚΑΣ – ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ    του  ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ   και της  ∆ΗΜΗΤΡΑΣ   
το γένος    ΤΕΡΙΑΚΗ  που γεν-
νήθηκε στο  ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤ-
ΤΚΗΣ    και  κατοικεί στο  ΝΕΟ  
ΒΟΥΤΣΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η    
ΜΙΧΑΗΛ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ     του   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   και της  ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗΣ  το γένος  ΤΣΟΥΡΑΠΑ  
που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ -  ΑΤΤΙΚΗΣ   θα  έρ-
θουν σε γάµο που θα γίνει στις   
ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΩΣΣΟΣ – ΑΧΑΡΝΕΣ 

Ανακοίνωση  για   το   νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Μετά τις αρχαιρεσίες του  Συλλόγου µας που διενεργήθηκαν  στις   05 - 03 - 2017 συ-
νεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως εξής:

Πρόεδρος: Γαλανόπουλος  Φώτης
Αντιπρόεδρος Α΄ : Φλούβα  Νεκταρία

Αντιπρόεδρος Β: Γαλανοπούλου Βασιλική
Γεν. Γραµµατέας :  Μούσιου Ελένη

Ταµίας : Τάτσης Ελευθέριος
Ειδική Γραµµατέας :  Παναγιωτίδου Ευδοκία

Κοσµήτωρ : Τσακουρίδου Ειρήνη

Για το ∆.Σ. 
Ο Πρόεδρος                        Η   Γραµµατέας 

Γαλανόπουλος Φώτιος         Μούσιου  Ελένη

Τι είναι οι χαιρετισµοί της Παναγίας; 
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Με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 
13ης Μαρτίου 2017 και την απόφαση του Δημάρ-
χου Αχαρνών κου Γιάννη Κασσαβού, εξελέγησαν 
οι Πρόεδροι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβου-
λίων των Νομικών προσώπων του Δήμου Αχαρνών 
και ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου 
Αχαρνών. 

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την 
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, με τη συμμετοχή των 
Προέδρων των Νομικών Προσώπων, ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχήθηκε καλή δύ-
ναμη στους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμ-
βουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αχαρνών και δήλωσε: 

«Η προσήλωση μας,  στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων του Δήμου 
Αχαρνών, στην υλοποίηση έργων υποδομής, στην εξυπηρέτηση των συμπολι-
τών μας, στην παροχή αξιόπιστων κοινωνικών υπηρεσιών και βοήθειας στις ευ-
παθείς ομάδες πληθυσμού, στην προαγωγή του Πολιτισμού και του Αθλητισμού 
και στην προστασία του Περιβάλλοντος, παραμένει πρώτη μας και κύρια προτε-
ραιότητα.  Είμαι βέβαιος ότι τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης 
στον Δήμο Αχαρνών θα υπερασπιστούν  με ζήλο, προθυμία και αποτελεσματι-
κότητα, τα συμφέροντα των συμπολιτών μας και της πόλης. Η επιτυχία στο έργο 
μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από, την αγαστή συνεργασία, τη σύνθεση από-
ψεων και την αφοσίωση στην υλοποίησης των προγραμματικών μας θέσεων». 

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, ορίστηκαν οι Αντιδή-
μαρχοι Αχαρνών: 
• Λουΐζα Κοσμίδου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού
• Ηλίας Ζητούνης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενό-
τητας Θρακομακεδόνων 
• Παναγιώτης Πολυμενέας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
• Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
• Θοδωρής Συρινίδης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

• Γιώργος Σταύρου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αχαρ-
νών
• Αντώνης Παλιούρας, Αντιδήμαρχος  Τοπικής Ανά-
πτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
• Στάθης Τοπαλίδης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. 

Με απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών όταν ο 
ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά θα 
ασκούνται από τους Αντιδημάρχους κ. Στάθη Τοπα-
λίδη και Παναγιώτη Πολυμενέα που αναπληρώ-

νουν το Δήμαρχο.
Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών στα Νομικά Πρόσω-

πα εξελέγησαν οι: 
• Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών - ΔΗ.Φ.Α (ΝΠΔΔ), Πρόεδρος ο κ. Γιώργος Δα-
σκαλάκης με Αντιπρόεδρο τον κ. Κώστα Σασαρίδη 
• Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» (ΝΠΔΔ), Πρό-
εδρος ο κ. Νίκος Γκασούκας με Αντιπρόεδρο την κα Βίκυ Έλλιοτ και Αναπληρω-
τής Πρόεδρος ο κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης 
• Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων (ΝΠΔΔ), εξ οφίτσιο Πρόεδρος ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, με Α’ Αντιπρόεδρο τον κ. Ηλία Ζητούνη και 
Β’ Αντιπρόεδρο τον κ. Νικήτας Τζιούβελης 
• Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (ΝΠΔΔ), Πρό-
εδρος ο κ. Κώστας Καρυδάκης με Αντιπρόεδρο την κα Λουΐζα Κοσμίδου 
• Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (ΝΠΔΔ), 
Πρόεδρος η κα Γεωργία Ευθυμιάδου – Τουμανίδου με Αντιπρόεδρο τον κα Χρύ-
σα Βογιατζάκη 
• Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών - ΔΗ.Κ.Ε.Α (ΝΠΙΔ), Πρόεδρος η 
κα Μαρία Ναυροζίδου με Αντιπρόεδρο τον κ. Αντώνη Παλιούρα 
• Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών 
(ΝΠΙΔ), Πρόεδρος ο κ. Ηλίας Τσουκαλάς με Αντιπρόεδρο τον κ. Γιώργο Ποιμε-
νίδη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σπύρος Βρεττός: «Τα γεγονότα τρέχουν 
και δυστυχώς δεν υπάρχει πρόοδος»

Προϋπολογι-
σμός, παιδικές χα-
ρές και Ολυμπια-
κές Εγκαταστάσεις 
στο επίκεντρο της 
τοποθέτησής του, 
στην τελευταί συ-
νεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβου-
λίου Αχαρνών.

Ιδ ια ι τ έρως 
επικριτικός, ο επικεφαλής της «ΑχαρΝΕ-
ΩΝ Ελπίδα», Σπύρος Βρεττός επισήμανε 
σημαντικά ζητήματα που απασχολούν 
τον Δήμο Αχαρνών. Μετά λύπης του, τό-
νισε στο Δημοτικό συμβούλιο, ότι δεν 
έχει συνταχθεί ακόμη σχέδιο προϋπολο-
γισμού για το 2017 ενώ δεν υπάρχει κα-
μία περαιτέρω εξέλιξη για την οικονομι-
κή εξυγίανση του πολύπαθου Δήμου Αχαρνών. Στη συνέχεια αναφέρθη-
κε στις κακοτεχνίες της οδού Αριστοτέλους και στην επιλεκτική ασφαλτό-
στρωση δρόμων χωρίς να είναι γνωστό αν τα κριτήρια με τα οποία 
επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι οδοί ήταν τα σωστά για την πρόοδο των έρ-
γων οδοποιίας. 

Από την κριτική του δε ξέφυγαν οι παιδικές χαρές που κυριολεκτικά 
βρίσκονται σε καθεστώς «πτώχευσης»  καθώς οι περισσότερες είναι κλει-
στές αλλά και οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού οι 
οποίες δεν έχουν παραδοθεί ακόμη στο Δήμο Αχαρνών. Τέλος, αναφέρ-
θηκε στα τοπικά συμβούλια τα οποία έχουν να συνεδριάσουν περίπου 18 
μήνες, κάτι που ουσιαστικά καταργεί τόσο το ρόλο τους όσο και τους εκλεγ-
μένους συμβούλους που μόνο διακοσμητικοί είναι. «Τα γεγονότα τρέχουν 
και δυστυχώς δεν υπάρχει πρόοδος. Οι εξελίξεις μας προσπερνούν, πρέ-
πει να προλάβουμε τα χειρότερα.» συμπλήρωσε ο Σπύρος Βρεττός.

Αχαρναϊκή : Όλες τις Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δράσεις σύντομα και κατανοητά.

Χωρίς ουσιαστικές  αλλαγές στα πρόσωπα Διοίκησης του  Δήμου, 
το δεύτερο μισό  της Δημαρχιακής θητείας  Γιάννη Κασσαβού
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  «Η Ζεστή Αγκαλιά»
  Πλ. Αγ. Νικολάου 3 – Αχαρνές - Τηλ. : 2130353677  • E-mail :info@triteknoianatolikisattikis.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Συλλόγου Τριτέκνων, «η Ζεστή Αγκαλιά»  καλεί  τα  μέλη του σε  Τακτική Γενική Συνέ-
λευση,   η οποία  θα πραγματοποιηθεί στις  27  Μαρτίου  2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα του  
Α΄ ΚΑΠΗ  Αχαρνών,  Πλατεία Αγίου Νικολάου, με τα εξής   θέματα : 
1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για την διετία   2015 – 2016.
2.  Εκλογές για  την ανάδειξη  Νέου  Διοικητικού Συμβουλίου, Νέας Ελεγκτικής Επιτροπής και  αντιπροσώπων για  την 
Πανελλήνια Ένωση  Τριτέκνων Ελλάδος.
Οι  ενδιαφερόμενοι, να θέσουν υποψηφιότητα , πρέπει να υποβάλουν  σχετική αίτηση, έως  την   Δευτέρα  27 Μαρτίου 
2017   στο Γραφείο  του Συλλόγου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η  Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση το  Δευτέρα  03  
Απριλίου  2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και εφόσον για οποιοδήποτε 
λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την  
Σάββατο  08  Απριλίου  2017  και ώρα  11.00 π.μ. και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. 

   Για το Δ. Σ. Ο Πρόεδρος
Μαρία   Ναυροζίδου

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 750  τ.μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγγελματικός χώ-
ρος 750  τ.μ. υπόγειο, ισόγειο και 
1ος όροφος, κατάλληλος  για Οίκος 
Ευγηρίας,  Εργαστήρια διάφορα,  
Εκθεσιακός και αποθηκευτικός,  
κλπ. στο κέντρο του Μενιδίου, 
οδός Χρ. Δέδε και Θεμ. Βαρελά. 
Τηλ. 210 2468004 και 210 
2465043. 5Δ170

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Ξεκίνησε από την 1η Μαρτίου η λειτουργία του πρώτου Γραφείου Ενημέρωσης 
Δανειοληπτών, το οποίο στεγάζεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιω-
τικού Χρέους, στο παλαιό 

l Από 30 Μαρτίου μέχρι 4 Απριλίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις του Απριλίου σε 
ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο, και ΝΑΤ.   Αναλυτικά: Το Δημόσιο, το ΙΚΑ,  το ΝΑΤ και  
το  ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 30 Μαρτίου 2017. Ο ΟΑΕΕ  καο ο Ο.Γ.Α. 
θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 03 Απριλίου 2017. Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις 
επικουρικές συντάξεις στις 4 Απριλίου 2017.

l Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ μέχρι τις 31 Μαΐου 2017 για τις μικρές και μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά με λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές θα ισχύσουν τα εξής:  1. Για οφειλή έως 1.000 ευρώ ρύθ-
μιση σε 24 μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή. Η 1η δόση θα καταβάλλεται 
άμεσα.  2. Για οφειλή άνω των 1.000 ευρώ υπάρχουν δυο επιλογές:     Άμεση 
καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 18 
μηνιαίες δόσεις.     Άμεση καταβολή του 15% της συνολικής οφειλής και ρύθ-
μιση του υπόλοιπου σε 36 μηνιαίες δόσεις..

l Στοιχεία για τις αιτήσεις αποποίησης κληρονομιάς στα Ειρηνοδικεία της χώρας, από 
το 2013 έως και το 2016, διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος 
Κοντονής. Το έγγραφο διαβιβάστηκε σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο αείμνηστος 
Ευάγγελος Μπασιάκος, στα τέλη του 2016, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί 
σχετικώς. Όπως προκύπτει από το έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης, που δη-
μοσιεύει σήμερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αιτήσεις αποποίησης κληρονομιών διαμορφώ-
θηκαν ως εξής: το 2013 ανήλθαν σε 29.199, το 2014 σε 41.388, το 2015 σε 45.628 
και το 2016 σε 54.422.

l Ο Ιανουάριος «σημαδεύτηκε» από νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 1,630 δισ. 
ευρώ!. Επί συνόλου 4.173.206 οφειλετών, το 1.672.500 βρίσκονται στη «μαύ-
ρη» λίστα της ΑΑΔΕ και ήδη σε 851.818 εξ αυτών έχουν προχωρήσει μέτρα ανα-
γκαστικής εκτέλεσης. Σημειωτέον, δε, ότι μέσα σε ένα μήνα, ο αριθμός αυτών 
των οφειλετών αυξήθηκε κατά περίπου 13.000 κι έπεται συνέχεια, με δεδομέ-
νο ότι βάσει μνημονιακών στόχων, οι οφειλέτες στους οποίους θα έπρεπε να 
επιβληθούν τέτοια μέτρα θα έπρεπε να είναι περίπου 70.000 περισσότεροι!

l Με αναγκαστικά μέτρα που φτάνουν έως και τον πλειστηριασμό της πρώτης τους κα-
τοικίας απειλούνται περίπου 300.000 δανειολήπτες. Πρόκειται για οφειλέτες και εγ-
γυητές δανείων που έχουν χαρακτηριστεί μη συνεργάσιμοι μέσα από την διαδικασία 
του Κώδικα Δεοντολογίας και τις επιστολές που έχουν στείλει οι τράπεζες καλώντας 
τους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Όπως επισημαίνει η «Καθημερινή» σχετικές επι-
στολές έχουν λάβει 1,2 εκατομμύρια δανειολήπτες και σύμφωνα με στοιχεία από τις 
τράπεζες το 25% περίπου δεν ανταποκρίθηκε.

l Έως 44 δικαιολογητικά μπορεί να χρειαστεί να μαζέψει φέτος ένας φορολογού-
μενος για να αποδείξει ότι δικαιούται φοροαπαλλαγών, στο πλαίσιο της διαδι-
κασίας συμπλήρωσης και υποβολής της φετινής φορολογικής δήλωσης. Όπως 
αναφέρει σημερινό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, τα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν τα όσα αναγράφονται στην φορολογική δήλωση πρέπει να συ-
γκεντρώνονται και να φυλάσσονται από τον φορολογούμενο σπίτι του.

l Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την προθεσμία υποβολής της Ανα-
λυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών 
εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, καθώς και την προθεσμία κα-
ταβολής εισφορών μηνός Ιανουαρίου 2017 των  μη μισθωτών ασφαλισμένων 
(αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών)  έως την Παρασκευή 
31 Μαρτίου 2017.

l Αντίστοιχα ορίζει την Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017, ως καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής 
των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Φεβρουα-
ρίου 2017 και καταβολής εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2017 των  μη μισθω-
τών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελ-
ματιών).

l Στην ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ αποτυπώνεται η δυσκολία 
των ελληνικών νοικοκυριών να τα βγάλουν πέρα ενώ τονίζεται ότι το ποσοστό της 
φτώχειας βρίσκεται στο 48% ενώ ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
αυξήθηκε από το 27,7% το 2010 σε 35,7% το 2015. Ένας στους πέντε Έλληνες εμ-
φανίζει σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, ενώ σοβαρά προβλήματα διαβίωσης αντι-
μετωπίζει και το 15,9% των εργαζομένων όταν το αντίστοιχο ποσοστό πριν πέντε 
χρόνια ήταν κάτω του 10%. Το ποσοστό φτώχειας στους μισθωτούς εργαζομένους 
αυξήθηκε σημαντικά μετά το 2011, και το 2015 βρίσκεται κοντά στο 18%. 

l Το Υπουργείο Υγείας  κατέθεσε στη Βουλή, την περασμένη εβδομάδα,  14 τρο-
πολογίες για  διάφορα ζητήματα αρμοδιότητας του.   Μάλιστα μια από αυτές με 
σκανδαλώδη τρόπο προβλέπει τη δυνατότητα να προσλαμβάνονται αλλοδα-
ποί εργαζόμενοι σε τομείς καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης σε νοσοκομεία, 
οι οποίοι πάντως θα μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν εργασιακή εμπειρία του-
λάχιστον 4 ετών και ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Μια άλλη τροπολο-
γίας 

l Μεταξύ των τροπολογιών υπάρχει  ρύθμιση για την συγκρότηση 239 Τοπικών Ομά-
δων Υγείας (ΤΟΜΥ) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας. Οι ΤΟΜΥ αναμένεται να στελεχωθούν με 12 άτομα εκάστη, με τους ερ-
γαζόμενος να διορίζονται από τον ΑΣΕΠ, αφού βέβαια ο Υπουργός Υγείας προηγου-
μένως έχει θέσει με υπουργική απόφαση τα κριτήρια. Οι ειδικότητες των εργαζομέ-

νων που θα στελεχώσουν τις δομές είναι ιατροί (γενικοί, παθολόγοι, παιδίατροι), 
νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτες υγείας και διοικητικό προσωπικό.

l Ακόμα άλλες τροπολογίες προβλέπουν:  1. Ορίζεται στο ποσό των 15ευρώ η 
αποζημίωση που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ για συνεδρίες εργοθεραπείας (από 1,23 
ευρώ που είναι σήμερα) και ψυχοθεραπείας από ψυχολόγο (από 2,6 ευρώ που 
είναι σήμερα) οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ 2. Την δυ-
νατότητα σύναψης συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Συλ-
λόγου Φυσιοθεραπευτών για την παροχή υπηρεσιών στους ασφαλισμένους 
του.

l Το εργόσημο, θεσπίστηκε ως μέσο αμοιβής και ασφάλισης των ευκαιριακά απασχο-
λουμένων για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.  Στη συνέχεια με τροπο-
ποιήσεις του αρχικού νόμου διευρύνθηκαν οι κατηγορίες των απασχολουμένων 
που μπορούν να εργάζονται και να αμείβονται με  τον συγκεκριμένο τρόπο. Σήμε-
ρα προτείνεται  η εφαρμογή του εργοσήμου, με αυστηρές προϋποθέσεις και κανό-
νες, είναι ο χώρος της εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, κέτερινγκ κ.ά). Εκεί, λόγω της 
ιδιομορφίας στην πρόβλεψη των αναγκών των εργοδοτών, η εφαρμογή του εργο-
σήμου μπορεί να προσφέρει λύση στην κάλυψη έκτακτων αναγκών, για νόμιμη 
απασχόληση, που δημιουργούνται την τελευταία στιγμή. Η διαμόρφωση της συ-
γκεκριμένης πρότασης έγινε σε συνεργασία με την ΓΣΕΒΕΕ και τον Σύνδεσμο Επαγ-
γελματιών και Βιοτεχνών Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης και ήδη έχει κατατεθεί 
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Η εφαρμογή της απαιτεί μόνο την 
έκδοση μιας Υπουργικής Απόφασης.

l Ο Βουλευτής πια της Ν.Δ.  Βασίλης Οικονόμου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
στην ολομέλεια της Βουλής για νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, δήλωσε 
πως σε ενδεχόμενη κυβέρνηση της ΝΔ θα αποπεμφθούν οι σημερινοί διοικητές 
νοσοκομείων και θα απολυθούν καθαρίστριες, υπάλληλοι φύλαξης που εργά-
ζονται με ατομικές συμβάσεις στα νοσοκομεία, αλλά και όσοι προσληφθούν στις 
Τοπικές Ομάδες Υγείας Τέλος, ο Βασίλης Οικονόμου χαρακτήρισε «σοβιέτ» τις 
Τοπικές Ομάδες Υγείας που θα δημιουργηθούν με τροπολογία που κατατέθηκε 
στο νομοσχέδιο, δηλώνοντας πως αυτές θα καταργηθούν από την ΝΔ σε περί-
πτωση που γίνει κυβέρνηση.

l Στις 23 Μαρτίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τη χρηματοδότηση έργων στο 
νέο πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ». Το πρόγραμμα προωθεί 
τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με στό-
χο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Αιτήσεις  χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επι-
χειρήσεων, ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Αχαρναϊκή : Όλες  τις  Τοπικές και Γενικές Οικονομικές Ειδήσεις με λίγες λέξεις. 

Ηλεκτρικά έργα
– Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Έκδοση Πιστοποιητικών Δ.Ε.
Η., μέσω Μηχανολόγου

Τιμές Λιανικής
σε Τιμές Χονδρικής
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Αφιέρωμα  για την γιορτή  της  Γυναίκας 

Όμιλος Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης 
Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς»

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ  ΓΊΑ  ΤΟ ΝΈΟ ΔΊΟΊΚΗΤΊΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟ 
Μετά τις αρχαιρεσίες του Ομίλου Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» που έλαβαν χώρα 
στις   05 - 03 - 2017 και σύμφωνα με το κεφ. Γ΄, άρθρο 9 του καταστατικού ίδρυσης, στις  08 - 03 - 2017 συνεδρίασε 

και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:
Πρόεδρος: Νιώρας  Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Χασάνης  Γεώργιος

Γενική Γραμματέας: Βρεττού  Παναγιώτα-Μαρία
Ταμίας: Φυτάς  Αναστάσιος

Ειδική Γραμματέας: Βαρελά  Αγγελική
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Μίχας  Ίωάννης

Υπεύθυνος Τύπου: Αναγνωστόπουλος  Χρήστος
Υπεύθυνη Εκδηλώσεων: Κουμπούρη  Έιρήνη

Υπεύθυνη Υλικού : Τσαμάλη  Αναστασία-Βασιλική

Κάθε χρόνο είθισται να εορτάζεται η γυναίκα την 8η 
Μαρτίου έκαστου έτους.  Έχουν γραφεί εγκώμια για 
την γυναίκα εσαεί. Δεν παύει να αποτελεί την φω-
τοδότρια της κοινωνίας, τον στυλοβάτη της κάθε οι-
κογένειας και πρωταγωνίστρια σε όλες τις εκφάν-
σεις της ζωής. Ανταποκρίνεται σε όλες τις φάσεις της 
ζωής, (Μάνα, Σύζυγος, νοικοκυρά,  εργαζόμενη,  
κατέχοντας ανώτερες θέσεις στην υπαλληλική ιε-
ραρχία(ως δημόσιος υπάλληλος). Ανταποκρίνεται 
σε κάθε ρόλο που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας.
Και κλείνω με τα εξής λόγια : 

«Γιορτάζει λένε σήμερα, το γυναικείο φύλο
Και σκέφτηκα σαν άνθρωπος

χίλιες ευχές να στείλω.
Να ευχηθώ χρόνια πολλά,
στου κόσμου της γυναίκες, 

από τις αιωνόβιες μέχρι και τις μπεμπέκες.

χρόνια πολλά αγρότισσες, που όλες σχεδόν
τις ώρες, παλεύετε με το βοριά,

το κρύο και τις  μπόρες.
Χρόνια πολλά στην μισθωτή και στη συνταξιούχα, 
και στη ζητιάνα που φορεί τα μπαλωμένα ρούχα.
Χρόνια πολλά πολύτεκνη, λεβεντογέννα μάνα, 

που δεν φοβήθηκες βοριά ούτε και  τραμουντάνα».

Εύχομαι ο ύψιστος να μας χαρίζει υγεία, ψυχικές 
και σωματικές αντοχές για να

ανταποκρινόμεθα πλήρως στα καθήκοντα μας.

Με εγκάρδιους Κρητικούς χαιρετισμούς
Αθανασία   Περράκη 

Τέως Προϊσταμένη Μαία Νοσ. «Αλεξάνδρα»
Πρόεδρος  Συλλόγου Χανιωτών Αττικής

Μέλος Αντικαρκινικής Εταιρείας  Αχαρνών.
Τηλ. 6944 324025

Αχαρναϊκή : Προβάλει με συνέπεια και Αξιοπιστία Επαγγελματίες και καταστηματάρχες

• Το κτήμα Varibobi Club βρίσκεται 
στο ωραιότερο σημείο της περιοχής 
Βαρυμπόμπης, μέσα σε ένα παρθένο δάσος, 
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο 
προσθέτει μια εξαιρετική πινελιά

• Το κτήμα Varibobi Club αποτελείται από 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους καθώς 
και ένα παρεκκλήσι μέσα σε μία τεράστια 
έκταση 20 και πλέον στρεμμάτων

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος με έναν 
πανέμορφο κήπο όπως και μια μεγάλη 
λίμνη με ένα ρομαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν μια ονειρεμένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος μπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτομα.
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Θεωρώ αυτονόητη και απολύτως απαραίτητη την ανά-
γκη της Αξιολόγησης υπηρεσιών και προσωπικού 
του κεντρικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Δυ-

στυχώς όμως, έχουμε συνηθίσει υπομονετικά και μάλλον 
ανησυχητικά να μιλάμε και να συζητάμε τα αυτονόητα τα τε-
λευταία χρόνια της κρίσης, χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά κά-
τι.  Σήμερα κιόλας πρέπει να σταματήσουμε να «δαιμονοποιού-
με» μια έννοια τόσο ευρέως διαδεδομένη και επιβεβλημένη σε 
όλα τα σύγχρονα κράτη και στις διεργασίες τους και ας μιλήσου-
με λίγο παραπάνω Τεχνικά για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε 
σαν κράτος. Ποιες Τεχνικές πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ποια 
εργαλεία,  με ποια κριτήρια και κυρίως ποιος θα είναι ο φορέας 
εκπόνησης. Μια επιτυχής Αξιολόγηση γίνεται για να πετύχουμε 
καλύτερα αποτελέσματα από το παραγόμενο έργο και βασικοί 
στόχοι της είναι:
• Αναπροσαρμογή εργαλείων και τρόπου λειτουργίας του Δη-

μοσίου
• Εξορθολογισμός κόστους λειτουργίας
• Βελτίωση ταχύτητας διεκπεραίωσης εργασιών 
• Απλοποίηση διαδικασιών
• Επανατοποθέτηση και κινητικότητα προσωπικού βάσει προ-

σόντων και αναγκών
• Ορθολογικότερες απολαβές προσωπικού βάσει προσόντων 

και έντασης εργασίας
• Πιο ευέλικτες δομές
• Διαρκής εκπαίδευση 

Βάσει αυτών θεωρώ ότι η αξιολόγηση πρέπει να εφαρμο-
στεί πάνω στους δύο βασικούς Πυλώνες ανάπτυξης.

Πρώτος πυλώνας είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών και 
άρα και των φορέων που τις παρέχουν.  Τέτοια προσπάθεια δεν 

έχει γίνει ποτέ. Είναι πιθανό η αποτύπωση του παραγόμενου 
αποτελέσματος σε σχέση με το κόστος να οδηγήσει σε επανεξέ-
ταση της  αναγκαιότητας ύπαρξης πολλών φορέων και δομών. 
Δέχομαι ότι σε μια τέτοια περίπτωση το προσωπικό δεν πρέπει 
κατ’ ανάγκη να αποχωρήσει.  Η αύξηση του οφέλους δεν προ-
έρχεται από τη μείωση του μισθολογικού κόστους, αλλά από την 
εξοικονόμηση σε άλλα κόστη (λειτουργικά, μισθωμάτων κ.α.) 
και κυρίως σε χρόνο. Όταν καταργείται μια «δομή» κατ’ επέκτα-
ση καταργείται και μια ενδιάμεση «διαδικασία» που μέχρι τώρα 
δημιουργούσε πρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος. 

 Γνώμη μου είναι ότι σήμερα όσο ποτέ, πρέπει το κράτος να 
αξιολογεί ποιες είναι οι υπηρεσίες-πρώτης γραμμής και να μπο-
ρεί εύκολα να ανακατανέμει  το ανθρώπινο δυναμικό για την ενί-
σχυση τους. Η «κινητικότητα», για την οποία πολλά έχουμε 
ακούσει, κρύβεται πίσω από θεσμικά κωλύματα, έτσι ώστε να μη 
λειτουργήσει ποτέ. Παράλληλα, οι προσπάθειες για τη διεύρυν-
ση των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά, είναι ακόμα 
ελάχιστες και αποσπασματικές. Σίγουρα όμως είναι κάτι αναπό-
φευκτο-απλώς θα καθυστερήσει λίγο ακόμα στη χώρα μας. 

Δεύτερος πυλώνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικό-
τητας των στελεχών, και κυρίως όσων κατέχουν θέση ευθύνης, 
δηλαδή η ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης. Όλες οι μέχρι στιγ-
μής απόπειρες, στοχεύουν στην αξιολόγηση των τυπικών προ-
σόντων και της προϋπηρεσίας των στελεχών. Αυτό όμως που 
δεν έχει ακόμα επιχειρηθεί είναι να βρεθεί ο τρόπος που θα αξι-
ολογείται η  «ποιότητα» της διοίκησης που τελικά ασκείται.  Σε 
κάθε φορέα υπάρχουν αποτυπωμένα  «τυπικά» τα Οργανο-
γράμματα και οι Αρμοδιότητες, αλλά αυτά στην πραγματικότη-
τα  δεν αντιστοιχούν σε αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως «περιγρα-
φή  θέσης, έργου και στοχοθεσία».    Αυτή τη στιγμή η λειτουρ-

γία του κρατικού μηχανισμού στηρίζεται  στην υπερ-εργασία που 
παρέχει ένα μέρος του στελεχιακού δυναμικού, καλύπτοντας συ-
χνά την  ανεπάρκεια της Διοίκησης  και της πολικής ηγεσίας. 

Εδώ αναδεικνύεται  το μεγάλο κενό. Υπάλληλοι υπάρχουν 
αρκετοί και είναι καταρτισμένοι και συνεπείς.  Αυτό που δεν 
υπάρχει είναι στελέχη που έχουν την ικανότητα, πέρα από τον τίτ-
λο της θέσης-ευθύνης, να αναλάβουν και την ευθύνη αυτής της 
θέσης. 

Αυτό που λείπει στο δημόσιο τομέα είναι ο μηχανισμός που 
θα αναδείξει και θα προωθήσει τα στελέχη εκείνα που έχουν ξε-
κάθαρη εικόνα του έργου που πρέπει να φέρουν εις πέρας και 
του ρόλου τους. Και ναι, πρέπει να υπάρξει διαδικασία συνεχούς 
αξιολόγησής τους. Αυτό που λείπει σήμερα από το Δημόσιο εί-
ναι στελέχη με τη θέληση και την ικανότητα να οργανώσουν, να 
καθοδηγήσουν και να παρακινήσουν το προσωπικό, εμπνέο-
ντας παράλληλα και την εμπιστοσύνη ότι θα αναλάβουν και τις 
ευθύνες που αναλογούν στη θέση αυτή. Χωρίς να ξεχνάμε βε-
βαίως, το μεγάλο αγκάθι της δημόσιας διοίκησης που είναι η έλ-
λειψη ουσιαστικού θεσμικού πλαισίου και τρόπου ελέγχου και 
επίπληξης του προσωπικού, σε περίπτωση που ασκεί πλημμε-
λώς τα καθήκοντά του.    Γιατί όμως μέχρι σήμερα ποτέ δεν έχει 
βρεθεί τρόπος να λειτουργήσει έτσι η Δημόσια Διοίκηση ? Προ-
φανώς γιατί ο ίδιο το κράτος δεν διαπνέεται από αυτή τη φιλοσο-
φία.  

Κάθε προσπάθεια αξιολόγησης ή βελτίωσης, εφόσον δεν 
έχει σαν στόχο τον πολίτη και την μείωση των διαδικασιών, αλ-
λά είναι δέσμιο του υπαλληλοκεντρικού συστήματος και της πο-
λυνομίας, θα είναι ακόμα μια προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα.  

Και δυστυχώς σε ένα τέτοιο κράτος, θα συνεχίζεται η υπο-
βάθμιση της αναγνώρισης της εργασίας που παρέχει μεγάλο μέ-
ρος των στελεχών του και η υποβάθμιση της ποιότητας και της 
ποσότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι πολίτες και οι επι-
χειρήσεις.

Πολιτική Επικαιρότητα 

«Μια αξιολόγηση της Αξιολόγησης»

Από τον Νίκο Σοφιανό

Γενικό Γραμματέα ΕΒΕΑ
& Μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

Εμπιστευτείτε την Προβολή σας στην Αχαρναϊκή, Οικονομικά και Ανταποδοτικά  
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Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

Η Αχαρναϊκή, ευχαριστεί και ευγνωμονεί όλους όσους την στηρίζουν
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Την Κυριακή 12 Μαρτίου φίλοι, μέλη και εθελοντές της Ι.Λ.Ε.Α. 
επισκέφθηκαν το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας, το 
οποίο είναι από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία στην 

Ελλάδα, καθώς μερικές από τις συλλογές που περιλαμβάνει είναι σπά-
νιες ή και μοναδικές στο είδος τους. Τα εκθέματά του προέρχονται από 
ολόκληρη Βοιωτία και καλύπτουν χρονολογικά τον πολιτισμό της πε-
ριοχής από τα παλαιολιθικά χρόνια έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους. 
Η περιήγηση  ολοκληρώθηκε με μια στάση στα Βίλια με επίσκεψη στον 
ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που είναι ένα εξαιρετικό δείγμα 
ναοδομίας του Αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ.

«ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΝΟΜΠΕΛ μια αληθινή 
ιστορία» .Ανάμεσα σε παλαιούς, φίλους, 
συμμαθητές, γνωστούς , και γείτονες βρέ-
θηκε πρόσφατα (18 Μαρτίου 2017) στην 

περιοχή του Κόκκινου Μύλου  όπου γεννήθηκε 
και μεγάλωσε ο συγγραφέας Κώστας Αρκουδέας 
με την ευκαιρία της παρουσίασης του ΝΕΟΥ του 
βιβλίου «ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΝΟΜΠΕΛ μια αληθινή 
ιστορία»,  και σε αυτό φρόντισαν να επιτευχθεί αυ-
τή η παρουσίαση  σε άρρηκτη συνεργασία, οι το-
πικοί σύλλογοι όπως, ο Σύλλογος Νήσου Λέσβου 
«ο Άγιος Ταξιάρχης Μανταμάδου», ο Α.Ο. Κοκ. 
Μύλος και η Δημιουργική Ομάδα του Κοκ. Μύ-
λου.
Μέσα σε ένα κλήμα φορτισμένο από συγκίνηση 
και αναμνήσεις ΟΛΟΙ ήθελαν να του μιλήσουν, να 
τον αγκαλιάσουν, να του θυμίσουν κάτι από τα πα-
λιά να γελάσουν αναμοχλεύοντας μνήμες και πε-
ριστατικά της τότε εποχής. Ωστόσο  ότι πριν ο συγ-
γραφέας πάρει τον λόγο είχαν προηγηθεί διάφο-
ρα τα οποίος είχαν επιμεληθεί με  ευαισθησία και 
αγάπη στο πρόσωπό του οι διοργανωτές, αρχής 
γενομένης με τον εκπρόσωπο  τους Αντώνη Σου-
λακέλλη ο οποίος καλωσόρισε και ευχαρίστησε 
ΟΛΟΥΣ τους παρευρισκόμενους και απευθυνόμε-
νος σε αυτούς τόνισε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα στην 
σημερινή εποχή της απόλυτης πολιτικής, κοινωνι-
κής, πολιτιστικής, αθλητικής, απαξίωσης αλλά και 
της αποξένωσης των ανθρώπων, είναι εντυπωσι-
ακό.
Η συνέχεια είχε πολύ συγκίνηση, αλλά και μια  έκ-
πληξη για τον ίδιο τον συγγραφέα  αφού στο βή-

μα προσκλήθηκαν δυο παλαιοί παιδικοί φίλοι του 
συγγραφέα η Νατάσσα Βέττου και ο Γιάννης Ρήγας 
, όπου ο καθένας από την μεριά του μετέφερε 
στους παρευρισκόμενους με λόγια λιτά και γεμά-
τα αγάπη και υπερηφάνεια για τον ίδιο τον φίλο 
τους τον Κώστ , αλλά και στιγμές προσωπικές με 
διάφορες σκανδαλιές του τότε, όπως επίσης και για 
την μεγάλη προσφορά της οικογένειας του συγ-
γραφέα και δη του πατέρα του, Πέτρο  Αρκουδέα  
Στη συνέχει τον λόγο πήρε ο Κοκκινομυλιώτης 
ποιητής Σταύρος Δικαίου Φονικάκος ο οποίος με 
όμορφα, ζεστά αλλά και λόγια αγάπης έκανε ανα-
φορά για ΟΛΑ όσα ο συγγραφέας καταπιάνεται 
μέσα στο βιβλίο του
Ακολούθησαν τα  μέλη της δημιουργικής  ομάδας 
κατοίκων του Κόκκινου , Μαίρη Παπαθεοδώρου   
Ανδρέας Αποστόλου  και  Νίκος Καρανικόλας οι 
οποίοι αναφέρθηκαν για την ενημέρωση των πα-

ρευρισκομένων στις δραστηριότητες που έχουν 
οργανωθεί μέσα στο 8μηνο από την δημιουργία 
της.
Ευχάριστο γεγονός στο χώρο της εκδήλωσης η 
παρουσία του τοπικού Βιβλιοπωλείου «Επιλογή» 
της κυρίας Δέσποινας Ζούκα, με το βιβλίο «ΤΟ ΧΑ-
ΜΕΝΟ ΝΟΜΠΕΛ μια αληθινή ιστορία».
Και η  όμορφη αυτή βραδιά έκλεισε από τον Κοκ-
κινομυλιώτη τραγουδοποιό Αντώνη Αρχοντάκη 
με μελοποιημένα ποιήματα. Στην εκδήλωση ανά-
μεσα στους φίλους, γνωστούς και μέλη των συλ-
λόγων μας παρευρέθηκαν οι : Στέργιος Πεδιαδίτης 
: Δημοτικός Σύμβουλος, Εύα Μπάλλιου πρόε-
δρος και Μαρίνα Μπεζεριάνου  έφορος, Δημ Σχέ-
σεων του Ε.Ο.Σ.  Αχαρνών
Μαρία Κοχλιού –Μουσική Σχολή, Εκπρόσωποι 
από :  Σύλλογο  «ο Άγιος ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Μανταμά-
δου» και Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 

Φωτορεπορτάζ από τις  θρησκευτικές  πανηγύρις   των Ιερών Ναών του Δήμου μας

Το ετήσιο Τρισάγιο επί των τάφων των 
Βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης, στο 
Τατόϊ, τέλεσε στις 13 Μαρτίου 2017, ο 

Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πά-
σης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄, με τη συμμετοχή 
και των Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτών Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, 
του επιχωρίου Ποιμενάρχου, Σύρου κ. Δωρο-
θέου Β΄ και Μεσογαλιας καί Λαυρεωτικής κ. Νι-
κολάου.   Της όλης τελετής επεμελήθη με από-
λυτη ακρίβεια και εκκλησιαστική τάξη, όπως πά-
ντοτε, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Πατρίκιος Καλεώδης.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ : Γιορτή κοπή ΠΙΤΑΣ- 4 Μαρτίου 2017
Η αποδοχή να κόψουν την πίτα 
τους σε συνεργασία Ο Σύλλογος 
ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Ο Άγιος ΤΑΞΙΑΡ-
ΧΗΣ Μανταμάδου  και  ο 
Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ αποδεί-
χτηκε και εύστοχη και παραγωγι-
κή μα πάνω από όλα έστειλε  το 
μήνυμα προς ΟΛΟΥΣ : Δήμο –
Συλλόγους  και κατοίκους  ότι 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ …!!!
Μπορούμε να βελτιώσουμε τις 
συνθήκες  διαβίωσης των Κατοί-
κων της συνοικίας μας ο καθένας 
από το  «πόστο του» μέσα στην 
τοπική κοινωνία με απλωμένα χέ-
ρια , ανοιχτή καρδιά και καθαρό 
μυαλό. 
Ο Εμπνευστής Αντώνης Σουλα-
κέλλης της πρωτογενής ιδέας  της 
ίδρυσης  της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ κατοίκων του κόκκινου 
μύλου και ιδρυτής  του Α.Ο.ΚΟΚ-
ΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ καθώς και πρόε-
δρος του ΤΑΞΙΑΡΧΗ, εκ μέρους 
των συνδιοργανωτών   καλωσό-
ρισε και ευχαρίστησε ΟΛΟΥΣ 
τους παρευρισκόμενους τους ευ-
χήθηκε χρόνια πολλά καλή χρο-
νιά με  ΥΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΓΑ-
ΛΗΝΗ με ότι αγαπούν και σε ότι 
και να κάνουν …!!!
 Τις πίτες ευλόγησε ο εφημέριος 
της ενορίας των Αγίων Κωνστα-
ντίνο και Ελένης  Μιχάλης  Τσιρώ-
νης. Στην έναρξη της γιορτής  Μί-
λησαν οι εκπρόσωποι  των συν-

διοργανωτών δίνοντας ο καθένας 
το στίγμα του συλλόγου του Αν-
να Καλατζή –Σύλλογος «Άγιος 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Μανταμάδου», Αν-
θούλα Τσιώτα & Βασίλης Γιαννό-
πουλος :  «Α.Ο.Κοκ. Μύλος, Σπύ-
ρος Μπομπόνης : «Δημιουργική 
Ομάδα» Κοκ. Μύλου. Χαιρέτισαν 
κόβοντας την πίτα   εκπρόσωποι 
Βουλής-Δήμου-Συλλόγων ,
Στην γιορτή για την κοπή της πίτας 
παρευρέθηκαν οι Βουλευτές 
Θανάσης Μπούρας,   Κων. Κατσί-
κης,  Εύη Χριστοφιλοπούλου και  
Γιώργος Βλάχος :
Επίσης ο Αντιδήμαρχος Στέργιος 
Πεδιαδίτης,  Η Πρόεδρος  ΔΗΚΕΑ  
& Τριτέκνων : Μαρία Ναυροζί-
δου, ο Δημ. Σύμβουλος  Σπύρος 
Κατσούρος
Από τοπικούς Συλλόγους και όχι  
μόνο : ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ- Άννα Καλα-
τζή  

Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ- Ανθού-
λα Τσιώτα & Βασίλης Γιαννόπου-
λος  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ κατοί-
κων Κοκ. Μύλου  -Σπύρος Μπο-
μπόνης  
Σ.Γ. &. 4ου ΔΗΜ. Σχολείου-Λά-
μπρος Μαργαρίτης, Α.Ε.ΑΧΙΛΕΥΣ 
(Μπάσκετ)-Παναγιώτης Κοφώ-
πουλος, ΛΑΟΧΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥ-
ΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
Κ¨οκ. Μύλος,  Νίκη Κλεφτογιάν-
νη,  η Πρόεδρος Ε.Γ.Ε. Αχαρνών 
Λίτσα Αλέξάνδρου, Σχολή Μου-
σικής,  Μαίρη Κοχλιού, Α.Ο. 
SHOTOKAN KARATE –Στεφανία 
Δουκλιά, ΒΡΕΦΟΝΙΑΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ «Ο  Κοκ.. Μύλος», Σπύ-
ρος Κατσούρος, Πολυχώρος δρα-
στηριοτήτων, Ελένη Πίτα, Σύλλο-
γος «Πίστη», Σάκης Γκριτζάς και Εύ 
Αγωνίζεσθαι, Βαγγέλης Γιαννακου-
δάκης (Δάσκαλος).

Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρ-
νών, το 1ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών μας προσέφερε μια εξαιρετική θεατρική 
παράσταση στη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια και με αφορμή τις εορταστικές 
εκδηλώσεις για την 
επέτειο της Ελληνικής 
Επανάστασης του 
1821.  Οι Μαθητές και 
οι εκπαιδευτικοί του 
Λυκείου αποδεικνύ-
ουν ότι το μήνυμα της 
Ελληνικής Επανάστα-
σης πέρα από διαχρο-
νικά επίκαιρο παραμέ-
νει ένα γεγονός που 
εμπνέει τους νέους του 
Δήμου Αχαρνών.



Προχθές επισκέφθηκα τον αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα  κ. Τζανέτο Φι-
λιππάκο στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
Θέμα συζήτησης αποτέλεσε η εγκληματικότητα τόσο στην Ανατολική όσο 
και στη Δυτική Αττική. Κυρίως θίχτηκε η επικινδυνότητα που αντιμετωπί-
ζουν καθημερινά οι συμπολίτες μου στο ΣΚΑ(επιβάτες και προσωπικό) λό-

γω των τοξικομανών αλλά και 
άλλων εγκληματικών στοιχείων. 
Επίσης, ο ανελκυστήρας του προ-
αστιακού παραμένει εδώ και και-
ρό κλειστός. Οι υπεύθυνοι του 
ΟΣΕ με ενημέρωσαν πως μόνο 
όταν θα υπάρξει φύλαξη του 
σταθμού θα προχωρήσουν στην 
αποκατάσταση του.

Σπύρος Σαββίδης 
Δεύτερος επιλαχών  
Βουλευτής   ΑΝΕΛ

Περιφέρειας Αττικής  

Στα πλαίσια προγραμματισμένων εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
με τον πρώην μαθητή του «Δημοτικού Ωδείο Αχαρνών»  Ξανθόπουλο Ιωάννη 
και τώρα στάρ στο γνωστό τηλεοπτικό διαγωνισμό Rising Star για νέα ταλέντα 

στον χώρο της μουσικής, με 
τους καθηγητές του(Κώστα 
Αθανασιάδη, Κατερίνα Σκρέ-
κη και Μιχάλη Σωτηράκη). Η 
πρόεδρος  της ΔΗΚΕΑ Μα-
ρία Ναυροζίδου, με ικανο-
ποίηση και υπερηφάνεια δή-
λωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτε-
ρα για την πρόοδο του και 
του ευχόμαστε Καλή Επιτυ-
χία .Οι Δημότες του Δήμου 
μας στηρίζουμε την προσπά-
θεια του!».

Ο Αντώνης 
Αμπαρτζάκης στη  
βγήκε στην 
σύνταξη, 
αποχαιρετώντας 
συναδέλφους και 
φίλους, με το 
δικό του τρόπο:  
«Ξεκίνησα πριν 
50 χρόνια όταν 
ιδρύθηκε η 
φιλαρμονική. 
Συνέχισα να είμαι 
κοντά της ως 
μουσικός και ως μέλος του Δ.Σ όταν 
χρειάστηκε. Τα τελευταία 22 χρόνια ως 
αρχιμουσικός. Πέρασα ωραίες στιγμές 
και δώσαμε  αξιόλογες   συναυλίες με 
την φιλαρμονική και την ορχήστρα 
(ιδέα της Σίτσας Κατάρα).
Ευχαριστώ όλους τους μουσικούς που 

συνεργάστηκα  Ήρθε ο καιρός της 
αποχώρησης με πολύ πικρία . Όχι τόσο 
για την αποχώρηση όσο για την 
κατάσταση και την άποψη που έχουν 
κάποιοι για την φιλαρμονική που αν 
τους ρωτούσες πριν κάτσουν σε 
καρέκλα θα σου έλεγαν ότι πιθανόν να 
είναι ποδοσφαιρική ομάδα...».
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ   από  τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης μας

Με αφορμή την έκδοση του πέμπτου κατά σειρά 
βιβλίου της συνδημότισσας μας Μελίνας Τού-
ντα, γνωστοί, φίλοι, άνθρωποι των Γραμμάτων 

και του Πολιτισμού και συνάδελφοι-συγγραφείς, αντα-
ποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Φιλότεχνης Λέσχης 
Αχαρνών και των Εκδόσεων «Πνοή» και το απόγευμα 
της Κυριακής 12 Μαρτίου, κατέκλυσαν την αίθουσα εκ-
δηλώσεων του δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών. 
Δεν επρόκειτο για μια τυπική παρουσίαση βιβλίου, αλ-
λά ουσιαστικά, για μια επιμορφωτική ημερίδα με στόχο 
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση ιδιαίτερα των 
γονέων για τον πανανθρώπινο σκοπό της εξάλειψης της 
ενδοοικογενειακής βίας. Στο νέο έργο, εκτυλίσσεται μέ-
σα από την γλαφυρή περιγραφή της Μελίνας Τούντα, η 
αληθινή-όπως υπογραμμίστηκε-ιστορία της Μαρίας Βα-
γιανά, η οποία διέθεσε στη συγγραφέα τις αλησμόνητες 
εμπειρίες της και την προσωπική πικρή γεύση που της 
κληρονόμησαν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας 

που είχε την ατυχία να βιώσει εντός του παιδικού και του 
συζυγικού αργότερα, περιβάλλοντος της. 
Για το νέο βιβλίο της Μελίνας Τούντα , μίλησαν η συγ-
γραφέας – Ιατρός Βασιλική Αποστολοπούλου και ο ψυ-
χολόγος Δημήτρης Καραναστάσης.  Αποσπάσματα διά-
βασε η Φιλόλογος Γιώτα Κωνσταντάκα. Την παρουσία-
ση συντόνισε η συγγραφέας – εκδότρια Κάκια Ξύδη. 
Μουσική – Τραγούδι Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
Αναδημοσίευση από http://menidiatis.blogspot.gr της Μπαρμπιλένας Τριανταφύλλου 

Γροθιά κατά της ενδοοικογενειακής βίας το νέο μυθιστόρημα
της Μελίνας Τούντα... «Η Αγάπη δεν πονάει» από τις Εκδόσεις «ΠΝΟΗ» 

Στην εκπομπή «ΚΑΛΗΜΕΡΑ 
ΕΛΛΑΔΑ» του κ. Παπαδάκη η 
Πρόεδρος Τριτέκνων Μαρία 
Ναυροζίδου, όπου  συζητήθηκαν τα 
καυτά Θέματα της επικαιρότητας.
Το αφορολόγητο των βουλευτών, 
εκτεταμένη αναφορά για τα μειωμένα 
επιδόματα στην Ελλάδα συγκριτικά 
με τις χώρες της Ευρωπαϊκής ζώνης 
,για άμεσα μέτρα για το 
δημογραφικό της χώρας που χάνεται 
στους μισθούς των 300 ευρώ και 
αδυνατούν τα παιδιά μας να 
δημιουργήσουν δικές τους 
οικογένειες Για την υπογεννητικότητα 
που είναι βόμβα στα θεμέλια τους 
κράτους και κίνητρα στήριξης προς 
την οικογένεια από το κράτος . Για το 
πρόγραμμα ΤΕΒΑ και την απαίτηση 
ένταξης των πιστοποιημένων 
συλλόγων .

Και ο Πέτρος 
Βαρελάς
στη συνεδρίαση...

Είναι γεγονός πως οι τελευταίες συνεδριά-
σεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, 
παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
για  διάφορους λόγους, όπου  ο καθένας δί-
νει την δική του διάσταση.

Κάτι οι φημολογούμενες διαφοροποιή-
σεις, κάτι οι ερωτήσεις  - καρφιά από την 
πλευρά τις αντιπολίτευσης, και από την άλ-
λη οι αιχμηρές και αποκαλυπτικές απαντή-
σεις του Δημάρχου. Η αλήθεια είναι πως οι 
τρεις τελευταίες συνεδριάσεις περιείχαν ση-
μαντικά θέματα, που αφορούσαν τα οικο-
νομικά και τον προϋπολογισμό. Η δική μας 

διάσταση εστιάζεται στις παρουσίες κά-
ποιων  δημοτών στις συνεδριάσεις, που πι-
θανόν  στο μέλλον  να αναλάβουν  πρωτο-
βουλίες, με σκοπό την ανασυγκρότηση του 
Δήμου.

Σήμερα θα σταθούμε στην διακριτική 
παρουσία του Πέτρου Βαρελά, γιου του αεί-
μνηστου Δημάρχου  Μιχάλη Βαρελά. Ο Πέ-
τρος είναι ιδιαίτερα αγαπητός, πολιορκείτε 
από το 2010 να  μετέχει στις Δημοτικές 
εκλογές, αλλά αρνήθηκε αθόρυβα. Αλλά 
στην πολιτική όπως λέει και οι πιο έμπειρη, 
ποτέ να μην λες ποτέ. 
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40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε   το  ΣΑΒΒΑΤΟ   01 Απριλίου  2017 και ώρα  08.30  π.μ. 40/
ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, τον Ιερό Ναό  Αγίου Βλασίου  – Αχαρναί,  
για την ανάπαυση της ψυχής του  πολυαγαπημέου 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»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  01  Απριλίου  2017  και ώρα  11.00 π.μ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου  Διονυσίου   – Αχαρ-
ναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύ-

γου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου
        

ΜΙΧΑΗΛ   ΤΖΑΦΕΡΟΥ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αθηνά

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ:  Ελένη και Μιλτιάδης,  Ασπασία και Θεόδωρος,  
Παυλίνα και  Βασίλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Γεώργιος, Μιχάλης, Μπήλιω
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ – ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο εντευκτήριο  του ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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 2 Απριλίου 2017 και ώρα  09.30 π.μ., ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Πέτρου - Παύλου – Αχαρναί,  για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, Συζύγου, Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ   ΓΕΩ. ΚΑΤΑΡΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευτυχία 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Αγγελική  και  Νικόλαος Μακρυνιώτης, 
                       Ανθούλα χήρα Γεωργ. Κατάρα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Θωμάς, Μαρίνα - Ευτυχία, Ιωάννης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

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, Για-

γιάς, 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 

Με σεβασμό  και αξιοπρέπεια  στις  Αξέχαστες μνήμες

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσου, μας συμπαραστάθηκαν
στο βαρύτατο πένθος για την πρόωρη απώλεια του αγαπημένου μας  

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΑΡΑ  
Πρώην  Τραπεζικός
Η  οικογένεια του 

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ  02 Απριλίου    2017 και ώρα 09.30 π.μ.,  40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ   στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγα-

πημένου μας Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού  και  Θείου
        

 ΧΡΗΣΤΟΥ    ΚΑΤΑΡΑ  
Πρώην  Τραπεζικός

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Φανή Κατάρα,  Αναστάσιος  και Σοφία Κατάρα

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ :  Χρήστος
 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο ΓΚΙΚΑ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ  01 Απριλίου 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, Αδελφής και Θείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤ. ΓΚΙΚΑ
(Το γένος Σπυρ. Δαμάσκου)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Αργυρώ και  Ιωάννης Χατζηπέτρος, 
                      Ιωάννης  και  Σοφία Γκίκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνα, Χρήστος, Παναγιώτης, Μυρτώ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    -   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  το   ΣΑΒΒΑΤΟ    01  Απριλίου 2017 και ώρα  09.00  π.μ., 
40/ ΗΜΕΡΟ ΜΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – 

Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, 
Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΔΗΜ. ΒΡΕΤΤΟΥ
(Φουσκούνης)

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : Ελένη χήρα Βασ. Στέφα, Κων/νος 
και  Όλγα Βρεττού, Παρασκευή χήρα Γεώργ. Βρεττού, 

Μαρία χήρα Ιωάν. Βρεττού, Χρυσάνθη χήρα Ματθαίου Βρεττού
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ.

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ  01 Απριλίου  2017 και ώρα  09.00 π.μ., 40/ 
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί,  
για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας,  Συζύγου, 

Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: Βασιλική 

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: Μαρία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Χρήστος και Άννα Κατσανδρή,  

Παρασκευή χήρα Σπυρ. Κατσανδρή
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΛΟΥΤΣΗ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ (Του Λαζάρου)  08 Απριλίου  2017 και ώρα 

09.00 π.μ. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασί-
ου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης 

μας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  ΧΗΡΑΣ  ΙΩΑΝ. ΔΕΔΕ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία   και  Παναγιώτης Σιδέρης, 

Νικόλαος  και  Θεοδοσία Δέδε
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αναστασία, Αικατερίνη  και  Σταύρος,  Ιωάννης, Ευάγγελος

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : Μαρία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΛΟΥΤΣΗ »

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ (Του Λαζάρου )  08 Απριλίου 2017 και ώρα 

09.00 π.μ. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασί-
ου – Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης 

μας,   Μητέρας, Γιαγιάς και Θείας

ΦΑΝΗΣ  ΧΗΡΑΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος  και  Μανουέλα

Η ΕΓΓΟΝΗ : Φάνη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ (Του Λαζάρου)  08 Απριλίου 2017 και ώρα  

09.00 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασί-
ου – Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης 

μας,  Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ   ΧΗΡΑΣ  ΓΕΩΡ.  ΓΚΡΙΤΣΗ
(Το γένος Σωτ. Μάρκου )

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :Δημήτρης  και  Μαρία,  Δήμητρα  και  Νικόλαος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ηρακλής, Ελίζα, Αναστασία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Αιμιλία  χήρα Δημ. Φυτά,  Ζωή χήρα  Ιωάν.   
Μάρκου, Αικατερίνη χήρα Αντ. Τριανταφύλλου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείου «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»

……………………………………………………………………..

Για άμεση ανάγνωση  και ανταπόδοση - Μικρές αγγελίες και Ανακοινώσεις

Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο 
βαρύ πένθος μας, για την απώλεια της αγαπημένης μας

ΕΛΕΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΛΑΣΚΟΥ
Σ.Σ :  Επίσης ευχαριστούμε θερμά όσους κατέθεσαν Χρήματα. Τα χρήματα από 

τα στεφάνια θα δοθούν,  στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής (ΓΚΑΤΖΑΝΑΣ)

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ

Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ (Του Λαζάρου)  08 Απριλίου 2017 και ώρα  09.00 π.μ.
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση 

της ψυχής της πολυαγαπημένης μας,  Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΝΗΣ  ΧΗΡΑΣ  ΑΝΑΣΤ. ΛΑΣΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σπυριδούλα και  Κων/νος Καλογράνης, 

                       Νικόλαος  και  Αλεξάνδρα Λάσκου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Χρήστος, Αργυρώ, Μαριαλένα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Αναστάσιος  και  Ελένη Νίκα, Ελένη χήρα Στυλ. Καλαμαρά
                          Πηγή χήρα Γεωρ. Λάσκου, Κωνσταντίνος  και  Γεωργία Λάσκου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ «IN VIVO»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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                 26/3/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210 2467050
27/3/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ l ΛΥΒΙΖΟΥ  ΜΑΡΙΑ  Λεωφ. Καραμανλή 
38-40 .ΤΗΛ. 210 2446460
28/3/2017 ΤΡΙΤΗ l ΦΥΤΑΣ  ΗΛΙΑΣ Πάρνηθος 83.ΤΗΛ.210 
2468376
29/3/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΠΑΠΠΟΥΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αριστοτέλους 
50. ΤΗΛ. 210 2466478
30/3/2017     ΠΕΜΠΤΗ l ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ   Πάρνηθος 118. 
ΤΗΛ. 210/2403004
31/3/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (κληρ.) Αγ.
Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 210 2316673
1/4/2017    ΣΑΒΒΑΤΟ l ΔΙΑΜΑΝΤΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ   Φιλαδελφείας 
239 Κ. Μύλος.  ΤΗΛ.210 2316737
2/4/2017    ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΟΣΗΣ  Ηρώων Πολυ-

τεχνείου 51. ΤΗΛ. 210 2477711
3/4/2017    ΔΕΥΤΕΡΑ l ΚΑΤΣΟΥΛΗ  ΕΥΤΥΧΙΑ Λεωφ. Θρακομα-
κεδόνων 47. ΤΗΛ. 210 2402794
4/4/2017    ΤΡΙΤΗ l ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ  Φιλ/φείας 325 
Κ.Μύλος. ΤΗΛ.210 2316792
5/4/2017   ΤΕΤΑΡΤΗ l ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ   ΡΟΥΣΛΑΝ   Αγίου Διο-
νυσίου 82. ΤΗΛ. 210 2444771
6/4/2017   ΠΕΜΠΤΗ l ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δεκελείας 10. 
ΤΗΛ. 210 2460652
7/4/2017   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ  Λ. Θρα-
κομακεδόνων 117. ΤΗΛ.210 2430204
8/4/2017   ΣΑΒΒΑΤΟ l ΜΑΡΙΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Αγ. Κωνστα-
ντίνου 16. ΤΗΛ. 210 2460251
9/4/2017   ΚΥΡΙΑΚΗ l ΔΑΒΡΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  Δεκελείας 90.  ΤΗΛ. 
210 2477724

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΌ 26/03/2017  ΕΩΣ 08/04/2017

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

Η Αχαρναϊκή,  Ευχαριστεί   ιδιαίτερα   και  όσους  δεν  την  ζημιώνουν

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

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

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μα-
θήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τι-
μές χαμηλές. Τηλ. 6972 601252. 4Δ167.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει  μαθήματα σε 

μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 
864739. 10Δ172
KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστη-
μίου, με μεταπτυχιακές σπουδές και πολύ μεγάλη εμπειρία, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για όλα τα επίπεδα(PROFICIE
NCY,LOWER,TOEFL,TOEΙC,JMB,ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟ-
ΜΑΘΕΙΑΣ, CITY &GUILDS, ETC.)Ειδικά μαθήματα για μαθη-
τές, υποψηφίους Αγγλικής Φιλολογίας, Ακαδημιών Εμπορι-
κού Ναυτικού, Σχολών Ξεναγών κ.α., υποψηφίους Πανεπι-
στημίων εξωτερικού, εργαζομένους  και   επαγγελματίες,  
εμπορική αλληλογραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδική 
εργασία. Τηλ. 6937 855982. 5Δ166
ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαθηματικών παραδίδει ιδιαί-
τερα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου σε χαμη-
λές τιμές. Η αμοιβή καθορίζεται σε συμφωνία με τους κηδε-
μόνες των μαθητών και εφόσον εξακριβωθεί πρόοδος στην 
επίδοση, στα αντίστοιχα μαθήματα του σχολείου που φοι-
τούν. Η διδασκαλία υποστηρίζεται και με την βοήθεια κα-
τάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, έντυπων και ηλε-
κτρονικών σημειώσεων. Τηλέφωνο: 6946947721 Ώρες επι-
κοινωνίας 5-8 μ.μ. 5Δ166

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 140 τ.μ. , ισόγειο με αυλή και ρεύ-
μα βιομηχανικό. Κατάλληλο για Βιοτεχνία ή Αποθηκευτικό 
χώρο, στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 6937 434508. 7Δ172
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστημα 550 τ.μ. (υπόγειο, ισόγειο και πα-
τάρι) επί της Λεωφ. Αθηνών, πλησίον Κεντρικής πλατείας. Τηλ.  
210 2402579 και 6945 383667. 6Δ170
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα  83 τ.μ.  κα-
τάλληλο για αποθηκευτικό χώρο στο  κεντρικό 

Μενίδι. Τηλ.  210 2402579 και 697 8069033. 
6Δ170
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέρισμα δυάρι  45 τ.μ.  επί της οδού Θεο-
φράστου, Κεντρικό Μενίδι.  Τηλ.  210 2402579 και 697 
8069033. 6Δ170

 ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΔΑ  αναλαμβάνει ως εξωτερική  υπηρεσία,  την φρο-
ντίδα σπιτιών, ηλικιωμένων ή παιδιών. Τηλ.  6934 139200. 
4Δ166
ΜΟΔΙΣΤΡΑ  με μεγάλη εμπειρία, αναλαμβάνει Ραψίματα από 
την αρχή και επιδιορθώσεις  ρούχων. Τηλ. 210 2461482. 
6Δ167.
ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών και κοινό-
χρηστων χώρων. Τηλ.  6994 994549. 4Δ165
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει την διανομή φυλ-
λαδίων. Τηλ 6974962940 3Δ165
Κυρία Ελληνίδα 50 ετών, ζητά εργασία και αναλαμβάνει την 
φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων, καθάρισμα σπιτιού, σιδέρω-
μα, ως εξωτερική. Τηλ. 6982020683. 4Δ167.

 Ζητά την  Βοήθεια μας 
Οικογένεια τρίτεκνη,  που διαμένει  στην οδό  Ηρώων Πολυ-
τεχνείου 23,  Αχαρνές, το δύο ετών  παιδάκι τους πάσχει από 
ανεπάρκεια καρδιάς και προκειμένου να χειρουργηθεί ζητά την 
βοήθειά μας. Τραπεζικός Λογαριασμός : 0026-0722- 
660103813513 Ταμιευτήριο – Eurobank. Τηλ. 6948 855416. 
4Δ167.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 5 ευρώ η καρτέλα   Τηλ. 6976 
836287. 10Δ170117065

ΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΜΟΥ 
Ο  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   και της  ΜΑΡΙΑΣ   
το γένος  ΑΣΣΥΧΙΔΗ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ   και  κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΧΟΥΣΡΑΒΟΒΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ    του    ΝΙΓΙΑΣ   
και της  ΕΛΕΝΗΣ   το γένος  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜ-
ΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ -  ΑΤΤΙΚΗΣ   θα  έρθουν 
σε γάμο που θα γίνει στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΜΟΥ 
Ο  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  του  ΑΪΣΑΜ  και της   ΑΦΕΝΤΟΥΣΙΟ   το 
γένος  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ   που γεννήθηκε στο ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ   και  κατοικεί στην 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΘΗΝΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ   
του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ   και της  ΧΡΥΣΗΣ  το γένος  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  που γεν-
νήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ -  ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ   θα  έρθουν σε γάμο που θα γίνει στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.
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Η Αχαρναϊκή, αξίζει την  προσοχή σας.  Εµπιστευτείτε την !!!. Στηρίξτε την !!!.

Για Τηλ. ραντεβού στο 215 50 50005 Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8:00 - 21:00
Ιατρείο: Λασκαράτου 8-10, Άνω Πατήσια,  Αθήνα 

Τηλ. Ιατρείου: 2130431090 - Κινητό: 6974904954 ● email: sirstefanou@yahoo.gr

Στεφάνου Γεώργιος
Οφθαλµίατρος

R.I.SE. ΤΕΧΝΙΚΗ

ΓΚΡΙΜΕΚΗΣ ΑΛΕΞ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηρώων Πολυτεχνείου 79 • Αχαρνές,  Τ.Κ. 13674
Τηλ.:  210 7714131 • 6974 70 30 80

Email: info@risetexniki.gr - Web: www.risetexniki.gr

Ειδικευµένος
στην Παιδο-

οφθαλµολογία
Πιστοποιηµένος 
για ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΝΙΣΕΙΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ



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

 -T.K. 13123 • Τηλέφωνο: 210-2691636, 210-2623428 • Fax : 210-2691142

Ολοκληρωµένες λύσεις φωτισµού
για οικιακό, επαγγελµατικό

& βιοµηχανικό χώρο!
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