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Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» και οι συνεργάτες της, εύχονται σε όλους Καλή Ανάσταση και Χριστός Ανέστη 

Αναµένοντας την Ανάσταση 
του Θεού µας 

Αυτή την εβδοµάδα η απανταχού Ορθοδοξία βιώνει την Με-
γάλη Εβδοµάδα των Παθών του Κυρίου Ιησού Χριστού ο οποί-
ος ως άνθρωπος ανέλαβε την ευθύνη για όλες τις αµαρτίες των 
ανθρώπων και απετέλεσε την αιτία για την σωτηρία των αν-
θρώπων. Τα γεγονότα που βιώνονται στους Ιερούς Ναούς την 
Μεγάλη Εβδοµάδα είναι τα κοσµοσωτήρια για τον άνθρωπο. 
Στο τέλος αυτής της Μεγάλης Εβδοµάδος, την Μεγάλη Παρα-
σκευή έχουµε την Κορύφωση του Θείου δράµατος όπου τελεί-
ται η «Ακολουθία των Παθών» και θυµόµαστε τα φρικτά Πάθη 
του Θεού µας. Σήµερα από τις ελάχιστες φορές που ο Έλληνας 
αισθάνεται τοποθετηµένος στις ανθρώπινες συντεταγµένες του - 
στις σωστές του αναλογίες.  Η Λαµπρή δεν είναι απλή γιορτή.  Γί-
νεται ζωή.  Γίνεται λαµπρό φως, ύστερα από το λυπηµένο της 
εβδοµάδας των Παθών.  
Η δοκιµασία που περνάµε θα οξυνθεί µε τα χρόνια που έρχονται. 
Η πίεση όµως των εξελίξεων θα φέρει τη µεγάλη ευκαιρία της 
Ανάστασης. Έτσι πορεύεται ο Έλληνας αιώνες τώρα.  
Πότε µέσα σε σύγχυση «ζώντας και µισο-ζώντας» ή πότε µεγα-
λουργώντας. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Οι αλλαγές  στις γραµµές των Λεωφορείων  του Μενιδίου 
Σε νέες τροποποιήσεις λεω-
φορειακών γραµµών των 
Αχαρνών προχώρησε ο ΟΑ-
ΣΑ από το Σάββατο 1 Απριλί-
ου 2017. Οι τροποποιήσεις 
περιλαµβάνουν κυρίως συγ-
χωνεύσεις γραµµών και µετα-
τροπή τους σε τροφοδοτικές 
των µέσων σταθερής τροχιάς, 
µειώνοντας παράλληλα τον 
αριθµό των γραµµών που 
φτάνουν ως το κέντρο της 
Αθήνας.  Έτσι έχουµε: Συγχώνευση των Λεωφο-
ρειακών γραµµών 728 και 753,  δηµιουργώντας τη 
νέα λεωφορειακή γραµµή 728 Αχαρναί – Άγ. 
Πέτρος – Άγ. Ιωάννης – Πλάτωνας. Συγχώνευση 

των Λεωφορειακών γραµµών 
727 και 729, δηµιουργώντας 
τη νέα λεωφορειακή γραµµή 
727 Άγ. Κωνσταντίνος – Με-
σονύχι – Αγ. Παρασκευή. Τρο-
ποποίηση διαδροµής της Λε-
ωφορειακής γραµµής Γ9
µετονοµάζεται σε 755 Αχαρναί 
– Κόκκινος Μύλος – Κάτω Πα-
τήσια και µετατρέπεται σε κυ-
κλική µε αφετηρία το σταθµό 
ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια. Η Λεω-

φορειακή γραµµή 735 Αχαρναί – Ζεφύρι – Στ. Κάτω 
Πατήσια (κυκλική) µετονοµάζεται σε 735 Ζεφύρι – 
Στ. Κάτω Πατήσια, µε αλλαγή αφετηρίας και δια-
δροµής της γραµµής στο Ζεφύρι.

ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΧΩΡΙΟ, ΠΟΥ Ε∆Ω ΚΑΙ 13 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ... ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ:    
Φαντάσµατα  της  δόξας...

Με την απόφαση 699/22.3.2017 η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέρι-
µνας της Περιφέρειας Αττικής χορηγεί άδεια ίδρυσης και λει-
τουργίας δύο  Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης – Οικοτρο-
φεία, στο Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών 
«ΑΡΩΓΗ» µε διακριτικό τίτλο της δοµής «Βαµβακάρειο Ίδρυµα 
– Αρωγή» Το «Βαµβακάρειο Ίδρυµα – Αρωγή» παραδόθηκε το 
2013 στον ∆ήµο Αχαρνών, πλήρως εξοπλισµένο και έτοιµο να 
φιλοξενήσει άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ο  ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών κ. Γιάννης Κασσαβός είχε θέσει από την αρχή της θητείας 
του σαν κύρια προτεραιότητα, την ίδρυση και λειτουργία του ξε-
νώνα. Με συνεχείς παρεµβάσεις και προσπάθειες, τόσο του ∆η-
µάρχου Αχαρνών όσο και του προέδρου του  Κέντρου Ατόµων 

µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» κ. Νίκου Γκασού-
κα ξεπεράστηκαν, αστοχίες, παραλήψεις και γραφειοκρατικά 
κωλύµατα, όπως η υπογραφή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για 
την τροποποίηση της συστατικής πράξης του ιδρύµατος. Ο 
πρόεδρος του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου 
Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» κ. Νίκος Γκασούκας, απόλυτα ικανοποιη-
µένος, παρέλαβε την απόφ αση της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Μέριµνας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία προβλέπει τη λει-
τουργία δύο Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης, συνολικής  
δυναµικότητας 18 ατόµων για πρόσωπα που χαρακτηρίζονται, 
από νοητική στέρηση, κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες ή 
δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις και διαταραχές. 

Έλαβε άδεια
λειτουργίας
ο Ξενώνας 
της ΑΡΩΓΗΣ
(Βαµβακάρειο Ίδρυµα) 

Κ
ατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών και Παραολυµπια-
κών Αγώνων του  2004 φιλοξενήθηκαν εκεί 15.000 
αθλητές, µε 9.000 συνοδούς, από 202 χώρες. ∆εκατρία 
ολόκληρα χρόνια πέρασαν από την Ολυµπιάδα της 

Αθήνας και δέκα χρόνια µετά την πρώτη κατοίκηση του και το 
Ολυµπιακό Χωριό παραµένει µια ακυβέρνητη πολιτεία 11.000 
κατοίκων, όσο είναι ο πληθυσµός των κατοίκων του Ναυπλίου. 
Πρόκειται για ένα χωριό – «φάντασµα» στους πρόποδες της Πάρ-
νηθας, καθώς είναι αποµονωµένο (εκτός πολεοδοµικού ιστού), 
µε 2.300 κατοικίες, µε κτίρια κυρίως διώροφα, τριώροφα, µηδε-
νική κοινωνική ζωή, µια γκρίζα αντί για µια πράσινη ζώνη. Πολ-
λά στρέµµατα παραµένουν αναξιοποίητα, κτίρια έχουν λεηλατη-
θεί και αθλητικές εγκαταστάσεις αργοπεθαίνουν. Από οικισµός – 
πρότυπο κινδυνεύει να µετατραπεί σε οικισµός – ορισµός της 
εγκατάλειψης.
Αναδηµοσιεύουµε ολόκληρο το ρεπορτάζ του, όπως παρου-
σιάστηκε στις 24 Μαρτίου στις «Ειδήσεις», τη νέα καθηµερινή 
εφηµερίδα του Νίκου Χατζηνικολάου, µε την οποία ο γνωστός 
δηµοσιογράφος ξεκίνησε συνεργασία.  ✒ ΣΕΛ. 8
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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

Οι ιδεολογίες και οι θεωρίες δεν δίνουν λύση στα προβλήματα των ανθρώπων. 
Μόνον η πείρα από τα παθήματα μας διδάσκει. Καλή η ορμητικότητα των νέων 
ανθρώπων, αλλά πιο χρήσιμη, πιο ωφέλιμη η σοφία των γερόντων. Εκεί που εί-

σαι ήμουνα, εδώ που είμαι θα έρθεις;
Γενικώς, οι πολιτικοί και οι άλλοι εξουσιαστές, πνευματικοί οικονομι-
κοί, παλεύουν για δύναμη και για πλουτισμό. Όταν η πατρίδα είναι σε 
κρίση, τότε διακρίνονται οι ανώνυμοι πολίτες, που πραγματικά πο-

νούν τον τόπο μας, την κληρονομιά από τους παππούδες μας, την συνέχεια 
του έθνους μας. Σωστό είναι να ξεχάσουμε τους πρωταγωνιστές του εμφυλί-
ου, ένθεν και ένθεν, γιατί είναι μια μαύρη σελίδα στην πορεία του έθνους. 
Μην ρίχνεται ξύλα στην φωτιά της διχόνοιας.

Οι γραφικοί απατεώνες, όπως ο Σιώρας και πα-
λαιότερα ο φιλάνθρωπος Καραμουρτζούνης 
διώκονται από την δικαιοσύνη και πολύ σωστά. 

Οι διοικητές των Ελληνικών τραπεζών που με την συνέρ-
γεια των πολιτικών κούρεψαν τα ελληνικά ομόλογα, μη-
δένισαν την αξία των μετόχων τους και δανείζονται χρή-
ματα για να λειτουργήσουν, τα οποία θα πληρώσει πάλι 
ο ελληνικός λαός, καταλήστευσαν τα ασφαλιστικά μας 
ταμεία και τις οικονομίες του λαού μας, δηλαδή όλων 
μας. Αυτοί δεν πρέπει να δώσουν λόγο στον λαό μας; Το 
πολίτευμα μας χρειάζεται.

Υπάρχει ανάγκη χρημάτων και χωρίς αυ-
τά τίποτε δεν μπορεί να γίνει, έλεγαν οι 

παππούδες μας 2500 χρόνια πριν. Οι θεωρίες και 
οι ιδεολογίες δεν γεμίζουν το άδειο στομάχι. Άλ-
λωστε αυτό απέδειξε η εμπειρία των τελευταίων 
70 χρόνων. Ένας θεωρητικός οικονομικός που απέτυχε στον επιχειρηματικό 
τομέα, γίνεται ένας αυστηρός ακαδημαϊκός δάσκαλος. Μόνο η πείρα που απο-
κτάται από την εργασία μπορεί να δώσει πρακτικό αποτέλεσμα στο βασικότα-
το αυτό πρόβλημα των ανθρώπων. Η εργασία ξεκινά από την μάνα γη, γεωρ-

γία, κτηνοτροφία και ακολουθούν όλα τα άλλα.
Όταν ένας άνθρωπος αρνείται τα λεγόμενά σου, αλλά κάθε τόσο σε πλησιάζει 
για να συζητήσετε κάτι, καταλαβαίνεις ότι, κάτι θέλει να αντλήσει από την σκέψη 
σου. Εγώ υποκρίνομαι ότι δεν το καταλαβαίνω και με όλη μου την καλή διάθε-

ση συζητώ μαζί του. Εάν αισθάνεται ότι παίρνει από μένα μια χρήσιμη γνώμη, ποτέ δεν 
θα του την αρνηθώ. 

Όταν κλωτσάς την τύχη σου, αυτή απομακρύνεται. Το σωστό είναι να 
την καλοπιάνεις. Η σοφία της ζωής μας, αυτό που διαπιστώνουμε κάθε 
μέρα και είναι ο πιο σωστός δάσκαλος. 
Ώρες ώρες, σκέφτομαι και λέγω. Δόξα τον Ζελζεβούλ, που με επέλεξε για σύμ-
βουλο του. Εσείς εκεί επάνω, θα την βγάλετε με νηστεία και προσευχή. Εμείς εκεί 

κάτω στην κόλαση, θα έχουμε και κάτι απαγορευμένο, 
κανένα στριφτό, τάβλι, πρέφα,, κανένα κοψίδι και καμιά 
παλαβιάρα που μας πιστεύει. Εάν με ρωτήσετε τι προτι-
μώ, θα σας έλεγα το δεύτερο. Δεν μου βγαίνει το ψέμα. 

Οι Πόντιοι έχουν μια σοφή παροιμία. 
«Τάξε στον χαζό, τον παλαλόν και άστον 

να χαίρεται». Μόνο που όλοι οι Έλληνες δεν εί-
μαστε Πόντιοι. Είμαστε Θρακιώτες, Μακεδόνε-
ς,Θεσσαλοί, Ηπειρώτες, Ρουμελιώτες, Μωραϊτες, 
Νησιώτες, Δεν είμαστε τόσο σοφοί, όσο οι 
Πόντιοι. Αλλά δεν είμαστε  όλοι παλαλοί.

Το μόνο που κερδίζεις λέγοντας ψέματα στους συ-
νανθρώπους σου, είναι να χάνεις την αξιοπρέπεια 

σου και την εκτίμηση των συμπολιτών σου. Το ψέμα έχει κο-
ντά πόδια και η λάμψη του ψεύτη διαρκεί όσο μια φωτοβο-
λίδα. «Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται». 

Το αίσθημα της ευθύνης υποτάσσεται στον πόθο μας για κυριαρχία, 
δηλαδή εξουσία και πλουτισμό. Η κυριαρχία και η απληστία είναι βιο-
λογικές μας ιδιότητες. Σαφώς υπαγορεύονται από το ένστικτο της επι-

βίωσης και της συνέχειας του είδους.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

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

Τετραήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις θα  πραγματοποιηθούν φέτος 
το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στις  19, 20, 21 και 22 Απριλίου  
2017. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα γίνουν  στην Κεντρική πλατεία, 

ενώ οι πάγκοι μικροπολιτών, θα καταλάβουν  ολόκληρη την οδό Φιλαδελ-
φείας  σχεδόν  μέχρι το Δημαρχείο.  Το πρόγραμμα ετοιμάζεται  και θα αναρ-
τηθεί στο Διαδίκτυο.

Λαμπρές θα είναι και οι Θρησκευτικές εκδηλώσεις  στον Κα-
θεδρικό Ναό Αγίου Βλασίου. Το πρόγραμμα  και οι προ-
σκλήσεις θα είναι στη διάθεση των δημοτών για ενημέρω-

ση,  μέσω του Διαδικτύου τη Μεγάλη Δευτέρα.
Συμβαίνουν σε κάθε Δημαρχιακή περίοδο. Διαβάστε τον σχολιασμό 
που έκανε «Το Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών».  Για κάποιους λόγους 
μερικοί από αυτούς αποχωρούν από τις παρατάξεις τους  και γίνονται 

ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι. Ο Αθανάσιος Κατσιγιάννης παραιτήθηκε 
από υποψήφιος δήμαρχος και επιλέχθηκε από το δήμαρχο Ιωάννη Κασσα-
βό για τη θέση του γενικού γραμματέα του δήμου. Τη θέση του κατάλαβε ο 
Γεώργιος Γιαμαρέλος. Η δημοτική Σύμβουλος Αναστασία Μπράχου παραι-
τήθηκε και τη θέση της πήρε ο Νικόλαος Τσάτσης. Από την παράταξη Αχαρ-
ΝΑΙ-Ενεργοί Πολίτες αποχώρησαν (προς το παρόν) από την παράταξη και έγι-
ναν ανεξάρτητοι ημοτικοί σύμβουλοι οι: Θεόφιλος Αφουξενίδης, Κατσούρος 
Σπυρίδων, Χαριτίδη Μαρία. Χίος Αναστάσιος, Ορφανίδης Χαράλαμπος και 
από προχθές  η Σαχσανίδη Ελένη. Ήδη οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι 
είναι 6. Οι κρυφοανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Ποιμενίδου Όλγα και Κο-
σμίδης Παναγιώτης φέρονται ανεξάρτητοι από την παράταξη του Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη, αλλά δεν το το «λένε» για να μπορούν να εκλέγονται σε θέσεις 
οργάνων.

Πριν τρεις ημέρες , η πρώην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής πο-
λιτικής, κοινοποίησε στα τοπικά μέσα επικοινωνίας την επι-
στολή ανεξαρτητοποίησης της από την παράταξη «Αχαρνές 

Ενεργοί Πολίτες». Τους λόγους ανεξαρτητοποίησης της εκθέσει σε 
μια παράγραφο ως εξής: «Είναι φανερό λοιπόν ότι δεν υπάρχουν 
περιθώρια συνεργασίας μου με κάποιον που έχει αποστεί από το 
κοινό όραμα που προεκλογικά διακηρύχθηκε και έχει συστηματι-
κά υποβαθμίσει -βαίνοντας ενάντια στην αντικειμενική πραγματι-
κότητα και στη δεοντολογία- την αξία της συνεισφοράς μου. Για αυ-
τούς τους λόγους και επιφυλασσόμενη για τη συνέχεια δηλώνω 
την ανεξαρτητοποίησή μου από τη δημοτική παράταξη «Αχαρναί – 
Ενεργοί Πολίτες».

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, το Σωματείο εμπόρων και παραγωγών 
Λαϊκών αγορών «Άγιος Γεράσιμος»  διένειμε τρόφιμα στην περιοχή των 
Αχαρνών δίπλα στο Αρχελάου Θέατρο, με τη συνεργασία της εφημερί-

δας «ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ» και των «Εθελοντών Αχαρνών – Θρακομακεδόνων».

Επί τέλους, μετά από πάρα πολλές δυσκολίες και εν μέσω οικονο-
μικής κρίσης, σύντομα ξεκινά το έργο της ανέγερσης του νέου Ιε-
ρού Ναού Αγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου Ολυμπιακού Χωριού. Η Ερα-

νική Επιτροπή του ναού διοργανώνει λαχειοφόρο αγορά, τα έσοδα της 
οποίας θα διατεθούν στην ανέγερση. Οι λαχνοί στοιχίζουν 2 € και διατίθε-
νται στον ναό. Οι Σύλλογοι του Ολυμπιακού Χωριού, αν θέλουν και έχουν 
τη δυνατότητα, μπορούν να προμηθευθούν μπλοκ των 50 λαχνών, προ-
κειμένου να τα διαθέσουν στα μέλη τους.
Ενόψει των εορτών του Πάσχα το Κοινωνικό έργο «Προσφέρω», διοργανώνει πασχα-

λινό παζάρ στη κεντρική πλατεία του Μενιδίου. Σαββάτο 8 και Κυριακή 9/4 
Απο 11:00 π.μ εως 20:00 μ.μ. Δωράκια για μικρούς και μεγάλους. Χειροποί-
ητες λαμπάδες και πασχαλινές κατασκευές που δημιούργησαν οι εθελοντές, 
μας για την στήριξη των οικογενειών που ζούν σε κατάσταση φτώχειας.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, κατέθεσε  την Παρασκευή  στο πρωτόκολ-
λο του Δήμου με  Επιστολή  ανεξαρτητοποίησης προς τον πρόεδρο 
του Δημ. Συμβουλίου και ο Δημοτικός σύμβουλος  Στέργιος  Πε-

διαδίτης, για ευνόητους λόγους που έχουν να κάνουν με την έμπρακτη 
αποδοκιμασία του Δημάρχου προς το πρόσωπό μου, αποξηλώνοντάς με 
από κάθε αρμοδιότητα, μετά από δυόμισι μόλις μήνες Αντιδημαρχίας. Και 
καταλήγει : Παραμένω μάχιμος και πιστός ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΣΑΣ από την θέση 
που τόσο τιμητικά ΜΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑΤΕ. Αυτή στα έδρανα του Δημο-
τικού Συμβουλίου ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ πλέον και ελπίζω να συνεχίσω να 
σας εκπροσωπώ επάξια!

Ένας από τους σπουδαιότερους και σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιρι-
στές, ο Μίμης Δομάζος, επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασ-
σαβό την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017. Αφορμή της συνάντησης, ήταν η εκδή-

λωση που πρόκειται να διοργανώσει ο Δήμος Αχαρνών στα τέλη Απριλίου προκει-
μένου να τιμήσει τον θρύλο των Ελληνικών γηπέδων Μίμη Δομάζο. 

Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 στα γραφεία της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΠΕΑΑ) στην Παλλήνη, 
το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Αττι-
κής, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Πέτρου Φιλίππου, 

με βασικό αντικείμενο τον συνοπτικό απολογισμό της χειμερινής περιόδου 
2016-2017 και τον σχεδιασμό των δράσεων πολιτικής προστασίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών για τη αντιπυρική 
περίοδο που ξεκινάει σε λίγες ημέρες. 

Δόσεις και απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις για όσους έχουν οφει-
λές προς τους Δήμους προβλέπει πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτε-
ρικών που βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας πριν κατατεθεί στη Βου-
λή προς ψήφιση. Το νομοσχέδιο που κυοφορείται εδώ και μήνες περιλαμ-

βάνει σειρά ρυθμίσεων, όπως τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν ιδιωτικές επιχειρή-
σεις Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών, την επαναφορά αντιμισθίας για όλους τους 

αντιδημάρχους και μικρής αποζημίωσης σε όλα τα μέλη των δημοτικών συμβουλί-
ων (4% του δημαρχιακού μισθού) και χορήγηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προ-
στασίας που θα έπρεπε να έχουν λάβει οι εργαζόμενοι των δήμων. 

Πρόταση για την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού σε όλο το 
οδικό δίκτυο των Αχαρνών θα υποβάλλει στο επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Μιχάλης 

Βρεττός.  Συγκεκριμένα ο κ. Βρεττός δηλώνει «Αρκετοί Δήμοι έχουν λάβει 
χρήματα από το πράσινο ταμείο αλλά και από άλλους Ευρωπαϊκούς 
πόρους, έτσι ώστε να αντικαταστήσουν τα φωτιστικά τους σώματα και τις 
λάμπες τους, πράγμα που εκτός από την καλύτερη απόδοση και την τε-
ράστια εξοικονόμηση χρημάτων (μικρότερη κατανάλωση, αύξηση μέσου 
όρου ζωής λαμπτήρων), βοηθά στην ασφάλεια των κατοίκων και ταυ-
τόχρονα στη βελτίωση της αισθητικής. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, να 
εντάξουμε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης τον Δημοτικό μας φωτισμό, 
που σε πολλές περιοχές δεν στερείται αναβάθμισης, αλλά ύπαρξης» 

Ο Επικεφαλής της Δημ. Παράταξης «ΑΧΑΡΝΕΙΣ Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κί-
νηση» και Δημοτικός σύμβουλος, Οδυσσέας Καμπόλης, την επόμενη του 
εορτασμού της 25 Μαρτίου 2017, στην πόλης μας, ανάρτησε κείμενο διαμαρ-

τυρίας και αποκατάσταση της αλήθειας, σχετικά με το τελετουργικό που τηρήθηκε από 
την Δημοτική Αρχή, καθώς και από το Δ.Τ. και φωτογραφικό υλικό που αναρτήθηκε 
στην Ιστοσελίδα του Δήμου, απαιτώντας διόρθωση. Συγκεκριμένα έγραψε: « ανα-
φέρομαι στο σημείο που αναγράφεται χύδην ότι «Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων 
στο Μνημείο Ηρώων από εκπροσώπους... των δημοτικών παρατάξεων...». Το ορθό 
είναι να γραφτεί ότι κατέθεσε στεφάνι ο επικεφαλής ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ δημοτικής πα-
ράταξης. Οι υπόλοιποι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων δεν κατέθεσαν στεφάνι. 
Και καταλήγει : «Τελικά έχει ή δεν έχει συμφωνηθεί ότι οι δημοτικές παρατάξεις εκ-
προσωπούνται, αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, από τον Πρόεδρο του Δημοτι-
κού Συμβουλίου; Αν έχει συμφωνηθεί, γιατί δεν τηρήθηκε αυτή η συμφωνία και υπήρ-
ξε μια και μοναδική εξαίρεση;». Τα συμπεράσματα τα αφήνω στους αναγνώστες.

Όπως μας έχουν καταντήσει,  οι κυ-
βερνήτες μας, οι πολιτικοί μας και τα 

λαμόγια οι παρατρεχάμενοι, δηλαδή στην φτω-
χοποίηση και την παντελή ανασφάλεια, το μόνο 
που μπορεί να μας θεραπεύσει, είναι η επιστροφή 
μας στην δραχμή και ενός τύπου Αμερικάνικης 
δικτατορίας για να ηρεμίσουμε. Όπου δεν πίπτει 
λόγος, πίπτει ράβδος, έλεγαν οι παππούδες μας. 
τους είδαμε, όλα αυτά τα λαμόγια, τους αγωνι-
στές της δημοκρατίας, από το 1974  έως σήμερα. 
Ο λαός μας στήνεται στην ουρά για λίγα τρόφιμα.

Δύο συνεδριάσεις  το  Δημ. Συμβουλίου
Αχαρνών  το Σάββατο 8 Απριλίου 2017
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκα-
λούμε να παραβρεθείτε στην 6η ΕΚΤΑΚΤΗ και 7η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρία-
ση του Σώματος που θα γίνει στην το Σάββατο 8 Απριλίου 2017.
• Στη  6η ΕΚΤΑΚΤΗ   ΕΙΔΙΚΗ  Συνεδρίαση    θα συζητηθούν τα παρακάτω 
θέματα:
1. Έγκριση Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης (Σ.Ο.Ε.) Δήμου Αχαρνών 
σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 296/2017 πρακτικού 115 συνεδρίασης του 
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αχαρνών Έτους 2017.
• Στην  7η ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση  και ώρα 20.00 μ.μ. θα συζητη-
θεί  το  θέμα:  Έγκριση Προϋπολογισμού 2017 Δήμου Αχαρνών και Ολο-
κληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2017.
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Ολοκληρωµένες λύσεις φωτισµού
για οικιακό, επαγγελµατικό

& βιοµηχανικό χώρο!
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Θα µπορούσα να γράψω τόσα πολλά για τις Αχαρνές. Η 
περιοχή που µεγάλωσα, πήγα σχολείο, έκανα τους 
πρώτους και από τους πιο αληθινούς φίλους µου. Η πε-
ριοχή όπου µετά τις σπουδές µου επέστρεψα και δρα-
στηριοποιούµαι επαγγελµατικά. Το άλµπουµ της ζωής 
µου δεν έχει σελίδα που να µην είναι γεµάτη από το Με-
νίδι. ∆εν είναι όµως αυτό το θέµα µου, ούτε θέλω να µι-
λήσω συναισθηµατικά. Θέλω απλά να καταγράψω την 
πραγµατικότητα όπως την έχω βιώσει από τα πρώτα µου 
παιδικά χρόνια. 

Αυτό που άκουγα πάντα ήταν η διαπίστωση πως «οι 
Αχαρνές είναι µία υποβαθµισµένη περιοχή». Με αυτή 
την διαπίστωση, σαν κάτι δεδοµένο που το έχουµε δε-
χτεί παθητικά, µεγάλωσε όλη η γενιά µου. Οι Αχαρνές 
όµως δεν είναι υποβαθµισµένη περιοχή. Χτισµένες σε 
ένα προνοµιακό σηµείο, στους πρόποδες της Πάρνηθας 
ήταν στην αρχαιότητα ένας σηµαντικός δήµος. ∆εν είναι 
τυχαίο πως πρωταγωνιστούν στην οµώνυµη κωµωδία 
του Αριστοφάνη. Το σηµείο, ακόµη και το όνοµα, είναι 
από µόνα τους είναι ένα τεράστιο πλεονέκτηµα. 

Στις Αχαρνές υπάρχει µια πλούσια πολιτιστική πα-
ράδοση, που µέχρι τώρα δεν βρήκαµε τον κατάλληλο 
τρόπο και την εξωστρέφεια να την αναδείξουµε. Θα ανα-
φερθώ σε µερικά, επιγραµµατικά µόνο. 

Στην περιοχή µας βρίσκεται ένας από τους πιο γνω-
στούς θολωτούς µυκηναϊκούς τάφους, εξαιρετικά 
σπάνιο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Σύµφωνα µε τους 
αρµόδιους, στις Αχαρνές βρίσκεται και ο τάφος του αρ-
χαίου τραγικού ποιητή Σοφοκλή. 

Πριν µερικά χρόνια – συγκεκριµένα το 2007 – είχα-
µε την τύχη να βρεθεί στην περιοχή µας µε ανασκαφή 
που έγινε σε οικόπεδο κοντά στη συµβολή των οδών Σα-
λαµίνος και Λιοσίων ένα υπέροχο αρχαίο θέατρο που 
χρονολογείται από τον 4ο π.Χ. αιώνα. Πόσοι δήµοι εντός 

της Αττικής έχουν αυτή την σπάνια τύχη να έχουν ένα 
τέτοιο αρχαίο κόσµηµα στην περιοχή τους; 

Θα αναρωτηθεί κάποιος, αν σε µία περιοχή µε ένα 
από τα υψηλότερα ποσοστά εγκληµατικότητας στην Ατ-
τική µπορούµε εµείς να ασχολούµαστε µε την κληρονο-
µιά των Αχαρνών και τα αρχαία θέατρα. 

Το ένα µπορεί να είναι συνάρτηση του άλλου. Όταν 
οι Αχαρνές αντιµετωπίζονται διαχρονικά από τους πολι-
τικούς που κάνουν ένα προεκλογικό πέρασµα για να δεί-
ξουν την «αλληλεγγύη» στο «υποβαθµισµένο Μενίδι» 
, σαν µία περιοχή δεύτερης κατηγορίας, τότε πρέπει εµείς 
οι πολίτες των Αχαρνών να αναδείξουµε τα στοιχεία που 
θα κάνουν την περιοχή µας να αναδειχθεί. 

Η παραβατικότητα, οι ληστείες, η ανεργία, όλα είναι 
στο κόκκινο. Υπάρχουν περιοχές όπως η Αυλίζα όπου 
το πρόβληµα µεγαλώνει µε εµπόριο όπλων και ναρκω-
τικών. 

Στα παραπάνω η απάντηση ή µάλλον για να ακριβο-
λογώ µία από τις απαντήσεις, µπορεί να είναι ο πολιτι-
σµός και η ανάδειξη της περιοχής µας, ως ένας προορι-
σµός που όχι µόνο δεν του λείπει κάτι, αλλά έχει και συ-
γκριτικά πλεονεκτήµατα. 

Προσπάθειες τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει από 
την δηµοτική αρχή προς την σωστή κατεύθυνση. 
Χρειάζεται όµως η ενεργή συµµετοχή όλων µας. Να φω-
νάξουµε όσο το δυνατόν πιο δυνατά πως οι Αχαρνές δεν 
είναι κάποια «χαβούζα» της Αττικής, ούτε προεκλογικό 
πέρασµα. Είναι µία περιοχή µε σπάνιο παρελθόν, αλλά 
κυρίως σηµαντικό µέλλον. Ο πολιτισµός είναι ένας το-
µέας που µπορεί το σηµερινό Μενίδι να ξεκινήσει την 
δύσκολη αλλά εφικτή προσπάθεια να διώξει το στίγµα 
της περιοχής δεύτερης κατηγορίας και να µεταλλαχθεί 
σιγά - σιγά σε αυτό που πάντα ήταν: Αχαρνές. Αν αυτό 
καταστεί εφικτό θα έχει γίνει το πρώτο βήµα. 

ΑΡΘΡΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
 Της  Ευρώπης   Σ.  Κοσµίδη 

Πολιτικό Μηχανικό –  Πολιτευτή  Ν.∆.  Περιφ. Αττικής

Το Μενίδι πρέπει κάποτε
να ξαναγίνει αυτό
που ήταν: Αχαρνές!

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

Του Πρεσβ. Αναστάσιος Σαργέντης

Εφηµέριος Ι.Ν. Αγίου ∆ιονυσίου Αχαρνών 

Είναι κοινά αποδεκτό πως ζούµε στην εποχή των 
αποστειρωµένων σχέσεων και εν πολλοίς των άχρω-
µων , άγευστων και άοσµων καταστάσεων. Είµαστε 
µάρτυρες καθηµερινών εξελίξεων που απουσιάζει η 
ουσιαστική σχέση και επικρατεί αρρωστηµένα ωραιοποίηση της εξατοµίκευσης. 

Εθισµένοι οι περισσότεροι και κυρίως οι νέοι άνθρωποι , στην ψηφιακή εκπλή-
ρωση των επιθυµιών µας µέσα από ένα κουµπί , αναζητούµε και τα άτοµα που 
µόνο µε ένα νεύµα µας θα εκτελέσουν κατά δουλικό και υποτελειακό χαρακτήρα 
την εντολή µας . ∆ύσκολη η επικοινωνία µας , δυσκολότερη η κοινωνία µας και 
σχεδόν άγνωστη και απροσέγγιστη η Θεία Κοινωνία. 

Και έρχεται πάλι η Μεγάλη Εβδοµάδα µέσα στον ενιαύσιο κύκλο για κάποιο 
σκοπό , να µας πει κάτι µε έναν άλλο τρόπο. Αλήθεια,   αυτός ο άνθρωπος που 
δηλώνει χριστιανός στις ηµέρες τι σχέση θέλει µε τον Χριστό;  Σαν χριστιανοί ορ-
θόδοξοι θα υπερασπιστούµε ιδεολογικά την περίοδο αυτή µάλλον για το φολ-
κλόρ της εορτής. Μας λείπει το αλφαβητάρι της σχέσης µε το πρόσωπο του Χρι-
στού διότι φοβόµαστε την σχέση και πιθανή αποτυχία. Ίσως γι’ αυτό οι άνθρωποι 
σήµερα δεν ερωτεύονται .  Έχουµε καταλάβει πως ο  χριστιανός διανύει την περί-
οδο της Μεγάλης Εβδοµάδας και ετοιµάζεται να εορτάσει το Πάσχα µε έλλειψη 
βασικών συστατικών όπως του Χρώµατος , του ήχου και του αρώµατος ; Πώς ζού-
µε χωρίς να βιώνουµε και υπάρχουµε χωρίς να συµµετέχουµε. 

Ο υµνωδός  της Μεγάλης Εβδοµάδας πριν από κάποιους αιώνες µας δίνει έναν 
τύπο την Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ λέγοντας  «ως άνθρωπος υπάρχω, ουσία ου 
φαντασία, ούτω Θεός τω τρόπω της αντιδόσεως η φύσις η ενοθείσαµοι». Πελα-
γώνεις. Σκέφτεσαι αν σου έχει µείνει κάτι από το ανθρώπινο στοιχείο και δεν έχεις 
γίνει ένα σάιµποργκ , ένα  «κυβόργιο»  µιας υβριδικής οντότητας έτσι ώστε να ανα-
ζητήσεις την παρουσία του Θεού στη ζωή σου και όχι µια µηχανική εξέλιξη που η 
όποια σου αναζήτηση θα περιορίζεται στην γνωσιολογία της µεταµηχανικής επο-
χής. Σοφά η Εκκλησία στον ετήσιο κύκλο της δίνει σαν αντίσταση την Μεγάλη 
Εβδοµάδα, ως µέτρο πνευµατικών αντοχών και την Ανάσταση Του Χριστού ως 
υπέρβαση. Σοφά η Εκκλησία απευθύνεται στον Άνθρωπο στην ουσιαστική του 
σχέση µε τον Θεό έχοντας υπερθεµατίσει τις αντιθέσεις στο πρόσωπο της µετανιω-
µένης  πόρνης και του προδότη µαθητή , των προσώπων των αχαρίστων ευεργε-
τηµένων και του προσώπου του ευγνώµονος ληστή, του τοπικού Γολγοθά και της 
απέραντης ελπίδας , του Τάφου µε ενετυλιγµενο το Σώµα και του κενού µνηµεί-
ου. 

Ως πρώτη προσέγγιση στο αλφαβητάρι ,  αναλογίζεσαι και αναπολείς την επο-
χή που έβλεπες στον πράσινο κάµπο την κόκκινη παπαρούνα και χωρίς δεύτερη 
σκέψη είχες συνδυάσει την πασχαλιά , το Αίµα του Χριστού και το κόκκινο αυγό. 
Έβλεπες την µωβ βιολέτα  και σου ερχόταν το Άρωµα της Μεγάλης Παρασκευής 
και ο ήχος της πένθιµης καµπάνας. 

Η βραδιά της Ανάστασης ήταν αυτή που σε έβγαζε από την χρονικότητα σου 
και σε τοποθετούσε σε άλλες διαστάσεις µε τους ανθρώπους τις καθηµερινότητάς 
σου να γίνονται σαν λευκοφορεµένοι Άγγελοι που έχουν την δύναµη να µετακι-
νούν τον λίθο και αυτός να συνθλίβει τα  εµπόδια των συµφερόντων . Τι ωραία 
περιέγραφε ο συγγραφέας Χρήστος Βακαλόπουλος στο βιβλίο του Η γραµµή του 
Ορίζοντος την βραδιά της Ανάστασης όχι σε κάνα γραφικό ξωκλήσι αλλά στην 
Κυψέλη ,  που κατά ένα περίεργο και µεταφυσικό τρόπο ακόµα και οι απαρατή-
ρητες της συνοικίας γίνονταν λαµπερές εκείνη την βραδιά. 

∆ύσκολα να κατανοηθεί ακόµα κι αυτή η περιγραφή σε µια κοινωνία ανέρα-
στου βίου. Πώς λοιπόν να καταλάβει το παιδί µας σήµερα τον πλάγιο του δεύτε-
ρου της Μεγάλης Πέµπτης που σου σχίζει την καρδιά και τον Χριστό της ποίησης 
να λέει πως πάσχει σαν άνθρωπος αλλά σώζει ως φιλάνθρωπος αφού δεν µιλάµε 
την ίδια γλώσσα ;  

Ας απλωθούµε φέτος στην πνευµατική µας κληρονοµιά και να προσπαθήσου-
µε να γευθούµε τα χρώµατα , τους ήχους και τα αρώµατα της Μεγάλης Εβδοµάδας 
µέσα σε µια συγχωρητική  Λαµπρή αποµακρύνοντας το άχρωµο της σύγχρονης 
πρότασης και του ανέραστου βίου αγαπώντας και πιστεύοντας Τον Χριστό.      

Καλή και ευλογηµένη Λαµπρή .  

Ορθόδοξα  Κελεύσµατα 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α:
Χρώµα, Ήχος και Άρωµα

Με ενδιαφέρον παρακολουθούµε τις 
εξελίξεις επίσηµες και ανεπίσηµες …. και 
γραφώ µε την Ιδιότητα του Ενεργού ∆η-
µότη 

Αν οι εποχές ήταν άλλες, µε χαρά θα 
λέγαµε καλή επιτυχία σε όλους τους επι-
δόξους και θα γελούσαµε µε τη γραφι-
κότητα του πανηγυριού. 

Αλλά λόγο της κρισιµότητας των και-
ρών, της σωρείας προβληµάτων που αντι-
µετωπίζει ο ελληνικός λαός και κατά συ-
νέπεια ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Λαός δεν µα επι-
τρέπονται τα γέλια. 

Αστέ που αν είσαι 40 και Ξέρεις τι σου 
γίνεται είναι πολύ δύσκολο να γελάσεις...! 

Ο ∆ήµος ΑΧΑΡΝΩΝ δεν είναι θεατρι-
κό Μπουλούκι να πάρει ο καθείς το ρολό 
του και Ότι γίνει έγινε. 

Ο ∆ήµος ΑΧΑΡΝΩΝ δεν είναι επαγ-
γελµατική στάση ανεφοδιασµού για κα-
νένα. Η ιδιότητα του ∆ηµάρχου δεν µπο-
ρεί να είναι προσόν στο βιογραφικό ούτε 

και πολιτικό σκαλοπάτι για ανώτερη πολι-
τική θέση. 

Ο ∆ήµος ΑΧΑΡΝΩΝ Έπρεπε να είναι 
∆ήµος Πρότυπο και δεν είναι ….!!! 

Η νέα εποχή στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση χρειάζεται πρόσωπα και οµάδες αν-
θρώπων, που γνωρίζουν τα προβλήµατα 
της πόλης, έχουν ζυµωθεί µέσα στην πόλη 
και είναι διατεθειµένοι και µπορούν να 
προσφέρουν ανιδιοτελώς τις όποιες ικα-
νότητες έχουν για την επίλυση των συσσω-
ρεµένων προβληµάτων . 

Η Φήµες , δηλαδή χωρίς σαφή δήλω-
ση του κάθε ενδιαφερόµενου-«υποψηφί-
ου» στην ουσία είναι αποπροσανατολι-
σµός. Στερείται λαϊκής βάσης, εξυπηρετεί 
συµφέροντα, αποδυναµώνει οποιαδήπο-
τε σοβαρότητα και δεν οδηγεί Πουθενά. 

Ο Πληθωρισµός φιλοδοξιών τρώει 
την Αυτοδιοίκηση . Πάει κόντρα στην 
«Επανάσταση» της Σοβαρότητας Που έχει 
ανάγκη ο Τόπος.

Ο Πληθωρισµός φιλοδοξιών τρώει την Αυτοδιοίκηση...

Του Γιάννη Μίχα 
ΟΙΝΟΛΟΓΟΥ
- ΧΗΜΙΚΟΥ 
Πρώην και
Επιλαχών
∆ηµ. Σύµβουλος 
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Αχαρναϊκή : Όλες τις Κοινωνικές και Πολιτιστικές ∆ράσεις σύντοµα και κατανοητά.

Η ευτυχία κερδίζεται µε αγώνες!  Η ευτυχία απαιτεί
να διεκδικήσουµε ότι µας χρωστάνε και ότι µας έχουν κλέψει. 
Στα παιδιά µας  δεν προσφέραµε µέχρι σήµερα ούτε πλατείες,

ούτε παιδικές χαρές, ούτε χώρους αναψυχής, ούτε ασφάλεια. Παρά
µία µαύρη πόλη µε άδεια καταστήµατα, γειτονιές που µαστίζονται

από το εµπόριο ναρκωτικών και τους τοξικοµανείς.
Ως Επικεφαλής της παράταξης «NΕA ∆ΥΝΑΜΗ» ζητάω συγγνώµη 
από τον Αχαρναϊκό Λαό και εύχοµαι η  Ανάσταση  του Χριστού

να µας δώσει φώτιση και πιο  σωστή κρίση!   

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ  
Παναγιώτης  Γρηγοριάδης 

∆ηµοτ. Σύµβουλος και Επικεφαλής 
της ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

Η θυσία της σταύρωσης να µας φέρει αγάπη
και η φλόγα της Ανάστασης να φωτίσει
τις ψυχές µας για µία κοινωνία που θα έχει
σε πρώτο πλάνο τον συνάνθρωπό στο δρόµο
της αλληλεγγύης και της κατανόησης. 
Εύχοµαι η πόλη µας να περάσει από το σκοτάδι 
στο φως δίνοντας µας την ελπίδα
που χρειαζόµαστε για να κοιτάξουµε
τη νέα γενιά στα µάτια και για
να τιµήσουµε αυτούς που µας µεγάλωσαν…

Καλή Ανάσταση!
Καλό Πάσχα!

Σπύρος Ιωαν. Βρεττός

– Επικεφαλής ∆ηµοτικής 
   Παράταξης «ΑχαρΝέων Ελπίδα»
– ∆ηµοτικός
   Σύµβουλος Αχαρνών
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

● Στην κατάργηση των βιβλιαρίων στους λογαριασµούς κατα-
θέσεων µέσα στους επόµενους µήνες θα προχωρήσουν οι 
τράπεζες, µε στόχο την εξοικονόµηση κόστους. Αντί της ενη-
µέρωσης του βιβλιαρίου οι πελάτες τους θα µπορούν να ενη-
µερώνονται είτε από τα ΑΤΜ ή από τα εναλλακτικά δίκτυα για 
τις κινήσεις του λογαριασµού τους. Στο πλαίσιο αυτό αναφέ-
ρει το moneyonline.gr, οι τράπεζες στρέφουν τους συναλ-
λασσόµενους στο internet banking και στο mobile banking 
µε διαφηµιστικές καµπάνιες και ειδική ενηµέρωση εντός των 
καταστηµάτων.

● Τροπολογία Ξάνθου-Πολάκη: Αλλοδαποί θα προσλαµβάνονται 
στην καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη νοσοκοµείων. Πιο συγκε-
κριµένα θα έχουν 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 τουλάχιστον 4 ετών και ότι γνωρίζουν 
την ελληνική γλώσσα.

● Ακόµα άλλες τροπολογίες προβλέπουν:  1. Ορίζεται στο πο-
σό των 15  ευρώ 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 ΕΚ-
ΠΥ 2. Την δυνατότητα σύναψης συµβάσεων µεταξύ του ΕΟ-
ΠΥΥ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών για 
την παροχή υπηρεσιών στους ασφαλισµένους του.

● Τις γενικές αρχές και τους ελάχιστους κανόνες επαγγελµατικής 
δεοντολογίας και ηθικής συµπεριφοράς, που πρέπει να τηρού-
νται απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονι-
κού εµπορίου ορίζει ο Κώδικας ∆εοντολογίας για το Ηλεκτρονι-
κό Εµπόριο. Στον κώδικα, µεταξύ άλλων, υπογραµµίζεται ότι ο 
καταναλωτής έχει αναφαίρετο δικαίωµα αναιτιολόγητης και αζή-
µιας υπαναχώρησης από την αγορά του. 

● Το εργόσηµο, θεσπίστηκε ως µέσο αµοιβής και ασφάλισης 
των ευκαιριακά απασχολουµένων για την καταπολέµηση της 
αδήλωτης εργασίας.  Στη συνέχεια µε τροποποιήσεις του αρ-
χικού νόµου διευρύνθηκαν οι κατηγορίες των απασχολου-
µένων που µπορούν να εργάζονται και να αµείβονται µε  τον 
συγκεκριµένο τρόπο. Σήµερα προτείνεται  η εφαρµογή του 
εργοσήµου, µε αυστηρές προϋποθέσεις και κανόνες, είναι ο 
χώρος της εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, κέτερινγκ κ.ά). 
Εκεί, λόγω της ιδιοµορφίας στην πρόβλεψη των αναγκών 
των εργοδοτών, η εφαρµογή του εργοσήµου µπορεί να προ-
σφέρει λύση στην κάλυψη έκτακτων αναγκών, για νόµιµη 
απασχόληση, που δηµιουργούνται την τελευταία στιγµή

● Με την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών από τον 
Ε.Φ.Κ.Α.(όταν εξαχθούν τα στοιχεία του «καθαρού» εισοδήµα-
τος από τη νέα φορολογική δήλωση) σχεδιάζει η ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας, να λύσει το πρόβληµα της καταβολής δι-
πλών εισφορών από όσους εµφανίζονται ως ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες και θα δηλώνονται ως «οιονεί» µισθωτοί (καταβάλλο-
ντας µόνο την εργατική εισφορά 9,22%).

●  Ορίζεται η 13η Απριλίου, Μεγάλη Πέµπτη, ως καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης 
(ΑΠ∆) και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφο-
ρών µισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017 και καταβο-
λής εισφορών µηνός Φεβρουαρίου 2017 των µη µισθωτών 
ασφαλισµένων (αγροτών, αυτοαπασχολούµενων, ελευθέ-
ρων επαγγελµατιών).

● Μήνα µε το µήνα αυξάνεται ραγδαία ο αριθµός των φορολογού-
µενων στους οποίους η εφορία επιβάλλει µέτρα αναγκαστικής 
είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις. Ήδη, έχουν επιβληθεί κα-
τασχέσεις σε περισσότερους από 800.000 οφειλέτες του δηµοσί-
ου και έρχονται κατασχέσεις για άλλους  τόσους.

● Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη µετατροπή 
του επιδόµατος ανεργίας σε χρόνο απασχόλησης και κατάρ-
τισης για 10.00 ανέργους αναµένεται να ανακοινώσει τις επό-
µενες ηµέρες ο ΟΑΕ∆. Οι επιδοτούµενες θέσεις, θα έχουν χρο-
νική διάρκεια από 5 µήνες έως ένα έτος. 

●  Στα µέσα Μαΐου θα ξεκινήσει η διαδικασία για τον εντοπισµό των 
ανασφάλιστων οχηµάτων, όπως ανέφερε στον πρόεδρο του 
Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθήνας, Γιάννη Χατζηθεοδοσί-
ου, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, Γιώρ-
γος Πιτσιλής.

● Στην τελική του µορφή βρίσκεται το σχέδιο νόµου για τις ει-
σπρακτικές εταιρείες, που ρυθµίζει εκ νέου, την αγορά.  ∆ύο 
από τις βασικές αλλαγές στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που 
διέπει τις εισπρακτικές εταιρείες, είναι ότι κάθε επτά ηµέρες, 
και όχι κάθε δεύτερη ηµέρα, όπως ισχύει σήµερα, θα επιτρέ-
πεται στις εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών να ενοχλούν τους 
οφειλέτες για ληξιπρόθεσµες οφειλές.

● Οι Επιχειρήσεις που ως τα τέλη του 2016 είχαν ληξιπρόθεσµεςο-
φειλές άνω των 20.000 ευρώ µε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 
ηµερών, ή οφειλή που ρυθµίστηκε µετά την 1η Ιουλίου του 
2016,θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό 
µηχανισµό, σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, το οποίο και θα εξε-
ταστεί το µεσηµέρι της Παρασκευής από τη Νοµοπαρασκευαστι-
κή Επιτροπή της Βουλής. 

● Έως τα τέλη του 2017, θα συνεχίζουν να ισχύουν για τους χα-
µηλόµισθους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-µέλη των 
εργοδοτικών οργανώσεων του ΣΕΒ, της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και 
του ΣΕΤΕ, όλοι οι όροι εργασίας που θεσπίστηκαν µε προη-
γούµενες ΕΓΣΣΕ, όπως το πλαίσιο των τριετιών, το επίδοµα 
γάµου, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, το επίδοµα αδεί-
ας, κ.α.

● Τα «κόκκινα» δάνεια των αγροτών που έχουν εµπορική δραστη-
ριότητα, θα συµπεριληφθούν στο νοµοσχέδιο για την εξωδικα-
στική ρύθµιση οφειλών. Στο πλαίσιο µάλιστα του µηχανισµού 
ρύθµισης, θα µπορούν οι οφειλέτες αγρότες να εντάξουν τις 
απαιτήσεις από το ∆ηµόσιο, από ασφαλιστικά ταµεία και από πι-
στωτικά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων της 
ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση.

●  Μέσα σε 86 ηµέρες, το πολύ, θα µπορεί µία επιχείρηση να 
ρυθµίσει εξωδικαστικά τις 
οφειλές της µε όλους του 
πιστωτές της, µε τις δόσεις 
να φτάνουν ακόµη και σε 
βάθος δεκαετίας, για χρέη 
προς το ∆ηµόσιο, µε βάση 
το σχέδιο νόµου που βρί-
σκεται στη Βουλή για ψήφι-
ση. Ωστόσο, για την οµαλή 
λειτουργία της οικονοµι-
κής τους δραστηριότητας 
και τα συµφέροντα των ερ-
γαζοµένων, θα εξαιρούνται 
από τον εξωδικαστικό µη-
χανισµό οι απαιτήσεις των 
µικρών πιστωτών που θα 
εξακολουθούν να διεκδι-
κούν το σύνολο των απαι-
τήσεών τους.
● Με απόφαση του Αναπλη-

ρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση τις 
προηγούµενες ηµέρες, απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότη-
σης των επιχειρήσεων στον, κρίσιµο για την ελληνική οικονοµία, 
τοµέα µεταποίησης τροφίµων και ποτών. Συγκεκριµένα, οι δρα-
στηριότητες µεταποίησης τροφίµων και ποτών εντάσσονται στο 
καθεστώς γνωστοποίησης του νόµου 4442 που ψηφίστηκε τέ-
λος του 2016 και δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ξεκι-
νούν άµεσα τη λειτουργία τους µε µία απλή γνωστοποίηση προς 
τη διοίκηση για την έναρξη της επιχείρησης.

● Μέχρι το τέλος της ερχόµενης εβδοµάδας αναµένεται να ανοί-
ξει -εκτός απροόπτου- η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet που 
θα υποδεχθεί τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος από 6 
εκατοµµύρια φορολογουµένους. Έτσι, οι φορολογούµενοι 
θα έχουν χρονικό περιθώριο περίπου 3 µηνών για να συ-
µπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογι-
κή τους δήλωση καθώς η προθεσµία, όπως έχει δηλώσει η 
υφυπουργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου, λήγει 
στις 15 Ιουλίου.

● Ξεκίνησε   από  την ∆ευτέρα 3 Απριλίου, η υποβολή αιτήσεων 
δικαιούχων και παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη 
συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα ∆ιαµονής Παιδιών σε Παιδικές 
Κατασκηνώσεις 2017. Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από την 
15η Ιουνίου 2017 έως την: α) 3η Σεπτεµβρίου 2017 για τα παι-
διά τυπικής ανάπτυξης και β) 10η Σεπτεµβρίου 2017 για τα παι-
διά µε αναπηρία. Ο συνολικός αριθµός των παιδιών που θα φι-
λοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 60.000, ενώ ο 
προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται στα 28.500.000 
ευρώ.

● Ένα νέο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ θα αφορά σε 10.500 µακρο-
χρόνια ανέργους ηλικίας από 55 έως 67 ετών και θα αποσκο-
πεί στο να ωφεληθούν άτοµα που βρίσκονται σε µειονεκτική 
θέση λόγω της ηλικίας, προκειµένου να µπορέσουν να συ-
µπληρώσουν τα απαιτούµενα ένσηµα για τη συνταξιοδότη-
σή τους.

● Πρόκειται για πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων των δή-
µων, των περιφερειών και άλλων δηµόσιων φορέων καθώς και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, ώστε να προχωρήσουν στην πρόσλη-
ψη των ανέργων για χρονικό διάστηµα 12 µηνών. Όπως επίσης 
επισηµάνθηκε, γίνεται προσπάθεια ώστε το ποσό των 500 ευρώ, 
που είναι η συνεισφορά του κράτους για την αµοιβή των ανέρ-
γων, να ανέλθει στα 600 ευρώ.

● «Στοχευµένη» παράταση έως τις 7 Απριλίου, έδωσε ο ΕΦΚΑ 
για την καταβολή των εισφορών και την υποβολή Ανακεφα-
λαιωτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων 3 κατηγοριών (αµειβόµε-
νους µε µπλοκάκι σε 1-2 εργοδότες, µισθωτούς υγειονοµι-
κούς και εργαζοµένους στα ΜΜΕ) και έως τις 28 Απριλίου για 
τους εργοδότες που απασχολούν δικηγόρους µε έµµισθη 
εντολή, καθώς και τους εργοδότες µε υποχρέωση δίµηνης 
υποβολής ΑΠ∆ (∆ηµόσιο, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού 

● Οµόφωνη καταδίκη-κόλαφο κατά της Ελλάδος, εξέδωσε σήµε-
ρα το ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µετά την εξέταση 
της προσφυγής 42 Μπαγκλαντέζων, που δούλευαν απλήρωτοι 
στα φραουλοχώρια της Μανωλάδας το 2013, ζώντας σε άθλιες 
συνθήκες και απειλούµενοι από ένοπλους φρουρούς. Όπως δε 
αναφέρεται στο σκεπτικό της καταδικαστικής αυτής απόφασης 
για την Ελλάδα, η καταναγκαστική εργασία στην οποία υποβλή-
θηκαν, χωρίς να πληρωθούν, αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι 
της, επίσης, απαγορευµένης εµπορίας ανθρώπων. 

● ∆εν είναι δυνατή η καταβολή προσωρινής σύνταξης στον συ-
νταξιούχο λόγω γήρατος σε περίπτωση που αυτός λαµβάνει 
ή πρόκειται να λάβει άλλη σύνταξη λόγω γήρατος (οριστική 
ή προσωρινή). Αντίθετα, µπορεί να χορηγηθεί προσωρινή 
σύνταξη λόγω γήρατος, στο συνταξιούχο που λαµβάνει σύ-
νταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου.

● Αυτά, επισηµαίνονται σε διευκρινιστικό έγγραφο του ΕΦΚΑ, 
σχετικά µε τους όρους χορήγησης προσωρινής σύνταξης, το 
ύψος της οποίας, σύµφωνα µε τον τελευταίο ασφαλιστικό νό-
µο 4387/16, υπολογίζεται στο 50% του µέσου όρου των µη-
νιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά τους 12 µήνες 
ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συ-
νταξιοδότησης.

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

Εύχοµαι ολόψυχα σε όλους
τους συµπολίτες, υγεία, ευτυχισµένες

στιγµές και δύναµη για
να αντιµετωπίσουµε τα  δύσκολα.

Οι Άγιες ηµέρες του Πάσχα
να γεµίσουν τις καρδιές  µας µε αγάπη,

ελπίδα και αισιοδοξία.

Καλό Πάσχα σε όλους.
Γεώργιος  Σταύρου 

∆ηµοτικός Σύµβουλος 
Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής  

και Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής
Ενότητας Αχαρνών
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Ευρώπη Κοσµίδη  
Πολιτική  Μηχανικός 

Πολιτευτής Ν.Δ.  Περιφέρειας Αττικής 

Εύχοµαι φέτος η Ανάσταση
του Χριστού να φέρει πραγµατική 
οµοψυχία σε όλους τους Έλληνες. 
Γιατί µόνο µε οµοψυχία, ενότητα 
και πίστη µπορεί να βγει
η πατρίδα µας όρθια
από την κρίση. 
Ας γίνει φέτος η αρχή.

  Η µεγάλη γιορτή του Πάσχα 
και φέτος στέλνει στις καρδιές όλων µας 
µηνύµατα ειρήνης, αγάπης,
δικαιοσύνης και ελπίδας.
Η αγωνία και η προσµονή όλων µας
ας γίνει ευχή και ας µετασχηµατιστεί
σε δηµιουργική, ατοµική και
συλλογική, προσπάθεια για τη διέξοδο
από τη δύσκολη κατάσταση που όλοι
βιώνουµε και  η Ανάσταση του Κυρίου
να γεµίσει τις ψυχές µας µε πίστη
και αποφασιστικότητα.

Εύχοµαι σε όλους σας η  αγάπη και
η πίστη να κυριαρχήσουν στις καρδιές
όλων µας και να µας καθοδηγούν
στον δύσκολο δρόµο που διανύουµε.
Χρόνια πολλά, Καλό Πάσχα
και Καλή Ανάσταση.  Χρόνια Πολλά

µε υγεία!

Νίκος  Σοφιανός 
Γεν. Γραµµατέας ΕΒΕΑ και

Μέλος Πολιτικής Επιτροπής Ν∆ 

Καλή Ανάσταση από τα Φροντιστήρια Άλµα!
Ευχόµαστε το Φως της Ανάστασης να είναι οδηγός

για όλους τους µαθητές στο δύσβατο δρόµο των εξετάσεων.

Σπύρος Βρεττός
Γιάννης Καβαλλιέρος
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Εμπιστευτείτε την Προβολή σας στην Αχαρναϊκή, Οικονομικά και Ανταποδοτικά  

Α ναδημοσιεύουμε ολόκληρο το ρεπορτάζ 
του, όπως παρουσιάστηκε στις 24 Μαρτί-
ου στις «Ειδήσεις», τη νέα καθημερινή 

εφημερίδα του Νίκου Χατζηνικολάου, με την 
οποία ο γνωστός δημοσιογράφος ξεκίνησε συνερ-
γασία.  

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παρα-
ολυμπιακών Αγώνων του  2004 φιλοξενήθηκαν 
εκεί 15.000 αθλητές, με 9.000 συνοδούς, από 202 
χώρες. Δεκατρία ολόκληρα χρόνια πέρασαν από 
την Ολυμπιάδα της Αθήνας και δέκα χρόνια μετά 
την πρώτη κατοίκηση του και το Ολυμπιακό Χω-
ριό παραμένει μια ακυβέρνητη πολιτεία 11.000 κα-
τοίκων, όσο είναι ο πληθυσμός των κατοίκων του 
Ναυπλίου. 

Πρόκειται για ένα χωριό – «φάντασμα» στους 
πρόποδες της Πάρνηθας, καθώς είναι απομονω-

μένο (εκτός πολεοδομικού ιστού), με 2.300 κατοι-
κίες, με κτίρια κυρίως διώροφα, τριώροφα, μηδε-
νική κοινωνική ζωή, μια γκρίζα αντί για μια πράσι-
νη ζώνη. Πολλά στρέμματα παραμένουν αναξιο-
ποίητα, κτίρια έχουν λεηλατηθεί και αθλητικές 
εγκαταστάσεις αργοπεθαίνουν. Από οικισμός – 
πρότυπο κινδυνεύει να μετατραπεί σε οικισμός – 
ορισμός της εγκατάλειψης.

Κολυμβητήριο - βούρκος
Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί είναι η ει-
κόνα του ανοιχτού, θερμαινόμενου, ολυμπιακών 
διαστάσεων κολυμβητηρίου. Η πισίνα του, στην 
οποία το 2004 κολυμπούσαν για προπόνηση τα 
μεγαλύτερα αστέρια της κολύμβησης, με κορυ-
φαίο τον αμερικανό Μάικλ Φελπς, ο οποίος έχει 
κατακτήσει συνολικά 23 χρυσά μετάλλια σε Ολυ-

μπιακούς Αγώνες, εδώ και πολλά χρόνια, γεμίζει 
με τα νερά της βροχής και καταντάει βούρκος, ενώ 
δεν λείπουν και οι βανδαλισμοί στις εγκαταστάσεις 
του. Μια ακόμη αθλητική εγκατάσταση που ρημά-
ζει από την πλήρη εγκατάλειψη είναι το γήπεδο του 
στίβου. Λόγω της έλλειψης συντήρησης το γκαζόν 
έχει ξεραθεί και στη θέση του έχουν ξε-
φυτρώσει αγριόχορτα, ενώ ζημιές αρ-
χίζει να παρουσιάζει και το ταρτάν από 
τα κουλουάρ του περιμετρικού στίβου. 

Όπως μας εξηγεί ο Νάσος Βαλαβά-
νης, κάτοικος του Ολυμπιακού Χω-
ριού και πρόεδρος της οργάνωσης 
«Ολυμπιακό Χωριό – Σύγχρονη Πρό-
τυπη Πόλη» «Το ολυμπιακών διαστά-
σεων κολυμβητήριο, που ουδέποτε 
λειτούργησε λόγω του υψηλότατου 
κόστους λειτουργίας και συντήρησης 
και έχει αποτελέσει στόχο εκτεταμένων 
βανδαλισμών -όπως και τα κτίρια του 
Ολυμπιακού Χωριού που μέσω της 
Μονής Βατοπεδίου κατέληξαν στην  
offshore  Nolinden  Ltd  του εφοπλιστή 
Σπύρου Πολέμη - από ακραία στοι-
χεία,  ξένα προς τους κατοίκους, που 
άφησαν εκεί την ταυτότητά τους».  

Οι υπόλοιπες αθλητικές εγκατα-
στάσεις συντηρούνται με τη φροντίδα 
τριών αθλητικών σωματείων, του 
«Φοίβου», της «Αθηνάς» και του 
«Δία», στα οποία αθλούνται περίπου 
1.000 άτομα, κυρίως παιδιά και έφη-
βοι. Το 40% των αθλουμένων προέρ-
χεται μέσα από το Ολυμπιακό Χωριό, 
άλλο ένα 40% από την ευρύτερη πε-
ριφέρεια του Δήμου Αχαρνών και το 
20% από άλλους δήμους. «Αυτό ση-
μαίνει ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις 
δεν είναι τοπικό προνόμιο του Ολυμπι-
ακού Χωριού και ανέκαθεν εξυπηρε-
τούσαν την ευρύτερη δημοτική αλλά 
και την υπερτοπική χρήση». μας τονί-
ζει ο κ.Βαλαβάνης. 

Βεβηλωμένο το Μνημείο 
Ολυμπιακών Αγώνων
Από τη μανία των βέβηλων δεν γλίτω-
σε ούτε το μνημείο των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Στις δύο στήλες με τα ονόματα των Ελ-
λήνων ολυμπιονικών έχουν σβήσει και στη θέση 
τους ασυνείδητοι έχουν γράψει συνθήματα με 
γκράφιτι. Κατεστραμμένο είναι και το συντριβάνι 
του μνημείου, με τους πέντε φωτιζόμενους, έγ-
χρωμους πίδακες, που το 2004 εκτόξευαν τις στή-
λες του νερού σε ύψος 15 μέτρων! 

Από τα 30 εμπορικά καταστήματα λειτουρ-
γούν σήμερα μόνο τα 5 (φαρμακείο, ψητοπωλείο, 
ψιλικατζίδικο, φούρνος και καφενείο), ενώ δεν λεί-
πουν και οι δολιοφθορές στα κλειστά καταστήμα-
τα.  Όσο για τις παιδικές χαρές, έχουν καταντήσει…
εφιάλτης για παιδιά και γονείς, με σπασμένα όργα-
να. Κατεστραμμένα παραμένουν και τα στέγαστρα 
του επίγειου αγωγού του Αδριάνειου Υδραγωγεί-
ου, που αποτέλεσε ένα σημαντικότατο τεχνικό έρ-
γο της εποχής των Ρωμαϊκών χρόνων και επέτρε-

πε την υδροδότηση της Αθήνας από το 140 μ. Χ., 
οπότε και τελείωσε η κατασκευή του, μέχρι και τις 
αρχές του 20ου αιώνα. 

Σε εκκρεμότητα παραμένει επίσης και η επίση-
μη παράδοση του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο 
Αχαρνών. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο της 

οργάνωσης «Ολυμπιακό Χωριό – Σύγχρονη Πρό-
τυπη Πόλη». «Αρκετά και ταυτόχρονα σημαντικά 
είναι αυτά που υπολείπονται για την τελική πραγ-
μάτωση της ιδέας του Ολυμπιακού Χωριού της 
Αθήνας ως Πρότυπης Πόλης και υποδείγματος 
σύγχρονης οικιστικής ανάπτυξης. Πρόκειται για τις 
κοινωνικές υποδομές που θυσιάστηκαν και παρα-
λείφθηκαν στην ταχύτητα κατασκευής του καθώς 
και στην αδυναμία του Δήμου Αχαρνών να πείσει 
ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. 
Η πολιτική βούληση αλλά και η πρωτοβουλία των 
ίδιων των κατοίκων του είναι αυτά που τελικά θα 
οδηγήσουν στο να κερδιθεί το «στοίχημα» όσων 
πίστεψαν ότι το Ολυμπιακό Χωριό μπορεί να ανα-
δειχθεί ως ένα πλήρες οικιστικό μοντέλο με δικό 
του κοινωνικό πρόσωπο και συμπαγή κοινωνική 
συνοχή».

Αυτοψία του συντοπίτη μας δημοσιογράφου Γιάννη Σωτηρόπουλου
στο Ολυμπιακό Χωριό, που εδώ και 13 χρόνια παίρνει...χρυσό μετάλλιο στην εγκατάλειψη. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: Φαντάσματα  της  δόξας...

ΖΕΓΚΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ Ναρκίσσου 48 • Αχαρνές • Τ.Κ. 13679 
Τηλ.: 210 2403025 • 6937 860965
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Η Αχαρναϊκή, ευχαριστεί και ευγνωμονεί όλους όσους την στηρίζουν

Το Τσιπουράδικο – Μεζεδοπωλείο «Βολιώτης» 
Εύχεται σε όλους ήρεμες, όμορφες και χαρούμενες, Πασχαλιάτικες μέρες.

Η αγάπη μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο..!!! 
Το χαμόγελο, μπορεί να κάνει κάποιον ευτυχισμένο..!

Καλή Ανάσταση!
Με υγεία, χαρά, ελπίδα, αισιοδοξία και δημιουργικότητα,

με αγάπη, σεβασμό και καλοσύνη.
Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά 
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Σας Εύχοµαι Ολόψυχα, 
Καλή Ανάσταση

Και Καλό Πάσχα ! 

Χαρης ∆αµασκος
Πολιτικος Μηχανικος

Περιφερειακος Συµβουλος Αττικης

Σας Εύχοµαι Ολόψυχα, 
Καλή Ανάσταση

Και Καλό Πάσχα ! 

Χαρης ∆αµασκος
Πολιτικος Μηχανικος

Περιφερειακος Συµβουλος Αττικης

Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ- ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ-   
ΕΜΠΟΡΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ
 
Το ∆.Σ. του  Συλλόγου  µας 
εύχεται  Καλή Ανάσταση 
µε υγεία και ευηµερία
ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ 

Ο  Πρόεδρος  
Ευστάθιος   Τσελαλίδης

Εύχοµαι  η Ανάσταση του Κυρίου
να σηµατοδοτήσει µια νέα αρχή για τον 
καθένα µας ξεχωριστά και όλους µαζί.    
Μια νέα αρχή που τόσο έχουµε ανάγκη 
για να ξεπεράσουµε τις δυσκολίες
που αντιµετωπίζουµε σε προσωπικό,
τοπικό  και εθνικό επίπεδο.

Καλό Πάσχα σε όλους,
µε υγεία, αγάπη και ευτυχία

Βασίλης  Λαζάρου 
∆ηµοτικός Σύµβουλος 
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Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

Η Αχαρναϊκή, ευχαριστεί και ευγνωμονεί όλους όσους την στηρίζουν
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Οι Άγιες Ηµέρες του Πάσχα
σηµατοδοτούν για όλη
την Ανθρωπότητα την Ελπίδα, 
δίνουν το µήνυµα 
της Συγχώρεσης,
της Αγάπης 
και της Αλληλεγγύης
προς τον Συνάνθρωπο
Σας ευχόµαστε 
Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα,  
δίπλα στους
ανθρώπους
που αγαπάτε.

Τα Πάθη του Χριστού  δείχνουν τον µοναδικό
δρόµο του Οράµατος και της Ελπίδας.
Το φως της Αναστάσεως  ας  µας φωτίσει  όλους
να υπερβούµε τα προβλήµατα της κρίσης,
ενεργοποιώντας εκ νέου τα αποθέµατα πίστης,
αλληλεγγύης, αγάπης και οµόνοιας και να
µας οδηγήσει σε καλύτερες ηµέρες τον τόπο µας.

Καλή Ανάσταση.
Καλό Πάσχα. Χρόνια Πολλά 

Κώστας Ρούσσας 
∆ηµοτικός Σύµβουλος 
Πρόεδρος ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Αχαρνών 

Το διαχρονικό µήνυµα της Ανάστασης, µήνυµα
ελπίδας, ταπεινότητας και αγάπης να µετουσιωθεί
σε πράξεις και να οδηγήσει σε καλύτερες ηµέρες τον τόπο.
Η υποµονή, η επιµονή και η  πίστη αποτελούν
τα απαραίτητα εφόδια  για την επίτευξη ενός
υψηλού σκοπού για όλους µας.

Χριστός Ανέστη και Χρόνια πολλά 

Λουϊζα  Κοσµίδου
∆ηµοτική Σύµβουλος 
Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
και Ανθρώπινου ∆υναµικού

Η  Πρόεδρος και το ∆.Σ.  του Συλλόγου  Τριτέκνων Αχαρνών 
και Ανατ. Αττικής « Η Ζεστή Αγκαλιά»,  εύχονται  σε  όλους:   

Η  Ανάσταση του Χριστού µας,  να είναι για όλους 
Ανάσταση ζωής,  Αγάπης   και   Ειρήνης.

Καλό Πάσχα  - Χριστός  Ανέστη

Η πρόεδρος 
Μαρία  Χρ. Ναυροζίδου 

Ο Πρόεδρος Βασίλης Πετρόπουλος 
και το ∆.Σ. του Συλλόγου

Αγίου ∆ηµητρίου – Αχαρνών, 

Εύχονται σε όλους
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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Για άμεση ανάγνωση  και ανταπόδοση - Μικρές αγγελίες και Ανακοινώσεις

• 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.

Ορκωμοσία μη αιρετών μελών
Διοικητικών Συμβουλίων 

Τ η Δευτέρα 3 Απριλίου στο γραφείο του Δημάρ-
χου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού ορκίστηκαν 
τα μη αιρετά μέλη των Διοικητικών Συμβουλί-

ων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αχαρνών: Δη-
μοτική Φροντίδα Αχαρνών ΔΗ.Φ.Α (ΝΠΔΔ), Κέντρο 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» 
(ΝΠΔΔ), Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων 
(ΝΠΔΔ), Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Αχαρνών (ΝΠΔΔ), Σχολική Επιτροπή Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (ΝΠΔΔ), 
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών - ΔΗ.Κ.Ε.Α 
(ΝΠΙΔ) και Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώ-
νυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών (ΝΠΙΔ). 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων 
του Δήμου Αχαρνών προέκυψαν από την πρόσφατη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών στις 
13 Μαρτίου 2017. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνε-
χάρη τα μη αιρετά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 
των Νομικών Προσώπων του Δήμο Αχαρνών, που έλα-
βαν μέρος στην ορκωμοσία, τους ευχήθηκε καλή και 
δημιουργική θητεία και έκανε την εξής δήλωση: 

«Τα πρόσωπα που απαρτίζουν τις Διοικήσεις των 
Νομικών Προσώπων του Δήμου Αχαρνών έχουν μπρο-
στά τους μια σημαντική πρόκληση. Υπερασπιζόμενοι τις 
αρχές της Δημοκρατίας και τηρώντας διαφανείς διαδι-
κασίες και χρηστή διοίκηση, καλούνται να λάβουν χρή-
σιμες και επωφελείς αποφάσεις για τα Νομικά Πρόσω-
πα που υπηρετούν και κατά συνέπεια για τον Δήμο 
Αχαρνών». 

Στο Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης 
οι αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων ακινήτων
Στο Σχέδιο Οικονο-
μικής Εξυγίανσης 
του Δήμου Αχαρ-
νών καθώς και στις 
εγγεγραμμένες πι-
στώσεις σ’ αυτό θα 
συμπεριληφθούν 
και ποσά – αποζημι-
ώσεις απαλλοτριώ-
σεων ακινήτων πο-
λιτών, μετά από πα-
ρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, αφού ο Δήμος, πα-
ρά το ότι, είχε δεσμεύσει τα ποσά αυτά, ουδέποτε 
προχώρησε στην καταβολή των στους δικαιούχους.

Το θέμα εξελίχθηκε όταν Πολίτες ζήτησαν από τον 
«Συνήγορο του Πολίτη» να διαμεσολαβήσει για την κα-
ταβολή του ποσού των αποζημιώσεων για απαλλοτρίω-
ση, λόγω ρυμοτόμησης των ακινήτων τους, κατά την 
εφαρμογή του σχεδίου πόλεως του Δήμου Αχαρνών.

Παρά το γεγονός ότι, είχαν γίνει οι σχετικές δεσμεύσεις 
των ποσών στον προϋπολογισμό του Δήμου, οι Υπηρε-
σίες του Δήμου καθυστερούσαν την καταβολή των απο-
ζημιώσεων.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και 
την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος του Δήμου 
Αχαρνών, η Αρχή ενημερώθηκε για την εγγραφή πίστω-
σης στο Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης του Δήμου, προ-
κειμένου να καταβληθούν στους δικαιούχους τα απαιτού-
μενα ποσά.  

          πηγή:epoli.gr 
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Σ τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου της 13ης Μαρτίου 2017 και 
την απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών 

κ. Γιάννη Κασσαβού, εξελέγησαν ορίστηκαν 
οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αχαρνών και  
οι Πρόεδροι και τα μέλη των Διοικητικών Συμ-
βουλίων των Νομικών προσώπων του Δή-
μου Αχαρνών.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, με τη συμ-
μετοχή των Προέδρων των Νομικών Προσώ-
πων, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσα-
βός ευχήθηκε  καλή δύναμη στους Αντιδη-
μάρχους, τους Προέδρους και τα μέλη των 
Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προ-
σώπων του Δήμου Αχαρνών και δήλωσε:  «Η 
προσήλωση μας, στην επίλυση χρόνιων προ-
βλημάτων του Δήμου Αχαρνών, στην υλο-
ποίηση έργων υποδομής, στην εξυπηρέτηση 
των συμπολιτών μας, στην παροχή αξιόπι-
στων κοινωνικών υπηρεσιών και βοήθειας 
στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, στην προ-
αγωγή του Πολιτισμού και του Αθλητισμού 
και στην προστασία του Περιβάλλοντος, πα-
ραμένει πρώτη μας και κύρια προτεραιότητα.

Είμαι βέβαιος ότι τα πρόσωπα που ανα-
λαμβάνουν θέσεις ευθύνης στον Δήμο Αχαρ-
νών θα υπερασπιστούν με ζήλο, προθυμία 
και αποτελεσματικότητα, τα συμφέροντα των 
συμπολιτών μας και της πόλης. Η επιτυχία στο 
έργο μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από, την 
αγαστή συνεργασία, τη σύνθεση απόψεων και 
την αφοσίωση στην υλοποίησης των προ-
γραμματικών μας θέσεων».

Α. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 
Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου 
Αχαρνών, ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι 
Αχαρνών: 
• Λουΐζα Κοσμίδου, Αντιδήμαρχος Διοικητι-
κών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού
• Ηλίας Ζητούνης, Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας 
Θρακομακεδόνων 
• Παναγιώτης Πολυμενέας, Αντιδήμαρχος Τε-
χνικών Υπηρεσιών

• Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρ-
χος Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
• Θοδωρής Συρινίδης, Αντιδήμαρχος Καθα-
ριότητας και Ανακύκλωσης 
• Γιώργος Σταύρου, Αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Πολιτικής και Αντιδήμαρχος Δημοτικής 
Ενότητας Αχαρνών
• Αντώνης Παλιούρας, Αντιδήμαρχος  Τοπι-
κής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
• Στάθης Τοπαλίδης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. 
Με απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών όταν 
ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά 
θα ασκούνται από τους Αντιδημάρχους κ. Στά-
θη Τοπαλίδη και Παναγιώτη Πολυμενέα που 
αναπληρώνουν το Δήμαρχο.
Εκ των οριζόμενων Αντιδημάρχων του Δή-
μου Αχαρνών, δικαιούνται αντιμισθία για 
το διάστημα της θητείας τους από 
10/03/2017 έως και 31/08/2019, οι εξής:
1. Ο κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΥΓΟΥΣΤΗ, 
κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική 
Ενότητα Αχαρνών και καθ΄ ύλην Αντιδήμαρ-
χος Κοινωνικής Πολιτικής.
2. Ο κ. ΖΗΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΪΟΥ, κατά τό-
πον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα 
Θρακομακεδόνων και καθ΄ ύλην Αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών.
3. Η κ. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟ-
ΡΟΥ, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος Διοικητικών 
Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού.

4. Ο κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος Περι-
βάλλοντος & Πρασίνου.
5. Ο κ. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος Τοπικής 
Ανάπτυξης &  Εξυπηρέτησης του Πολίτη»

Β. ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Οικονομική  Επιτροπή  για την θητεία από 
5.3.2017 έως  31.8.2019 ως εξής:
Tακτικά Μέλη:
1. Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός, 2. Ζητούνης 
Ηλίας (Από την πλευρά της πλειοψηφίας), 3. 
Συρινίδης Θεόδωρος (Από την πλευρά της 
πλειοψηφίας), 4. Παλιούρας Αντώνιος (Από 
την πλευρά της πλειοψηφίας), 5. Σασαρίδης 
Κωνσταντίνος (Από την πλευρά της πλειοψη-
φίας), 6. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος (Από 
την πλευρά της πλειοψηφίας) 7. Βρεττός Μι-
χάλης (Από την πλευρά της μειοψηφίας), 8. 
Βρεττός Σπύρος (Από την πλευρά της μειοψη-
φίας), 9. Κοσμίδης Παναγιώτης (Από την 
πλευρά της μειοψηφίας

ΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Επιτροπή  Ποιότητα  Ζωής για την θητεία 
από 5.3.2017 έως 31.8.2019 ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός, 2. Πολυμε-
νέας Παναγιώτης (Από την πλευρά της πλειο-
ψηφίας), 3. Σταύρου Γεώργιος (Από την πλευ-

ρά της πλειοψηφίας), 4. Γιαννακόπουλος Δη-
μήτριος (Από την πλευρά της πλειοψηφίας), 5. 
Ευθυμιάδου – Τουμανίδη Γεωργία (Από την 
πλευρά της πλειοψηφίας), 6. Τσουκαλάς Ηλί-
ας (Από την πλευρά της πλειοψηφίας) 7. Αγ-
γελοπούλου Παναγιώτα (Από την πλευρά της 
μειοψηφίας), 8. Ποιμενίδου Όλγα (Από την 
πλευρά της μειοψηφίας), 9. Λαζάρου Ιωάννης 
(Από την πλευρά της μειοψηφίας)

ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επι-
χείρηση
Δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) τους εξής:
Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Ναυροζίδου Μαρία (Πρόεδρος)
2 Παλιούρας Αντώνιος ( Αντιπρόεδρος)
3 Δασκαλάκης Γεώργιος (Δημ. Συμ/λος, μέλος 
πλειοψηφίας)
4 Σταύρου Γεώργιος (Δημ. Συμ/λος, μέλος πλει-
οψηφίας)
5 Βρεττός Μιχάλης (Δημ. Συμ/λος, μέλος μειο-
ψηφίας)
6 Αρβανίτης Γεώργιος (Δημότης)
7 Σαββουλίδης Χρήστος (Δημότης)
8 Πετρίδου Άννα (Δημότης)
9 Καψιώτη Δήμητρα (Δημότης)
10 Δουρίδα Χρύσα (Δημότης)
11 Δαμάσκου – Βρεττού Γεωργία (Δημότης –μέ-
λος κοινωνικού φορέα)
Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Φ.Α.(Δημοτική 
Φροντίδα Δήμου Αχαρνών) ως εξής:
α) Τακτικά Μέλη:
1. Δασκαλάκης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2. Σασαρίδης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Α΄)
3. Κοσμίδου Λουΐζα (Αντιπρόεδρος Β΄)
4. Παλιούρας Αντώνιος (Μέλος - Πλειοψηφία)
5. Ευθυμιάδου- Τουμανίδη Γεωργία (Μέλος - 
Πλειοψηφία)
6. Σταύρου Γεώργιος (Μέλος - Πλειοψηφία)
7. Ζητούνης Ηλίας (Μέλος - Πλειοψηφία)
8. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης (Μέλος - Μει-
οψηφία)
9. Κατάρας Αναστάσιος (Μέλος - Μειοψηφία)
10. …………… (Μέλος-Εκπρόσωπος Συλλόγου

Όλα τα πρόσωπα Διοίκησης του  Δήμου, του δεύτερου 
  μισού  της Δημαρχιακής θητείας  Γιάννη Κασσαβού

ΟΙ ΝΕΟΙ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ηλεκτρικά έργα
– Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Έκδοση Πιστοποιητικών Δ.Ε.
Η., μέσω Μηχανολόγου

Τιμές Λιανικής
σε Τιμές Χονδρικής
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Αγαπητοί Φίλοι 

Η απόφαση ίδρυσης του νέου «Διαγνωστικού Κέντρου,  Κουνέλλας -  Ιατρική 
Διαγνωστική Αχαρνών»,  δεν είχε άλλο ερέθισμα από την παρότρυνση σας να 
συνεχίσω να προσφέρω ποιοτικές υπηρεσίες  στο χώρο της υγείας. 
Η αποδοχή σας αυτή τα 24 χρόνια παρουσίας μου στη γειτονιά της Νέας 
Ερυθραίας,  μου έδωσαν τη δύναμη να τολμήσω κάτι μεγαλύτερο, να επεκταθώ 
σε έναν ακόμα  Δήμο. στον οποίο είχα ήδη αναπτύξει ένα σταθερό πελατολόγιο 
και να αξιοποιήσω ένα ιδιόκτητο κτίριο στην περιοχή, το οποίο έμενε για χρόνια 
ανεκμετάλλευτο. 
Ακριβώς επειδή η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχω  ήταν,  είναι 
και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη, προτίμησα να μην συνεργαστώ  με 
μεγάλους  επιχειρηματίες - χρηματοδότες, αλλά να αναπτύξω σταδιακά το 
κέντρο στηριζόμενος  αποκλειστικά στο πάθος μου για την υγεία και το ιατρικό 
λειτούργημα.
Το Κέντρο στο Μενίδι, αρχικά θα ξεκινήσει με το  Μικροβιολογικό εργαστήριο 
στο οποίο θα προΐσταμαι και με τμήμα υπερήχων το οποίο  στελεχωθεί με εκλεκτό 
επιστημονικό δυναμικό που διαθέτη η ευρύτερη περιοχή μας. 
Η επιλογή των συνεργατών ιατρών του Κέντρου έγινε με γνώμονα τόσο 
την  εμπειρία όσο και τις γνώσεις τους σε νέες μεθόδους και στα εργαλεία 
διάγνωσης. Ο εξοπλισμός του Κέντρου είναι  σύμφωνος   με την  τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας και η  επιχειρηματική μορφή του είναι υποκατάστημα της 
ήδη  υπάρχουσας   Ανώνυμης Εταιρείας, με ενισχυμένο προσωπικό  και άρτια 
μηχανογραφική και λογιστική υποστήριξη.
Σε δεύτερο στάδιο, πολύ σύντομα ελπίζω, θα λειτουργήσουν Τμήματα 
Ακτινολογικού, Μαστογραφίας, και αργότερα Οστικής Πυκνότητας και 
Ορθοπαντογράφου. 
Φιλοδοξία μου είναι να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διάγνωσης και 
πρόληψης. 
Θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση μου να φροντίζουμε τις ξεχωριστές  ανάγκες  
καθενός  από εσάς. Γιατί πιστεύω πραγματικά ότι εκτός από εκτός από την 
επιστήμη μας υπάρχει και μια άλλη σημαντική διάσταση που λέγεται «άνθρωπος».  
Και για μένα έχει εξίσου μεγάλη βαρύτητα. 

Γιάννης  Κουνέλλας 
Ιατρός – Βιοπαθολόγος

“

ΩΡΑΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 
Καθημερινά: 07.30 - 13.00
και απογεύματα 17.00 - 20.00 εκτός Τετάρτης
Σάββατο: 08.00 -12.00.  

ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
Π. Γρηνορίου Ε΄  5,  Νέα Ερυθραία 146 71
Τηλ.: 210 80 72 088. 210 80 75 525 - fax: 210 80 72 742

ΑΧΑΡΝΑΙ
Κωνσταντινουπόλεως 362,
Αχαρναί 13673 - Τηλ.: 210 24 67 368
e-mail: info@kounellas-iatriki.gr  
- www.kounellas-iatriki.gr 
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 Κυριακή   09 Απριλίου 2017 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Η ΕΙΣ  ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ  ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

• Ώρα :  07.00 π.μ. :  Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
του Μεγάλου Βασιλείου.

• Ώρα :  18:00 μ.μ. : Ακολουθία του  Νυμφίου. 
Ιερά  εξομολόγηση.

 Μεγάλη Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017
• Ώρα  07.00 π.μ.    Θεία Λειτουργία

των Προηγιασμένων δώρων. 
• Ώρα  18.00 μ.μ.   Ακολουθία  Β΄  Νυμφίου.

 Μεγάλη Τρίτη, 11 Απριλίου  2017
• Ώρα  07.00 π.μ.    Θεία Λειτουργία

των Προηγιασμένων δώρων. 
• Ώρα 18.00 μ.μ. Ακολουθία  του  Γ΄ Νυμφίου.

 Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017
• Ώρα  : 07:00 π.μ. - Θεία Λειτουργία

των Προηγιασμένων Δώρων.
• Ώρα : 18:00 μ.μ.- Ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος.

 Μεγάλη  Πέμπτη  13 Απριλίου   2017
ΑΝΑΜΝΗΣΗ  ΤΟΥ  ΜΥΣΤΙΚΟΥ  ΔΕΙΠΝΟΥ
• Ώρα : 07:00 - Θεία Λειτουργία του Αγίου  

Βασιλείου του Μεγάλου.
• Ώρα : 18:00 - Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών. 

    Τα Δώδεκα  Ευαγγέλια των Αγίων Παθών.

 Μεγάλη  Παρασκευή,  14  Απριλίου   2017
Η  ΑΝΑΜΝΗΣΗ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΚΑΙ  ΣΩΤΗΡΙΩΝ
ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

• Ώρα :  08:00 - Μεγάλες Ώρες.
• Ώρα : 10:00 - Τελετή της Αποκαθήλωσης.

• Ώρα : 19:00 - Όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου.
Ακολουθία του Επιταφίου. Περιφορά  του  Επιταφίου

 Μεγάλο Σάββατο, 15  Απριλίου  2017
Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

• Ώρα : 07:00 π.μ.- Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.
• Ώρα : 23:00 μ.μ.  ΕΝΑΡΞΗ  ΤΗΣ  ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ.

ΟΡΘΡΟΣ  ΚΑΙ  ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ
Εκ  του Ιερού Ναού

Μήνυμα Ανάστασης, Ελπίδας και Αισιοδοξίας 

Η συμμετοχή στα μυστήρια και τη ζωή της Εκκλησίας, η προσευχή ως συνάντηση,
ο αγώνας για την τήρηση των εντολών, είναι η οδός που οδηγεί στην ένωση μαζί Του.
Η Ανάσταση του Κυρίου και τα μηνύματα που εκπέμπει διαχρονικά, συμβάλλουν στην 

συνειδητοποίηση μιας νέας κοινωνικής αυτοπεποίθησης, που ενώνει Λαούς και Κοινωνίες.
Απέναντι στις πρωτόγνωρες και δυσχερείς καταστάσεις που βιώνουμε στην Ελλάδα,

στην Ευρώπη, η προσδοκία μιας συνολικής θετικής ανάταξης, αποκτά ξεχωριστό νόημα
μέσα από τα μηνύματα της Ανάστασης, μηνύματα δύναμης και ελπίδας. 

Εύχομαι και προσεύχομαι για όλους. Να κατανοήσουμε πώς μόνον μέσα από τον Σταυρό - όσο βαρύς, 
πικρός και εξευτελιστικός και αν είναι – θα γεμίσουμε με την  βεβαία ελπίδα της Αναστάσεως.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Γρηγόριος Πιγκάλωβ

 Εφημέριος Ι. Ν. Παναγία Σουμελά

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΣΟΥΜΕΛΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί, • Τηλ.: 210 2465635,6977 627625, Φαξ : 210 2465635



R.I.SE. ΤΕΧΝΙΚΗ

ΓΚΡΙΜΕΚΗΣ ΑΛΕΞ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΝΙΣΕΙΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μονοματίου  προσκαλεί  τα μέλη του
σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στης  7  Μαΐου 2017 

ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.00 π. μ. στα  Γραφεία  του Συλλόγου, 
Δεκελείας και Ίριδος  1 – Μονομάτι,   με  τα εξής θέματα:

• Απολογισμός του Διοικητικό Συμβούλιο έτος 2016.
• Ενημέρωση επί προβλημάτων περιοχής  και

ενταξιακά ζητήματα περιοχής.

ΤΟ Δ.Σ. ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



18 Κυριακή 9 Απριλίου 2017 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

Φωτορεπορτάζ από τις  θρησκευτικές  πανηγύρις   των Ιερών Ναών του Δήμου μας

Με την επιβεβλημένη επισημότητα πραγματοποιήθηκε το έθιμο της λι-
τάνευσης της Εφεστίου Εικόνας της Μονής Κλειστών στα Άνω Λιόσια, την 
Πρωταπριλιά του 2017. Η πύλη της Μονής υποδέχθηκε, οθάνοιχτη, τον 

Κλήρο και το Λαό επικεφαλής των οποίων είχε τεθεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης  Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ Αθηναγόρας. Μάλιστα ο Σεβασμιώ-
τατος επέστρεψε, επί τούτου, από την Πάφο της Κύπρου, όπου διδάσκει στο Πα-
νεπιστήμιο για να παρευρεθεί στην τελετή, χαρακτηριστικά της οποίας αποτέλεσαν 
η βαθειά κατάνυξη και η αθρόα συμμετοχή του Λαού.  Μετά την καθιερωμένη δέ-
ηση στην είσοδο της Μονής τοποθετήθηκε στην ειδική βάση που κατασκευάστη-
κε φέτος για την ασφαλή μεταφορά της και την οποία σήκωσαν στους ώμους τους 
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, οι Αντιδήμαρχοι Σπύρος Μπρέμπος και 

Το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαί-
ου Θεάτρου που διοργανώθηκε 
από τον Δήμο Αχαρνών και την 

Κίνηση Πολιτών για την Ανάδειξη του 
Αρχαίου θεάτρου – ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, με τη 
συγκινητική συμμετοχή των σχολείων 
του Δήμου Αχαρνών. σημείωσε εντυπω-
σιακή επιτυχία και δημιούργησε υψηλές 
προσδοκίες για τη συνέχεια. Από τις 27 
Μαρτίου έως την 1 Απριλίου 2017 οι θε-
ατρικές παραστάσεις αρχαίου δράματος 
από μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, 
Λυκείων του Δήμου Αχαρνών, ξεχώρι-
σαν για την αρτιότητα τους, για την οπτι-
κή τους απέναντι σε κλασικά έργα και κεί-
μενα, καθώς και για τη φρεσκάδα και την 
προσαρμογή τους στη σύγχρονη εποχή. 

Στο 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου 
Θεάτρου στον Δήμο Αχαρνών συμμετεί-
χαν μαθητές με τη βοήθεια εκπαιδευτι-
κών και γονέων από το, 4ο, 5ο, 13ο και 
14ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, από το 
1ο, 2ο, 4ο, 5ο, 8ο Γυμνάσιο Αχαρνών και 
το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αχαρνών, 
από το 1ο και 3ο ΕΠΑΛ Αχαρνών και το 
1ο ΓΕΛ Μεταμόρφωσης. 

Κατά το 6ημερο των παραστάσεων 
λειτούργησε η ενιαία έκθεση «Θεατρικά 
Προσωπεία» με τη συμμετοχή των σχο-
λείων που συμμετείχαν στο 2ο Μαθητι-
κό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου. 

Με αίσθημα Εθνικής υπερηφάνει-
ας ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές 
εκδηλώσεις για την επέτειο της 

25ης Μαρτίου 1821, σε Αχαρνές και Θρα-
κομακεδόνες, με την παρέλαση, μαθητών, 
συλλόγων και φορέων του Δήμου Αχαρ-
νών. 

Νωρίτερα είχαν ακολουθήσει οι Επίση-
μες Δοξολογίες στον Καθεδρικό Ιερό Ναό 
Αγίου Βλασίου  στην Κεντρική Πλατεία 
Αχαρνών και στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος 
στους Θρακομακεδόνες. 

Αμέσως μετά την Επίσημη Δοξολογία 
στην Κεντρική Πλατεία, ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών κ. Γιάννης Κασσαβός, πραγματοποίη-
σε τη στέψη της προτομής του Μενιδιάτη 
αγωνιστή της Επανάστασης Μήτρου Λέκ-
κα.  Στη συνέχεια οι αντιπροσωπείες, των 
σχολείων, των συλλογών και φορέων του 
Δήμου Αχαρνών, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασσαβός, εκπρόσωποι της Πολι-
τικής και Στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, 
εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και των 
δημοτικών παρατάξεων, μετέβησαν  στο 
Μνημείο Ηρώων όπου πραγματοποιήθη-
κε Επιμνημόσυνη Δέηση και εκφωνήθηκε 
ο Πανηγυρικός Λόγος της επετείου από τη 
Γενική Γραμματέας της Ιστορικής και Λαο-

γραφικής Εταιρείας Αχαρνών κα Μαργαρί-
τα Κλαδιά. 

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων 
στο Μνημείο Ηρώων από εκπροσώπους 
της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας της 
χώρας, εκπροσώπους του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, των δημοτικών παρατάξεων, κα-
θώς και συλλόγων και φορέων του Δήμου 
Αχαρνών.   Οι μαθητές, οι σύλλογοι και οι 
φορείς του Δήμου Αχαρνών παρέλασαν 
με υπερηφάνεια και καταχειροκροτήθη-
καν, στην οδό Φιλαδελφείας στο Δημαρ-
χείο Αχαρνών και στην οδό Πρωταγόρα 
στους Θρακομακεδόνες.

Λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης 
στο Δημαρχείο Αχαρ-
νών, ο Δήμαρχος 
Αχαρνών τίμησε την 
αριστούχο μαθήτρια 
του Λυκείου Θρακο-
μακεδόνων Αναστα-
σία-Μαρία Νταλακώ-
στα, η οποία νωρίτερα 
είχε εκφωνήσει τον 
Πανηγυρικό Λόγο της 
επετειακής ημέρας 
στους Θρακομακεδό-
νες. 
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από  τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης μας

Δημήτρης Καμπόλης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Σάββας Σάββας.  Ακολούθησε 
η καθιερωμένη λιτάνευση της Εικόνας προς τα Άνω Λιόσια, στους ώμους  Δημο-
τικών και Τοπικών Συμβούλων, αλλά και άλλων θρησκευομένων. Στο πέρασμά 
της από τους ιερούς Ναούς Κοιμήσεως Θεοτόκου Φυλής, Παναγίας Κανάλας και 
Αγίου Δημητρίου πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες δεήσεις.  Στο κέντρο των 
Άνω Λιοσίων έγινε δεκτή με τιμές από πλήθος κόσμου κι από άγημα μαθητών της 
Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο διατέθηκε, με πρωτο-
βουλία του Δήμου Φυλής, από το Διοικητή της Σχολής Ταξίαρχο Λάμπρο Κατσί-
φα. Η Ιερή Εικόνα θα παραμείνει, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μητροπόλεως 
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης  για προσκύνημα, μέχρι το από-
γευμα της Κυριακής 2 Απριλίου 2017 κι εν συνεχεία θα επιστρέψει στη Μονή. 

Με βασικό σκεπτικό την ενίσχυση πράξεων εθελοντισμού και ενεργούς συμμετοχής ο δήμος 
Αχαρνών πήρε μέρος, για μια ακόμη χρονιά, στη μεγαλύτερη εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού 
της χώρας Let’s do it Greece!

Πολίτες, σύλλογοι και φορείς του Δήμου Αχαρνών συναντήθηκαν την Κυριακή 2 Απριλίου σε διά-
φορα σημεία και καθάρισαν περιοχές από σκουπίδια και μπάζα με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κα-
θαριότητα και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών

Ο Σύλλογος Κατοίκων Μπόσκιζας στην περιοχή της Μπόσκιζας, η Airsoft Hellas στους πρόποδες της 
Πάρνηθας – με τη συμμετοχή εθελοντών από τις Φιλιππίνες, ο σύλλογος «Κοινωνικό έργο Προσφέρω» 
στο Κεντρικό Μενίδι, ο Αθλητικός Σύλλογος Αναγέννηση Θρακομακεδόνων στους Θρακομακεδόνες, οι 
Εθελοντές της  Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού στο Ολυμπιακό Χωριό, το 8ο Γυμνάσιο Αχαρ-
νών στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και το 14ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών στην περιοχή του Κόκκι-
νου Μύλου, έστειλαν το δικό τους μήνυμα συνεργασίας και του εθελοντισμού.

Στο πρόγραμμα Εταιρι-
κής Κοινωνικής Υπευθυ-
νότητας της Stoiximan.

gr η ΑΡΩΓΗ του Δήμου Αχαρ-
νών. Τα παιδιά του Κέντρου 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του 
Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ, υπο-
δέχθηκαν με έκδηλη χαρά τους 
ποδοσφαιριστές του Αχαρναϊ-
κού, εκπροσώπους της Football 
L e a g u e ,  τ η ς  ε τ α ι ρ ε ί α ς 
Stoiximan.gr και παρουσία του 
Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη 
Κασσαβού και των μελών του 
Δ.Σ. της ΑΡΩΓΗΣ, «επισφραγί-
στηκε» η ένταξη της ΑΡΩΓΗΣ 
στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοι-
νωνικής Υπευθυνότητας της 
Stoiximan.gr. Η επίσκεψη πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 
κοινωνικών δράσεων που 
απορρέουν από τη χορηγία της 
Stoiximan.gr με την Football 
League και ύστερα από υπόδει-
ξη της ΠΑΕ Αχαρναϊκός, ώστε οι κοινωνικές δράσεις Football League και Stoiximan.
gr που αφορούν τον Δήμο Αχαρνών να υλοποιηθούν στο Κέντρο Ατόμων με Ει-
δικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ.

Ο Μιχάλης Μενιδιάτης εξακολουθεί να διαφημίζει το Μενίδι και μετά θάνατον με τα αξέχαστα τραγούδια του. Πα-
ραμένουν πρώτα στις προτιμήσεις των ανθρώπων που αγαπούν το λαϊκό τραγούδι. Από το απόγευμα της Τρίτης, 
4 Απριλίου 2017, διαφημίζει το χωριό του, όπως αποκαλούσε το Μενίδι και με τη βιογραφία του. Το βιβλίο «πε-

τραδάκι-πετραδάκι έως την κορυφή», με θέμα τη ζωή και το έργο του, παρουσιάστηκε, με όλες τις τιμές, στο κτίριο-σύμ-
βολο της Παλιάς Βουλής που ταίριαζε «γάντι» στην μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά του σπουδαίου λαϊκού καλλιτέχνη. 

Ένας καλλιτέχνης που ο συγγραφέας του βιβλίου, δημοσιογράφος, στιχουργός και ερευνητής του λαϊκού τραγου-
διού Κώστας Μπαλαχούτης, αποκαλεί λαϊκό ήρωα, όχι μόνο για τη σταδιοδρομία του στο τραγούδι, αλλά και για τον αγώ-
να που έδωσε για να κερδίσει τη ζωή. Ο Μιχάλης Μενιδιά-
της ή κατά κόσμον Μιχάλης Καλογράνης, όπως και άλλοι 
ομότεχνοί του εκείνης της εποχής βγήκαν νικητές στην τα-
ραγμένη μεταπολεμική Ελλάδα, με αντίπαλο τη βιοπάλη, 
πριν αφιερωθούν, ολόψυχα, στην Τέχνη τους.  Σε αυτό ακρι-
βώς επικεντρώθηκε ο Χρήστος Μενιδιάτης, μιλώντας συγκι-
νημένος για τον καλλιτέχνη και οικογενειάρχη πατέρα του: 
Έφτασε στην κορυφή, ξεκινώντας από το μηδέν τόνισε χα-
ρακτηριστικά. Και δεν ήταν σχήμα λόγου, καθώς προέκυ-
πτε με το σαφέστερο τρόπο από το φωτογραφικό λεύκωμα 
του τραγουδιστή που προβαλλόταν κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης.  

Φωτογραφίες από την σκληρή αγροτική ζωή, στο φτω-
χικό της οικογένειάς του αλλά και το ξεκίνημα της καριέρας 
του, στην ταβέρνα του Γκίκα, εκεί όπου βρίσκεται το βυζα-
ντινό εκκλησάκι του Αη Γιάννη. Ταιριασμένες απόλυτα με 
φωτογραφίες που αποτύπωσαν τις μεγάλες στιγμές της κα-
ριέρας του, παρέα με τους σημαντικότερους ανθρώπους της 
Τέχνης, της Πολιτικής και της επιχειρηματικότητας. Σε μια 
από αυτές παρέα μα τον Κώστα Καραμανλή, που, όπως 
αποδείχθηκε δεν τον ξέχασε. Κάθισε στην πρώτη σειρά των 
καθισμάτων της Παλιάς Βουλής και χειροκρότησε αυθόρμητα τις κορυφαίες στιγμές της εκδήλωσης, στο πάνελ της οποία 
κάθισαν, εκτός από το συγγραφέα και το γιο του τραγουδιστή, ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιάνης, ο φίλος του και σολί-
στας του μπουζουκιού Θανάσης Πολυκανδριώτης και ο τραγουδιστής Γεράσιμος Ανδρεάτος. Λαμπερή, όπως πάντα, η 
παρουσιάστρια της εκδήλωσης Εύη Φραγκάκη, την έφερε άψογα σε πέρας.  Αλλά ο Καραμανλής δεν ήταν ο μόνος που 
θυμήθηκε το Μιχάλη Μενιδιάτη. Στην κατάμεστη αίθουσα βρέθηκαν ο μεγάλος Μίμης Πλέσσας, ο Γιώργος Μαργαρίτης, 
η Χαρούλα Λαμπράκη, ο Χρήστος Νικολόπουλος, αλλά και πολλές τραγουδίστριες από τη νεότερη γενιά, με κορυφαία 
τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Παρών και ο «καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης. Φυσικά από μια τέτοια εκδήλωση δεν θα 
μπορούσε να λείψει το Μενίδι. Έδωσε όντως δυναμικό «παρών». Με τους προβεβλημένους, όπως ο Δήμαρχος Γιάννης 
Κασσαβός, ο πρώην Υπουργός Ντίνος Βρεττός, ο πρώην Δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος, ο πρώην Περιφερειάρχης Γιάννης 
Λέκκας, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Βρεττός, ο επιλαχών Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Μί-
χας. Αλλά και με τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους, που τίμησαν το Μιχάλη Μενιδιάτη με τη φιλία τους και την οποία τους 
ανταπέδωσε πλουσιοπάροχα, με την καθημερινή παρέα και το χαρτάκι στα κεφενεία της Πλατείας, την οποία ουδέποτε 
αποχωρίστηκε. Δεν έλειψαν και τα γειτονικά Λιόσια, τα οποία τον τίμησαν και τον αγαπούν. Παρών ο Δήμαρχος Χρήστος 
Παππούς, ο οποίος έχει επίσης το προνόμιο να είναι φίλος του συγγραφέα του βιβλίου Κώστα Μπαλαχούτη και ο Γενικός 
Γραμματέας Αργύρης Αργυρόπουλος. Το καλύτερο στην εκδήλωση ήταν το φινάλε. Τα τρία τραγούδια σταθμοί στην κα-
ριέρα του Μιχάλη Μενιδιάτη, δηλαδή το «πετραδάκι-πετραδάκι» η «θητεία» και το «περιφρόνα με γλυκειά μου». Τα τρα-
γούδησε συγκινημένος και καταχειροκροτούμενος ο Χρήστος Μενιδιάτης. 

Αναδημοσίευση του  ρεπορτάζ  του Αργύρη Αργυρόπουλου,από την  Διαδικτυακή Εφημερίδα  http://menidiatis.blogspot.gr

Συνάντηση χορωδιών στο Πνευματικό Κέντρο 
Θρακομακεδόνων! Η χορωδία του Συλλόγου 
Γυναικών Θρακομακεδόνων και η χορωδία 
Κηφισιάς «1937», σε μια ξεχωριστή βραδιά, 
παρουσίασαν μοναδικές επιλογές του έντε-
χνου ελληνικού τραγουδιού, αριστοτεχνικά 
προσαρμοσμένες για χορωδία από τους μαέ-
στρους τους και με εξαιρετική συνοδία στο πιά-
νο. Πολλές Ευχαριστίες προς  τις προέδρους 
Τασούλα Στεφανάτου και Δέσποινα Βανταλή 
για την όμορφη παρουσίαση των τραγουδιών 
και τους χορωδούς για την άρτια εκτέλεση!
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι,
μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας,

για την απώλεια των αγαπημένων μας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
και  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ   ΦΩΤΟΥ

Σ.Σ.  Επίσης ευχαριστούμε θερμά όσους
κατέθεσαν Στέφανο στη Σορό τους

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, 
μας συμπαραστάθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο, 

στο βαρύ πένθος μας,  για την  χαμό
του  πολυαγαπημένου μας,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΠ.  ΝΙΚΑ
(ΜΙΖΑΣ) 

Επίσης ευχαριστούμε θερμά
όσους κατέθεσαν Στέφανο στη Σορό του

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

Με σεβασμό  και αξιοπρέπεια  στις  Αξέχαστες μνήμες

ΓΑΜΟΣ  

Ο  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ  του  ΑΪΣΑΜ   και της   
ΑΦΕΝΤΟΥΣΙΟ   το γένος  
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ   που γεννήθη-
κε στην ΑΘΗΝΑ  και  κατοικεί 
στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΘΗΝΑ  – 
ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚΑΡΑΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΙΔΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ του  ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ και της ΧΡΥΣΗΣ το 
γένος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜ-
ΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ -  ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ θα  έρθουν σε γάμο που 
θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ  
Ο  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ   ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΟΡΟΣ   του  ΜΥΡΩΝ   και 
της  ΕΥΜΟΡΦΙΛΗΣ  το γένος  
ΠΙΣΤΟΦΥΔΟΥ  που γεννή-
θηκε στο  ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑ-
ΖΑΚΣΤΑΝ   και  κατοικεί στον 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  
η    ΑΤΑΜΑΝΟΥ   ΝΑΤΑΛΙΑ    
του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   και της 
ΣΒΕΤΛΑΝΑ   το γένος   ΤΙΜΟ-
ΣΙΝΟΒΑ  που γεννήθηκε στο 
ΣΤΑΡΑΜΠΕΣΟΒΑ  – ΟΥΚΡΑ-
ΝΙΑΣ  και κατοικεί στα  ΑΝΩ  
ΛΙΟΣΙΑ  θα  έρθουν σε γάμο 
που θα γίνει στα  ΑΝΩ  ΛΙΟ-
ΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ  

Ο  ΚΟΛΟΒΟΣ  ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ   του  ΛΑ-
ΜΠΡΟΥ  και της  ΕΛΕΝΗΣ  
το γένος  ΚΑΛΑΒΡΙΑ   
που γεννήθηκε στα  ΝΕΑ  
ΛΙΟΣΙΑ (ΙΛΙΟΝ)   και  κα-
τοικεί στην ΑΘΗΝΑ και η 
ΚΟΥΡΕΜΕΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ 
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ  το γένος 
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ θα 
έρθουν σε γάμο που θα 
γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ  
Ο  ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ   ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ    του   ΜΙΧΑΗΛ   
και  της  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  το 
γένος   ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ   
που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ    και  κατοικεί στα ΜΕ-
ΛΙΣΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και  η 
ΣΑΡΙΔΑΚΗ  ΙΟΥΣΤΙΝΑ    
του  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ     
και της  ΣΕΒΑΣΤΗΣ   το γέ-
νος   ΚΑΡΛΑ   που γεννή-
θηκε στον   ΠΕΙΡΑΙΑ   και 
κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ   
θα  έρθουν σε γάμο που 
θα γίνει στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ  – 
ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ  

Ο  ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ   ΜΙΛΤΙΑ-
ΔΗΣ   του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   
και της  ΕΛΕΝΗΣ  το γένος  
ΜΗΤΣΟΥ   ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ  
που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ    και  κατοικεί στον ΚΟ-
ΡΥΔΑΛΛΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ   και  η 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑ-
ΡΙΑ   του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 
της  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  το γένος 
ΨΥΧΟΓΙΟΥ  που γεννήθηκε 
στο ΜΑΡΟΥΣΙ  – ΑΤΤΙΚΗΣ    
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
θα  έρθουν σε γάμο που θα 
γίνει στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ  

Ο  ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΙΛΤΙΑ-
ΔΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑΣ το γένος  ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ που γεννήθηκε στην  
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί  στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ και η ΣΤΕΡΓΙΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟ-
ΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΠΑΣΧΑ-
ΛΗ   και της ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ το 
γένος ΜΟΥΚΑΝΗ   που γεν-
νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ   και 
κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ   θα  
έρθουν σε γάμο που θα γί-
νει στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ  – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ  
Ο  ΧΑΤΖΗΣ   ΠΑΝΤΕΛΕΗ-
ΜΩΝ    του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
και της  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ   το γέ-
νος  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΠΡΑΝΗ  
που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ   και  κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η   ΤΑ-
ΚΑΤΣ    ΤΑΤΙΑΝΑ - ΚΛΑ-
ΟΥΝΤΙΑ   του  ΤΙΜΠΕΡΙΟΥ   
και της  ΝΤΟΡΙΚΑ  το γένος   
ΤΣΙΣΚΑ   που γεννήθηκε στη 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ  και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ -  ΑΤΤΙΚΗΣ   
θα  έρθουν σε γάμο που θα 
γίνει στις   ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 750  τ.μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγγελματι-
κός χώρος 750  τ.μ. υπόγειο, 
ισόγειο και 1ος όροφος, κα-
τάλληλος  για Οίκος Ευγηρίας,  
Εργαστήρια διάφορα,  Εκθεσι-
ακός και αποθηκευτικός,  κλπ. 
στο κέντρο του Μενιδίου, οδός 
Χρ. Δέδε και Θεμ. Βαρελά. 
Τηλ. 210 2468004 και 210 
2465043. 5Δ170

Σε ιδιωτικό Κολυμβητήριο,  
στις  Αχαρνές,  άτομα για Γραμ-
ματεία και Γυμναστές με πτυχίο 
Ναυαγοσωστικής    για   Baby   
swimming,  aqua,  Αερόμπικ  

και  επίβλεψη πισίνας, τις απο-
γευματινές ώρες.  Τηλ. 2130 

443971 και 6946 121122. 2Δ167 

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ(Νέο Κατάστημα)

Εθνικής Αντιστάσεως 40 (Δίπλα από το παλιό Νεκροταφείο) • Τηλ. 6987 464089
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ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  -   ΑΧΑΡΝΩΝ 

Οδός Αγίου Διονυσίου 53  και  Κωστή Βαρελά – Αχαρνές   Τ.Κ. 13672
e-mail :  agiosdionysios@gmail.com  -  Τηλ 2102463144

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Μετ’ αγάπης Χριστού Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Αναστάσιος Σαργέντης Εφημέριος Ιερού Ναού

Κυριακή των Βαΐων  09-04-2017
Πρωί:  Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7:00 π.μ.

Απόγευμα: Η Ακολουθία του Νυμφίου στις 7:00 μ.μ.

Είναι η τελευταία ημέρα της Μ. Σαρακοστής και 
η πρώτη της Μ. Εβδομάδας. Εορτάζουμε τη 
θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσό-
λυμα. Επειδή οι νεαροί Ιουδαίοι αυτή τη μέρα 
υποδέχθηκαν τον Χριστό με κλαδιά φοινικιάς 
(βάγια), ονομάστηκε Κυριακή των Βαΐων. Γι’ 
αυτό τον λόγο στολίζουμε κι εμείς σήμερα τις 
εκκλησίες μας με κλαδιά δένδρων και λουλούδια. 

Μεγάλη Δευτέρα  10-04-2017
Απόγευμα :  η Ακολουθία Β  ́Νυμφίου στις 7:00 μ.μ.

Τη Μεγάλη Τρίτη «μνείαν ποιούμεθα» των πα-
ραβολών (α) των Δέκα Παρθένων και (β) των 
Ταλάντων.
Από τις Δέκα Παρθένες (Ματθ. κε’ 1-13) οι πέ-
ντε ήταν φρόνιμες, γι’ αυτό αξιώθηκαν να συμ-
μετάσχουν στη χαρά του γάμου που ήταν κα-
λεσμένες. Η παραβολή αυτή μας διδάσκει την 
εγρήγορση, τη διαρκή νήψη για τη συνάντηση του Νυμφίου Χριστού και  τη 
μέλλουσα κρίση. 

Μεγάλη Τρίτη  11-04-2017
Απόγευμα :  Ακολουθία Γ  ́Νυμφίου στις 7:00 μ.μ.

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην πόρ-
νη γυναίκα (Ματθ. κστ’ 6-16), η οποία μετανιω-
μένη άλειψε με μύρο από ευγνωμοσύνη τα πό-
δια του Κυρίου και έλαβε την άφεση των αμαρ-
τιών της, γιατί «ηγάπησε πολύ». Ξεχωρίζει το 
περίφημο τροπάριο (δοξαστικό των αποστί-
χων) της υμνογράφου Αγίας Κασσιανής, το 
οποίο εκφράζει τη θερμή μετάνοια της αμαρτωλού. 

Μεγάλη Τετάρτη  12 – 04-2017
Απόγευμα:  Το Ιερό Μυστήριο του Ευχελαί-
ου στις 03:30 μ.μ  και η Ακολουθία του Ιερού 
Νιπτήρος στις 7:00 μ.μ.
Τη Μεγάλη Πέμπτη μνημονεύουμε τέσσερα γε-
γονότα:
(α) Τον ιερό Νιπτήρα, το πλύσιμο δηλαδή των 
ποδιών των μαθητών από τον Κύριο, διδάσκο-
ντας εμπράκτως την εφαρμογή του «ο πρώτος ουν υμών έστω πάντων διά-
κονος».
(β) Τον Μυστικό Δείπνο, στη διάρκεια του οποίου παραδόθηκε το Μυστήριο 
της Θείας Ευχαριστίας.
(γ) Την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου στο όρος των Ελαιών, στην οποία 
προσεύχεται για την ενότητα των πιστών.                     
(δ) Τέλος, την προδοσία του Ιούδα, η οποία σηματοδοτεί την αρχή του θείου 
Πάθους, ενώ η θεία αγάπη αντιπαραβάλλεται με την ανθρώπινη αδυναμία.

Μεγάλη Πέμπτη  13-04-2017
Πρωί :Ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία του 
Μεγάλου Βασιλείου στις 8:00 π.μ. ιεροργού-
ντος  του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτη  μας  
κ.κ. Αθηναγόρα.
Απόγευμα : Η Ακολουθία των παθών του Κυ-
ρίου (12 ευαγγέλια) στις 6:30 μ.μ.

Θυμόμαστε και βιώνουμε τα άγια και σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου 
και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού: τους εμπτυσμούς, τα μαστιγώμα-
τα, τις κοροϊδίες, τους εξευτελισμούς, το αγκάθινο στεφάνι, τα ραπίσματα, τα 
κολαφίσματα, τις ύβρεις, τους γέλωτες, την πορφυρή χλαίνα, τον κάλαμο, 
τον σπόγγο, το όξος, τους ύλους, τη λόγχη και κυρίως τη Σταύρωση και τον 
θάνατό Του. 

Μεγάλη Παρασκευή   14-04-2017
Πρωί: Οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες  στις 8:00 π.μ.
Η Αποκαθήλωση Του Εσταυρωμένου στις 10:00 π.μ.
Απόγευμα: Ο Επιτάφιος Θρήνος 7:00 μ.μ.
Τα εγκώμια της Ταφής στις 8:00 μ.μ.  και ακολουθεί η 

έξοδος Ιερού Επιτάφιου 
Η Εκκλησία διά της υμνωδίας της εκφράζει την 
έκπληξή της μπροστά στο παράδοξο της ταφής 
του Θεού και ταυτόχρονα τη βεβαιότητά της 
πως «τούτο Σάββατόν εστί το υπερευλογημέ-
νον, εν ω Χριστός αφυπνώσας αναστήσεται τρι-
ήμερος». Ψάλλονται τα Εγκώμια και τελείται πε-
ριφορά του Επιταφίου. 

Μέγα Σάββατο  15-04-2017
Πρωί :  Ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία 
του Μεγάλου Βασιλείου στις 8:00 π.μ.
Είσοδος του Αγίου Φωτός από την Αγία Πόλη 
Ιερουσαλήμ στις 10:30 μ.μ.  
11Η  ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ: Κοδωνοκρουσίες , ο Κανό-
νας και το Αναστάσιμο Μήνυμα του Επισκόπου 
μας . 
12Η Νυκτερινή: Η ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ 
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.  Ο Αναστάσιμος Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Ιε-
ρού Χρυσοστόμου.                             
Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί τελείται η λεγόμενη «Πρώτη Ανάσταση», δη-
λαδή ο εσπερινός της Αναστάσεως με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βα-
σιλείου. Το βράδυ του Μ. Σαββάτου γύρω στα μεσάνυχτα εορτάζουμε τη ζω-
φόρο Ανάσταση του Κυρίου μας, την ήττα του θανάτου και της φθοράς και 
την αφή του Αγίου Φωτός στον κόσμο από τον Πανάγιο Τάφο.

Κυριακή του Πάσχα -  (ΛΑΜΠΡΗ) 16-04-2017
Ο Εσπερινός της Αγάπης στις 11:00 π.μ.
Η λέξη «Πάσχα» σημαίνει πέρασμα, διάβαση.  Η 
γιορτή της Διάβασης (Πάσχα) ήταν για τους Εβραί-
ους η ετήσια ανάμνηση όλης της ιστορίας της σω-
τηρίας τους, η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, 
το πέρασμα από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων στην 
ελευθερία.  Για τους Χριστιανούς εορτάζεται η 
Ανάσταση του Σωτήρα Ιησού Χριστού, το πέρασμα από τη φθορά στην αφθαρ-
σία, από το σκοτάδι στο φως, από τον πόνο στη χαρά, από τον θάνατο στη ζωή.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
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    9/4/2017   ΚΥΡΙΑΚΗ l ΔΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  Δεκελεί-
ας 90.  ΤΗΛ. 210 2477724
10/4/2017  ΔΕΥΤΕΡΑ l ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ Πάρνηθος 102. 
ΤΗΛ. 210 2476440
11/4/2017  ΤΡΙΤΗ l ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  Αριστοτέλους 
200-202.  ΤΗΛ. 210 2477292
12/4/2017  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  Μπόσκιζας 13. 
ΤΗΛ. 210 2444418
13/4/2017  ΠΕΜΠΤΗ l ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥΛΑ  Φιλ/φείας 
203 Κ. Μύλος. ΤΗΛ. 210 2385253
14/4/2017  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΒΑΡΔΑ-ΔΕΔΕ ΕΙΡΗΝΗ  Αγ. Τριάδος 
1. ΤΗΛ. 210 2440487
15/4/2017  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ  Φιλαδελφείας 
41. ΤΗΛ. 210 2448787
16/4/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Πάρνη-

θος 121. ΤΗΛ. 210 2465660
17/4/2017  ΔΕΥΤΕΡΑ l ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  Λ. Θρακο-
μακεδόνων 22. ΤΗΛ. 210 2466608
18/4/2017  ΤΡΙΤΗ l ΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ   Παρνηθος 95.  
ΤΗΛ. 210 2445975
19/4/2017  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Αγίας Τριάδας 
75. ΤΗΛ. 210 2442655
20/4/2017   ΠΕΜΠΤΗ l ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ Πα-
γκάλου 18. ΤΗΛ. 210 2404494
21/ 4/2017  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ   Εθν. Αντι-
στάσεως 117. ΤΗΛ. 210 2442311
22/4/2017   ΣΑΒΒΑΤΟ l ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ  Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 
210 2464914
23/4/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρ-
νηθος 102. ΤΗΛ. 210 2476440

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγγελματικός χώρος 1ου ορόφου στην οδό Θηβαί-
ου, απέναντι από την ΔΥΟ Αχαρνών, κατάλληλο για  Γραφεία, Ιατρεία 
κλπ. Τηλ. 210 2463357, 4Δ167

 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 οικόπεδο 625 τ.μ. 
περιφραγμένο και ενταγμένο στο υπό  ανάρτηση Σχεδίου.  Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.  
6944  948804 και 210 8652667. 4Δ167.
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ δενδρίλια σε ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνοι και άποροι)βερυ-
κοκιές,  μουσμουλιές, συκιές, Δαμασκηνιές, Ροδιές. Τηλ. 6976 836287. 5Δ168 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Κτήμα 330 τ.μ. στο προσχέδιο, παραπλεύρως Αγίου Διονυσί-
ου σε τιμή ευκαιρίας . Τηλ. 6977 939871. 4Δ169

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε μα-
θητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 6972 
601252. 4Δ167.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει  μαθήματα σε μαθητές Γυμνα-
σίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10Δ172
KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστημίου, με μετα-
πτυχιακές σπουδές και πολύ μεγάλη εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα για όλα τα επίπεδα(PROFICIENCY,LOWER,TOEFL,TOEΙC,JMB,ΚΡΑΤΙ
ΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, CITY &GUILDS, ETC.)Ειδικά μαθήματα για 
μαθητές, υποψηφίους Αγγλικής Φιλολογίας, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού, Σχολών Ξεναγών κ.α., υποψηφίους Πανεπιστημίων εξωτερικού, ερ-

γαζομένους  και   επαγγελματίες,  εμπορική αλληλογραφία, ορολογία. 
Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία. Τηλ. 6937 855982. 5Δ166
ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαθηματικών παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθη-
τές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου σε χαμηλές τιμές. Η αμοιβή καθορί-
ζεται σε συμφωνία με τους κηδεμόνες των μαθητών και εφόσον εξακρι-
βωθεί πρόοδος στην επίδοση, στα αντίστοιχα μαθήματα του σχολείου 
που φοιτούν. Η διδασκαλία υποστηρίζεται και με την βοήθεια κατάλλη-
λου εκπαιδευτικού λογισμικού, έντυπων και ηλεκτρονικών σημειώσε-
ων. Τηλέφωνο: 6946947721 Ώρες επικοινωνίας 5-8 μ.μ. 5Δ166
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  Φυσική – Χημεία , παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια 
30ετούς πείρας . Τιμές προσιτές. Τηλ. 210 2319153  και 6988 935604. 
4Δ169.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 140 τ.μ. , ισόγειο με αυλή και ρεύμα βιομηχανικό. 
Κατάλληλο για Βιοτεχνία ή Αποθηκευτικό χώρο, στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 
6937 434508. 7Δ172
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστημα 550 τ.μ. (υπόγειο, ισόγειο και πατάρι) επί της Λε-
ωφ. Αθηνών, πλησίον Κεντρικής πλατείας. Τηλ.  210 2402579 και 6945 
383667. 6Δ170
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα  83 τ.μ.  κατάλληλο για 
αποθηκευτικό χώρο στο  κεντρικό Μενίδι. Τηλ.  210 
2402579 και 697 8069033. 6Δ170
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέρισμα δυάρι  45 τ.μ.  επί της οδού Θεοφράστου, Κεντρι-
κό Μενίδι.  Τηλ.  210 2402579 και 697 8069033. 6Δ170

 ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΔΑ  αναλαμβάνει ως εξωτερική  υπηρεσία,  την φροντίδα σπιτιών, 
ηλικιωμένων ή παιδιών. Τηλ.  6934 139200. 4Δ166
ΜΟΔΙΣΤΡΑ  με μεγάλη εμπειρία, αναλαμβάνει Ραψίματα από την αρχή και 
επιδιορθώσεις  ρούχων. Τηλ. 210 2461482. 6Δ167.

Κυρία Ελληνίδα 50 ετών, ζητά εργασία και αναλαμβάνει την φροντίδα παι-
διών ή ηλικιωμένων, καθάρισμα σπιτιού, σιδέρωμα, ως εξωτερική. Τηλ. 
6982020683. 4Δ167.

 Ζητά την  Βοήθεια μας 
Οικογένεια τρίτεκνη,  που διαμένει  στην οδό  Ηρώων Πολυτεχνείου 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
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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

Ειδικευµένος
στην Παιδο-

οφθαλµολογία
Πιστοποιηµένος 
για ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

Τηλ.:  210 2401086 • 210 2405884 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

∆ΗΜΑΚΟΥ 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



Θερµές  Ευχέςγια καλό Πάσχα.
Χριστός Ανέστη
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