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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ:

ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

«Ανοχύρωτη και ανυπεράσπιστη
η κοινωνία των Αχαρνών»
Προσωπικά, εδώ
και χρόνια επέµενα και εξακολουθώ να επιµένω ότι
η εγκληµατικότητα και το εµπόριο
ναρκωτικών στην
πόλη των Αχαρνών είναι προσχεδιασµένα και καλά οργανωµένα.
Για να γκρεµιστούν θα πρέπει
να βρεθεί ο πραγµατικός ένοχος πίσω από όλα αυτά, που δεν είναι
άλλος από το
χρήµα.
ΣΕΛ. 5

Πρόταση Χάρη ∆αµάσκου ν’ αναληφθούν
δράσεις από την Περιφέρεια Αττικής
κατά της εγκληµατικότητας
Την πρόταση να ενταχθεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, την Πέµπτη 15 Ιουνίου, το
θέµα της ανάληψης δράσεων εκ
µέρους της Περιφέρειας Αττικής για
την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών, κατέθεσε ο Περιφερειακός σύµβουλος και κάτοικος της περιοχής
Χάρης ∆αµάσκος.
ΣΕΛ. 3

∆ΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!!!
Τ

ο ότι εδώ και χρόνια µερικές γειτονιές αλλά και ολόκληρες συνοικίες
της πόλης έχουν µετατραπεί σε γκέτο παρανοµίας και σε «Κράτος εν
Κράτη», είναι γνωστό όχι µόνο στους κατοίκους της πόλης, αλλά και
σε ολόκληρη την Ελλάδα . Ο φόβος είναι διάχυτος σε πολίτες, καταστηµατάρχες και επιχειρηµατίες. Η Αστυνοµία πρέπει να κάνει το χρέος της και το Κράτος
οφείλει να τη συνδράµει. Είναι βέβαιο ότι αν αναγκαστεί ο λαός να πάρει στα
χέρια του την τήρηση του Νόµου, τότε ακολουθεί το χάος. Είναι γνωστό ότι
µέχρι σήµερα, το θέµα της Παραβατικότητας και Εγκληµατικότητας έχει τεθεί
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης κατ’ επανάληψη. Έχουν περάσει πολιτικοί, πολιτικοί προϊστάµενοι της αστυνοµίας και αξιωµατικοί της, έχουν ακουστεί λόγοι, λογύδρια και προτάσεις. Μπορεί να έχουν εξαγγελθεί µέτρα και
παράµετρα. Αλλά επί του πρακτέου, η Απραξία!!! Ο απλός πολίτης βλέπει
την κατάσταση να χειροτερεύει. Άµεσα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ζητήσει
από την Πολιτεία : «∆ήµος για όλους – Νόµοι για όλους».

Ο Σπύρος Βρεττός καταπέλτης στον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ για την εγκληµατικότητα στον ∆ήµο Αχαρνών

«Θέλουµε αποτελέσµατα. Πρέπει να καθαρίσει
η περιοχή, ζουν
οικογένειες, ζουν
αθώα παιδάκια»
Ο Αστροφυσικός και επικεφαλής της ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα µετά από πρόσκληση του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΙ και της
εκποµπής «Αταίριαστοι» µε δηµοσιογράφους τους Χρήστο
Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο, ανέδειξε το ζήτηµα της εγκληµατικότητας αναλύοντας αρχικώς το πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος Αχαρνών.
ΣΕΛ. 7

ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Από πυροβολισµό ο θάνατος του 10χρονου στο
6ο-12ο δηµοτικό Αχαρνών!
«O Μάριος δεν πρόλαβε να δώσει την παράσταση του…»
Αυτά ήταν τα συγκλονιστικά λόγια που είπε µέσα στο νοσοκοµείο Παίδων στον Σωτήρη Κουφογεώργο, συντετριµµένη
η µητέρα και δασκάλα του άτυχου 10χρονου µαθητή, λίγα
λεπτά µετά την τραγική είδηση πως το σπλάχνο της έχασε τη
µάχη µε τη ζωή. Με την ιδιότητα του προέδρου της Ένωσης
Γονέων του ∆ήµου Αχαρνών ήταν προσκεκληµένος στη
γιορτή για το τέλος της σχολικής χρονιάς στο 6ου ∆ηµοτικό
Σχολείο Αχαρνών. Αποκαλύψεις του Γιάννη Σωτηρόπουλου, συντοπίτη µας δηµοσιογράφου της «Realnews» και των «Ειδήσεων» για την τραγωδία στις Αχαρνές και η
υπόθεση συγκλόνισε το πανελλήνιο.
ΣΕΛ. 10

Η µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης στις Αχαρνές
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Σε ένδειξη πένθους για την αιφνίδια και άδικη απώλεια του µαθητή της Ε’ τάξης του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών αναβάλλονται οι προγραµµατισµένες εκδηλώσεις του ∆ήµου Αχαρνών
µέχρι την ηµέρα τέλεσης της Εξοδίου Ακολουθίας. Ο µαθητής της Ε’ τάξης
του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, συµµετείχε την Πέµπτη 9 Ιουνίου 2017, στις εκδηλώσεις του σχολείου του για το κλείσιµο της σχολικής
χρονιάς, όπου κατέρρευσε και µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
στο Νοσοκοµείο Παίδων, όπου νοσηλεύτηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Συντετριµµένοι από το συµβάν, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών και ο
πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, βρέθηκαν από την πρώτη στιγµή στο Νοσοκοµείο Παίδων για τη παροχή κάθε
υποστήριξης προς την οικογένεια του µαθητή. Εκ µέρους του ∆ήµου
Αχαρνών, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών εκφράζει, τη βαθιά θλίψη που φέρνει η
αιφνίδια απώλεια του µαθητή και δηλώνει την αµέριστη συµπαράσταση
του ∆ήµου Αχαρνών στην οικογένεια του µαθητή, η οποία καλείται να
αντιµετωπίσει το τραγικότερο συµβάν που µπορεί να συµβεί σε γονείς.
H Γενική ∆/νση Σπουδών Π.Ε. & ∆.Ε., οι ∆/νσεις Σπουδών, Προγραµµάτων & Οργάνωσης Π.Ε. & ∆.Ε., η ∆/νση Επαγγελµατικής Εκπ/σης,
η ∆/νση Ειδικής Αγωγής και η ∆/νση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους
(φορείς, οργανισµούς, υπηρεσίες, ΜΚΟ, Α.Ε.Ι., επιστηµονικές ενώσεις, δήµους, υπουργεία, νοσοκοµεία, µουσεία, καλλιτέχνες, ιδιώτες, κλπ) που υλοποιούν ή επιθυµούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράµµατα και µαθητικούς διαγωνισµούς στις σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και
∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης (∆.Ε.) (Γενικής, Επαγγελµατικής και Ειδικής).
Από το σχολικό έτος 2017-18 και εφεξής, όσοι επιθυµούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράµµατα-δράσεις και µαθητικούς
διαγωνισµούς στις σχολικές µονάδες Π.Ε. και ∆.Ε. (Γενικής, Επαγγελµατικής και Ειδικής) καλούνται να καταθέτουν πλήρη φάκελο µε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση των ανωτέρω δράσεων από
1η Απριλίου έως 31 Ιουλίου του προηγούµενου σχολικού έτους. (π.χ.
για προγράµµατα, διαγωνισµούς, δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά το
σχ. έτος 2017-18, η κατάθεση δικαιολογητικών πρέπει να πραγµατοποιηθεί από 3 Απριλίου 2017 έως 31 Ιουλίου 2017).
∆υσµενώς σχολιάστηκε η δήλωση του Προέδρου της Βουλής κ.
Βρούτση, σχετικά µε το θάνατο του µαθητή Μάριου από αδέσποτη
σφαίρα, λέγοντας πως … µας έκατσε άσχηµη!!! Με αφορµή αυτό,
θαµώνας της πλατείας έκανε το εξής σχόλιο: «Κοίτα να δεις που τελικά ο Γρη-

Από τον
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

γοριάδης έπεσε µέσα σε ό,τι έλεγε. Τότε τον έλεγαν τραµπούκο και τώρα προσπαθούν να τον µιµηθούν»
Συγκεκριµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας από τη ∆ηµ. παράταξη «Για την πόλη µας». Σε αυτή τη χρονική συγκυρία στην οποία οι Αχαρνές βρίσκονται εν µέσω µιας
χωρίς προηγούµενο κοινωνικής έντασης, εξαιτίας του χαµού του µικρού
Μάριου, ως αποτέλεσµα της συνεχώς αυξανόµενης εγκληµατικότητας
των τελευταίων ετών, η παράταξη «Για την Πόλη µας» καταθέτει τις προτάσεις της για την αποτελεσµατική διαχείριση του προβλήµατος. Έχει
αναρτηθεί στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λόγου έκλειψης χώρου, στο
επόµενο φύλλο, θα έχουµε περίληψη των προτάσεων.
Το «τυράκι» της µόνιµης εγκατάστασης της ΕΛ.ΑΣ στις Αχαρνές και
νέο σχέδιο αστυνόµευσης στη ∆υτική Αττική πετά τώρα το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, προκειµένου να εκτονώσει την κατάσταση
και να ξεπεράσει το σκόπελο των αγανακτισµένων κατοίκων στις Αχαρνές. Ο
άδικος χαµός του µικρού Μάριου και τα επεισόδια που σηµειώνονται καθηµερινά στην περιοχή, ανάγκασαν την ηγεσία της ελληνικής αστυνοµίας να αναθεωρήσει τη στάση της, αυξάνοντας την αστυνοµική δύναµη και ενισχύοντας
το πληροφοριακό δίκτυο στη ∆υτική Αττική.
∆εύτερη σύσκεψη για το σοβαρό θέµα που έχει προκύψει στο
δήµο Αχαρνών µετά τον τραγικό χαµό του 11χρονου µαθητή,
πραγµατοποίησαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Αττικής Αριστείδης
Μπαλτάς, Γιώργος Πάντζας, Νάσος Αθανασίου, Πάνος Σκουρολιάκος
και Γιάννης ∆έδες µαζί µε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ της Ανατολικής Αττικής.
Στην συζήτηση κατατέθηκαν συγκεκριµένες προτάσεις όπως η µετεγκα-

τάσταση του αστυνοµικού τµήµατος, εντός της περιοχής που παρατηρείται υψηλή εγκληµατικότητα, αλλά και να παραµείνει ενισχυµένη η
παρουσία των αστυνοµικών δυνάµεων στην περιοχή. Κατατέθηκε και
η πρόταση να υπάρξει διυπουργική σύσκεψη ώστε να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασµός για τα προβλήµατα της ∆υτικής Αττικής.
Την Τετάρτη 7/6/2017 οµόφωνα εκλέχτηκε το νέο ∆.Σ Συλλόγου Εργαζοµένων του ∆ήµου Αχαρνών µε τις εξής αρµοδιότητες : Πρόεδρος Αγγελής Φίλιππος. Αντιπρόεδρος Μαργέτη Ελένη. Γεν. Γραµµατέας Κορδατζή Φανή. Ταµίας Βούλγαρη Ευαγγελία. Μέλος Καµκερής Γεώργιος . Μέλος Ρούσσος Νεκτάριος. Μέλος
Τσουκούλογλου Ιωάννης.
Σε µια µοναδική γιορτή αθλητών, µετατράπηκε το «Φεστιβάλ
Μαζικού Αθλητισµού 2017» της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών, στο κατάµεστο κλειστό γυµναστήριο «Μπάµπης Χολίδης».
Η εκδήλωση «Φεστιβάλ Μαζικού Αθλητισµού 2017» σηµατοδοτεί την
ολοκλήρωση του Προγράµµατος «Άθληση για Όλους» που υλοποιεί
η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών, όπου αθλούνται πάνω από 1.400 παιδιά όλων των ηλικιών. Στο φεστιβάλ συµµετείχαν αθλητές από τα τµήµατα, Ρυθµικής Γυµναστικής, Μουσικοκινητικής, Ταε Κβο Ντο, Πάλης,
Μπάσκετ, Βόλεϊ, Στίβου, Ποδοσφαίρου και Παραδοσιακών χορών.
Με την ενηµερωτική διάλεξη στο 26ο και 29ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Αχαρνών στο Ολυµπιακό Χωρίο,ολοκληρώθηκαν οι δράσεις για
τη φετινή σχολική χρονιά, για τη διάδοση της φιλοζωίας. Οι δράσεις
πραγµατοποιήθηκαν σε ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών, στο πλαίσιο Προγράµµατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Την ενηµερωτική διάλεξη στο 26ο και 29ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών προλόγισε ο
Αντιδήµαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ.
Αντώνης Παλιούρας και στους οµιλητές συµµετείχαν στελέχη του τµήµατος Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αχαρνών καθώς και εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωµατείου Ολυµπιακού Χωριού «∆ιογένης».

Αντίο Καίτη Παπανίκα
Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 χρονών ύστερα από δύσκολη µάχη µε τον
καρκίνο, η γνωστή ηθοποιός Καίτη Παπανίκα. Η ηθοποιός που µεσουράνησε
στον ελληνικό κινηµατογράφο τις δεκαετίες 60-70, σπούδασε στη ∆ραµατική
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και αποφοίτησε µε άριστα. ∆ιδάχτηκε την υποκριτική από σηµαντικούς δασκάλους όπως την Κατίνα Παξινού, την Άννα Συνοδινού, τον Θάνο Κωτσόπουλο, τον ∆ηµήτρη Μυράτ, τον Λυκούργο Καλλέργη, την Ελένη Χαλκούση και τον Αλέξη Σολωµό.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Κωδικός Εντύπου: 8618 ● Έτος 7ο
Αρ. Σήµατος: 209698/2863/18-05-2011
Τιµή: 0,50 λεπτά
Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 ● Αχαρνές ● Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 ● ∆ΟΥ: ΚΓ Αθηνών
Fax: 210 8623644 ● Τηλ.: 210 2445658 - 697 2426684
E-mail: acharnaiki@gmail.com και nioras@gmail.com
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ∆ιευθυντής: Γιάννης Νιώρας
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

Του συνεργάτη µας

SPARK

Κανείς µας δεν είναι φύλακας της ηθικής ή του δικαίου. Γιατί ο στον τριάντα χρόνια και θα ταλαιπωρήσει την ήδη υπερχρεωµένη οικάθε ένας µας ερµηνεύει αυτές τις δύο έννοιες κατά το δοκούν. κονοµία µας. Τα ανατολικά κράτη που γύρισαν από το 1989, ακόµη
Αφήστε λοιπόν την ηθική στους τίµιους και την απόδοση του δίκαιου αγωνίζονται να βρουν τον δρόµο τους σε συνθήκες αγοράς. ∆ηλαστους δικαστές. Όµως και αυτοί υποκύπτουν στις προσωπικές τους δή, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
αδυναµίες. Κάποια προβλήµατα στην ζωή µας δεν έχουν λύση και
Το κουσούρι όλων εµάς των Ελλήνων είναι η ζηλοφθονία.
µας εξαγριώνουν γιατί εµείς υποκρινόµαστε ότι δε θα πράξουµε τα
∆ηλαδή ζηλεύουµε και κάνουµε αντίπαλο, όποιον είναι εξυίδια.
πνότερος από µας και παράγει µε την ικα∆ιαβάσαµε στο διαδίκτυο τα καµώµατα
νότητά του περισσότερα χρήµατα. Αυτό µας
Σαν συνταξιούχος, που κανείς
του γηραιού δηµοσιογράφου Γιώργου
οδηγεί στην διχόνοια και την εθνική καταπολιτικός δεν σέβεται τον
Φιλιππάκη. Όποιος δεν είναι µαζί µας ή του κόπο της ζωής µου και λόγω ηλικίας
στροφή. Είναι στην φύση µας στα γονίδια
παίρνουµε το κεφάλι ή του ρίχνουµε βόµβα. δεν έχω άλλο µέσο άµυνας ανέχοµαι
µας. ∆εν θεραπεύεται. Κανείς δεν µπορεί να
Μα βρε Γιώργο το ίδιο έκανε και ο Χίτλερ το βιολογικά σχεδόν τα πάντα. Ένα
αλλάξει τις επιταγές της µητέρας φύσης.
ίδιο και ο Στάλιν. Λίγη λογική δεν βλάπτει, πράγµα δεν ανέχοµαι. Να έρθει ο
Όσοι γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στην
µας προστατεύει από την διαφορά των αν- οποιοσδήποτε να µου πάρει το σπίτι
στέρηση, ξέρουν και απολαµβάνουν την
θρώπων από τα ζώα.
αφθονία. Το αντίστροφο είναι καταστροφή και
που στεγάζω την οικογένειά µου και
Σαν επαγγελµατίας ναυτικός ταξίδεψα στα την τροφή µου, δηλαδή το χωράφι
µαρασµός. Σε πολλά κράτη της Ευρώπης, µόνο
τέσσερα πέρατα της γης. Ανατολή δύση µου. Γιατί πολεµήσαµε τους Ιταλούς
τα κατοικίδια και οι συνταξιούχοι απολαµβορά και νότο. Αυτό κατ’ ανάγκη µε έκανε τε- και Γερµανούς πριν από 77 χρόνια.
βάνουν τα λίγα χρόνια της ζωής τους. Τα περιστραπέρατο. Όµως δεν σηµαίνει ότι έγινα πιο έξυ- Γι’ αυτά τα ίδια πράγµατα. Σήµερα αισότερα χρόνια µας φεύγουν, κυνηγώντας ένα
πνος από ότι γεννήθηκα. Απλά έγινα πιο περπα- σθάνοµαι την ανάγκη έστω και µισός
άπιαστο όνειρο, που πάντα µας το κόβει η όποια
τηµένος πιο έµπειρος και καταλαβαίνω τις να πολεµήσω για τα ίδια πράγµατα
εξουσία, αιρετή ή βίαιη.
ανάγκες των απλών ανθρώπων, που είµαι και όπως τότε που είχα τις αντοχές.
Θυµάµαι, όταν ήµουν στο δηµοτικό
αισθάνοµαι ακριβώς το ίδιο.
σχολείο, κάποτε ο δάσκαλος µε ρώτηΠολύ πιο χρήσιµο είναι να δουλεύεις
σε. Πες µου ∆ηµητράκη, πόσες ώρες έχει η
µε παραγωγική φαντασία και διορατικότητα παρά µε δη- µέρα; Επειδή δεν ήξερα, ο φίλος µου ο Κώστας µου λέει ψιθυριµιουργική λογιστική. Το πρώτο παράγει πλούτο, το δεύτερο στά. Όσες το ρολόι µου και απαντώ. Ενιάµισι κύριε ∆άσκαλε. Αυαπάτη, λαµογιά και ζηµία. Τα προβλήµατα των ανθρώπων δεν τό θα πει σαΐνι.
λύνονται µε ιδεολογίες, αλλά µε παραγωγικές εργασίες που παΌλοι γνωρίζουµε καλά ότι δεν είσαι αυτός που λες αλλά αυτό
ράγουν χρήµατα. ∆εν έχουµε ανάγκη από θεωρίες, αλλά από
που πράττεις. Καραµπινάτη απόδειξη η σηµερινή µας κυβέρνηχρήµατα για να επιβιώσουµε.
ση. Άλλωστε το επιβεβαιώνει ξεκάθαρα, η τσέπη µας και το στοµάχι
Ο µετασχηµατισµός της αριστεράς σε αστικό καπιταλιστικό κόµ- µας. Αυτό που φοβάµαι είναι ότι όταν κάποιος έρχεται να σου πάρει
µα είναι µια βασανιστική διαδικασία που θα διαρκέσει τουλάχι- το σπίτι και το χωράφι, εσύ παίρνεις το όπλο.

∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»
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«Ανοχύρωτη και ανυπεράσπιστη
η κοινωνία των Αχαρνών»
Το τραγικό γεγονός που συνέβη στην πόλη µας,
αποδεικνύει για άλλη µια φορά το πόσο ανοχύρωτη και ανυπεράσπιστη είναι η κοινωνία των
Αχαρνών απέναντι σε ένα οχυρωµένο εγκληµατικό καθεστώς. Προσωπικά, εδώ και χρόνια επέµενα και εξακολουθώ να επιµένω ότι η εγκληµατικότητα και το εµπόριο ναρκωτικών στην πόλη των
Αχαρνών είναι προσχεδιασµένα και καλά οργανωµένα. Για να γκρεµιστούν θα πρέπει να βρεθεί
ο πραγµατικός ένοχος πίσω από όλα αυτά, που
δεν είναι άλλος από το χρήµα.
Η δηµοτική αρχή, οι αρχηγοί των παρατάξεων
και οι δηµοτικοί σύµβουλοι, στους οποίους οι πολίτες των Αχαρνών εµπιστεύτηκαν την τύχη της
πόλης, έχουν χρέος να τολµήσουν και να παραδεχτούν αυτό που ήδη η τοπική κοινωνία γνωρίζει: ότι πίσω από το εµπόριο ναρκωτικών και τους
αθίγγανους, κρύβονται η εξουσία και αυτοί που
υποτίθεται πως µας προστατεύουν.
∆υστυχώς, όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει
µέχρι σήµερα δεν βασίζονται σε κάποιο εγγυηµένο σχέδιο που θα εξασφαλίζει στους δηµότες
ότι ένα τέτοιο έγκληµα δεν θα ξανασυµβεί.
∆ευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Οι πρωταθλητές της διαφθοράς,
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Κρατούν ακόµη τα σκήπτρα)
Πρωταθλητές στη διαφθορά αναδεικνύονται,
για άλλη µια φορά οι ∆ήµοι σύµφωνα µε την έκθεση πεπραγµένων του Σώµατος Επιθεωρητών
Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για την διετία
2015 – 2016, η οποία παρουσιάστηκε σε Ηµερίδα στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας. Την προαναφερθείσα περίοδο οι Επιθεωρητές του Σώµατος διενήργησαν 871 ελέγχους και σε 216 περιπτώσεις διαπιστώθηκε παραβατικότητα. Από αυτές οι 119 αφορούν Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού και ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, οι 39 Νοµικά Πρόσωπα, οι 24 Υπουργεία, οι 19 Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και οι υπόλοιπες 15 Περιφέρειες.
Ειδικότερα :
Οι έλεγχοι στους Ο.Τ.Α. αφορούσαν κυρίως
υποθέσεις δόµησης και χωροταξίας, ανάθεσης
έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών.
Καθώς και διαδικασία χορήγησης αδειών ιδίως
σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Σηµαντικό ποσό των ελέγχων αφορούσε την οργάνωση και λειτουργία δηµοσίων υπηρεσιών,
υποθέσεις δηµοσίων έργων - συµβάσεων, ζητήµατα πολεοδοµικής φύσης, την εκπαίδευση και
κατάρτιση σε θέµατα ∆ήµων.
Από τις 413 εκθέσεις επιθεώρησης – ελέγχου του
2016, σε 133 (ποσοστό 32,20 %), αναζητήθηκαν ευθύνες υπαλλήλων ή οργάνων της ∆ιοίκησης για πειθαρχικά παραπτώµατα ή ανέκυψαν
ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, οπότε οι σχετικές
εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν στον Εισαγγελέα

Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των
σχετικών πράξεων και παραλήψεων. Από αυτές
οι 85 περιπτώσεις αφορούσαν υπαλλήλους σε
∆ήµους και Επιχειρήσεις τους, οι 23 σε Νοµικά
Πρόσωπα του ∆ηµοσίου, οι 9 σε Υπουργεία και
από 8 περιπτώσεις σε Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και Περιφέρειες. Περίπου το 58 % των λειτουργών για τους οποίους προτάθηκε η άσκηση
πειθαρχικής δίωξης προέρχονται από τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και επιχειρήσεις τους, ενώ για
∆ηµάρχους προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικών παραπτωµάτων.
Περίπου 66 στους 10 ελέγχους που διενεργήθηκαν από το Σώµα, είχαν ως έναυσµα επώνυµες ή
ανώνυµες καταγγελίες, ενώ αυξηµένο για την
τρίτη συνεχή χρονιά ήταν το ποσοστό ελέγχου
που διενεργήθηκαν κατόπιν εντολών υπουργείων, παραγγελιών δικαστών ή εισαγγελικών Αρχών ή αιτηµάτων του Γενικού Επιθεωρητή της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Όπως ανέφερε ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Καθηγητής ∆ηµοσθένης Κασσαβέτης,
«προκύπτει το συµπέρασµα, ότι εντός των κρατικών θεσµών υπάρχουν παγιωµένα δίκτυα, που
παράγουν και αναπαράγουν φαινόµενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς και τα οποία συνυφαίνονται µε την παραβίαση από φορείς που ασκούν
δηµόσια εξουσία των Αρχών της νοµιµότητας της
χρηστής ∆ιοίκησης και της ∆ιαφάνειας».
Πηγή ΑΜΠΕ

Χρήσιµες Ενηµερώσεις
Της Ευρώπης Σ. Κοσµίδη
Πολιτικό Μηχανικό – Πολιτευτή Ν.∆. Περιφ. Αττικής

Να σπάσει το …..«άβατο»
Το θέµα της εγκληµατικότητας για εµάς εδώ στην
∆υτική Αττική και ειδικά στο Μενίδι, είναι το «α» και
το «ω» της καθηµερινότητας µας. Το λέω µε κάθε βεβαιότητα, καθώς όταν νοιώθεις πως δεν σου παρέχεται το πρώτιστο αγαθό της ανθρώπινης υπόστασης, η ασφάλεια, όλα τα υπόλοιπα περιττεύουν.
Η χθεσινή δολοφονία από «αδέσποτη» όπως
διαβάσαµε σφαίρα, ενός µόλις 11 ετών παιδιού, επιβεβαιώνει δραµατικά τα παραπάνω.
Η είδηση που προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο,
αναδεικνύει ένα πρόβληµα που εµείς στο Μενίδι το
βιώνουµε καθηµερινά. Είναι περιττό να αναφερθώ
σε αριθµούς και σε στατιστικά που πιστοποιούν το
γεγονός πως το Μενίδι ζει υπό καθεστώς τρόµου και
αποτελεί ένα περίεργο «άβατο» που δεν ασχολείται
κανείς µαζί του. Θέλω να αναφερθώ όµως στις πολιτικές πρωτοβουλίες και ειδικά στο τι κάνουµε εµείς
ως κάτοικοι της περιοχής που το εµπόριο
όπλων-ναρκωτικών, η διακίνηση παράνοµων µεταναστών, οι κλοπές, η καύση καλωδίων, η κατοχή και
χρήση όπλων είναι η καθηµερινότητα µας. Αυτό που
επιδιώκουν οργανωµένες συµµορίες, να είναι δηλαδή το Μενίδι ένα άβατο παράνοµων δραστηριοτήτων µέσω του οποίου θα πλουτίζουν, πρέπει να λάβει τέλος.
Η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την
ερχόµενη Τρίτη µε θέµα την εγκληµατικότητα πρέπει
να µας βρει όλους ενωµένους, ώστε η φωνή µας να

ακουστεί πιο δυνατά προς την κεντρική εξουσία. Τα
σχέδια δράσης που κατά καιρούς µας έχουν υποσχεθεί, όπως η εµφανής αστυνόµευση στους δήµους
Αχαρνών, Φυλής αλλά και στους πέριξ, φαίνεται
πως δεν έχει αποδώσει ούτε καρπούς, ούτε τα αναµενόµενα.
Το Μενίδι δεν µπορεί να συνεχίσει να αποτελεί
µία πόλη ενός κατώτερου θεού , όπου οι κάτοικοί
του δεν θα µπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα
στον δρόµο και να απολαµβάνουν το ανώτατο αγαθό που είναι ασφάλεια της ζωής. Σε αυτό που βιώνουµε όσοι µένουµε στην περιοχή καθηµερινά, πρέπει να είµαστε ανένδοτοι και αµίληκτοι.
Το ερχόµενο συµβούλιο είναι µία πολύ καλή ευκαιρία, ώστε να σταµατήσουµε να βάζουµε προβλήµατα κάτω από το χαλί και να φωνάξουµε όσο πιο
δυνατά µπορούµε «ως εδώ».
Η πολιτική και δη οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι µακράν ο καλύτερος τρόπος πίεσης για
να λύνονται τα προβλήµατα. Ειδικά να µας βρίσκουν
ενωµένους. Αυτό πρέπει να κάνουµε τώρα. Να στείλουµε µε ένα κοινό ψήφισµα στην Κεντρική Πολιτική Σκηνή, το µήνυµα πως αν το πρόβληµα δεν λυθεί θα µας βρουν όλους και ενωµένους απέναντι. Για
να κρατήσουµε ζωντανό τον τόπο µας και να µην γίνει οριστικά «γκρίζα ζώνη». Ας είναι το αίµα ενός
11χρονου το τελευταίο. Θερµά συλλυπητήρια στην
οικογένεια του.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος
της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία
συµµετοχής στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό
1. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό λαµβάνουν µέρος
µόνο φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νοµικών προσώπων που είναι εγγεγραµµένοι ως υποψήφιοι πλειοδότες στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. σύµφωνα µε τη διαδικασία του
προηγούµενου άρθρου.
2. Ο εγγεγραµµένος στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. υποψήφιος
πλειοδότης που ενδιαφέρεται να συµµετάσχει σε συγκεκριµένο ηλεκτρονικό πλειστηριασµό επιλέγει στην
οικεία ιστοσελίδα τον κωδικό αριθµό του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού που τον ενδιαφέρει και αποδεχόµενος
τους «Όρους Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού» του κινητού – ακινήτου, δηλώνει τη συµµετοχή του, αφού
προηγουµένως έχει καταβάλει την εγγύηση της παρ. 1
του άρθρου 965 ΚΠολ∆ και το τέλος χρήσης των συστηµάτων, και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παρ. 2 του άρθρου 1003 ΚΠολ∆, µέχρι ώρα
15:00, δύο εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα του
πλειστηριασµού. Το τέλος χρήσης συστηµάτων ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά υποψήφιο
πλειοδότη και ανά πλειστηριασµό. Ο υποψήφιος πλειοδότης διορίζει, µε δήλωση που γίνεται ηλεκτρονικά,
αντίκλητο ο οποίος κατοικεί στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, µέχρι ώρα 15:00,
δύο εργάσιµες ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµέρα
του πλειστηριασµού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραµµατέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.
3. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής υποψήφιοι πλειοδότες
ενηµερώνονται µέσω των συστηµάτων για τη συµµετοχή
τους στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό. Με τον ίδιο τρόπο ενηµερώνονται εγκαίρως και οι υποψήφιοι πλειοδό-

τες οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής.
4. Τα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. δεν ευθύνονται για τον αποκλεισµό
πλειοδότη από πλειστηριασµό σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των δικαιολογητικών συµµετοχής του
στον πλειστηριασµό, για οποιονδήποτε λόγο.

Υποβολή πλειοδοτικών προσφορών

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά µεγαλύτερη από την εκάστοτε µέγιστη
έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα
ηλεκτρονικά συστήµατα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές

Σειρά Εκπλειστηρίασεις Πραγµάτων

Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση µπορεί
µε δήλωσή του στον υπάλληλο του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού, που εγχειρίζεται το αργότερο πέντε (5)
ηµέρες πριν τον πλειστηριασµό, να ορίσει τη σειρά µε
την οποία θα εκπλειστηριάζονται τα κατασχεµένα πράγµατα. Η δήλωση αναρτάται στην ιστοσελίδα, στο σχετικό πεδίο που αφορά τις πληροφορίες του συγκεκριµένου ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.

Επιστροφή Εγγύησης

Αν υπερθεµατιστής αναδείχθηκε άλλος ή αν η κατακύρωση µαταιώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, η εγγύηση
ή οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται από τον υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού σε εκείνον
που τις κατέβαλε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι
Κοινή συνέντευξη τύπου έξι υπουργών για
την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή
του Μενιδίου και τα µέτρα που πρόκειται να
ληφθούν κυβέρνηση και τις αρµόδιες αρχές
για την αναβάθµιση της περιοχής, την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας και την κοινωνική ενσωµάτωση των ΡΟΜΑ, δόθηκε σήµερα (16/6) στο υπουργείο Εσωτερικών.
Οι υπουργοί που παραχώρησαν τη συνέντευξη ήταν: Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων
Κώστας Γαβρόγλου, Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών µε αρµοδιότητες Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, Αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θεανώ Φωτίου, Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού Γιώργος Βασιλειάδης. Από την Περιφέρεια Αττικής παρέστησαν οι Αντιπεριφερειάρχες Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής Πέτρος
Φιλίππου και Γιάννης Βασιλείου αντίστοιχα, ενώ τον δήµο Αχαρνών εκπροσώπησαν αντιδήµαρχοι λόγω προβληµάτων
υγείας του ∆ηµάρχου κ. Κασσαβού. Στις τοποθετήσεις τους οι υπουργοί ανακοίνωσαν τα µέτρα που θα λάβει ο καθένας
στον τοµέα ευθύνης του για την περιοχή του Μενιδίου. τόσο για τις υποδοµές, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια αλλά
κυρίως για την πάταξη της εγκληµατικότητας ιδιαίτερα µετά τα τελευταία τραγικά γεγονότα στην περιοχή.
Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Φιλίππου, µεταφέροντας το µήνυµα της Περιφερειάρχη Ρένας ∆ούρου, αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία που έχει η Περιφέρεια Αττικής µε τη ∆ηµοτική Αρχή Αχαρνών και δήλωσε ότι µέχρι σήµερα έχουν προγραµµατιστεί και δηµοπρατούνται άµεσα έργα επισκευής και αναβάθµισης
50 σχολικών κτιρίων αλλά και παιδικών χαρών της περιοχής, έργα οδοποιίας, και έργα κατασκευής δικτύου ακαθάρτων.
Παράλληλα, εκπονείται η µελέτη για την αντιπληµµυρική προστασία του Μενιδίου ενώ υλοποιείται και πρόγραµµα καθαρισµού των ρεµάτων της περιοχής. Στον τοµέα της κοινωνικής στήριξης, η Περιφέρεια έχει εκφράσει έµπρακτα τη συµπαράστασή της στους προσωρινά φιλοξενούµενους στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ, όταν προέκυψε πρόβληµα µε τη διακοπή ηλεκτροδότησης στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου και σε συνεννόηση µε τη ∆ΕΗ απέτρεψε τη σχετική επιχείρηση,
αποδεικνύοντας ότι στέκεται πάντα δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες και στις οµάδες πολιτών που ζουν σε συνθήκες στέρησης και φτώχειας. Επίσης, σε συνεργασία µε τον δήµο Αχαρνών και τα αρµόδια υπουργεία, η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής προτίθεται να χρηµατοδοτήσει όσα προγράµµατα καταρτιστούν για την ενσωµάτωση των ΡΟΜΑ
και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, όπως ήδη έχει γίνει µέχρι σήµερα στη ∆υτική Αττική µε πρωτοβουλία και
ευθύνη του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής Γιάννη Βασιλείου.
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Πρόταση Χάρη ∆αµάσκου ν’ αναληφθούν δράσεις
από την Περιφέρεια Αττικής κατά της εγκληµατικότητας
Την πρόταση να ενταχθεί στη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου, την Πέµπτη 15
Ιουνίου, το θέµα της ανάληψης δράσεων εκ µέρους της Περιφέρειας Αττικής για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών, κατέθεσε ο Περιφερειακός σύµβουλος
και κάτοικος της περιοχής Χάρης ∆αµάσκος.
Η πρόταση του κ.∆αµάσκου:
Όλοι γίναµε κοινωνοί του τραγικού περιστατικού, που συνέβη την Πέµπτη 8/06/2017 στο
6ο ∆ηµοτικό σχολείο Αχαρνών, µε τραγική κατάληξη το θάνατο του 11χρονου Μάριου από
κάλυκα αδέσποτης σφαίρας, που ακόµα και σήµερα δεν έχει
εντοπιστεί από που έχει προέλθει. Είναι αλήθεια όµως, ότι η
έξαρση της εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών, η οπλοκατοχή, οι άσκοποι (ή µε σκοπό) πυροβολισµοί, το εµπόριο
ναρκωτικών, ειδικά στις περιοχές της Αυλίζας και του Πύργουθι, είναι µια µη ανεκτή πλέον πραγµατικότητα.
Η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συµβούλιο οφείλουν
να συµβάλλουν, µε όλες τους τις δυνάµεις, στην αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης και να βοηθήσουν στην συγκράτηση του κοινωνικού ιστού της πόλης, ο οποίος τις τελευταίες
µέρες, έχει ανησυχητικά διαρραγεί.
Για αυτό λοιπόν προτείνουµε, να ενταχθεί στη συζήτηση
του Περιφερειακού Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί στις
15/06/2017, ως έκτακτο θέµα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης
για την ανάληψη δράσεων εκ µέρους της Περιφέρειας Αττικής
για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών».
Συγκεκριµένα, εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτηµα µας, προ-

τείνουµε την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών, που θα περιλαµβάνει:
– Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ύψους
3.000.000 ευρώ για την κατασκευή τεχνικών έργων και υποδοµών αναβάθµισης της Π.Ε. Αυλίζας και Πύργουθι (φωτισµός, ασφαλτοστρώσεις,
διαµόρφωση κοινοχρήστων χωρών).
– Ανάληψη υποχρέωσης µελέτης και κατασκευής παιδικού σταθµού στην περιοχή του Πύργουθι, στο χώρο που προβλέπει το πολεοδοµικό
σχέδιο.
– Εκπόνηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και
επανένταξης ευπαθών κοινωνικών οµάδων από την ευρύτερη περιοχή.
– Ενίσχυση των κοινωνικών δοµών του ∆ήµου Αχαρνών.
– Εκπόνηση προγράµµατος ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δοµών των ∆ηµόσιων Σχολείων της περιοχής, µέσω προγραµµάτων εξειδικευµένης εκπαιδευτικής υποστήριξης και συµπερίληψη στην εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
– ∆ιερεύνηση της δυνατότητας παροχής υλικοτεχνικών µέσων
στην Ελληνική Αστυνοµία, για την καλύτερη αστυνόµευση της
περιοχής.
Προφανέστατα στην συζήτηση θα ακουστούν και άλλες
προτάσεις, που θα ήταν χρήσιµο και αυτές να συµπεριληφθούν στο σχέδιο απόφασης.
Με εκτίµηση,
Για την Παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ»
Ο Περιφερειακός Σύµβουλος
ΧΑΡΗΣ ∆ΑΜΑΣΚΟΣ

Συγκεκριµένες λύσεις για την Εγκληµατικότητα
απαιτούν οι Αχαρνές από την Πολιτεία
Σπύρος Βρεττός
Μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
και Γραµµατέας του Τοµέα Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης & Ψηφιακής Σύγκλισης του ΠΑΣΟΚ
Κάτω από τη βαριά σκιά του θανάτου ενός
µικρού παιδιού, του Μάριου, η Πολιτεία
οφείλει να κάνει ό,τι δεν έχει κάνει µέχρι σήµερα για τον ∆ήµο Αχαρνών. ∆εν είναι σηµερινά ούτε το πρόβληµα, ούτε τα µέτρα που
εδώ και πολύ καιρό ζητάει σύσσωµη η Αχαρναϊκή κοινωνία και ο ∆ήµος. Ενδεικτικά µόνο αναφέρω τα πάγια αιτήµατα για:
• Αστυνοµικό τµήµα στην περιοχή της Αυλίζας.
• Συστηµατική εκκαθάριση των «µαγαζιών» διακίνησης ναρκωτικών,
που όλοι τα ξέρουν και έχουν συγκεκριµένη διεύθυνση και αριθµό.
• Αστυνόµευση/έλεγχος των συγκοινωνιακών κόµβων (ΣΚΑ, Σταθµός Αχαρνών) και δροµολογίων της ΟΣΥ.
• Τερµατισµός του εµπορίου όπλων και γενικότερα του λαθρεµπορίου που γίνεται σε περιοχές της πόλης.
• Ξήλωµα του καταυλισµού στο στρατόπεδο «Καποτά», που έχει καταληφθεί εδώ και χρόνια από παράνοµους.
• Βαθιές παρεµβάσεις στις κοινότητες των Ροµά, ώστε να µπορούν να
ζουν ως κανονικοί Έλληνες πολίτες µε τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες
υποχρεώσεις κ.α
∆εν καλούµαστε να επανεφεύρουµε τον τροχό, όλοι ξέρουµε τι
πρέπει να γίνει και πολύ περισσότερο ξέρουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Αστυνοµία. Καλούµαστε όµως να κάνουµε το
χρέος, µας και πρώτα απ΄ όλους η Πολιτεία που έχει και το µεγαλύτερο βάρος της ευθύνης.
http://spyrosvrettos.blogspot.gr/2017/06/blog-post.html
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ΑΧΑΡΝΕΣ «έγκληµα» και ιστορία

Ο

Μυκηναϊκός Τάφος
(Λυκότρυπα) είναι ο
µάρτυρας της προϊστορικής παρουσίας των
Αχαρνέων στην Αχαρναϊκή
Γη, από την υστεροελλαδική
ΙΙΙ (1400-1300 π.Χ.).Το 508
π.Χ. ο Αλκµεωνίδης, ιδρυτής
και µεταρρυθµιστής της πρώιµης Αθηναϊκής δηµοκρατίας,
ίδρυσε τις ∆ΕΚΑ ΦΥΛΕΣ και οι
Αχαρνές υπάχθηκαν στην ΟΙΝΗΙ∆Α Φυλή.
Η ονοµασία της πόλης, το
πιο πιθανό να προέρχεται από
το όνοµα κάποιου µυθικού
ήρωα, όπως τα ∆εκέλεια (Τατόϊ) από το όνοµα του µυθικού ήρωα ∆έκελου. Η αναφορά του ονόµατος της πόλης και ως Μενίδι, ανάγεται
στην ιστορική εποχή (4ος αιώνας π.Χ.) και µετά τη καταστροφής της
πόλης από τους Σπαρτιάτες «ουκ εστί ήδη ΑΧΑΡΝΑ αλλά ΜΑΙΝΙ∆ΙΟΝ». Η εκδοχή ότι αφορά αρβανίτική ονοµασία δεν ευσταθεί, διότι
υπάρχει αναφορά σε βούλα (επίσηµο έγγραφο του 1209) της τότε
Αρχιεπισκοπής Αθηνών που αναφέρεται στο χωριό Μενίδι και πολύ
πριν την εγκατάσταση Αρβανιτών που συνέβη το 1588 από τους
Τούρκους. «∆ορυφόροι ∆ήµοι» του µεγάλου Αχαρναϊκού ∆ήµου
ήταν το ΣΥΠΑΛΗΤΤΟΝ στην ευρύτερη περιοχή σήµερα της Αγίας Σωτήρας, ΠΑΙΟΝΙ∆ΑΙ στην περιοχή της σηµερινής Αµυγδαλέζας, ΧΟΛΛΕΙ∆ΑΙ στο σηµερινό Μονοµάτι.
Ο κεντρικός κορµός του αρχαίου ∆ήµου τοποθετείται στην Αυλίζα, 40 Μάρτυρες και στο κέντρο της σηµερινής πόλης. Στον αρχαίο
∆ήµο υπήρχε ο ναός του Αρη, στο λόφο σήµερα των 40 Μαρτύρων.
Ο Παυσανίας αναφέρεται στη λατρεία των Θεών Απόλλωνα, Αθηνά,
∆ιόνυσο, ενώ αναφέρει ότι στη Πάρνηθα υπήρχε το άγαλµα του Παρνήθιου ∆ΙΟΣ. Περισσότερα από 435 ονόµατα επιφανών Αχαρνέων

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «ΚΙΟΥΣΗ»

της αρχαιότητας έχουν συλλέξει οι επιστήµονες σήµερα.
Μεταξύ αυτών ο ΦΙΛΟΚΛΗΣ,
αρχιτέκτονας του Ερέχθειου
στην Ακρόπολη και οι άρχοντες της Αθηναϊκής πολιτεία
(σα να λέµε Πρόεδροι ∆ηµοκρατίας σήµερα), ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ και ΚΛΕΙΠΠΙ∆ΗΣ.
Τελευταία αναφορά στις
Αχαρνές έχουµε το 88 µ. Χ.,
όταν συµµάχησαν µαζί µε τους
Αθηναίους εναντίον των Ρωµαίων, µε τον αυτοκράτορα
του Πόντου, ΜΙΘΡΙ∆ΑΤΗ, αλλά τελικά νικήθηκαν κι άρχισε
η εποχή της Ρωµαϊκής, Φράγκικης, Καταλανικής και τελικά της Τουρκικής κατοχής. Το 1769 ο θρυλικός Μενιδιάτης ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ, υπήρξε ο µεγάλος προποµπός της επανάστασης του 1821 µε αρχηγό τον Α.
ΚΙΟΥΡΚΑΤΙΩΤΗ. Βέβαια σε ένα τόσο συνοπτικό κείµενο δε µπορείς να
κλείσεις το µεγαλείο της Μακραίωνης ιστορίας της πόλης, που έπρεπε
να βρισκόταν στις κορυφαίες ιστορικές πόλεις παγκοσµίως. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα: σε όλο τον κόσµο δοξάζουµε τη ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, αυτούς που την ίδρυσαν κι αυτούς που υπογράφουν το ∆ιάταγµά
της «Επί Φρυνίχου άρχοντος επί της Λεωντίδος ενάτης πρυτανείας ή
ΧΑΙΡΕΣΤΡΑΤΟΣ ΑΜΕΙΝΙΟΥ ΑΧΑΡΝΕΥΣ εγραµµάτευεν των Προέδρων…». Η «ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» επιγραφικό Μουσείο, έδρα του Ο.Η.Ε., σε όλα τα δηµοκρατικά κοινοβούλια του κόσµου εκτός από τον ∆ήµο Αχαρνών! Ο Τάφος του δεύτερου
πιο αναγνωρίσιµου παγκοσµίως τραγικού ποιητή του Σοφοκλή, σχεδόν υπάρχει σα να µην υπάρχει ενώ κανένας δεν ενδιαφέρθηκε όταν
πριν δεκαετίας περίπου, ήρθε πρόταση από την UNESCO, να κηρυχθεί
παγκόσµιο µνηµείο πολιτιστικής κληρονοµιάς!!!
Σπύρος Βούλγαρης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Λ. ∆ηµοκρατίας 109 - Αχαρνές
Τηλ. 210 2462249

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΟΥ∆Α ΤΟΥ ΘΑ∆∆ΑΙΟΥ
Φέροµεν εις γνώσιν των ευσεβών και φιλεόρτων χριστιανών, ότι στις 19 Ιουνίου 2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ, πανηγυρίζει το
παρεκκλήσιον του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου, που βρίσκεται στο προαύλιο χώρο, του Ενοριακού Ιερού
Ναού Αγ. ∆ηµητρίου – Αχαρνών, σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα.

Στο τέλους Μαΐου πραγµατοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Κέντρου Ξένων Γλωσσών «ΚΙΟΥΣΗ» για το τέλος
του σχολικού έτους.
Οι γονείς είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρόοδο των παιδιών τους, µέσα από αγγλόφωνα θεατρικά δρώµενα και τραγούδια. Ακολούθησε Ice Cgeacy Party. Και του χρόνου. Καλό Καλοκαίρι.

Έφυγε» ο πρώην ∆ήµαρχος Καµατερού
Νικήτας Καµαρινόπουλος

Απεβίωσε την Τετάρτη, 7 Ιουνίου
2017, µετά από µάχη µε την επάρατη νόσο, ο πρώην ∆ήµαρχος Καµατερού Νικήτας Καµαρινόπουλος. Ο
εκλιπών ασχολήθηκε επί σειρά ετών
µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και διετέλεσε Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πριν
εκλεγεί ∆ήµαρχος το 2006. Ήταν ο
τελευταίος ∆ήµαρχος Καµατερού
(2007-2010), το οποίο, µετά την εφαρµογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, συνενώθηκε µε το ∆ήµο Αγίων Αναργύρων, συναποτελώντας το ∆ήµο Αγίων Αναργύρων-Καµατερού.
∆ιακρίθηκε για τη µετριοπάθεια, την ευγένεια και την πραότητα του χαρακτήρα του.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ
Ώρα 18.00 µ.µ.: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, µετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος.
Ώρα 19.30 µ.µ.: Λιτάνευσις της Ιεράς εικόνας του Αγίου
Απόστολου Θαδδαίου

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ
Ώρα 07.00 π.µ.: Όρθρος και Πανυγυρική Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία, µετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος.

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ώρα 18.00 µ.µ.: Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Παράκλησις
του Αγίου Απόστολου Ιούδα του Θαδδαίου
Εκ του Ι. Ναού

Αχαρναϊκή : Όλες τις Τοπικές και Γενικές Οικονοµικές Ειδήσεις µε λίγες λέξεις
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Ο Σπύρος Βρεττός καταπέλτης στον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ για την εγκληµατικότητα στον ∆ήµο Αχαρνών

Ο

«Θέλουµε αποτελέσµατα. Πρέπει να καθαρίσει
η περιοχή, ζουν οικογένειες, ζουν αθώα παιδάκια»

Αστροφυσικός και επικεφαλής της
ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα µετά από πρόσκληση του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΙ και
της εκποµπής «Αταίριαστοι» µε δηµοσιογράφους
τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο, ανέδειξε το ζήτηµα της εγκληµατικότητας αναλύοντας
αρχικώς το πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος
Αχαρνών. Όπως τόνισε ο Σπύρος Βρεττός στην τοποθέτησή του, 7000 χρήστες ναρκωτικών ηµερησίως επισκέπτονται την περιοχή του Μενιδίου για
να προµηθευτούν τη «δόση» τους από τους Ροµά οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια έχουν µετατραπεί σε dealer ναρκωτικών, αφήνοντας µε ανοιχτό το στόµα τους οικοδεσπότες.
«Έρχονται χρήστες ναρκωτικών µε οποιοδήποτε µέσο, µε τρένα, µε λεωφορεία, µε τον προαστιακό, έρχονται ακόµη και από περιοχές εκτός
Αττικής από παντού… µεσηµέρι 12 η ώρα σταµατάει το λεωφορείο κατεβάζει 50 άτοµα και ως
κοµβόι κατευθύνονται στους καταυλισµούς των
Ροµά» επισήµανε αγανακτισµένος ο πρόεδρος
της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης. Στη συνέχεια έριξε τα «βέλη» του στον αρµόδιο αναπληρωτή
υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα
καλώντας τον να δώσει λύση άµεσα καθώς είναι
ενήµερος για την κατάσταση χωρίς να έχει επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσµα έως σήµερα ενώ στο

«∆ε µας ενδιαφέρει αν βγάζει φωτογραφίες µε τον υπουργό ο ∆ήµαρχος, θέλουµε αποτελέσµατα» τόνισε ο Σπύρος Βρεττός

στόχαστρό το, µπήκε και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών:
«Όταν εµείς διαµαρτυρόµαστε είτε στο ∆ηµοτικό συµβούλιο είτε αλλού για την εγκληµατικότητα στην περιοχή µας, ο ∆ήµαρχος µας λέει εγώ
πήγα και τα είπα. Το πρόβληµα δε λύνεται θέλουµε αποτελέσµατα. ∆ε µας ενδιαφέρει αν βγάζει
φωτογραφίες µε τον υπουργό, θέλουµε αποτελέ-

«Πρέπει να καθαρίσει η περιοχή, ζουν οικογένειες, ζουν παιδάκια
αθώα που δε φταίνε σε τίποτα να πληρώνουν τη νύφη» είπε αγανακτισµένος ο επικεφαλής της ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα

σµατα.» και ολοκλήρωσε µε ένα περιστατικό που
συνέβη µπροστά στα µάτια του σε κεντρικό σηµείο της πόλης, µε πρωταγωνιστές δύο τσιγγάνους να επιτίθενται σε ένα αυτοκίνητο. Ο δηµοσιογράφος Χρήστος Κούτρας ρώτησε τον Σπύρο
Βρεττό αν φοβάται ο κόσµος στην περιοχή. Με τη
σειρά του ο Σπύρος Βρεττός ευθέως απάντησε ότι

δε πάει άλλο η κατάσταση και ότι φοβάται πως θα
χυθεί και άλλο αίµα αθώων ανθρώπων. «Πρέπει
να καθαρίσει η περιοχή, ζουν οικογένειες, ζουν
παιδάκια αθώα που δε φταίνε σε τίποτα να πληρώνουν τη νύφη γιατί στο τέλος οι αθώοι πληρώνουν» είπε κλείνοντας ο επικεφαλής της ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα.

Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

Αχαρναϊκή : Προβάλει µε συνέπεια και Αξιοπιστία Επαγγελµατίες και καταστηµατάρχες
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ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- ΓΕΩΡΓΙΑΝΕΣ ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Εισιτηριο 5 €
(ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ, ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ,ΤΥΜΒΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ… )
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥλΙΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥλΙΟΥ
2ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Εισιτηριο 55 €
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ Υ∆ΡΑ-ΠΟΡΟΣ-ΑΙΓΙΝΑ
Εισιτηριο 50 €
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/7- ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8/17
5ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ από 1η Ιουλίου
Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων στο ΤΗΛ. 210-2469576

*ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
TATUASHVILI GIF MARINA
Πάρνηθος 114 - Αχαρνές
• Τηλ.: 6998 104888
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Αχαρνών 128 – Αθήνα

• Το κτήµα Varibobi Club βρίσκεται
στο ωραιότερο σηµείο της περιοχής
Βαρυµπόµπης, µέσα σε ένα παρθένο δάσος,
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο
προσθέτει µια εξαιρετική πινελιά
• Το κτήµα Varibobi Club αποτελείται από
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους καθώς
και ένα παρεκκλήσι µέσα σε µία τεράστια
έκταση 20 και πλέον στρεµµάτων
• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει
έως και 600 άτοµα.
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ
ΣΤΙΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ
Από πυροβολισµό ο θάνατος του 10χρονου στο 6ο-12ο δηµοτικό Αχαρνών!
«O Μάριος δεν πρόλαβε να δώσει την παράσταση του…»
Του
ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α

ποκαλύψεις του Γιάννη Σωτηρόπουλου, συντοπίτη µας δηµοσιογράφου της «Realnews» και των «Ειδήσεων» για την τραγωδία
στις Αχαρνές, µε αδέσποτη σφαίρα στο προαύλιο του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου, που στοίχισε τη ζωή στον 11χρονο Μάριο και η υπόθεση
συγκλόνισε το πανελλήνιο. «O Μάριος δεν πρόλαβε να δώσει την παράσταση του…» Αυτά ήταν τα συγκλονιστικά λόγια που είπε µέσα στο νοσοκοµείο Παίδων στον Σωτήρη Κουφογεώργο, συντετριµµένη η µητέρα και
δασκάλα του άτυχου 10χρονου µαθητή, λίγα λεπτά µετά την τραγική είδηση πως το σπλάχνο της έχασε τη µάχη µε τη ζωή. Με την ιδιότητα του προέδρου της Ένωσης Γονέων του ∆ήµου Αχαρνών ήταν προσκεκληµένος στη
γιορτή για το τέλος της σχολικής χρονιάς στο 6ου ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.
Όπως αποκάλυψε στις «Ειδήσεις» ήταν αυτόπτης µάρτυρας αυτής της
ανείπωτης τραγωδίας, που σηµειώθηκε το βράδυ της Πέµπτης γύρω στις
9.30 το βράδυ, στο προαύλιο του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών. Η
µαρτυρία του συγκλονίζει. «Το παιδί δεν έβγαλε άχνα, έσκασε κάτω στο
τσιµέντο σαν µολύβι! Ακολούθησε πανικός. Όλοι νόµιζαν ότι λιποθύµησε. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Παίδων, αλλά δυστυχώς ο άτυχος µαθητής είχε χάσει τη µάχη µε τη ζωή. Η σοκαριστική όµως εξέλιξη ήρθε την
επόµενη µέρα από τον ιατροδικαστή Νίκο Καλογριά, ο οποίος διαπίστωσε
ότι η βολίδα βρήκε το παιδί στο επάνω µέρος του κεφαλιού. Όπως ανέφερε η σφαίρα 9 mm, που καρφώθηκε στο κρανίο το µαθητή είχε κάθετη φορά, κάτι που σηµαίνει πως ήταν αδέσποτη. Στο πλευρό, πάντως, της οικογένειας βρίσκονται διαρκώς ψυχολόγοι από την οργάνωση ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ για
να βοηθήσουν τους δύο γονείς αλλά κυρίως τη µεγάλη αδελφή του, που
φοιτά σε Γυµνάσιο της περιοχής, ώστε να διαχειριστούν το τεράστιο βάρος
της τραγικής απώλειας του 10 χρονου Μάριου. Για να βρει την άκρη του
νήµατος σε αυτή την τραγική ιστορία, η αστυνοµία ∆υτικής Αττικής έχει ξεκινήσει µεγάλη επιχείρηση, µε τη συνδροµή αστυνοµικών των ΟΠΚΕ και
της ΕΚΑΜ, ερευνώντας σε σπίτια αθιγγάνων για ύπαρξη όπλων στην περιοχή της Αυλίζας Αχαρνών, που απέχει λίγες εκατοντάδες µέτρα από το
σχολείο, όπου έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα ο άτυχος Μάριος.
Σύµφωνα µε πληροφορίες την Πέµπτη το βράδυ υπήρχε γλέντι στην περιοχή γύρω από το σχολείο και οι εκτιµήσεις συγκλίνουν στο ότι κάποιος έριξε µπαλωθιά, µε αποτέλεσµα την τραγική κατάληξη στη σχολική γιορτή. Ο
χαµός του 10χρονου Μάριου πάντως έχει αναδείξει µε το πιο δραµατικό
τρόπο το σοβαρό πρόβληµα εγκληµατικότητας στις Αχαρνές.
Άφωνους άφησαν τα ευρήµατα γύρω από το 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο
τους αστυνοµικούς της ασφάλειας Αττικής. Ούτε λίγο, ούτε πολύ συνέλαξαν επτά βλήµατα από πυροβόλα όπλα, τα οποία προέρχονται από το ίδιο
σηµείο από όπου ξεκίνησε η φονική βολίδα που έκοψε το νήµα της ζωής
του 11χρονου µαθητή. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαµε και δεύτερο θύµα στο Μενίδι, εκείνο το µοιραίο βράδυ που µια αδέσποτη σφαίρα έκοψε
το νήµα της ζωής του 11χρονου Μάριου. Το 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, όπου έχασε τη ζωή του ο 11χρονος Μάριος σε σχολική γιορτή δεν είναι όµως το µοναδικό σχολείο του Μενιδίου, όπου έχουν βρεθεί σφαίρες.
Οι «Ειδήσεις» σήµερα αποκαλύπτουν πως πριν από ένα µήνα και στο
14ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, στην περιοχή Κόκκινος Μύλος βρέθη-

καν σφαίρες από...πολεµικό τυφέκιο Καλάσνικοφ! Μάλιστα την είδηση
αποκάλυψε το Σάββατο, αµέσως µετά την κηδεία του Μάριου, µέσω της
προσωπικής του σελίδας στο FACEBOOK, o ίδιος ο διευθυντής του σχολείου Παύλος Κοσµετάτος. Στην ανάρτηση του, την οποία συνοδεύει µε τρεις
φωτογραφίες από τις σφαίρες καλάσνικοφ που βρέθηκαν.
Πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες σπιτιών που έχουν βρει στις αυλές τους αδέσποτες και τις έχουν κρατήσει ως ενθύµιο. Ο Γιάννης Γκολέµης είναι ένας
απ’ αυτούς. Όπως καταγγέλλει: «Το σπίτι µου βρίσκεται στην οδό Παγκάλου, ανάµεσα στο 1ο & στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών. Στις 15 Απριλίου, Μεγάλο Σάββατο, δέχθηκα καταιγισµό αδέσποτων πυρών, ειδοποί-

ησα την αστυνοµία και βρέθηκε διάτρητο το καπό του αυτοκινήτου της κόρης µου. Τρεις σφαίρες µάζεψαν οι αστυνοµικοί και εγώ άλλες πέντε. Όπως
µου είπαν οι αστυνοµικοί τα βλήµµατα προέρχονται από πολεµικό τυφέκιο, τύπου Ούζι ή Σκόρπιον. Έχω κάνει µήνυση κατά αγνώστων» Αποκαλυπτική είναι και η εικόνα που µεταφέρουν οι αστυνοµικοί που πραγµατοποίησαν τον πρώτο αποκλεισµό της συνοικίας και τις έρευνες στα σπίτια
απ όπου υπήρχαν στοιχεία ότι είχαν ριφθεί µαζικοί πυροβολισµοί το βράδυ της περασµένης Πέµπτης. Όµως απ’ ότι προκύπτει, από τα όσα αστυνοµικοί που συµµετείχαν σε αυτές τις έρευνες αποκαλύπτουν στις «Ειδήσεις»,
πράγµατι όχι µόνο οι δράστες των φονικών πυροβολισµών, αλλά όλοι οι
άνδρες του οικισµού έσπευσαν να εξαφανιστούν, παίρνοντας µαζί τους
οτιδήποτε θα µπορούσε να προκαλέσει ποινικές διώξεις. Επίσης ενδεικτικό της κινητοποίησης των Ροµά που ζουν στην συγκεκριµένη γειτονιά, είναι τα το αποτέλεσµα όλων των κατ οίκων ερευνών που έγιναν. Στα εικοσιπέντε σπίτια που ερευνήθηκαν σε αυτή την πρώτη φάση βρέθηκαν δύο
δίκαννα κυνηγετικά όπλα τα οποία είχαν νόµιµες άδειες και από εκεί και
πέρα όλα κατασχεθέντα ήταν άδειοι κάλυκες από πιστόλια, καλάσνικοφ
και καραµπίνες από προηγούµενα «γλέντια» των Ροµά. Και αυτό σε µια
γειτονιά που οι ίδιοι οι αστυνοµικοί χαρακτηρίζουν κέντρο διακίνησης ναρκωτικών και όπλων. Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του µικρού Μάριου
στην εκκλησία της Κοίµησης Θεοτόκου των Αχαρνών. Συγκινητική ήταν η
παρουσία των συµµαθητών του αλλά και των συµπαικτών του από την
Ακαδηµία του Ντανιέλ Μπατίστα. Το τραγικό συµβάν της απώλειας του
11χρονου Μάριου ξύπνησε εφιαλτικές µνήµες στον Χαρίλαο Τάταρη, πατέρα της µικρής Βαλεντίνας, η οποία τον Σεπτέµβριο του 2012 και ενώ έπαιζε στο προαύλιο νηπιαγωγείου στην περιοχή Άγιος ∆ιονύσιος Αχαρνών
Άµεσες ήταν οι αντιδράσεις της ∆ηµοτικής Αρχής, του ∆ηµοτικού των φορέων και των κατοίκων, που απάντησαν µε δυναµικές πολυπληθείς κινητοποιήσεις κάθε απόγευµα.

Αίσθηση προκάλεσε η
παρέµβαση του Γιάννη
Σωτηρόπουλου, ο γνωστός δηµοσιογράφος ειδήσεων του MEGA και
ρεπόρτερ της Realnews
και της νέας καθηµερινής
εφηµερίδας του Νίκου
Χατζηνικολάου «Ειδήσεις», µεγάλωσε και διαµένει µε την οικογένεια
του στις Αχαρνές,
στην πρωινή ενηµερωτική εκποµπή του ΑΝΤ-1
«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑ∆Α»
µε τον Γιώργο Παπαδάκη.
Με ψυχραιµία αλλά χωρίς να «µασάει» τα λόγια του ανέλυσε
τους λόγους, που οι Αχαρνές και ολόκληρη η ∆υτική Αττική

εδώ και πολλά χρόνια
έχουν επιλεγεί να είναι η
«πίσω αυλή» της Αττικής,
όπου η εγκληµατικότητα
έχει πλέον χτυπήσει «κόκκινο» και οι σφαίρες πέφτουν «βροχή». ∆εν είναι
άλλωστε η πρώτη φορά
που ασχολείται µε την
εγκληµατικότητα και την
παραβατικότητα στην πόλη της ζωής του. Άπειρα
είναι τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ του για το MEGA στους
θύλακες της παραβατικότητας των Αχαρνών. Για
όλους όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να δουν την 11λεπτη συνέντευξη του Γιάννη Σωτηρόπουλου στον Γιώργο Παπαδάκη

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Το χρονικό των κινητοποιήσεων ενάντια στην παραβατικότητα και την εγκληµατικότητα

Τ

ο µεγάλο πρόβληµα της εγκληµατικότητας στις Αχαρνές, ανέδειξε ο τραγικός θάνατος του
11χρονου Μάριου. Οι µεγαλειώδεις
καθηµερινές κινητοποιήσεις, κατέδειξαν την αγανάκτηση των για την κατάσταση που έφερε η πολιτεία µε την αδιαφορία της, απέναντι σε µια ιστορική
πόλη των 150 χιλ κατοίκων. Οι Κάτοικοι των Αχαρνών διαµαρτύρονται για
τη δολοφονία του 11χρονου µαθητή
και µε το σύνθηµα «Μάριος ∆ηµήτριος
11 χρονών αυτός είναι ο ήρωας του ∆ήµου Αχαρνών» εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την εγκληµατικότητα
στην περιοχή.
Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου, όπου µετά από µεγάλη ένταση, πραγµατοποιήθηκε ειρηνική πορεία στο Αστυνοµικό Τµήµα
Αχαρνών και στην συνέχεια συγκέντρωση διαµαρτυρίας στην Λεωφ. ∆ηµοκρατίας στο ύψος του Ιερού Ναού
Αγίου ∆ηµητρίου.
Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 οι κάτοικοι
πραγµατοποίησαν συγκέντρωση στο
ύψος του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου, όπου µετά από τις οµιλίες και την τήρηση ενός λεπτού σιγής, σχηµατίστηκε
πορεία που κατέληξε στην διασταύρωση Μπόσδα και Μόρνου. Εδώ σηµειώθηκαν τα πρώτα επεισόδια που προκάλεσαν νεαροί κουκουλοφόροι, µε
την ρίψη µολότοφ σε σπίτια Ροµά. Η

αστυνοµία απάντησε µε δακρυγόνα και
κρότου λάµψης.
Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 οι κάτοικοι
πραγµατοποίησαν συγκέντρωση στην
Πλατεία Καράβου και στη συνέχεια πορεία στον ΣΚΑ δια µέσου οδού Φιλαδέλφειας, όπου µεγάλη µάζα πέρασε
στην Λεωφ. ∆ηµοκρατίας µε σκοπό διά
µέσου της οδού Μόρνου να εκφράσει
την αντίθεση του στο υποτιθέµενο άβατο. Η αστυνοµία φοβούµενοι επεισόδια
και δυσάρεστα συµβάντα, µε δυνάµεις
των ΜΑΤ δεν επέτρεψαν και µε την ρίψη
δακρυγόνων να πραγµατοποιηθεί.
∆ευτέρα 12 Ιουνίου 2017 οι κάτοικοι
πραγµατοποίησαν συγκέντρωση στην
Πλατεία Καράβου και στη συνέχεια ειρηνική πορεία στον Σιδηροδροµικό
Σταθµό Αχαρνών. Εκεί µια µερίδα επεχείρησε να καταλάβει τον οδό Κύπρου.
Απωθηθήκαν από τις δυνάµεις των
ΜΑΤ, µε την χρήση δακρυγόνων και
κρότου λάµψης. Η απάντηση από την
πλευρά των κουκουλοφόρων ήταν οι
ρίψη µολότοφ.
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017, οι κάτοικοι
πραγµατοποίησαν συγκέντρωση στο
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ
σήµερα εκπρόσωποι των δηµοτικών
αρχών συναντήθηκαν µε την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου και κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε
δέσµη µέτρων που περιλαµβάνουν
εκτός των άλλων δηµιουργία νέων
υπηρεσιών και ενίσχυση του αστυνοµι-

κού τµήµατος και της ασφάλειας στο
Μενίδι.
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, οι κάτοικοι
απέκλεισαν για µισή ώρα οι κάτοικοι του
Μενιδίου, Το ρεύµα προς Μαρκόπουλο
της Αττικής οδού, στο ύψος της εξόδου
7, στο πλαίσιο κινητοποίησης για την
εγκληµατικότητα στην περιοχή, µε τη
συµβολική ένδειξη διαµαρτυρίας να έχει

πλέον ολοκληρωθεί. Νωρίτερα, έλαβε
χώρα πορεία στην περιοχή, η οποία ξεκίνησε από την πλατεία Καράβου, κατευθυνόµενη προς το 6ο ∆ηµοτικό σχολείο
Μενιδίου, αλλά στη συνέχεια διασπάστηκε.
Την Πέµπτη 15 Ιουνίου 2017, παρά το
γεγονός , ότι ο ∆ήµαρχοις πρότεινε να
σταµατήσουν οι κινητοποιήσεις προς το

παρόν, ώστε να δοθεί ο χρόνος , στην
ΕΛΛΑΣ να εφαρµόσει τις εξαγγελίες και
τα µέτρα ασφάλειας, η συγκέντρωση
έγινε και οι συγκεντρωµένη προχώρησαν στο αποκλεισµό της Σιδηροδροµικής Γραµµής.
Για την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017,
έχει προγραµµατιστεί νέα συγκέντρωση
στην πλατεία Καράβου.

∆έσµη µέτρων της ΕΛ.ΑΣ κατά της εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών

Τη βαθιά του θλίψη για τον χαµό του µικρού µαθητή
στις Αχαρνές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος
Μητσοτάκης σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στα
γραφεία του κόµµατος για την έξαρση της εγκληµατικότητας και την κατάσταση στην ∆υτική Αττική, παρουσία του δηµάρχου Αχαρνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως κατά την επίσκεψη που είχε
πραγµατοποιήσει στο αστυνοµικό τµήµα της περιοχής κατά το παρελθόν, είχε επισηµάνει πως αυτό ήταν
τραγικά υποστελεχωµένο.Από την πλευρά του, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Γ. Κασσαβός, έκανε λόγο για θέµα
ανασφάλειας στην περιοχή και ζήτησε τη στήριξη του
προέδρου της Ν∆ για να επανέλθει το αίσθηµα της
ασφάλειας.

Στο νοσοκοµείο µε καρδιακό
επεισόδιο ο Γιάννης Κασσαβός
Στο Νοσοκοµείο «Γεννηµατάς»
µεταφέρθηκε εσπευσµένα προχθές
Πέµπτη, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, µε συµπτώµατα καρδιακού επεισοδίου.
Ο κ. Κασσαβός αισθάνθηκε αδιαθεσία και πόνους στο στήθος. Συνεργάτες του τον µετέφεραν στην
καρδιοχειρουργική κλινική του νοσοκοµείου «Γεννηµατά», όπου είχε
νοσηλευτεί και παλαιότερα µε έµφραγµα. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών υποβλήθηκε σε καρδιογράφηµα
και εξετάσεις ενώ οι γιατροί του συνέστησαν να παραµείνει στη
εντατική µονάδα για παρακολούθηση και, αν συνεχιστεί ο πόνος,
θα προχωρήσουν σε στεφανιογραφία.

Έπειτα από την παράσταση
διαµαρτυρίας των κατοίκων του
∆ήµου Αχαρνών στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη την Τρίτη
13 Ιουνίου 2017 το απόγευµα,
ορίστηκε συνάντηση για την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 το µεσηµέρι, µεταξύ αντιπροσωπείας του
∆ήµου Αχαρνών και της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στη συνάντηση συζητήθηκε
το θέµα της ενίσχυσης της αστυνοµικής παρουσίας και δράσης
στον ∆ήµο Αχαρνών µε στόχο την εδραίωση του αισθήµατος ασφάλειας
στους κατοίκους.
Στην αντιπροσωπεία του ∆ήµου Αχαρνών συµµετείχε, ο ∆ήµαρχος κ.
Γιάννης Κασσαβός, ο Αντιδήµαρχος Παιδείας , Πολιτισµού, Αθλητισµού και
Νέας Γενιάς κ. Στάθης Τοπαλίδης, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παναγιώτης Πολυµενέας και οι επικεφαλής δηµοτικών παρατάξεων του ∆ήµου
Αχαρνών κ.κ. Σωτήρης Ντούρος, Σπύρος Βρεττός , Παναγιώτης Γρηγοριάδης
και Οδυσσέας Καµπόλης,
Εκ µέρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛ.ΑΣ. συµµετείχε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας Τάξης κ. ∆ηµήτρης Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Υπαρχηγός του Σώµατος Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνοµίας
Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάκας και ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Ψωµάς.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός της ΕΛ.ΑΣ. που προτάθηκε στην αντιπροσωπεία του ∆ήµου Αχαρνών περιλαµβάνει συνδυασµό µέτρων άµεσης υλοποίησης και εφαρµογής και βασίζεται στους εξής άξονες:
1. ∆ηµιουργία οργανωτικής δοµής σχεδιασµού, συντονισµού και εποπτείας
επιχειρήσεων στη ∆υτική Αττική, που θα εδρεύει στον ∆ήµο Αχαρνών.
2. Ενίσχυση της αστυνοµικής δύναµης του Αστυνοµικού Τµήµατος Αχαρνών
και του Τµήµατος Ασφαλείας Αχαρνών.
3. Σταθερή παρουσία Οµάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και ∆ίκυκλης Αστυνόµευσης (∆Ι.ΑΣ.), σε 24ωρη βάση, στην
ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Αχαρνών,
4. Περαιτέρω ενεργοποίηση Οµάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε σταθερή βάση
5. Επαύξηση της αστυνοµικής παρουσίας και δράσης, µε στοχευµένες παρεµ-

βάσεις σε επιµέρους τοµείς του ∆ήµου Αχαρνών.
Βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασµού θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν οι οργανωµένες Αστυνοµικές επιχειρήσεις των ∆ιευθύνσεων
Ασφάλειας Αττικής και της Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, µε τη συνδροµή και άλλων ∆ιευθύνσεων και
Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης Αττικής.
Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, ο συγκεκριµένος επιχειρησιακός σχεδιασµός θα αξιολογείται
από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας κάθε δέκα ηµέρες, ώστε να ελέγχεται η αποτελεσµατικότητά του και αν και τα πόσο χρειάζεται να γίνουν παρεµβάσεις ή βελτιώσεις. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός αναφέρθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασµός της ΕΛ.ΑΣ. κάνοντας την εξής δήλωση: «Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός της ΕΛ.ΑΣ. περιέχει καθοριστικά και
επωφελή στοιχεία, όπως η αµεσότητα εφαρµογής, οι ρεαλιστικοί στόχοι και
ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας, που δηµιουργούν προϋποθέσεις ώστε
να επανέλθει το αίσθηµα ασφάλειας στους κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών.
Ο αγώνας κατά της εγκληµατικότητας είναι µακρύς, δύσβατος και απαιτεί συνεχή προσπάθεια. Είναι σαφές ότι το πρόβληµα ∆ΕΝ λύθηκε και δεν θα λυθεί από τη µια µέρα στην άλλη. Πρόθεση µας δεν είναι να υπονοµεύσουµε
την όποια προσπάθεια της ΕΛ.ΑΣ. αλλά να την ενισχύσουµε µε όποιο µέσο
εµείς διαθέτουµε».
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις των πολιτών του ∆ήµου Αχαρνών αναφέροντας ότι: «Η αγανάκτηση και η απόγνωση των πολιτών είχε σαν αποτέλεσµα τον αυθόρµητο αλλά ειρηνικό ξεσηκωµό τους µε σκοπό να δηλώσουν προς κάθε κατεύθυνση ότι «δεν πάει άλλο». Οι κάτοικοι των Αχαρνών µε την υποστήριξη φορέων και συλλόγων,
βγήκαν στους δρόµους µαζικά για να στείλουν ένα ξεκάθαρο µήνυµα ότι η
κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.Σε αυτή την προσπάθεια, η ∆ηµοτική Αρχή και οι ∆ηµοτικές Παρατάξεις του ∆ήµου Αχαρνών στάθηκαν στο
ύψος των περιστάσεων θέτοντας σαν πρώτη προτεραιότητα το καλό της πόλης. Είναι ευθύνη όλων µας να διαφυλάξουµε τα δίκαια αιτήµατα µας και να
αποµονώσουµε συµπεριφορές που δεν σχετίζονται µε τη διεκδίκηση µια καλύτερης προοπτικής για την πόλη, αλλά στοχεύουν στη δηµιουργία σύγχυσης και αποπροσανατολισµού. Σε αυτή την προσπάθεια, η συναίνεση, η σύµπνοια και η οµόνοια των πολιτών είναι καθοριστικής σηµασίας για να έρθει
το θεµιτό αποτέλεσµα”.

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

12 Κυριακή 18 Ιουνίου 2017

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Ιουνίου 2017
και ώρα 09.30 π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, τον Ιερό Ναό Κοιµήσεως
Θεοτόκου - Αχαρναί για την ανάπαυση
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Συζύγου,
Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους
όσοι µας συµπαραστάθηκαν
στο βαρύ πένθος µας για
την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας
Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΙΧΑ

(Το γένος Κων/νου Πηγαδά)

ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΙΧΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευάγγελος

(Το γένος Κων/νου Πηγαδά)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Λίλα και Παν. Ζέρβας

Σ. Σ.: Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν
στέφανο στην µνήµη της καθώς και όσους
κατέθεσαν χρηµατικό ποσό στο 251 ΓΝΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ: Ιωάννα
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αγγελική χήρα Ηλία Μαρίνη,
Μαρία χήρα Γεωργίου Μαρίνη

Η Οικογένεια της

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια
στο Καφενείο του «ΓΚΙΚΑ»

ΕΤΗΣΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό
Κοιµήσεως Θεοτόκου, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρεµένου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ελένη – Χρυσάνθη και Ιωάννης Γκίκας,
∆ήµητρα και Κυριάκος Πιερρακάκης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Όλγα Γκίκα, Αβάπτιστο Πιερρακάκης
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ
Η Οικογένεια θα δεχθεί τα συλλυπητήρια στο Καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε το ΣABBΑΤΟ 8 Ιουλίου 2017 και ώρα 09.00 π.µ.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής πολυαγαπηµένης µας,
Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Ιουνίου 2017 και ώρα 9.30 π.µ.,
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου –
Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης
µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Ξαδελφής και Θείας

ΣΟΦΙΑΣ χήρας ΕΛΕΥΘ. ΜΑΓΟΥ

(Το γένος Βουρδουµπά)
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Καίτη Μάγου και Ιωάννης Κωνσταντινίδη
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Θέµης
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αικατερίνη χήρα Χρ. Νίκα, Σοφία χήρα Τηλ.
Βουρδουµπά, Κυριάκος και Μαριέττα Μάγου
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

ΕΥ∆ΟΞΙΑΣ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Απόστολος και Γεωργία Ξυλογιάννη,

Θεόδωρος Ξυλογιάννης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΞΑ∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΜΠΥΡΟΣ
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ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΜΙΧΑΗΛ και της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ
το γένος ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆Η που
γεννήθηκε στο ΤΑΛΝΤΙ ΚΟΥΡΓΚΑΝ - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
και η ΑΡΑΦΑΗΛΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΝΑΤΑΛΙΑΣ το γένος ΠΟΠΟΒΙΤΣ
που γεννήθηκε στη ΚΥΖΛΑΡΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
πρόκειται να τελέσουν γάµο
στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΓΟΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του
ΗΛΙΑ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ το
γένος ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ
– ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του
ΦΩΤΙΟΥ και της ΑΛΕΞΙΑΣ το
γένος ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΒΑΛΗ που
γεννήθηκε στην ΠΡΕΒΕΖΑ
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να τελέσουν γάµο στην ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της
ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η που γεννήθηκε στο
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η
∆ΡΟΣΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
του ΚΥΡΙΑΚΟΥ και της ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ το γένος ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
πρόκειται να τελέσουν γάµο
στον ΠΕΡΙΣΣΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και της
ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ το γένος ΛΑΤΣΗ που γεννήθηκε στο
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η
ΣΚΟΥΛΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΓΚΙΚΑ
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να
τελέσουν γάµο στο ΜΑΝΤΟΥ∆Ι - ΕΥΒΟΙΑΣ.

Ο ∆ΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΑΝ∆ΡΕΟΥ που γεννήθηκε στη
ΛΙΜΝΗ - ΕΥΒΟΙΑΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
και η ΒΛΥΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
ΑΝΝΑΣ το γένος ∆ΑΝΙΗΛ
που γεννήθηκε στους ΑΓΙΟΥΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να τελέσουν
γάµο στη ΛΙΜΝΗ - ΕΥΒΟΙΑΣ.

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
το γένος ΚΟΚΟΝΗ που γεννήθηκε
στον ΠΥΡΓΟ – ΗΛΕΙΑΣ και κατοικεί
στην ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ (ΙΛΙΟΝ) - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΟΛΓΑΣ το γένος
ΦΛΩΡΟΥ που γεννήθηκε στην
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να τελέσουν
γάµο στην ΑΝΑΓΚΑΣΑ – ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΑΛΕΞΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ
το γένος ΑΝΤΕΚΕΛΙ∆Η που γεννήθηκε στο ΑΘΗΝΑ και κατοικεί
στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και
η ΜΕΛΑΝΑΣΒΙΛΙ ΙΩΑΝΝΑ
(ΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της
ΙΖΟΛΤΗΣ το γένος ΚΑΡΥΠΙ∆Η
που γεννήθηκε στην ΤΥΦΛΙ∆Α
– ΓΕΩΡΓΙΑΣ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται
να τελέσουν γάµο στην Ιερά Μονή Παναγίας Κανάλα στο ∆ήµο
ΦΥΛΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και
της ΙΩΑΝΝΑΣ το γένος ΦΥΣΣΑ που γεννήθηκε στο ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ
- ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
και της ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗΣ το γένος ΠΑΝΟΥ που γεννήθηκε
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται
να τελέσουν γάµο στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
της ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ το γένος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ που γεννήθηκε
στο ΑΘΗΝΑ και κατοικεί
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και
η ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ το γένος ΚΑΪΚΛΗ που γεννήθηκε στον
ΠΕΙΡΑΙΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να τελέσουν γάµο στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος ΚΙΤΣΑ
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ
- ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΣΤΑΜΑΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ το γένος ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να τελέσουν γάµο στον
ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ(Νέο Κατάστηµα)

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

● ΣΑΛΟΝΙΑ ● ΚΑΜΑΡΕΣ
● ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
● ΚΑΝΑΠΕ∆ΕΣ
● ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ
● ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ
● ΚΑΡΕΚΛΕΣ ● ΝΤΙΒΑΝΙ
● ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΛΑ
● ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΑ LATEX
● ΣΥΝΘΕΤΑ ● ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
● ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

Στα µέτρα που θέλετε
ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ: Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 88 – ΑΧΑΡΝΕΣ
Τηλ.: 6946 362983 & 6983 465812
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Γιώργος Λαµπριανίδης • Τηλ.: 6947 913499 & 6987 300364

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 02 Ιουλίου 2017 και ώρα 09.30 π.µ. 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου( παλαιού ηµερολογίου) - Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής πολυαγαπηµένης µας, Συζύγου, Μητέρας, Αδελφής και Νύφης

ΙΣΙ∆ΩΡΑ ΜΑΡΙΑ ∆ΑΜΑΣΚΟΥ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Συµεών
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ειρήνη Μαρία Τσιγαρίδη, Ευθυµία Τσιγαρίδη
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Σπυρίδων ∆αµάσκος, Αθανασία ∆αµάσκου
ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ: Νικόλαος Τσιγαρίδης, Ευθυµία Μαυροµάτη
ΟΙ ΦΙΛΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο
του ΓΚΙΚΑ (Πλατεία Μενιδίου)

Για άµεση ανάγνωση και ανταπόδοση - Μικρές αγγελίες και Ανακοινώσεις
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. , 4ου ορόφου, στο κεντρικό Μενίδι. Τιµή 350 ευρώ. Τηλ. 6973 795022. 4∆171
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 145 τ.µ. κατάλληλος
για Γραφεία, Ιατρείαµ επί της οδού Αγίας Τριάδος και Πάρνηθος , µε πλούσια θέα. Τηλ. 6974 838179. 4∆175.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει
µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 4∆173.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές.
Τηλ. 6942 864739. 10∆172

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

Στεφάνου Γεώργιος
Οφθαλµίατρος

Ειδικευµένος
στην Παιδοοφθαλµολογία
Πιστοποιηµένος
για ηλεκτρονική
συνταγογράφηση
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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 140 τ.µ. , ισόγειο µε αυλή και ρεύµα βιοµηχανικό. Κατάλληλο για Βιοτεχνία ή Αποθηκευτικό χώρο, στο κεντρικό Μενίδι.
Τηλ. 6937 434508. 7∆172
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της Λεωφ. Καραµανλή, Επαγγελµατικό κτίριο 800 τ.µ. σε αρίστη κατάσταση. Τηλ.
6977 216569. 4∆171
∆ΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 5 ευρώ η καρτέλα Τηλ. 6976
836287. 10∆173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 750 τ.µ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 750 τ.µ.
υπόγειο, ισόγειο και 1ος
όροφος, κατάλληλος για
Οίκος Ευγηρίας, Εργαστήρια διάφορα, Εκθεσιακός
και αποθηκευτικός, κλπ.
στο κέντρο του Μενιδίου,
οδός Χρ. ∆έδε και Θεµ.
Βαρελά. Τηλ. 210
2468004 και 210
2465043. 5∆170

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 18/06/2017 ΕΩΣ 02/07/2017
18/6/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΤΟΥΛΑ Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλος. ΤΗΛ. 210 2385253
19/6/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ Αγ. Τριάδος 1. ΤΗΛ. 210 2440487
20/6/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ Φιλαδελφείας 41. ΤΗΛ. 210 2448787
21/6/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210 2465660
22/6/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Λ.
Θρακοµακεδόνων 22. ΤΗΛ. 210 2466608
23/6/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ Παρνηθος 95. ΤΗΛ. 210 2445975
24/6/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αγίας
Τριάδας 75. ΤΗΛ. 210 2442655
25/6/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Αγίου

Πέτρου 2. ΤΗΛ. 211 7000902
26/6/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Εθν.
Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 210 2442311
27/6/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ Πάρνηθος 23.
ΤΗΛ. 210 2464914
28/6/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210 2476440
29/6/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ
Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 210 2404494
30/6/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210 2466690
1/7/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ Πλ. Θρακ/
δόνων Εµπ.Κέντρο. ΤΗΛ. 210 2432259
2/7/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΖΕΡ∆ΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (κληρ.) Αγίου
∆ιονυσίου 36. ΤΗΛ. 210 2441644

Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...
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Δρ. Δαµάσκος Δηµήτρης του Σταύρου
MD, PHD - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επιµελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» - Τµήµα Επεµβατικής Καρδιολογίας
● Πιστοποιηµένος στον Υπέρηχο Καρδιάς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
● Ειδικευθείς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό

Κέντρο στην αντιµετώπιση δυσλιπιδαιµιών.
● Διενεργεί Στεφανιογραφία και Αγγειοπλαστική µέσω

της κερκιδικής αρτηρίας (χέρι), διαδερµική αντικατάσταση
αορτικής βαλβίδας, πλήρη καθετηριασµό καρδιάς, βιοψία µυοκαρδίου.
● Στο Ιατρείο γίνεται °ηλεκτροκαρδιογράφηµα,
υπέρηχος (triplex) καρδιάς, holter ρυθµού και πιέσεως.
Ιατρείο: Χαρ. Τρικούπη 197, 14564 Κηφισιά
Τηλ.: 213 0365669 - Κιν.: 6998 070000 • e-mail: dimitris@damaskos.com

∆ΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Χειρούργος Οδοντίατρος

DDS ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟ: Πάρνηθος 67 - Αχαρνές Τ.Κ.: 13674
ΤΗΛ.: 210 2463842 - 6944 547628
e-mail: p.dimakou@yahoo.com
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