∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
Σύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 6972 426684 ● E-mail: acharnaiki@gmail.com ● Κυριακή 16 Ιουλίου 2017 ● Έτος 7ο ● Αρ. Φύλλου: 173 ● Τιµή Φύλλου: 0,50 €

Ορκωµοσία 28 υπαλλήλων καθαριότητας

Την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2017 ορκίστηκαν από τον ∆ήµαρχο
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, 28 υπάλληλοι που θα εργαστούν στον ευαίσθητο τοµέα της Καθαριότητας.
ΣΕΛ. 10

Με τη συµβολή
όλων µας η πόλη
των Αχαρνών µπορεί
να αναπτυχθεί και
να ξαναβρεί την
ιστορική της ταυτότητα
Άρθρο του ∆ηµήτρη Νίκα
Πολιτικού Μηχανικού

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΥΝ∆ΗΜΟΤΗ ΜΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ REALNEWS &
ΤΩΝ «ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ» ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ... ΚΑΠΟΤΑ
ή ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ;
Οι 3.000 που δεν πληρώνουν
λογαριασµούς ∆ΕΗ και ΕΥ∆ΑΠ,
διαµένουν δωρεάν και κάποιοι από
αυτούς ειδικεύονται στο έγκληµα

Η

τελευταία αστυνοµική επιχείρηση
στον οικισµό σεισµοπλήκτων Καποτά στο Μενίδι ανέδειξε για µια ακόµη
φορά την απίστευτη κατάσταση που επικρατεί εκεί 18 ολόκληρα χρόνια µετά τον καταστροφικό σεισµό της Πάρνηθας. Κανονικά
ο καταυλισµός έπρεπε να είχε διαλυθεί εδώ
και πολλά χρόνια.
Αναδηµοσίευση από τις «Ειδήσεις»
του Σαββατοκύριακου 8-9 Ιουλίου 2017.

ΣΕΛ. 6

ΑΛΩΝΙΖΕΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ο ΚΑΣΣΑΒΟΣ

ΣΕΛ. 5

Την σύγκλιση Έκτακτου ∆. Σ.
για τα Ολυµπιακά ακίνητα
του ∆ήµου Αχαρνών ζητά
ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης
µε επιστολή του
στον πρόεδρο
του ∆ηµοτικού συµβουλίου

Σε διαρκή επαγρύπνηση η δηµοτική αρχή για την εγκληµατικότητα και για τα έργα υποδοµής
Σε έναν συνεχή και αδιάκοπο αγώνα έχει επιδοθεί η δηµοτική αρχή και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, προκειµένου να προωθήσουν τις θέσεις του δήµου
για κορυφαία ζητήµατα της πόλης, µε καίριο αυτό της
εγκληµατικότητας, αλλά και τα ζητήµατα των έργων υποδοµών και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, είτε υποδέχεται στο
γραφείο του, είτε επισκέπτεται Υπουργούς και αρχηγούς
κοµµάτων, ώστε οι θέσεις της δηµοτικής αρχής και κατ’
επέκταση των κατοίκων να προωθηθούν στα αρµόδια
Υπουργεία και το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 5

Ζούµε σε µια πόλη µε ΑΒΑΤΑ που χτυπά
η καρδιά της ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ!
Του Γιάννη Βούλγαρη
Πάντοτε, αλλά εντονότερα σήµερα, ως ∆ηµότες
Αχαρνών της νεότερης γενιάς, αναρωτιόµαστε για τις
αιτίες και τους διαχρονικούς αίτιους που οδήγησαν
αυτή τη µεγάλη και ιστορική πόλη σε σχεδόν ΚΑΜΜΕΝΗ ΓΗ! Την οδήγησαν σε ΑΠΑΞΙΩΣΗ! Κατάντησαν ένα πλούσιο ∆ΉΜΟ σε ΧΡΕΟΚΟΚΟΠΙΑ!
Καταφέρανε να ζούµε σε µια πόλη µε ΑΒΑΤΑ που
χτυπά η καρδιά της ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ! Κάτω απ’
αυτή την αδυσώπητη πραγµατικότητα και κάτω από
σχεδόν άθλιες συνθήκες σε υποδοµές για τη ποιότητα της ΖΩΗΣ ΜΑΣ όπως η παντελείς έλλειψη σε: ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥΣ, ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ, ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
(γινόµαστε αρουραίοι στη πρώτη βροχούλα), ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ-Α-

ΘΛΗΣΗΣ, ένα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΑΛΑΛΟΥΜ.
Ελλείψεις για την ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας, µε
υποτυπώδη καθαριότητα και άλλα πολλά µικρά και
µεγάλα προβλήµατα που συναντάµε στις γειτονιές
µας κι έξω από τη πόρτα µας. Εµάς δε µας αφορά η
ΒΟΥΛΙΜΙΑ της εξουσίας του ∆ήµου και η άκρατη
συνθηµατολογία που χρησιµεύει µόνο για τη συνοχή του εκλογικού «στρατεύµατος». Εµάς µας αφορά να ζούµε σε µια πόλη µε ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και να πληρώνουµε έναν πολιτικό ∆ήµο που µας
προσφέρει το ανταποδοτικό τέλος στο ακέραιο κι όχι
σχεδόν στο ΜΗ∆ΕΝ!

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

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Καλοκαίρι και υψηλές θερµοκρασίες. Σύµφωνα µε τις οδηγίες
αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερµοκρασίες, συνιστάται στους
πολίτες: • Να παραµένουν 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 κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου.
• Να καταναλώνουν 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 υψηλές
θερµοκρασίες
Συνεχίζει να «θερίζει» ο θάνατος στις Αχαρνές. Αυτή τη φορά δεν είχαµε άλλο ένα θύµα κάποιας αδέσποτης σφαίρας, αλλά θύµα των
ναρκωτικών, του λεγόµενου και «χηµικού» πολέµου. Συνέβη στις 28
Ιουνίου 2017, ηµέρα Τετάρτη, απογευµατινές ώρες στη συµβολή των οδών
Μόρνου και Μενέλαου Λουντέµη, µε τη σωρό άτυχου άντρα, ηλικίας 40-45
ετών... «αγνώστων λοιπών στοιχείων», να κείτεται σκεπασµένη στο πεζοδρόµιο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ µαζεύουν σε κωµατώδη κατάσταση από τους
δρόµους και τα πεζοδρόµια του ∆ήµου Αχαρνών κατά µέσο όρο πέντε έως
και δέκα νέους!!! σε 24ωρη βάση;
Στα 51 του χρόνια αυτή ήταν η πιο εφιαλτική στιγµή που έχει ζήσει. Ο Τάσος Μπαράκος, οδηγός αστικών λεωφορείων ΟΣΥ, αποκαλύπτει ότι την περασµένη Πέµπτη το απόγευµα κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος του στην αφετηρία των τοπικών δροµολογίων
στην οδό Χρήστου ∆έδε στο Μενίδι, κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του από
µια αδέσποτη σφαίρα από όπλο διαµετρήµατος 9 χιλιοστών, που πέρασε ξυστά από δίπλα του. Μάλιστα όπως καταγγέλλει η σφαίρα ήρθε από
την περιοχή Αυλίζα. Κι αυτή η είδηση, είναι από ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου.
Μία νέα καταγγελία για περιστατικό µε πυροβολισµούς ερευνούν οι
αστυνοµικές αρχές στο Μενίδι. Σύµφωνα µε την καταγγελία, το βράδυ της Τρίτης ακούστηκαν πυροβολισµοί στην οδό Βαρδουσίων. Οι
ένοικοι της πολυκατοικίας κατέβηκαν για να δουν τι συνέβη και εντόπισαν σηµάδι βολίδας στον «ουρανό» αυτοκινήτου και λίγα µέτρα µακρύτερα στο
δρόµο ένα βλήµα πυροβόλου όπλου. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ έλαβαν καταθέσεις, ενώ τα ευρήµατα µεταφέρθηκαν στα εγκληµατολογικά εργαστήρια για
διερεύνηση. Προς το παρόν δεν έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για προσωπική διαφορά ή για ένα ακόµη περιστατικό άσκοπων πυροβολισµών.

Από τον
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Σηµαντικός είναι, σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ, ο απολογισµός των
ολοκληρωµένων προγραµµάτων αστυνόµευσης και των ειδικών
αστυνοµικών δράσεων σε Αχαρνές και την ευρύτερη περιοχή της
∆υτικής Αττικής, για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. Όπως τονίζεται, το τελευταίο δεκαπενθήµερο και συγκεκριµένα το χρονικό διάστηµα από 15 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου έχουν συλληφθεί 311 άτοµα για διάφορα αδικήµατα, ενώ έχουν κατασχεθεί δενδρύλλια κάνναβης, ναρκωτικά,
πιστόλια, φυσίγγια, λαθραία τσιγάρα κ.α
Αρχιερατικό Μνηµόσυνο για τους πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, πραγµατοποιεί ο ∆ήµος Αχαρνών, την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ώρα 09:00 - Προσέλευση επισήµων, 09:15 - Επιµνηµόσυνη ∆έηση και ακολουθούν. Οµιλία του
Πρέσβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα κ. Κυριάκου Κενεβέζου
και Κατάθεση Στεφάνων στην προτοµή Μήτρου Λέκκα.
82 Θέσεις για καθαρίστριες στα Σχολεία προκηρύσσουν Α βάθµια
και Β βάθµια Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αχαρνών, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών µονάδων το διδακτικό έτος 2017-18 µε σύµβαση έργου διάρκειας από 01/09/2017 έως και
30/06/2018. Οι ενδιαφερόµενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών, από την ∆ευτέρα 17-7-2017 έως
και την Παρασκευή 21-7-2017 και ώρες 9:00 έως 12:00 π.µ., Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα στις Αχαρνές.
Στους καπνούς πνίγηκε το κέντρο των Αχαρνών τα ξηµερώµατα 12
Ιουλίου 2017, όταν στις 04:00 ώρα στην συµβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και ∆ηµοσθένους εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε µονοκατοικία ακατοίκητη. Αµέσως έφτασαν δύο οχήµατα της Πυροσβεστικής
όπου όµως δυστυχώς δεν κατάφεραν να σώσουν την κατοικία.. Σύµφωνα µε
πληροφορίες των κατοίκων η εγκαταλελειµµένη κατοικία ήταν γεµάτη σκουπίδια ενώ ήταν καταφύγιο χρηστών ναρκωτικών αλλά και αστέγων.
Τη δυνατότητα καταβολής αντιµισθίας σε όλους τους αντιδηµάρχους, ανεξαρτήτως του πληθυσµού του ∆ήµου, καθώς και
υποχρεωτική αποζηµίωση των µελών των ∆ηµοτικών Συµβουλίων εφόσον δεν λαµβάνουν αντιµισθία, για τη συµµετοχή τους σε
µέχρι τέσσερις συνεδριάσεις κάθε µήνα, προβλέπει το νοµοσχέδιο του
υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ. Επιπλέον, µε την προτεινόµενη ρύθµιση εισάγεται η υποχρεωτική αποζηµίωση των µελών των ∆η-

µοτικών Συµβουλίων, εφόσον δεν λαµβάνουν αντιµισθία, για τη συµµετοχή τους σε ένα µέγιστο όριο συνεδριάσεων κάθε µήνα, το οποίο
ορίζεται σε τέσσερις (4).
Στις 18 Ιουλίου 2017, η Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών «Καπετάν Ευκλείδης» παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Ζωή & κότα... µε
χάβιτς & µε κορκότα!!!», Επιθεώρηση, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»!!! Πρωταγωνιστούν, ο Κώστας Βουτσάς, ο Τάκης Βαµβακίδης,
Αλέξης Παρχαρίδης. Τιµή εισιτηρίου 8 ευρώ και 5 ευρώ για φοιτητές και
παιδιά. Ώρα ενάρξεως 21.15.
Το αργότερα µέχρι 31 Αυγούστου θα πρέπει να σταλούν στη
∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα σχέδια των ενοποιηµένων
προϋπολογισµών των δήµων, των περιφερειών και των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων των ΟΤΑ, καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιηµένος προϋπολογισµός των ΟΤΑ οικονοµικού έτους 2018. Πράγµα που σηµαίνει ότι η κατάρτιση και δηµοσίευση των προϋπολογισµών των δήµων και των περιφερειών, θα πρέπει να γίνουν µέχρι 31
Ιουλίου.
Παραιτήθηκε ο Γιώργος Σιδηρόπουλος από την παράταξη του
Γιάννη Κασσαβού ενώ παραµένει ενεργός ανεξάρτητος δηµοτικός
σύµβουλος, Την παραίτησή του γνωστοποίησε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα 19 Ιουνίου 2017. Ο κ. Σιδηρόπουλος έχει διατελέσει αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής αρχής από την
οποία παραιτήθηκε το περασµένο έτος. Σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε ο
ίδιος, µιας και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, η δηµοτική αρχή δεν κατάφερε να πραγµατοποιήσει τα όσα υποσχέθηκε στους δηµότες.
Η πρόεδρος του ΚΑΠΗ Θρακοµακεδόνων Βάλια Σµυρλή και
τα µέλη των, πραγµατοποίησαν επίσκεψη στο ίδρυµα Νιάρχος, το ίδρυµα είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσµηµα, ακόµη έχει
λυρική σκηνή, θέατρο και βιβλιοθήκη. Προσφέρει ευκαιρίες για µάθηση, νέες εµπειρίες, αναψυχή και έχει καταπληκτική θέα, που βλέπεις
όλη την Αθήνα. Η όµορφη εκδροµή , έκλεισε µε την επίσκεψη µας, στο
Φλοίσβο του Παλαιού Φαλήρου για διασκέδαση.
Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 98 ετών ένας πολύ σηµαντικός συνδηµότης µας. Ο Χριστόφορος Καζανάς, πατέρας του Παναγιώτη
Καζανά, προέδρου του Παραρτήµατος Αχαρνών & Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Ενας από τους επιζώντες του κολαστηρίου του Νταχάου µε τέτοιο µεγαλείο ψυχής που συγχώρεσε ειλικρινά
τους δυνάστες του. Πριν 4 χρόνια περίπου πραγµατοποιήθηκε από ΙΛΕΑ
και ΕΟΣ Αχαρνών ένα αφιέρωµα στη ζωή του. Μια ιστορία µε πολλά διδάγµατα που συγκλονίζει.
Την ∆ευτέρα 17 Ιουλίου 2017, θα πραγµατοποιηθεί η 13 τακτική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών και ώρα 19,00 µ.µ. µε 18 θέµατα ηµερήσιας διάταξης.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
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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 µπορεί να αλλάξει τα ένστικτα των ανθρώπων. Αυτό που µπο- ξη. Είναι που βλέπει, την λατρεία που αισθάνοµαι γι’ αυτήν, ή ότι το παίζει, χωρούµε και πρέπει να περιφρουρήσουµε, σαν Έλληνες, είναι οι αρχές µας. Η ρίς εµένα θα ήσουν ένα µηδέν. Ρωτήστε την γυναίκα σας, γι’ αυτό. Έτσι ή αλπατρίδα µας, η οικογένεια, η αλληλεγγύη στους οµογενείς µας. Απέναντι στους µη- λιώς, σαν αρσενικός αποδέχοµαι ότι το σεξ, είναι παράγοντας δραστηριότητας
δενιστές και τους αχαλίνωτους, πρέπει να θέσουµε ασπίδα µας, τις αρχές µας. Πό- και ζωντάνιας. Σωστό είναι να µην το πηγαίνουµε στα άκρα από εγωισµό. Αυσες βάρβαρες επιθέσεις δεχθήκαµε από Ανατολή και ∆ύση, ¨όµως επιβιώνουµε για- τό λέγεται αλληλοκατανόηση.
Τσόλια ή σφουγγαρίστρες στο χωριό µου λέµε, όλους αυτούς που γλύφουνε την
τί πιστεύουµε στις Αρχές µας.
εξουσία για βόλεµα και πλουτισµό. Αναλογιστείτε, πόσοι Πασόκοι πήγαν στον
Ο τρόπος για να γίνεις λαϊκός ηγέτης δεν είναι η απάτη και τα µεγάλα λόγια. Αυτά έχουν κοντά πόδια. Είναι να εγείρεις µε τις πράξεις σου, την ΣΥΡΙΖΑ και πόσοι πρώην φανατικοί Ιωαννιδικοί και Παπαδοπουλικοί, µαζεύτηκαν εκεί.
εµπιστοσύνη του λαού σου. Οι ίντριγκες και οι λαµογιές δεν αγγίζουν τον κό- Μάθετε πόσοι αριστεριστές έχουν τα χρήµατα τους στο εξωτερικό, γιατί στην πατρίδα µας
σµο. Μόνον εάν πιστέψει ότι µε τις πράξεις σου αγωνίζεσαι να λύσεις τα προ- είναι ανασφαλή, γιατί ξέρουν ότι και αυτοί πρέπει να φυλαχτούν από τα κοµµατικά τρωκτικά. Λίγοι πονάνε την πατρίδα µας και αυτοί είναι οι µεροκαµατιάρηδες.
βλήµατα του.
Το αµπέλι για να προστατέψει τον γλυκύ του
Το παπατζιλίκη εις βάρος εννέα εκατοµµυρίων ΕλΕξουσία, είναι η ισχύς, η δύναµη. Όποιος
καρπό, στέλνει τα µικρά δηλητήρια στα κουδούλήνων, είναι βαριά ατιµία. Σκεφθείτε, όταν ξεκαβααντιστέκεται σε αυτό, του κόβουνε τον νια, στα µικρά τσαµπιά. Το ίδιο κάνουν και τα κόµµαλικέψετε από το άλογο της εξουσίας, τι φτύσιµο και τι σφαλιάρες θα εισπράξετε από αυτούς που τώρα εξαπατάτε δρόµο, όσο ηθικός και αν είναι. Αυτά δεν επιβάλλο- τα εξουσίας. ∆εν ασχολούνται µε τα απόβλητα. Ασχοσαν χαζοχαρούµενοι. Έχει ο καιρός γυρίσµατα. ∆εν βλέ- νται µε ευχολόγια, αλλά µε απάνθρωπες µεθόδους. λούνται µε αυτούς που φέρνουν ψηφοφόρους. Τα
Προπαγάνδες, απάτες, λαϊκισµός, λαµογιές, όλα για κουδούνια δεν µπορούν να καταλάβουν τον ρόλο
πω να µπορείτε να κρυφτείτε. Η απάτη βγάζει µάτι.
Όσους νόµους και δικλείδες ασφαλείας και να την κατάκτηση της εξουσίας. Όµως όλα αυτά δεν δι- τους. Είναι από την γέννα τους τακτά, για προορισµέκάνουµε, ποτέ δεν θα ηµερέψουµε την τάση αρκούν για πάντα, διότι όσο αναβαίνει το µορφωτι- νο σκοπό. Για να δέχονται τα απόβλητα του συστήµαµας για εξουσία και κυριαρχία. Βέβαια αλλιώς τιµω- κό επίπεδο των ανθρώπων, τόσο καταλαβαίνουν το τος της εξουσίας.
Εµείς οι πολίτες που ασχολούµαστε µε την πολιτιρούµε ένα πεινασµένο που κλέβει µια φρατζόλα ψω- ψέµα την απάτη. Τότε έρχεται βίαια η αντίδραση.
κή, δεν είµαστε καλλίτεροι από τους αντιπάλους
µί από τον φούρνο, και αλλιώς έναν µεγαλοεπιχειρηµας, είµαστε τα ίδια κακά, γιατί ο στόχος µας είναι η εξουµατία, που έχει φεσώσει δύο – τρεις τράπεζες µε πολλά εκατοµµύρια χρήµατα, όπως και τα κόµµατα της εξουσίας. Αυτός είναι ένας σία και ο πλουτισµός. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που µέληµα τους είναι η οικογένεια τους και η προκοπή. Η αγάπη για την πατρίδα µας, δεν είναι έρωτας για
πραγµατικός λόγος και αιτία, για λαϊκή επανάσταση.
Πως παντρεύεται ένας αισθηµατίας, µε έναν φασίστα; Όπως παντρεύεται ένα την εξουσία. Είναι άλλη νοηµοσύνη που την γνωρίζουν οι βιοπαλαιστές.
Είναι απλοϊκή διαπίστωση, ότι δεν είσαι αυτό που φαίνεσαι, αλλά αυτό
σαλιγκάρι µε ένα καλαµάρι. Γεννούν ένα Σαχλαµάρι. Καλλιτέχνες, ∆ηµοσιπου πράττεις. Οι σηµερινοί µας κυβερνήτες, δείχνουν ότι είναι ερασιτέογράφοι, Κοµµατικοί, Πανεπιστηµιακοί, Προπαγανδιστές της εξουσίας, Αγαθοβιόληδες και τα λοιπά. Σήµερα οι κάθε είδους αισθηµατίες, είναι προδοµένοι του χθες χνες απατεώνες. Μας έχουν φλοµώσει στο ψέµα, και µας καταδικάζουν στην
ανεργία και την φτώχια. Και όλα αυτά, µε την φόλα, ότι αγωνίζονται για το λακαι τα µέλλοντα Σαχλαµάρια…
Εδώ και εβδοµήντα χρόνια, δεν έχω καταλάβει πως η γυναίκα µου τε- ϊκό συµφέρον. Είναι πολύ σωστό κάθε πρωί να πλύνουµε σχολαστικά το πρόλικά µου επιβάλλει αυτό που έχει στο µυαλό της και θέλει να γίνει πρά- σωπο µας και ιδιαίτερα τα µάτια µας.

∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ζητήµατα

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας

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

Στοιχεία για την Ελλάδα,
που την κάνουν Μοναδική!
Κάθισα και προβληµατίστηκα µε την κατάσταση
όπως έχει διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια γύρω
από την Ελλάδα και τους διάφορους γειτονικούς
λαούς, που επιβουλεύονται την ύπαρξη της. Η απορία µε οδήγησε στην ανάγκη να ψάξω να βρω κάποια στοιχεία που την κάνουν µοναδική και βρήκα
ότι:
Η χώρα µας, κοιτίδα του ∆υτικού πολιτισµού έχει
ιστορία 5.000 χρόνων. Βρίσκεται Νότιο άκρο της
Βαλκανικής χερσονήσου και στο Ν.Α. άκρο της Ευρώπης, ενώ από Γεωστρατηγικής άποψης δεσπόζει
ενός χώρου, που διέρχονται οι δρόµοι και τα σύνορα τριών Ηπείρων του Πλανήτη, δηλαδή της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.
Από το 1979 αποτελεί πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκταση της χώρας είναι 131.957 τ.χ.
από τα οποία τα 19.765 τ.χ. καταλαµβάνονται από
σύµπλεγµα νησιών. Αν εξαιρέσουµε τις βραχονησίδες και τις πολύ µικρές ακατοίκητες νησίδες, το
σύνολο των κατοικηµένων νησιών µας φτάνει στον
εκπληκτικό αριθµό των 360 νησίδων, παρ’ όλες τις
αντιξοότητες, που αντιµετωπίζουν οι νησιώτες του
χειµώνα.
Ο Τουρισµός, η Βαριά βιοµηχανία της Ελλάδος,
όπως επικαλείται και η αλιεία, αποτελούν δύο από
τις κυριότερες ασχολίες των κατοίκων, ενώ το Τουριστικό συνάλλαγµα συµµετέχει στον κρατικό προ-

ϋπολογισµό. Στα κύρια έσοδα του κράτους. Η Ελλάδα συνολικά δέχεται κάθε χρόνο πάνω από 18
εκατοµµύρια τουρίστες από όλο τον πλανήτη από
τους οποίους οι περισσότεροι την επισκέπτονται κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών.
Την ίδια περίπου χρονική περίοδο κατά την οποία
κάνουν χρήση της ετήσιας άδειας τους και οι Έλληνες εργαζόµενοι. Η θάλασσα και το βουνό διεκδικούν την µοναδική χλωρίδα και πανίδα της χώρας
µας που ακολουθεί την πολυµορφία, του γεωγραφικού της χώρου, ενώ το υγιεινό κλίµα εµπνέει Έλληνες και ξένους. Με 15.000 χιλιόµετρα ακτογραµµή και 3.000 ώρες ηλιοφάνεια κατ’ έτος, σίγουρα
δεν είναι περίεργη η προτίµηση των αλλοδαπών
για την Ελλάδα , που καταφθάνουν από τα πέρατα
της οικουµένης, για να γευθούν τα αγαθά της και
να ζήσουν για λίγο το Ελληνικό πνεύµα και τον Πολιτισµό, που ενέπνευσε την ∆ηµοκρατία.
Όλο αυτό το πανέµορφο περιβάλλον όµως είναι ευαίσθητο και ιδιαίτερα ελκυστικό σε επιθετικού τύπου δραστηριότητες, κυρίως των γειτόνων µας, που
επιβουλεύονται την ιστορική µας διαδροµή δια µέσου των αιώνων και ακόµα αυτή µας την ακεραιότητα, ως χώρας. Αυτά τα αγαθά, που µας παραχώρησε η ανωτέρα δύναµη µας, µας επιβάλλουν να
γρηγορούµε και ευχαριστούµε τον παντοδύναµο
Θεό για τα καλά του!

Αλέξανδρος Ανδριώτης: Επιλαχών βουλευτής
της Ένωσης Κεντρώων στην περιφέρεια Αττικής

Βρεθήκαµε στις Αχαρνές, µε επικεφαλής τον πρόεδρο της Ένωσης
Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη όχι µόνο για να εκφράσουµε τη συµπαράστασή µας στον αγώνα ενάντια στην εγκληµατικότητα αλλά και
για να ακούσουµε τις
προτάσεις και να µοιραστούµε σκέψεις
για το πως θα ελεγχθεί η κατάσταση.
Στη συνοµιλία
µας µε το ∆ήµαρχο
Γιάννη Κασσαβό του
εξέφρασα την άποψή µου ότι τα µέτρα
που ανακοινώθηκαν
δεν οδηγούν στην
ίαση του προβλήµατος αλλά λειτουργούν ως ασπιρίνη
στον πόνο. Η εγκληµατικότητα στην ευρύτερη περιοχή της
∆. Αττικής παραµένει
ενεργή χειροβοµβίδα που ανά πάσα
στιγµή µπορεί να
εκραγεί.

∆ιαγραφή οφειλής από πιστωτική κάρτα λόγω χρεώσεων
τόκων µεγαλυτέρων του νοµίµου εξωτραπεζικού επιτοκίου
Επί οφειλής από πιστωτική κάρτα, η τράπεζα εξέδωσε διαταγή πληρωµής. Ο οφειλέτης άσκησε
ανακοπή κατά της διαταγής πληρωµής την
οποία κέρδισε πρωτοδίκως. Η τράπεζα άσκησε
έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης η οποία
επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και απέρριψε τελεσίδικα πλέον την διαταγή πληρωµής δικαιώνοντας πλήρως τον οφειλέτη ανακόπτοντα.
Ο ΝΟΜΟΣ που ορίζει ότι το συµβατικό επιτόκιο
της δανειακής σύµβασης υπερβαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα εξωτραπεζικά είναι άκυρος. Συνεπώς
είναι άκυρο το κονδύλιο των τόκων, αλλά και το
συνολικό ποσό που επιδίκασε η διαταγή πληρωµής, καθώς οι τόκοι αυτοί στη συνέχεια κεφαλαιοποιήθηκαν και ανατοκίσθηκαν παράγοντας
το τελικό ποσό για το οποίο εκδόθηκε η διαταγή
πληρωµής.
Σύµφωνα µε την Π∆/ΤΕ υπ’ αριθ. 2286/28.1.1994
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθ. 1
του ν. 1266/1982 σχετικώς µε τα καταναλωτικά
δάνεια και τα χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασµών πιστωτικών δελτίων, τα επιτόκια καθορίζονται ελεύθερα από τα πιστωτικά ιδρύµατα, µε
την επιφύλαξη, όµως, των διατάξεων περί ελάχιστων ορίων επιτοκίων χορηγήσεων που τυχόν

ισχύουν. Τα τραπεζικά επιτόκια είναι σήµερα κατά κανόνα ελευθέρως διαπραγµατεύσιµα και το
ισχύον γι’ αυτά καθεστώς δεν συνοδεύεται από
τη θέσπιση ανωτάτων ορίων. Η επέµβαση του
νοµοθέτη περιορίζεται στη ρύθµιση των εξωτραπεζικών µόνο επιτοκίων.
Ενόψει των ανωτέρω γενικός όρος που επιτρέπει
στην τράπεζα να καθορίζει εκάστοτε συµβατικό
τόκο µε τον οποίο θα χρεώνεται ο λογαριασµός
του πελάτη στις περιπτώσεις τµηµατικών εξοφλήσεων (καταβολών σε δόσεις) είναι καταχρηστικός και συνεπώς άκυρος λόγω αντιθέσεως
του στο άρθ. 2 παρ. 7 περ. ια’ του ν. 2251/1994
όταν δεν καθορίζονται κριτήρια ειδικά εκ των
προτέρων και εύλογα για τον καταναλωτή-πελάτη.
Με αυτά ως δεδοµένα, το Εφετείο ακύρωσε τη
διαταγή πληρωµής της τράπεζας. Πρόκειται για
ακόµη µία απόφαση η οποία αποδεικνύει περίτρανα ότι η νοµολογία σήµερα βρίσκεται παγίως µε το µέρος των οφειλετών και ότι οι συνθήκες είναι άκρως ευνοϊκές για τους δανειολήπτες προκειµένου να επιτύχουν την ακύρωση
των καταχρηστικών όρων των πιστωτικών
ιδρυµάτων.

Η Μαία του χθες και του σήµερα
Της Αθανασίας Περράκη
Η ιστορική αναδροµή της είναι µεγάλη. Το υψηλότερο προνόµιο µα & η µεγαλύτερη ευθύνη της
γυναίκας είναι ότι αποτελεί τη φωλιά της ζωής, το
ιδανικό όργανο της δηµιουργίας.
Έτσι η εξαίσια ώρα όπου µια καινούργια ζωή έρχεται στον κόσµο γίνεται µυστήριο που τελείται
κάτω από τον ίσκιο κάποιας θεϊκής παρουσίας.
Μιας παρουσίας που κοντά στη γυναίκα τη συγκλονιστική στιγµή του τοκετού γίνεται ο καλός
άγγελος, η αληθινή ιέρεια & συµπαραστάτης στη
µεγάλη, όσο και ωραία περιπέτεια της.
∆εν είναι τυχαίο που η σοφή επιλογή και αξιολόγηση των αρχαίων Ελλήνων είχε θεοποιήσει τη
Μαία. Ούτε είναι τυχαίο που ο αυστηρός Ιουδαϊκός νόµος εξαιρούσε απ’ την αργία του, Σαββάτου την εργασία της.
Ο Όµηρος στην Οδύσσεια αναφέρει τη Μαία ως τη µεγαλύτερη από
τις επτά Πλειάδες κόρη του Άτλαντα και της Πλειόνης. Η Πονοδότρα Ειλειθυία θεά των τοκετών, κόρη του ∆ία και της Ήρας γεννήθηκε σ’ ένα σπήλαιο στην Αµνισό της Κρήτης, όπου ήταν και ο κυριότερος τόπος λατρείας της. Αυτό το σπήλαιο το αναφέρει ο Όµηρος «στήσε δε εν Αµνισώ οθι-τε σπέος Ειλειθυίης». Ο Παυσανίας:
«Κρήτες δε χώρα της Κνωσίας, εν Αµνισώ νοµίζουσι γενέσαθαι Ειλειθυίαν» και ο Στράβωνας: «Μηνώ δε τησίν επινείω χρήσασθαι
τω Αµνισώ, όπου το της Ειλειθυίης ιερόν».
Πρέπει να σας πω, ότι το σπήλαιο αυτό υπάρχει σήµερα στην ίδια
περιοχή λίγο έξω από το Ηράκλειο µε την τοπωνυµία Νεραϊδοσπηλός. Στη βίβλο αναφέρεται ότι στον τοκετό της Ραχήλ παραστάθηκε Μαία. Από τη θεϊκή & µυθική της καταγωγή µέχρι σήµερα, πέρασε από πολλά στάδια και πολλές δοκιµασίες.
Η άσκηση της µαιευτικής παλαιά, όσο η ανθρωπότης δηµιουργήθηκε από την ανάγκη βοήθειας που είχε η γυναίκα κατά τον τοκετό, επειδή ενστικτωδώς η επίτοκος ζήτησε αυτή τη βοήθεια από µια
άλλη γυναίκα έµπειρη κατά το δυνατόν από προηγούµενους δικούς της τοκετούς. Η µαιευτική ήταν αποκλειστικά γυναικείο έργο.

Οι Αιγύπτιοι, Κινέζοι, Ινδοί και οι Έλληνες εµπιστευόταν πάντοτε σε γυναίκες ηλικιωµένες το έργο περίθαλψης των επιτόκων. Στη Ρώµη µάλιστα
οι πρώτες µαίες που είχαν έλθει απ’ την Ελλάδα
δεν περιορίζονταν στην συµπαράσταση τους κατά τον τοκετό, αλλά εκτελούσαν και θρησκευτικές
τελετές και έµεναν στο σπίτι της λεχώνας για αρκετές ηµέρες µετά τον τοκετό, βοηθώντας τόσο τη
λεχώνα, όσο και το νεογνό.
Οι µαίες ριζοκρατούν από τα πανάρχαια χρόνια
γιατί από πολύ παλιά ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε
για τα παιδιά του. Στις πρωτόγονες κοινωνίες
υπάρχουν οι έµπειρες που ξεγεννούν τις έγκυες
γυναίκες της φυλής τους.
Τούτες από γενιά σε γενιά µεταδίδουν τις γνώσεις
τους σε νεότερες τους και το επάγγελµα διαιωνίζεται. Και στην πατρίδα µας τα παλαιά χρόνια, οι µαίες ήταν όλες πρακτικές, χωρίς καµία επιστηµονική κατάρτιση και εφοδιασµένες µόνο µε τις δικές
τους εµπειρικές γνώσεις ή µε κείνες που τους µετέδιδαν αρχαιότερες τους, πρόσφεραν κάθε δυνατή βοήθεια στις ετοιµόγεννες γυναίκες, ιδιαίτερα στ’ αποµεµονωµένα χωρία, όπου κάθε επιστηµονική βοήθεια ήταν αδύνατη. Αργότερα όµως µε την ίδρυση ειδικών
Σχολών στην Αθήνα «Βασίλισσα Φρειδερίκη» στο Αλεξάνδρα και
«Βιργινία Σκυλίτση» στο Έλενα και στη Θεσσαλονίκη Σχολή ∆ηµοσίου Μαιευτηρίου σπούδαξαν οι µαίες (απόφοιτες Γυµνασίου δταξίου, ισοδύναµο µε το σηµερινό Λύκειο) υποχρεωτικώς, εφοδιασµένες µε τις απαραίτητες επιστηµονικές γνώσεις γύρω από το επάγγελµα και το κράτος τις στέλνει, ως και στις πιο απόµακρες Κοινότητες (Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονοµικούς σταθµούς κ.λ.π.)
Έτσι οι εµπειρικές εξέλειψαν.
Σ.Σ. : Περράκη Αθανασία
Τέως Προϊσταµένη Μαία Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα»
Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλ. Χανιωτών Αττικής
Μέλος Συλλόγου Κρητών Αχαρνών
Μέλος Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών
Τηλ. επικ: 210 24 64 939, 6944 324 025
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«Με τη συµβολή όλων µας η πόλη των Αχαρνών µπορεί
να αναπτυχθεί και να ξαναβρεί την ιστορική της ταυτότητα»
Γράφει ο ∆ηµήτρης Νίκας
Πολιτικός µηχανικός
Σε αυτή την ιστορική και όµορφη πόλη που γεννηθήκαµε και µεγαλώσαµε,
υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης λόγω της καίριας θέσης στην
οποία βρίσκεται αλλά και των µεγάλων εκτάσεων που διαθέτει.
Ως πολιτικός µηχανικός είµαι σε θέση να γνωρίζω τις δυνατότητες ανάπτυξης όλων αυτών των εκτάσεων οι οποίες θα έπρεπε ήδη να έχουν αξιοποιηθεί. Η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου το οποίο βρίσκεται σε εκκρεµότητα εδώ και δέκα χρόνια είναι πλέον αναγκαιότητα καθώς µέσα από αυτό και µε τροποποιήσεις των όρων δόµησης και των χρήσεων γης θα µπορούν να αξιοποιηθούν οι αδόµητες εκτάσεις του δήµου
Αχαρνών.
Επιπλέον, η σύνταξη µελετών σχετικά µε τα όµβρια ύδατα σε ολόκληρη
την πόλη που βάσει ενός ολοκληρωµένου και αποτελεσµατικού σχεδίου θα
την απαλλάξει από το σοβαρό πρόβληµα των πληµµυρών αφού κάθε φορά που ξεσπά µία νεροποντή
καταστρέφει επιχειρήσεις και θέτει σε κίνδυνο ακόµα και ανθρώπινες ζωές, κρίνεται απαραίτητη.
Επιπροσθέτως, η ανάδειξη των ιστορικών µνηµείων της πόλης µας µπορεί να αποτελέσει έναν ακόµη παράγοντα που θα συντελέσει στην ανάπτυξη του τόπου αφού µπορεί να γίνει πόλος έλξης για τους
επισκέπτες, πράγµα το οποίο µε τη σειρά του θα δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις και θα τονώσει την επιχειρηµατικότητα. Για να µπορέσουµε να διατηρήσουµε τον ιστορικό µας χαρακτήρα και η πόλη να έχει
την εικόνα που της αξίζει απαιτείται η συµβολή όλων µας καθώς µόνο έτσι µπορούµε να κάνουµε πράξη τα οράµατά µας.

Την σύγκλιση Έκτακτου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για τα Ολυµπιακά ακίνητα του ∆ήµου
Αχαρνών ζητά ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την σύγκλιση Έκτακτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα Ολυµπιακά ακίνητα του
δήµου Αχαρνών ζητά ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης .
Η τραγική λεηλασία και οι απίστευτες καταστροφές που υφίσταται το Ολυµπιακό χωριό µέχρι σήµερα, και τις οποίες σαν επικεφαλής παράταξης έχω επισηµάνει επανειληµµένα τόσο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όσο και σε άλλες δηµόσιες τοποθετήσεις µου, οδηγούν στην απώλεια ενός σηµαντικού περιουσιακού στοιχείου για το δήµο Αχαρνών.
Το ως άνω γεγονός µας βάζει σε υποψίες πως δύο πράγµατα µπορεί να συµβαίνουν: είτε η απόλυτη καταστροφή να είναι εσκεµµένη είτε να προέρχεται από
την ανικανότητα και ανεπάρκεια της τοπικής και κεντρικής εξουσίας, στις οποίες για
πολλοστή φορά επισηµαίνουµε ότι η συνέχιση της καταστροφής τους καθιστά ηθικούς αυτουργούς.
Την ίδια στιγµή που το πλιάτσικο στο Ολυµπιακό χωριό καλά
κρατεί, οι φοροκλέπτες του δηµοσίου απαιτούν από τους Έλληνες
πολίτες να πληρώνουν δεκάδες φόρους σε βαθµό που σβήνουν
κάθε ελπίδα ανάπτυξης από τις επιχειρήσεις ενώ οι οικογένειες στερούνται ακόµα και τη σίτιση. Μάλιστα, οι φοροεισπράκτορες µε
περίσσια προκλητικότητα λεηλατούν τα ταµεία του ∆ηµοσίου καταστρέφοντας την περιουσία του ελληνικού λαού.
Με αυτά τα δεδοµένα κρίνεται απαραίτητη η σύγκλιση Έκτακτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την διεκδίκηση των Ολυµπιακών
ακινήτων που βρίσκονται στο ∆ήµο Αχαρνών τα οποία ούτως ή άλλως δικαιωµατικά µας ανήκουν αλλά και για να προλάβουµε την
περαιτέρω λεηλασία της δηµόσιας περιουσίας.
Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

• 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.

Αχαρναϊκή : Προβάλει µε συνέπεια και Αξιοπιστία Επαγγελµατίες και καταστηµατάρχες
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Συγκλονιστική αυτοψία του Γιάννη Σωτηρόπουλου, συνδηµότη µας δηµοσιογράφου της Realnews
& των «Ειδήσεων» στον οικισµό των πρώην σεισµοπαθών µετά τη µεγάλη αστυνοµική επιχείρηση

Οικισµός… Καποτά ή Στρατόπεδο παρανόµων;
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η

τελευταία αστυνοµική επιχείρηση
στον οικισµό σεισµοπλήκτων Καποτά στο Μενίδι ανέδειξε για µια
ακόµη φορά την απίστευτη κατάσταση
που επικρατεί εκεί 18 ολόκληρα χρόνια
µετά τον καταστροφικό σεισµό της Πάρνηθας. Κανονικά ο καταυλισµός έπρεπε
να είχε διαλυθεί εδώ και πολλά χρόνια.
Οι περισσότεροι που είχαν χάσει τα σπίτια τους από το σεισµό έχτισαν τα σπίτια
τους και αποχώρησαν από τον καταυλισµό. Όσοι ξέµειναν εκεί εκµεταλευόµενοι την απάθεια της Πολιτείας και του
∆ήµου Αχαρνών και κυρίως την έλλειψη διαχείρισης και ελέγχου του οικισµού, εξασφάλισαν πρώτον δωρεάν
στέγη και επίσης δωρεάν ρεύµα από τη
∆ΕΗ και δωρεάν νερό από την ΕΥ∆ΑΠ.
Σύµφωνα µε πληροφορίες υπάρχει µετρητής
και βάνα της ΕΥ∆ΑΠ, έξω από τον οικισµό στην
οδό Στρατηγού Καλλάρη, που καταγράφει την κατανάλωση αλλά κανείς δεν πληρώνει. Στον οικισµό – «φάντασµα» στους πρόποδες της Πάρνηθας
εµπλέκονται πολλοί φορείς αλλά κανείς δεν αναλαµβάνει την ευθύνη για την κατάσταση.
Η έκταση του οικισµού ανήκει στο υπουργείο
Εθνικής Άµυνας, ως χώρος του στρατοπέδου Καποτά, τα 800 κοντέινερ και τα 200 προκάτ που
έχουν τοποθετηθεί στην ιδιοκτησία του πρώην ΠΕΧΩ∆Ε και νυν υπουργείου Υποδοµών και κουµάντο κάνουν κάποιοι «διαχειριστές», οι οποίοι κάτω
από εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες εγκατέστησαν
νέους κατοίκους, οι οποίοι µόνο σεισµόπληκτοι
δεν ήταν. Εκτός από οµογενείς από χώρες της πρώην ΕΣΣ∆, αναξιοπαθούντες από κάθε γωνιά της χώρας, το Καποτά γέµισε ξαφνικά από οικογένειες Ροµά ακόµα και αλλοδαπούς, από Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Πολωνία
Όπως καταγγέλλει στις «Ειδήσεις» ο Σωτήρης
Ντούρος, πρώην δήµαρχος Αχαρνών : «Η τελευταία απογραφή του ∆ήµου που έγινε το 2013 έδειξε ότι στο Καποτά διαµένουν περίπου 3.000 κάτοικοι και κανείς τους δεν σεισµοπαθής! Μόνο το
10% ανήκει στις λεγόµενες ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες, δηλαδή υπερήλικες, ΑΜΕΑ και άτοµα µε
σοβαρά προβλήµατα υγείας. Οι σεισµοπαθείς έφυγαν τα πρώτα χρόνια και αυτοί που διαµένουν µέσα εδώ και χρόνια είναι καταληψίες! Έχουν συµβεί
απίστευτες καταστάσεις. Κάποιοι έφτασαν στο σηµείο να κρατήσουν τα κλειδιά των οικίσκων και
επειδή είχαν δωρεάν ρεύµα και νερό, να πηγαίνουν εκεί να µαγειρεύουν τα φαγητά τους και να
πλένουν στα πλυντήρια τα ρούχα τους! Πρέπει
άµεσα να κλείσει ο καταυλισµός και ο χώρος να
αξιοποιηθεί για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου».
Σοβαρές καταγγελίες κάνει επίσης και ο Σπύρος
Σαββίδης, πρώην αντιδήµαρχος Αχαρνών: «Υπάρχουν περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων στο Μενίδι,
οι οποίοι µετά το σεισµό αν και επισκεύασαν τα σπίτια τους, τώρα τα νοικιάζουν και µένουν στο Καποτά για να µην πληρώνουν ρεύµα και νερό! Η Πολιτεία πρέπει άµεσα να ξεκαθαρίσει την ήρα από το
στάρι και να βοηθήσει µε επιδότηση ενοικίου για κάποιο χρονικό διάστηµα τις ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες, που διαµένουν στο Καποτά».

Οι 3.000 που δεν πληρώνουν
λογαριασµούς ∆ΕΗ
και ΕΥ∆ΑΠ, διαµένουν δωρεάν
και κάποιοι από αυτούς
ειδικεύονται στο έγκληµα
«10% οι παραβατικοί»

Η Μάχη Σιολή είναι εδώ και ένα µήνα η νεοεκλεγείσα πρόεδρος του συλλόγου «Αξιον Εστί» του
οικισµού Καποτά, που σύµφωνα µε την ίδια
αριθµεί περίπου 700 µέλη. «∆εν έχουµε άλλη
επιλογή πού να πάµε, αναγκαζόµαστε να µείνουµε στον οικισµό Καποτά, γιατί είµαστε άποροι.
Υπάρχουν καταγγελίες, όχι γραπτές και επώνυµες, που λένε: «Εγώ αγόρασα το κοντέινερ
1.000-2.000 ευρώ και τα χρήµατα τα έπαιρνε συγκεκριµένη κάτοικος του καταυλισµού. Ακόµα
και το παλιό γραφείο της δηµοτικής αστυνοµίας,
που έχει την πινακίδα, έχει πουληθεί και µένουν
µέσα κάποιοι. Έχουν αρχίσει ν’ ανοίγουν στόµατα. Επειδή όµως θίγονται συµφέροντα κάποιων
δεν λείπουν και οι απειλές. Εµένα µε απείλησαν
ότι θα µε σκοτώσουν µε καλάσνικοφ και θα µου
απαγάγουν την κόρη και την πάνε και θα την
κλείσουν σε µια αποθήκη στον Ασπρόπυργο,
για να σταµατήσουν και να µην γίνουν οι εκλογές. Το 10% των κατοίκων είναι παραβατικοί και
το υπόλοιπο 90% είναι φτωχοί αλλά έντιµοι. Αν
η φτώχεια είναι έγκληµα, τότε εµείς είµαστε
«εγκληµατίες»!».

3 εκατ.ευρώ ληξιπρόθεσµα στη ∆ΕΗ

Τη ∆ευτέρα 3 Ιουλίου 2017 πραγµατοποιήθηκε,
παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, συνάντηση για το Καποτά µε τη διευθύντρια πωλήσεων της ∆ΕΗ Παλάσα
Αµανατίδου. Όπως αποκάλυψε ο Στάθης Τοπαλίδης, αντιδήµαρχος Αχαρνών σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ∆ΕΗ το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών των κατοίκων του οικισµού έχει
φτάσει πλέον τα 3 εκατοµµύρια ευρώ!: «Η ∆ΕΗ σε
τρείς επιχειρήσεις, µέσα σε ένα µήνα έχει διακόψει
την ηλεκτροδότηση σε 400 ρολόγια, εξαιτίας των
ληξιπρόθεσµων οφειλών. Η ∆ΕΗ γιατί άφησε να
φτάσουν οι λογαριασµοί τους σε ύψος 20.000 και

30.000 ευρώ; Γνωρίζετε ότι η Ρένα ∆ούρου είχε
υποσχεθεί προεκλογικά ν’ αναλάβει η Περιφέρεια
Αττικής το κόστος των ληξιπρόθεσµων οφειλών,
που έχουν φτάσει τα 3 εκατοµµύρια ευρώ αλλά
δυστυχώς δεν υπάρχει κωδικός να περάσουν τα
χρήµατα από την Περιφέρεια στη ∆ΕΗ;».
Σύµφωνα πάντως µε τον αντιπεριφερειάρχη
Ανατολικής Αττικής Πέτρο Φιλίππου υπάρχει νοµικό κώλυµα για να πληρωθούν από την Περιφέρεια Αττικής οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των κατοίκων του Καποτά. «Η Περιφέρεια Αττικής δεν µπορεί να πληρώσει λογαριασµούς ρεύµατος ιδιωτών.
Χρειάζεται νοµοθετική ρύθµιση για να γίνει αυτό
και µόνο για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.».
Παρούσα στη συνάντηση στα γραφεία της
∆ΕΗ ήταν και η Εύα Κωνστανταράκη, η οποία είναι συνταξιούχος υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος και εθελόντρια, επικεφαλής οµάδας, υπό
τις ευλογίες της Μητρόπολης Αχαρνών, Ιλίου &
Πετρουπόλεως, που συγκεντρώνει τρόφιµα, ρούχα και παπούτσια για τους κατοίκους του καταυλισµού, ενώ βοηθούν και τα παιδιά του οικισµού
στο διάβασµα. Όπως δήλωσε: «Οι περισσότεροι
δεν πληρώνουν ρεύµα και κάνουν µικρές παρανοµίες για να επιβιώσουν, όπως όταν τους το κόβουν, είτε το επανασυνδέουν µόνοι τους το ρεύµα από την κολώνα, µε κίνδυνο να πάθουν ηλεκτροπληξία και να σκοτωθούν, είτε να παίρνουν
ρεύµα από τα διπλανά κοντέινερ. Καθηµερινά σιτίζονται από συσσίτιο της Μητρόπολης Αχαρνών

& Ιλίου περίπου 50 άτοµα στην εκκλησία Άγιος
Σώζων. Υπάρχει συσσίτιο και για τα παιδιά του δηµοτικού σχολείου. Λένε ότι στο Καποτά υπάρχουν
κοντέινερ µε όπλα, µε ναρκωτικά, µε λαθραία
προϊόντα, ενώ γίνεται και πορνεία, µε εκδιδόµενες
κοπέλες»!.
Η Ειρήνη Καρασαββίδου, κάτοικος οικισµού
Καποτά συµπληρώνει: «Εµένα που µε βλέπετε
πριν από χρόνια έχω «φάει» αδέσποτη σφαίρα
στο πόδι µου από κακοποιούς! Πρέπει να φύγουν όλοι οι παραβατικοί, µε έλεγχο εγγράφων,
διαβατηρίων και οι υπόλοιποι να ελεγχθούν τα
Ε9, αν δεν έχουν εισόδηµα και είναι άποροι να
µείνουν στο Καποτά. Εµείς ζητούµε να σβηστούν
τα παλιά χρέη, που ανήκουν σε άλλους που έφυγαν από τον οικισµό ή ακόµα έχουν αποβιώσει
και να πάρουµε «καθαρά» ρολόγια, στο όνοµά
µας και να πληρώνουµε κανονικά, όπως οι υπόλοιποι πολίτες».
Η Χριστίνα ∆ηµητριάδου, δηλώνει ότι είναι η
πρόεδρος του οικισµού Καποτά και σηµειώνει :
«Κλέβουν ένα αυτοκίνητο από κάποια περιοχή
της Αττικής και το φέρνουν εδώ στο Καποτά και το
καίνε, ενώ δεν ξέρουµε αν υπάρχει συνεργός από
εδώ µέσα. Να γίνει έλεγχος ποιοί έχουν συµβόλαια και ρεύµα στο όνοµά τους και ποιος πληρώνει. Πολλοί έφυγαν για δουλειά στο εξωτερικό,
άδειασε το κοντέινερ και µπήκε µόνος του κάποιος
άλλος µέσα».
Αναδηµοσίευση από τις «Ειδήσεις» του Σαββατοκύριακου

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

Δ ρ ά
ραφή
ι οµ ή και µοιο ή τµήµατα 4 8 µα ητ ς
ια τ ρα µα ήµατα
ro
2 3 µα ητ ς
ι ικ ς τιµ ς ια α
φια

ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017
ΚΑΡ∆ΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ

20

ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΒΑΓΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

16,7

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ

19,9

ΠΑΠΤΣΙΚΑ ΣΤΕΛΛΑ

ΦΥΣΙΚΗ

16,6

ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

19,6

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΕΚΘΕΣΗ

16,6

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ

19,4

ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ ΒΙΚΥ

ΧΗΜΕΙΑ

16,6

ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΑΡΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

19,2

ΝΤΟΥΜΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΧΗΜΕΙΑ

16,5

ΑΟΘ

19,1

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΕΠΠ

16,5

ΚΑΡ∆ΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΗΜΕΙΑ

18,8

ΣΥΚΑΡΑ ΝΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ

16,4

ΚΑΡ∆ΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

18,8

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

16,4

ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΑΡΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ

18,8

ΠΑΠΤΣΙΚΑ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΗΜΕΙΑ

16,4

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ

18,6

ΝΤΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

18,5

ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΧΗΜΕΙΑ

16,3

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

18,3

ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΑΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

16,2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

18,5

ΚΑΤΣΙΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΚΘΕΣΗ

16,1

ΝΤΟΥΜΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΦΥΣΙΚΗ

18,5

Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ

15,8

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

18,2

ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ ΒΙΚΥ

ΦΥΣΙΚΗ

15,7

ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

18

ΝΙΖΑΜΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΧΗΜΕΙΑ

15,6

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΥΚΑΡΑ ΝΙΚΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 16,4

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

17,8

ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ ΒΙΚΥ

ΕΚΘΕΣΗ

15,5

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

17,7

ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΑΡΗΣ

ΑΕΠΠ

15,5

ΦΥΣΙΚΗ

17,4

ΤΣΑΚΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ

15,4

∆ΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

17,3

ΤΣΑΚΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

15,3

ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΑΡΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

17,2

ΤΣΑΚΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

15,3

ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΑ

16,9

ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΒΑΓΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ

15,3

ΤΣΑΚΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΡΧΑΙΑ

16,9

ΜΕΣΑΡΙΤΖΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

∆ΙΚΟΜΑΝΩΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΥΚΑΡΑ ΝΙΚΗ
ΚΑΡ∆ΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 16,9
ΧΗΜΕΙΑ

16,8

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

16,8

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 15,2

∆ΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΕΚΘΕΣΗ

15,1

ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΑΡΧΑΙΑ

15,1

Ο Οµιλος Eurolife ERB Insurance Group σε συνεργασία µε το
Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΑΡΟΝ παρουσιάζουν το
µοναδικό πρόγραµµα “ΠΑΡΟΝ στην Υγεία!”
Ανταποδίδοντας την επιλογή σας στο χώρο των υπηρεσιών υγείας
του ΑσφαλιστικόΓραφείου ΠΑΡΟΝ, υλοποιήσαµε το δικό σας 24ωρο
Συντονιστικό Κέντρο Υγείας το οποίο πέραν των Ιατρικών Πληροφοριών
που θα σας παρέχει σε 24ωρη βάση, θα εξυπηρετεί και το πρωτοποριακό
Πρωτοβάθµιο Πρόγραµµα Υγείας που σχεδιάσαµε σε συνεργασία µε τον
Όµιλο Eurolife ERB Insurance Group.
Το «ΠΑΡΟΝ στην Υγεία» σχεδιάστηκε έτσι ώστε, να καλύπτει κάθε
έκτακτο ή προγραµµατισµένο ιατρικό περιστατικό Πρωτοβάθµιας
Περίθαλψης και να προάγει την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, µέσα
από ένα πανελλαδικό δίκτυο πιστοποιηµένων ιατρικών παρόχων.
● χωρίς περιορισµούς στην ηλικία!
● χωρίς περιορισµούς στο ιατρικό ιστορικό!
Αποθηκεύοντας το µοναδικό τηλεφωνικό αριθµό στο κινητό σας τηλέφωνο,
θα µπορείτε να καλείτε 24 ώρες το 24ωρο για να έχετε πληροφορίες
απαραίτητες για:
● να µιλήσετε µε ένα γιατρό “on call”.
● διανυκτερεύοντα φαρµακεία ή νοσοκοµεία.
● να προγραµµατίσετε ραντεβού µε κάθε ιατρική ειδικότητα τόσο
για θέµατα υγείας Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης µε συµφωνηµένες
τιµές και χρεώσεις όσο και για τους τρείς (3) ετήσιους
προληπτικούς σας ελέγχους.
Σας υποσχόµαστε ότι θα συνεχίσουµε να σας φροντίζουµε µε συνεχώς νέες
καινοτόµες λύσεις και υπηρεσίες για να αισθάνεστε ασφαλείς, κοντά µας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ορκωµοσία 28 υπαλλήλων καθαριότητας στον ∆ήµο Αχαρνών
Τ

ην Τετάρτη 21 Ιουλίου 2017 ορκίστηκαν από τον
∆ήµαρχο Αχαρνών κ.
Γιάννη Κασσαβό, 28
υπάλληλοι που θα εργαστούν στον ευαίσθητο τοµέα της Καθαριότητας. Οι υπάλληλοι είναι
επιτυχόντες από την
προκήρυξη του ∆ήµου
Αχαρνών 1/370Μ από
το 2008, οι οποίοι ύστερα από πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου και µε την συστηµατική και µεθοδική εργασία των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών, θα αναλάβουν καθήκοντα σε έναν από
τους πιο ευαίσθητους τοµείς του δήµου.
Πιο συγκεκριµένα, ορκίστηκαν 26 υπάλληλοι ειδικότητας εργατών καθαριότητας, 1 υπάλληλος οδηγός απορριµµατοφόρου και 1 υπάλληλος µε ειδικότητας µηχανοτεχνίτης. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός υποδέχθηκε στον ∆ήµο Αχαρνών τους 28 υπαλλήλους, τους
ευχήθηκε καλή σταδιοδροµία.
Κατά την ορκωµοσία τους ανέφερε ότι αναλαµβάνουν
καθήκοντα σε ένα από τα πλέον νευραλγικά τµήµατα του
∆ήµου Αχαρνών και δήλωσε:
«Η αδράνεια, η ανεπάρκεια και η έλλειψη πολιτικής
βούλησης των διοικήσεων του ∆ήµου Αχαρνών των
προηγούµενων ετών από το 2008 έως σήµερα, έλαβε σή-

µερα τέλος. Πρόκειται για
υπαλλήλους που έχουν επιτύχει σε προκήρυξη µέσω
ΑΣΕΠ του ∆ήµου Αχαρνών
από το 2008, ωστόσο δεν είχαν ενταχθεί στο προσωπικό
του δήµου χωρίς να υπάρχει
ουσιαστικός λόγος.
Οι υπεύθυνοι για αυτή
την κατάσταση αλλά και για
τη γενικότερη οικονοµική
κατάσταση του ∆ήµου
Αχαρνών, έχουν µετατραπεί
σε «επικριτές» και µε περίσσεια πολιτικής αµετροέπειας
αρέσκονται να κάνουν λόγο για έναν «πτωχευµένο δήµο». Τους καλούµε να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον Αχαρναϊκό λαό και τους ενηµερώνουµε ότι ο
«πτωχευµένος δήµος», εξυπηρετεί στο ακέραιο τον δανεισµό που οι προηγούµενες διοικήσεις φόρτωσαν τον ∆ήµο Αχαρνών, προχωρά στην εξόφληση ληξιπρόθεσµων
οφειλών, εξοπλίζει την Υπηρεσία µε νέα µηχανήµατα,
επανδρώνει τις κρίσιµες Υπηρεσίες και προχωρά χωρίς περιστροφές το οικονοµικό και διοικητικό «νοικοκύρεµα»
του ∆ήµου Αχαρνών»
Στην ορκωµοσία των 28 υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στην Καθαριότητα παραβρέθηκε, η Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών κα Λουΐζα Κοσµίδου και ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θοδωρής Συρινίδης.

Έφυγε από τη ζωή ο τ. ∆ήµαρχος
Ιλίου Βασίλης Κουκουβίνος
Έφυγε ένας από τους πλέον σοβαρούς και αποτελεσµατικούς, πανελληνίως,
ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Βασίλης Κουκουβίνος! Ένας ∆ήµαρχος που άφησε ανεξίτηλο το στίγµα του από την πολύχρονη διαδροµή
του και ενέπνευσε πολλούς νεώτερους αυτοδιοικητικούς! Ο εκλιπών υπήρξε δήµαρχος Ιλίου για έξι τετραετίες (1982-2006), χρόνια κατά τα οποία στην
πόλη ολοκληρώθηκαν οι βασικές υποδοµές, εκσυγχρονίστηκαν οι θεσµοί παροχής υπηρεσιών, οργανώθηκε δίκτυο
κοινωνικής προστασίας και πραγµατοποιήθηκε έργο ορατό στους τοµείς του αθλητισµού, του πολιτισµού και της παιδείας. Για το συνολικό έργο του στην τοπική Αυτοδιοίκηση βραβεύτηκε σε µια εντυπωσιακή εκδήλωση της ΠΕ∆Α ενώ
το οφειλόµενο χρέος τιµής στον άνθρωπο και δήµαρχο εκπλήρωσαν αλλεπάλληλα, ο δήµαρχος Νίκος Ζενέτος (που
τον ακολούθησε στο τιµόνι της πόλης) ο δήµος και οι πολίτες του Ιλίου, σε συγκινητικές εκδηλώσεις.

Έφυγε από την ζωή και ο Τάκης Βουγιουκλάκης
Έφυγε από την ζωή ξηµερώµατα Παρασκευής, πληγωµένος από την επάρατο
νόσο της εποχής µας, ο συµπολίτης µας, πρώην δηµοτικός σύµβουλος και πρώην πρόεδρος του ΚΥΠΕΚΟ, Τάκης Βουγιουκλάκης. Η εξώδιος ακολουθία θα
πραγµατοποιηθεί το µεσηµέρι του Σαββάτου 15 Ιουλίου 2017 ώρα 13.30, στον
Ιερό Ναό Παναγίας πορταΐτισσας. Αιωνία του η µνήµη.
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Αλωνίζει υπουργικά γραφεία και αρχηγούς κοµµάτων ο Κασσαβός
Σε διαρκή επαγρύπνηση η δηµοτική αρχή για την εγκληµατικότητα και για τα έργα υποδοµής

Σ

ε έναν συνεχή και αδιάκοπο αγώνα έχει
επιδοθεί η δηµοτική αρχή και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, προκειµένου να προωθήσουν τις θέσεις του δήµου για κορυφαία ζητήµατα της πόλης, µε καίριο αυτό της εγκληµατικότητας, αλλά και τα ζητήµατα των έργων υποδοµών και των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού
Χωριού. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, είτε υποδέχεται στο γραφείο του, είτε επισκέπτεται Υπουργούς και αρχηγούς κοµµάτων, ώστε οι θέσεις
της δηµοτικής αρχής και κατ’ επέκταση των κατοίκων να προωθηθούν στα αρµόδια Υπουργεία και το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Πριν από λίγο καιρό - στα µέσα Ιουνίου - ο
∆ήµαρχος Αχαρνών είχε συνάντηση µε τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη,
συνάντηση για τη οποία είχε γράψει η «ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ» στο φύλλο της Κυριακής 18 Ιουνίου 2017.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, έχοντας επανέλθει
δυναµικά στα καθήκοντα του, ύστερα από το

πρόβληµα υγείας που αντιµετώπιζε, έχει
«αλωνίσει» υπουργικά γραφεία και γραφεία
κοµµάτων.

εξέδωσε αναλυτικό ∆ελτίο Τύπου για τα αποτελέσµατα των πρόσφατων µέτρων αστυνόµευσης στον ∆ήµο Αχαρνών.

Στο τέλος Ιουνίου ο ∆ήµαρχος συµµετείχε σε
σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδοµών µε τον Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη αξιώνοντας σαφείς δεσµεύεις για την υλοποίηση έργων
υποδοµών στον ∆ήµο Αχαρνών που εκκρεµούν
επί σειρά ετών.

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος επισκέφθηκε τον
Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη µε αντικείµενο, την ενίσχυση των προσπαθειών για την
πάταξη της εγκληµατικότητας, την προστασία της
κοινωνικής συνοχής και τον περιορισµό του κοινωνικού αποκλεισµού στον ∆ήµο Αχαρνών.

Στις αρχές Ιουλίου ο Κασσαβός συναντήθηκε µε τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης ∆ηµήτρη Αναγνωστάκη, παρουσία του
Επιτελάρχη της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Μιχάλη
Καραµαλάκη. Την επόµενη ηµέρα η ΕΛ.ΑΣ.

Στις 10 Ιουλίου 2017 ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
υποδέχθηκε για 2η φορά στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών (η πρώτη ήταν τον Φεβρουάριο του 2016),
τον αρχηγό της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη σε µια συνάντηση µε θέµα το πρόβληµα της

εγκληµατικότητας αλλά και την έλλειψη έργων
υποδοµών στον ∆ήµο Αχαρνών.
Μέχρι την έκδοση της εφηµερίδας ο ∆ήµαρχος Αχαρνών είχε µια ακόµη συνάντηση, αυτή τη
φορά µε τον πρόεδρο του Ποταµιού Σταύρο Θεοδωράκη.

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο Κασσαβός από
την αρχή της θητείας του πραγµατοποιεί διαρκείς
επαφές µε Υπουργούς και την Πολιτική ηγεσία
της χώρας, γνωρίζοντας καλά ότι ως δήµαρχος
θα πρέπει να ασκεί συνεχείς πιέσεις προς την κεντρική εξουσία για να επιτύχει όσα περισσότερα
µπορεί για τον ∆ήµο Αχαρνών.
Είναι επίσης σαφές ότι, στόχος της δηµοτικής
αρχής και του ∆ηµάρχου είναι να διατηρήσουν
τον ∆ήµο Αχαρνών στην κορυφή της κεντρικής
πολιτικής ατζέντας, ενώ ο ξεσηκωµός των κατοίκων δίνει ένα επιπλέον εφόδιο στον ∆ήµαρχο για
να απαιτήσει από την κεντρική εξουσία τη σηµασία που αρµόζει στα πληθυσµιακά, πολιτιστικά
και ιστορικά µεγέθη του ∆ήµου Αχαρνών.

ΜΑΘΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑ

ΜΑΤΙΚΑ Κ.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Σ

ΜΑ

ΜΑΤΙΚΑ Κ.

ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝ Σ

ΑΕΠΠ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑ

ΜΑΤΙΚΑ Κ.

ΒΑΒΟΣ ΑΝΑΣ Σ

ΑΕΠΠ

ΚΑΙΣΑΡ Σ ΛΑ ΑΡΟΣ

ΜΑ

ΜΑΤΙΚΑ Κ.

Ρ ΓΑΣ Δ Μ ΤΡ Σ

ΑΕΠΠ

ΚΑΡΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΜΑ

ΜΑΤΙΚΑ Κ.

ΜΕΝΤ ΙΝ ΑΓΓΕΛΙΚ

ΑΡ ΑΙΑ

ΡΟΥΣΣΙΝΟΥ ΣΟ ΙΑ

ΜΑ

ΜΑΤΙΚΑ Κ.

ΓΟΥΡΝΑΡ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΡ ΑΙΑ

Μ ΤΣΑ ΕΟΔΩΡΑ

ΜΑ

ΜΑΤΙΚΑ Κ.

ΙΓΝΑΤΙΑΔ Σ ΑΝΤΩΝ Σ

ΑΡ ΑΙΑ

ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡ ΑΙΑ

ΤΣΙΑ Ρ Σ ΑΝ Σ
ΡΟΥΣΣΙΝΟΥ ΣΟ ΙΑ

ΑΟ

ΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ

ΑΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑ ΤΣΟΓΛΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΑΟ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΟ

ΚΑΙΣΑΡ Σ ΛΑ ΑΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΟ

ΜΑΚΡΙΔ Σ ΑΝΑΣΤΑΣ Σ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΟ

ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΥ ΕΡΙΑ

ΑΟ

ΚΑΡΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΣΙΑ Ρ Σ ΑΝ Σ

ΑΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ Σ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μ ΤΣΑ ΕΟΔΩΡΑ

ΑΟ

ΤΟΣΟΥΝΙΔ ΜΑΡΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΙΟΝΙΔΟΥ ΑΝ

ΑΟ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡ Ν

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΡΟΥΣΣΙΝΟΥ ΣΟ ΙΑ

ΑΟ

ΠΕΤΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ Σ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΣΤΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΟ

ΝΑΣ Σ Δ Μ ΤΡ Σ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΤΣΙΑ Ρ Σ ΑΝ Σ

ΑΟ

ΠΑΤΟΥ ΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Μ ΤΣΑ ΕΟΔΩΡΑ

ΑΟ

ΤΣΑΒΟΣ ΑΛΕ ΑΝΔΡΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΥ ΕΡΙΑ

ΑΟ

ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΙΟΝΙΔΟΥ ΑΝ

ΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΙ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΕΙΑ

ΙΓΝΑΤΙΑΔ Σ ΑΝΤΩΝ Σ

ΜΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΣΙΚ

ΤΣΙΡΙΠΩΒ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΕΝΤ ΙΝ ΑΓΓΕΛΙΚ

ΕΚ ΕΣ

ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΟ ΙΑ

ΜΕΙΑ

ΚΡΑΕΤΕ ΝΤΑΙΑΝΑ

ΕΚ ΕΣ

ΥΜ Δ Μ ΤΡΑ

ΜΕΙΑ

ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΟ ΙΑ

ΕΚ ΕΣ

ΜΕΙΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Σ

ΕΚ ΕΣ

ΣΥΡΑΝΙΔ Σ ΕΟ ΙΛΟΣ

ΜΕΙΑ

ΤΣΙΡΙΠΩΒ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΕΚ ΕΣ

ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΥ ΕΡΙΑ

ΜΕΙΑ

ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΥ ΣΟ ΙΑ

ΕΚ ΕΣ

ΤΣΙΡΙΠΩΒ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΕΙΑ

ΙΩΤ Σ ΙΛΙΠΠΟΣ

ΕΚ ΕΣ

ΜΕΙΑ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΡΕΒΕΚΚΑ

ΕΚ ΕΣ

Ρ ΓΑΣ Δ Μ ΤΡ Σ

ΜΕΙΑ

ΤΣΑΜ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΚ ΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ Σ

ΜΕΙΑ

ΒΑΒΟΣ ΑΝΑΣ Σ

ΕΚ ΕΣ

ΡΟΥΣΣΙΝΟΥ ΣΟ ΙΑ

ΕΚ ΕΣ

Α ΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡ Ν

ΜΕΙΑ

ΝΙΚΑ ΜΑΡΙ ΑΙ

ΝΙΚΑ ΜΑΡΙ ΑΙ

ΛΥΡ

ΩΤΙΕΝ

ΜΕΙΑ

Ρ ΓΑΣ Δ Μ ΤΡ Σ

ΕΚ ΕΣ

ΤΣΙΑ Ρ Σ ΑΝ Σ

ΜΕΙΑ

ΓΟΥΡΝΑΡ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΚ ΕΣ

ΓΟΥΡΝΑΡ ΙΩΑΝΝΑ

ΥΣΙΚ

ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΟ ΙΑ

ΕΚ ΕΣ

ΜΕΝΤ ΙΝ ΑΓΓΕΛΙΚ

ΥΣΙΚ

ΚΡΑΕΤΕ ΝΤΑΙΑΝΑ

ΕΚ ΕΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΥΣΙΚ

ΜΕΝΤ ΙΝ ΑΓΓΕΛΙΚ

ΕΚ ΕΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Σ

ΥΣΙΚ

ΒΑΒΟΣ ΑΝΑΣ Σ

ΕΚ ΕΣ

ΤΣΑΒΟΣ ΑΛΕ ΑΝΔΡΟΣ

ΥΣΙΚ

Α ΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡ Ν

ΕΚ ΕΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΡΕΒΕΚΚΑ

ΥΣΙΚ

ΙΓΝΑΤΙΑΔ Σ ΑΝΤΩΝ Σ

ΕΚ ΕΣ

ΤΣΑΜ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΥΣΙΚ

Ρ ΓΑΣ Δ Μ ΤΡ Σ

ΣΤΟΙ ΕΙΑ Μ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΝΩΝ

ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝ Σ

Σ Κ
2 Δ Κ
Σ2 Χ
ΤΤ Κ Σ Τ 210 2461236
.m o tsikos ks iksi. r ● mai m o tsikos. ks iksi@ mai .com ● m o tsikos. ks iksi

14 Κυριακή 16 Ιουλίου 2017

∆ηµήτρης Τζαβάρας: Ο Περιβολάρης των Αχαρνών

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Γ

ια όλους υπάρχει η κρίση αλλά πιστεύω ότι το περιβόλι
είναι µια βρυσούλα που στάζει νερό. Ποτέ δεν διψάς, ούτε πεινάς από το περιβόλι. Θα πρότεινα σε κάποιον νέο,
που δεν έχει δουλειά να επιστρέψει στη γη, να οργώσει, να
φρεζάρει, να φυτέψει και να πουλήσει τα προϊόντα που καλλιεργεί.»
Ο 47χρονος ∆ηµήτρης Τζαβάρας είναι ο µοναδικός περιβολάρης στη Βόρεια Αττική. Καλλιεργεί περίπου είκοσι στρέµµατα
οπωροκηπευτικά και λαχανικά. Τον γνωρίζουν οι αεροπόροι στο
Τατόι και οι επιβάτες του τρένου, που µετεπιβιβάζονται καθηµερινά στο Σιδηροδροµικό Σταθµό «∆εκέλεια», αφού ο πάγκος του
και το περιβόλι του είναι ακριβώς απέναντι από τον οµώνυµο
σταθµό του ΟΣΕ και δίπλα από την είσοδο της Αεροπορικής Βάσης. Πουλάει µόνο ότι οπωροκηπευτικό και λαχανικό κόβει κάθε πρωί από το περιβόλι του, γι’αυτό τον προτιµούν ακόµα και
ορισµένοι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας.
Όπως λέει στις «Ειδήσεις» είναι τρίτη γενιά παραγωγός αγρο-

τικών προϊόντων και είναι ένας από τους τελευταίους αγρότες του
λεκανοπεδίου. «Εγώ από 8 χρονών παιδάκι είµαι στα χωράφια.
Αυτό έχω µάθει να κάνω από τον παππού µου, τον πατέρα µου.
∆εν ξέρω να κάνω άλλη δουλειά. Ο παππούς µου, όπως µου είχε πει πήγαινε µε το γαϊδούρι ακόµα και στην Πλάκα και πούλαγε λαχανικά και φρούτα εποχής.
Συνεχίζω αυτή την οικογενειακή παράδοση , που συµπληρώνει έναν αιώνα. Πουλάω διπλά στο περιβόλι του, καθώς έχω δικαίωµα ως παραγωγός να πουλήσω έξω από τον χώρο µου : «Το
περιβόλι», όπως το έχω ονοµάσει. Βρίσκοµαι απέναντι από τον
σιδηροδροµικό σταθµό του ΟΣΕ στη ∆εκέλεια. Με προτιµούν
πολλοί επιβάτες του τρένου και προσωπικό της αεροπορικής βάσης του Τατοΐου. Με έχει µάθει ο κόσµος και έρχεται από Θρακοµακεδόνες, Βαρυµπόµπη, Ολυµπιακό Χωριό. Έχω πελάτες και
από Αθήνα, συγκεκριµένα από Σεπόλια, που έρχονται για να δοκιµάσουν τις πατάτες µου, οι οποίες είναι πολύ νόστιµες, πολύ
γλυκές. Είναι τα χώµατα της περιοχής, που βγαίνουν καλά πράγµατα. Εµείς πουλάµε µόνο ότι προϊόντα καλλιεργούµε».
«Πουλάω κυρίως εποχιακά, αυτή την εποχή έχω ντοµάτες,
κολοκύθια µε τον ανθό και τροφοδοτώ ακόµα και µανάβικα. Εί-

µαι και λίγο κτηνοτρόφος, αφού έχω και δικές µου κότες και πουλάω φρέσκα αυγά για τα παιδιά. Το κατάστηµα µου µπορεί να
µην διαθέτει ακόµα POS, αλλά παίρνεις τριπλότυπη απόδειξη λιανικής πώλησης. Στην καλλιέργεια και στην πώληση µε βοηθάει
ένας Ινδός, ο Κουλντίπ Σίνκ, εγώ όµως τον φωνάζω «Τζίµη». Κατάγεται από το Πατζάβ, µια περιοχή κοντά στο Κασµίρ και είναι
µαζί µου στα χωράφια 25 χρόνια. « Η ενασχόληση µε την πρωτογενή παραγωγή και ιδιαίτερα µε την καλλιέργεια της γής είναι
σκληρή δουλειά. Παλεύεις µε τα στοιχεία της φύσης, εκτεθειµµένος στο λιοπύρι και τη σκόνη το καλοκαίρι, στη λάσπη και το
κρύο τον χειµώνα.
Ωστόσο ο ∆ηµήτρης Τζαβάρας, αν και κάτοικος του ∆ήµου
Αχαρνών, που απέχει µόλις 11 χιλιόµετρα από το κέντρο της Αθήνας, δεν το έχει µετανιώσει ποτέ που έγινε επαγγελµατίας αγρότης και όχι υπάλληλος γραφείου ή ψυκτικός όπως σπούδασε. «Είµαι µαθηµένος και δεν µε πειράζουν οι δυσκολίες της αγροτικής
ζωής, ούτε ο καύσωνας αυτή την εποχή. Εµείς εδώ πουλάµε οικονοµικά π.χ. φρέσκες πατάτες 0,50 ευρώ, κολοκυθάκια µε τον
ανθό, πρωινά, µόνο 1 ευρώ το κιλό, αγγουράκι 1 ευρώ, τα φασολάκια, τα µπαρµπούνια 1,30 ευρώ, τα τσαουλιά 1,50 ευρώ...»

ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- ΓΕΩΡΓΙΑΝΕΣ ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Υ∆ΡΑ - ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ,
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ,ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 50 € /ΑΤΟΜΟ

5ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/7- ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8/17

ΑΝ∆ΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ
1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΣΑΒΒΑΤΟ) -2ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ,
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΜΙΑ ∆ΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 92 € / ΑΤΟΜΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ, ΤΑΞΙΑΡΧΗ…
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ)

ΚΥΠΡΟΣ
4ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 28-31/10

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ
ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) Πληροφορίες και κρατησεις

θέσεων στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
TATUASHVILI GIF MARINA
Πάρνηθος 114 - Αχαρνές
• Τηλ.: 6998 104888
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Αχαρνών 128 – Αθήνα
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να απλό ευχαριστώ είναι πολύ µικρό για
τα περισσότερα από 1300 άτοµα που παρευρέθηκαν στην ετήσια γιορτή της Ένωσης µας. Από πού να αρχίσουµε και που να τελειώσουµε µε τα όσα συνέβησαν το βράδυ του
Σαββάτου της 1η Ιουλίου στον Προφήτη Ηλία
Αχαρνών. Πανδαισία χορευτικών µικρών και
µεγάλων, κέφι, χορός , χαµόγελα και ξηµέρωµα µε τον ήχο της ηπειρώτικης µουσικής να ξεχειλίζει και να µαγεύει. Ευχαριστούµε τόσο πολύ τον κόσµο που µας συνόδεψε σ’ αυτό το
υπέροχο ταξίδι της παράδοσης µας.
Ιδιαίτερη µνεία στις χορευτικές οµάδες της
Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών και Ιλίου που για
µια ακόµη φορά εντυπωσίασαν µε το ύφος και την
απόδοση των χορών της ιδιαίτερης πατρίδας µας,
της Ηπείρου. Θα σταθούµε στο εξαιρετικό δρώµενο αφιερωµένο στον Μενούση από την παιδική
οµάδα της Ένωσης µας, στην καταπληκτική οµάδα της Ένωσης Ηπειρωτών Ιλίου που µας ταξίδεψε
στο ακριτικό Πωγώνι και τέλος στην ενήλικη οµάδα της Ένωσης µας που µας µετέφερε χορευτικά
στο Συρράκο. Συγχαρητήρια για µια ακόµη φορά
στον ακούραστο και αεικίνητο δάσκαλο µας Θεοφάνη Μεντή για την άψογη παρουσίαση των χορευτικών µας, την συνεισφορά του στον σύλλογο
και τον αστείρευτο ζήλο που επιδεικνύει τόσα χρόνια. Ύστερα από πολλά χρόνια είχαµε την τιµή και
την χαρά να φιλοξενήσουµε την χορευτική οµάδα
της Ένωσης Ηπειρωτών Ιλίου που κατέπληξε για
µια ακόµη φορά µε τις ικανότητες και το ύφος της.
Να µην ξεχάσουµε να ευχαριστήσουµε όλους
όσους µας τίµησαν µε την παρουσία τους και συγκεκριµένα από την Π.Σ.Ε. του Αντιπροέδρους κ.
Κωνή και κ. Ζηκόπουλο, τον έφορο πολιτισµού κ.
Μάτσια, τα µέλη κα Καραγιώργου, κα Ντάσιου και
κ. Ζέκη, τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Αποδή-

Παραδοσιακό ξεφάντωµα στο 13ο Ηπειρώτικο
πανηγύρι της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών

µων Λάκκας Σουλίου Βαγγέλη Παππά, τον Έφορο
Πολιτισµού και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Οµοσπονδίας Αποδήµων Μουργκάνας κ. ∆ηµήτρη ∆άλλα,
σύσσωµο το ∆.Σ. της Ένωσης Ηπειρωτών Ιλίου µε
επικεφαλή τον Πρόεδρο κ. Γκόνη, τον πρόεδρο
του Συλλόγου Ηπειρωτών Ζεφυρίου κ. Αθανασόπουλο και µέλη του ∆.Σ., τον πρόεδρο του Συλλόγου Ηπειρωτών Μεταµόρφωσης κ. Γαρούφο, τον
πρόεδρο του Συλλόγου Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων
κ. Ρούσσα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ηπειρωτών Γαλατσίου κ. Χρηστάκο, τον πρόεδρο της
αδελφότητας Σκιαδιωτών Πρεβέζης κ. Σούρδη,
τον πρώην πρόεδρο µας κ. Τζιάκο, τον αντιπρόεδρο του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Ασπροπύργου κ. Ντάλα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ηπει-

ρωτών Λαυρίου κ. Λαµπίρη, την αντιπεριφερειάρχη Κα Τσούπρα, τον αστυνοµικό διευθυντή του
τµήµατος Θρακοµακεδόνων κ. Τουµανίδη , την
πρόεδρο της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του
∆ήµου Αχαρνών κα Ευθυµιάδου, τον πρόεδρο
του Συλλόγου Θεσσαλών Αχαρνών κ. Κωσιώρη
και αντιπροσωπεία από την Ε.Γ.Ε. Να ευχαριστήσουµε επίσης όλους τους δωροθέτες µας και ειδικότερα τους δυο χορηγούς µας το τσιπουράδικο
«Βολιώτης» και τα αρτοζαχαροπλαστεία «Ηπειρώτικο που συνεισέφεραν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Επίσης να ευχαριστήσουµε τον Αρχιµανδρίτη
κ. Συµεών για την διάθεση του χώρου όπου πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση µας καθώς και την
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση και Ασφάλεια Αχαρνών

για την συνεχή επιτήρηση του περιβάλλοντα χώρου. Να µην παραλείψουµε κλείνοντας την καταπληκτική ζυγιά του Τάσου Μαγκλάρα και του ∆ηµήτρη Τζουµερκιώτη όπου µας ταξίδεψε µουσικά
µέχρι το πρωί.
Τέλος, θέλουµε να εκφράσουµε τα άπειρα
συγχαρητήρια µας για την εθελοντική οµάδα της
Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών που χωρίς αυτούς
δεν θα µπορούσε αυτό το πανηγύρι να είχε αυτή
την τεράστια επιτυχία. Ειλικρινά υποκλινόµαστε
στην απίστευτη δύναµη που επιδείξατε.
Σας ευχαριστούµε και σας ευχόµαστε καλό καλοκαίρι!
Το ∆.Σ. της Ένωσης
Ηπειρωτών Αχαρνών
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
2.200 τ.µ. ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ – ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ – ΑΧΑΡΝΑΙ
24-25 Ιουλίου Ιερά Πανήγυρις Ι.Ν. Κοιµήσεως Αγίας Άννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχουµε την τιµή να σας προσκαλέσουµε στις Θρησκευτικές εκδηλώσεις του Εορτασµού του Ιερού Ναού της Κοιµήσεως Αγίας Άννης ( περιοχή Αγία Άννα )- Αχαρνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ 24 Ιουλίου 2017
Ώρα: 19:00 µ.µ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, µετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος
Ώρα: 20:30 µ.µ.: Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος Κοιµήσεως Αγίας Άννης.

ΤΡΙΤΗ 25 Ιουλίου 2017
Ώρα 07:00 π.µ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, µετ’ αρτοκλασίας και Θείου
Κηρύγµατος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγρόκτηµα έκτασης 2.200 τ.µ. (που αντιστοιχεί
σε 6 οικόπεδα), από Ιδιοκτήτη, εντός σχεδίου πόλης, περιφραγµένο
µε τοίχο ύψους δύο µέτρων, αντοχής, µε Οικία 68 τ.µ. και Αποθήκες
100 τ.µ. κ.α. έξτρα. Και ακόµη µε καρποφόρα δένδρα
(Ελιές (ετήσια παραγωγή σε λάδι...), Ροδακινιές, Μουσµουλιές,
Πορτοκαλιές, Λεµονιές, Συκιές κλπ ) και
µε διαµορφωµένους χώρους για κηπευτικά, στην περιοχή
του Αγίου Πέτρου στις Αχαρνές. Κατάλληλο για µεγάλη επένδυση.
Κατάλληλο για όλες τις χρήσεις του σχεδίου πόλης.
Άµεσα εκµεταλλεύσιµο. Τιµή εκκίνησης 300.000 ευρώ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6976 836287 και 697 2426684.

∆ια το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Πρωτ. Ευάγγελος Λάζος
Αρχιερατικός Επίτροπος
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Κωνσταντίνος Κατσίκης: Ο Βουλευτής των ΑΝΕΛ στην Περιφέρεια Αττικής

Ο

Κώστας Κατσίκης γεννήθηκε το 1962 στα
Γλυκά Νερά, όπου κατοικεί και σήµερα
µαζί µε την οικογένειά του. Είναι γιος του
π. Βουλευτού Αττικής κ. Θεοδώρου Κατσίκη
Σπούδασε Νοµικά στο Πανεπιστήµιο της Πίζας

στην Ιταλία και στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Άσκησε πολυετή και διακεκριµένη δραστηριότητα µε
προσφορά στον τοµέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ∆ήµο Παιανίας - Γλυκών Νερών, εκλεγόµενος πρώτος σε σταυρούς ∆ηµοτικός Σύµβου-

λος αλλά και ως υποψήφιος ∆ήµαρχος. Εξελέγη
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής το Σεπτέµβριο
του 2015 µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ας δούµε κάποιες από τις πολιτικές παρουσίες του τον τελευταίο µήνα.

Σε σκοπευτικούς αγώνες που πραγµατοποιήθηκαν αρχές Ιουνίου 2017,στο σκοπευτήριο
Μαλακάσας παρέστη ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος
Κατσίκης. Μετά την λήξη των αγώνων ο Βουλευτής
συνεχάρη τους αθλητές για την προσπάθεια τους
και απένειµε τα µετάλλια στους νικητές.
Στην χοροεσπερίδα του Συλλόγου Καρδιτσιωτών Αττικής «Ο Άγιος Θωµάς» η οποία πραγµατοποιήθηκε στις
24 Ιουνίου 2017, παρευρέθη ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης. Κατά τη διάρκεια της χοροεσπερίδας, ο Βουλευτής ανακηρύχθηκε επίτιµο µέλος του συλλόγου και του απονεµήθηκε τιµητική
πλακέτα για την πολυετή προσφορά του. Τόνισε δε ότι είναι πάντα δίπλα στους ανθρώπους του συλλόγου ώστε να διατηρούν
τα ήθη και τα έθιµα των Καρδιτσιωτών ζωντανά και αναλλοίωτα στο πέρασµα των χρόνων. Επίσης ο Βουλευτής δώρισε 10
παραδοσιακές στολές για τις ανάγκες του συλλόγου
Στην Ηµερίδα για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας των εργαζοµένων του ΥΠΕΘΑ, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Πολεµικό
Μουσείο την Πέµπτη στις 22 Ιουνίου 2017,παρευρέθη ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης. Κατά τη διάρκεια του χαιρετισµού του ο Βουλευτής µεταξύ άλλων
τόνισε πως: Η πολιτική για προώθηση της ασφαλείας και υγείας στις Ένοπλες ∆υνάµεις, χαρακτηρίζεται από την αδιάκοπη προσπάθεια µείωσης
του ποσοστού των ατυχηµάτων στο ελάχιστο και την αποφυγή απώλειας ανθρώπινου δυναµικού, σε περίπτωση εµφάνισης ατυχήµατος.

Στο 9ο Φόρουµ της Αυτοδιοίκησης στις 17 και 18 Ιουνίου
στις Σπέτσες και στο Πόρτο Χέλι,
µε κεντρικά θέµατα την «Νέα ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» και τη «Βιώσιµη
Ανάπτυξη παρευρέθη ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης. Ο Βουλευτής απηύθυνε χαιρετισµό όπου µεταξύ άλλων τόνισε πως: «Αν κάτι
χαρακτηρίζει συνολικά την πορεία
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µετά
την µεταπολίτευση, αυτό είναι η
συνεχής και σταθερή ενίσχυση
του θεσµικού, οικονοµικού και
πολιτικού της ρόλο».

Στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η
Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) µε σκοπό
την ενηµέρωση των στρατιωτικών µε θέµα «Ασφαλιστικό, µισθολογικό, συνταξιοδοτικό στις Ένοπλες ∆υνάµεις παρευρέθη ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης την Παρασκευή στις 17
Ιουνίου 2017. Ο Βουλευτής εξήρε τις
προσπάθειες και το έργο του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας σε σχέση µε τα ειδικά µισθολόγια στα οποία µόνο βελτιώσεις
επέφερε. Η σηµερινή Κυβέρνηση υλοποιεί την απόφαση δικαίωσής τους από
το ΣτΕ, καταβάλλοντας τους το 50% των
χρηµάτων που απώλεσαν, έχοντας δε
εξασφαλίσει και το κονδύλι - κατόπιν
συντονισµένων ενεργειών µε το Υπ. Οικονοµικών - για την καταβολή και του
υπολοίπου ποσού των επιδικασθέντων.

Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων
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Ο γάµος του Αλέξανδρου
και της Χρυσάλκησης

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3 Streetball, που πραγµατοποιήθηκε στους ανακαινισµένους αθλητικούς χώρους
της περιοχής Μπόσκιζας, το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017.
Αναλαµβάνοντας ο Σύλλογος των κατοίκων της Μπόσκιζας την πρωτοβουλία, σε αγαστή συνεργασία µε τον ∆ήµο
Αχαρνών, 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 µάγεψαν τους παρευρισκόµενους που συχνά ξέσπαγαν
σε χειροκροτήµατα, ενθουσιασµένοι από το όµορφο θέαµα.Ο Αντιδήµαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης
του Πολίτη του ∆ήµου Αχαρνών κ. Παλιούρας απένειµε
και το έπαθλο στη νικήτρια οµάδα. Σαν Σύλλογος θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον κ. ∆εληστάθη Βασίλη για την
φαρµακευτική κάλυψη της εκδήλωσης, τους διαιτητές,
τους συµµετέχοντες και όλους τους παρευρισκόµενους.

Τις πιο ευτυχισµένες στιγµές της ζωής τους,
έζησαν το µεσηµέρι της Κυριακής 2 Ιουλίου
2017 ο Αλέξανδρος Τζεφεράκος - Ιατρός
και η Χρυσάλκηστη Μπαλαµούτη ∆ηµοσιογράφος, για χρόνια συνεργάστηκε, πρώτα στην Εφηµερίδα «∆ΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ» και κατόπιν για πέντε
χρόνια στην Εφηµερίδα «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».
Το ερωτευµένο ζευγάρι ενώθηκε µε τα ιερά δεσµά του γάµου, παρουσία των γονιών των Θεόδωρου και Παρασκευής Τζεφεράκου και ∆ηµητρίου και Καλλιόπης Μπαλαµούτη. στενών συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Το µυστήριο τελέστηκε στις 12:00 το µεσηµέρι στο Ιερό Ναό
Μεταµόρφωσης του Σωτήρος (Κτήµα Varibopi
Club) στην Βαρυµπόπη. Κουµπάροι οι : Βάσω ∆ιαρεµέ και Ιωάννης Βλάχος.
Η Χρυσάλκηστη έλαµπε µέσα στο νυφικό της,
το οποίο ήταν σε στενή γραµµή και από δαντέλα.
Επέλεξε ένα απλό χτένισµα για τα µαλλιά της και
όχι έντονο µακιγιάζ.
Αµέσως µετά τον γάµο οι νεόνυµφοι βάφτισαν
τον 16 µηνών γιο τους. Ο µικρός πήρε το όνοµα
Έκτορας. Νονοί οι : Κυριακή Καφύρα και Γεώργιος Κυπριανός. Τα µυστήρια τέλεσε ο εφηµέριος
του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Αχαρνών, πατήρ
Αλέξανδρος. Ακολούθησε η γαµήλια δεξίωση, µε
εκλεκτούς µεζέδες και κρασί, στην στολισµένη και
δροσερή αίθουσα του κτήµατος Varibopi Club. Η
«Αχαρναϊκή» συγχαίρει του νεονύµφους και τους
εύχεται υγεία, προκοπή και πολλές επιτυχίες στη
ζωή τους.

Συνεχίζεται το «Καλοκαίριστην πόλη 2017» από τη ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών
Με εκπαιδευτικές εκδροµές, µπάνιο στη θάλασσα, αθλητικές δραστηριότητες και δηµιουργική απασχόληση, συνεχίζεται το πρόγραµµα «Καλοκαίρι στην πόλη 2017»της ∆ηµοτικής
Φροντίδας Αχαρνών. Η πρώτη φάση υλοποίησης
του προγράµµατος ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου
2017 και από τις 3 Ιουλίου 2017 έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση του προγράµµατος µέχρι τις 14 Ιουλίου,
ενώ η τρίτη φάση έχει προγραµµατιστεί από τις 17 έως
τις 28 Ιουλίου 2017.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας

Αχαρνών κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης, «Το «Καλοκαίρι
στην πόλη 2017» είναι και φέτος µια εξαιρετική δράση
που δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά 6 έως 12 χρονών, να
διασκεδάσουν, να αθληθούν και να επισκεφτούν µουσεία και µνηµεία, υπό την καθοδήγηση έµπειρων παιδαγωγών και καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
Για όσους γονείς ενδιαφέρονται, τα παιδιά τους να
συµµετάσχουν στην 3η φάση του προγράµµατος Καλοκαίρι στην πόλη 2017 (17 έως τις 28 Ιουλίου 2017),
µπορούν να επικοινωνήσουν µε τη ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών στο τηλέφωνο 2167005271

Λαµπερός γάµος στους Θρακοµακεδόνες
∆υο νέα παιδιά, ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος και η Ελένη Χωριανοπούλου ενώθηκαν µε τα Ιερά δεσµά του γάµου. Το Ιερό Μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδος στους Θρακοµακεδόνες και τα δυο παιδιά ένωσε η Ελένη Λυµπέρη και ευλόγησαν ο σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Αθηναγόρας µε τον εφηµέριο του Ναού Πατήρ
Λάµπρο Καρίνο. Ο Γαµπρός είναι ο πρωτότοκος γιος του αείµνηστου εκπαιδευτικού και
∆ιευθυντή του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σπύρου Αναγνωστόπουλου, πρώην αντιδή-

µαρχος Αχαρνών και σήµερα ∆ηµοτικός Σύµβουλος. Νύφη , η λαµπερή Ελένη, κόρη του
πρώην δηµοτικού Συµβούλου Κώστα Χωριανόπουλου. Στην µοναδική και όµορφη
στιγµή της ζωής των νεόνυµφων, βρέθηκαν οι γονείς των, οι συγγενείς, οι φίλοι και φυσικά το σύνολο του πολιτικού κόσµου της πόλης µας. Μετά το τέλος του µυστηρίου το
ζευγάρι δέχθηκε, στο προαύλιο του Ιερού Ναού, τα συγχαρητήρια και τις ευχές των προσκεκληµένων. Θερµές ευχές από την «Αχαρναϊκή» για βίον ανθόσπαρτο και ανέφελο!…

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Και ο αειθαλής Κοσµάς Τζίκας
στην Ανάβαση Πάρνηθας

Τηρώντας τις παραδόσεις, πλήθος ιερέων και λαού
συνάχθηκε στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδος Θρακοµακεδόνων
για την πανήγυρη του Ναού. Τον Εσπερινό τέλεσε
ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο οποίος πλαισιώθηκε από
πολλούς ιερείς της Μητροπόλεως αλλά και γειτονικών Μητροπόλεων, µια και είναι γνωστό πως ο εφηµέριος του Ναού Πρωτ. Λάµπρος Καρίνος είναι ιδιαιτέρος αγαπητός. Στη
λιτάνευση της εικόνας συµµετείχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κος Γιάννης Κασσαβός µαζί µε µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. Ακολούθησε παράσταση µε χορευτικά συγκροτήµατα στην πλατεία του Ιερού Ναού

Την Παναγία
την
«Αρβανίτισσα»
πανηγύρισε η
ενορία του Αγίου
Βλασίου Αχαρνών,
την Γ’ Κυριακή του
Ματθαίου, στις 25
Ιουνίου 2017. Της
Θείας Λειτουργίας
προεξήρχε ο
Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης
Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ.
Αθηναγόρας.

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 η «Ανάβαση Πάρνηθας Regularity Rally». Παρότι ο µήνας Ιούνιος θεωρείται καλοκαιρινός. Τα πληρώµατα όµως δεν πτοήθηκαν από την βροχερή ηµέρα και κατέφθασαν στην πλατεία
Αριστοτέλους στους Θρακοµακεδόνες, νωρίς
το πρωί της Κυριακής. Περισσότερα από 50
ιστορικά αυτοκίνητα ηλικίας από 30 έως 100
ετών εκκίνησαν στις 11:00 και διαγωνίστηκαν
σε 4 ειδικές δοκιµασίες ακριβείας οι οποίες ήταν
σχεδιασµένες πάνω στη θρυλική διαδροµή που έχει αφήσει ιστορία. Μεταξύ των οποίων ήταν και ο συµπολίτης
Επιχειρηµατίας Κοσµάς Τζίκας οδηγώντας µε επιτυχία την
αγαπηµένη του MERCEDES BENZ 230, 1974, G 480. Οι
διοργανωτές εκφράζουν Θερµές ευχαριστίες στους Υποστηρικτές της εκδήλωσης τον ∆ήµο Αχαρνών, το ∆ασαρχείο Πάρνηθας. Σηµαντική ήταν και η συµβολή της Τροχαίας Ν. Ιωνίας όπως επίσης και του ΣΤ’ Πυροσβεστικού.
Την Κυριακή 9
Ιουλίου
πραγµατοποιήθηκε Τρισάγιο
στη µνήµη των
εκτελεσµένων
συµπατριωτών
µας Μενιδιατών,
Χασιωτών και
Σαρακατσάνων
από τους Γερµανούς το 1944. Η
Ι.Λ.Ε.Α. ευχαριστεί όλους τους
συνδιοργανωτές
συλλόγους,
τους εκπροσώπους των ∆ήµων Αχαρνών
και Φυλής, της
Περιφέρειας Αττικής και τους συγγενείς των θυµάτων. Ιδιαιτέρως ευχαριστούµε τον ιεροµόναχο Γρηγόριο που µε τόση ευλάβεια διακονεί το παλιό µας ιστορικό µοναστήρι της Αγίας Τριάδας
Πάρνηθας. Μετά το Τρισάγιο οι συγγενείς των εκτελεσµένων και µέλη των συνδιοργανωτών συλλόγων ανθοστόλισαν τα Μνηµεία σε ένδειξη Τιµής.
Ξεκίνησε το Summer Camp των Νεανικών Συντροφιών της Ενορίας Αγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου Ολυµπιακού Χωριού, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ.

Όµορφες στιγµές στους Βρεφονηπιακούς σταθµούς στις απονοµές αναµνηστικών αποφοίτησης.
Ο Πρόεδρος της ∆ΗΦΑ Γιώργος ∆ασκαλάκης

έγραψε στο Facebook : «Μοιράσαµε
στα «µεγάλα» παιδάκια µας, τα αναµνηστικά τους για το τέλος της χρονιάς. Του
χρόνου βλέπετε θα
πάνε στο νηπιαγωγείο.! Μας µοίρασαν
κι αυτά όµως φιλάκια
, και µας έκαναν για
άλλη µια φορά να τα
λατρέψουµε, όπως
άλλωστε και τους αξίζει! Καλό καλοκαίρι
µικρά µου στολίδια.
Να σας έχει ο Θεός
καλά, κι εσάς και τους
γονείς σας!».
∆ ύ ο
φωτογραφίες
– ένα συµπέρασµα . Ο συµπολίτης µας
πολιτευτής µε
το ψηφοδέλτιο
της Ν∆ στην
Περιφέρεια Αττικής ∆ηµήτρης Τσανικλείδης έγραψε
στο Facebbok:
«Με καλή παρέα στην ταβέρνα του
«Μήτση» συζητήσαµε τα
πολιτικά µε νόστιµους µεζέδες και κρύα µπύρα». Αλλά και
ο Επικεφαλής της ∆ηµοτικής παράταξης « ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»
Παναγιώτης Γρηγοριάδης, δύο τρεις µέρες νωρίτερα, ανάρτησε φωτογραφία, µε φίλους και συνοδοιπόρους στο Κτήµα «Varibopi Club». Και στις δύο αναρτήσεις , το συµπέρασµα είναι ένα : Αναζητούνται πολιτικές συνεργασίες….

Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜ. ΦΥΤΑ
Ο Φυτάς Γεώργιος του ∆ηµητρίου και της Βασιλικής, γεννήθηκε στις Αχαρνές το 1955 και έφυγε για
την αιώνια ζωή το 2007. Ήταν ένα άτοµο απίστευτης ευφυΐας, καλοσύνης και αγάπης για τον συνάνθρωπο. Σε άλλες συνθήκες θα είχε διαπρέψει. Αριστούχος φοιτητής Μαθηµατικής Σχολής Πανεπιστηµίου
Πατρών. Οι σπουδές του δεν ολοκληρώθηκαν, κάτι που τον κατέτρωγε σε όλη τη ζωή του. Η ταραγµένη εφηβεία και κάποια παιδικά τραύµατα, έδειξαν αργότερα στον Γιώργο, δρόµους ολισθηρούς και αυτοκαταστροφικούς, µε αποτέλεσµα την τραγική κατάληξη της αυτοχειρίας του. Ας όψονται οι ένοχοι...

«Γιώργο µετά τον θάνατο σου, κάηκε το αγαπηµένο σου
βουνό, η Πάρνηθα. Κάηκαν και όλα τα δάση µέσα µου.»
Γεώργιος ∆. Φυτάς, 50 ετών

Γεώργιος ∆. Φυτάς, 17 ετών

Μέσα σε αυτή την δραµατική κατάπτωση και τις απίστευτες ταλαιπωρίες, ο Γιώργος κατάφερε να µάθει
µουσική και ήταν αρκετά καλός. Η αγάπη του για το ρεµπέτικο τραγούδι και το ψάξιµο στους οµώνυµους κύκλους τον έκαναν να γνωριστεί µε σηµαντικά ονόµατα του χώρου. Ήταν ο µεγαλύτερος συλλέκτης δίσκων Βινυλίου του είδους αυτού. Τροφοδοτούσε τον ραδιοφωνικό παραγωγό Σπύρο Παπαϊωάννου κατά την περίοδο 1996 και εντεύθεν. Επίσης βοηθούσε στην συγγραφή και συνέδραµε ποικιλοτρόπως στην συγγραφή του τετράτοµου έργου του Τάσου Σχορέλι «ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ». Το
όνοµα του αναφέρεται στον πρώτο τόµο σελίδα ∆έκα(10).

τη φωνή του σκύλου, µ’ ένα κόκαλο δέστε,
σιωπήστε το πιάνο και µε ντράµς σφραγισµένα,

Τα αεροπλάνα ψηλά ας βογκούν συνεχώς,
χαράσσοντας στα ουράνια τη λέξη: Νεκρός.
Μαύρες βάλτε κορδέλες στους λευκούς περιστεριών λαιµούς,
Κι άστε στα χέρια των φρουρών µαύρων γαντιών δεσµούς.
Ήτανε ο Βορράς µου, ήτανε ο Νοτιάς µου,
η Ανατολή αλλά και η ∆ύση.
Ήτανε ο µόχθος όλης της βδοµάδας
και της κούρασης µου, η Αργία λύση.
Ήταν µεσηµέρι και µεσάνυχτά µου,
η γλυκιά κουβέντα, το τραγούδισµα µου.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ!

Ήδη χορηγείται στην µνήµη του, από εµένα το ποσό 30.000 ευρώ (Ο αριθµός 30, είναι συµβολικός και
είναι ένα µυστικό ανάµεσα σε µένα και τον αδελφό µου). Η υποτροφία χορηγείται κάθε έτος σε έναν ή
περισσότερους από τους οικονοµικά ασθενέστερους επιτυχόντες στα ΑΕΙ της χώρας µας, που αποφοιτούν από το 1ο ΓΕΛ του ∆ήµου Αχαρνών, όπου κάποτε αποφοίτησε ο εκλιπών Γεώργιος Φυτάς.
Υπάρχει ανάλογη ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο µε την επωνυµία Κλεοπάτρα Φυτά.
Η Αδελφή του

Κλεοπάτρα ∆. Φυτά.

Γεώργιος ∆. Φυτάς, 45 ετών

Σταµατήστε τα ρολόγια, τη γραµµή αποσυνδέστε,

το φέρετρο φέρτε, τους θρηνόντες σε µένα.

Ίσως η αγάπη µου για τον αδελφό µου να δείχνει υπερβατική, αλλά µου λείπει βασανιστικά. Ο ισχυρός
δεσµός που µας ένωνε – που έσπασε απότοµα . Μου λείπει η αγία καθαρή καρδιά του. Το διεισδυτικό
του βλέµµα και κυρίως η αγάπη του. Ο Γιώργος είναι µέσα µου και θα µείνει για πάντα.
Όπως είπε ο Ίψεν: « Οι νεκροί είναι πιο δυνατοί από τους ζωντανούς».

Γεώργιος ∆. Φυτάς, 26 ετών

Τίτλος Ποιήµατος: Πένθος
Του ποιητή: Ουϊσταν Ωντεν (1907 – 1973)

Νόµιζα για πάντα όλα αυτά θα ζούσαν.
Όµως ήµουν λάθος. ∆εν θα διαρκούσαν.
Τώρα πια τ’ αστέρια ένα – ένα σβήστε,
Κρύψτε το φεγγάρι, τον ήλιο διαµελίστε.
Σαρώστε όλα τα δάση, τις θάλασσες στερέψτε.
Τίποτα πια δεν ωφελεί ό,τι και να πιστέψετε.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ 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.

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 05 Αυγούστου 2017 και ώρα 9 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί για την
ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου, 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, ∆ήµητρα 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
Οι οικογένειά θα δεχθεί τα συλλυπητήρια στο Κυλικείο του Ναού.

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΜΟΥ
Πρωτοπρεσβύτερου

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ: Ελευθερία
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαρία και Βασίλειος, Λουκία κα Γεώργιος Ιερεύς Χα-

ράλαµπος και Εράσµια, Ευανθία και Μιχαήλ Παναγιώτης και
Παρασκευή, Παρασκευή και Ευστάθιος Πέτρος και Κωνσταντίνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΛΟΥΤΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:30 π.µ.,
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου –
Αχαρναί , υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου
µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου.

Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 29 Ιουλίου 2017 και ώρα 8.30 π.µ.,
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου –
Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής
της πολυαγαπηµένης µας, Μητέρας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΑΜΠΑΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Χήρα ΝΙΚ. ΛΙΑΚΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Ανδρονίκη και πάτερ Απόστολος, Πασχάλης και

Ο ΥΙΟΣ: ∆ηµήτριος
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο,
όπισθεν του Ιερού Ναού, Αγίας Τριάδος 38.

Αφροδίτη, Πατέστος και Αλεξάνδρα, Κωνσταντίνα και Ηλίας.
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια σε καφέ IN VIVO
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ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΞΑΝΘΗΣ το γένος ΣΙΩΠΗ που
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος
ΣΤΡΑΤΑΚΗ που γεννήθηκε
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και
της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΣΩΤΗΡΙΑ∆Η που γεννήθηκε στο
ΤΣΙΜΚΕΝΤ - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΣΕΤΕΛΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της
ΒΕΡΑΣ το γένος ΜΠΛΙΤΣΕΝΚΟ
που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να
έλθουν σε γάµο που θα γίνει
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ του
ΠΕΤΡΟΥ και της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ το γένος ΚΑΤΣΙΚΑ που
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΛΕΜΠΕΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ και της
ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ το γένος ΣΙΑΤΡΑ
που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΤΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ και της ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΤΖΑΒΕΛΛΑ
γεννηµένος στην ΑΘΗΝΑ
και κάτοικος ΑΧΑΡΝΩΝ και
η ΑΝΝΑ ΤΑΞΙ∆ΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΟΛΓΑΣ το γένος ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η γεννηµένη
στην ΑΘΗΝΑ και κάτοικος
ΑΧΑΡΝΩΝ παντρεύονται
στις 9 Σεπτεµβρίου, στον Ιερό Ναό ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΥΛΟΥ στην ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και της
ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ που γεννήθηκε στην
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η
ΑΛΕΦΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
του ΙΩΑΝΝΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΤΣΙΑΚΟΥ
που γεννήθηκε στον ΠΕΙΡΑΙΑ
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα γίνει
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
– ΑΡΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
και της ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ το
γένος ΝΙΚΟΛΑΟΥ γεννηµένος στην ΑΘΗΝΑ και κάτοικος ΑΧΑΡΝΩΝ και η ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και
της ΟΛΓΑΣ το γένος ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ γεννηµένη στην
ΑΘΗΝΑ και κάτοικος ΑΧΑΡΝΩΝ παντρεύονται στον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ που γεννήθηκε στο
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και
η ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΦΡΑΓΚΟΥ που
γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

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

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

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ(Νέο Κατάστηµα)

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:30 π.µ.,
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου.

ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φωτεινή
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ : Μαρία – Σπύρος , Χριστίνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Κατερίνα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κιλικίο του Ναού

Για άµεση ανάγνωση και ανταπόδοση - Μικρές αγγελίες και Ανακοινώσεις
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 82 τ.µ. κατάλληλος για
Γραφεία , Ιατρεία κλπ, στην Κεντρική Πλατεία Μενιδίου. Τηλ. 210
2402227 και 6932 313184. 6∆179
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.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα 35 τ.µ. άνετη , διαµπρές ,
φρεσκοβαµένη, στην ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. Τιµή 170 ευρώ,
Τηλ. 6978 058931. 4∆176
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
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 120 τ.µ. 1ου ορόφου, στο κέντρου του Μενιδίου, 4 δωµάτια, + σαλόνι + κουζίνα + 2 WC, και βεράντες γύρω –
γύρω. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.: 6985 931105 4∆171
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαµέρισµα 70 τ.µ. και κατάστηµα 45 τ.µ.
στο κέντρο του Μενιδίου . Τιµή ευκαιρίας . Τηλ.: 6985
931105 4∆171
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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
∆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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει µαθήµατα σε

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 16/07/2017 ΕΩΣ 30/07/2017
16/7/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Αγίου ∆ιονυσίου 4. ΤΗΛ. 210 2407559
17/7/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. ΤΗΛ. 210 2406400
18/7/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Φιλαδελφείας 64.
ΤΗΛ. 210 2467050
19/7/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λεωφ.∆ηµοκρατίας 222. ΤΗΛ. 210 2312615
20/7/2017 ΠΕΜΠΤΗ● ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Φιλαδελφείας 28. ΤΗΛ.210 2469146
21/7/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ● ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 2465432
22/7/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ηµ. ∆έδε 18. ΤΗΛ. 210 2467040
23/7/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λε-

ωφ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 210 2461015
24/7/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 210 2468746
25/7/2017 ΤΡΙΤΗ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ολυµπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 210 2476279
26/7/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θηβαίου
20. ΤΗΛ. 210 2468482
27/7/2017 ΠΕΜΠΤΗ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κύπρου
52-54. ΤΗΛ. 210 2400171
28/7/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ Λεωφ.
Θρακοµακεδόνων 10. ΤΗΛ. 210 2443437
29/7/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ∆ιαγόρα 30. ΤΗΛ.
210 2448558
30/7/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 154. ΤΗΛ. 210 2434055

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

R.I.SE. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΝΙΣΕΙΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

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

