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

Παναγιώτης Γρηγοριάδης: 
Οι Αχαρνές δε µπορούν 
να διασύρονται από επιτήδειους 
και ανεύθυνους που λοιδορούν
σε βάρος των πολιτών

 

Υ στερα από την υπογραφή της Προγραµµατικής σύµ-
βασης από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσα-
βό και την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα ∆ούρου, 

τον προσεχή Ιούνιο θα πραγµατοποιηθεί η ∆ηµοπράτηση 
του Έργου. 
Το έργο αφορά την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων 
στην περιοχή της Λυκότρυπας ανατολικά της οδού Φιλαδελφείας 
(µέχρι ρέµατος Αχαρνών) συνολικού προϋπολογισµού 1,825 εκ. ευ-
ρώ.
Η περίληψη της ∆ιακήρυξης έχει δηµοσιευτεί στις εφηµερίδες και εί-
ναι διαθέσιµη και στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
προκύπτει από το έγγραφο 99002/2231.οικ στις 15/5/2017 της Περι-
φέρειας Αττικής. 

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΣΑΒΟΥ

ΣΕΛ. 3

∆ηµοπρατείται  η αποχέτευση 
   στον Κόκκινο Μύλο 

Σε φόβο και τρόµο των Αχαρνών έχουν αναδειχθεί τα µέλη 
σπείρας ανηλίκων µε 400 επιθέσεις και 20 συλλήψεις, διεκ-
δικώντας τον τίτλο της πιο αποτελεσµατικής εγκληµατικής 
οµάδας κακοποιών µε τα περισσότερα θύµατα στην Αττική. 
Aναδηµοσιεύουµε την αυτοψία του που δηµοσιεύτηκε την 
Κυριακή 7 Μαϊου στη Realnews. Αν υπήρχε πρωτάθληµα 
κακοποιών, αυτή η συµµορία θα το είχε κατακτήσει µε µεγά-
λη άνεση. Ούτε µία, ούτε δύο αλλά πάνω από…400 (!) κλο-
πές και ληστείες αποδίσονται στα µέλη της σπείρας. Το στοι-
χείο, όµως, που κάνει ακόµα πιο εντυπωσιακή τη συγκεκρι-
µένη οµάδα αφορά στα µέλη της σπείρας.  Η συντριπτική 
τους πλειονότητά τους είναι ανήλικοι και έχουν ως ορµητή-
ριο τον καταυλισµό ΡΟΜΑ  Αγ. Σωτήρα Αχαρνών.

«Κάναµε τα σπίτια µας φρούρια...» 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτική βούληση και
συγκεκριµένος σχεδιασµός 
 για την εµπέδωση
της ασφάλειας των πολιτών.

ΣΕΛ. 6
ΣΕΛ. 8

Άρθρο
Νίκου Σοφιανού

Προ των ευθυνών τους, θέτει, τους ιθύνοντες 
και τους υποστηρικτές τους,  για τη σηµερινή 
τραγική κατάσταση του ∆ήµου Αχαρνών,  
ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης, επικεφαλής της 
δηµοτικής  παράταξης «Νέα ∆ύναµη». 

Ολόκληρο το ∆ελτίο Τύπου στη σελίδα  5

Εργασίες πεζοδρόµησης στην
οδό Λιοσίων και Αρχαίου Θεάτρου
Σε εργασίες πεζοδρόµησης και δια-
µόρφωσης χώρων στάθµευσης, 
προχώρησε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών 
στην συµβολή των οδών Λιοσίων 
και Αρχαίου Θεάτρου. 
Οι εργασίες που πραγµατοποιήθη-
καν είναι η αντικατάσταση σε σπα-
σµένες πλάκες πεζοδροµίου, η δια-
πλάτυνση του πεζοδροµίου και η 
διαµόρφωση χώρων στάθµευσης 
(εσοχών). 
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Σύµβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 697 2426684

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

∆ιαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 
Φιλική συµµετοχή: Νίκος Παπαζίσιµος, Νίκος Κακογιάννης  

∆ηµιουργικό: Γιάννης Νιώρας  
Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου ● 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.
∆ωρεάν µόνο οι σύντοµες ειδήσεις.

Ετήσιες Συνδροµές: 
Ιδιώτες: 25 € ● Σύλλογοι: 50 € ● ∆ήµοι: 10 0 €

Λογ. κατάθεσης: 569 - 002101- 034648 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 
και 091/965594 - 89 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σηµεία ∆ιανοµής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - ∆ηµαρχείο - 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 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

 Ο πολιτικός αµοραλισµός, δηλαδή η ανηθικότητα και ατιµία, συ-
ντηρεί την εξουσία και αυτή µε την σειρά της την διαπλοκή και την 

παραγωγή πλούτου. Ούτε η αρχοµανία έχει µέτρο, ούτε η απληστία µας 
έχει µέτρο. Αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι ένα δυσεπίλυτο βι-
ολογικό πρόβληµα. Γεννιέται από την φύση µας. Χρειάζεται να νοµοθε-
τήσουµε όρια και κανόνες. Πολύ δύσκολη υπόθεση.
 Οι αριστεροί  µε την ιδεολογία τους θέ-

λουν το σύνολο του λαού να είναι φτω-
χοποιηµένο και εξαρτώµενο και η νοµενκλα-
τούρα, δηλαδή η εξουσία να νέµεται τον κό-
πο και τους πόρους  της χώρας. Αυτό το µο-
ντέλο δοκιµάστηκε, και αυτοκαταργήθηκε 
σαν µη πρακτικό εδώ και εκατό χρόνια. Γιατί 
να πιστέψω κάποιον που µου λέει ότι εγώ 
µπορώ να αναστήσω δεινόσαυρους. Άλλο 
πράγµα είναι να πει ο κάθε ένας µας ότι εγώ 
δεν δέχοµαι την εκµετάλλευση και άλλο να 
καπηλεύεσαι αυτό το γεγονός για να κερδί-
σεις την εξουσία. 

Με την φορολογική νοµοθεσία που πέρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Τράµπ, σε δύο µε τρία χρόνια, ένα δολάριο ΗΠΑ θα ισούται µε ένα 

και µισό ευρώ. Αυτό θα ευνοήσει τους Έλληνες πλοιοκτήτες και εξαγω-
γείς µας, προς τις ΗΠΑ. Τα Αµερικάνικα κερδοσκοπικά Φάνς, οι επενδυ-
τικές εταιρείες, θα φύγουν από την Ευρώπη και θα συγκεντρωθούν στην 
Νέα Υόρκη. Η Ευρώπη θα στεγνώσει από µετρητά, µε όλες τις κοινωνι-
κές συνέπειες. 

Αυτό που µε ενθουσιάζει και το απολαµβάνω, είναι να 
ακούω νεανικές φωνές από αγόρια και κορίτσια, που εί-

ναι γεµάτα ενθουσιασµό για δράση και ζωή. Αυτό µου δίνει την 
βεβαιότητα ότι όλοι οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, δεν θα χα-
θούµε, αλλά θα επιβιώσουµε γιατί πιστεύουµε ότι το χάρισµα 
της ζωής είναι πολύτιµο και ανεκτίµητο.

Είναι θλιβερό γεγονός, να βλέπεις τους πολιτικούς µας, να αγωνί-
ζονται να γίνουν ένα. Ενώ γεννήθηκαν µηδέν, χρησιµοποιώντας 

παλαιές και ξεπερασµένες µεθόδους    για να κερδίσουν οπαδούς για µια 
ενδεχόµενη εκλογή. Ο ένας γεννιέται µε χάρισµα της µητέρας φύσης που 
δεν το δίνει σε όλους µας, αλλά σε αυτούς που η πρόνοια τους προορί-
ζει για ηγέτες µας, για την συνέχεια της ζωής επάνω στον πλανήτη µας.

Τους ανθρώπους µπορούµε να τους θέ-
σουµε σε τρεις βαθµίδες. Στην χαµηλή, 

στην µέση και στην υψηλή νοηµοσύνη. Αυτό 
δεν εξαρτάται από πόσα γράµµατα έµαθε ο κά-
θε ένας µας. Είναι καθαρά δουλειά της µητέ-
ρας φύσης µε τις δικές της διεργασίες. Ένα 
παρθένο πεδίο έρευνας και γνώσης.

Η αλήθεια και η πραγµατικότητα είναι, ότι, η γη 
µας τραβάει προς τα κάτω και όχι προς τα επά-

νω. Πιο σωστό είναι να κάνουµε ένα ευρύχωρο σπί-
τι κάτω από τη γη, παρά να προσπαθούµε να ανέ-
βουµε στον ουρανό. Να βγάζουν ένα µεροκάµατο 
και οι µαρµαράδες, όχι µόνο οι παπάδες. Ο ήλιος 

βγαίνει για όλους µας, όχι µόνο για µερικούς µονοφαγάδες. Είναι άδικο.
Όλοι το ίδιο είµαστε σε τούτο τον κοσµάκη. Όµως αγωνι-
ζόµαστε µε το εγώ µας, να αποδείξουµε ότι εµείς είµαστε 

κάτι παραπάνω. Η πραγµατικότητα είναι ότι όλοι είµαστε, εγω-
ιστές, υποκριτές, λαµόγια, µονοφαγάδες, άπληστοι,  αρχαιοµα-
νείς, εξουσιοµανείς και προσπαθούµε να κρύψουµε τα πάθη 
µας µε διάφορα προσχήµατα και νοµικές διαδικασίες. Η εντιµό-
τητα καθαρίζει, ξεπλένει, την βρώµικη ψυχή µας. 

Εξουσία  χωρίς διαπλοκή δεν µπορεί να σταθεί.  Και πλούτος χω-
ρίς την εύνοια της εξουσίας δεν µπορεί να παραχθεί. Η εξουσία κλέ-

βει την ψήφο µας µε τον λαϊκισµό και η διαπλοκή, το δηµόσιο χρήµα, δη-
λαδή τον κόπο µας. Μετά την αποµάκρυνση από το ταµείο, ουδέν λάθος 
αναγνωρίζεται.  

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»

Εγκρίθηκε από τη Βουλή όπως αναµενόταν, το πολυνοµο-
σχέδιο µε τα µέτρα και τα αντίµετρα. Ψήφισαν συνολικά 
281 βουλευτές. Επί της αρχής, το νοµοσχέδιο έλαβε 153 

«ναι» από τους βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και 128 «όχι» 
από την αντιπολίτευση (Νέα ∆ηµοκρατία, ∆ηµοκρατική Συµπα-
ράταξη, ΚΚΕ, Ποτάµι και Ένωση Κεντρώων). Η Χρυσή Αυγή απεί-
χε από την ψηφοφορία. Μοναδική «παραφωνία» από το ΣΥΡΙΖΑ 
η Τ. Χριστοδουλοπούλου η οποία δεν ψήφισε το άρθρο 56 για 
την ιδιωτική εκπαίδευση (δήλωσε «παρών»).

Μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθη-
νών, στη δηµοσιότητα έδωσε η αστυνοµία τα στοιχεία 70χρο-
νου που συνελήφθη στις 30-4-2017 στην περιοχή του Κόκκι-

νου Μύλου.   Πρόκειται για τον απόστρατο αξιωµατικό  της Αεροπο-
ρίας, ενεργό µέλος της ΝΟ∆Ε Βόρειας Αττικής και µέλος του συµβου-
λίου της Νέας ∆ηµοκρατίας κέντρου Μενιδίου, Παναγιώτης 
Λουµάκος από τις Αχαρνές που βίαζε την ΑΜΕΑ ανιψιά του κόρη της 
αδελφής του. Σε βάρος του, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις 
του βιασµού κατ’ εξακολούθηση, της αιµοµιξίας κατ’ εξακολούθηση 
και της παράνοµης κατοχής όπλων και πυροµαχικών...

Σε Μενίδι, ΚΑΠΟΤΑ, Ασπρόπυργο και Καλλιθέα, µετά από  
ευρείας κλίµακας, αστυνοµική επιχείρηση για τον εντοπι-
σµό και την σύλληψη των µελών της σπείρας, γνωστής και 

ως ληστές των χρηµατοκιβωτίων. Συνελήφθησαν 14 οµογενείς 
από Ανατολικές χώρες, και  υπήκοος Αλβανίας, µεταξύ των οποί-
ων βρίσκονται και τα τέσσερα αρχηγικά µέλη της οργάνωσης. Εξι-
χνιάσθηκαν περισσότερες από 100 ληστείες και διαρρήξεις σε βά-
ρος εταιρειών και οικιών.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν µετά τις απολογίες τους 14 από 
τους 15 κατηγορούµενους που φέρονται να εµπλέκονται στη 
συµµορία των ληστών που έκλεβαν χρηµατοκιβώτια. Ένας 

κατηγορούµενος αφέθηκε ελεύθερος µε περιοριστικούς όρους.
Στις 26 Μαΐου 2017 ανοίγει τις πύλες της η Ανθοκοµική Έκ-
θεση Αχαρνών, η οποία θα λειτουργήσει έως τις 4 Ιουνίου 
2017 στην πλατεία Αριστοτέλους στους Θρακοµακεδόνες. 

Η γιορτή του Περιβάλλοντος στον ∆ήµο Αχαρνών θα φιλοξενή-
σει και φέτος δεκάδες εκθέτες από το χώρο της ανθοκαλλιέργει-
ας και της ανθοκοµίας, καθώς και πλήθος πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων που θα πραγµατοποιηθούν στο Ανοιχτό Θέατρο στην πλα-

τεία Αριστοτέλους. Τα εγκαίνια της Ανθοκοµικής Έκθεσης Αχαρ-
νών θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 στις 
20:00. 

Στο δεκαήµερο λειτουργίας της, η Ανθοκοµική Έκθεση Αχαρ-
νών θα φιλοξενήσει, δεκάδες είδη φυτών και είδη κήπου, οι 
επισκέπτες θα µπορούν να λάβουν χρήσιµες συµβουλές κη-

πουρικής και προστασίας των φυτών, ενώ στις πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις περιλαµβάνονται, παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες, χορευτικά και αθλητικά δρώµενα. Η φετινή έκθεση είναι 
αφιερωµένη στην φιλοζωία µε την πραγµατοποίηση ανάλογων εκ-
δηλώσεων και δράσεων.  

Έκθεση Ζωγραφικής  Τµηµάτων της ∆ΗΚΕΑ,   θα γίνει  από 
24  έως  27 Μαΐου 2017 και ώρες 18:00 µε 20:30  στην Αί-
θουσα Εκθέσεων του ∆ήµου Αχαρνών.Τα εγκαίνια της Έκ-

θεσης θα πραγµατοποιηθούν 24-5-2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
20:00. 

Εορταστικές Θρησκευτικές  και χορευτικές εκδηλώσεις θα  γί-
νουν µε αφορµή την γιορτή των Αγίων ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 
στις 20 MAH 2017 που θα γίνουν στο προαύλιο του Ιερού Να-

ού των Αγίων: Κωνσταντίνου & Ελένης στον Κόκκινο Μύλο. Μετά 
την λιτάνευση της εικόνας στις 10:00 µµ ο Λαογραφικός χορευτικός 
Σύλλογος Αχαρνών  «Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ» µε τα χορευτικά τµή-
µατα του θα παρουσιάσει ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.  Συ-
ντονίζει  η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ.

Μαθήµατα τέλος  για τους µαθητές του Λυκείου ενώ οι υπο-
ψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων µπαίνουν στην τε-
λική ευθεία , καθώς ξεκινάει η δίµηνη εξεταστική κούρσα 

που περιλαµβάνει απολυτήριες εξετάσεις πανελλαδικές εξετάσεις 
στα λύκεια και προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους 
µαθητές γυµνασίων.  Φέτος, οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τις 
70.726 θέσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εκ των οποίων οι 
43.758 είναι στα πανεπιστήµια και οι 26.968 στα ΤΕΙ.

Τα µαθήµατα στα λύκεια  τελειώσουν  και οι απολυτή-
ριες εξετάσεις, που φέτος προηγούνται των Πανελλαδι-
κών, θα διεξαχθούν έως και τις 26 Μαΐου, ενώ οι προ-

αγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν µεταξύ 11 Μαΐου και 2 Ιου-
νίου. Στις 6 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 
στα ΕΠΑΛ και µία ηµέρα µετά στις 7 Ιουνίου θα αρχίσουν οι 

Πανελλαδικές Εξετάσεις για του υποψηφίους των Γενικών Λυ-
κείων.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διαρκέσουν από τις 7 έως και 
τις 19 Ιουνίου, ενώ για τα ΕΠΑΛ, από τις 6 έως τις 21 Ιουνί-
ου. Οι εξετάσεις των ειδικών µαθηµάτων θα διεξαχθούν µε-

ταξύ 22 και 30 Ιουνίου, ενώ οι πρακτικές δοκιµασίες, µεταξύ 20 και 
30 Ιουνίου. Τα αποτελέσµατα των Πανελλαδικών αναµένεται να 
ανακοινωθούν περί τα τέλη Ιουνίου.

Η  ΠΟΕ – ΟΤΑ αποφάσισε,  48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ για το σύνολο των 
εργαζοµένωνστην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ∆ευτέρα και Τρί-
τη, 22 και 23 Μαΐου 2017, αντίστοιχα.
Σχόλιο θαµώνα της πλατείας: «Είναι να απορεί κανείς τελι-
κά… Τώρα ανακάλυψαν τα πρώην στελέχη της διοίκησης 
Κασσαβού την ακαταλληλότητά του και ξεχύθηκαν στην 

πλατεία να την καταγγείλουν µοιράζοντας «προφορικά ψηφοδέλ-
τια» µε επικεφαλής τους ίδιους!»

«Τα «Ανοιχτά ∆εδοµένα» ζήτησε από την Ελληνική Αστυνοµία 
να επιστρατευτούν στη µάχη κατά της εγκληµατικότητας, ο υπο-
ψήφιος βουλευτής Αττικής µε το ΠΑΣΟΚ - ∆Η.ΣΥ. Σπύρος Βρετ-

τός . Στην επιστολή του επεσήµανε την ανάγκη δηµοσιοποίησης των  
στατιστικών στοιχείων σε  επίπεδο Αστυνοµικού Τµήµατος και όχι µό-
νο Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης (ΓΑ∆Α), ώστε να µπορούν οι το-
πικές κοινωνίες να παρακολουθούν και να συµµετέχουν στις προσπά-
θειες  µείωσης της εγκληµατικότητας χωρίς να δηµιουργούνται περιο-
χές συσσώρευσης της εγκληµατικής δράσης («γκέτο»-«άβατο» κ.α.)»

Ανακοινώθηκαν οι ηµεροµηνίες πληρωµής για τις συντά-
ξεις Ιουνίου 2017 για όλα τα ταµεία.  Το ∆ηµόσιο και το ΙΚΑ 
θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη, 30 Μαΐου 2017. Ο 

ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέµπτη, 1 Ιου-
νίου 2017. Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την 
Τρίτη, 30 Μαΐου 2017. Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συ-
ντάξεις την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017. Τα υπόλοιπα Ταµεία του 
Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη, 
30 Μαΐου 2017.

Προσκλητήριο» σε 6.500 άντρες και γυναίκες που επιθυµούν 
να καταταγούν ως Επαγγελµατίες Οπλίτες σε επιχειρησιακές ει-
δικότητες του Στρατού Ξηράς, της Πολεµικής Αεροπορίας και 

του Πολεµικού Ναυτικού, θα απευθύνει τις επόµενες ηµέρες το υπουρ-
γείο Εθνικής Άµυνας. 6.500 ΕΠ.ΟΠ. σε ΓΕΣ – ΓΕΑ – ΓΕΝ. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες τού «Εργασία», η προκήρυξη για την πρόσληψη περί-
που 2.500 ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς θα βγει «στον αέρα» µέχρι τα τέ-
λη Μαΐου (καθώς έχει εκδοθεί ΚΥΑ πριν από το Πάσχα), ενώ θα ακο-
λουθήσουν οι προκηρύξεις 2.000 ΕΠΟΠ στο Ναυτικό και 2.000 ΕΠΟΠ 
στην Αεροπορία περί τα µέσα Ιουνίου.

 Πέραν από τους φάρους 
της ναυσιπλοΐας, που είναι 
άκρως απαραίτητοι για την 

πορεία των πλοίων, ο κάθε ένας 
µας πρέπει να ψάξει για έναν πνευ-
µατικό φάρο, ώστε να τον καθοδη-
γεί για να µην πέσει στα βράχια της 
καθηµερινής µας ζωής. Προς τι  ο 
πλούτος, όταν µέρα µε την ηµέρα 
σβήνεις και χάνεσαι. 
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ΧΡΟΝΙΑ

Λύση στο πρόβληµα αποχέτευσης
στον Κόκκινο Μύλο από την ∆ιοίκηση Κασσαβού

∆ηµοπρατε ίται η αποχέτευση στον Κόκκινο Μύλο 
Y στερα από την υπογραφή της Προ-

γραµµατικής σύµβασης από τον ∆ή-
µαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και 

την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα ∆ούρου, 
τον προσεχή Ιούνιο θα πραγµατοποιηθεί η ∆η-
µοπράτηση του Έργου. 

Το έργο αφορά την κατασκευή αγωγών 
αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της Λυ-
κότρυπας ανατολικά της οδού Φιλαδελφείας 
(µέχρι ρέµατος Αχαρνών) συνολικού προϋπο-
λογισµού 1,825 εκ. ευρώ.

Η περίληψη της ∆ιακήρυξης έχει δηµοσιευ-
τεί στις εφηµερίδες και είναι διαθέσιµη και στην 
Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, όπως προ-
κύπτει από το έγγραφο 99002/2231.οικ στις 
15/5/2017 της Περιφέρειας Αττικής. Η ∆ιοίκηση 
Κασσαβού δίνει λύση σε ένα στο χρόνιο και δί-
καιο αίτηµα των κατοίκων του Κόκκινου Μύ-

λου να συνδεθούν µε το δίκτυο αποχέτευσης, 
ξεπερνώντας γραφειοκρατικά, τεχνικά και οικο-
νοµικά προβλήµατα και τηρώντας στο ακέραιο 
την προεκλογική της δέσµευση για την πραγ-
µατοποίηση του έργου. 

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασσαβός «Η αποχέτευση στη περιοχή 
της Λυκότρυπας αποτελεί αίτηµα των κατοίκων 
της περιοχής από το 1979. Η στόχευση, η εξω-
στρέφεια, η συνεργασία και η συναίνεση φέρ-
νουν αποτέλεσµα. Το έργο αποχέτευσης στη 
περιοχή της Λυκότρυπας θα λύσει χρόνια και 
εξαιρετικά σηµαντικά προβλήµατα της περιο-
χής». Ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη ∆ι-
εύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Αχαρνών που εργάζονται µεθοδικά και συστη-
µατικά για το καλό και το συµφέρον των κατοί-
κων του ∆ήµου Αχαρνών. 

Εξαιρετικά σηµαντικό το έργο αποκατάστασης
των πρανών στο ρέµα Εσχατιάς

Αντιπληµµυρικό έργο στις Αχαρνές
Τα έργα για την αποκατάσταση πρανών στο ρέµα 
Εσχατιάς επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασσαβός. Το έργο υλοποιείται από τη ∆ι-
εύθυνση Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Ατ-
τικής (∆10), σε συνεργασία µε τη Γενική ∆ιεύθυν-
ση Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδοµών του 
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και τον 
∆ήµο Αχαρνών.

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών έργων του ∆ήµου 
Αχαρνών έχοντας υποδείξει τις απαιτούµενες πα-
ρεµβάσεις – τόσο στο ρέµα Εσχατιάς όσο και το ρέ-
µα Καναπίτσας - έχει συνεχή συνεργασία µε τη ∆ι-
εύθυνση Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Ατ-
τικής (∆10), προβαίνοντας σε επιτόπιες αυτοψίες 
στα καίρια σηµεία του ρέµατος όπου εµφανίζονται 
πληµµυρικά φαινόµενα. Οι εργασίες που πραγµα-
τοποιούνται είναι, ο καθαρισµός του ρέµατος, η 
κατασκευή τοίχων αντιστήριξης µε συρµατοκιβώ-
τια (σαραζανέτια) - όπου αυτό απαιτείται - αλλά και 
η προληπτική ενίσχυση της κοίτης του ρέµατος. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 
επισηµαίνοντας την σηµαντικότητα του έργου δή-
λωσε ότι «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σηµαντικό 
έργο που έχει προταθεί από τον ∆ήµο Αχαρνών µε τη σηµαντική συνδροµή του Γενικού Γραµµα-
τέα του ∆ήµου Αχαρνών και της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών και υλο-
ποιείται από την Περιφέρεια Αττικής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα πραγµατοποιού-
νται εργασίες στο ρέµα της Εσχατιάς µε σκοπό τη θωράκιση και προστασία των οικιών και των κτι-
ρίων που βρίσκονται παραπλεύρως της κοίτης του ρέµατος και την αποφυγή πληµµυρικών φαι-
νοµένω»
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Μας είπαν «ανήκωµεν εις την δύσιν»  και φρόντι-
σαν να µας υποδουλώσουν στους δυτικούς σύγ-
χρονους βαρβάρους, µας είπαν «η Ελλάδα ανήκει 
στους Έλληνες» και την καταχρέωσαν για να µην 
µας ανήκει, µας είπαν «παίξτε χρηµατιστήριο» και 
µας πήραν τις περιουσίες, µας είπαν «εκσυγχρονι-
σµό του κράτους» και υπέστειλαν την ελληνική ση-
µαία, µας είπαν «επανίδρυση του κράτους» και δι-
έλυσαν κάθε έννοια δηµόσιας διοίκησης, µας είπαν 
«λεφτά υπάρχουν» και έφεραν το ∆ΝΤ και τους 
άλλους «θεσµούς» να µας «δανείσουν». Μας εί-
παν «θα σκίσουµε τα µνηµόνια» και όχι µόνο τα 
αποδέχθηκαν, αλλά υπέγραψαν και άλλα, µας εί-
παν θα µας αυξήσουν µισθούς και συντάξεις και τα 
µειώσανε πάνω από 50%, µας είπαν «η ελπίδα έρ-
χεται» και αντί της ελπίδας ήρθαν εκατοντάδες χι-
λιάδες µουσουλµάνοι λαθροµετανάστες.

Όλους αυτούς! 
Τους ψηφίζουµε όχι επειδή µας ενέπνεαν αλλά 

γιατί έταζαν, τους ψηφίζαµε γιατί έλεγαν µεγάλα 
λόγια που µας άρεσαν, τους ψηφίζουµε γιατί δεν 
είχαµε επιλογή. Τώρα όµως που όλα βγήκαν στο 
φως! Τώρα που καταλάβαµε ότι µας κοροϊδεύουν 
µε τα ψέµατά τους. Τώρα που αποδείχθηκε ότι το 
ισχύον πολιτικό σύστηµα απέτυχε  παταγωδώς, 
µόνο για τους υπηρέτες του, τώρα που τους ακού-
µε και πάλι να θέλουν να µας σώσουν.

∆εν τους πιστεύουµε πλέον!
Τώρα εξερχόµαστε  από τα χαρακώµατα της 

θαλπωρής του καναπέ,  της εκ του ασφαλούς κρι-
τικής και της έλλειψης θάρρους, τώρα κάνουµε ση-
µαία µας την αλήθεια! Τώρα δίνουµε απάντηση 
στην εθνική κραυγή αγωνίας: κάτι πρέπει να γίνει! 

Τώρα ενώνουµε δυνάµεις για µια ελληνική δι-
έξοδο σωτηρίας! Γιατί δεν χρωστάµε σε κανέναν, 
γατί οι Έλληνες πολίτες δεν χρωστάνε σε κανένα.  
Γιατί δεν ανεχόµαστε να δίνονται χρήµατα στους 
κοµµατικούς στρατούς αντί να δοθούν στον νοικο-
κύρη Έλληνα πολίτη.  Γιατί επιβάλλεται να µειωθεί 
η φορολογία για να επιστρέψουν οι επιχειρήσεις 
στην πατρίδα και να βρουν δουλειά οι Έλληνες.  
Γιατί επιβάλετε να στηριχθεί η Ελληνίδα µάνα και 
τα παιδιά της.  Γιατί επιβάλλεται να στηριχθεί ο 
αγρότης και ο κτηνοτρόφος για την αυτάρκεια της 
χώρας µε ελληνικά προϊόντα. Γιατί θέλουµε να ξα-
ναδούµε  τους Έλληνες να χαµογελούν. Γιατί θέ-
λουµε και να πάρουµε πίσω αυτά που µας κλέβου-
νε την πίστη µας, την πατρίδα µας, τη γλώσσα µας, 
την αξιοπρέπεια µας. Γιατί θέλουµε ο Έλληνας πο-
λίτης να αισθάνεται ασφαλής στην πατρίδα του, 
στην πόλη του, στο χωριό του, στο σπίτι του. Γιατί 
αυτή η χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες. Γιατί οι Έλ-
ληνες, όλοι µας έχουµε απίστευτες δυνατότητες. 
Γιατί µπορούµε να σταθούµε όρθιοι απέναντι στους 
ξένους κι αν χρειαστεί να τα σπάσουµε µε αυτούς. 
Γιατί αυτό το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα, έχει 
αφεντικό. 

Είναι ο Έλληνας!

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Οι πολιτικοί µας...  Μας είπαν και τι δε µας είπαν!…
«Ακύρωση διαταγής πληρωµής
από δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο»

Η απαίτηση, βάσει της οποίας εκδόθηκε 
η ανακοπτόµενη διαταγή πληρωµής, προ-
έρχονταν από σύµβαση τοκοχρεωλυτικού 
στεγαστικού δανείου σε ελβετικά φράγκα µε 
κυµαινόµενο επιτόκιο.

Με την υπ’ αριθµόν 1611/2017 απόφα-
ση του Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακο-
πή κατά διαταγής πληρωµής εκ µέρους του 
οφειλέτη, λόγω της έλλειψης επαρκούς ενη-
µέρωσης από την Τράπεζα για τους κινδύ-
νους της ενδεχόµενης µεταβολής της συναλ-
λαγµατικής ισοτιµίας, και άρα της καταχρη-
στικότητας κι ακυρότητας των σχετικών 
Γ.Ο.Σ.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε κατόπιν έφε-
σης εκ µέρους των δανειοληπτών, καθώς η 
πρωτοβάθµια σχετική απόφαση δεν τους δι-
καίωσε. Κατά το σκεπτικό της, τα πιστωτικά 
ιδρύµατα οφείλουν να ενηµερώνουν σχετι-
κά µε τον κίνδυνο από ενδεχόµενη διακύ-
µανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε πε-
ρίπτωση δανείων από συνάλλαγµα ή µε ρή-
τρα συναλλάγµατος, αλλά και για τη δυνα-
τότητα κάλυψης του κινδύνου σε ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο µεταβολής της συναλλαγµατι-

κής ισοτιµίας. Η ενηµέρωση δε αυτή θα πρέ-
πει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευµένο 
προσωπικό, ενώ θα πρέπει, για λόγους δια-
φάνειας, να αποτυπώνονται µε σαφήνεια τα 
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµ-
βαλλοµένων.

Εν προκειµένω, όµως, οι   Γ.Ο.Σ. που 
ρύθµιζαν τα ανωτέρω θέµατα δεν διατύπω-
ναν ευκρινώς τον τόπο λειτουργίας της συ-
ναλλαγµατικής ισοτιµίας και τις ιδιαιτερότη-
τες του µηχανισµού µετατροπής του εγχώρι-
ου νοµίσµατος στο ξένο, ενώ το πιστωτικό 
ίδρυµα δεν προέβη στην κατάλληλη ενηµέ-
ρωση όσον αφορά τους µηχανισµούς κάλυ-
ψης του συναλλαγµατικού κινδύνου, µε 
τρόπο ορισµένο κι εξειδικευµένο, µε αποτέ-
λεσµα οι δανειολήπτες να είναι εκτεθειµένοι, 
χωρίς να το γνωρίζουν, στο συναλλαγµατι-
κό κίνδυνο. 

Με αυτά ως δεδοµένα, το Εφετείο Αθη-
νών δέχθηκε την έφεση των δανειοληπτών, 
εξαφάνισε την πρωτοβάθµια απόρριψη της 
ανακοπής κι έκανε την τελευταία δεκτή κι 
ακύρωσε τη διαταγή πληρωµής της τράπε-
ζας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

«∆εν πρέπει κανείς να ξεχάσει». Αυτό λένε πολλοί 
µε αφορµή την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντί-
ων κάθε χρόνο, όταν το ηµερολόγιο γράφει 19 Μα-
ΐου. Εγώ λέω ότι κανείς δεν µπορεί να ξεχάσει. ∆εν 
γίνεται. Αυτή είναι η βασική σκέψη µου µε αφορµή 
την φετινή επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου, που όσο πιο πολύ τα χρόνια περνάνε, 
τόσο πιο έντονα την βιώνω και την κατανοώ.
Μία παράδοση αιώνων, ένας σηµαντικός πολιτισµός 
και στο τέλος ένας άγριος ξεριζωµός. Αυτά όλα δεν τα 
έζησα ποτέ, αλλά είναι σαν να τα έχω ζήσει. Οι πατρο-
γονικές εστίες της οικογένειας µου, η Τραπεζούντα και 
η Κοτύωρα, πατρίδες που δεν τις γνώρισα είναι πάντα 
µε κάποιο τρόπο παρούσες σε όλη την διάρκεια της 
ζωής µου. Από τις διηγήσεις και τα βιώµατα των παπ-
πούδων και των γιαγιάδων που πέρασαν στους γονείς. 
Από τον τρόπο και την κουλτούρα που εκείνοι µεγά-
λωσαν και υπήρχε αναπόφευκτα πάντα µέσα στο σπί-
τι µε έναν τρόπο απροσδιόριστο αλλά πάντα τόσο 
ισχυρό.
Ο Πόντος για µένα δεν είναι απλά ένα κοµµάτι της ιστο-
ρίας, κάποιες σελίδες σε έναν βιβλίο. Είναι η ίδια η οι-
κογένεια µου, η αίσθηση ότι από εκεί «κρατάει η σκού-
φια µας» και εκεί είναι ο τόπος µας, οι ρίζες µας.
«Είµαι Πόντιος» έλεγε ο πατέρας µου πάντα και δεν ξέ-
ρω πόσες χιλιάδες νοήµατα έκρυβε αυτή η φράση. 

Όσο µεγαλώνω ακόµα ανακαλύπτω νέα. Το «είµαι 
Πόντιος»  λέει πολλά. Λέει πως ο ελληνισµός που για 
χιλιάδες χρόνια φύλαξε Θερµοπύλες σε εκείνες τις πα-
τρογονικές εστίες, µπορεί να ξεριζώθηκε αλλά είναι 
ακόµα ζωντανός. Όπου και να βρίσκεται. Λέει για την 
θέληση ενός λαού κάτω από τις πιο αντίξοες συνθή-
κες της µοίρας και τις πιο σκληρές και απάνθρωπες κα-
ταδιώξεις να βγει ζωντανός και αλώβητος. Λέει για την 
προκοπή, αυτή την µεγάλη αρετή, να χάνει όλος το βι-
ος σου και τα υπάρχοντα σου και να χτίζεις από την αρ-
χή κοµµάτι – κοµµάτι µια καινούργια ζωή. Λέει για τον 
πολιτισµό και την κουλτούρα ενός λαού, που συνδύ-
ασε τον κοσµοπολιτισµό που είχε από την φύση του,  
µε τις πιο σηµαντικές αξίες που κληροδοτούνταν από 
γενιά σε γενιά σε αιώνες. Και αυτές οι αξίες δεν χάνο-
νται. Εξακολουθούν να περνάνε από γενιά σε γενιά. Ο 
Πόντος ποτέ δεν χάθηκε. Είναι πάντα εδώ και θα είναι 
πάντα µέσα µας. Σε όποιον είναι και νοιώθει Πόντιος 
και αισθάνεται το βαρύ χρέος να µην ξεχάσει ο ίδιος, 
αλλά και να µάθουν οι επόµενοι, πως ένας λαός στέ-
κεται πάντα όρθιος, δυνατός και αρνείται να πεθάνει. 
Αυτό είναι για µένα η σηµερινή µέρα. Ο Πόντος που 
ποτέ δεν θα πεθάνει.
Γιατί όπως λέει ο στίχος «Πόντος! Εν άστρον φωτεινόν 
σ’ Ελλενικούς αιώνας. Εν’ άστρον φωτεινόν. Ο ψε, σή-
µερον και πάντα»…

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
 Της  Ευρώπης   Σ.  Κοσµίδη 

Πολιτικό Μηχανικό –  Πολιτευτή  Ν.∆.  Περιφ. Αττικής

«Πόντος! Εν άστρον φωτεινόν
σ’ Ελλενικούς αιώνας»

 Ο εορτασµός της Μαίας  την 5η Μαΐου
Κάθε χρόνο γιορτάζει η Παγκόσµια ηµέ-
ρα της Μαίας. Η συµβολή της Μαίας στο 
παρόν και στο µέλλον και η ικανότητα 
για ασφαλή µητρότητα είναι γνωστή από 
αρχαίους χρόνους.

Ιστορικά βρίσκουµε τη Μαία σε όλους 
τους αρχαίους πολιτισµένους λαούς. Στην 
αρχαία Ελλάδα, η µαία υπήρξε σαν πραγ-
µατικό πρόσωπο µέσα στο κοινωνικό σύ-
νολο, όπως η µητέρα του Σωκράτη Φαινα-
ρέτη και σαν συµβολισµός δηλαδή σαν θε-
ότητα, όπως η Ελευθώ που βοηθούσε µε 
τις θεϊκές δυνάµεις της στη γέννα, κυρίως 
βέβαια γνωστών και διακεκριµένων προ-
σώπων της Αρχαιότητος.

Η Μαία είναι στενή φίλη, η πολύτιµη 
αναντικατάστατη, απαραίτητη σε συµπαρά-
σταση του κάθε Μαιευτήρα, είναι αυτούσια 
προσωπικότητα. Λόγω της ιδιότητος της 
έχει το εξαιρετικό προνόµιο να είναι παρού-
σα στην ιερή στιγµή που η γυναίκα µετα-
µορφώνεται σε µητέρα, την ώρα που ξεδι-
πλώνεται µπροστά της το θαύµα της ζωής.

Με έκδηλη την αγωνία στο πρόσωπο 
της περιµένει να πραγµατοποιηθεί το πείρα-
µα της φύσεως. Είναι παρούσα στην ανατο-
λή της µητρότητας. Η Μαία µάνα πολλές 
φορές η ίδια συµπαρίσταται δίπλα στη µά-
να. Είναι το βάλσαµο κοντά στη µητέρα.

Γι’ αυτό σήµερα που γιορτάζεται (5 Μα-
ΐου) της αξίζει ένα µεγάλο «ευχαριστώ». Για 
τη Μαία αξίζουν πολλά να γραφούν γιατί 
αποτελεί την κορωνίδα της δηµιουργίας 
της ζωής.

Καλογρίδου -
Περράκη Αθανασία
Τέως Προϊσταµένη Μαία 

Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα»
Πρόεδρος Πολιτιστικού 
Συλ. Χανιωτών Αττικής

Μέλος Συλλόγου Κρητών 
Αχαρνών

Μέλος Αντικαρκινικής Εται-
ρείας Αχαρνών

Τηλ. επικ: 210 24 64 939, 
6944 324 025



5Κυριακή 21 Μαΐου 2017

Π ρο των ευθυνών τους, θέτει, τους ιθύνοντες και 
τους υποστηρικτές τους,  για τη σηµερινή τραγική 
κατάσταση του ∆ήµου Αχαρνών, ο Παναγιώτης 

Γρηγοριάδης, επικεφαλής της δηµοτικής  παράταξης «Νέα 
∆ύναµη». «Πριν από ενάµιση χρόνο είχαµε προβλέψει τις 
ύποπτες συναλλαγές που προέκυπταν µέσα από το Μνη-
µόνιο Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Αχαρνών και της 
Αστυνοµίας. 

Μάλιστα τότε µε µεγάλο θράσος προκειµένου να εξα-
πατήσουν τους πολίτες των Αχαρνών, οι τοπικοί άρχοντες 
επιστράτευαν υπουργούς και στρατηγούς από τη µία, µε το 
δέλεαρ ότι δήθεν θα αποµακρύνουν και θα απαλλάξουν 
την πόλη µας από την εγκληµατικότητα, το εµπόριο ναρκω-
τικών και τους τοξικοµανείς και από την άλλη µε το πρόσχη-
µα ότι η πόλη θα απολάµβανε και τα αντισταθµιστικά οφέ-
λη του Μνηµονίου. 

Την ίδια στιγµή που εµείς είχαµε προβλέψει ότι θα συ-
νέβαινε το ακριβώς αντίθετο και ότι το εµπόριο των ναρκω-
τικών και οι τοξικοµανείς είναι προσχεδιασµένα και καθό-
λου τυχαία τοποθετηµένοι στο ∆ήµο µας, µε λυσσαλέο τρό-
πο δεχόµασταν την απαξίωση και την ειρωνεία  από αυτούς 
που ισχυρίζονταν και εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι δή-
θεν θέλουν το καλό του τόπου. 
–  Έχουν άραγε αναλογιστεί ποτέ τις βαρύτατες ευθύνες 

που φέρουν στις πλάτες τους για τη σπίλωση του ονόµα-
τος της πόλης µας που έχει ως συνέπεια την παντελή έλ-
λειψη ανάπτυξης; 

–  Έχουν άραγε αναλογιστεί ποτέ τις βαρύτατες ευθύνες 
που φέρουν στις πλάτες τους για την υποθήκη του παρό-
ντος και του µέλλοντος του δικού µας αλλά και των παι-
διών µας;

–  Έχουν άραγε αναλογιστεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αν 

εξακολουθήσουν να υποσκάπτουν το παρόν και το µέλ-
λον της πόλης µας για να εξυπηρετήσουν προσωπικά 
οφέλη; 

–  Αν και η πόλη έχει φτάσει στο έσχατο σηµείο, καµία αλ-
λαγή δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα,  µιας και κανένας δεν 
δείχνει να συγκινείται από τις ευθύνες που φέρει, υποτι-
µώντας την νοηµοσύνη των πολιτών.

Παναγιώτης  Γρηγοριάδης
Επικεφαλής  ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ: Οι Αχαρνές δε µπορούν 
να διασύρονται από επιτήδειους και ανεύθυνους

που λοιδορούν σε βάρος των πολιτών
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Του Γιάννη Σωτηρόπουλου
Φωτογραφίες: Μιχάλης Καραγιάννης

Σ ε φόβο και τρόµο των Αχαρ-
νών έχουν αναδειχθεί τα µέλη 
σπείρας ανηλίκων µε 400 επι-

θέσεις και 20 συλλήψεις, διεκδικώ-
ντας τον τίτλο της πιο αποτελεσµατι-
κής εγκληµατικής οµάδας κακοποιών 
µε τα περισσότερα θύµατα στην Αττι-
κή. Αναδηµοσιεύουµε την αυτοψία 
του που δηµοσιεύτηκε την Κυριακή  7 

Μαΐου 2017 στη Realnews. 
Αν υπήρχε πρωτάθλη-

µα κακοποιών, αυτή η συµ-
µορία θα το είχε κατακτήσει 
µε µεγάλη άνεση. Ούτε µία, 
ούτε δύο αλλά πάνω 
από…400 (!) κλοπές και 
ληστείες αποδίδονται στα 
µέλη της σπείρας. Το στοι-
χείο, όµως, που κάνει ακό-
µα πιο εντυπωσιακή τη συ-
γκεκριµένη οµάδα αφορά 
στα µέλη της σπείρας. Η συ-
ντριπτική τους πλειονότητά 
τους είναι ανήλικοι και έχουν ως ορ-
µητήριο τον καταυλισµό ΡΟΜΑ Αγ. 
Σωτήρα Αχαρνών. Οι περισσότεροι, 
µάλιστα, έχουν συλληφθεί έως και 20 
φορές µέσα σε δύο χρόνια κι όµως 
κυκλοφορούν ελεύθεροι! Ο λόγος 
που δεν οδηγούνται στις φυλακές, µε 
τόσες εγκληµατικές ενέργειες στο 
ενεργητικό τους και εκατοντάδες θύ-
µατα; ∆ιότι είναι ανήλικοι, ηλικίας από 
12 έως 17 ετών και µε τις νέες, ευεργε-
τικές διατάξεις του νόµου Παρασκευ-
όπουλου, όσες κλοπές και ληστείες κι 
αν κάνουν απλά δεν προφυλακίζο-
νται! Περνάνε εισαγγελέα, ανακριτή, 
ορίζεται δικάσιµος, αφήνονται ελεύ-
θεροι και επιστρέφουν στον καταυλι-
σµό και συνεχίζουν να αποτελούν τον 
φόβο και τον τρόµο των κατοίκων της 
περιοχής, των διερχόµενων οδηγών 
αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών, οδη-
γών ταξί και επαγγελµατικών οχηµά-
των, καθώς και πεζών.

Γι’ αυτό οι κάτοικοι της περιοχής 
αναγκάζονται να λαµβάνουν αυξηµέ-
να µέτρα αυτοπροστασίας. Ένας απ’ 
αυτούς τους απελπισµένους κατοί-
κους είναι ο Σάββας Αυγουστής, ο 
οποίος διαµένει στην οδό Αφθονίας 
και πριν από λίγες ηµέρες περιέφραξε 
το σπίτι του µε ατσαλένιο συρµατό-
πλεγµα, σαν κι αυτά που βάζουν στα 

στρατόπεδα και τα σύνορα. Όπως λέ-
ει στη Real News: «Φτάσαµε στο ση-
µείο να µετατρέψουµε το σπίτι µας σε 
φρούριο, διότι δεν πάει άλλο µε την 
εγκληµατικότητα αυτής της επικίνδυ-
νης συµµορίας. Πριν βάλω αυτό το 
ατσαλένιο συρµατόπλεγµα µε τις κο-
φτερές λεπίδες, τον περασµένο Μάρ-
τιο µου µπήκαν δύο φορές µέσα στο 
σπίτι. Ζητάµε να βρούµε την ηρεµία 
µας και να είµαστε ασφαλείς µέσα στα 
σπίτια µας.» Η κα Βάγια είναι µια από 
τις παλαιότερες κατοίκους της περιο-
χής Αγ. Σωτήρα. Με τον σύζυγο της, ο 
οποίος σήµερα αντιµετωπίζει σοβαρά 
προβλήµατα υγείας, διαµένουν από 
το 1968 στην οδό Τυµπακίου, όταν 
γύρω της, όπως µας λέει ήταν όλα 
χωράφια και τώρα έχουν γεµίσει µο-
νοκατοικίες και διώροφα. Λόγω της 
γειτνίασης της µε τον καταυλισµό, 
που απέχει λίγες εκατοντάδες µέτρα, 
όχι µόνο έχει χάσει τον ύπνο της από 
την ηχορύπανση ακόµα και από 
άσκοπους πυροβολισµούς αλλά τον 
τελευταίο καιρό της έχουν ρηµάξει το 
σπίτι. «Μέσα σε έναν χρόνο έχουν 
µπεί στο σπίτι µου 5 φορές! Να µπο-
ρούσαµε να πουλούσαµε το σπίτι 
µας, που χτίσαµε µε τόσους κόπους 
και να φύγουµε από εδώ! ∆εν αντέ-
χουµε άλλο.»

Αποκαλυπτικό το νέο ρεπορτάζ του συντοπίτη µας δηµοσιογράφου Γιάννη Σωτηρόπουλου

 «Κάναµε τα σπίτια µας φρούρια…» 

Έντονο είναι το 
αίσθηµα ανα-
σφάλειας στις πε-

ριοχές Αγ. Σωτήρα, Χα-
ραυγή, Κύπρου και γύρω 
από τον σιδηροδροµικό 
σταθµό του ΟΣΕ και όλοι 
οι κάτοικοι ζητούν από 
την Πολιτεία να λάβει µέ-
τρα για την καταπολέµη-
ση της εγκληµατικότητας καθώς και της εκτεταµένης διακίνησης ναρκωτι-
κών στον συγκεκριµένο καταυλισµό ΡΟΜΑ. Όπως καταγγέλλει ο Πανα-
γιώτης Πολυµενέας, Αντιδήµαρχος Αχαρνών και κάτοικος της περιοχής: 
«Φαίνεται πως η πολλή ∆ηµοκρατία βλάπτει. ∆εν µπορεί να ισχυρίζεσαι 
ότι θέλεις να αποσυµφορήσεις τις φυλακές αλλά ταυτόχρονα να αφήνεις 
ελεύθερους εξαιρετικά βίαιους εγκληµατίες, σεσηµασµένους µε σωρεία 
κλοπών και ληστείων. Στην Αγ. Σωτήρα δρά εδώ και δύο χρόνια αυτή η 
πολύ επικίνδυνη συµµορία ανηλίκων ΡΟΜΑ, η οποία φυσικά έχει από 
πίσω της µεγαλύτερους σε ηλικία, συγγενικά τους πρόσωπα, τα οποία εκ-
µεταλλευόµενα το νόµο Παρασκευόπουλου, τα χρησιµοποιούν για τις 
ληστρικές επιθέσεις για να αποφεύγουν τα σίδερα της φυλακής. Έχουµε 
χάσει το µέτρηµα µε τα περιστατικά κλοπών και ληστειών. Να φανταστεί-
τε ότι έφτασαν στο σηµείο να ληστέψουν ακόµα και πλήρωµα πυροσβε-
στικού οχήµατος, που είχε σπεύσει για κατάσβεση φωτιάς!»  
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Αχαρναϊκή : Προβάλει µε συνέπεια και Αξιοπιστία Επαγγελµατίες και καταστηµατάρχες

Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

Ανακήρυξη του κ. Άριστου Αριστείδου ως Επίτιµου ∆ηµότη Αχαρνών

Μ ε µια σεµνή  τελετή, πραγµα-
τοποιήθηκε η  ανακήρυξη του 
κ. Άριστου Αριστείδου ως Επί-

τιµου ∆ηµότη του ∆ήµου Αχαρνών 
βάσει της απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Αχαρνών.  Ο κ. Άριστος 
Αριστείδου, το 1999, φανερά επηρεα-
σµένος από τις καταστροφικές συνέπει-
ες του φονικού σεισµού στον ∆ήµο 
Αχαρνών και µε την τότε ιδιότητά του 
ως πρόεδρος στην Οµοσπονδία Συνδέ-
σµων Γονέων ∆ηµόσιων και Κοινοτι-
κών Νηπιαγωγείων Λεµεσού Κύπρου, 
ανέλαβε την πρωτοβουλία για την 
πραγµατοποίηση εράνου µε σκοπό την 
ανέγερση του 10ου Νηπιαγωγείου 
Αχαρνών, που είχε καταρρεύσει από 
τον σεισµό. Το 10ο Νηπιαγωγείο Αχαρ-
νών κατασκευάσθηκε  το 2002 και λει-
τούργησε το 2003. 

Η τελετή ανακήρυξης του κ. Άριστου 

Αριστείδου ως Επίτιµου ∆ηµότη του ∆ή-
µου Αχαρνών πραγµατοποιήθηκε στον 
προαύλιο χώρο του 10ου Νηπιαγωγείου 
Αχαρνών όπου ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασσαβός καλωσόρισε τον κ. 
Αριστείδου αναφέροντας στην οµιλία 
του: 

«Στο πρόσωπο του Άριστου Αριστεί-
δου και όσων συνέβαλαν στην ανέγερση 
του 10ου Νηπιαγωγείου, τιµούµε τις αν-
θρώπινες αξίες, την αλληλεγγύη, την ανι-
διοτελή προσφορά αλλά και την Ελληνι-
κή ψυχή. Μια από τις κορυφαίες ιστορίες 
ανθρωπιάς, είναι η κίνηση του Άριστου 
Αριστείδου και των συναδέλφων του 
στην Οµοσπονδία Συνδέσµων Γονέων 
∆ηµόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγεί-
ων Λεµεσού για την ανέγερση του 10ου 
Νηπιαγωγείου Αχαρνών». 

Κλείνοντας την οµιλία του ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών µετέφερε τις ευχαριστίες, 

την ευγνωµοσύνη και τον θαυµασµό 
όλων των δηµοτών του ∆ήµου Αχαρνών 
προς τον Άριστο Αριστείδου και τους συ-
νοδοιπόρους του σε αυτή τη διαχρονική 
κίνηση ανθρωπιάς. 

Ακολούθησε καλωσόρισµα και χο-
ρευτικό δρώµενο από τα παιδιά του 
10ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών υπό τις 
οδηγίες της ∆ιευθύντριας του Νηπιαγω-
γείου και των Νηπιαγωγών, ανταλλαγή 
αναµνηστικών και δώρων, ξενάγηση στις 
εγκαταστάσεις του σχολείου, ενώ η εκ-
δήλωση επισφραγίστηκε µε την συµβο-
λική φύτευση µιας ελιάς στο προαύλιο 
του Νηπιαγωγείου από, τον ∆ήµαρχο 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, τον  πρέ-
σβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην 
Ελλάδα κ. Κυριάκο Κενεβέζο, τον επίτι-
µο δηµότη Αχαρνών κ. Άριστο Αριστεί-
δου και τον πρώην ∆ήµαρχο Αχαρνών 
κ. Τάκη Παπανίκα. 

Το νέο ∆.Σ. του  ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
 & ΕΛΕΝΗΣ  - ΑΝΩ  ΑΧΑΡΝΕΣ

Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆.Σ. του Εξωραϊστικού και πολι-
τιστικού Συλλόγου, Αγ. Κωνσταντίου και Ελένης, Άνω Αχαρνών, 
που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, ως ακολούθως: 

Πρόεδρος: ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ
Γεν. Γραµµατέας: ΜΑΡΑΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α΄Αντ/δρος: ΚΑΚΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β΄ Αντ/δρος:  ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ταµίας: ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

Υπευθ. Επικοιν.: ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΚΛΕΙΩ
Αναπλ. Ταµίας: ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
Μόρνου και Βαρδουσίων-Αχαρναί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ
Καλούνται  τα µέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου ΑΠΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΥ να λάβουν µέρος στις εκλογές για την ανάδειξη νέ-
ου ∆ιοικητικού Συµβουλίου Που θα πραγµατοποιηθούν την 

Κυριακή 28 Μαΐου 2017 στο Γραφείο του Συλλόγου
Η ψηφοφορία θα αρχίσει από ώρα 08.00 π.µ και θα τελειώσει 

στις 18.00 µ.µ.
 Η µεγάλη συµµετοχή µεγαλώνει την δύναµη του Συλλόγου 

µας. Να µην λήψη κανείς.
Η   Εφορευτική Επιτροπή

ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Τα νεοεκλεγµένα µέλη της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών, στην  πρώ-
τη τους συνεδρίαση,  οµόφωνα συγκροτήθηκαν σε σώµα  ως εξής: 
Πρόεδρος: Καράλη Μελποµένη
Αντιπρόεδρος: Μεντής Θεοφάνης
Γεν.Γραµµατές: Κασιόλα Ανθούλα 
Ταµίας: Μεντή ∆έσποινα
Μέλη : Φέκκα Παναγιώτα, Γκούρλιας Παν., Γράβου Πολυξένη 
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Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η εγκληµατικό-
τητα και η ανασφάλεια των πολιτών έχουν αναδει-
χτεί σε ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της Ελ-

ληνικής κοινωνίας. 
Το συγκεκριµένο αίσθηµα ανασφάλειας δεν χωρά αµφιβολία ότι 

επικρατεί αυξανόµενο στα δυτικά της Περιφέρειας Αττικής, µε τους πο-
λίτες να δοκιµάζονται καθηµερινά. Ναρκωτικά, όπλα, σωµατεµπορία, 
λαθρεµπόριο τσιγάρων, ληστείες που έρχονται στο φως ή και δεν βλέ-
πουν ποτέ το φως της δηµοσιότητας συνθέτουν το γκρίζο σκηνικό της 
ζωής των πολιτών στα δυτικά της Περιφέρειας Αττικής. Τα στοιχεία είναι 
αµείλικτα: Στο Αστυνοµικό Τµήµα Αχαρνών, σε µια πόλη µε πληθυσµό 

περίπου 120.000 κατοίκων και µε ευρεία έκταση, υπη-
ρετούν κάτι παραπάνω από 20 αστυνοµικοί. 

Η ίδια πάνω κάτω υποστελέχωση επικρατεί και 
στους γειτονικούς δήµους, γιγαντώνοντας ένα πρό-
βληµα που έχει γίνει πραγµατικά µάστιγα.  Οι αιτίες 
πολλές, µε κυριότερη από όλες την υποστελέχωση 
των Αστυνοµικών Τµηµάτων, παρά τις υποσχέσεις του 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για ουσιαστική 
ενδυνάµωση των τοπικών αστυνοµικών υπηρεσιών. 
Παρά την υποστελέχωση, και παρά του ότι µερικά στε-
λέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας απασχολούνται και σε 

άλλα καθήκοντα, το έργο 
που επιτελούν συνολικά 
είναι τεράστιο και είναι 
προς τιµήν τους ότι πα-
λεύουν µε ένα σωρό δυ-
σκολίες για να κάνουν ευσυνείδητα το κα-
θήκον τους. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός των 
πρόσφατων σηµαντικών επιτυχιών της 
Αστυνοµίας στην εξάρθρωση συµµοριών 
που µε την εγκληµατική τους δράση  τρο-
µοκρατούσαν επιχειρήσεις και οικογένειες. 
Παρόλα αυτά, οι παραπάνω επιτυχίες δεν 
επαρκούν για να απαλύνουν το πρόβληµα 
εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών της ∆υτι-
κής Αττικής και ιδιαίτερα της ευρύτερης πε-
ριοχής των Αχαρνών, που καθηµερινά αντι-
µετωπίζουν τον φόβο και τον τρόµο. Τίθε-
ται εποµένως κρίσιµο το θέµα της συγκρο-
τηµένης και ουσιαστικής αντιµετώπισης του 
προβλήµατος. Στο πλαίσιο αυτό αναµφι-
σβήτητα απαιτείται επαναπροσδιορισµός 
του επιχειρησιακού σχεδιασµού ειδικά για 

την δυτική Αττική, λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν 
µπορεί να υπάρχει επαρκής έλεγχος και αντιµετώ-
πιση της εγκληµατικότητας χωρίς µέσα και -το κυ-
ριότερο- χωρίς επαρκές προσωπικό.

Επίσης, παρά του ότι το υπουργείο Προστασί-
ας του Πολίτη έχει ενεργοποιήσει τις Οµάδες Πρό-
ληψης και Καταστολής Εγκλήµατος (ΟΠΚΕ), έµπει-
ρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζουν ότι χωρίς τη 
συνδροµή της Ασφάλειας δεν µπορεί να αντιµετω-
πίσει το οργανωµένο έγκληµα. Εποµένως απαιτεί-
ται το αυτονόητο, όπως άλλωστε έχει διατυπωθεί 
-τόσο από τον ∆ήµο Αχαρνών και φορείς της πό-
λης- για κλιµάκωση των ενεργειών αστυνόµευσης 
στο ∆ήµο, την ενίσχυση των Οµάδων Πρόληψης 
και Καταστολής Εγκλήµατος, την αύξηση των πε-
ριπολιών και την ενίσχυση των τοπικών Αστυνοµι-

κών Τµηµάτων, µε επιστροφή ανθρώπινου δυναµικού από υπηρεσίες 
φύλαξης στόχων και άλλα καθήκοντα. Ταυτόχρονα απαιτείται ένα ολο-
κληρωµένο σχέδιο ενίσχυσης της αστυνόµευσης της περιοχής όπως επί-
σης  η δηµιουργία ενός ενισχυµένου Αστυνοµικού Τµήµατος στα διοι-
κητικά όρια του ∆ήµου Αχαρνών, που επανειληµµένως έχει ζητηθεί από 
το οικείο ∆ήµο. Όλα αυτά πρέπει να δροµολογηθούν σε συνεργασία 
µε την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους συλλόγους και φο-
ρείς και µε την αγαστή συνεργασία και υποστήριξη της Πολιτείας, καθώς 
σε κρίσιµα θέµατα όπως το συγκεκριµένο, χρειάζεται η απαραίτητη πο-
λιτική βούληση για να νιώσουν οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής 
ασφαλείς στο µέτρο του δυνατού. Πάντα βέβαια κανένα πρόβληµα δεν 
λύνεται αν δεν υπάρχει µια συνολική αντιµετώπισή του από ένα Κρά-
τος συγκροτηµένο, υπεύθυνο, ευέλικτο, όπου οι δοµές του λειτουρ-
γούν επαρκώς, µε υπευθυνότητα και συγκεκριµένους στόχους. Σε µια 
ευνοµούµενη Πολιτεία, µε σεβασµό στον πολίτη όπως αυτή που ορα-
µατίζεται για την επόµενη ηµέρα η Νέα ∆ηµοκρατία και για την οποία 
υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο και πολύπλευροι στόχοι.  

Πολιτική Επικαιρότητα 

Από τον Νίκο Σοφιανό

Γενικό Γραµµατέα ΕΒΕΑ
& Μέλος Πολιτικής Επιτροπής Ν∆

Πολιτική βούληση και συγκεκριµένος σχεδιασµός για την εµπέδωση της ασφάλειας των πολιτών
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• 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.



Με κεντρικό σύνθηµα αγαπώ τη φύση «άρα νοιάζοµαι 
για αυτήν», τη Κυριακή 14 Μαΐου 2017, µέλη και φίλοι 
του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών µε την ενεργή 

παρουσία αρκετών παιδιών, µετέτρεψαν µια περιβαλλοντική 
δράση σε γιορτή για την προστασία της φύσης. Συµβολικός όσον 
αφορά την έκταση χαρακτήρας, αλλά ουσιαστικός βάση του 
όγκου συλλογής των διαφόρων ειδών απορριµµάτων, 
καθαρίστηκαν κυνηγότοποι στην περιοχή Κρύο Πηγάδι Φυλής. 
Με τη διάθεση προσφοράς να ξεχειλίζει, οι συµµετέχοντες 
έστειλαν το µήνυµα ότι οι κυνηγοί θέλουν και µπορούν όντας 
ενεργοί πολίτες τη διατήρηση, προστασία και αναβάθµιση του 
περιβάλλοντος. Ολοκληρώνοντας τη δράση το ∆.Σ. προσέφερε 
στους παρευρισκοµένους κέρασµα υπό τον ίσκιο πλατάνου στην 
πηγή Φυλής, κλείνοντας µε τον καλύτερο τρόπο αυτήν τη γιορτή.

Για µια ακόµα 
φορά 
πρωταγωνίστησαν 

τα 26- 29 ∆ηµοτικά 
Σχολεία Αχαρνών την 
6/5/2017 διοργανώνοντας 
το Πανελλήνιο 
∆ιαγωνισµό Φυσικών 
∆ηµοτικού 
«Αριστοτέλης» 2017 µε 
την Ελληνική Εταιρία 
Φυσικής για την Επιστήµη και την Εκπαίδευση και το Τµήµα 
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας.

Την ευλογία του 
Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Ιερωνύµου ζήτησε και 
πήρε ο Βουλευτής 
Περιφέρειας Αττικής των 
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. 
Κωνσταντίνος Κατσίκης στη 
Μονή του Αγ. Εφραίµ, όπου 
παρέστη στην τέλεση της 
Θείας Λειτουργίας, µε αφορµή 
τον εορτασµό της µνήµης του 
Οσιοµάρτυρα Εφραίµ στις 5 
Μαΐου 2017.

Το Οφίκιο του Άρχοντος Εξάρχου απένειµε ο 
Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος στον 
επιχειρηµατία Αθανάσιο Μαρτίνο τιµώντας τον για την 
πολυδιάστατη προσφορά και στήριξή του στο έργο της 

Εκκλησίας. Η χειροθεσία του νέου Άρχοντος της Μητρός Εκκλησίας 
πραγµατοποιήθηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου στο Φανάρι, ανήµερα της Κυριακής της Σαµαρείτιδος, 
κατά την οποία πραγµατοποιούν το ετήσιο προσκύνηµά τους στην 
Ιερή Καθέδρα του Οικουµενικού Πατριαρχείου, οι Άρχοντες 
Οφφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
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Αχαρναϊκη:  Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές  εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας 

Με µεγάλη συµµετοχή ολοκληρώθηκε την Κυ-
ριακή 7 Μαΐου 2017  ο 6ος Ποδηλατικός Αρχαιο-
λογικός Γύρος Αχαρνών, ο οποίος ενώνει δυο ση-

µαντικά θέατρα της Αρχαιότητας: το Αρχαίο Θέατρο ∆ιο-
νύσου στην Αθήνα και το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών και 
διοργανώνεται από την Κίνηση Πολιτών Για Την Ανάδει-
ξη Του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών – ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ και 
τον ∆ήµο Αχαρνών, µε την υποστήριξη της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και του σωµατείου ∆ΙΑ-
ΖΩΜΑ.  Η εκκίνηση των ποδηλατών πραγµατοποιήθηκε 

στο Αρχαίο Θέατρο  ∆ιονύσου υπό τους ήχους της Φι-
λαρµονικής του ∆ήµου Αθηναίων. Στη συνέχεια το πο-
λυπληθές κοµβόι των ποδηλατών έκανε διαδοχικά στά-
σεις  στον Θολωτό Τάφο Αχαρνών στην περιοχή του Κόκ-
κινου Μύλου και στον Τύµβο του Σοφοκλή στην περιο-
χή της Βαρυµπόµπης και κατέληξε στο Αρχαίο Θέατρο 
Αχαρνών. 
Στον φετινό Ποδηλατικό Αρχαιολογικό Γύρο Αχαρνών 
συµµετείχαν πάνω από δέκα ποδηλατικές οµάδες από 
διάφορα µέρη της Αττικής, καθώς και πλήθος ιδιωτών. 

Το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ διοργάνωσε για µια ακόµη χρονιά άψο-
γα τον Αρχαιολογικό Ποδηλατικό Γύρο συµβάλλοντας 
σηµαντικά στην προβολή και ανάδειξη του Αρχαίου Θε-
άτρου Αχαρνών. Η πρόεδρος του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ κα Μα-
ρία Μίχα ευχαρίστησε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη 
Κασσαβό, τους εργαζοµένους του ∆ήµου Αχαρνών κα-
θώς και τη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών 
για την υποστήριξη και τη συνδροµή τους στην επιτυχή 
διοργάνωση του 6ου Ποδηλατικού Αρχαιολογικού Γύ-
ρου Αχαρνών.

Τιµά τις µητέρες  σε κάθε ευκαιρία και δεν θα 
µπορούσε να µην το πράξει τη «δικιά» τους ηµέ-
ρα, τη 2η Κυριακή του Μάη. Ο σύλλογος Τριτέ-

κνων Ανατολικής Αττικής «Η ζεστή αγκαλιά»σε συνερ-
γασία µε το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών και το τµήµα 
«παιδικό θεατρικό εργαστήρι» διοργάνωσαν στις 14 Μα-
ΐου µια εκδήλωση τιµής και ευγνωµοσύνης στη µάνα.  Το 
πρόγραµµα ξεκίνησε µε τον χαιρετισµό και τις ευχές του 
δηµάρχου Γιάννη Κασσαβού και στη συνέχεια η πρόε-
δρος των Τρίτεκνοι Ανατολικής.Αττικής Η.Ζεστή.Αγκαλιά  
ΜαρίαςΧρ. Ναυροζίδου ευχήθηκε «Χρονιά πολλά σε 
όλες τις µάνες που ο θεός τις ευλόγησε µε την µητρότη-

τα , καθώς και στην µάνα που δεν κατάφερε να γεννήσει 
ένα παιδί όµως το µεγάλωσε σαν δικό της «ΤΗΝ ΜΑΜΑ 
ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ». Ακολούθησαν οι χαιρετισµοί των προε-
δρίνων, και  απαγγελίες ποιηµάτων από παιδιά µελών 
του συλλόγου Τριτέκνων καθώς και µεταφορά δυο ιδι-
αίτερων παιδικών παραµυθιών από τα παιδιά του Λυκεί-
ου Ελληνίδων υπό την επιµέλεια της κ.Παπαδάκη Μαρί-
ας. Η βραδιά έκλεισε µε τις υπέροχες µαγικές µελωδίες 
του Πιάνου ,της λύρας και του τραγουδιού από τους εθε-
λοντές µας κ.Μπουρνελη Νίκο τραγούδι και πιάνο , τον 
κ.Αθανασιάδη Κώστα στην λύρα και το τραγούδι τους 
οποίους ευχαριστούµε από καρδιάς!



Περιφορά της εικόνας στον Ιερό Ναό Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου στο Ολυµπιακό Χωριό χοροστατούντος του 
Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως Αιγύπτου 

κ.κ. Θεόδωρο και του Πρεσβύτερου του Ιερού Ναού Σωκράτη 
Παπαγεωργίου, µε τη συνοδεία των Εθελοντών της Πολιτικής 
Προστασίας Ολυµπιακού Χωριού και πλήθος πιστών. Στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασµό των Αγίων Κυρίλλου 
και Μεθοδίου λειτούργησε και έκθεση για τον βίο των Αγίων.  

Άλλη µια  
επιτυχηµένη  
εθελοντική 
αιµοδοσία  

διοργάνωσε ο 
Σύλλογος Κρητών 
Αχαρνών την Κυριακή 
14/5/2017 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων 
του πολιτιστικού 
κέντρου Κρητών 
Αχαρνών. 
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

Η δηµιουργικότητα και η έµπνευση των µαθητών των δηµοτικών σχολεί-
ων του ∆ήµου Αχαρνών που συµµετείχαν στον 2ο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό 
Ζωγραφικής, επιβραβεύτηκε στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε την 

Κυριακή 7 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών. Ο 2ο Μαθη-
τικός ∆ιαγωνισµός Ζωγραφικής διοργανώθηκε από την Ένωση Συλλόγων Γονέ-
ων Αχαρνών, τη Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών και τον ∆ήµο Αχαρνών και έλαβαν 
µέρος πάνω από 75 µαθητές και µαθήτριες από 9 ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου 
Αχαρνών. Τα τρία πρώτα βραβεία του 2ου Μαθητικό ∆ιαγωνισµού Ζωγραφικής 

αφορούσαν υποτροφίες (πλήρεις ή κατά ποσοστό) στα τµήµατα Καλλιτεχνικών 
της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών (∆Η.Κ.Ε.Α). Στην τελετή απο-
νοµής των βραβείων παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός,  ο Αντιδή-
µαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών κ. Γιώργος Σταύρου, ο πρό-
εδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης, ο πρόεδρος 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών κ. Κώ-
στας Καρυδάκης και η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρ-
νών κα Μαρία Ναυροζίδου. 

Με επισηµότητα πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της 
Κυριακής 7 Μαΐου 2017, στο Μνηµείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη, η Εκδήλωση Μνήµης για την απελευθέρωση 

της Αθήνας από τους χωρικούς της Αττικής (24 Απριλίου/ 7 
Μαΐου 1821). Η εκδήλωση άρχισε µε επιµνηµόσυνη δέηση που 
τέλεσαν οι ιερείς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της 
Μητρόπολης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως. Στο χρονικό 
της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους χωρικούς της Αττικής 
αναφέρθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος 
αξιοποίησε την καταγραφή των γεγονότων από το Μενιδιάτη 
ιστορικό και συγγραφέα ∆ηµήτρη Γιώτα. Ακολούθησε κατάθεση 
στεφάνων στο Μνηµείο από τον εκπρόσωπο του Προέδρου της 
Βουλής των Ελλήνων Βουλευτή Γιάννη ∆έδε, τον 
Αντιπεριφερειάρχη ∆υτ. Αττικής Γιάννη Βασιλείου, τους 
∆ηµάρχους Αγίων Αναργύρων- Καµατερού Νίκο Σαράντη, 
Ασπροπύργου Νίκο Μελετίου, Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό και 
Φυλής Χρήστο Παππού,  κλπ

Στα εγκαίνια της νέας 
Τοπικής Μονάδας 
Υγείας στην Σκάλα 

Ωρωπού, δωρεά του 
εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου 
ο οποίος ανακηρύχθηκε 
επίτιµος δηµότης Ωρωπού. 
Πρόκειται για ένα 
ανακατασκευασµένο κτίριο-
κόσµηµα, από τα πιο 
σύγχρονα του τοµέα του, µε εξοπλισµό σε ιατρικά και λειτουργικά 
µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας, Τοπικές Μονάδες Υγείας χρειάζεται 
να λειτουργούν σε όλους τους δήµους προκειµένου να εξυπηρετούν τις 
πρωτοβάθµιες ανάγκες των κατοίκων τους.

Σηµαντική εξοικονόµηση πόρων εξασφαλίζει ο ∆ή-
µος Αχαρνών από τη συνεργασία του µε τον Ειδικό 
∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α.) 
για τον θρυµµατισµό κλαδιών. Σύµφωνα µε τον σχε-

διασµό, η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών 
συλλέγει κοµµένα κλαδιά και αντί να τα µεταφέρει στον ΧΥ-
ΤΑ Φυλής, τα αποθέτει  σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Στη 
συνέχεια ειδικό µηχάνηµα από τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύν-
δεσµο Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α.), αναλαµβάνει τον τεµαχι-
σµό – θρυµµατισµό των κλαδιών, τα οποία µεταφέρονται στο 
εργοστάσιο ανακύκλωσης του Ε.∆.Σ.Ν.Α. και όχι στον ΧΥΤΑ 
Φυλής. Η εξοικονόµηση πόρων για τον ∆ήµο Αχαρνών προ-
κύπτει από τη σηµαντική µείωση του όγκου των απορριµµά-
των, που µεταφέρει ο ∆ήµος Αχαρνών προς τον χώρο από-
θεσης (λιγότερα δροµολόγια), αλλά και από την απαλλαγή 
του κόστους απόθεσης απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής 
αφού η απόθεση των τεµαχισµένων κλαδιών στο εργοστά-
σιο ανακύκλωσης του Ε.∆.Σ.Ν.Α. είναι δωρεάν. Ο Αντιδή-
µαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρ-
νών κ. Θοδωρής Συρινίδης έχει αναλάβει την επίβλεψη των 
εργασιών που απαιτούνται για την διασφάλιση της επωφε-
λούς συνεργασίας του ∆ήµου Αχαρνών µε τον Ε.∆.Σ.Ν.Α..
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40/ΗΜΕΡΟ    ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  28 Μαΐου 2017 και ώρα 9.30 π.µ. 40/ΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ τον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - Αχαρνές 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΗ  ΠΑΝ. ΜΠΟΥΚΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σουζάνα 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Παναγιώτης και Αναστασία Μπούκη, Ελεάνα Μούκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Άγγελος, Σουζάνα

ΤΑ Α∆ΕΑΦΙΑ: Βασιλική χήρα Ευαγ. Χατζηπέτρου, Κωνσταντίνος Μπού-
κης, Φανή και ∆ηµήτριος Ατζάµπος, Σοφία και Ιωάννης Χαλίδας, Αρετή 

και Μιχάλης Κατράς, Μαρία χήρα Κων. Χειλετζάρη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε µε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Ιουνίου 2017 και ώρα 9.30 π.µ., 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - 
Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας, Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΝΗΣ ΑΛΕΞ. ∆ΙΑΜΑΝΤΗ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλέξανδρος 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Μιχάλης και Νίκη, Χριστόφορος και Αντιγόνη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελένη, Αλέξανδρος, Αθηνά

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: ∆ηµήτριος Φίλης, Ελένη χήρα Χρ. Φίλη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλω να ευχαριστήσω  όλους  όσους  µου εξέφρασαν 
την συµπαράσταση των στην απώλεια της  αδελφή µου 
Μαρίας Κων/νου Νιώρα, ήταν για µένα ευχές  συγκινητι-
κές. Ιδιαιτέρως εκφράζω τις ευχαριστίες µου, στον   ∆ή-
µαρχο  Γιάννη  Κασσαβό  τόσο   για την έµπρακτη βοή-

θεια του, όσο  και για την αποστολή  στεφάνου συλλυπη-
τηρίων, καθώς και το Γραφείο Τελετών Κώστα Γκαγκαρά-
κη, για την άψογη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών. 

Εκ µέρους  των  αδελφών 

Γεώργιος  Νιώρας 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθηκαν 

στο βαρύ πένθος µας, για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΣΠΥΡΟΥ  ∆ΗΜ.  ΜΑΡΚΟΥ
Σ.Σ Επίσης ευχαριστούµε θερµά

όσους κατέθεσαν Στέφανα στη Σορό του

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Μαΐου 2017 και ώρα 8.30 π.µ. τελούµε ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγ. ∆ηµητρίου, Αχαρναί, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύ-
γου Πατέρα Γιου Αδελφού και Θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ∆ΑΡ∆ΑΝΟΥ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: ∆ήµητρα, Κωνσταντίνος
ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ: ∆ήµητρα ∆αρδανού, Ταξιαρχούλα Βερβέρη.

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Αγγελική και Σταύρος Καλλιώρας,
Αικατερίνη Σερέπα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια

στο καφενείο της περιοχής Βασίλη Σουλάκη 
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, το 
γένος ΑΛΕΠΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ και η ΧΩΡΙΑ-
ΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ, του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

και της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ το γένος ΣΙ∆ΕΡΗ, που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ, µέλλουν να έρθουν σε ΓΑΜΟ 
που θα τελεστεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ -  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ και της ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ το γένος 
ΦΑΛΤΕΤΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ και η ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 
του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ και της   ΟΛΓΑΣ το γένος 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στη ∆ΡΟΣΙΑ  – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάµο που θα γίνει 

στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, 
της  ΑΡΓΥΡΩΣ  γένος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ   
που γεννήθηκε ΑΘΗΝΑ κατοικεί ΜΕΛ-

ΒΟΥΡΝΗ   και η ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ   
ΣΟΦΙΑ    του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ   γένος ΤΣΕΚΑ που γεννήθηκε 
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, κατοικεί  ΜΕΛΒΟΥΡΝ θα έρ-
θουν σε γάµο που θα γίνει  στην Εκκλησία 

ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ -  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΦΥΛΑΧΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε 
στην  ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΛΟΥΞΕΜ-

ΒΟΥΡΓΟ   και η ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ το γένος 
ΧΑΡΑΥΓΗ που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡ-
ΓΟ θα έρθουν σε γάµο που θα γίνει στις  

ΑΦΙ∆ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΡΥΟΦΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟ-

ΛΑΟΥ και της ΟΛΓΑΣ το γένος ΤΣΑΪΤΟΥΡΙ∆ΟΥ 
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΝΤΟΚΟΖΗ ΠΑΡ-
ΘΕΝΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΤΑΜΑΤΙ-

ΑΣ το γένος ΜΑΛΛΑ που γεννήθηκε στην 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ και κατοικεί στη ∆ΡΟΣΙΑ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ θα έρθουν σε γάµο που θα γίνει στους 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ - ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΤΥΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ   και 
της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ το γένος ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΟΥ, που 
γεννήθηκε  στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και κατοικεί  στη 
ΓΛΥΦΑ∆Α – ΑΤΤΙΚΗΣ    και  η   ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ  

ΠΑΡΘΕΝΑ  του    ΙΩΑΝΝΗ    και της  ΕΛΕΝΗΣ    
το γένος   ΖΑΪΤΣΕΒΑ   που γεννήθηκε  στην 

ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   
θα  έρθουν σε γάµο που θα γίνει στην Ι.Μ. Πα-
ναγίας  Κανάλα  στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Για άµεση ανάγνωση  και ανταπόδοση - Μικρές αγγελίες και Ανακοινώσεις

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ(Νέο Κατάστηµα)

Εθνικής 
Αντιστάσεως 
40 (∆ίπλα 
από το παλιό 
Νεκροταφείο)  
Τηλ. 6987 464089

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ
ΙΡΙ∆ΟΣ 1 - ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ • ΤΗΛ.   2102461913  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί µας συµπολίτες πέρασαν δυο χρόνια και σύµφωνα µε το κα-

ταστατικό πρέπει να διεξαχθούν εκλογές για ανάδειξη νέου ∆.Σ.
Η εκλογές θα γίνουν ΚΥΡΙΑΚΗ 28/5/2017, στο  Γραφείο  του συλλό-

γου. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να δηλώσουν την υποψηφιότητα
τους ως 25/5/2017 για το νέο ∆.Σ. και εξελεγκτική επιτροπή στα γρα-

φεία του συλλόγου ΙΡΙ∆ΟΣ 1 -  ΜΟΝΟΜΑΤΙ

Το απερχόµενο ∆.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Η  Φιλόπτωχος Ι.Ν. Αγίου Βλασίου Αχαρνών

Ευχαριστεί θερµά  

Την  Εταιρεία  ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ του κ. Αθανασίου Μαρτίνου 
και τον ίδιον προσωπικά για την προσφορά του.

Πρόσφερε διατακτικές καταστήµατος τροφίµων που µοιράστηκαν 
για το Πάσχα στις  άπορες οικογένειες της ενορίας µας.

Ο Πρόεδρος  και τα µέλη 
π. Απόστολος Αντωνίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Η  Φιλόπτωχος Ι.Ν. Αγίου Βλασίου Αχαρνών

Ευχαριστεί θερµά  
Τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό και την Κατερίνα Καλουδά, 
τον Αντιδήµαρχο Γεώργιο Σταύρου, την Τράπεζα Τροφίµων, την εται-
ρεία Ζύµες  Τσαγκάρη, την παρέα της Κυριακής των Γυναικών Αγίου 
Βλασίου, την οµάδα του κύκλου του Αγίου Κωνσταντίνου και  όλους 

και όλες εσάς που µε οποιονδήποτε  τρόπο στηρίζετε το έργο µας, προ-
σφέροντας, χρήµατα, τρόφιµα, ρούχα , παιγνίδια για τις άπορες οικογέ-

νειες της ενορίας µας.

Ο Πρόεδρος  και τα µέλη 
π. Απόστολος Αντωνίου
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   21/5/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ  ∆ια-
γόρα 30. ΤΗΛ. 210 2448558
22/5/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ  Λεωφ. 
Θρακοµακεδόνων 154. ΤΗΛ. 210 2434055
23/5/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ   ∆εκελείας 70. 
ΤΗΛ. 210 2445844
24/5/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  Φιλώτα 
50 Θρακ/κεδόνες.  ΤΗΛ. 210 2430183
25/5/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   Ελ. Βενι-
ζέλου 59. ΤΗΛ. 210 2448143
26/5/2017  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ  Πάρνη-

θος 140. ΤΗΛ. 210 2462102
27/5/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝ  Κύ-
πρου 76. ΤΗΛ. 210 2469800
28/5/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  Λεωφ. Φι-
λαδελφείας 47. ΤΗΛ. 210 2440400-800
29/5/2017  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 272. ΤΗΛ. 210 2310318
30/5/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ  Αριστο-
τέλους 132 .ΤΗΛ. 210 2462255
31/5/2017  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ  
Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 210 2477442

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 21/05/2017  ΕΩΣ 04/06/2017

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 
τ.µ. , 4ου ορόφου, στο κεντρικό 
Μενίδι. Τιµή 350 ευρώ. Τηλ. 
6973 795022. 4∆171

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαµέρισµα 120 τ.µ. 
1ου ορόφου, στο κέντρου του 
Μενιδίου, 4 δωµάτια, + σαλόνι 
+ κουζίνα + 2 WC, και βεράντες 
γύρω – γύρω. Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6985 931105 4∆171 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαµέρισµα 
70 τ.µ. και κατάστηµα 45 τ.µ. 
στο κέντρο του Μενιδίου . Τιµή 
ευκαιρίας . Τηλ.:   6985 931105 
4∆171

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Κτήµα 330 τ.µ. στο 
προσχέδιο, παραπλεύρως Αγί-
ου ∆ιονυσίου σε τιµή ευκαιρίας 
. Τηλ. 6977 939871. 4∆169

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ δενδρίλια σε ευ-
παθείς οµάδες (πολύτεκνοι και 
άποροι)βερυκοκιές,  µουσµου-
λιές, συκιές, ∆αµασκηνιές, Ρο-
διές. Τηλ. 6976 836287. 5∆168 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντι-
στηριακή πείρα, παραδίδει µα-

θήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού 
– Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές 
χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 
4∆173.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχι-
ακό, παραδίδει  µαθήµατα σε 
µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. 
Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 
864739. 10∆172

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  Φυσική – Χη-
µεία , παραδίδονται από έµπει-
ρη καθηγήτρια 30ετούς πείρας . 
Τιµές προσιτές. Τηλ. 210 
2319153  και 6988 935604. 
4∆169.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 
140 τ.µ. , ισόγειο µε αυλή και 
ρεύµα βιοµηχανικό. Κατάλ-
ληλο για Βιοτεχνία ή Αποθη-
κευτικό χώρο, στο κεντρικό 
Μενίδι. Τηλ. 6937 434508. 
7∆172

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα 
550 τ.µ. (υπόγειο, ισόγειο και 
πατάρι) επί της Λεωφ. Αθη-
νών, πλησίον Κεντρικής πλα-
τείας. Τηλ.  210 2402579 και 
6945 383667. 6∆170

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατά-
στηµα  83 τ.µ.  κατάλληλο για 
αποθηκευτικό χώρο στο  κε-

ντρικό Μενίδι. Τηλ.  210 
2402579 και 697 8069033. 
6∆170

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 
δυάρι  45 τ.µ.  επί της οδού 
Θεοφράστου, Κεντρικό Μενί-
δι.  Τηλ.  210 2402579 και 697 
8069033. 6∆170

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   επί της Λε-
ωφ. Καραµανλή, Επαγγελµα-
τικό  κτίριο 800 τ.µ. σε αρίστη 
κατάσταση.  Τηλ.  6977 
216569. 4∆171

 ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙ∆Α  αναλαµβάνει ως 
εξωτερική  υπηρεσία,  την 
φροντίδα σπιτιών, ηλικιωµέ-
νων ή παιδιών. Τηλ.  6934 
139200. 4∆166

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε µεγάλη εµπει-
ρία, αναλαµβάνει Ραψίµατα 
από την αρχή και επιδιορθώ-
σεις  ρούχων. Τηλ. 210 
2461482. 6∆167.

Κυρία Ελληνίδα 50 ετών, ζη-
τά εργασία και αναλαµβάνει 
την φροντίδα παιδιών ή ηλι-
κιωµένων, καθάρισµα σπι-
τιού, σιδέρωµα, ως εξωτερι-
κή. Τηλ. 6982020683. 
4∆167.

 ΖΗΤΑ ΤΗΝ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ 
Οικογένεια τρίτεκνη,  που δια-
µένει  στην οδό  Ηρώων Πολυτε-
χνείου 23,  Αχαρνές, το δύο ετών  
παιδάκι τους πάσχει από ανεπάρ-
κεια καρδιάς και προκειµένου να 
χειρουργηθεί ζητά την βοήθειά 
µας. Τραπεζικός Λογαριασµός : 
0026-0722- 660103813513 Τα-
µιευτήριο – Eurobank. Τηλ. 6948 
855416. 4∆167.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 
5 ευρώ η καρτέλα   Τηλ. 6976 
836287. 10∆170117065

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. 2∆167 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 750  τ.µ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγγελ-
µατικός χώρος 750  τ.µ. 
υπόγειο, ισόγειο και 1ος 
όροφος, κατάλληλος  για 
Οίκος Ευγηρίας,  Εργα-
στήρια διάφορα,  Εκθεσι-
ακός και αποθηκευτικός,  
κλπ. στο κέντρο του Με-
νιδίου, οδός Χρ. ∆έδε και 
Θεµ. Βαρελά. Τηλ. 210 
2468004 και 210 
2465043. 5∆170

Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...
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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

∆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

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
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