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

Η εγκληµατικότητα στις Αχαρνές 
και πως πρέπει να αντιµετωπιστεί

Ο συντοπίτης µας δηµοσιογράφος των Εφη-
µερίδων Realnews  και  Ειδήσεις, Γιάννης 
Σωτηρόπουλος,  αποκάλυψε τρία  νέα 

κρούσµατα, δύο πριν και ένα µετά την τραγωδία µε 
τον άτυχο µαθητή του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου και 
τα αναδηµοσιεύουµε. Οι µαρτυρίες των παρ’ ολί-
γων θυµάτων συγκλονίζουν... 
∆εν έχουν τέλος οι καταγγελίες πολιτών του 
∆ήµου Αχαρνών για αδέσποτες σφαίρες, που 
σφυρίζουν πάνω από τα κεφάλια τους, παρά 
τον τραγικό χαµό του 11χρονου Μάριου, τις 
συνεχείς, µαζικές και δυναµικές κινητοποιή-
σεις των κατοίκων και φορέων της πόλης αλ-
λά και τα έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση της 
αστυνόµευσης στους γνωστούς θύλακες πα-
ραβατικότητας. 
Νέο περιστατικό µε σφαίρα που τραυµάτισε 
16χρονο µαθητή στο Μενίδι αποκαλύπτουν οι 
«Ειδήσεις» του Σαββατοκύριακου. 

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ 

ΣΕΛ. 6

  Γιατί, Γιατί, Γιατί!
«Βρέχει» αδέσποτες   σφαίρες στις Αχαρνές! Και όποιον πάρει ο χάρος!

Η «αδέσποτη» σφαίρα που έκοψε το νήµα της ζωής του 11χρνου µα-
θητή, η οποία προήλθε από την περιοχή της Αυλίζας, ήταν η σταγό-
να που ξεχείλισε το ποτήρι - για την ακρίβεια ήταν ο χείµαρρος που 
έσπασε το ποτήρι,  σχετικά µε το θέµα της εγκληµατικότητας στον 
∆ήµο Αχαρνών. Η πόλη των Αχαρνών, µετατράπηκε σε καζάνι που 
βράζει. Η δικαιολογηµένη οργή, η αγανάκτηση και ο θυµός των κα-
τοίκων της πόλης, είχε σαν αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση κινη-
τοποιήσεων και διαµαρτυριών µε µπροστάρηδες τους κατοίκους 
που υποφέρουν εδώ και καιρό, τη δηµοτική αρχή και όλους τους 
συµβούλους του ∆ήµου Αχαρνών. 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: Κάτοικοι
και ∆ηµοτική αρχή απαιτούν άµεση λύση στο πρόβληµα 

«Η µείωση
των φορολογικών 
συντελεστών
είναι µονόδροµος»
Άρθρο του  Σωτήρη   Αλεπού 
Επιχειρηµατία - Ιδιοκτήτη  
του Varibobi Club                                    

ΣΕΛ. 7

Βαρυσήµαντο άρ-
θρο του συµπολίτη 
µας δηµοσιογρά-
φου Ιάκωβου Πο-
θητού, που επί 27 
χρόνια  έζησε από 
«πολύ» κοντά τις 
εκάστοτε ∆ηµοτικές 
Αρχές και τους δια-
τελέσαντες ∆ηµάρ-
χους!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ  
«Αυτός ο αγώνας δεν πρέπει να χαθεί!

 Η µάχη δεν πρέπει να σταµατήσει
αν δεν βγούµε νικητές»

Με πρωτόγνωρη για τα δεδοµένα της αντιπολίτευσης 
του ∆ήµου Αχαρνών υπευθυνότητα ο Παναγιώτης Γρη-
γοριάδης, επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης «ΝΕΑ 
∆ΥΝΑΜΗ»,  στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και 
τάσσεται υπέρ του αγώνα για να απαλλαχθεί η πόλη 
οριστικά από τη µάστιγα του εµπορίου ναρκωτικών και 
της εγκληµατικότητας. 

 Εγκρίθηκαν  3.000.000  ευρώ 
από την Περιφέρεια  για  δρόµους 
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Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ∆ιευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
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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. 
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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

Πρόοδος ή προοδευτικοί είναι αυτοί που ερευνούν τας γραφάς. Οπι-
σθοδροµικοί και ξεπερασµένοι είναι οι, «πίστευε και µη ερεύνα». Σή-

µερα είµαστε αρκετά ευφυείς να ψάχνουµε τις γραφές για να µην υποκρι-
νόµαστε ότι δεν τις καταλαβαίνουµε. Όλα τα άλλα είναι βρώµικα τρυκ για 
να τα παίρνουµε  από τους αγαθοβιόληδες. Αυτό λέγεται απάτη και ατιµία. 

∆υστυχώς υπάρχει τεράστιο εύρος αφέλειας στους υπάρχοντες 
ανθρώπους. Η αλλαγή της ηγεµονίας, είναι αγώνας µέχρι θανά-

του. Με τίποτε δεν αποδεχόµαστε την πτώση της κυριαρχίας µας. Για 
την διατήρηση της, χρησιµοποιούµε κάθε βρώµικο µέσο, ακόµη και 
το έγκληµα . Είναι στη φύση όλων των έµβιων όντων. Ποιος ποτέ µας 
είπε ότι εγώ νίκησα την µητέρα φύση.

Ηθική και ηθικό εµείς οι Έλληνες εννοούµε, 
το απλοϊκό, µην κάνεις τους συνανθρώπου 

σου, στους συµπολίτες σου, αυτό που δεν θέλεις να 
σου κάνουν αυτοί. Είναι τόσο δύσκολο να το κατα-
λάβουµε; Οι παραβάτες των νόµων, τα λαµόγια, οι 
εγκληµατίες δεν έχουν ηθική, γιατί διαπιστώνουν 
ότι οι νοµοθέτες της εξουσίας, νοµοθετούν ανήθι-
κους νόµους κατά το δοκούν, για την συντήρηση 
της εξουσίας τους. Εδώ έχουµε πράγµατι πρόβλη-
µα ηθικής.

Οι λιγδιάρηδες της προσκολλήσεως για 
την εξουσία, δεν έχουν ηθικό φραγµό. Αυτό είναι το αδύνατο 

σηµείο της δηµοκρατίας. Εξουσία να είµαι και πουλάω και την µάνα 
που µε γέννησε. Όσες ασφαλιστικές δικλίδες και να βάλουµε αυτό το 
κουσούρι δεν ξεπερνιέται. Συνδέεται µα το βιολογικό ένστικτο της κυ-
ριαρχίας.

Το λάθος των παράνοµων και των ληστών είναι, να επιδεικνύ-
ουν τον πλούτο τους. Αυτό εγείρει την βιολογική ζηλοφθονία 

των συµπολιτών τους, που µε την σειρά της, θέτει σε λειτουργία την 
νοµική διαδικασία του πόθεν έσχες. Όλοι οι κλέφτες κλέβουνε. Πό-
σοι είναι αρκετά έξυπνοι να κρυφτούνε.  Όµως η παροιµία µας λό-

γω εµπειρίας λέγει. Ουδέν κρυπτόν κάτω από τον ήλιο. Το κρυπτό 
είναι καταχθόνιο, δηλαδή µετά τον θάνατο, κάτω από την γη.

Μην λυπάσαι αυτόν που δεν θέλει να δουλέψει. Να λυπάσαι και να 
νοιάζεσαι αυτόν που θέλει πολύ να δουλέψει, αλλά δεν βρίσκει 

δουλειά, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Ο µη εργαζόµενος, µηδέ εσθιέτω.
Άλλο πράγµα µε την καλή σου προαίρεση, µε την γνώση σου, µε την 
εµπειρία σου, να θέλεις να ευεργετήσεις, τους συνανθρώπους σου και 

άλλο πράγµα είναι µε όλα αυτά, να τους εκµεταλλευτείς για ίδιο όφελος. Αυτό 
το γεγονός γεννά την ηθική του κάθε  ανθρώπου. Οι νόµοι της ∆ηµοκρατίας δεν 
βασίζονται στην ηθική µας, αλλά στο πως θα κερδίσουµε την εξουσία και στον 
προσωπικό µας πλουτισµό. Αγώνας για το µηδέν.

Τα οικονοµικά στην ζωή µας, είναι σαν τα 
συγκοινωνούντα δοχεία. Εάν ανεβάσεις 

την στάθµη του ενός δοχείου το άλλο θα βυθι-
στεί και ίσως στερέψει. Το σωστό είναι να έχεις 
την γνώση ώστε να κρατάς όλα τα δοχεία στην 
ίδια στάθµη δηλαδή σε ισορροπία. 

Άλλο πράγµα είναι η απόκτηση της γνώσης και 
άλλο η χρήση της γνώσης. Η χρήση, τις περισ-

σότερες φορές γίνεται µε δόλιους σκοπούς, µε στό-
χο τον πλουτισµό, την κυριαρχία, την εξουσία.  Η κα-
λή και έντιµη χρήση της γνώσης, εξαρτάται από τις 

ηθικές αρχές τις οποίες από µικρά παιδιά παίρνουµε από την οικογένειά µας.
Όπως κατασκευάσαµε το αλεξικέραυνο για να µην καίει ο κε-
ραυνός τα σπίτια µας, εγώ κατασκεύασα το αλεξίθρησκο για να 

µην µε κάψει ο κάθε δόλιος και ύπουλος συµπολίτης µου. ∆εν νοµίζω 
ότι έκανα κάτι κακό, απλώς πήρα µέτρα αυτοπροστασίας. Αυτό ενο-
χλεί πολλούς, αλλά δεν πειράζει.

Μπορεί να αισθάνεσαι αριστερός, δηλαδή ανυποχώρητος υπέρ της δη-
µοκρατίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων της δικαιότερης κατανοµής 

του Εθνικού πλούτου και της άτεγκτης δικαιοσύνης όµως η κυβέρνηση των 
Συριζαίων σε πρόδωσαν και αηδίασες.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Καλοκαίρι και υψηλές θερµοκρασίες. Σύµφωνα µε το Έκτακτο 
∆ελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων που εκδόθηκε 
από τη ∆ευτέρα 26 Ιουνίου 2017 από την Εθνική Μετεωρολο-

γική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει η θερµοκρα-
σία τις επόµενες ηµέρες. Σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτοπροστασίας από 
τις υψηλές θερµοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:   • Να παραµέ-
νουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς µακριά από συνωστισµό, 
να χρησιµοποιούν κλιµατιστικά µηχανήµατα ή ανεµιστήρες.  • Να 
αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, όπως και το βάδισµα ή το τρέξιµο κά-
τω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου. • Να κατα-
ναλώνουν ελαφρά γεύµατα µε φρούτα και λαχανικά.• Να πίνουν 
άφθονο νερό και χυµούς φρούτων. Ιδιαίτερη µέριµνα συνιστάται για 
τα µωρά και τα µικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωµένους και τους 
πάσχοντες από χρόνια νοσήµατα για την προστασία τους από τις υψη-
λές θερµοκρασίες

Πραγµατοποιήθηκε  αιφνιδιαστικά  το µεσηµέρι της περασµένης  
Τετάρτης ως  συνεχιζόµενη η ανακληθείσα Τρίτη συνεδρίαση   των 
70  θεµάτων, όπου ως γνωστόν απείχε η πλευρά των  19 της αντι-

πολίτευσης και των ανεξαρτήτων.  Πέρασαν όλα τα υπηρεσιακά θέµατα   
µε  τους 12 παρόντες δηµοτικούς συµβούλους, ενώ αποσύρθηκαν τα θέ-
µατα  των υπό λύση ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων.  Από την πλευρά των  19 
δηµοτικών συµβούλων  διεµήνυσαν πως θα προσφύγουν στην Περιφέ-
ρεια κατά της νοµιµότητας της σύγκλησης, επιδιώκοντας την ακύρωση του 

Ο ∆ήµος Αχαρνών συµµετέχει και φέτος ενεργά στην Καλο-
καιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 2017 µε 
τίτλο «Περιπέτειες από σηµείο σε σηµείο» του ∆ικτύου Ελλη-

νικών Βιβλιοθηκών. Στην φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης 
και ∆ηµιουργικότητας περισσότερες από 150 ∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές 
βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα ενώνουν τις δυνάµεις τους για να προ-
σφέρουν πάνω από 3.000 δηµιουργικά εργαστήρια για παιδιά. Οι δρά-
σεις της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 
2017 «Περιπέτειες από σηµείο σε σηµείο» στον ∆ήµο Αχαρνών θα 
πραγµατοποιηθούν, στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβά» και 
στη Βιβλιοθήκη του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων.

Η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας 
στα πλαίσια των καλοκαιρινών δράσεων  σας προσκαλεί στο εκ-
παιδευτικό πρόγραµµα µε τίτλο: “Κάστρα και µύθοι της καρδιάς 

µας, οι φίλοι” που θα υλοποιηθεί από  3 Ιουλίου έως 14 Ιουλίου 2017. 
Το πρόγραµµα απευθύνεται στους µικρούς µας φίλους ηλικίας έξι έως δε-
κατριών ετών. • Χώρος: Βιβλιοθήκη - Τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορικής 

Έρευνας, Φιλαδελφείας 217 στάση Θολωτός Τάφος  (πρώην 5η στάση 
Κόκκινου Μύλου). • Πληροφορίες στο τηλ. 210-2322878 και στην ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Αχαρνών acharnes.gr

Ξυστά από οδηγούς λεωφορείων, οι οποίοι βρίσκονταν στην 
αφετηρία επί της οδού Χρήστου ∆έδε, πέρασαν δύο αδέσπο-
τες σφαίρες σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της εκποµπής «Live 

News» του Νίκου Ευαγγελάτου. Όπως τόνισε στο «Live News», ο αντι-
πρόεδρος των εργαζοµένων του ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος, οι 
συνάδελφοί του έκαναν διάλειµµα, όταν άκουσαν έναν θόρυβο από 
τα δέντρα. Οι σφαίρες έπεσαν δίπλα τους.

Αυξάνεται διαρκώς ο αριθµός των κατοίκων των Αχαρνών που υπο-
γράφουν το κείµενο θέσεων για την αντιµετώπιση της παραβατικό-
τητας-εγκληµατικότητας, το οποίο έδωσαν στη δηµοσιότητα πριν λί-

γες ηµέρες οι ∆ηµότες Αχαρνών, µε την υπογραφή 90 κατοίκων της πόλης.
Με µµεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Τουρνουά Μπά-
σκετ 3Χ3 Streetball, που πραγµατοποιήθηκε στους ανακαινι-
σµένους αθλητικούς χώρους της περιοχής Μπόσκιζας, το  Σάβ-

βατο 24 Ιουνίου. Αναλαµβάνοντας ο Σύλλογος των κατοίκων της Μπό-
σκιζας την πρωτοβουλία, σε αγαστή συνεργασία µε τον ∆ήµο Αχαρ-
νών, να ανακαινίσει τους αθλητικούς χώρους της περιοχής και να 
διοργανώσει τουρνουά Μπάσκετ, έδωσε την ευκαιρία στα νέα παιδιά 
να αγωνιστούν και να αποδείξουν περίτρανα ότι ο αθλητισµός βοηθά 
και εκπαιδεύει. Οι νέοι αθλητές µας συγκίνησαν και µµάγεψαν τους πα-
ρευρισκόµενους που συχνά ξέσπαγαν σε χειροκροτήµατα, ενθουσια-
σµένοι από το όµορφο θέαµα.

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών µας προσκαλεί στο 13ο Ηπειρώτι-
κο Πανηγύρι την 1η Ιουλίου και ώρα 21:00 στον λόφο του Προ-
φήτη Ηλία Αχαρνών. Θα διασκεδάσουµε παραδοσιακά µε την 

ηπειρώτικη ζυγιά του Τάσου Μαγκλάρα και του ∆ηµήτρη Τζουµερκιώτη. 
Όλη η Ήπειρος ανταµώνει στο Μενίδι την 1η Ιουλίου!!!!! Τα χορευτικά της 
Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών και Ιλίου θα παρουσιάσουν χορούς της ιδι-
αίτερης πατρίδας µας…

Το θέµα της υπογειοποίησης των γραµµών του ΟΣΕ στο ∆ή-
µο Αχαρνών επαναφέρει µε ερώτηµά του προς τον υπουργό 
Υποδοµών και Μεταφορών, ο  βουλευτής Περιφέρειας Αττι-

κής Θανάσης Μπούρας.
Kατα πλειοψηφία πέρασε µε τις αλλαγές που έκανε ο υπουργός 
Εσωτερικών η τροπολογία για τους συµβασιούχους. -Υπέρ ψήφι-
σαν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ -Κατά Ν∆, ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη, ΚΚΕ 

και Ποτάµι και -Παρών η Χρυσή Αυγή και η Ένωση Κεντρώων.

Πάντα θα ψάχνεις οµόδοξους 
αλλά δεν θα τους βρίσκεις  για-

τί η εξουσία για να αναδειχθεί χρειάζε-
ται πολλά χρήµατα, δηλαδή δηµόσιο 
χρήµα, τον κόπο µας, που το προσφέ-
ρουν οι διαπλεκόµενοι. Έτσι είναι η 
ζωή µας και δεν αλλάζει. Τα προβλή-
µατα των ανθρώπων δεν λύνονται µε 
ιδεολογίες αλλά µε χρήµατα. 

Νέο ∆.Σ. στο Σύλλογο 
Εργαζοµένων στο ∆ήµο
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

Νέο ∆.Σ. στον Σύλλογο
Αγίου  ∆ηµητρίου 
Πρόεδρος: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  Βασίλειος 
Αντιπρόεδρος Α’: ΝΙΩΡΑΣ  Γεώργιος  
Γεν. Γραµµατέας: ΤΖΙΒΕΛΟΥ  Βίκυ  

Ταµίας: ΠΑΣΙΑΝΙ∆Η  Άννα 
Μέλη: ∆ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Εµµανουήλ, ΣΚΕΥΗΣ  
Κυριάκος, ΣΙΛΗΓΑΡ∆ΟΣ   Γεώργιος 

Νέο ∆.Σ. στον Σύλλογο
Μονοµατίου 
Πρόεδρος: Μπενάρδος Βασίλης
Αντιπρόεδρος: Κέκος Γεώργιος
Γεν. Γραµµατέας: Μαργαριτίδης Παναγιώτης
Ταµίας: Σαρλής Γεώργιος
Μέλη:  Παναγιωτίδου Μαρία.

Νέο ∆.Σ. στον Σύλλογο Καποτά  
Πρόεδρος: Ανδροµάχη  Σιολή
Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Σιολή
Γεν. Γραµµατέας: Μηνάς Μυτιλινάκης
Ταµίας: Βύρων Νικολιάς
Μέλη: Αικατερίνη Ολιβέρη, Κων. Σιδηρόπου-
λος, Αρκάδιος Νικολαϊδης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Αλέξανδρος Ανδριώτης: Επιλαχών βουλευτής 
της Ένωσης Κεντρώων στην περιφέρεια Αττικής 

Παρακολουθώ στενά όλα όσα διαδραµατίζονται 
στη ∆υτική Αττική εδώ και µιάµιση εβδοµάδα, µε-
τά τον βίαιο και άδικο θάνατο του µικρού Μάριου 
και νοµίζω ότι για να γυρίσει ο τροχός χρειάζεται η 
κοινωνία να συµφωνήσει σε κοινές και θεµελιώ-
δεις αρχές. Για να γυρίσει ο τροχός χρειάζεται να συ-
µπράξουµε όλοι µαζί. Μεγάλοι και µικροί. Να συµ-
φωνήσουν όλοι οι κάτοικοι ότι αυτός ο αγώνας 
τους αφορά και να µην είναι λίγοι και οι ίδιοι αυτοί 
που διεκδικούν.  Να κατέβουν τα παιδιά στους 
δρόµους, χωρίς το φόβο της εκδίκησης ούτε των 
δακρυγόνων. Μόνο έτσι οι πορείες και οι διαδηλώσεις θα πιάσουν τόπο. 
● Θεωρώ πως είναι ατόπηµα να συγκρίνουµε τους παλαιούς µε τους νέους πο-
λιτικούς. ∆ιότι ούτε να τους µοιάσουν µπορούν, ούτε να τους κρίνουµε-ιστορι-
κά- (πολιτικά µπορούµε) όσο βρίσκονται στην εξουσία. Μπορούµε, όµως, να προ-
βληµατιστούµε για το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν. Για τη συνέπεια λόγων 
και πράξεων, για το ύφος και το πνεύµα τους. Σίγουρα, µπορούµε να πούµε ότι 
οι νέοι πολιτικοί δεν διαπνέονται από τα ιδεώδη και τα οράµατα εκείνα που θ’ αλ-
λάξουν την πορεία της χώρα µας. Και για µένα αυτό είναι το πρόβληµα!
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Μ ε πρωτόγνωρη για τα δεδοµένα της αντιπο-
λίτευσης του δήµου Αχαρνών υπευθυνό-
τητα ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης στέκεται 

στο ύψος των περιστάσεων και τάσσεται υπέρ του 
αγώνα για να απαλλαχθεί η πόλη οριστικά από τη µά-
στιγα του εµπορίου ναρκωτικών και της εγκληµατι-
κότητας. 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η µάχη που ξεκίνησε στο ∆ήµο Αχαρνών για να απαλ-
λαχτούµε από το εµπόριο ναρκωτικών και την εγκλη-
µατικότητα, µε αιτία το έγκληµα που στέρησε τη ζωή 
από έναν 11χρονο µαθητή του δήµου µας είναι επιτα-
κτική ανάγκη να κερδιθεί.

Οι πολίτες των Αχαρνών που µέχρι τώρα έχουν 
αποδείξει την αποφασιστικότητά τους κατεβαίνοντας 
κάθε µέρα στις κινητοποιήσεις πίστεψαν και εξακολου-
θούν να πιστεύουν ότι το τέλος της εγκληµατικότητας 
και του εµπορίου ναρκωτικών στην πόλη µας είναι µο-
νόδροµος.

Η δηµοτική αρχή που έχει συντονιστικό ρόλο σε 
αυτή τη µάχη πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστά-
σεων και να φτάσει µέχρι τέλους.

Σε αυτό τον αγώνα, δεν  επιτρέπονται µικροπολιτι-
κά παιχνίδια που θα υπονοµεύσουν τη δυνατότητα να 
απαλλαχτούµε µια και έξω από τη µάστιγα του εµπορί-
ου ναρκωτικών, των  τοξικοµανών και της εγκληµατι-
κότητας. Στο σηµείο που έχουν φτάσει τα πράγµατα, οι 
οποιεσδήποτε κινήσεις θα πρέπει να είναι προσχεδια-
σµένες και καλά συντονισµένες αν θέλουµε να εγγυη-
θούµε στα παιδιά µας ότι τέτοια περιστατικά δεν θα ξα-
νασυµβούν. Αν η προσπάθεια αυτή αποτύχει, το οργα-
νωµένο έγκληµα και το εµπόριο ναρκωτικών όχι µόνο 
δεν θα αποδυναµωθούν αλλά θα αποθρασυνθούν, 
εξακολουθώντας να δρουν  κυριαρχικά στον τόπο µας. 

Ως δηµοτική παράταξη του δήµου Αχαρνών, µε συ-
ναίσθηση της ευθύνης που πηγάζει από την εµπιστο-
σύνη που οι πολίτες των Αχαρνών µας έδειξαν, απευ-
θύνουµε έκκληση για συστράτευση όλων των τοπικών 
φορέων προκειµένου όλοι µαζί ενωµένοι να κερδίσου-
µε αυτή τη µάχη, για να καταλάβει η κεντρική εξουσία 
και αυτοί που κρύβονται πίσω από το οργανωµένο 
έγκληµα ότι από αυτή τη µάχη µόνο νικητές δεχόµαστε 
να βγούµε. 

ΑΧΑΡΝΕΣ 22-06-2017

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ: Η µάχη δεν πρέπει 
να σταµατήσει αν δεν βγούµε νικητές!

• 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.

Ω ς επιχειρηµατίας που δρα-
στηριοποιείται επαγγελµα-
τικά τόσο εντός όσο και 

εκτός συνόρων αλλά και ειδικότερα 
στην  περιοχή των Αχαρνών για πε-
ρισσότερα από  είκοσι συναπτά έτη, 
βιώνοντας την οικονοµική κρίση η 
οποία έχει άµεσο αντίκτυπο στην 
τοπική οικονοµία αισθάνοµαι την 
ανάγκη να καταθέσω τις προτάσεις 
και τους προβληµατισµούς µου.

∆εν είναι τυχαίο ότι οι χώρες που 
έχουν επιτύχει ταχείς ρυθµούς ανά-
πτυξης είναι αυτές που έχουν χαµη-
λούς φορολογικούς συντελεστές. 

Κατ΄ επέκταση, η µείωση των φο-
ρολογικών συντελεστών στα επίπε-
δα των χωρών µε θετικό πρόσηµο 
ανάπτυξης είναι µονόδροµος. ∆υ-
στυχώς, µε τη σηµερινή εξωφρενική 
φορολόγηση καµία ελληνική επιχεί-
ρηση, είτε µικρή είτε µεγάλη, δεν µπο-
ρεί να έχει καµία τύχη και κατά συνέ-
πεια ούτε η ελληνική οικονοµία.  Όταν 
η επιχειρηµατικότητα δεν φορολογείται µέσα από τα κέρδη της αλλά από τα 
αποθέµατα που κρατούν ζωντανή την επιχείρηση τότε το αποτέλεσµα είναι 
καταστροφικό.

Όπως επιβεβαιώνεται από τα µέχρι τώρα δεδοµένα, χιλιάδες επιχειρήσεις 
για τους παραπάνω λόγους µετέφεραν την έδρα τους εκτός Ελλάδος. 

Οφείλουµε όλοι οι επιχειρηµατίες άµεσα να αποτρέψουµε την καταστρο-
φική πορεία της οικονοµίας που διαλύει κάθε είδος επιχειρηµατικότητας.

Άλλωστε, η ελληνική επιχειρηµατικότητα έχει αποδείξει πως όταν υπάρ-
χουν τα κίνητρα µπορεί να µεγαλουργήσει.

Η µείωση  των φορολογικών
συντελεστών είναι µονόδροµος

Του Σωτήρη Αλεπού 
Επιχειρηµατίας - Ιδιοκτήτης  

του Varibobi Club.
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Ο Μουσουλµάνος ∆ήµαρχος του Λονδίνου ήταν κα-
θησυχαστικός. ∆εν υπάρχει σηµαντικός λόγος  ανησυ-
χίας.  Όπως έχει πει ο εν λόγω ∆ήµαρχος, οι τροµοκρα-
τικές επιθέσεις ανήκουν πλέον στην καθηµερινότητα 
των µεγαλουπόλεων. Η τελευταία παρατήρηση, θα 
ήταν µια µεγάλη έκπληξη για τους δηµότες του ΤΟΚΙΟ, 
οι οποίοι αν και ζουν σε µια µεγάλη πόλη που πλησιά-
ζει σε πληθυσµό τα 14 εκατοµµύρια κατοίκους, δεν 
φαίνεται να αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο τροµοκρατι-
κών επιθέσεων.
Χωρίς βέβαια να χρειαζόµαστε να κάνουµε µια σε βά-
θος στατιστική ανάλυση είναι πολύ εύκολο να κατανο-
ήσουµε  γιατί το Τόκιο είναι πολύ πιο ασφαλές από τις 
άλλες πολλές ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις. Το γιατί εί-
ναι ότι η Ιαπωνία έχει επιλέξει αυτό που θα κατήγγειλαν 
ευρωπαίοι αξιωµατούχοι ως κλειστά σύνορα. Οι µετα-
νάστες στην Ιαπωνία είναι κάτι λιγότερο από το 2% του 
πληθυσµού. Το έτος 2016 η Ιαπωνία ενέκρινε ΕΙΚΟΣΙ 
ΟΚΤΩ (28), επαναλαµβάνω µόνο 28 αιτήσεις για παρο-
χή ασύλου. Εποµένως, η δήλωση του δηµάρχου του 
Λονδίνου χρειάζεται αναδιατύπωση. Ναι,  η τροµοκρα-
τία γίνεται µέρος της καθηµερινότητας, εφόσον αυτές οι 
µεγαλουπόλεις βρίσκονται σε κράτη που εφαρµόζουν 
την πολιτική των ανοικτών συνόρων. Και πιο συγκεκρι-
µένα, ανοικτά σύνορα µε την Μέση Ανατολή. 
Κάτι που επίσης, δεν έχει το Τόκιο και γενικότερα η Ια-
πωνία. Είναι ή ας την ονοµάσουµε επιδηµία κλειτοριδε-
κτοµών.  
Σύµφωνα µε το Euronews, «οι Βρετανικές Αρχές υπο-
λογίζουν ότι τουλάχιστον 170.000 γυναίκες και κορί-

τσια έχουν υποστεί αυτό τον ακρωτηριασµό, επίσης 
65.000 κορίτσια κάτω των 13 ετών κινδυνεύουν να τον 
υποστούν». Επίσης, το Τόκιο δεν έχει το πρόβληµα που 
έχει η πόλη του Ρόδερωµ όπου συµµορίες Πακιστανών 
βίασαν και κακοποίησαν τουλάχιστον 1400 κορίτσια. 
Οι αρχές στην πόλη του Ρόδερωµ αποσιώπησαν το γε-
γονός γιατί τα θύµατα ήταν λευκά κορίτσια και οι θύτες 
Πακιστανοί.
Αλλά ίσως αυτές οι χιλιάδες των περιπτώσεων εγκλη-
µατικής συµπεριφοράς να είναι οι πολλές χιλιάδες εξαι-
ρέσεις του κανόνα. Αλλά και πάλι αυτό δεν θα εξηγού-
σε γιατί σύµφωνα µε έρευνα που έγινε τα δύο τρίτα των 
µουσουλµάνων που ζουν στην Βρετανία λένε ότι δεν 
πρόδιδαν (έδιναν) στις αρχές αν είχαν πληροφορίες για 
πιθανές τροµοκρατικές επιθέσεις.
Οι Γιαπωνέζοι,  αντίθετα από ότι η Ευρωπαϊκή πολιτική 
τάξη  κατανοούν, το ποσό σηµαντική είναι η κουλτού-
ρα για την διατήρηση βασικών αγαθών, όπως η ασφά-
λεια και η ελευθερία. Έχουν αποφασίσει να συντηρή-
σουν ένα πολιτισµικό περιβάλλον για τους πολίτες της 
Ιαπωνίας και καταλαβαίνουν ότι η συνέχεια αυτού του 
πολιτισµικού περιβάλλοντος δεν µπορεί να θεωρείται 
δεδοµένη και ανεξάρτητη από τις παραδόσεις και συ-
νήθειες όσων απαρτίζουν την κοινωνία. Προτιµούν να 
ασχολούνται µε τα προβλήµατα  µιας µοντέρνας και πο-
λιτισµένης κοινωνίας. Παράδειγµα, το γραφείο απολε-
σθέντων αντικειµένων της Αστυνοµίας στο Τόκιο είναι 
πενταόροφο. Έχει περί τα 800.000 αντικείµενα και κά-
θε µέρα προστίθενται περίπου 5000. Πρόβληµα µιας 
πολιτισµένης κοινωνίας.

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Λονδίνο και Τόκιο δυο µεγάλες αντιθέσεις
(θέµατα τροµοκρατίας)... «Επιστροφή σε ασφαλισµένη του ΕΦΚΑ 

(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) αχρεωστήτως καταβληθεισών 
εισφορών κλάδου παροχών ασθενείας»
Μισθωτή εργαζόµενη, ασφα-
λισµένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη 
ΕΦΚΑ) και συγχρόνως δικαι-
ούχος σύνταξης χηρείας από 
τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, 
ανέφερε ότι επί σειρά ετών επι-
βάλλονταν εισφορές κλάδου 
παροχών ασθενείας τόσο επί 
της µµισθοδοσίας της όσο και 
επί της σύνταξης χηρείας. 

Με αίτησή της ζήτησε τη δι-
ακοπή της επιβολής διπλών ει-
σφορών και την επιστροφή 
των αχρεωστήτως καταβληθει-
σών εισφορών.

Η προθεσµία για τη διεκπε-
ραίωση των αιτήσεων των 
ασφαλισµένων προβλέπεται  
από τον Νόµο εντός προθεσµί-
ας 50 ηµερών σύµφωνα µε τον 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασί-
ας, προθεσµία που είχε παρέλ-
θει. 

Ζήτησε επίσης την επιστρο-
φή στην ασφαλισµένη-συντα-
ξιούχο των αχρεωστήτως κα-

ταβληθεισών εισφορών κλά-
δου παροχών ασθενείας από 
την σύνταξη χηρείας της. Εν τέ-
λει επεστράφησαν στην ασφα-
λισµένη οι εν λόγω εισφορές 
της τελευταίας πενταετίας προ 
της αιτήσεώς της.

Επισηµαίνεται πάντως ότι η 
υπόθεση αφορούσε εισφορές 
κλάδου παροχών ασθενείας 
προ του ν. 4387/2016. Με το 
άρθρο 44 του εν λόγω νόµου 
προβλέφθηκε ότι συνταξιού-
χοι που λαµβάνουν συγχρό-
νως σύνταξη και αποδοχές 
από µµισθωτή εργασία ή από 
άσκηση επαγγέλµατος ή απα-
σχόλησης, καταβάλλουν την 
προβλεπόµενη εισφορά κλά-
δου παροχών ασθενείας τόσο 
επί της σύνταξης που λαµβά-
νουν όσο και επί των πάσης 
φύσεως αποδοχών ή επί του 
µηνιαίου εισοδήµατος τους 
(βλ. και εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
31/2016).

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ Σ  Δ Κ Τ Κ  Σ    Δ Κ  

Τ  Δ Τ Κ Σ Κ Τ ΣΤ Σ Σ  Χ  

Κ Σ
Ανακοινώνεται ότι η ΤΑΒΛΑΡ  ΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΙΡ Ν Σ

είναι κάτοικος   Α ΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚ Σ, έχει υποβάλει αίτηση
για αλλαγή επωνύµου από «ΤΑΒΛΑΡ » σε «ΒΡΕΤΤΟΥ».

Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως µέσα σε δεκαπέντε ( ) 
ηµέρες από τη δηµοσίευση της παρούσας, υποβάλει στο Δήµο Αχαρνών Τµήµα Δηµοτικής 

Κατάστασης, ιλαδέλφειας , Αχαρνές, τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.

 ΑΝΤΙΔ ΜΑΡ ΟΣ ΔΙΟΙΚ ΤΙΚΩΝ 
ΥΠ ΡΕΣΙΩΝ  ΑΝ ΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κ Σ Δ  

Ευχαριστήριο
Κατ’ αρχήν, εύχοµαι ολόψυχα, στον ∆ήµαρχο µας κ. Γιάννη Κασσαβό, πολλά περα-
στικά, για το πρόβληµα υγείας που υπέστη, από το άγχος και το στρες από τον πρό-

σφατο άδικο χαµό του µαθητή από σφαίρα  και δεύτερον να τον συγχαρώ, σαν πολί-
της του ∆ήµου Αχαρνών, ότι δεν άφησε, να γίνει, ο µεγαλύτερος ∆ήµος,  σκουπιδό-
τοπος, όπως έγινε στους άλλους ∆ήµους και µάλιστα στο κέντρο της Αθήνας, που εί-
ναι η εποχή που έρχονται οι Τουρίστες και δεν µπορούν να αναπνεύσουν… Ντροπή 

!!! Ας το δει αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης και  γιατί  όχι, ο 
πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, που όλα τα προβλέπει, να δώσει εύσηµα στον 

αξιότιµο, ∆ήµαρχο µας,  κ. Γιάννη Κασσαβό. 

 κτ µηση 
υα α α ούτη

Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
Λεωφ. ιλαδελφείας , Α ΑΡΝΕΣ 

ΣΚ Σ  Σ  ΚΤ ΚΤ  Κ   Σ Σ  Τ   
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών,δύναµει της από  απόφασης του καλεί τα µέλη του Ορειβα-
τικού Συλλόγου Αχαρνών, σε ΕΚΤΑΚΤ  ΓΕΝΙΚ  ΣΥΝΕΛΕΥΣ , στο Αθλητικό Κέντρο «ΝΩΝΤΑΣ ΝΙΚΑΣ» του Συλλό-

γου, Λεωφ. ιλαδελφείας, αρ. , Α ΑΡΝΕΣ, στις  Ιουλίου , ηµέρα Δευτέρα και ώρα : , µε θέµατα:
. Εκλογή Προεδρείου Συνέλευσης.

. γκριση αλλαγής των υφιστάµενων βιβλίων των ΜΕΛΩΝ, της ΑΛΛ ΛΟΓΡΑ ΙΑΣ και του ΤΑΜΕΙΟΥ του Ε.Ο.Σ. 
Αχαρνών και έγκριση έκδοσης νέων, εναρµονισµένων µε τις απαραίτητες προδιαγραφές που θέτει η αρµόδια Αρχή 

και αρχειοθέτηση των παλιών πλέον βιβλίων.
. Απαλλαγή των µελών του Δ.Σ. από κάθε σχετική ή συναφή ευθύνη.

Σε περίπτωση µη απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση της , η ΕΚΤΑΚΤ  ΣΥΝΕΛΕΥΣ  θα πραγµατοποι-
ηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ την η Ιουλίου , ηµέρα Τετάρτη, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, µε τα ίδια θέµατα και νοµίµως 

θα αποφασίσει (άρθρο , καταστατικό του Συλλόγου), ανε αρτήτως του αριθµού των παρόντων µελών.

Το Δ.Σ.

Ευχαριστήριο 
Εύχοµαι ολόψυχα, στην πολυαγαπηµένη µου εγγονή,  Αριάδνη Μ. Ραχού-
τη,  θερµότατα Συγχαρητήρια, για την διάκριση της από το Α  του ου Γυ-

µνασίου Αχαρνών όπου πηγαίνει και για την βράβευση της, από τον Δήµαρ-
χο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, για την συµµετοχή της στον ο Διαγωνισµό 

κθεσης, για το «Αρχαίο έατρο» στις     -  στην Πλατεία Αχαρ-
νών. Επίσης θερµά συγχαρητήρια για το βαθµό που έβγαλε στην Α  Γυµνα-

σίου µε ,  . Είµαι περήφανη για σένα Αριάδνη µου.

 Γιαγιά της 
υα α α ούτη 



Α πό την πρώτη στιγµή της είδησης του 
τραγικού θανάτου του 11χρονου µαθη-
τή του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρ-

νών – πριν διαπιστωθεί ο δολοφονικός τρόπος 
που ο µαθητής κατέληξε – η ∆ηµοτική αρχή και ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών βρέθηκαν στο πλευρό της οι-
κογένειας. Ο ίδιος ο ∆ήµαρχος και ο πρόεδρος της 
Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής, ο οποίος 
ήταν αυτόπτης µάρτυρας στο συµβάν, βρέθηκαν 
στο Νοσοκοµείο Παίδων, παρέχοντας στήριξη στη 
οικογένεια του µαθητή. 

Με την γνωστοποίηση του τρόπου µε τον 
οποίο έγινε το τραγικό περιστατικό, τα πράγµατα 
έλαβαν µια εντελώς διαφορετική τροπή. 

Η «αδέσποτη» σφαίρα που έκοψε το νήµα της 
ζωής του 11χρνου µαθητή, η οποία προήλθε από 
την περιοχή της Αυλίζας, ήταν η σταγόνα που ξε-
χείλισε το ποτήρι - για την ακρίβεια ήταν ο χείµαρ-
ρος που έσπασε το ποτήρι,  σχετικά µε το θέµα της 
εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών την ίδια ηµέρα της 
γνωστοποίησης του θέµατος, συγκάλεσε έκτακτο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο πραγµατοποιήθη-
κε σε περιβάλλον  έντασης και έντονων αντεγκλή-
σεων και κατάληξε σε πορεία διαµαρτυρίας των 
κατοίκων και της δηµοτικής αρχής προς το ΑΤ 
Αχαρνών.  Η πόλη των Αχαρνών, µετατράπηκε σε 
καζάνι που βράζει. Η δικαιολογηµένη οργή, η 
αγανάκτηση και ο θυµός των κατοίκων της πόλης, 
είχε σαν αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση κινη-
τοποιήσεων και διαµαρτυριών µε µπροστάρηδες 
τους κατοίκους που υποφέρουν εδώ και καιρό, τη 
δηµοτική αρχή και όλους τους συµβούλους του 
∆ήµου Αχαρνών.  Για πάνω από ένα 10µερο ζή-
σαµε όλοι µας πρωτόγνωρες καταστάσεις στον 
∆ήµο Αχαρνών µε κυρίαρχο σύνθηµα από κατοί-

κους και ∆ήµο ότι η κατάσταση «δεν πάει άλλο». 
Υπό την πίεση, του συµβάντος και των κινητο-

ποιήσεων των κατοίκων και της δηµοτικής αρχής, 
η Πολιτεία ανακοίνωσε µέτρα κατά της εγκληµα-
τικότητας αλλά και κοινωνικά µέτρα,  που όµως 
δεν φαίνεται ότι έπεισαν τους κατοίκους και τη δη-
µοτική αρχή, οι οποίοι απαιτούν από Πολιτεία, 
άµεσες λύσεις ώστε να επανέλθει το αίσθηµα 
ασφάλειας στις γειτονίες του ∆ήµου Αχαρνών. 

Τα επαναλαµβανόµενα κρούσµατα µε πυρο-
βολισµούς και οι «αδέσποτες» σφαίρες, η συνέχι-
ση του «πάρτι» πώλησης ναρκωτικών, αποδει-
κνύουν ότι τα µέτρα της Πολιτεία θα πρέπει να εί-
ναι πιο δραστικά και πιο έντονα για να έχουµε απο-
τέλεσµα.  Όσον αφορά στις κινητοποιήσεις, είναι 
σαφές ότι έγιναν παραλήψεις και αστοχίες,  αλλά 
τα όποια λάθη θα πρέπει να µας δώσουν τη «γνώ-
ση» και τη «σοφία» για να συνεχίσει το κίνηµα κα-

τά της εγκληµατικότητας και να γίνει πιο αποτελε-
σµατικό και όχι να γίνουν αφορµή ή άλλοθι ώστε 
οι κάτοικοι να διασπαστούν και να χάσουν το δά-
σος κυνηγώντας το δέντρο. 

Μέσα σε όλα αυτά είχαµε και την νοσηλεία 
του ∆ηµάρχου στο Νοσοκοµείο Γ. Γεννηµατάς λό-
γω της αφόρητης πίεσης και της έντασης των ηµε-
ρών. Να θυµίσουµε ότι ο ∆ήµαρχος τον Νοέµβριο 
του 2015 είχε υποστεί έµφραγµα και είχε εγχειρι-
στεί στο ίδιο Νοσοκοµείο.

Όπως έχει γίνει σαφές, η βούληση του ∆ηµάρ-
χου και της ∆ηµοτικής Αρχής είναι η συνέχιση και 
κλιµάκωση του αγώνα κατά της εγκληµατικότη-
τας, ενώ ο ∆ήµαρχος Αχαρνών έχει ζητήσει συνά-
ντηση από τον Πρωθυπουργό της χώρας και έχει 
ήδη ξεκινήσει νέο κύκλο συσκέψεων στα Υπουρ-
γεία, έχοντας πλέον στη «φαρέτρα» της, την αγα-
νάκτηση και τη δυσαρέσκεια των πολιτών. 

Στον  αγώνα  κλήθηκαν από τον ∆ήµο Αχαρ-
νών και «µπήκαν» πιο οργανωµένα και όλοι οι 
Σύλλογοι, τα Σωµατεία και οι φορείς της πόλης, γε-
γονός που δίνει το ελπιδοφόρο µήνυµα ότι η κι-
νητοποίηση θα «κρατήσει» και θα έχει διάρκεια 
και αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό «στοίχηµα». 

Η συνέχεια των κινητοποιήσεων θα πρέπει να 
γίνει εξασφαλίζοντας, τη µεγαλύτερη δυνατή συ-
ναίνεση από την κοινωνία, τη µαζικότητα, την αγω-
νιστικότητα και την µεγάλη διάρκεια. 

Χαρακτηριστική η δήλωση του ∆ηµάρχου 
Γιάννη  Κασσαβού: «Πρέπει να γίνει σαφές ότι η 
κατάσταση που έχει διαµορφωθεί εδώ και χρόνια 
και συνεχίζεται «δεν πάει άλλο». Απαιτούµε από 
την Πολιτεία, άµεσες και αποτελεσµατικές λύσεις 
για να απολαµβάνουν οι συµπολίτες µας το ανα-
φαίρετο δικαίωµα τους να κυκλοφορούν µε 
ασφάλεια στην πόλη».
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Εγκληµατικότητα στον ∆ήµο Αχαρνών 
«Κάτοικοι και ∆ηµοτική Αρχή,  απαιτούν άµεση λύση στο πρόβληµα της εγκληµατικότητας» 



Του Γιάννη Σωτηρόπουλου  
Φωτογραφίες: Μιχ. Καραγιάννης  

Ο συντοπίτης µας δηµοσιογρά-
φος των εφηµερίδων 
Realnews & Ειδήσεις αποκά-

λυψε τρία κρούσµατα, δύο πριν και ένα 
µετά την τραγωδία µε τον άτυχο µαθητή 
του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου και τα ανα-
δηµοσιεύουµε. Οι µαρτυρίες των παρ΄ο-
λίγων θυµάτων συγκλονίζουν... 

∆εν έχουν τέλος οι καταγγελίες πο-
λιτών του δήµου Αχαρνών για αδέσπο-
τες σφαίρες, που σφυρίζουν πάνω από 
τα κεφάλια τους, παρά τον τραγικό χαµό 
του 11χρονου Μάριου, τις συνεχείς, µα-
ζικές και δυναµικές κινητοποιήσεις των 
κατοίκων και φορέων της πόλης αλλά 
και τα έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση 
της αστυνόµευσης στους γνωστούς θύ-
λακες παραβατικότητας. 

Νέο περιστατικό µε σφαίρα που 
τραυµάτισε 16χρονο µαθητή στο Μενίδι 
αποκαλύπτουν οι «Ειδήσεις» του Σαββα-
τοκύριακου. 

«Είχαµε ανταλλαγή πυροβολισµών 
επί ένα δεκάλεπτο. Οι σφαίρες έπεφταν 
σαν το χαλάζι, µε αποτέλεσµα να τραυ-
µατιστεί ένας 16χρονος, που έτυχε να 
περνάει εκείνη τη στιγµή από το σηµείο 
των πυροβολισµών. Μία από τις πολλές 
σφαίρες τον βρήκε στο ύψος της κοιλιάς, 
του «έξυσε» τα πλευρά...  Νέο περιστατι-
κό µε σφαίρα που τραυµάτισε 16χρονο 
µαθητή στο Μενίδι αποκαλύπτουν οι 
«Ειδήσεις» του Σαββατοκύριακου. Σύµ-

φωνα µε µαρτυρία-σοκ της Νάντιας Ξα-
γοράρη, έφορο του συλλόγου κατοίκων 
Αυλίζας, το περιστατικό συνέβη τον πε-
ρασµένο Μάιο, έξω από τα γραφεία του 
συλλόγου στην οδό ∆ηµητρίου Ψαθά, 
µάλιστα ένα µόλις µήνα πριν από τον 
τραγικό χαµό του 11χρονου Μάριου στο 
πραύλιο σχολείου. «Θυµάµαι ήταν ένα 
απόγευµα του Μαΐου. Στην αυλή του 
συλλόγου βρίσκονταν 15 παιδιά, ηλικί-
ας 9 έως 14 ετών, τα οποία έκαναν πρό-
βα µιας θεατρικής παράστασης. Ξαφνικά 
από την οδό ∆ηµητρέση ακούµε πολ-
λούς πυροβολισµούς, σε ευθεία βολή, 
µε κατεύθυνση σπίτι οικογένειας Ροµά 
στην οδό Πρέσπας και µετά από λίγο και 
αυτοί απάντησαν στα πυρά και ακολού-
θησε άγριο πιστολίδι. Ήµασταν όλοι τρο-
µοκρατηµένοι. Και τα παιδιά αλλά και 
εµείς.

Ο Γιώργος Στεφανίδης είναι ο ταµίας 
του συλλόγου κατοίκων Αυλίζας και 
ήταν από τους πρώτους που έφτασαν 
στο σηµείο της συµπλοκής. Όπως καταγ-
γέλλει: «Ήρθαν γρήγορα πολλοί αστυ-
νοµκοί στο σηµείο, απέκλεισαν αµέσως 
την περιοχή και µάζευαν δεκάδες κάλυ-
κες όλο το απόγευµα, ακόµα και το βρά-
δυ µε φακούς. ∆εν είναι η πρώτη φορά 
που ζούµε τέτοιες άγριες καταστάσεις»

Λίγες εκατοντάδες µέτρα πιο πέρα, 
δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Αθανα-
σίου, στη συµβολή των οδών Λιοσίων 
και Μητροπολίτη Χρύσανθου, διαµένει 
ο Παύλος Παυλίδης. Στο ισόγειο έχει κα-
τάστηµα πώλησης µουσικών οργάνων 

και στο πρώτο όροφο είναι το σπίτι του. 
Όπως αποκαλύπτει τον περασµένο Μά-
ιο παρ΄ολίγον να χάσει από αδέσποτη 
σφαίρα τον 38χρονο γιο του, ενώ συ-

µπλήρωσε πως το παντζούρι του διαµε-
ρίσµατος έχει πέντε διαφορετικά σηµά-
δια από σφαίρες. Η µαρτυρία του συ-
γκλονίζει: «Η ώρα ήταν τρεις τα ξηµερώ-

µατα. Την ώρα που ο γιος µου κοιµόταν 
στο δωµάτιο του, µια αδέσποτη σφαίρα 
πέρασε 30 πόντους πάνω από το κεφάλι 
του! Ήταν ευθεία βολή, καθώς η σφαίρα 
τρύπησε την τέντα, έσπασε το τζάµι, τρύ-
πησε το ξύλινο καδράκι µε τη φωτογρα-
φία της γυναίκας µου και κατέληξε στο 
ντουβάρι και διασκορπίστηκε σε όλο το 
δωµάτιο. Πρέπει επιτέλους η Πολιτεία να 
λάβει τα µέτρα της, σε διαφορετική περί-
πτωση σύντοµα θα θρηνήσουµε δεύτε-
ρο θύµα στο Μενίδι. ∆εν θέλω να θρη-
νήσουµε άλλα θύµατα. Να προλάβουµε 
το νέο κακό».

Συγκλονίζει επίσης η µαρτυρία της 
Κυριακής Ασλανίδη, η οποία είναι Γενι-
κή Γραµµατέας της Ένωσης Γονέων 
Αχαρνών και µητέρα µιας 14χρονης µα-
θήτριας, η οποία την περασµένη Κυρια-
κή το απόγευµα και ενώ καθόταν µαζί µε 
τη θεία της, τη γιαγιά της και τα δύο ξα-
δέλφια στην αυλή του σπιτιού τους, 
στην οδό Θεοφυλάκτου, γλίτωσε από 
καθαρή τύχη όταν µια σφαίρα πέρασε 
ξυστά από δίπλα της. Η Κυριακή Ασλα-
νίδη δεν µπορεί ακόµα να πιστέψει πό-
σο τυχερή µέσα στην ατυχία της ήταν η 
κόρη της.

Η  Μαρία Χαραλαµπίδου είναι η 
θεία της 14χρονης και καθόταν δίπλα 
της στην αυλή όταν πέρασε ξυστά η 
σφαίρα ανάµεσά τους. «Παρ’ ολίγον να 
είχαµε θρηνήσει κι άλλο ένα παιδί στο 
Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα. Μπορεί 
να είχε χτυπήσει και το δικό µου παιδί, 
καθώς ήταν και τα δύο παιδιά µου εκεί. 
Μπορεί να ήταν το παιδί του γείτονα. 
Αυτό πρέπει να σταµατήσει. ∆εν είναι 
δυνατόν να κάθεσαι στην αυλή σου και 
να κινδυνεύεις».

Σαφείς αιχµές εναντίον του αναπλη-
ρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολλά-
κη άφησε ο θείος της 14χρονης, δικηγό-
ρος και πρώην πρόεδρος του δηµοτικού 
συµβουλίου Αχαρνών Γιάννης Γρηγο-
ριάδης: «Θα πρέπει να αυστηροποιη-
θούν οι ποινές. Λυπάµαι που θα το πω 
αλλά όταν βγαίνουν υπουργοί και θεω-
ρούν εθιµικό δικαίω κάποιοι να έχουν 
όπλα και να ρίχνουν πιστολιές σε κάποια 
γεγονότα, που εκείνοι θεωρούν σηµα-
ντικά, αυτό δίνει την αφορµή  στον  
οποιονδήποτε  να ισχυρίζεται  το  ίδιο 
πράγµα. Αυτό δεν µπορεί να είναι «προ-
νόµιο» κάποιων. Πρόκειται για µια πα-
ράνοµη κατάσταση, την οποία δυστυ-
χώς έρχονται τα όργανα της Πολιτείας να 
προσπαθούν να τη νοµιµοποιήσουν».
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ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΩΝ...
Γιατί, Γιατί, Γιατί ; : Βρέχει  αδέσποτες   σφαίρες στις Αχαρνές ! Kαι όποιον πάρει ο χάρος!
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Αχαρναϊκή : Προβάλει µε συνέπεια και Αξιοπιστία Επαγγελµατίες και καταστηµατάρχες

E να τραγικό γεγονός έγινε η αιτία, που οι κάτοικοι 
των Αχαρνών, ξεχύθηκαν στους δρόµους ζητώ-
ντας από τα αρµόδια όργανα της πολιτείας, α) την 

πάταξη της εγκληµατικότητας, β) την σύλληψη των εµπό-
ρων ναρκωτικών που δρουν ανενόχλητοι σε συγκεκρι-
µένα σηµεία της πόλης, γ) την ποιότητα ζωής που αξίζουν 
αυτοί και τα παιδιά τους.

Παρακολουθώντας την πορεία αυτού του ξεσηκω-
µού διαπιστώθηκε: 
1) ο µεγαλύτερος αριθµός των συµµετεχόντων στις δια-
δηλώσεις ήταν φιλήσυχοι δηµότες, οικογενειάρχες, άν-
θρωποι που αγωνιούσαν για το µέλλον των παιδιών 
τους, για την ασφάλεια της οικογένειάς τους και 
2) ανάµεσά τους άτοµα που έκρυβαν έντεχνα άλλους 
σκοπούς και στόχους και που έγιναν αφορµή για ακραί-
ες ενέργειες.

Κανείς φιλήσυχος γονιός, όσο οργισµένος κι αν ήταν, 
δεν θα έφτιαχνε βόµβες µολότωφ για να τις πετάξει κατά 
την διάρκεια της πορείας, σε σπίτια ροµά. Ποιοι ήταν εκεί-
νοι που πέταξαν βόµβες µολότωφ κι από ποιους υποκι-
νήθηκαν;

Κανείς φιλήσυχος οικογενειάρχης, αλλά και θερµό-
αιµος νέος, δεν θα έπαιρνε στην διαδήλωση µαζί του αυ-
γά γιατί απλά δεν πήγαινε σε διακοπές. Πήγαινε για να δι-
αµαρτυρηθεί, πήγαινε για να διεκδικήσει. Ποιοι ήταν εκεί-
νοι που είχαν αυγά µαζί τους και τα πέταξαν στο σπίτι του 
δηµάρχου; Ποιος ήταν εκείνος που κατεύθυνε την πο-
ρεία διαµαρτυρίας στο σπίτι του δηµάρχου; 

Ποιος από τους αιρετούς, που πρωταγωνιστούσαν 
στις συγκεντρώσεις, είχε συγκεκριµένη πρόταση για την 
πάταξη της εγκληµατικότητας που µαστίζει την πόλη; Επι-

τρέπεται να µην υπάρχει ένα σχέδιο, κι ας είναι ατελές ή 
µη πραγµατοποιήσιµο, από εκείνους που κατέβαζαν τους 
δηµότες σε συνεχείς πορείες διαµαρτυρίας;

Και τέλος, η εγκληµατικότητα στην πόλη των Αχαρ-
νών, περιορίζεται µόνο στην πώληση ναρκωτικών από 
τους ροµά; Θέλοντας να συµβάλω στην αντιµετώπιση 
του προβλήµατος της εγκληµατικότητας και της παιδικής 
παραβατικότητας που µαστίζει την πόλη των Αχαρνών, 
σηµειώνω τα πιο κάτω: Για να πετύχεις την πρόληψη της 
εγκληµατικότητας πρέπει να έχεις κατά νου ότι το έγκλη-
µα προκύπτει κι από τις ευκαιρίες που παρέχει ο χώρος.

Η σχέση της πόλης µε την ασφάλεια, διαµορφώνεται 
από το µέγεθος, την ένταση και τη συχνότητα των εγκλη-
µατικών φαινοµένων που έχει αντιµετωπίσει. Επιπλέον 
όµως διαµορφώνεται και από την κοινωνικοοικονοµική 
της δυναµική, τη γνώση για την αντιµετώπιση συγκεκρι-
µένων απειλών, αλλά και από την ίδια την εικόνα της πό-
λης.

Ποτέ δεν έχει γίνει ένας σχεδιασµός που στόχο θα 
έχει, την δηµιουργία µιας πιο ανθρώπινης πόλης, που θα 
παρέχει στους κατοίκους το αίσθηµα της ασφάλειας, την 
αποτροπή παραβατικών ατόµων ή οµάδων να εγκαθί-
στανται σε κάποια περιοχή κι από εκεί να αναπτύσσουν 
την παράνοµη κι επικίνδυνη δράση τους.

Όταν οι έχοντες την ευθύνη για την καλή ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της πόλης επιτρέπουν για λόγους εί-
τε ψηφοθηρικούς είτε λόγω έλλειψης γνώσης του κινδύ-
νου, την εγκατάσταση και δραστηριότητα αυτών των ατό-
µων ή οµάδων, τότε ξεκινά η µόλυνση της κοινωνίας που 
µπορεί να εξελιχθεί σε βαριά κι ανίατη νόσο, όπως ακρι-
βώς συνέβη στην πόλη µας. Ποιοι επέτρεψαν κι επιτρέ-

πουν την λειτουργίας του καταυλισµού που βρίσκεται 
στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ; Ποιοι διαµένουν εκεί; Ποιοι 
τους προστατεύουν κι απαγορεύουν την όποια παρέµ-
βαση του ∆ήµου ή της πολιτείας; Όλοι γνωρίζουν το τι 
ακριβώς συµβαίνει µε τον καταυλισµό του στρατοπέδου 
Καποτά. Πολλές φορές έχουν γίνει εκεί συλλήψεις 
εγκληµατικών οµάδων, όµως σε καµία συγκέντρωση 
δεν ακούσθηκε ένα σύνθηµα για την αποµάκρυνσή του. 
Γιατί; 

Είναι βέβαιο πως όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι 
απειλούνται, αυτό θα αλλάξει τον τρόπο ζωής τους. Η συ-
µπεριφορά τους µέσα στην πόλη θα είναι διαφορετική 
από εκείνη που θα ήθελαν. Κάποιοι θα αποφύγουν να 
βγουν το βράδυ, να χρησιµοποιήσουν τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς ή και να προσεγγίσουν δηµόσιους χώρους 
όπως πάρκα και πλατείες. Άλλοι θα βάλουν κάγκελα στα 
παράθυρά τους, διπλές και τριπλές κλειδαριές ασφαλεί-
ας στις πόρτες, µε λίγα λόγια θα ζουν στην δική τους φυ-
λακή. Γιατί αυτή η συµπεριφορά είναι επακόλουθο της 
έλλειψης ελευθερίας και του περιορισµού της ποιότητας 
διαβίωσης στην πόλη όπου κατοικούν.

Επιβάλλεται εποµένως κι αυτή είναι η πρότασή µου, 
ένας σοβαρός σχεδιασµός της ανάπτυξης της πόλης, που 
θα την κάνει πιο ανθρώπινη, πιο λειτουργική, πιο ασφα-
λή και ταυτόχρονα απαγορευτική για άτοµα που κινού-
νται στο περιθώριο. Οι φωνές από µόνες τους, ποτέ δεν 
έφεραν και δεν φέρνουν αποτέλεσµα. Αντίθετα, έδωσαν 
την δυνατότητα σε ορισµένους φιλόδοξους «σωτήρες» 
να παίξουν ένα ακόµα απαράδεκτο παιχνίδι, στις πλάτες 
των κατοίκων της πόλης.

Αυτά ας τα λάβουµε υπόψη µας…

Η εγκληµατικότητα στις Αχαρνές και πως πρέπει να αντιµετωπιστεί...

Βαρυσήµαντο άρθρο 
του συµπολίτη µας

δηµοσιογράφου
Ιάκωβου Ποθητού, που 
επί 27 χρόνια  έζησε από 

«πολύ» κοντά τις εκάστο-
τε ∆ηµοτικές Αρχές 

και τους διατελέσαντες 
∆ηµάρχους!
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Του Γιάννη Σωτηρόπουλου  
Φωτογραφίες: Μιχ. Καραγιάννης  

O πως κάθε νόµισµα, έτσι και κάθε πόλη, έχει 
δύο όψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι 
Αχαρνές, το Μενίδι, όπως το γνωρίζουν οι 

περισσότεροι. Το έγκληµα φαίνεται πως έχει ρίξει 
βαριά σκιά στην «φωτεινή» πλευρά των Αχαρνών, 
που αναµφισβήτητα αποτελεί µια από τις κορυφαί-
ες ιστορικές πόλεις παγκοσµίως, που σύµφωνα µε 
τον ιστορικό Θουκιδίδη ήταν ο πολυανθρωπότερος 
δήµος της αρχαίας Αττικής και έδινε τον µεγαλύτερο 
αριθµό ιππέων και πολιτών στο αθηναϊκό στράτευ-
µα. Μιλάµε για µακραίωνη ιστορία, την πλούσια πο-
λιτισµική προσφορά, τους τεράστιους φυσικούς πό-
ρους και των σπουδαίων µνηµείων, όπως είναι ο 
Μυκηναϊκός θολωτός τάφος, ο Τύµβος του Σοφο-
κλή, το Αρχαίο Θέατρο, καθώς και οι 23 βυζαντινοί 
και µεταβυζαντινοί ναοί. Ακόµα όµως και αυτή η 
φωτεινή πλευρά έχει «θαµπώσει» από την εγκατά-
λειψη και την αδιαφορία της Πολιτείας και των τοπι-
κών αρχών.

Τύµβος Σοφοκλή
Λίγες εκατοντάδες µέτρα από την πλατεία της Βαρυ-
µπόµπης και ενώ διασχίζει κανείς τον δρόµο προς 
Θρακοµακεδόνες, αν στρίψει στο δεύτερο στενάκι 
δεξιά αντικρίζει µια ταµπέλα που γράφει «Τύµβος 
του Σοφοκλή». Πρόκειται για τον άγνωστο στο ευ-
ρύ κοινό οικογενειακό τάφο του Σοφοκλή. Ο τύµ-
βος του µεγάλου τραγικού ποιητή της αρχαιότητας, 
µε διάµετρο 40 µέτρα και ύψος 13 µέτρα, ανακαλύ-
φθηκε το 1888 επί Γεωργίου Β΄ από τον ∆ανό δασο-
λόγο και αρχαιολάτρη Λ. Μούντερ, ο οποίος ήταν 
διευθυντής του πρώην βασιλικού κτήµατος του Τα-
τοϊου. Τo 2006 το µνηµείο αυτό κηρύχθηκε ως αρ-
χαιολογικός χώρος. Κατά τα έτη 2011 και 2012 
πραγµατοποιήθηκαν εργασίες ανάδειξης του χώρου 
από την Εφορεία µας (πρώην Β΄ΕΠΚΑ) σε συνεργα-
σία µε τη Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής, και συγκε-
κριµένα η συντήρηση και συγκόλληση των καλυµ-
µάτων των σαρκοφάγων, η κατασκευή κλίµακας 
πρόσβασης και διαδρόµου επίσκεψης του Τύµβου, 
καθώς και η κατασκευή στεγάστρου.

 Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής ο 
χώρος είναι µόνιµα κλειδωµένος, φύλαξη δεν 
υπάρχει, ούτε είναι επισκέψιµος, ενώ θα µπορούσε, 
µαζί µε την ανάδειξη του κτήµατος Τατοΐου, να απο-
τελεί σηµαντικό αξιοθέατο µε διεθνές ενδιαφέρον, 
όπως αναφέρει στη «R» ο Σπύρος Βούλγαρης, κά-
τοικος Αχαρνών: « O οικογενειακός τάφος του Σο-
φοκλή, του δεύτερου πιο αναγνωρίσιµου παγκο-
σµίως τραγικού ποιητή της αρχαιότητας, σχεδόν 
υπάρχει σα να µην υπάρχει, ενώ κανένας δεν ενδια-
φέρθηκε όταν πριν δεκαετίας, ήρθε πρόταση από 
την UNESCO να κηρυχθεί παγκόσµιο µνηµείο πολι-
τιστικής κληρονοµιάς»! Το µνηµείο είναι επισκέψιµο 
κατόπιν συνεννόησης µε την Αρχαιολογική Συλλο-
γή Αχαρνών, ενώ στο χώρο πραγµατοποιείται µεγά-
λος αριθµός εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δρά-
σεων της Εφορείας µας.

Μυκηναϊκός θολωτός τάφος
∆εν είναι όµως το µοναδικό µνηµείο του ∆ήµου 
Αχαρνών που εκπέµπει σήµα κινδύνου. Στην ίδια 
µοίρα έχει αφεθεί και ο Μυκηναϊκός θολωτός τάφος 
στον Κόκκινο Μύλο, που είναι ο µάρτυρας της προ-
ϊστορικής παρουσίας των Αχαρνέων στην Αχαρναϊ-
κή Γη, από την υστεροελλαδική ΙΙΙ (1400-1300 π.Χ.). 
Ανακαλύφθηκε το 1879 από Γερµανούς αρχαιολό-
γους και είναι ο επιβλητικότερος και καλύτερα δια-

τηρηµένος Μυκηναϊκός θολωτός τάφος της Αττικής. 
Τα πλούσια κτερίσµατα που αποκάλυψε η ανασκα-
φική έρευνα φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογι-
κό Μουσείο και δηλώνουν την ύπαρξη στην περιο-
χή ακµάζουσας κοινωνίας κατά την ύστερη εποχή 
του χαλκού. Ωστόσο σύµφωνα µε αρχαιολόγους 
έχει δέκα ολόκληρα χρόνια να συντηρηθεί και χρει-
άζεται επειγόντως µια ουσιαστική συντήρηση, κα-
θώς έχουν εντοπιστεί προβλήµατα. 

Στην Αρχαιολογική Συλλογή φιλοξενούνται αρ-
χαιότητες που προέρχονται από σωστικές ανασκα-
φές και από παραδόσεις ιδιωτών από την ευρύτερη 
περιοχή. Στις ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες της 
έκθεσης µπορούν οι επισκέπτες να αντλήσουν πλη-
ροφορίες για τον αρχαίο δήµο και τους γειτονικούς 
δήµους, τόσο από τα εκθέµατα, όσο και από το 
πλούσιο εποπτικό υλικό. Πραγµατοποιούνται επί-
σης εκπαιδευτικά προγράµµατα από την Εφορεία 
και από το ∆ήµο, θεµατικές ξεναγήσεις και διοργα-
νώνονται εκδηλώσεις σε συνεργασία µε άλλους το-
πικούς πολιτιστικούς φορείς (ΙΛΕΑ κ.λ.π.).»

Ναοί, Μεταµόρφωσης 
Σωτήρος  και Άγιος Νικόλαος
Άµεση υλοποίηση της µελέτης για την αναστήλωση, 
τη συντήρηση και την ανάδειξη του περιβάλλοντος 
χώρου απαιτείται και στο ναό Μεταµορφώσεως του 
Σωτήρος, που βρίσκεται στη δυτική όχθη του Κηφι-
σού. «Έχει ήδη εκπονηθεί η µελέτη αποκατάστασης 
του ναού και έχει δροµολογηθεί η εκπόνηση της µε-
λέτης συντήρησης των τοιχογραφιών. Μετά την ολο-

κλήρωση των παραπάνω εργασιών θα ξεκινήσει το 
έργο της αποκατάστασης του Ναού» µας ενηµέρωσε 
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.  Πρό-
κειται για Ναό κατάγραφο µε τοιχογραφίες διαφορε-
τικών εποχών και η αρχική φάση πιθανόν ανάγεται 
στη βυζαντινή εποχή. Ο ναός υπέστη ζηµιές στον σει-
σµό του 1999.  Ακόµη  µια   από τις παλαιότερες εκ-
κλησίες της χώρας, και  ο Άγιος Νικόλαος, στο Μετό-
χι της Πάρνηθας, που βρίσκεται µόλις 300 µέτρα από 
το τελεφερίκ και χρονολογείται πριν από το 1209. Η 
οροφή και η µεσηµβρινή πλευρά έχουν καταρρεύ-
σει, ενώ υποστυλωµένες είναι η βορεινή και η δυτική 
πλευρά, ενώ µέρος των τοιχογραφιών έχει µεταφερ-
θεί και φυλάσσεται στο Βυζαντινό Μουσείο.

Αρχαίο Θέατρο
Τον Φεβρουάριο του 2007 κατά τη διάρκεια εκσκα-
φής για ανέγερση πολυκατοικίας στην οδό Σαλαµίνος 
εντοπίστηκε τυχαία αρχαίο θέατρο 2.500 ετών. Οι αρ-
χαιολόγοι άρχισαν αµέσως ανασκαφές και ανακάλυ-
ψαν κερκίδα µε 13 σειρές καθισµάτων. Όπως αναφέ-
ρει στη Realnews ο ∆ηµήτρης Ιωαννίδης, ο οποίος 
ήταν ο κατασκευαστής που έτυχε να βρει τυχαία το Αρ-
χαίο θέατρο των Αχαρνών: «Εδώ ο Αριστοφάνης έχει 
παίξει για πρώτη φορά τους «Αχαρνής» και η χωρητι-
κότητα του πρέπει είναι 2.000-3.000 θέσεων. Είναι δυ-
νατόν να έχουν περάσει δέκα χρόνια και µην έχει απο-
καλυφθεί πλήρως αυτό το σπουδαίο µνηµείο;

Η πρόεδρος του κινήµατος πολιτών «Επισκήνιον» 
Μαρία Μίχα υµπληρώνει: «Πρόκειται για το σπουδαι-
ότερο µνηµείο της πόλης µας και ένα από τα σηµαντι-

κά µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
που µε την ανεύρεσή του εντός του αστικού ιστού των 
Αχαρνών έδωσε ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα 
στην πόλη µας και την κατέταξε στις ελάχιστες διεθνώς 
πόλεις που κατοικούνται διαχρονικά επί χιλιάδες έτη. 

Στόχος του Επισκηνίου µε τις δράσεις του είναι η 
το ταχύτερο δυνατόν πλήρης αποκάλυψη και αποκα-
τάστασή του, ώστε αποδοθεί στην πόλη µας και η λάµ-
ψη και η ιερότητα του µνηµείου να επηρεάσει την κα-
θηµερινότητα των πολιτών και να αναβαθµίσει καθο-
ριστικά τη ζωή της πόλης σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι σή-
µερα έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση του πρώτου 
οικοπέδου και αναµένεται να ολοκληρωθεί η χρονο-
βόρα και γραφειοκράτική διαδικασία για την αποζη-
µίωση των άλλων ακινήτων µε τα κτίσµατά τους, κά-
τω από τα οποία εκτείνεται τµήµα του µνηµείου. 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής µας 
ενηµερώνει: «Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφι-
κής έρευνας το θέατρο σκεπάστηκε µε γεωύφασµα και 
άµµο για λόγους προστασίας. Στη συνέχεια το ΥΠΠΟΑ 
προέβη στην απαλλοτρίωση του οικοπέδου επί της 
οδού Σαλαµίνος 21 η οποία και ολοκληρώθηκε. Σε 
ώριµο στάδιο βρίσκεται και η διαδικασία απαλλοτρί-
ωσης των τριών όµορων προς βορρά οικοπέδων. Με 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης 
των όµορων οικοπέδων η Εφορεία θα προχωρήσει 
στην ανασκαφική τους έρευνα και κατόπιν στη διερεύ-
νηση της οδού Σαλαµίνος (Αρχαίου Θεάτρου). Προς 
την κατεύθυνση αυτή υπάρχει συνεργασία µε το ∆ή-
µο Αχαρνών και τους άλλους αρµόδιους φορείς, για 
την εκπόνηση της µελέτης των αναγκαίων κυκλοφο-
ριακών ρυθµίσεων. Επίσης µε σκοπό την κατανόηση 
της σπουδαιότητας του µνηµείου και της ανάγκης πλή-
ρους αποκάλυψής του, πραγµατοποιήθηκε το σχολι-
κό έτος 2015 - 2016 ∆ιαγωνισµός Ζωγραφικής µε θέ-
µα «Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών» που απευθυνόταν 
στους µαθητές των ∆ηµοτικών Σχολείων και όλων 
των Γυµνασίων του ∆ήµου Αχαρνών. Ο διαγωνισµός 
πρόκειται να επαναληφθεί κατά το σχολικό έτος 2017-
2018»

Οφέλη ανάδειξης πολιτιστικής κληρονοµιάς
Αντί επιλόγου αξίζει τον κόπο να διαβάσετε το από-
σπασµα της διπλωµατικής εργασίας, µε τίτλο «Τοπι-
κός πολιτισµός και µουσειακή εκπαίδευση. Η περί-
πτωση του ∆ήµου Αχαρνών» της Ελένης Κασσωτά-
κη, αρχαιολόγου και προϊσταµένης του τµήµατος Αρ-
χαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του ∆ήµου 
Αχαρνών: «Πεποίθηση µας από το 2000 έως σήµερα 
είναι ότι µέσα από τις εκπαιδευτικές κι πολιτιστικές 
δράσεις του Τµήµατος Αρχαιολογίας και Ιστορικής 
Έρευνας και της Βιβλιοθήκης που διαθέτει , µειώνεται 
η αδιαφορία του πολίτη απέναντι στην πολιτιστική 
κληρονοµιά και αφετέρου ότι η ανάδειξη της πολιτι-
στικής κληρονοµιάς µπορεί να έχει καθοριστικό ρό-
λο στο πολιτιστικό γίγνεσθαι των Αχαρνών και στην 
τοπική µικροοικονοµία. Φιλοδοξεί επίσης το Τµήµα 
µας να σταθεί αφορµή ενεργητικής συµµετοχής των 
µαθητών που δεν κατάγονται από τις Αχαρνές αλλά 
από άλλα µέρη της Ελλάδας, όπως επίσης και των µα-
θητών που προέρχονται από άλλες χώρες (κυρίως 
βαλκανικές) και να αναζητήσουν τα κοινά στοιχεία 
ανάµεσα στους τόπους καταγωγής και του τόπου δι-
αµονής τους όπως έχουν καταγραφεί σε πολλές αν-
θρωπολογικές, εθνολογικές και λαογραφικές µελέ-
τες. Σε αυτή µας την προσπάθεια συνταξιδιώτες µας 
είναι φορείς του τόπου, εκπαιδευτικοί, και εθελοντές. 
Η συνεισφορά τους ως ενεργά µέλη της τοπικής κοι-
νωνίας ενισχύει τις προσπάθειές µας στη αξιοποίηση 
των πολιτιστικών µνηµείων του ∆ήµου µας».

Αναδηµοσίευση από Realnews 

Υπάρχει και η άλλη όψη των Αχαρνών, που δεν έχει καµία  σχέση µε τη «σκοτεινή» πλευρά, τα όπλα και τα ναρκωτικά 

Αυτοψία στα σηµαντικότερα µνηµεία των Αχαρνών
1

3
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1. Ο Τύµβος του Σοφο-
κλή, 2. Ο Μυκηναϊκός 
θολωτός τάφος,
3-4. Οι Ναοί, Μεταµόρ-
φωσης  Σωτήρος 
και ο Άγιος Νικόλαος, 
5.  Το Αρχαίο Θέατρο 
των Αχαρνών
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Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

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

ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
- ΓΕΩΡΓΙΑΝΕΣ ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
TATUASHVILI GIF MARINA 
Πάρνηθος 114 - Αχαρνές
• Τηλ.: 6998 104888
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Αχαρνών 128 – Αθήνα 
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Εγκρίθηκαν  3.000.000  ευρώ 
από την Περιφέρεια  για  δρόµους 

Εγκρίθηκε από το Περιφερικό Συµβούλιο της 29ης Ιουνίου 2017 η Προγραµµατική Σύµβα-
ση µεταξύ του ∆ήµου Αχαρνών και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Κατασκευή – Συ-
ντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Αχαρνών» συνολικού προϋπολογισµού 3.000.000 ευρώ. 

Πρόκειται για έργο που είχε αναφέρει σε δηµοσίευµα της η «ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ» στο φύλ-
λο της 12ης Μαρτίου 2017 κατά την συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Πέτρου Φιλίππου 
µε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό. Όπως είχε γίνει τότε γνωστό η µελέτη του έρ-
γου έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών και εκκρεµούσε η 
έγκριση της Πραγµατικής Σύµβασης από το Περιφερειακό Συµβούλιο. Με αυτή την Προ-
γραµµατική Σύµβαση µεταξύ ∆ήµου και Περιφέρειας το ποσό που θα δαπανηθεί για τους 
δρόµους τους ∆ήµου Αχαρνών φτάνει τα 4.100.000 ευρώ (η Προγραµµατική Σύµβαση 
για το έργο του 1.100.000 ευρώ έχει ήδη υπογραφεί) και αναµένεται αποτελέσει µια ση-
µαντική «ανάσα» στο επιβαρυµένο οδικό δίκτυο του δήµου που έχει να «δει» έργο οδο-
ποιίας εδώ και πολλά χρόνια. 

Σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών 
για έργα υποδοµών στον ∆ήµο Αχαρνών

Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Μεταφορών και Υποδοµών ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 
έθεσε σηµαντικά θέµατα υποδοµών του 
∆ήµου Αχαρνών, ζητώντας από τον 
Υπουργό κ. Χρήστο Σπίρτζη σαφείς δε-
σµεύεις για την υλοποίηση έργων υποδο-
µών στον ∆ήµο Αχαρνών που εκκρεµούν 
επί σειρά ετών. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός, συνοδευόµενος από τον Γενι-
κό Γραµµατέα του ∆ήµου Αχαρνών κ. 
Θανάση Κατσιγιάννη και τον Αντιδήµαρ-
χο Τεχνικών Έργων κ. Παναγιώτη Πολυ-
µενέα, ζήτησε από τον Υπουργό Μεταφο-
ρών και ∆ικτύων, σαφές χρονοδιάγραµ-
µα εκτέλεσης του έργου διευθέτησης του 
ρέµατος Εσχατιάς - έως τη λεωφόρο Πάρ-
νηθος - έργο που θα επιτρέψει την πραγ-
µατοποίηση των επί µέρους έργων αντι-
πληµµυρικής προστασίας σε όλους του 
δήµους που διέρχεται το ρέµα. Ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών ζήτησε επίσης, την παρέµ-
βαση του Υπουργού ώστε τα έργα ορει-
νής υδρονοµίας να υλοποιηθούν µε την 

διαδικασία του κατεπείγοντος, καθώς το 
συγκεκριµένο έργο δύναται να συγκρατεί 
σηµαντικό όγκο υδάτων που καταλήγουν 
στην αστική περιοχή του ∆ήµου Αχαρ-
νών κατά την εκδήλωση έντονων βροχο-
πτώσεων.  Στη σύσκεψη τέθηκε το θέµα 
λειτουργίας του καταυλισµού σεισµο-
πλήκτων στην περιοχή του Στρατοπέδου 
Καποτά, µε τον ∆ήµο Αχαρνών να δηλώ-
νει έτοιµος να καταθέσει ολοκληρωµένη 
πρόταση προς το Υπουργείο Μεταφορών 
και Υποδοµών για την οριστική λύση στο 
πρόβληµα του καταυλισµού, η λειτουρ-
γία του οποίο άπτεται στις αρµοδιότητες 
του συγκεκριµένου υπουργείου. 

Επιπλέον, τέθηκε το θέµα του σταθ-
µού του Προαστιακού Σιδηροδρόµου 
ΣΚΑ, που αφορά στη λειτουργία του 
ανελκυστήρα στον σταθµό, αλλά και τη 
άµεση διάθεση στο κοινό του χώρου 
στάθµευσης που βρίσκεται παραπλέυρως 
του ΣΚΑ. Επίσης, το ενδεχόµενο ίδρυσης 
και λειτουργίας Αστυνοµίας Μεταφορών 
αλλά θέµατα ανέγερσης νέων σχολικών 
µονάδων στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία η παράταξη «Για την Πόλη µας» 
καταθέτει τις προτάσεις της για την αποτελεσµατική διαχείριση 
του προβλήµατος.

Πρόταση 1: Άµεση αποµάκρυνση ΌΛΟΚΛΗΡΟΥ του καταυλι-
σµού στο Στρατόπεδο Καποτά. Η παράταξη µας χωρίς περιστρο-
φές ζητάει να µην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις στο όνοµα 
της δήθεν κοινωνικής ευαισθησίας. Για τις λίγες πραγµατικά ευ-
αίσθητες οικογένειες συµπολιτών µας που κατοικούν στο Στρα-
τόπεδο Καποτά, υπάρχουν λύσεις µεταστέγασης, µέσω κοινω-
νικών προγραµµάτων  (πρόγραµµα ̈  Επανένταξη – Στέγαση¨).
Πρόταση 2: Καταγραφή όλων των Ροµά οι οποίοι λαµβάνουν 
διάφορα επιδόµατας τα οποία εξαρτώνται από το αν τα παιδιά 
τους φοιτούν στα σχολεία της πόλης. Άµεση διακοπή επιδοµά-
των σε όσους Ροµά δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο σε 

καθηµερινή και µόνιµη και διαρκή βάση.
Πρόταση 3: Τοποθέτηση σε τακτική βάση ένστολων εντός των 
ΜΜΜ ώστε να µην επιτρέπουν την επιβίβαση ή να αποβιβά-
ζουν όσους βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. 
Επίσης τοποθέτηση ένστολων σε µόνιµη βάση στους Σταθµούς 
του τραίνου ώστε να αποτρέπεται η χρήση τους από άτοµα υπό 
επήρεια ναρκωτικών.
Πρόταση 4: Άµεση πληρωµή των οφειλόµενων ενοικίων που 
ξεπερνούν το 1 εκ. ευρώ για τη Σχολή της Αµυγδαλέζας προς 
το ∆ήµο Αχαρνών.
Πρόταση 5: Χρήση των οφειλόµενων ενοικίων της Αµυγδαλέ-
ζας, για απαλλοτρίωση ολόκληρου του οικοδοµικού τετραγώ-
νου 151 στην οδό Κύπρου και µετατροπή του σε πάρκου πρα-
σίνου – παιδικής χαράς στο οποίο να δωθεί το όνοµα του αδι-
κοχαµένου Μάριου.

Ψηφίζοντας παρόν και αποχωρώντας από τη συνεδρί-
αση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι δύο δηµοτικοί 
σύµβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Αχαρνών Βασί-
λης Τοπαλιανίδης και Παναγιώτα Αγγελοπούλου, εξέ-
φρασαν την αντίθεσή τους στις όψιµες όπως τις χαρα-
κτήρισαν κινητοποιήσεις, οι οποίες πραγµατοποιού-
νται τις τελευταίες εβδοµάδες στις Αχαρνές µε αφορµή 
τον τραγικό θάνατο ενός 11χρονου αγοριού. 

Πιο αναλυτικά ο κύριος Βασίλης Τοπαλιανίδης 
παίρνοντας το λόγο ανέφερε:

 «Είναι συγκεκριµένη η θέση µας. ∆εν θέλουµε να 
ψηφίσουµε µε τους όψιµους κινητοποιηµατίες. Σε 
ποιους πάνε να µιλήσουν; ∆εν πάµε σε κινητοποιήσεις 
του πουθενά µε όψιµους υπερασπιστές που κουβαλά-
νε κουκουλοφόρους». Και συνέχισε: «Το παρόν το δι-
κό µας δεν σηµαίνει απουσία από τους αγώνες. Εµείς 
λογοδοτούµε εδώ µέσα. Όταν ψηφίσετε κάτι που αφο-
ρά το λαό θα µας έχετε µαζί σας. 

Αναδηµοσίευση : https://acharnesbeast.blogspot.gr 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΧΑΡΝΩΝ
«Για την πόλη µας»

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών: Η ∆ηµοτική Aρχή έχει ευθύνη για 
τις προβοκάτσιες- ∆εν συµµετέχουµε σε κινητοποιήσεις του πουθενά! 

∆ιαµαρτυρία ∆ηµοτών 
Είµαστε ενεργοί πολίτες, ∆ηµότες Αχαρνών που γεννηθήκαµε ή µετοικίσαµε και ζούµε εδώ µε τις οικογένειές µας. Παίξαµε 

σε χωµάτινα γήπεδα µε ελιές και κάναµε ποδήλατο σε κάποιες γειτονιές, που σήµερα δεν τολµούν τα παιδιά µας να επισκεφθούν 
από ανασφάλεια και φόβο. Είµαστε ∆ηµότες Αχαρνών  από την εποχή των πατεράδων µας, και για πολλούς από εµάς των παπ-
πούδων µας, πληρώνουµε φόρους και τέλη και σε ανταπόδοση εισπράττουµε µία πόλη που συνεχώς απαξιώνεται και αναζη-
τά την πρόοδο µόνο σε φωτογραφίσεις, συνεστιάσεις και µαταιόδοξες φλυαρίες. 

Οι οικισµοί των Ροµά και η περιοχή του στρατοπέδου Καποτά έχουν εξελιχθεί σε άντρο εγκληµατιών οι οποίοι έρχονται και 
από άλλες περιοχές και βρίσκουν άσυλο για την εγκληµατική τους δράση . 

Η διαφαινόµενη κατάργηση Αστυνοµικού Σταθµού Θρακοµακεδόνων αποκόπτει τους κατοίκους µιας ολόκληρης περιο-
χής από υπηρεσίες κρίσιµες, συνυφασµένες µε την καθηµερινότητά τους και την παράδοσή τους. Το µνηµόνιο συνεργασίας µε 
την ΕΛ. ΑΣ. αποδείχτηκε φιάσκο, αλλά ουδείς δεν το ανέδειξε και πολύ περισσότερο δεν πίεσε για την ενεργοποίησή του.  Έχουν 
γίνει διάφορες προτάσεις από πολλούς, άλλες ενδιαφέρουσες και άλλες απλά για κατανάλωση. Συµφωνούµε µε τις πρώτες, 
από όπου και αν προέρχονται, και έχουν στόχο την άµεση εξάλειψη της εγκληµατικότητας, πάντα µε γνώµονα τη νοµιµότητα 
και την ασφάλεια.

Προτείνουµε  προς άµεση υλοποίηση: 
Τη λήψη απόφασης για ενέργειες προκειµένου να δηµιουργηθεί νέο Αστυνοµικό  Τµήµα στην περιοχή της Αυλίζας. Εναλ-

λακτικά προτείνουµε την απόδοση κινήτρων για προσωρινή εγκατάσταση σε περιορισµένο χώρο οµάδων ∆ΙΑΣ  και Ο.Π.Κ.Ε. 
έως ότου δοθεί οριστική λύση, στην ίδια περιοχή. ∆εύτερη εναλλακτική πρόταση περιλαµβάνει µεταβατικό Σταθµό µικρού 
Αστυνοµικού τµήµατος στην περιοχή της Αγ. Σωτήρας, συνεπικουρούµενο από δοµή Ο.ΚΑ.ΝΑ .
● Ενίσχυση των εποχούµενων περιπολιών µε αναλογία ανά κάτοικο µεγαλύτερη από άλλες περιοχές,  καθώς και ενίσχυση του 
θεσµού του Αστυνόµου της Γειτονιάς, µε περισσότερες πεζές αλλά και εποχούµενες περιπολίες. 
● Σθεναρή αντίσταση στην αδιανόητη και µόνο σκέψη για την κατάργηση του Α.Τ. Θρακοµακεδόνων και επάνδρωσή του µε 
ταυτόχρονη διάθεση περιπολικού (που δεν υπάρχει σήµερα). 
● Την άσκηση κάθε έννοµου  συµφέροντος και την κλήση εισαγγελικής παρέµβασης σε  κάθε περιστατικό ή σε κάθε παραβα-
τική  συµπεριφορά, την οποία αντιλαµβάνεται και καταγράφει η ∆ηµοτική Αστυνοµία είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν κλήσης 
δηµότη. Το έργο της ∆ηµοτική Αστυνοµίας είναι ακριβώς αυτό, και όχι µόνο οι «αυτοψίες» σε καφέ της πόλης. 
● Καθηµερινοί έλεγχοι από οµάδες ∆ΙΑΣ στα παρακάτω σηµεία:  ΣΚΑ, Σταθµός Αχαρνών, Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας, στάσεις 
δροµολογίων ΟΣΥ 7,8,9,10, ΤΡΑΙΝΟΣΕ Σταθµός Αχαρνών 
● Την επανεκκίνηση των κινητοποιήσεων προς το αρµόδιο Υπουργείο και την άσκηση κάθε νόµιµου µέσου για την αποµά-
κρυνση του καταυλισµού ΚΑΠΟΤΑ.  
● Την τροποποίηση του νόµου περί άσκοπων πυροβολισµών και παράνοµης οπλοκατοχής και την µετατροπή του αδικήµα-
τος από πληµµέληµα σε κακούργηµα. 
● Την τροποποίηση του νόµου περί ναρκωτικών, ώστε η εµπορία να διώκεται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και 
µε ενδεχόµενο δόλο, τιµωρώντας έτσι ακόµα και τους ανήλικους που συλλαµβάνονται, µε τις κατά νόµο για ανηλίκους προ-
βλεπόµενες ποινές. Ενδεικτικά επιβάλλεται η κατάργηση των σχετικών διατάξεων του νόµου Παρασκευόπουλου. 
● Τη διεξαγωγή τοπικού δηµοψηφίσµατος µε κατάλογο δράσεων, που πρέπει ν’ αναληφθούν για τη λύση του προβλήµατος. 

 Σχετικά µε πρόσφατες εξαγγελίες συναρµόδιων υπουργείων και φορέων, τα οφέλη (όταν και εφόσον προκύψουν) θα εί-
ναι µακροπρόθεσµα. Κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση να συνοδευτούν από αυστηρό 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και από ασφαλιστικές δικλείδες  - προϋποθέσεις περί του αντιθέτου. ∆ηλώνουµε απερίφραστα 
πως δεν πρόκειται να δεχτούµε παθητικά την συνέχιση µιας τέτοιας κατάστασης. ∆εν είναι δυνατό, στο όνοµα της οικονοµικής 
κρίσης και του δήθεν αντιρατσιστικού αισθήµατος, να αγνοούνται οι κοινωνικές ανάγκες, να καταπατώνται τα κοινωνικά κεκτη-
µένα και κυρίως να καταργείται το θεµελιώδες και  κατοχυρωµένο συνταγµατικό δικαίωµα, αυτό της ασφάλειας των πολιτών. 
Γι’ αυτό λοιπόν είναι η ώρα να διεκδικήσουµε όλα όσα αξίζουν στην πόλη µας τις Αχαρνές και όχι στο φτωχό Μενίδι που θέ-
λουν να µας καταντήσουν. 

Πηγή: ∆ηµότης των Αχαρνών
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1) Άµεση υλοποίηση του υπογεγραµµένου Μνη-
µονίου Συνεργασίας του ∆ήµου µε την ΕΛΑΣ που 
αφορά τη Σχολή της Αµυγδαλέζας, στο οποίο 
προβλέπεται η δηµιουργία Πολυδύναµου Αστυ-
νοµικού Τµήµατος στο εγκαταλελειµµένο και λε-
ηλατηµένο κτίριο του 10ου Γυµνασίου στην Αυ-
λίζα.
2) Κατάργηση Καταυλισµού σεισµοπλήκτων « 
ΚΑΠΟΤΑ » ο οποίος δηµιουργήθηκε για τις ανά-
γκες των σεισµοπλήκτων του σεισµού το 1999 και 
πλέον έχει µετατραπεί σε εστία κάθε µορφής 
εγκληµατικότητας. Η δικαιολογία ότι κατοικούν 
κάποιοι αναξιοπαθούντες αποτελεί άλλοθι για την 
συνέχιση της λειτουργίας του. Προτείνουµε το 
Υπουργείο Εργασίας να φροντίσει ώστε οι πραγ-
µατικοί αναξιοπαθούντες να ενταχθούν στα προ-
γράµµατα του Υπουργείου ( όπως κάνει για του 
ROMA ) προκειµένου να λάβει µέτρα για την απο-
κατάστασή τους. ∆ηλαδή π.χ. να δοθεί δυνατότη-
τα σε όσους έχουν οικόπεδο να µεταφέρουν τον 
οικίσκο σε αυτό και να µπορούν να συνδεθούν µε 
τα δίκτυα ∆ΕΗ και ΕΥ∆ΑΠ.
 Εάν δεν έχουν οικόπεδο να τους δοθεί επιδότη-
ση ενοικίου.
 Να υπάρξει δυνατότητα εγκατάστασής τους στα 
κενά διαµερίσµατα του ΟΑΕ∆.
3) Ειδικές Οµάδες ΟΠΚΕ να βρίσκονται επί 
24ωρου βάσεως στις προβληµατικές περιοχές ( 
Αυλίζα, 40 Μάρτυρες, Αγ.Σωτήρα, Κύπρου, Αγ.

∆ηµήτριος) οι οποίες θα εισέρχονται εντός των πε-
ριοχών αυτών προκειµένου να ελέγχουν τους 
εµπόρους ναρκωτικών και όχι τους χρήστες κατά 
την έξοδό τους.
4) Συνεχής παρουσία Εισαγγελέα όπου θα έχει 
έδρα στην πόλη µας προκειµένου να παρεµβαίνει 
άµεσα σε κάθε γεγονός.
5) Ενίσχυση των οµάδων ∆ΙΑΣ οι οποίες πρέπει 
να περιπολούν επί 24ωρου βάσεως.
6) Ενίσχυση του Α.Τ. Αχαρνών µε προσωπικό και 
Τεχνική Υποστήριξη.
7) Παραµονή και όχι κατάργηση του Αστυνοµι-
κού Σταθµού στους Θρακοµακεδόνες και ενίσχυ-
σή του µε περιπολικό και άλλες υποδοµές.
8) Αλλαγή του Νοµοθετικού Πλαισίου που αφο-
ρά την ηχορύπανση , την κατοχή και χρήση 
όπλων .
9) Ενίσχυση του θεσµού του Αστυνοµικού της γει-
τονιάς.
10) Συνεχής παρουσία τροχαίας που θα ελέγχει 
ύποπτα οχήµατα εντός και εκτός των προβληµα-
τικών περιοχών.
11) Παρέµβαση του Σ∆ΟΕ προκειµένου να ελέγ-
ξει αδικαιολόγητο πλουτισµό (όπως άλλωστε 
πράττει για όλους του Έλληνες Πολίτες) σε όσους 
, ενώ δηλώνουν ανεπάγγελτοι και µάλιστα λαµ-
βάνουν όλα τα επιδόµατα Πρόνοιας, κατοικούν 
σε πολυτελείς κατοικίες, οδηγούν ακριβά αυτοκί-
νητα και έχουν πολλές χιλιάδες ευρώ καταθέσεις 
σε τράπεζες.

12) Να υπάρχει µέριµνα από το Υπουργείο Υγεί-
ας για τους χρήστες που µετακινούνται µε τα 
ΜΜΜ ( Προαστιακός, Λεωφορειακές Γραµµές, 
Τραίνο ) ώστε να διασφαλίζεται η υγεία σε όλους 
του επιβαίνοντες 
13) Παρουσία της Αστυνοµίας στα ΜΜΜ ώστε να 
αποτρέπουν τους χρήστες (αγοραστές) να καταλή-
γουν στον τελικό τους προορισµό για την αγορά 
της δόσης τους από τους εµπόρους. 
14) Παρέµβαση της Περιφέρειας Αττικής ώστε να 
ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλης η εκτός Σχεδίου περι-
οχή της Αγίας Σωτήρας να γίνει αλλαγή χρήσης 
και να γίνουν έργα εξωραϊσµού και υποδοµής 
ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους 
τους ∆ηµότες.

Τα µέτρα που έχει πάρει µέχρι τώρα το Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη δεν έχουν αποδώσει. 
Κάποιες προσαγωγές και συλλήψεις δεν λύνουν 
το πρόβληµα. Το εµπόριο συνεχίζεται απρόσκο-
πτα όπως και οι ανεξέλεγκτοι πυροβολισµοί µε 
αποτέλεσµα παραλίγο να θρηνήσουµε νεο θύµα 
στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Είναι υποχρέωση όλων µας και πρωτίστως της 
∆ηµοτικής Αρχής να συνεχίσουµε τις κλιµακού-
µενες κινητοποιήσεις ώστε να γίνει αντιληπτό 
προς κάθε κατεύθυνση ότι η πόλη και οι δηµότες 
της δεν θα ανεχθούν πλέον αυτή την κατάσταση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΝΑΓ.  ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

Συνεχίζονται  οι  κινητοποιήσεις  των  κατοίκων 
Συνεχίζουν  τις κινητοποιήσεις τους για τρίτη εβδοµάδα οι 
κάτοικοι των Αχαρνών,  διαµαρτυρόµενοι για την εγκληµα-
τικότητα των Ροµά, µετά τον θάνατο του 11χρονου Μάριου 
από αδέσποτη σφαίρα, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής.

Εκατοντάδες πολίτες  το απόγευµα της Τετάρτης  28 Ιου-
νίου 2017, συγκεντρώθηκαν στο ∆ηµαρχείο της πόλης  και 
κρέµασαν ένα µεγάλο πανό για να υπενθυµίσουν ότι βρί-
σκονται στις κινητοποιήσεις κατά της εγκληµατικότητας για 
19 µέρες.

Παράλληλα δήλωσαν πως δεν θα σταµατήσουν να δι-
εκδικούν την ασφάλεια και την ηρεµία τους στην περιοχή.

Στην ειρηνική πορεία  διαµαρτυρίας προς την Κεντρική 
Πλατεία του Αγίου Βλασίου, στην οποία το παρών έδωσαν 
και οι γονείς του αδικοχαµένου παιδιού. φώναζαν συνθή-
µατα κατά της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας και  κατά των 
ναρκωτικών. 

Κρατώντας ένα µεγάλο πανό που έγραφε «Βρείτε τους 
δολοφόνους του Μάριου ΤΩΡΑ» οι γονείς του Μάριου-∆η-
µήτριου   ενθάρρυναν  µε την παρουσία τους, τον κόσµο να 
συνεχίσει  τον αγώνα  κατά της εγκληµατικότητας.

Στο «µικροσκόπιο» των Εσωτερικών Υποθέσεων 
της ΕΛ.ΑΣ. οι καταγγελίες που έκαναν πολίτες στα ΜΜΕ

Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας και 
Εγκληµατικότητας  – Κοινωνικής Παρέµβασης του ∆ήµου

Ένα αρχείο µε τα ρεπορτάζ των τελευταίων ηµερών, µε θέµα καταγγελίες κα-
τοίκων του Μενιδίου, δηµιούργησε η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 
της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για τηλεοπτικά ρεπορτάζ και δηµοσιεύµατα στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό Τύπο, στα οποία πολίτες έκαναν λόγο για αδράνεια, ανοχή ή 
ακόµη και συνενοχή αστυνοµικών, στα κυκλώµατα διακίνησης ναρκωτικών, 
όπλων και µεταναστών, στην ευρύτερη περιοχή.

Πρόθεση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων είναι να διερευνηθεί 
ξεχωριστά η ξεχωριστή καταγγελία. Προτεραιότητα έχει δοθεί στα βίντεο µε 
αστυνοµικά οχήµατα ακινητοποιηµένα δίπλα σε σηµεία αγοραπωλησίας ναρ-
κωτικών. Στη συνέχεια, θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν πολίτες οι οποί-

οι έχουν στοιχεία για τα συµβάντα που έχουν καταγγείλει, ενώ θα κληθούν 
να καταθέσουν όσοι έκαναν ή εµφανίστηκαν στα συγκεκριµένα ρεπορτάζ.

Στέλεχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναγνώρισε ότι η δρά-
ση των κυκλωµάτων διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή µεγέθυναν και 
την εισροή πακτωλού εκατοµµυρίων ευρώ που αλλοτριώνουν διεφθαρµέ-
νες ή επιρρεπείς  συνειδήσεις και µεγεθύνουν την ανοχή στο φαινόµενο. «Εί-
ναι ευκαιρία να γίνει µια εµπεριστατωµένη και λεπτοµερής έρευνα για τις κα-
ταγγελίες διαφθοράς αστυνοµικών και όπου προκύψουν ενοχοποιητικά στοι-
χεία να αποδοθούν ευθύνες και να επιβληθούν αυστηρές ποινές», σηµείω-
σε η ίδια πηγή.

Πηγή: http://www.iefimerida.gr 

«Αχαρνείς» Αυτόνοµη
Ριζοσπαστική Κίνηση

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να αναλάβουµε
όλοι τις ευθύνες µας

Ορθά ο Αχαρναϊκός λαός ζητεί να υπάρξει λύση 
στο χρόνιο πρόβληµα της εγκληµατικότητας 
στην περιοχή. Όµως πώς θα γίνει αυτό; Πρίν δύο 
εβδοµάδες,  δόθηκε ευρεία συνέντευξη Τύπου 
από έξι υπουργούς της κυβέρνησης, όπου ανα-
κοίνωσαν σειρά παρεµβάσεων για τον δήµο µας 
και την ∆υτική Αττική γενικότερα. Ο δήµαρχος 
Αχαρνών προτού καν γίνουν οι ανακοινώσεις 
της κυβέρνησης, δήλωσε, έπειτα από συνάντη-
ση που είχε µε τον Υπουργό Προστασίας του Πο-
λίτη, τον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα του ίδιου 
Υπουργείου και τη φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. την 
ικανοποίησή του για το σχέδιο που του παρου-
σίασαν. Κατόπιν όµως, άγνωστο γιατί - και καλό 
θα ήταν να µας το εξηγήσει - χαρακτήρισε «ανε-
παρκή» τα µέτρα που ανακοινώθηκαν όχι από 
ένα αλλά έξι υπουργεία και ζήτησε συνέχιση των 
κινητοποιήσεων.

Ποιων κινητοποιήσεων όµως; Με τι σκοπό; 
Κινητοποιήσεις που µε ευθύνη της δηµοτικής 
αρχής έδωσαν την ευκαιρία σε νεοναζιστικά 
στοιχεία να φορέσουν κουκούλα και να αναλά-
βουν δράση και που ανέλαβαν «περήφανα» την 
ευθύνη στο ∆ιαδίκτυο για τις πράξεις τους; 

Είναι δυνατόν ένα πρόβληµα που έχει δηµι-
ουργηθεί και διογκωθεί σε βάθος δεκαετιών να 
ζητούµε να λυθεί τώρα µέσα σε λίγα 24ωρα και 
µε αυτό τον τρόπο; Σε ποιο θεσµικά οργανωµέ-
νο έργο προέβησαν οι δηµοτικές διοικήσεις και 
η νυν µαζί τόσα χρόνια; Τι έργο έχουν παράξει τα 
κατά καιρούς Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης της 
Παραβατικότητας και ειδικότερα ποιο είναι το Το-
πικό Πρόγραµµα Πρόληψης της Εγκληµατικό-
τητας που έχουν συντάξει; Ποια δηµοτική αρχή 
κατέθεσε τέτοιο πρόγραµµα στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και σε άλλα συναρµό-
δια Υπουργεία (Υγείας, Υποδοµών, ∆ικαιοσύνης 
κ.α.) για να «δεσµεύσει» την Κεντρική ∆ιοίκηση 
σε οργανωµένες δράσεις; Γιατί τα Τοπικά Συµ-
βούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας δεν εί-
χαν την προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία σύν-
θεση, µε ειδικούς στο πρόβληµα επιστήµονες 
και κρατικούς λειτουργούς; Τι έχει γίνει µε την 
Οµάδα Εργασίας για την καταγραφή του πληθυ-
σµού του Στρατοπέδου ΚΑΠΟΤΑ; ∆ιότι καλό εί-
ναι να αναφερόµαστε στις ευθύνες της κεντρικής 
διοίκησης, αλλά για τις ευθύνες των δηµοτικών 
διοικήσεων η αλήθεια είναι πως δεν έχουµε 
ακούσει και πολλά.

Η θέση η δική µας είναι µηδενική ανοχή 
στην παραβατικότητα. Αλλά δεν συµφωνούµε 
µε λογικές συλλογικής ευθύνης. ∆εν συµφω-
νούµε µε εξωθεσµικές – και εξίσου παραβατικές 
- λογικές αντεκδίκησης. Η εγκληµατικότητα δεν 
µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο µε κραυγές, 
οχλαγωγίες και συνθήµατα. Χρειάζεται ολοκλη-
ρωµένο και τεκµηριωµένο, από κάθε άποψη, 
σχέδιο, ενότητα και ισχυρή βούληση όχι µόνο 
της δηµοτικής αρχής, αλλά και της ίδιας της το-
πικής κοινωνίας για να καταφέρει να αλλάξει σε-
λίδα η πόλη µας. Γι’  αυτό ζητάµε να συγκληθεί 
άµεσα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο «εν ηρεµία» (χω-
ρίς κραυγές, οχλαγωγίες και απλές διαπιστώ-
σεις), και παρουσία του ∆ηµάρχου, να συνθέσει 
προτάσεις και να παράξει το έργο/σχέδιο/πρό-
γραµµα που δεν παρήγαγε µέχρι σήµερα, να τε-
θεί αυτό στην κρίση του Αχαρναϊκού λαού και 
να ακολουθηθεί πιστά σε κάθε θεσµικά κατοχυ-
ρωµένη διεκδίκηση. Έστω και τώρα!  



ΕΤΗΣΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  16   Ιουλίου   2017 και ώρα 9:30 π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον  Ιερό Ναό Κοιµήσεως  

Θεοτόκου  – Αχαρναί ,  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 
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Ιουλίου 2017 και ώρα 9.30 π.µ., ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, 
για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύ-

γου, Αδελφού και Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΛΕΚΚΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία 

Η Α∆ΕΛΦΗ: Μαρία χήρα Νικ. Ράπτη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: ∆ηµήτρης, ∆ιονυσία 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του   «ΛΟΥΤΣΗ »

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Ιουλίου 2017 και ώρα 9.30 π.µ., 40/ 
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - 

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

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΑ
(ΜΠΟΥΛΙΟΣ)

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Πολυξένη και Σπύρος Βρεττός
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Φωτεινή, ∆ηµήτρης  και Λουΐζα, Γεωργία

ΟΙ ΘΕΙΟΙ - ΟΙ ΘΕΙΕΣ - ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ  
ΟΙ ΦΙΛΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην ταβέρνα ο «ΜΠΟΥΛΙΟΣ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

ΣΤΑΥΡΟΥ  ΓΕΩΡ.  ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Γιώργος και Πόπη Μουστακάτου, Μαρία και Γιάννης Φώτος, 

Χαράλαµπος Μουστακάτος.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αναστασία, Ελένη, Πέτρος.

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Ελένη Χρ. Βλάχου, Γιάννης Μουστακάτος, Μαρία Παν. Χατζησπύρου, ∆ή-
µητρα Παν. ∆ηµητρέση, Κώστας και Γεωργία Μουστακάτου, Αγγελική και ∆ηµήτριος 

∆αµάσκος, Σταύρος και Χριστίνα Μάστορα, Γιώργος και Γιούλη Μάστορα.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΤΑ ΞΑ∆ΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η Οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Ιουλίου 2017 και ώρα 10.15 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Παναγίτσα - Νέας Φιλαδέλφειας για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Συζύγου, Μητέρας, Αδελφής και Θείας

ΚΑΙΤΗΣ  ΠΑΠΑΝΙΚΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεόδωρος Κατσιαδράµης

Ο ΥΙΟΣ: ∆ηµήτρης Κατσιαδράµης
Ο Α∆ΕΛΦΟΣ:  Σπύρος Παπανίκας
ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΤΗΣ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Ιουλίου 2017 
και ώρα  09.30 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως 
Θεοτόκου  - Αχαρνές,  για την ανάπαυση 

της ψυχής του  πολυαγαπηµένου  µας   
Υιού, Αδελφού, Εγγονού, Ανιψιού, 

Συµµαθητή, και Φίλου 

ΜΑΡΙΟΥ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Αθανάσιος και ∆ιονυσία 
Η Α∆ΕΛΦΗ:  Ευαγγελία 

ΟΙ ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ
– ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ – 

  ΟΙ  ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ 

Η οικογένεια θα δεχθεί
συλλυπητήρια στο κυλικείο του  Ναού 
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Για άµεση ανάγνωση  και ανταπόδοση - Μικρές αγγελίες και Ανακοινώσεις

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ  15 Ιουλίου 2017 και ώρα  09.00 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Αγίου Βλασίου –Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής, του πολυαγαπηµένου µας, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και  Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΩΤ.  ΜΑΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Παντελής  Μαρίνης

Ελένη Μαρίνη και Γεώργιος Σβέτσας, Μαρία Μαρίνη
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ∆ηµήτρης 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αννα Φωτοπούλου, Αγγελική Θηβαίου,
Μαρία και Ιωάννης Καφύρας, Παναγιώτης Μαρίνης

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ  01 Ιουλίου 2017 και ώρα 09.00 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   ΧΗΡΑΣ  ΦΩΤ. ΓΚΡΙΤΣΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Κωνσταντίνος  και  Ελένη Γκρίτση, 

Αντώνιος  και  Μελίνα - Μαρία Γκρίτση
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αικατερίνη, Φώτιος, Ελεάννα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ(Νέο Κατάστηµα)

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

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του  
ΑΛΕΞΙΟΥ   και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ  το 
γένος ΑΝΤΕΚΕΛΙ∆Η  που γεννή-
θηκε στο  ΤΑΡΑΖ  - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
και κατοικεί  στην  ΑΘΗΝΑ   και η  

ΜΕΛΑΝΑΣΒΙΛΙ  ΙΩΑΝΝΑ (ΙΑ)   
του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και  της  ΙΖΟΛ-
ΤΗΣ   το γένος  ΚΑΡΥΠΙ∆Η  που  

γεννήθηκε  στην  ΤΥΦΛΙ∆Α – ΓΕ-
ΩΡΓΙΑΣ   και κατοικεί στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να τε-
λέσουν  γάµο  στην Ιερά Μονή 

Παναγίας Κανάλα  στο ∆ήµο ΦΥ-
ΛΗΣ  -  ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

του ΙΩΑΝΝΗ και της ΣΤΕΡΓΙΟΥ-
ΛΑΣ το γένος ΘΩΜΑΚΗ που 

γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΣΑΝΤΙ-

ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΞΕΝΟ-
ΦΩΝΤΟΣ και της ΚΡΥΣΤΑΛ-
ΛΙΑΣ το γένος ΠΟΥΛΙΑ που 

γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ και κατοικεί στην ΠΕ-

ΤΡΟΥΠΟΛΗ -ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκει-
ται να τελέσουν γάµο στην ΠΕ-

ΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ  ΘΕΟ∆Ω-

ΡΟΣ  του  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ    και της 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ  το γένος ΘΕΟ∆Ω-
ΡΟΥ  που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στις 

ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και η  
ΠΑΪΤΕΡΗ  ΟΛΓΑ     της   ΒΑΡ-

ΒΑΡΑΣ  το γένος  ΠΑΪΤΕΡΗ   
που  γεννήθηκε  στην  ΚΕΡΚΥ-
ΡΑ   και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να τελέ-
σουν  γάµο  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  -  

ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ   ΣΤΕΛΙΟΣ  

του  ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ   και της  ΟΛ-
ΓΑΣ  το γένος ΠΑΪΤΕΡΗ  που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και 

κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ –ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ    και η  ΚΑΜΠΟΥΡΗ  ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ και  

της  ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ   το γένος  ΑΓ-
ΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  που  γεννήθη-
κε  στην   ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί 
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  πρό-
κειται να τελέσουν  γάµο  στις  

ΑΧΑΡΝΕΣ -  ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ  του  ΗΛΙΑ    και της ΑΣΗ-

ΜΙΝΑΣ  το γένος ΤΟΥΝΤΑ  
που γεννήθηκε στους ΑΓΙΟΥΣ 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ  και κατοικεί  
στις ΑΧΑΡΝΕΣ –ΑΤΤΙΚΗΣ    και 
η  ΒΑΣΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του  
ΕΥΓΕΝΙΟΥ και της ΜΑΓ∆ΑΛΙ-

ΚΗΣ το γένος ΚΑΝΑΚΑΡΗ  
που  γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να τελέ-

σουν  γάµο  στην ΠΑΡΟ – ΚΥ-
ΚΛΑ∆ΕΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
του ΣΑΒΒΑ και της ΜΑΡΙΝΑΣ  

το γένος ΧΑΪΤΑ   που γεννήθη-
κε στην  ΝΙΚΑΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ   

και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ –
ΑΤΤΙΚΗΣ    και η  ΠΑΠΑ∆Ο-

ΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  του  ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ   και  της  ΝΑΤΑΛΙΑΣ    

το γένος  ΣΕΡΓΚΙΕΝΚΟ  που  
γεννήθηκε  στο ΣΟΧΟΥΜΙ – ΓΕ-
ΩΡΓΙΑΣ  και κατοικεί στα  ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να 
τελέσουν  γάµο  στα ΑΝΩ ΛΙΟ-

ΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΕΚΘΕΣΗ: Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  88 – ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ.: 6946 362983 & 6983 465812   

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Γιώργος Λαµπριανίδης • Τηλ.: 6947 913499 & 6987 300364

 ● 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 750  τ.µ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγγελµατικός χώρος 750  τ.µ. υπόγειο, ισό-
γειο και 1ος όροφος, κατάλληλος  για Οίκος Ευγηρίας,  Εργα-
στήρια διάφορα,  Εκθεσιακός και αποθηκευτικός,  κλπ. στο κέ-
ντρο του Με-
νιδίου, οδός 
Χρ. ∆έδε και 
Θεµ. Βαρελά. 

Τηλ. 210 
2468004 και 
210 
2465043. 
5∆170
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ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

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

                    2/7/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΖΕΡ∆ΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(κληρ.) Αγίου ∆ιονυσίου 36. ΤΗΛ. 210 2441644
3/7/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  Κ.  Κορδε-
λιού & Βαρελά.  ΤΗΛ. 210 2476847
4/7/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ ∆εκελείας 51. 
ΤΗΛ. 210 2448377
5/7/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Λεωφ.
Θρακοµακεδόνων 242. ΤΗΛ. 210 2435820
6/7/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Σαλαµίνος 
36. ΤΗΛ. 210 2463245
7/7/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρ-
νηθος 41.  ΤΗΛ. 210 8087990
8/7/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Εθν. Αντι-
στάσεως 20. ΤΗΛ. 210 2409494
9/7/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Λαθέας 56. ΤΗΛ. 210 2477556
10/7/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 2465432
11/7/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 
210 2465660
12/7/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Πλ. Αγίου Νι-
κολάου 5. ΤΗΛ. 210 2467156
13/7/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνη-
θος 23. ΤΗΛ. 210 2464914
14/7/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ∆ε-
κελείας 41 ΤΗΛ. 210 2466690
15/7/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  Κιουρκα-
τιώτη 25. ΤΗΛ. 210 2462194
16/7/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Αγίου ∆ιο-
νυσίου 4. ΤΗΛ. 210 2407559

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 02/07/2017  ΕΩΣ 17/07/2017

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. , 4ου ορόφου, στο κεντρικό Με-
νίδι. Τιµή 350 ευρώ. Τηλ. 6973 795022. 4∆171
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 145 τ.µ. κατάλληλος για Γρα-
φεία, Ιατρείαµ επί της οδού Αγίας Τριάδος  και Πάρνηθος , µε πλού-
σια θέα. Τηλ. 6974 838179. 4∆175.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Γκαρσονιέρα 35 τ.µ. άνετη , διαµπρές , φρεσκοβα-
µένη,  στην  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. Τιµή 170 ευρώ, Τηλ. 6978 058931. 4∆176

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαµέρισµα 120 τ.µ. 1ου ορόφου, στο κέντρου του Με-
νιδίου, 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

 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

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 140 τ.µ. , ισόγειο µε αυλή και 

ρεύµα βιοµηχανικό. Κατάλληλο για Βιοτεχνία ή Αποθη-
κευτικό χώρο, στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 6937 434508. 
7∆172
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   επί της Λεωφ. Καραµανλή, Επαγγελµα-
τικό  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

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε επαγγελµατική εµπειρία, αναλαµβάνει ραψίµατα από 
την αρχή και επιδιορθώσεις. Τηλ. 210 2461482. 6∆178
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∆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
ΑΝΑΚΑΝΙΣΕΙΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

● 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

Δρ. Δαµάσκος Δηµήτρης του Σταύρου 
MD, PHD - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Επιµελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» - Τµήµα Επεµβατικής Καρδιολογίας
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