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Στη Λεωφόρο Ιωνίας στο ύψος του 7ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, βρέθη-
κε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός προκειµένου να ενηµερωθεί 
για την εξέλιξη των εργασιών διάνοιξης 
της οδού. 
Στο συγκεκριµένο σηµείο, εδώ και πολ-
λά χρόνια, οικόπεδο ιδιώτη βρισκόταν 
εντός των ορίων χάραξης της οδού, µε 
αποτέλεσµα ο δρόµος να στενεύει και να 
δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα σε διερχόµενους πεζούς και οδηγούς.  
Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης του οικοπέδου, 
η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών προχώρησε στις εργασίες που απαι-
τούνται για τη διάνοιξη της οδού και τις αµέσως επόµενες ηµέρες το συγκεκρι-
µένο τµήµα της οδού θα δοθεί στην κυκλοφορία. 

Με µεγάλη επιτυχία, µεγαλοπρέ-
πεια και επισηµότητα παρουσία του 
Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, έγι-
ναν σήµερα το πρωί, Τετάρτη 7 
Μαρτίου, στα Άνω Λιόσια, τα εγκαί-
νια του ανακαινισµένου κτιρίου που 
παραχώρησε ο ∆ήµος Φυλής και ο 
∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς, για τη 
στέγαση της Υποδιεύθυνσης Ασφα-
λείας ∆υτικής Αττικής. Παράλληλα 
ο Χρήστος Παππούς παρέδωσε και 
τα οκτώ οχήµατα τύπου Τζιπ που δώρισε ο ∆ήµος Φυλής στην Ελλη-
νική Αστυνοµία µε σκοπό τη βελτίωση της αστυνόµευσης στην περι-
οχή. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράµµισε µε έµφαση πως «η ασφάλεια, εί-
ναι δικαίωµα, που αφορά ανεξαιρέτως όλους τους πολίτες και όχι µό-
νο αυτούς που κατοικούν σε «προνοµιακές» περιοχές». 

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ
ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ 
∆ΩΡΟ 7.000 ΕΥΡΩ  

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

Αν το 2019 είναι έτος δηµοτικών 
εκλογών, το 2018 θεωρείται 
έτος ζυµώσεων και παρασκη-

νιακών διαβουλεύσεων για τους διεκ-
δικητές του ∆ηµαρχιακού θώκου. 
Σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες 
πηγές έχουν φτάσει σε προχωρηµένο 
στάδιο οι συζητήσεις για τις τελικές 
αποφάσεις για την επιλογή υποψηφί-
ων δηµάρχων Αχαρνών αλλά και τη 
δηµιουργία νέων δηµοτικών παρατά-
ξεων. 

Ο χορός των υποψηφίων φαίνεται 
πως έχει ανοίξει για τα καλά και ήρθε η στιγµή να σας αποκαλύ-
ψουµε όλα τα ονόµατα που έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι. 

Η «Αχαρναϊκή»  κατέγραψε τόσο τους υποψήφιους που εί-
χαν κατέβει στις προηγούµενες δηµοτικές εκλογές όσο και τις 
νέες υποψηφιότητες που ακούγονται περισσότερο ή κινούνται, 
οργανώνονται, προετοιµάζουν  την  συµµετοχή των στις επικεί-
µενες  δηµοτικές  εκλογές. 

Γεγονός είναι πως οι υπάρχουσες ∆ηµοτικές παρατάξεις 
πλην της «Νέας ∆ύναµης» του Παναγώτη Γρηγοριάδη, δεν δη-
µοσιοποιούν τις κινήσεις των. 

Εν αντιθέσει µε τις νέες  υποψηφιό-
τητες, όπου οι δηµότες  τις αντιµετωπί-
ζουν θετικά  και  τους παροτρύνουν να 
βγουν µπροστά και να παλέψουν και να 
νικήσουν τα προβλήµατα της πόλης. 

Μια πόλη για όλους,  µε νόµους για 
όλους. 

Μια πόλη που θα εγγυάται την 
ασφάλεια των δηµοτών της. 

Μια πόλη που θα  αναδείξει την πο-
λιτιστική της κληρονοµιά, που θα αξιο-
ποιήσει  την µεγάλη ∆ηµοτική περιου-
σία.  

Μια  πόλη που  η ανάπτυξη της θα δηµιουργήσει  θέσεις ερ-
γασίας για χιλιάδες νέους της πόλης.  

Μια πόλη που θα γίνει πόλος έλξης  τουρισµού και αναψυ-
χής  στους πρόποδες της Πάρνηθας, για ολόκληρη τη Αττική. 

Το Σηµερινό ρεπορτάζ αποτελεί καταγραφή των κινήσεως 
και  διεργασιών που συντελούνται µέχρι σήµερα και  δεν περι-
έχει καµιά δέσµευση, αλλά µια αρχή για µια σειρά διεργασιών,  
για συνενώσεις και  συνεργασίες, που τελικά οι υποψηφιότη-
τες ενδεχοµένως να καταλήξουν στο ένα τρίτο του αναφεροµέ-
νου αριθµού υποψηφίων.

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 7

Παναγιωτης Γρηγοριάδης
Καταστροφική για το ∆ήµο Αχαρνών η εξέλιξη 
της αποµάκρυνσης  του καζίνο της Πάρνηθας

Μάριος Γελαδάκης : Απόφοιτος  Θεολογικής 
Σχολής   Πανεπιστηµίου Αθηνών

Η πολιτική αρετή ποιοτικός οδοδείκτης 
για την δηµιουργία µιας υγιούς κοινωνίας

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 8

Το ρέµα της Εσχατιάς απειλεί να «καταπιεί» σπίτια και δρόµους στο 
Μενίδι και να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Οι πρόσφατες πληµ-
µύρες στην περιοχή «έφαγαν» τα πλαϊνά του ρέµατος, πλησιάζοντας 
επικίνδυνα τα θεµέλια των σπιτιών, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται και ντό-
µινο καταρρεύσεων. Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι και φορείς, το ρέ-
µα της Εσχατιάς πρέπει άµεσα να διευθετηθεί για να µην καταρρεύ-
σουν σπίτια, δρόµοι και θρηνήσουµε θύµατα. 
Ρεπορτάζ: Γιάννης Σωτηρόπουλος. Εικόνα: Αλέξανδρος Καρούζος

Αλέξης Τσίπρας και Χρήστος Παππούς 
εγκαινίασαν το νέο κτίριο της ΕΛ.ΑΣ. 

Dr ANTONY king

Εργασίες διάνοιξης στη Λεωφόρο Ιωνίας 

Συνέχεια ρεπορτάζ  σελ. 5

Το ρέµα  της  εσχατιάς  απειλεί  
να «καταπιεί» σπίτια και δρόµους

ΕΙ∆ΗΣΗ – «ΒΟΜΒΑ»: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ STAR ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ

ΤΑ 15  ΟΝΟΜΑΤΑ  ΠΟΥ  «ΠΑΙΖΟΥΝ»  ΓΙΑ   
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   ∆ΗΜΑΡΧΟΙ  ΑΧΑΡΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΣΕΛ. 6
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος 8ο  

Αρ. Σήµατος: 209698/2863/18-05-2011
Τιµή: 0,50 λεπτά  

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 l Αχαρνές l Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 l ∆ΟΥ: ΚΓ Αθηνών

Fax: 210 8623644 l Τηλ.: 210 2445658 - 697 2426684
E-mail: acharnaiki@gmail.com και nioras@gmail.com   

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ∆ιευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύµβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας l Τηλ.: 697 2426684

Συντακτική οµάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας
∆ιαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 

Φιλική συµµετοχή: Νίκος Παπαζίσιµος, Νίκος Κακογιάννης, Χάρης ∆ηµούτσος  
∆ηµιουργικό: Γιάννης Νιώρας  

Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 
Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου l Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, 
µε απλή αναφορά πηγής. Άρθρα και Επιστολές δηµοσιεύονται µόνο ενυπόγραφα, 

τα  οποία εκφράζουν µόνο την άποψη του γράφοντος. 
Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Η προβολή προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωµή µετά από ειδική συµφωνία.
∆ωρεάν µόνο οι σύντοµες ειδήσεις.

Ετήσιες Συνδροµές: 
Ιδιώτες: 30 € l Σύλλογοι: 50 € l ∆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

Για όσους καταλαβαίνουν πως λειτουργεί η ζωή µας, το δίκαιο είναι 
του ισχυρού. Ισχυροί σήµερα στον κόσµο είναι οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η 

Κίνα στην άπω ανατολή. Εµείς συµβαίνει να είµαστε στο µέο ΗΠΑ και Ρωσί-
ας. Εφόσον η Ρωσία αγκαλιάζει, την Τουρκία για οικονοµικούς λόγους, εµείς 
αναγκαστικά πρέπει να ζητήσουµε την συµπαράσταση των ΗΠΑ, πράγµα που 
κοστίζει ακριβά για τις δυνατότητες µας, Τίποτε δεν χαρίζεται σ’ αυτήν την ζωή. 
Σου δίνω, τι παίρνω; 

Μπούµεραγκ είναι ένα παιγνίδι που παίζουν τα παιδιά των ιθαγε-
νών της Αυστραλίας των Αβορίγινων. Είναι µια ξύλινη κατασκευή 

σε σχήµα V- βε. Όταν το πετάξουν κάνει την πορεία του και επιστρέφει 
στο ίδιο σηµείο. Τα παιδιά πηδάνε και το πιάνουν στον αέρα. Το βρώµι-
κο 1989 έγινε µπούµερανγκ για την κυβέρνηση  Κων/νου Μητσοτάκη.  
Το βρώµικο 2018 θα γίνει  µπούµερανγκ για το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ.  Τον 
µουντζούρη θα τον φάµε εµείς το ποίµνιο.

«Κλέψε για να φας και άρπαξε να έχεις» λέει ο 
λαός µας. Το πρόβληµα για όποια κυβέρνηση, 

δεν είναι το πώς θα βρει τον κλέφτη, αλλά πως θα επι-
στρέψει το χρήµα, ο πολιτικός και οι παρατρεχάµενοι 
του. ∆άνεια κοµµάτων, εξοπλιστικό, SIMENS, 
NOVARTIS  και τόσα άλλα. Εάν περιµένουµε από την 
θεία δίκη, αυτή θα υποστηρίξει τα ανήψια.

Όταν πρόκειται για δοσοληψίες µικροπο-
σών όπως κάνουµε εµείς οι απλοϊκοί άν-

θρωποι, τότε µετράει το ήθος, η τιµιότητα, η εµπο-
ρική πίστη, το άϋλο κεφάλαιο, η µπέσα. Όταν πρό-
κειται για πολλά δις, έννοµα ή µαύρα, τότε ισχύει, ο θάνατος σου  η ζωή 
µου. Μεγάλος δεν είναι ο άρπαγας, γιατί τέτοιοι είµαστε όλοι. Αλλά αυ-
τός που έχει την δύναµη να χαρίζει. ∆υστυχώς χαρίζουµε συνήθως, για 
άφεση αµαρτιών. 

Ο ∆ον κυρ Φώτης στο Άµυνας, θα µαζέψει όλους της εξ αναβολής, των 
ειδικών παθήσεων  και τους ανθρώπους της ψυχαγωγίας και εξαγο-

ράς. Ο Γιωργάκης, ο Σταύρος, ο Καρανίκας θα µαζέψουν όλους όσους φου-
µάρουν φούντα. Η παραγωγή αυξάνεται, όσο αυξάνεται η ζήτηση.Ο κυρ Γιάν-
νης της Θεσσαλονίκης µαζεύει όλους τους αµφιφυλόφιλους και τράνς. Άλ-

λωστε, τι Λωζάνη, τι Κοζάνη. Τι Σκόπια, τι Θεσσαλονίκη, κοντά είναι. Είµαστε 
µια ωραία ατµόσφαιρα. Τα πάντα είναι ατµός. Θρασύβουλος – Βέγγος.

Όταν η χώρα µας κλείσει την συµφωνία για την αναβάθµιση των 
αεροσκαφών F16, και παραγγείλει όσα µπορεί  F35,  τότε το Αµε-

ρικανικό  αεροπλανοφόρο και 2-3 αντιτορπιλικά του έκτου στόλου, θα 
πάνε στην Κύπρο και θα πουν στους Τούρκους. Παιδιά αρκετά, τώρα µα-
ζευτείτε. Συνήθως έτσι γίνεται. Το καλό πράγµα, αργεί να γίνει. Το πρό-
βληµα είναι, που θα βρεθούν τα λεφτά. Τι άλλο να πουλήσει η όποια 
κυβέρνηση µας.

Όπως λέγει και ο κύριος Λεβέντης, όποιος έχει νύχια ξύνεται. Αλλιώς 
θα τον φάει η φαγούρα. Για ποιον λόγο η Γερµανία, η Γαλλία. Η Ιτα-

λία, να ανοίξει τον πόλεµο µε την Τουρκία. Το πρόβληµα το έχουµε εµείς και 
σωστό είναι να ενισχύσουµε την θωράκιση µας. Όλα τα άλλα είναι φλυαρί-
ες χωρίς ουσία.

Λέµε ότι ένας συµπολίτης µας είναι υποψια-
σµένος, όταν ψάχνει πίσω από τα συµβάντα, 

τα γεγονότα ∆ηλαδή τα αίτια, τον ηθικό  αυτουρ-
γό και τον δόλιο σκοπό του. Αυτοί οι άνθρωποι 
είναι χρήσιµοι,  γιατί  ψάχνουν την ουσία, πίσω 
από την επιφάνεια. Είναι αυτό που λένε τα πρωτό-
πειρα κορίτσια. Άλλο µούδειξες και άλλο µου 
έβαλες.

Η πολιτική χρειάζεται έντιµους ανθρώπους, όχι 
όµως και αγαθοβιόληδες. Χρειάζονται κατάλ-

ληλοι ελιγµοί στον κατάλληλο χρόνο. Η εκ των 
υστέρων παραδοχή λαθών, θα έχει δηµιουργήσει ήδη, ανήκεστη και διαρ-
κεί βλάβη. ∆εν πρέπει να βλέπουµε µόνο το τώρα,  αλλά  να αναλογιζόµα-
στε τις συνέπειες του αύριο.

Εγώ µε τους γονείς µου είχα τριάντα χρόνια διαφορά εµπειριών. 
Την ίδια διαφορά έχουν τα παιδιά µου. ∆εδοµένου ότι η πείρα εί-

ναι ο δάσκαλος, η γνώση, η σοφία, τα παιδιά µας πρέπει να αντλούν από 
την δική µας εµπειρία. Το παρήγορο είναι ότι στην πλειονότητα οι νέοι 
µας έντιµα θέλουν να καλυτερεύσουν την ζωή. ∆εν είναι όµως εύκολο 
γιατί τους λείπει η επαρκής εµπειρία.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Εάν είστε ο διευθυντής της 
NOVARTIS στην Ελλάδα και τα 

µεγάλα αφεντικά σας έλεγαν. Θα µιλή-
σεις; Ή προτιµάς ένα δύο εκατοµµύρια ευ-
ρώ σε κάποια εταιρεία σου στο εξωτερι-
κό. Η άλλη λύση είναι να σου στείλουµε 
ένα Αλβανό φύλακα. Εσείς ποια λύση θα 
προτιµούσατε; 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα αδέ-
σποτα ζώα συντροφιάς, σε σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών.  Η ενη-
µέρωση στους µαθητές γίνεται από στελέχη και υπαλλήλους της 

∆ιεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του ∆ή-
µου Αχαρνών, όπου οι µαθητές πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για τη διαχείριση και φρο-
ντίδα των ζώων συντροφιάς. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης  Γονέων Αχαρνών, κα-
λεί τους Αντιπροσώπους στην Ένωση και τα µέλη Συλλόγων 
Γονέων  σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποι-

ηθεί την Τετάρτη 21/3/2018 και ώρα 7µ.µ. στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων του 7ου Λυκείου Αχαρνών (Λιοσίων 44). Αν δεν υπάρξει απαρ-
τία θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την Τετάρτη  28/3/2018 και  ώρα 
7 µ.µ.

Το Τοπικό Συµβούλιο Παραβατικότητας & Εγκληµατικότητας – 
Κοινωνικής Παρέµβασης του ∆ήµου Αχαρνών, διαµαρτυρόµε-
νο για άλλη µια φορά, έστειλε επιστολή προς τα αρµόδια Υπουρ-

γεία µε τις προτάσεις των ∆ηµοτών.
Γνωστοί καλλιτέχνες πελάτες του κυκλώµατος που πλάσαρε 
κοκαΐνη – Συλλήψεις σε Μενίδι, Πετράλωνα, Καλλιθέα. Πανι-
κό έχει προκαλέσει στους καλλιτεχνικούς κύκλους η εξάρ-

θρωση σπείρας που πλάσαρε ναρκωτικά σε νυχτερινά κέντρα της 
Αθήνας. Σύµφωνα µε την Espresso, τα κινητά τηλέφωνα των µελών 
της σπείρας «µίλησαν» αποκαλύπτωντας ότι µεταξύ των πελατών 
ήταν και γνωστοί καλλιτέχνες.

Τα µέλη της σπείρας συνελήφθησαν έπειτα από συντονισµένες 
επιχειρήσεις που έγιναν ταυτόχρονα στα Πετράλωνα, την Καλλι-
θέα και στο Μενίδι. 
Από τις 11 Μαρτίου 2018,  58 νέες κατηγορίες επιχειρήσεων 
υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωµές µέσω χρεωστι-
κών και πιστωτικών καρτών,  µε βάση την  εγκύκλιο της Γε-

νικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. 
Όσες από τις επιχειρήσεις αυτών των κατηγοριών είναι νεοσύστα-
τες, δηλαδή έχουν προβεί σε  έναρξη δραστηριότητας από τις 11 
Φεβρουαρίου 2018 έως τις 11 Μαρτίου 2018, έχουν περιθώριο να 
συµµορφωθούν εντός ενός µηνός και συγκεκριµένα µέχρι τις 11 
Απριλίου 2018.Οι επιχειρήσεις δε, που θα προβούν σε έναρξη δρα-
στηριότητας ή σχετική µεταβολή δραστηριότητας µετά την 11η 
Μαρτίου 2018 έχουν προθεσµία συµµόρφωσης εντός µηνός από 
την έναρξη ή τη µεταβολή.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Εργαζοµένων ∆ήµου Αχαρνών πραγ-
µατοποίησε στις 21/2/2018 Γενική Συνέλευση για την ενηµέρω-
ση των µελών του (δικαστικές αγωγές, ψήφιση προϋπολογι-

σµού του Σωµατείου, παροχές εργαζοµένων, νοµική προστασία των 
µελών του κ.α.) καθώς και την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την 
διεξαγωγή εκλογών και την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Συνέδριο 
της ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Στη Γενική Συνέλευση του Σωµατείου µας παραβρέθηκε 
για πρώτη φορά ο Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ κ. Νίκος Τρά-
κας καθώς και το µέλος της εκτελεστικής επιτροπής κ. Νί-

κος Κρέτσης.
17ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ : Εργασίες αντικατάστα-
σης πλακιδίων στις τουαλέτες του σχολείου λόγω φθοράς τους 
και για λόγους υγιεινής, µε παράλληλο υδραυλικό έλεγχο και 

επισκευή στις αποχετεύσεις, επισκευή στη τοιχοποιία, αντικατάσταση 
σε πόρτες και βαφή. Οι εργασίες συνεχίζονται.  Ο κύριος στόχος όλων 
µας πέρα από την οµαλή λειτουργία των σχολικών µονάδων είναι η 
ασφάλεια και ακεραιότητα των µαθητών µας.

Επίκαιρη δήλωση  Οδυσσέα Καµπόλη : ΛΑΘΟΣ Η ΣΧΕ∆Ι-
ΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΙ Η 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) 

Επειδή ο ∆ιοικητής της ΑΑ∆Ε κ. Γ. Πιτσιλής ανέφερε ότι «µε γνώ-
µονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, έχουµε ξεκινήσει το 
διάλογο για τη συγχώνευση ορισµένων ∆ΟΥ ιδίως στο λεκανο-
πέδιο της Αττικής….». Επειδή για τα αποτελέσµατα αυτού του δι-
αλόγου ή αυτής της διαβούλευσης ουδέποτε ενηµερωθήκαµε. 
Επειδή ο ∆ήµος Αχαρνών έχει διπλάσιο πληθυσµό από το ∆ήµο 
Αγίων Αναργύρων. Επειδή ο ∆ήµος Αχαρνών έχει δεκαεξαπλά-
σια έκταση από το ∆ήµο Αγίων Αναργύρων. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟ 
ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΝΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ/Ε∆ΡΕΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ;;; Υπάρχουν και άλλα ερωτήµατα (και νοµικής φύσεως) για 
τα οποία θα επανέλθω.

Τον Απολογισµό Πεπραγµένων του 2017, της Π.Ε.Α.Α. κατέθε-
σε χ ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου σε ειδική συνεδρί-
αση του Περιφερειακού Συµβουλίου. Στην ειδική συνεδρίαση 

του Περιφερειακού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 22-2-
2018 ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου κα-
τέθεσε τον Απολογισµό Πεπραγµένων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής.

Στη συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου  2018 του Περιφε-
ρειακού Συµβουλίου Αττικής, εγκρίθηκε η σύναψη Προ-
γραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 

του ∆ήµου Αχαρνών για την εκπόνηση «Μελέτης ολοκληρωµέ-
νης παρέµβασης στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Αχαρνών», συνολι-
κού προϋπολογισµού 232.063,52 ευρώ. 

Το Τοµεακό Συµβούλιο Μενιδίου - Φυλής της ΚΝΕ θα ξεδιπλώ-
σει το επόµενο διάστηµα µια πλούσια δραστηριότητα µε σκο-
πό να έρθει σε επαφή µε ακόµα περισσότερους νέους και νέες 

της περιοχής. Κορύφωση όλης αυτής της δραστηριότητας θα είναι το 
Μαθητικό Φεστιβάλ που θα πραγµατοποιηθεί στις 30 Μάρτη στο ∆η-
µαρχείο Αχαρνών και θα είναι αφιερωµένο στον κοµµουνιστή ήρωα 
Νίκο Μπελογιάννη, µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, καθώς εκείνη την ηµέρα 
συµπληρώνονται 66 χρόνια από την εκτέλεσή του.

Ο µόλις 31 ετών Γιάννης Σµέρος αναδείχθηκε νέος αντιπρό-
εδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής και µάλιστα 
µε µεγάλη πλειοψηφία, αφού έλαβε 70 ψήφους σε σύνολο 

83 παρόντων περιφερειακών συµβούλων. Ο Γιάννης Σµέρος, εί-
ναι περιφερειακός σύµβουλος Ανατολικής Αττικής και το νεότερο 
µέλος προεδρείου. Προτάθηκε από την παράταξη «Αττική» του 
Γιάννη Σγουρού, ωστόσο έλαβε ευρεία υποστήριξη από το σύνο-
λο σχεδόν της αντιπολίτευσης

∆ωρεάν αιµοληψίες στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών
Η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.) ανακοινώνει την συνερ-
γασία της µε γνωστό διαγνωστικό κέντρο, ώστε να προσφέρει δω-
ρεάν αιµοληψίες για διαγνωστικές εξετάσεις στους χώρους των ΚΑ-
ΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών.
Τα µέλη των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών, έχουν τη δυνατότητα, 
χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση, να πραγµατοποι-
ούν τις µικροβιολογικές εξετάσεις που τους έχει συνταγογραφήσει 
ο γιατρός τους, στο ιατρείο του πλησιέστερου ΚΑΠΗ και από τον 
ίδιο χώρο να παραλαµβάνουν τις απαντήσεις τους.
Το σχετικό πρόγραµµα µε τις ηµέρες και ώρες που θα πραγµατο-
ποιούνται οι αιµοληψίες, θα ανακοινώνεται στα κατά τόπους ΚΑ-
ΠΗ.
Για πληροφορίες και ραντεβού τα µέλη θα πρέπει να απευθύνο-
νται στο ΚΑΠΗ που ανήκουν:
• 1ο ΚΑΠΗ: 210-2402456
• 2ο ΚΑΠΗ: 210-2449320
• 3ο ΚΑΠΗ: 211-1821740
• 4ο ΚΑΠΗ: 210-2320874
http://www.difa.gr/?p=1370



3Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων
Πάνω από 50 χρόνια µαζί σας...

Αναζητήστε τα προϊόντα µας, σε όλη την Ελλάδα µε το σήµα γνησιότητας
Εργοστάσιο/Showroom: Σούδας 11 - Αχαρνές - Τ.Κ. 13679

Τηλ.: 210 2465043, 210 2468004, Φαξ.: 210 2460579
E-mail: info@tzikas.com.gr, www.tzikas.com.gr

Ο κατήφορος µας  βρίσκει  µε  σπασµένα φρένα…

Η αποχώρηση των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών φέρνει
ανεργία και διώχνει την ανάπτυξη µιας περιοχής

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: «ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙ∆Α»

Οι ∆ηµότες των Αχαρνών χρειάζονται µία πόλη 
αντίστοιχη των προσδοκιών τους, κανείς δεν 
έχει το δικαίωµα να αδιαφορεί για αυτούς. Με-

τά την εγκληµατικότητα ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα 
έρχεται να ταλαιπωρήσει την καθηµερινότητά τους. 
∆υστυχώς, οι ∆ηµόσιες υπηρεσίες αποχω-
ρούν η µία µετά την άλλη από µία τόσο µε-
γάλη πόλη όπως η δική µας, µε 80.000 ΑΦΜ, 
βιοτεχνίες και επιχειρήσεις. Σε µερικά χρόνια 
θα είναι παράλογο να ζητάµε νέες επενδύ-
σεις-επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στην πε-
ριοχή µας µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η 
ανεργία σε µία περιοχή µε ήδη αυξηµένη 
ανεργία. Πρώτα ο ΕΟΠΥΥ, µετά η ∆ΕΗ και 
τώρα η Εφορία η οποία συγχωνεύεται µε αυ-
τή των Αγίων Αναργύρων. 

∆υστυχώς κάποιοι σχεδιάζουν το µέλλον της πόλης 
µας εν αγνοία µας, µετατρέποντας µας σε απλούς παρατη-
ρητές. Θα πρέπει να σταθούµε όλοι µας στο ύψος των πε-
ριστάσεων. Οι συνθήκες απαιτούν άµεση σύγκληση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου θέτοντας σε πρώτο ζήτηµα την 

αποµόνωση και την απαξίωση των Αχαρνών, απαιτώντας 
παράλληλα από την πολιτεία να µη µας αντιµετωπίζει σαν 
πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

∆εν είναι µόνο οι δηµόσιες υπηρεσίες αλλά και το κα-
ζίνο… Πάρα πολλές φορές επισήµανα ότι δεν είναι µακριά 

η αποχώρηση του καζίνου της Πάρνηθας, δυ-
στυχώς η επιβεβαίωση δεν άργησε να έρθει µε 
το ιστορικό καζίνο της Πάρνηθας λίαν συντό-
µως να µετακοµίζει στα βόρεια προάστια. Μετά 
το παρατηρητήριο τώρα τα έσοδα του ∆ήµου 
εκµηδενίζονται.  Οι Αχαρνές οδεύουν µε µαθη-
µατική ακρίβεια στην ερήµωση.

Αν υπήρχε ένα σχέδιο για τον ∆ήµο Αχαρ-
νών όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί, ένα σχέδιο 
που να προστατεύει την καθηµερινότητα του 
∆ηµότη και όχι το γάντζωµα σε µία καρέκλα 

απλά περιµένοντας να κυλήσει ο χρόνος. 

Σπύρος Βρεττός
Καθηγητής-Φυσικός

Επικεφαλής «ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα»

Μανώλης  Μανιδάκης 
Αποχώρησε µε ένα µεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» 
στους ευεργέτες του Συλλόγου Κρητών 
Αχαρνών ο επί 26 συναπτά έτη  Πρόεδρος  
Σε κλίµα βαθειάς συγκίνησης αποχαιρέτισε τον Σύλ-
λογο Κρητών Αχαρνών, ο επί 26 συναπτά έτη Πρόε-
δρος Μανώλης Μανιδάκης. 
Ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αχαρ-
νών Μανώλης Μανιδάκης,  την Κυριακή 4 Φεβρου-
αρίου 2018,  κατά την εκλογοαπολογιστική συνέλευ-
ση του Συλλόγου έκανε τον δικό του απολογισµό για 
την πολυετή πετυχηµένη θητεία του, διαβάζοντας 5 
χειρόγραφες σελίδες που µέσα τους πε-
ριείχαν όχι µόνο ένα σηµαντικό κοµµά-
τι της ιστορίας του Συλλόγου µα… και 
«πρόσωπα και πράγµατα!»
Πρωτοεξελέγει  παµψηφεί  στις εκλογές 
του Συλλόγου το 1992, εξαγγέλοντας  
την δηµιουργία ιδιόκτητης στέγης Κρη-
τών. Επιτεύχθη  µέσα  στα επόµενα τρία 
χρόνια µε την βοήθεια του συµπολίτης 
µας βουλευτή Ντίνου Βρεττού και του εκ 
Κρήτης  βουλευτή Σαρρή, ο οποίος δώρισε την αρχι-
τεκτονική µελέτη. Για την ανέγερση του τον εµπιστεύ-
θηκαν δωρητές που δεν ξέχασε ποτέ. Στην 26ετή θη-
τεία του, ίδρυσε τµήµατα χορευτικών, µουσικών ορ-
γάνων, θέσπισε ετήσιες εκδηλώσεις, µε κορυφαία την 
λειτουργία Τράπεζας αίµατος και πολλά άλλα. Παρα-
µένει κοντά στο σύλλογο,  ως επίτιµος Πρόεδρος. 
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Μακάρι να βρεθεί και εδώ ένας 
ΤΡΑΜΠ λένε πολλοί   Έλληνες…
Πολλά λένε για το Πρόεδρο των 
Ηνωµένων Πολιτειών και για τις πο-
λιτικές του δράσεις αλλά και για τις 
πολιτικές του εκφράσεις που χρησι-
µοποιεί. Αυτό που δεν καταλαβαί-
νουν  οι περισσότεροι είναι ότι ο 
ΤΡΑΜΠ δεν ακολουθεί την πολιτική 
ορθότητα που ακολουθούν συνή-
θως οι πολιτικοί. 
Ο λόγος είναι πολύ απλός και αυτός 
είναι ότι ο Ντόναλντ Τράµπ, δεν είναι 
καθόλου πολιτικός αλλά ένας επιχει-
ρηµατίας ο οποίος έγινε  Πρόεδρος µε 
την στήριξη του Ρεπουµπλικανού 
κόµµατος. Όλοι αυτοί οι  άνθρωποι 
που παρεξηγούνται από τις µη πολιτι-
κά ορθές ατάκες του Τράµπ,  θα πρέ-
πει να καταλάβουν ότι οι πολιτικά ορ-
θά λογικές  οδήγησαν τον κόσµο στα 
πρόθυρα του πολέµου µεταξύ ΗΠΑ 
και Ρωσίας επί προεδρίας Οµπάµα.
Χίλιες φορές το τιµόνι µιας υπερδύνα-
µης  να το κρατάει κάποιος που µιλά-
ει θα έλεγε κανείς µε καθηµερινές λέ-
ξεις αρκεί να κάνει σωστή δουλειά, 
παρά το τιµόνι να το κρατάει κάποιος  
ο οποίος στα λόγια «κλαίει» για τα αν-
θρώπινα δικαιώµατα αλλά που στην 
πράξη δίνει την άδεια για δολοφονίες.  
Σε τι άλλο  διαφέρει ο Τράµπ από τους  
υπόλοιπους «ηγέτες»; ∆ιαφέρει στο 

ότι έχει κάνει πράξη τα λόγια του. Για 
παράδειγµα προεκλογικά είχε πει ότι 
θα µειώσει την φορολογία και την µεί-
ωσε. Είχε πει ότι θα βάλει σε πρώτο 
πλάνο την χώρα του και την έβαλε. Εί-
χε πει ότι θα ανοίξουν οι «δουλειές» 
και άνοιξαν µε τις πολιτικές που ακο-
λουθεί.
Λοιπόν καλά και όµορφα τα λόγια 
των διαφόρων πολιτικών αλλά στην 
πράξη  γίνεται τίποτα που να είναι 
προς το συµφέρον του λαού; Ας µην 
γελιόµαστε  όλα τα παραπάνω µε την 
πολιτική ορθότητα αγγίζουν και την 
χώρα µας σε υπέρτατο βαθµό όπως 
όλοι και όλες γνωρίζουµε. 
∆είτε την ρητορική του Τράµπ. :  Νο-
µίζω ότι είναι κατανοητά τα παραπάνω 
και δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο 
Τράµπ θα συνεχίσει να µας «τραβάει» 
την προσοχή µε τις εκρηκτικές του 
οµιλίες αλλά και τις εκρηκτικές του  κι-
νήσεις, οι οποίες µας ενδιαφέρουν 
άµεσα λόγω του ότι  είµαστε δορυφό-
ρος των ΗΠΑ.
∆είτε την ρητορική του Οµπάµα: Τα 
λέει πολύ ωραία και εκλεπτυσµένα 
αλλά είναι  αυτό που λένε «µην σε ξε-
γελάσει η εξωτερική εµφάνιση». 
Γι’ αυτό πολλοί Έλληνες λένε:   Μακά-
ρι να βρεθεί και εδώ ένας Τράµπ.  

Η µετακίνηση µε λεωφορεία στο δήµο µας είναι 
µια απολαυστική εµπειρία ή αναγκαίο κακό;  (Μέρος 1ο)
Η µετακίνηση µε λεωφορείο επιλέγεται από τον καθένα, για 
διαφορετικούς λόγους. Ενδεχοµένως λόγω έλλειψης αυτο-
κινήτου ή λόγω έλλειψης των χρηµάτων, που θα επέτρεπαν 
την µετακίνηση µε αυτοκίνητο. Ίσως επειδή µπορεί να αξιο-
ποιήσει το χρόνο της διαδροµής εποικοδοµητικά, για εργα-
σία, ξεκούραση ή ενασχόληση µε κάποιο χόµπυ. Ίσως για πε-
ριβαλλοντικούς λόγους, όπως µείωση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης. Πιθανόν, ακόµα, γιατί δεν γνωρίζει τη διαδροµή 
προς τον προορισµό του, οπότε προτιµά να τον µεταφέρει κά-
ποιος άλλος, αλλά δεν υπάρχει κάποιο άλλο µέσο µαζικής 
µεταφοράς. Οι αιτίες µπορεί να είναι πολλαπλές.
Η δυνατότητα µετακίνησης , µε µέσα µαζικής µεταφοράς ειδικά 
στον αστικό χώρο, όπου η ανάγκη µετακίνησης σε µεγάλες απο-
στάσεις, είναι για πολλούς ανθρώπους καθηµερινή, αποτελεί και 
ένα από τα βασικά κριτήρια ποιότητας ζωής, υποδοµών και πα-
ροχών σε ένα δήµο.
Το καλό δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, θεωρείται ένα βα-
σικό κριτήριο ανάπτυξης και προόδου µια πόλης και µιας χώρας. 
Στην εποχή µας, αυτό γίνεται ακόµα πιο σηµαντικό, εφόσον οι πε-
ριβαλλοντικές συνθήκες,  που επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής, 
επιβάλλουν αλλαγές στον καθηµερινό τρόπο ζωής, όπως για πα-
ράδειγµα, λιγότερα Ι.Χ. αυτοκίνητα στους δρόµους των αστικών 
κέντρων και φυσικά προϋποθέτουν όλες τις υποδοµές, που θα 
υποστηρίζουν τέτοιες αλλαγές.
Θα αναφερθώ σε κάποια από τα στοιχεία, τα οποία καθορίζουν 
αν η επιλογή των λεωφορείων, ως µεταφορικών µέσων, είναι 
µια ικανοποιητική εµπειρία
• Η συχνότητα της υπηρεσίας και η σωστή εκτέλεση των δροµο-

λογίων,
• Η παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, µε τρόπο 
που είναι κατανοητός από όλους, ένα µέγεθος δικτύου, που να 
είναι αντίστοιχο του εκάστοτε δήµου και του πληθυσµού,
• Η εύκολη προσβασιµότητα στις στάσεις,
• Εύκολη πρόσβαση στην αγορά εισιτηρίων, φυσική και ηλε-
κτρονική και ειδικές τιµές για ευάλωτες οµάδες,
• Η συµπεριφορά του προσωπικού,
• Η σωστή επεξεργασία και διαχείριση των παραπόνων.

Υπάρχουν και  τα στοιχεία που προκύπτουν από τους φυσικούς 
ή/και τεχνητούς παράγοντες, όπως:
• η καθαριότητα των υποδοµών και των λεωφορείων,
• η ασφάλεια που παρέχεται εντός των οχηµάτων, 
• η ασφάλεια που παρέχεται στην αφετηρία, στις στάσεις και στον 
περιβάλλοντα χώρο,
• οι συνθήκες που επικρατούν στην αφετηρία, στις στάσεις, στα 
λεωφορεία και στον περιβάλλοντα χώρο,
• η κατάσταση των πινάκων, όπου αναγράφονται οι πληροφο-
ρίες. 
Το δίκτυο των λεωφορείων ενός δήµου, είναι απαραίτητο να δι-
ευκολύνει την µετάβαση σε όσα περισσότερα από τα υπόλοιπα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εντός κι εκτός δήµου και φυσικά να 
ενώνει το δήµο µε όσο περισσότερους άλλους δήµους.  Επιπλέ-
ον όσο λιγότερες είναι οι δηµόσιες και άλλες υπηρεσίες στο δή-
µο, τόσο πιο εύκολη πρέπει να είναι η πρόσβαση των δηµοτών, 
µέσω του δικτύου, στις υπηρεσίες αυτές που βρίσκονται εκτός 
δήµου, άρα τόσο πιο εξελιγµένο πρέπει να είναι το δίκτυο.

Η  «Ποιότητα Ζωής», στην ζωή µας!
 Από την Λίνα Παρασκευοπούλου: Περιβαλλοντικός ψυχολόγος MSc -

µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΟΥ 

∆ύσκολες εποχές, παράξενες
∆ύσκολες εποχές, παράξενες! Οι πόλεις παραδίδονται σε αναρχοτέτοιους, η 
οικονοµία ακµάζει στα λόγια και στερεύει στις τσέπες, η ανοµία κυριαρχεί, τα 
σκάνδαλα δίνουν και παίρνουν κλπ.
«Από που να το πιάσεις και που να το αφήσεις;» ∆υστυχώς η Ελλάδα του σήµερα 
µας απογοητεύει. Ευτυχώς που υπάρχει ο ήλιος και η θάλασσα κι εκεί που πάµε 
να να πάθουµε κατάθλιψη και νευρικό κλονισµό µε όσα ζούµε, εκεί παίρνουµε 
ανάσες για να συνεχίσουµε.
Πόσο,όµως, να συνεχίσεις όταν ζεις σε µια κοινωνία όπου οι «µπαχαλάκηδες» µπο-
ρούν να τροµοκρατούν, να εκφοβίσουν και να κα-
ταστρέφουν; Πως γίνεται σ’ ένα ευνονούµενο κρά-
τος να γίνονται αποδεκτές συµπεριφορές εκτός ορί-
ων; Και γιατί οι «µπαχαλάκηδες» δεν καταστρέφουν 
τις δικές τους περιουσίες για να αντισταθούν στην 
κρατική εξουσία;
Στην πραγµατικότητα αυτός που υποφέρει, πάντοτε, 
από τις άνοµες πράξεις δεν είναι άλλος από τον µε-
ροκαµατιάρη και τον επιχειρηµατία.
Αυτοί βλέπουν την περιουσία τους να καταστρέφε-
ται σε µια νύχτα. Τους δρόµους να κλείνουν  και οι 
ενδιαφερόµενοι πελάτες να µειώνονται. Αυτοί πλη-
ρώνουν ακριβά «το µάρµαρο» της αποκατάστασης 
των ζηµιών και στη συνέχεια πληρώνουν τους φό-
ρους, τους τόκους κλπ
∆υστυχώς αν δεν γίνει κάτι άµεσα, αυτή η νοσηρή 
κατάσταση θα εγκατασταθεί µόνιµα στην κοινωνία. 
Γι’ αυτό είναι ανάγκη, ως κοινωνία και πολιτικό σύστηµα, να αλλάξουµε στάση απέ-
ναντι σε αυτά τα φαινόµενα πριν να είναι αργά... και ο µόνος τρόπος είναι η Αστυ-
νοµία να κάνει αυτό που πρέπει προκειµένου να προστατεύσει τους έρηµους πο-
λίτες αυτής της χώρας!
Είναι καιρός να κάνουµε κι εµείς οι πολίτες κάτι, πριν απορροφηθεί και η ίδια η κοι-
νωνία µας, από µια άλλη διαφορετική, ασύδοτη και εγκληµατική που χτίζεται µε 
σταθερά βήµατα...

Ἡ σύγχρονη μορφή συρράξεων ὀνομάζεται ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ. Αὐτός μπορεῖ νά εἶναι οἰκονομικός, ἠλεκτρο-
νικός (μέ χάκερς), προπαγάνδα, ἀποχαύνωση τοῦ λαοῦ 
μέ ἄρτο καί θεάματα (σήριαλ), μείωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονή-
ματος μέσω ἀντεθνικῆς παιδείας, ἐπίπλαστες ἀγαπολο-
γίες καί «φιλανθρωπίες», τρομοκρατία, ἀπειλές, τραμπου-
κισμοί,  κ.ἄ. Μπορεῖ δέ νά περιλαμβάνει καί συμβατικές 
συγκρούσεις, μπορεῖ καί ὄχι. Ἔτσι εἶναι δυνατόν ὄχι μό-
νον νά κερδιθοῦν μάχες ἀλλά νά ἐξολοθρευθεῖ ἕνας λαός 
χωρίς νά πέσει οὔτε ντουφεκιά. Ἕνα πλεονέκτημα αὐτῆς 
τῆς μορφῆς πολέμου εἶναι ὅ,τι ὁ ἐχθρός μπορεῖ νά μήν 
φαίνεται καθόλου, ὁπότε δέν ἔχει καί εὐθύνη. Ὁ π. πρω-
θυπουργός Τουρκούτ Ὀζάλ εἶχε δηλώσει: «Δέν χρειάζεται 
νά πολεμήσουμε τούς Ἕλληνες, ἀρκεῖ νά τούς στείλουμε 
μερικά ἑκατομμύρια ἀπ’ ἐδῶ καί νά τελειώνουμε μέ 
αὐτούς».
Στήν Κύπρο οἱ ἀπειλές εἶναι ὠμές καί θρασεῖες. Δηλώ-
νουν ὅ,τι δέν ἐπιτρέπουν καμμία ἔρευνα καί ἀπαιτοῦν 
πλήρη κυριαρχία τῆς νήσου. Στό Αἰγαῖο μέ ἀμέτρητες πα-
ραβιάσεις καί παραβάσεις θαλασσίου καί ἐναερίου ἑλλη-
νικοῦ χώρου, θεωροῦν ὅ,τι τό κατέχουν τουλάχιστον μέ-
χρι τόν 25ο μεσημβρινό. Διακηρύττουν ὅ,τι 18 νησιά εἶ-
ναι δικά τους καί θά τά πάρουν, ἐνῶ κάποιοι τά ἀνεβά-
ζουν καί σέ 120. Ὁ ἐμβολισμός τοῦ ἑλληνικοῦ πλοίου, 
ἦταν βαριά ἐχθρική ἐνέργεια. Τήν Θράκη σέ ἕνα βαθμό 
τήν διοικεῖ τό προξενεῖο. Μέσω τῆς Ziraat Bank ἀγορά-
ζουν τίς ἑλληνικές περιουσίες, κατευθύνουν μέ τήν κρα-
τική ἀνοχή τούς μουσουλμάνους, ἐνῶ ἐμεῖς τούς ἐνισχύ-
ουμε παντοιοτρόπως, ὅπως νά τούς παραδίδουμε τούς 
Πομάκους καί τούς Ἀθιγγάνους. Στήν ΝΑ Βουλγαρία κα-
τοικοῦν Τούρκοι καί εἶναι σέ ἐτοιμότητα νά μποῦν στήν 
Θράκη ὅταν χρειαστεῖ. Οἱ Τοῦρκοι ἄκουσον-ἄκουσον, 
δηλώνουν θρασύτατα ὅ,τι δέν θά δεχθοῦν ὄνομα γιά τά 
Σκόπια πού νά μήν περιλαμβάνει τόν προσδιορισμό « 
Μακεδονία» καί οἰκειοποιοῦνται καί κατευθύνουν τό κρα-

τίδιο νά ἐναντιώνεται στήν Ἑλλάδα. Μέ τήν Ἀλβανία 
ἔχουν ἀδελφοποιηθεῖ πλήρως. Τήν ἔβαλαν νά ἀκυρώσει 
τήν συμφωνία γιά τήν ΑΟΖ, νά θέτει ἐπιτακτικά θέμα 
«τσάμικου»κ.ἄ. Οἱ δικοί μας αὐταπατῶνται ὅ,τι κλείνο-
ντας αὐτά τά θέματα, καθάρισαν. Δέν καταλαβαίνουν ὅ,τι 
ὅταν θά ἔλθει ὁ συμβατικός πόλεμος, οἱ Ἀλβανοί θά λει-
τουργήσουν σάν 5η φάλαγγα ἐναντίον μας.
Ζοῦμε δηλαδή ἕναν ὁλοκληρωτικό, συντονισμένο πόλε-
μο. Πολλλοί ἀναρωτιοῦνται γιατί ἐνῶ παρόμοιες συνορι-
ακές παραβιάσεις, λύνονταν σέ ἐπίπεδο στρατιωτῶν ἤ τό 
πολύ σέ ἀξιωματικῶν, τώρα ἡ Τουρκία ἀκολούθησε ἐχθρι-
κή τακτική. Μά ἀπλούστατα, ἐπειδή ἔχουμε πόλεμο, ἄλ-
λαξαν καί οἱ συνθῆκες. Μέ τό τζίπ εἶναι ἀδύνατον νά 
μπῆκαν οἱ στρατιωτικοί μας σέ τουρκικό ἔδαφος. Εἶναι πα-
σιφανές ὅ,τι οἱ Τοῦρκοι εἶχαν σχεδιάσει τό ἐπεισόδιο, ἔστη-
σαν ἐνέδρα, εἰσέβαλαν σέ ἑλληνικό ἔδαφος (ἀκούγεται γιά 
200 μέτρα), ἄρπαξαν καί ἀπήγαγαν τούς στρατιωτικούς 
καί πῆραν καί τό τζίπ μέ τόν ἀσύρματο καί τόν ὁπλισμό. 
Εἶναι σίγουρο δέ, ὅ,τι τούς κακομεταχειρίζονται πολύ 
ἄσχημα, καί ἡ ὑπόθεση θά τραβήξει πολλούς μῆνες.
Οἱ πολιτικοί μας τί ἔκαναν αὐτές τίς δεκαετίες; «Τῶν οἰκιῶν 
ὑμῶν ἐμπιπραμένων ὑμείς ἄδετε». Εἶχαν τήν ψευδαίσθη-
ση ὅ,τι μέ κατευνασμό, παραχωρήσεις, ἀγαπολογίες, χο-
ρούς καί κουμπαριές δημιουργεῖται φιλία. Η ΥΠΟΧΩΡΗ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΩΣ ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΙΔΗ. Αὐτά 
τά ἐκλαμβάνουν ὡς δειλία καί δέν σταματοῦν ποτέ, μέχρι 
νά τά πάρουν ὅλα. Ἔστω καί τώρα πρέπει νά κατανοή-
σουν ὅ,τι εἴμαστε σέ πόλεμο, νά μονιάσουν ὅλοι, γιά να 
γλυτώσουμε ὁλοκληρωτική καταστροφή. 
Τά ἀραβικά κράτη κόβουν τά τουρκικά σήριαλ. Ἡ Αἴγυπτος 
ἐπέβαλε μποϋκοτάζ σέ ὅλα τά τουρκικά προϊόντα. Οἱ κά-
τοικοι τῆς Ὁρεστιάδος σταμάτησαν τά ταξίδια στήν Ἀδρι-
ανούπολη. Ἐμεῖς ὁ λαός πρέπει νά κηρύξουμε ἐμπάργκο 
καί μποϋκοτάζ σέ κάθε τί τουρκικό, μέχρι να ἐπιστρέψουν 
τά παιδιά μας πίσω.

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Βρισκόμαστε σέ πόλεμο;

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων

στην Περιφέρεια Αττικής.



∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ -
ΑΧΑΡΝΑΙ  - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Επικεφαλής :  Κασσα-
βός  Γιάννης.  Αναµέ-
νεται να διεκδικήσει 
την επανεκλογή του, 
προβάλλοντας την 
συµπεριφορά του και 
το έργο του,  µέσα από 
ένα  πλατιά ανανεωµέ-
νο ψηφοδέλτιο, σε 
αντίστοιχη αναπλήρωση  των  ήδη  αποχω-
ρησάντων,   ενώ δεν αποκλείεται  και  πολι-
τική στήριξη από κόµµα εξουσίας.
   
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ -
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΟΛΗΣ  ΜΑΣ
Επικεφαλής : Ντού-
ρος  Σωτήρης. Η πο-
λύχρονη θητεία του 
στα κοινά του ∆ήµου 
και η εµπειρία του   θε-
ωρούνται ως τα πιο 
θετικά του προσόντα. 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  -
ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ  
Επικεφαλής:   Γρηγο-
ριάδης  Παναγιώτης.  
Ο πιο έµπειρος  διεκδι-
κητής, αφού διατήρη-
σε  την  επαφή του µε 
τους δηµότες, από την 
επόµενη των  εκλο-
γών, προβάλλοντας 
τα προβλήµατα της 
πόλης,  προσελκύοντας νέους  άφθαρτους  
υποψηφίους συµβούλους, έχοντας φτάσει 
να έχει σήµερα  την πιο συγκροτηµένη ∆η-
µοτική  παράταξη.  

ΑΧΑΡΝΕΙΣ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ
Επικεφαλής: Καµπό-
λης  Οδυσσέας. Είναι 
η ∆ηµοτική παράταξη  
που στηρίχθηκε πολι-
τικά από το κυβερνών 
κόµµα, στάθηκε  εποι-
κοδοµητικά και δηµι-
ουργικά απέναντι στα  
προβλήµατα που 
προέκυψαν έως σήµερα και φιλοδοξεί να 
βρεθεί στο δεύτερο γύρο των εκλογών.   

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ -
ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙ∆Α 
Επικεφαλής:  Βρεττός 
Σπύρος. Ήταν η και-
νούργια ∆ηµοτική Πα-
ράταξη των περασµέ-
νων εκλογών και  τώ-
ρα ανανεωµένη και 
εµπλουτισµένη µε  
έµπειρα  και νέα στε-
λέχη, µε  πρόγραµµα 
ανάπτυξης και προοπτικής, φιλοδοξεί, να εί-
ναι  στον δεύτερο γύρο των  εκλογών.  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ -
ΛΑΪΚΗ   ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
Επικεφαλής:  Τοπαλια-
νίδης   Βασίλης. Βασι-
σµένη στην σταθερή 
πορεία της, προβάλλο-
ντας τις θέσεις της για τα 
προβλήµατα της πόλης 
και των  δηµοτών, θα 
επιδιώξει αυξηµένα πο-
σοστά.   

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  -
ΝΕΑ ΠΟΛΗ  - ΝΕΑ ΠΝΟΗ 
Επικεφαλής: Κατσι-
γιάννης  Θανάσης.  Αν 
και δεν έχει επιδείξει 
κάποιο ιδιαίτερη κινητι-
κότητα, η προσωπικό-
τητα του είναι υπολογί-
σιµη.  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ -
ΣΤΡΟΦΗ 
180 ΜΟΙΡΕΣ 
Επικεφαλής :  Μπρά-
χου Αναστασία. Εδώ 
λέµε µόνο, πως  όταν 
τα καταφέρνεις µια 
φορά, στην δεύτερη 
πας καλύτερα. 

Προθέσεις  για    νέες  υποψηφιότητες  
∆ηµάρχων  και  σχηµατισµό
νέων ∆ηµοτικών  παρατάξεων  

ΚΟΣΜΙ∆Η  
ΕΥΡΩΠΗ:  Πρόκειται  
για  υποψηφιότητα έκ-
πληξη, µε κοµµατική 
εξάρτηση, αφού προη-
γήθηκαν η συµµετοχές 
της στο Περιφερειακό 
ψηφοδέλτιο του Βασί-
λη Κικίλια, στο ψηφο-
δέλτιο του Γιάννη Σγουρού και στο ψηφο-
δέλτιο της Ν∆ των εκλογών  στις 20 Σεπτεµ-
βρίου του 2015.

ΒΡΕΤΤΟΣ  
ΜΙΧΑΛΗΣ:  Νυν δη-
µοτικός σύµβουλος  µε 
την παράταξη του Σω-
τήρη Ντούρου. ∆ιετέ-
λεσε Πρόεδρος της 
ΦΗΦΑ και Αντιδήµαρ-
χος Παιδείας και Πολι-
τισµού. Από τους µα-
χητικούς δηµοτικούς συµβούλους στην τω-
ρινή δηµαρχιακή θητεία. 

ΑΦΟΥΞΕΝΙ∆ΗΣ 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ: Νυν  
ανεξάρτητος δηµο-
τικός σύµβουλος . 
Έχει   διατελέσει   
Πρόεδρος της ΚΕ∆Α  
και Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικών. Ανεξαρτοποιήθηκε κα-
ταγγέλλοντας αθέτηση προεκλογικών 
δεσµεύσεων, που είχαν στόχο αναπτυ-
ξιακές προοπτικές .

ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΕ-
ΤΡΟΣ: Οικονοµο-
λόγος, γιος του αεί-
µνηστου  ∆ηµάρ-
χου Αχαρνών,  Μι-
χάλη Βαρελά. Έχει 
την στήριξη µια ση-
µαντικής µερίδας 
Μεν ιδ ια τών .  Η 
συµµετοχή του εκφράζει την νέα γενιά 
του Μενιδιάτικου  στοιχείου στα κοινά 
της πόλης.

ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ:  Πρώην 
Αντιδήµαρχος τε-
χνικών Έργων και 
πρώην Πρόεδρος 
της ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ. 
Στέλεχος  και  Πολι-
τευτής µε το κόµµα  
ΑΝΕΛ του Πάνου 
Καµένου. Η  κάθοδος  του, θα αποτε-
λεί  πρόταση και στήριξη των ΑΝΕΛ .

∆ΑΜΑΣΚΟΣ
ΧΑΡΗΣ: Ο µα-
κροβιότερος  συ-
µπολίτης µας, αι-
ρετός της Αυτοδι-
οίκησης, τόσο σε 
επίπεδο ∆ήµου, 

όσο  και Περιφέρειας. ∆ιατέλεσε Αντι-
δήµαρχος Τεχνικών Έργων, Πρόεδρος 
∆ΕΑ∆Α, Αντινοµάρχης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης και Αντιπρόεδρος Περιφε-
ρειακού Συµβουλίου. Η  τελική από-
φαση του  ίσως  σηµατοδοτήσει µια 
µεγάλη και πλατιά Ενωτική  Συµπαρά-
ταξη για τις Αχαρνές.  

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΓΙΑΝΝΗΣ:  ∆ιακε-
κριµένος συµπο-
λίτης µας, δηµο-
σιογράφος και 
παρουσιαστής ει-
δ ή σ ε ω ν  τ ο υ 
STAR, µε προϋ-
πηρεσία 24 ετών 
µάχιµου ρεπορ-
τάζ στην τηλεόραση: αρχικά στην 
ΕΡΤ, µετέπειτα στον ALPHA, στο 
MEGA, στις εφηµερίδες ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 
και REAL NEWS καθώς και στον ρα-
διοφωνικό σταθµό REAL FM. Αξιο-
σηµείωτο είναι το γεγονός ότι έχει 
αναδείξει όσο κανείς άλλος - σε πα-
νελλαδικό επίπεδο - τα σοβαρά 
προβλήµατα του ∆ήµου Αχαρνών 
και έχει συµβάλλει αρκετά στην επί-
λυση τους. Καταξιωµένος κοινωνι-
κά, πετυχηµένος επαγγελµατικά, 
αναγνωρίσιµος, άφθαρτος δείχνει 
να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηρι-
στικά του ιδανικού υποψηφίου. 
Αναµένεται να προταθεί από Επι-
τροπή πρωτοβουλίας προσωπικο-
τήτων των Αχαρνών. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/03 
∆’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΝΗ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5€ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/03
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΝΗ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5€ 

ΣΑΒΒΑΤΟ/ΚΥΡΙΑΚΗ 17-18/03 
∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ     

(ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 1 ∆ΙΑΝ/ΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΓΕΥΜΑ) 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 60€ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/03
(ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ-ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 15€ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆Ω-

ΡΑ-ΒΑΣΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 15€

∆ΕΥΤΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09-15/04
ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/04
ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑ-
ΚΡΙΝΟΣ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15:00) 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 8€

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ  ΟΙ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   ∆ΗΜΑΡΧΟΙ  ΠΟΥ
ΘΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΟΥΝ  ΤΟ  ∆ΗΜΟ  ΑΧΑΡΝΩΝ



Το ρέµα της Εσχατιάς απειλεί 
να «καταπιεί» σπίτια και 
δρόµους στο Μενίδι και να 

κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζω-
ές. Οι πρόσφατες πληµµύρες 
στην περιοχή «έφαγαν» τα πλα-
ϊνά του ρέµατος, πλησιάζοντας 
επικίνδυνα τα θεµέλια των σπι-
τιών, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται 
και ντόµινο καταρρεύσεων.

Κάθε φορά που βρέχει έντο-
να τρέµει η ψυχή της ∆ιονυσίας 
Παυλοπούλου, αφού το σπίτι της 
στην οδό Ευρυτανίας στην περιο-
χή Άγιος Πέτρος στο Μενίδι κιν-
δυνεύει να πέσει µέσα στο ρέµα 
της Εσχατιάς, εξαιτίας της κατά-
πτωσης των πρανών. 

Όπως λέει χαρακτηριστικά:  
«Φοβάµαι γι’αυτό έχω έτοιµο το 
φουσκωτό, να µπώ µέσα να γλι-
τώσω. Κανένα βράδυ θα πνιγώ 
και µένω µόνη µου. Να αποκατα-
σταθεί αλλιώς να µου βρουν οι-
κόπεδο και σπίτι και να φύγω από 
εδώ...» 

Οι πρόσφατες πληµµύρες 
στην περιοχή «έφαγαν» τα πλαϊ-
νά του ρέµατος, πλησιάζοντας επι-
κίνδυνα τα θεµέλια των σπιτιών, 
ενώ οι κάτοικοι φοβούνται και 
ντόµινο καταρρεύσεων. 

Η Αλίκη Λεφάκη, η οποία έχει  
κι αυτή σπίτι στην οδό Ευρυτανίας 
καταγγέλλει: «Από το 2011 έχουµε ενηµερώσει όλους τους 
αρµόδιους φορείς: Τον ∆ήµο Αχαρνών, την Περιφέρεια Ατ-
τικής, τα υπουργεία. ∆υστυχώς έχουν περάσει επτά ολόκλη-
ρα χρόνια και δεν  καταρρεύσει της γειτόνισσας θα ακολου-
θήσει και το δικό µου σπίτι. Επιπλέον είναι και παρκάκι που 
παίζουν παιδιά, µπορεί να κινδυνεύσουν και αυτά» 

Και σαν να µην έφταναν αυτά «παγίδες» θανάτου για 
τους οδηγούς αποτελούν η οδός Φήµης στην Νεάπολη και 
η Ηρώων Πολυτεχνείου, µάλιστα έξω από το 11ο Γυµνάσιο 
Αχαρνών στον Άγιο Πέτρο, καθώς έχει υποχωρήσει το υπέ-
δαφος και το µισό οδόστρωµα βρίσκεται στον «αέρα». 

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι και φορείς το ρέµα της 
Εσχατιάς πρέπει άµεσα να διευθετηθεί για να µην καταρρεύ-
σουν σπίτια, δρόµοι και θρηνήσουµε θύµατα.  

Ο Παναγιώτης Πολυµενέας, 
αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων 
∆ήµου Αχαρνών τόνισε: «Με τις 
πολλές βροχές τα πρανή των ρε-
µάτων έχουν διαβρωθεί και σε 
κάποια σηµεία υπάρχει πρόβλη-
µα µε τα παράπλευρα σπίτια. Να 
ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι αρµοδι-
ότητα του ∆ήµου η διευθέτηση 
των ρεµάτων αλλά της Περιφέ-
ρειας Αττικής και συγκεκριµένα 
της ∆10 ∆ιεύθυνσης. Εµείς πιέ-
ζουµε την Περιφέρεια και ζητάµε 
στα επικίνδυνα σηµεία, που κιν-
δυνεύουν µε κατάρρευση κατοι-
κίες άµεση αποκατάσταση όλων 
των πρανών για να προλάβουµε 
τα χειρότερα. Πρέπει να πούµε 
πάντως πως ο σχεδιασµός της δι-
ευθέτησης του ρέµατος της Εσχα-
τιάς ήταν λάθος. Αντί να ξεκινή-
σουν τα έργα από τον βορά (ανά-
ντι) δηλαδή από τους πρόποδες 
της Πάρνηθας για να συγκρατή-
σουν τα νερά της βροχής από το 
βουνό, ξεκίνησαν ανάποδα από 
τον νότο (κατάντι) προς τον βορά. 
Έχουν ολοκληρώσει το έργο στο 
Ίλιον και το Καµατερό, προχω-
ρούν στο Ζεφύρι και άφησαν τε-
λευταίο το κοµµάτι που έπρεπε 
να πιάσουν πρώτο». 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-
τολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου 

δήλωσε στο STAR και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο: «Όλες αυ-
τές οι καταπτώσεις και τα νεροφαγώµατα δηµιουργήθηκαν 
µε τις µεγάλες πληµµύρες του 2014-15. Αυτή τη στιγµή για 
το κοµµάτι του ρέµατος της Εσχατιάς που βρίσκεται στα όρια 
του δήµου Αχαρνών , συνολικού µήκους 6 χιλιοµέτρων, 
έχει εγκριθεί η µελέτη, έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί 
όροι και έχει κατατεθεί ο φάκελος για αξιολόγηση στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωσης. Ο φάκελος περιλαµβάνει απαλλοτριώ-
σεις, σκοπιµότητα και διάφορες άλλες εκκρεµότητες για να 
ενταχθεί στη χρηµατοδότηση. Είµαστε δηλαδή στην φάση 
των τελικών εγκρίσεων από το ΕΣΠΑ. Αν εγκριθεί το συντο-
µότερο δυνατό δυνατόν από την Ε.Ε πιθανόν το έργο, συνο-
λικού προϋπολογισµού 100 εκατ. ευρώ, να δηµοπρατηθεί 
το Β΄εξάµηνο του 2018» .    
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Μεγάλη ανάσα για χιλιάδες νοικο-
κυριά φέρνει η κοινή υπουργική 
απόφαση  των υπουργείων Οικονο-
µικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας µε την οποία παρέχεται  εφά-
παξ ειδικό βοήθηµα  ύψους 10 εκατ. 
ευρώ. Το παραπάνω αφορά κατανα-
λωτές, οι οποίοι έχουν χαµηλό εισό-
δηµα και απειλούνται ή και έχουν 
υποστεί διακοπή λόγω οφειλών.

Ειδικότερα, η απόφαση αναµένε-
ται να ανακουφίσει τουλάχιστον 1.342 
νοικοκυριά που τους κόπηκε το ρεύ-
µα πέρσι και πληρούν τα συγκεκριµέ-
να κριτήρια αλλά και όσα νοικοκυριά 
µπουν στην κατηγορία αυτή στη συνέ-
χεια.

Το κούρεµα του χρέους κυµαίνε-
ται ανάλογα µε το εισόδηµα, αφορά 
όσους πολίτες ζουν σήµερα στα σκο-
τάδια, ενώ η χρηµατοδότηση γίνεται 
µόνο για κύρια κατοικία.

Για χρέη έως  6.000 ευρώ διαγρά-
φεται το 100% της οφειλής, για ποσά 
ύψους  6.001 – 9.000 ευρώ καλύπτε-
ται το 75%, για οφειλές 9.001- 12.000 
ευρώ έως το 30%.

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ προβλέπεται 
ότι δικαιούχοι είναι όλοι όσοι πλη-
ρούν τα κριτήρια του Κοινωνικού Ει-
σοδήµατος Αλληλεγγύης δηλαδή η 
συνολική αξία της ακίνητης περιουσί-
ας του νοικοκυριού δε µπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ, 
για το µονοπρόσωπο νοικοκυριό  
προσαυξανόµενη κατά 15.000 ευρώ 
για κάθε πρόσθετο µέλος  και έως 
150.000 ευρώ.

Παράλληλα, η αντικειµενική δα-
πάνη της κινητής περιουσίας του νοι-

κοκυριού δε µπορεί να υπερβαίνει 
στο σύνολό της τα 6.000 ευρώ. Τέλος 
το συνολικό  ύψος εισοδήµατος ή κα-
ταθέσεων  του νοικοκυριού και η τρέ-
χουσα αξία  µετοχών, οµολόγων κ.
λπ. έως έξι µήνες πριν από την υποβο-
λή της αίτησης δε µπορεί να υπερβαί-
νει τα συγκεκριµένα ποσά.

Ταυτόχρονα για κάθε νοικοκυριό  
που στη σύνθεσή του περιλαµβάνει  
και άτοµο ή άτοµα µε αναπηρία 67% 
και άνω τα παραπάνω εισοδηµατικά 
κριτήρια αυξάνονται κατά 8.000 ευ-
ρώ. Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή 
του περιλαµβάνει άτοµο ή άτοµα που 
έχουν ανάγκη µηχανικής υποστήριξης  
µε χρήση ιατρικών συσκευών  η οποία 
παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραί-
τητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω ει-
σοδηµατικά κριτήρια αυξάνονται κα-
τά 15.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο µέλος 
προστίθεται  το ποσό των 4.500 ευρώ 
και για κάθε επιπλέον ανήλικο µέλος  
το ποσό των 2.250 ευρώ, µέχρι του 
συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ 
ανεξαρτήτως του αριθµού των µελών 
του νοικοκυριού.

Το ανώτατο όριο στην παραπάνω 
κατηγορία αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ 
για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του 
περιλαµβάνει και άτοµο  ή άτοµα µε 
αναπηρία 67% και άνω και κατά 
15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη 
ρύθµισή του  περιλαµβάνει  και άτο-
µο ή άτοµα  που έχουν ανάγκη µηχα-
νικής υποστήριξης µε χρήση  ιατρικών 
συσκευών η οποία παρέχεται κατ’οί-
κον  και είναι απαραίτητη για τη ζωή 
τους.

∆ΕΗ: ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 3,
136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ

(ΕΝΑΝΤΙ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

Τ.: 213 04 47 235

Προσεχώς και 
καρδιολογικό ιατρείο
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ  
ΝΑ «ΚΑΤΑΠΙΕΙ» ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ∆ΡΟΜΟΥΣ

Ρεπορτάζ: Γιάννης Σωτηρόπουλος. Εικόνα: Αλέξανδρος Καρούζος.
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• Το κτήµα Varibobi Club βρίσκεται 
στο ωραιότερο σηµείο της περιοχής 
Βαρυµπόµπης, µέσα σε ένα παρθένο δάσος, 
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο 
προσθέτει µια εξαιρετική πινελιά

• Το κτήµα Varibobi Club αποτελείται από 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους καθώς 
και ένα παρεκκλήσι µέσα σε µία τεράστια 
έκταση 20 και πλέον στρεµµάτων

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν 
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη 
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτοµα.

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Η επιλογή των εκπροσώπων  που διοικούν µία 
κοινωνία, πρέπει να γίνεται µε πολύ αυστηρά 
κριτήρια και µε γνώµονα πάντα το παρελθόν του 

κάθε εκπροσώπου ως προς τα όσα πέτυχε,  υπηρέτησε και 
υπηρετεί, για να εξασφαλίζεται για την πόλη το µέγιστο 
δυνατό συµφέρον της,  η ανάπτυξη και η  ποιότητα ζωής 
των κατοίκων της. 

Όταν πριν µερικά χρόνια, το καζίνο της Πάρνηθας , 
αιτήθηκε την ριζική ανακαίνιση και επέκτασή του, µέσω 
της παραχώρησης στρεµµάτων για τη δηµιουργία 
υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν θα 
επέτρεπαν σήµερα την αποµάκρυνση του από την πόλη 
µας, υποστήριζα από τη θέση του Αντινοµάρχη ότι θα 
πρέπει να συνεργαστούµε και να στηρίξουµε την 
επιθυµία τους, πάντοτε µε σεβασµό στο περιβάλλον 
αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας επιπλέον έσοδα για 
το δήµο Αχαρνών, καθιστώντας  τον έτσι, πόλο έλξης 
για ολόκληρη την Αττική και όχι µόνο. 

Παρακολουθώντας στενά το ζήτηµα της 
µετεγκατάστασης του καζίνο της Πάρνηθας, είµαστε σε 
θέση να γνωρίζουµε, ότι η δηµοτική αρχή Αµαρουσίου µαζί µε 
εκπροσώπους της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου εδώ και 
πολύ καιρό προσπαθούν να επιτύχουν την µετεγκατάσταση του 
καζίνο στο Μαρούσι, καλύπτοντας τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, που ωστόσο δεν πληρούν. 

Την ίδια στιγµή ο δήµος Αχαρνών, παραµένει άπραγος, 
µπροστά σε ένα ζήτηµα µείζονος σηµασίας για τα έσοδα και την 
ανάπτυξή του ενώ θα έπρεπε ήδη να έχει συγκαλέσει Έκτακτο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως είχαµε ζητήσει και εµείς ως δηµοτική 
παράταξη ώστε να καταθέσουµε τις προτάσεις µας για τους 
τρόπους µε τους οποίους  µπορούµε να αποτρέψουµε την 
αποµάκρυνση του καζίνο από το δήµο Αχαρνών. 

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και οι χώροι αναψυχής και 

διασκέδασης που θα δηµιουργηθούν στο Μαρούσι και  οι 
εκατοντάδες θέσεις εργασίας που ανοίγουν εν όψει και της 
επικείµενης µετεγκατάστασης του καζίνο στην περιοχή, σε 
συνδυασµό µε τα έσοδα δισεκατοµµυρίων ευρώ από τα οποία 
µερίδιο θα διεκδικεί και ο δήµος Αµαρουσίου, θα µπορούσαν να 
είναι µία απτή πραγµατικότητα για το δήµο Αχαρνών, αν η 
εκάστοτε δηµοτική αρχή λάµβανε υπ’ όψιν της σοβαρά τις ενδείξεις 
που εδώ και χρόνια υπήρχαν για την αποµάκρυνση του καζίνο. 

Σε αυτές τις ενδείξεις βασιζόµενοι, κρούαµε τον 
κώδωνα του κινδύνου σε κάθε ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
εδώ και τουλάχιστον µία δεκαετία, προσπαθώντας να 
φέρουµε προ των ευθυνών του όλο το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, για τις ευθύνες που πλέον το βαραίνουν 
για την απαράδεκτη και πρωτοφανή αδιαφορία που 
επέδειξε και εξακολουθεί να επιδεικνύει σε ένα από τα 
µοναδικά ίσως ζητήµατα που προσδίδουν θετικό 
πρόσηµο στην πόλη µας. 

Για πολλοστή φορά, ζητάµε την σύγκλιση 
Έκτακτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε µοναδικό θέµα 
συζήτησης την αποτροπή της αποµάκρυνσης και 
µετεγκατάστασης του καζίνο της Πάρνηθας σε άλλη 

περιοχή εκτός του ∆ήµου Αχαρνών. 

Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι 
συνυφασµένη µε τις αξίες 
που ο καθένας από εµάς 

πρεσβεύει. Γι’  αυτό και η 
αναζήτηση της ποιότητας στην 
καθηµερινότητά µας είναι 
αδιάκοπη  τόσο υποσυνείδητα 
όσο και ενσυνείδητα. 

Η παραπάνω 
θεώρηση της 
καθηµερινότητας του 
ατόµου, δεν είναι 
ουτοπική ούτε αβάσιµη 
καθώς αν ανατρέξει 
κανείς στο παρελθόν και 
στην θεώρηση του 
αρχαίου κόσµου σχετικά 
µε την ποιότητα η οποία 
πρέπει να διέπει το 
άτοµο, όντας µέλος µίας 
ευρύτερης κοινωνίας, θα 
κατανοήσουµε εύκολα πως εν τέλει η 
ποιότητα είναι µία ενδότερη 
εσωτερική ψυχική ανάγκη του 
ατόµου. 

Αξίζει να αναφερθούµε, στην 
θεώρηση των αρχαίων σχετικά µε τον 
ορισµό του καλού καγαθού πολίτη, 
σύµφωνα και µε τον Σταγειρίτη 
φιλόσοφο Αριστοτέλη, ο οποίος όριζε 
ως καλό καγαθό, τον πολίτη εκείνο 
που αγαπάει και θυσιάζεται για την 
πατρίδα του, ενδιαφέρεται για τα 

κοινά και συµµετέχει σε αυτά. 
Προσαρµόζοντας τον ως άνω 

ορισµό στα σηµερινά δεδοµένα, 
εύλογα γεννάται η απορία αν σήµερα 
εφαρµόζουµε στην πράξη τη 
συµµετοχή µας στα κοινά και σε ποιο 
βαθµό µπορεί αυτή να συντελέσει στη 

βελτίωση της ποιότητας 
των ατόµων µίας 
κοινωνίας. 

Σήµερα λοιπόν, οι 
ενασχολούµενοι µε τα 
κοινά, θα πρέπει να 
έχουν ως γνώµονα την 
πολιτική αρετή που 
αποβλέπει στην 
βελτίωση των συνθηκών 
της κοινωνίας των 
ανθρώπων και να 
προσπαθούν να είναι 

πρότυπα µίµησης για αυτούς που 
εκπροσωπούν. 

Αν η θέση αυτή γίνει βασικός 
γνώµονας της καθηµερινότητάς µας 
και οδοδείκτης τότε και εµείς οι ίδιοι 
θα γίνουµε ποιοτικοί οδοδείκτες 
φέρνοντας την αλλαγή µέσα µας αλλά 
και στους γύρω µας, κατά συνέπεια 
στην κοινωνία ολόκληρη έχοντας 
επιτύχει ένα πολύ σπουδαίο έργο. 

Μάριος Γελαδάκης
Απόφοιτος  Θεολογικής Σχολής 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Παναγιώτης Γρηγοριάδης: Καταστροφική για το ∆ήµο Αχαρνών
η εξέλιξη της αποµάκρυνσης  του καζίνο της Πάρνηθας

Η πολιτική αρετή ποιοτικός οδοδείκτης 
για την δηµιουργία µιας υγιούς κοινωνίας

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
Με την παρούσα επιστολή µου, και κατόπιν των τελευταίων 
εξελίξεων σχετικά µε το καζίνο της Πάρνηθας, παρακαλώ 
όπως συγκαλέσετε άµεσα Έκτακτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε 
µοναδικό θέµα συζήτησης την αποτροπή της αποµάκρυνσης 
και µετεγκατάστασης του καζίνο της Πάρνηθας.  

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»
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ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ                         AXAΡΝΕΣ, 05-03- 2017
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10
Φιλαδελφείας 6 ( Κεντρική Πλατεία)
Τ.Κ.136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ
Τηλ.210-2462085, FAX 210-2468538

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καταστατικού του Λυκείου των Ελληνίδων, 
Παραρτήµατος Αχαρνών καλούνται τα µέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση 
την 24η Μαρτίου έτους 2018 , ηµέρα Σάββατο και ώρα 5.30 µ.µ. στην 
αίθουσα του Λυκείου, Φιλαδελφείας, αρ. 6 ( Κεντρική Πλατεία).
Σε περίπτωση µη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση   θα επαναληφθεί το 
επόµενο Σάββατο, ήτοι στις 31-03-2018 στο ίδιο µέρος την αυτή ώρα  και µε 
τα ίδια θέµατα. 
Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης :
1.Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέων της Συνέλευσης 
2. Λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα,χρονικού 
διαστήµατος 01-01-2017 έως 31-12-2017 
3.Επικύρωση απολογισµού εσόδων και εξόδων , από 01-01-2017 έως 31-
12-2017 
4.΄Εγκριση των πεπραγµένων και απαλλαγή των µελών του ∆.Σ και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη
5.΄Εγκριση προυπολογισµού εσόδων-εξόδων για το  έτος 2018.

ΓΙΑ ΤΟ ∆Σ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΝΙΤΣΑ ΒΑΡΕΛΑ                                   ΕΛΕΝΗ ΦΥΤΑ -ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ

Το 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρ-
νών επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσα-

βός, µαζί µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµ-
βουλο της  Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ 
(ΚτΥπ ΑΕ) κ. Βασίλη Καραγιάννη και 
τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου 
Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενηµέ-
ρωση του ∆ιευθυντή του Σχολείου, των 
εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σχετικά µε 
την προσωρινή µετεγκατάσταση του 21ου ∆ηµοτικού Σχολεί-
ου και 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, καθώς και την ανέγερ-
ση νέου σχολείου στη θέση του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αχαρνών. Όπως ανάφερε ο ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος της 
εταιρείας Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ (ΚτΥπ ΑΕ) κ. Βασίλης Καρα-
γιάννης, ο Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός της ΚτΥπ ΑΕγια την ανάθε-
ση του έργου: “Προσωρινή µετεγκατάσταση του 21ου ∆ηµο-
τικού Σχολείου και 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών σε οικόπε-
δο στο ∆ήµο Αχαρνών” προϋπολογισµού 1.190.000 ευρώ 
ολοκληρώθηκε στις 15/12/2017 (ηµεροµηνία λήξης της προ-
θεσµίας υποβολής των προσφορών) και ήδη έχει ανακηρυ-
χθεί ο προσωρινός ανάδοχος του έργου.

Με αυτά τα δεδοµένα και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις για 
το έργο, οι εργασίες για τη διαµόρφωση του χώρου µετεγκα-
τάστασης του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου και 24ου Νηπιαγω-

γείου Αχαρνών θα ξεκινήσουν αρχές 
Απριλίου. Στόχος είναι, το έργο να ολο-
κληρωθεί στις αρχές της επόµενης σχο-
λικής χρονιάς, οπότε και θα είναι εφικτή  
η µετεγκατάσταση των µαθητών των 
σχολείων σε, νέο, ασφαλή και πλήρως 
λειτουργικό χώρο. Παράλληλα θα δρο-
µολογηθεί και η δηµοπράτηση για την 
ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου στο 
χώρο του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αχαρνών.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε τη 
συγκρατηµένη του αισιοδοξία για την εξέλιξη των έργων και 
δήλωσε:  «Αυτή τη στιγµή καλούµαστε να υποστηρίξουµε µια 
δεδοµένη και συγκεκριµένη διαδικασία που δίνει λύση στο 
επιτακτικό κτιριακό πρόβληµα του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αχαρνών, η οποία εκκρεµεί εδώ και σχεδόν 18 χρόνια. Ο ∆ή-
µος Αχαρνών πέρα από τις πιέσεις προς κάθε φορέα ή οργα-
νισµό της Πολιτείας για την ολοκλήρωση του έργου µετεγκα-
τάστασης και ανέγερσης νέου σχολείου, θα ανταποκριθεί πλή-
ρως σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια που αφορά τόσο τις πα-
ρεµβάσεις στις υπάρχουσες υποδοµές, όσο και στη διαδικασία 
µετεγκατάστασης του σχολείου. Στόχος είναι η απόλυτα δικαι-
ολογηµένη αγανάκτηση γονιών και εκπαιδευτικών να µετα-
τραπεί σε προσδοκία ότι σύντοµα οι µαθητές του 21ου ∆ηµο-
τικού Σχολείου και 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών θα φοιτούν 
σε ασφαλείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις».

Στο 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών ο ∆ήµαρχος 
µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΚΤΥΠ ΑΕ  

https://twitter.com/DrANTONYking
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Με µεγάλη επιτυχία, µεγαλοπρέπεια και επισηµότητα 
παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, έγι-
ναν σήµερα το πρωί, Τετάρτη 7 Μαρτίου, στα Άνω 

Λιόσια, τα εγκαίνια του ανακαινισµένου κτιρίου που παραχώ-
ρησε ο ∆ήµος Φυλής και ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς, για 
τη στέγαση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ∆υτικής Αττικής. 
Παράλληλα ο Χρήστος Παππούς παρέδωσε και τα οκτώ οχή-
µατα τύπου Τζιπ που δώρισε ο ∆ήµος Φυλής στην Ελληνική 
Αστυνοµία µε σκοπό τη βελτίωση της αστυνόµευσης στην πε-
ριοχή.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε τον καθιερωµένο αγιασµό που τέ-
λεσε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγόρας, και ακολούθησαν οι χαιρετισµοί των επι-
σήµων.

«∆εν θα σας αφήσουµε ποτέ απροστάτευτους και δεν θα σας 
απογοητεύσουµε ποτέ κύριε ∆ήµαρχε», δεσµεύτηκε στον χαιρε-
τισµό του ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας, ο οποίος εξήρε την πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Φυ-
λής «για την δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του εξαιρετικού 
αυτού κτιρίου και των 8 ειδικών οχηµάτων ανοικτού τύπου». 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τό-
σκας, στον σύντοµο χαιρετισµό του υπογράµµισε πως τα εγκαί-
νια του νέου κτιρίου της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ∆υτικής Ατ-
τικής σηµατοδοτούν το έµπρακτο ενδιαφέρον της πολιτείας για 
την εµπέδωση του αισθήµατος ασφαλείας στην περιοχή. «210 
αστυνοµικοί έχουν µεταφερθεί στην περιοχή για την ενίσχυση της 
ασφάλειας, σε πείσµα όσων ισχυρίζονταν ότι οι δράσεις της 
ΕΛ.ΑΣ. θα είναι παροδικές, ότι αποτελούν κινήσεις εντυπωσια-
σµού και είναι πυροτεχνήµατα», τόνισε ο Νίκος Τόσκας, ο οποίος 
υπογράµµισε πως η έντονη κινητοποίηση και η αύξηση της αστυ-
νοµικής παρουσίας στην περιοχή ξεκίνησε µετά τις πρωτοβουλί-
ες που έλαβε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

«Θα προσπαθήσουµε να βελτιώσουµε ακόµη περισσότερο 
τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Για το καλό του τόπου. Ευχαριστούµε τον 
∆ήµο Φυλής για την καλή συνεργασία», κατέληξε την οµιλία του 
ο Νίκος Τόσκας.

Την κορδέλα του υπερσύγχρονου κτιρίου έκοψαν µαζί ο ∆ή-
µαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς µε τον Πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα, ο οποίος ξεναγήθηκε στους χώρους του κτιρίου και δή-
λωσε εντυπωσιασµένος από τις εγκαταστάσεις χαρακτηρίζοντάς 
τες «υπέροχες». Το κτίριο ανακαινίστηκε πλήρως και σύµφωνα 
µε τις αυστηρές προδιαγραφές που όρισε η Ελληνική Αστυνοµία, 
µε εξ΄ ολοκλήρου δαπάνη του ∆ήµου Φυλής, ο οποίος ανέλαβε 

και το κόστος της µεταφοράς και εγκατάστασης των υπηρεσιών 
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ∆υτικής Αττικής.

Μετά την ξενάγηση ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε τα 8 οχή-
µατα τύπου τζιπ και παρέλαβε το πρώτο κλειδί από τα χέρια του 
∆ηµάρχου Φυλής, παραδίδοντάς το στη συνέχεια σε άνδρα της 
ΟΠΚΕ.

Ο ∆ήµαρχος Φυλής προσέφερε αναµνηστικά δώρα, σύµβο-
λα της πολιτιστικής κουλτούρας του ∆ήµου, στον Πρωθυπουρ-
γό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ενώ ο 
Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ προσέφερε στον Χρήστο Παππού αναµνηστι-
κή πλακέτα.

Αλέξης  Τσίπρας  και  Χρήστος  Παππούς  εγκαινίασαν  το  νέο κτίριο της  ΕΛ.ΑΣ. 
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Η οµάδα γυ-
ν α ι κ ώ ν 
«ΟΜΑ∆Α ΣΕ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ» σήµε-
ρα 28 Φεβρουαρίου 
2018 σε συνάντηση µε 
τα µέλη της αποφάσι-
σε τα εξής:
• Να συγκεντρωθούν 
επιπλέον είδη ρουχι-
σµού για την πολυκλι-
νική Άγιος Γεράσιµος, 
τα οποία θα δοθούν 
την επόµενη εβδοµά-
δα.
• Συνεχίζεται η προσφορά και συγκέντρωση τροφίµων από τα 
µέλη και τους φίλους της οµάδας για να δοθούν σε οικογένει-
ες που έχουν άµεση ανάγκη.
•  Επίσης να συγκεντρωθούν ρούχα για παιδιά και σχολικά εί-
δη όπως τετράδια µολύβια κλπ., τα οποία θα δοθούν όπου 
υπάρχει ανάγκη.  

Σε µια γωνίτσα της Πλατείας πίσω από 
το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
Αχαρνών, σεµνό και ταπεινό το εκκλη-

σάκι των Αγίων Θεοδώρων γιόρτασε και φέ-
τος! Μέσα στην µακραίωνη ιστορία του λει-
τουργήθηκε πάµπολλες φορές, λαβώθηκε 
από το χρόνο και τις φυσικές καταστροφές, 
µέχρι που ανακαινίστηκε από το Υπουργείο 
Πολιτισµού και ανοίγει ξανά τις πόρτες του 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ανήµερα 
της γιορτής των Αγίων Θεοδώρων, που τι-
µώνται κάθε χρόνο την παραµονή της Κυρια-
κής της Ορθοδοξίας. 
Ανέκαθεν και µέχρι πριν λίγα χρόνια το τυπι-
κό των ηµερών είχε ως εξής: το πρωί του 
Σαββάτου ο κόσµος παρακολουθούσε τη 
λειτουργία στο ναΐσκο των Αγίων Θεοδώ-
ρων και µετά σύσσωµο το εκκλησίασµα µε-
τέβαινε στον Ι.Ν. Κοίµησης της Θεοτόκου, 
όπου γινόταν δέηση ενόψει της υποδοχής 
της εικόνας της Παναγίας από την Ιερά Μονή 

Κλειστών της Φυλής. Μέρος του κόσµου ανέ-
βαινε στο Μοναστήρι για να συνοδεύσει την ει-
κόνα και οι υπόλοιποι µε παρουσία γριζοφό-
ρων περίµεναν στο εκκλησάκι του Άη Γιάννη 
του Νηστευτή επί της οδού Λιοσίων για να την 
υποδεχθούν. 
Όταν έφτανε η εικόνα από το Μοναστήρι, συνο-
δευόµενη από µοναχές, παρέµενε για προσκύ-
νηµα στην Κοίµηση της Θεοτόκου, που έµενε 
ανοικτή όλες τις ώρες λόγω µεγάλης προσέλευ-
σης του κόσµου. Την επόµενη µέρα, Κυριακή 
της Ορθοδοξίας, η εικόνα της Παναγίας οδηγού-
σε τη λιτανεία των εικόνων, παρέµενε στην εκ-
κλησία για προσκύνηµα όλη την ηµέρα και ανα-
χωρούσε τη ∆ευτέρα το πρωί µε τις ίδιες τιµές 
για τη Μονή Κλειστών.
Αυτό το µακραίωνο έθιµο σταµάτησε δυστυχώς 
να τηρείται τα τελευταία χρόνια µε αποτέλεσµα 
να διαρηγνύονται οι δεσµοί µε την παράδοση, 
µε το παρελθόν και την ιστορία. Και του χρόνου 
µε υγεία ! ! !

Σε εξαιρετικό κλίµα διεξήχθη σήµε-
ρα Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 
στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Αχαρ-

νών, το 1ο πανελλήνιο καταστατικό συνέ-
δριο της ΠΟΜΕΝΣ. Παρουσιάστηκε και 
τροποποιήθηκε το καταστατικό της οµο-
σπονδίας µε δηµοκρατικές διαδικασίες, 
όλοι σαν µία γροθιά χωρίς κόµµατα, χω-
ρίς χρώµατα.

Αναλύθηκαν προτάσεις σε όλο το φά-
σµα τους καθώς και θέµατα που απασχο-
λούν τους στρατιωτικούς µε κύριο γνώµο-
να τα προβλήµατα αυτών. Ακόµη έγινε 
απολογισµός των πεπραγµένων και πα-
ρουσιάσθηκε ο ισολογισµός του οικονο-
µικού έτους 2017 από τον ταµία της ΠΟ-

ΜΕΝΣ, ενώ συζητήθηκε και ο ισολογισµός 
του επόµενου έτους για λήψη αποφάσε-
ων.  Μεταξύ των αντιπροσώπων   και  
τρεις που είναι  δηµότες των Αχαρνών.  
Πρόκειται για τους  Θεόδωρο Μητρόπου-
λο, τον Ηλία  Κολλύρη και τον Κωνσταντί-

νο Νιώρα. Τέλος, συγκροτήθηκε σε σώµα 
το νέο ∆Σ της ΠΟΜΕΝΣ και ακολούθησε 
µια παρουσίαση του προγραµµατισµού 
δράσεων. Αξίζει να σηµειωθεί η άριστη 

ατµόσφαιρα που επικρατούσε καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδήλωσης κάτι που οφείλε-
ται στη θέληση αυτών των ανθρώπων να 
µεριµνήσουν και να βοηθήσουν όσο πε-
ρισσότερο µπορούν το προσωπικό των 
ενόπλων δυνάµεων.

Σε γνωστή ταβέρνα της πόλης µας 
την Κυριακή  το µεσηµέρι 
11/2/2018 έγινε η συνάντηση των 

µελών του συλλόγου Κιµµεριωτών – Ξαν-
θιωτών Αττικής (ο Άγ. ∆ηµήτριος). Οι Κιµ-
µεριώτες συνδύασαν την ετήσια συνάντη-
σή τους µε την Αποκριά. Ο Πρόεδρος Πα-
ναγιώτης Μαραζόπουλος που είναι συ-
ντοπίτης µας από νωρίς ήταν εκεί. Με 
χαρά καλωσόρισε όλους τους καλεσµέ-
νους που προσερχόντουσαν στη συνά-
ντηση - συνεστίαση. Ξεκίνησε η εκδήλω-
ση µε χαιρετισµό του Προέδρου, συνεχί-
στηκε µε φαγητό, άφθονο κρασί και µε 

παραδοσιακούς χορούς, θρακιώτικα και 
όχι µόνο, µέχρι τις απογευµατινές ώρες. 

Ανάµεσα στους καλεσµένους της εκ-
δήλωσης διακρίναµε τον Μπάµπη Υφα-
ντή που επί χρόνια έχει προσφέρει µε 
τους αγώνες του στα κοινά της πόλης µας, 
µέσα από τους Συλλόγους Γονέων και 
την Ένωση Γονέων δόθηκαν λύσεις στα 
σχολεία µας. Τον Γιώργο ∆ασκάλογλου 
από τα ιδρυτικά µέλη του συλλόγου που 
και αυτός ασχολήθηκε πολλά χρόνια µε 
τα κοινά και ως ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε 
τα αθλητικά και την ίδρυση του ΟΑ∆Α. 
Τον Κώστα Μαραζόπουλο τον επίτροπο 

του Αγ. Βλασίου.  Τον ∆ηµήτρη Γεωργού-
ντζο επιχειρηµατία, τον Απόστολο Κουρ-
τίδη επίσης επιχειρηµατία, τον Τριαντά-
φυλλο Μακέδη, τον Αλέκο Κακαγιαννό-
πουλο επιχειρηµατία, τον Νίκο Σαρχόσο-
γλου επιχειρηµατία και τον Χρήστο 
Κολοβό βιοτέχνη. 

Όλοι έµειναν ευχαριστηµένοι, το φα-
γητό και το µουσικό πρόγραµµα ήταν κα-
ταπληκτικά, ευχαρίστησαν το ∆.Σ. του 
Συλλόγου για την οργάνωση και υποσχέ-
θηκαν ότι θα είναι κοντά του για να συνε-
χίσει το έργο του και να πετύχει τους στό-
χους του.

Μια εκδήλωση που συνεχίζει την παράδοση µε στόχους

ΠΟΜΕΝΣ : 1ο Πανελλήνιο καταστατικό συνέδριο  στις Αχαρνές 
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Μέσα σε κλίµα συγκίνησης βραβεύτηκε  ο Νίκος 
Παπαδήµας από το σύλλογο Αρκάδων Φυλής

Με συγκίνηση και αναφορές στην πρόσφατη πολιτική 
ιστορία των Άνω Λιοσίων, καθοριστικός συντελεστής 
της οποίας υπήρξε ο Νίκος Παπαδήµας, γέµισε η αί-

θουσα «Μελίνα Μερκούρη» του δηµαρχείου στα Άνω Λιό-
σια, στην εκδήλωση που οργάνωσε ο σύλλογος Αρκάδων 
Φυλής µε τίτλο «Η επίδραση του Αλέξανδρου Παπαναστασί-
ου στο έργο του Νίκου Παπαδήµα».
Στόχος του εµπνευστή της εκδήλωσης, προέδρου του συλ-
λόγου Γιώργου Πραχαλιά, ήταν να µιλήσει για το έργο του 
Αρκά πρωθυπουργού, να βραβεύσει τον Αρκά πρώην δή-
µαρχο Νίκο Παπαδήµα και παράλληλα να ανακοινώσει την 
πρόθεσή του για ίδρυση παράταξης στις δηµοτικές εκλογές 
του 2019.
 «Ο ιστορικός του µέλλοντος θα πρέπει να µελετήσει το Νίκο 
Παπαδήµα γιατί εξέφρασε αυτό που ελάχιστοι δήµαρχοι µπο-
ρούν να εκφράσουν: την ηθική των πεποιθήσεων και την ηθι-
κή των πράξεων. Είναι ο βασικός εκφραστής της πολιτικής σε 
τοπικό επίπεδο µε τέτοια χαρακτηριστικά. Του εύχοµαι να συ-
νεχίσει, γιατί πιστεύω ότι έχει πάντα αυτή τη δυνατότητα» τό-
νισε ο ∆ηµήτρης Μπουραΐµης.

Πιο πλούσια η Τράπεζα 
Αίµατος του ∆ήµου Αχαρνών

Πιστοί στο ραντεβού 
τους οι εθελοντές αιµο-
δότες, υπάλληλοι του 

∆ήµου Αχαρνών και πολίτες, 
συµµετείχαν στην 44η Εθελο-
ντική Αιµοδοσία στον ∆ήµο 
Αχαρνών, που πραγµατοποι-
ήθηκε την Παρασκευή 2 
Μαρτίου 2018, στην αίθουσα 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, από 
τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 
Πολιτικής και τον Σύλλογο 
Εργαζοµένων του ∆ήµου 
Αχαρνών, σε συνεργασία µε 
το Τµήµα Αιµοδοσίας του Νο-

σοκοµείου Αµαλία Φλέµινγκ. 
Όπως ανάφερε ο Αντιδήµαρ-
χος Κοινωνικής Πολιτικής κ. 
Γιώργος Σταύρου, η ∆ιεύθυν-
ση Κοινωνικής Πολιτικής του 
∆ήµου Αχαρνών,  συνεχίζει 
µε προσήλωση και αφοσίω-
ση τη συνεργασία της µε το 
Τµήµα Αιµοδοσίας του Νοσο-
κοµείου Αµαλία Φλέµινγκ, µε 
σκοπό τη συνέχιση αλλά και 
περαιτέρω ενίσχυση και ανα-
βάθµιση των δράσεων εθε-
λοντικής αιµοδοσίας στον 
∆ήµο Αχαρνών.

∆ικαιώθηκαν µετά από πολλά 
χρόνια αγώνα διεκδίκησης της µε-
τατροπης των συµβάσεων τους, 

από ορισµένου σε αορίστου χρόνου, ερ-
γαζόµενοι στην ∆ΗΦΑ. Ο πρόεδρος  και ο 
∆ήµαρχος στήριξαν αυτή την προσπάθεια 
τα τελευταία 3 χρονιά.  
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ   24  Μαρτίου 2018  και ώρα  09.00 π.µ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Αγίου Νικολάου(Παλαιού 
εορτολογίου) – Αχαρνές ,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυ-

αγαπηµένου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ  ∆ΗΜ.   ΝΤΟΥΡΟΥ 
(Πεπόνιας)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ  : Ειρήνη
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : ∆ήµητρα Ντούρου, Μαρία και Βασίλης  Γιαννούσης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Γεώργιος και Χρήστος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην αίθουσα
«Το  Ραντεβού της  Μαριώς»  

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ  18  Μαρτίου  2018 και ώρα 9.30 π.µ., 

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου  – 
Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της  πολυαγαπηµένης 

µας, Συζύγου,  Μητέρας,  Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑΣ  
Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Νικόλαος  Μουλατσιώτης

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : ∆ηµήτρης  και Βίκυ Μουλατσιώτη, 
Ντίνα  Μουλατσιώτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Παύλος, Αριάδνη, Νικίας, Άρτεµις 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ  17 Μαρτίου   2018 και ώρα  09.00 π.µ., 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Αγίου Βλασίου  – 
Αχαρνές ,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
Ιατρός Χειρουργός Ορθοπεδικός       

Η ΣΥΖΥΓΟΣ  : Μαρία
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Χριστίνα και Βαγγέλης, Άννυ και Μάκης, 

Άγγελος, Μαριάννα, Κωνσταντίνος και Νεφέλη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ  IN VIVO   

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  18 Μαρτίου 2018 και ώρα 9.30 π.µ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτό-
κου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπη-

µένης  µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς και Θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΧΗΡΑΣ  ΧΡΗΣΤ.  ∆Ε∆Ε
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαργαρίτα και  Βασίλης,  Μαρία και  ∆ηµήτρης

Σπύρος  και  Χρυσούλα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αικατερίνη, Αγγελική  και  Απόστολος

Μαρία  και  Θεόδωρος, Ευαγγελία  και  Παύλος
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ   ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί   συλλυπητήρια στο κυλικείο του «ΝΑΟΥ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστούµε   θερµά όλους, όσοι  µας συµπαραστάθηκαν στο βα-
ρύ πένθος µας, για την απώλεια της    πολυαγαπηµένης  µας  Μητέ-

ρας,  Γιαγιάς, Αδελφής και  Θείας

    ΕΛΕΝΗΣ  Χήρας ΓΕΩΡΓ.  ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ 
 

   Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν Στέφανο στη 
σωρό της, καθώς και αυτούς που κατέθεσαν χρήµατα στο Κέντρο 

Ατόµων «ΑΡΩΓΗ» του ∆ήµου Αχαρνών.

Η  οικογένεια της

Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ 24  Μαρτίου  2018 και ώρα  09.00 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ  
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ στον  Ιερό Ναό  Αγίου Βλασίου  – Αχαρνές,  για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης  µας  Μητέρας,  Γιαγιάς, Αδελφής και  Θείας

ΕΛΕΝΗΣ  Χήρας ΓΕΩΡΓ,  ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ 
(Το γένος Φώτη  Κατσανδρή)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαρία και Νικόλαος Κατάρας. 
Κωνσταντίνος και  Όλγα Κατσανδρή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Ελένη, ∆ηµήτρης, Γεώργιος, Ελένη, 
Φωτεινή, Γεώργιος , Παναγιώτης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθη-
καν στο βαρύ πένθος µας, για την απώλεια του    πολυαγαπηµένους  

µας  Συζύγου, Πατέρα,  Παππού,  Αδελφού και  Θείου 

    ΙΩΑΝΝΗ   ΣΠΑΘΗ 
 

Σ.Σ. Ιδιαίτερα  ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν    χρήµατα για 
το Ίδρυµα  «ΑΡΩΓΗ»

Τελούµε  το ΣΑΒΒΑΤΟ  17  Μαρτίου 2018 και ώρα 9.00 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ, στην Ιερά Μονή  Γεννήσεως  Θεοτόκου  – Ντάρδιζα -  Αχαρνές, 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας,  Συζύγου,  Πατέρα, 
Παππού,  Αδελφού και  Θείου

ΙΩΑΝΝΗ    ΣΠΑΘΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  Πετρούλα  Σπαθή

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Ειρήνη και Εµµανουήλ Παπαντωνάκος, Φανή  Σπαθή
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Μαρία και Κώστας   Σταύρου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αλέξανδρος, ∆ανάη, Χριστόφορος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο  κυλικείο του Μοναστηριού 



40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 18  Μαρτίου 2018  και ώρα  09.30 π.µ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Αγίου Κωνσταντίνου 
και Ελένης στα Άνω Λιόσια,  για την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπηµένης µας Μητέρας , Γιαγιάς, Αδελφής  και Θείας

ΣΟΦΙΑ   Χήρα ΚΩΝ.  ΧΑΛΙΜΟΥΡ∆Α 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Γεώργιος και Σιδερή Αβραάµ, Ιωάννης και Βασιλική 

Βούλγαρη, Αναστάσιος και Ιωάννα Μπούκη, 
Ιωάννης και Ιωάννα Χαλιµούρδα.

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

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην αίθουσα  του Ναού 
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Το γραφείο µας αναλαµβάνει µε
Σεβασµό, Συνέπεια, Αξιοπρέπεια
και Οικονοµία Πένθιµες Τελετές:

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς,
Μνηµόσυνα, Ανθοστολισµούς, 

Στεφάνια»

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  18 Μαρτίου  2018 και ώρα 
9.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό  
Αγίου Βλασίου –Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της 

ψυχής των πολυαγαπηµένων µας

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Σωτήριος Φώτος,  Κυριακή χήρα Γεωρ. Φώτου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος, Γεωργία - Ειρήνη

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Νικόλαος και Βάγια Φώτου,  Ειρήνη χήρα Παν. Φώτου,  Χρήστος  και  Ανα-
στασία Παγώνα, Μαρία χήρα Γεωρ. Παπακωνσταντίνου,   Ιωάννης και Μαρία Παγώνα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Ραντεβού της Μαριώς», Παπαδηµητρίου 8  - Αχαρνές

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ   ΦΩΤΟΥ
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Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

11/3/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ 
ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 210/2404494

12/3/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210/2465660

13/3/2018  ΤΡΙΤΗ l ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥ-
ΛΑ  Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλος. ΤΗΛ. 
210/2385253

14/3/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΑΡΙΑ∆-
ΝΗ   Πάρνηθος 95.  ΤΗΛ. 2102445975

15/3/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ  Αγίας Τριάδας 75. ΤΗΛ. 210/2442655

16/3/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ  
Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210/2464914

17/3/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ  Σαλαµίνος 36. ΤΗΛ. 210/2463245

18/3/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  
∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

19/3/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 
210/2476440

20/3/2018 ΤΡΙΤΗ l ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Αγίου 
Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211/7000902

21/3/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ   Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 
210/2442311

22/3/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕ-
ΜΗΣ Πλ. Θρακ/δόνων Εµπ.Κέντρο. ΤΗΛ. 
210/2432259

23/3/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ  
Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

24/3/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
Κ.  Κορδελιού & Βαρελά.  ΤΗΛ. 210/2476847

25/3/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙ-
ΚΟΣ Εθν. Αντιστάσεως 20. ΤΗΛ. 
210/2409494

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

11/03/2018 ΕΩΣ 25/03/2018

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   διαµέρισµα 95 τ.µ. , 6ου ορόφου, επί της 
οδού Σωκράτους  64. Τιµή λογική. Τηλ.  6945 292661. 
5∆194
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 60 τ.µ. …… Τηλ.  210 
2443258 και 6973 952838. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 60 τ.µ. στο κεντρικό Μενίδι, 
τιµή πολύ λογική. Τηλ. 210 2403514. 4∆192
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο  40 τ.µ., στο 2ο όροφο, στο κε-
ντρικό Μενίδι, τιµή λογική. Τηλ. 210 2403514. 4∆192.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο καταστήµατα  36 και 33 τ.µ. στην 
Κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου. Τηλ.  210 2469087 και 
6937 108661.  4∆190.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 60 τ.µ. 1ου ορόφου, µε ηλι-
ακό, καλοριφέρ κλπ. στην περιοχή Αγίου Αθανασίου. 
Τηλ. 210 2443258  και 6973 952838. 4∆189.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 100 τ.µ.  στο ενδιάµεσο των  
Πλατειών  Καράβου και Αγίου Νικολάου, στις Αχαρνές, 
Τηλ. 6973 580073. 4∆187
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙ∆Α  µε εµπειρία, αναλαµβάνει την φύλαξη ηλι-
κιωµένων ή και παιδιών,  σε οποιοδήποτε καθορισµένο 
ωράριο του 24ώρου. Τηλ. 210 2406317 και 6982 
020683. 4∆190
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια  έµπειρη, αναλαµβάνει την 
προετοιµασία µαθητών  Λυκείου στα φιλολογικά µαθή-
µατα, Αρχαία – Λατινικά. Τιµές λογικές. Τηλ. 6974 
385248. Τηλ. 6974 385248. 4∆189.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  - Φυσική - Χηµεία  παραδίδονται,  από  

καθηγήτρια 35 έτους πείρας.  Προσιτές τιµές. Τηλ   
6988935604 - 2102319153.  6∆190
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει 
µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκεί-
ου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 10∆1189.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει  µαθήµα-
τα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 
6942 864739. 10∆189
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ , πτυχιούχος παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµα-
τα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Εικοσαετής εµπειρία 
µεταδοτικότητας. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 4∆187.
 ∆ΙΑΦΟΡΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Γυναίκα για να προσέχει  ηλικιωµένη µε 
οικιακές εργασίες, κατά προτίµηση ως εσωτερική. 
Τηλ. 210 2430339 και 6906 900550. 4∆192
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ζητείται διαµέρισµα στο Κεντρικό Μενί-

δι από 75 – 100 τ.µ. Πληρ. 6980700372
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 5 ευρώ η καρτέλα 
Τηλ. 6976 836287. 8∆190
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστηµα  74 τ.µ. µε πατάρι , σε κατά-
σταση µίσθωσης,  στην Πλατεία Καράβου. Τηλ. 
6974 130317. 4∆191
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Ρεστoράν επί της Εθνικής Αντιστάσεως 
και Κίου,  που είναι σε λειτουργία, πλήρως εξοπλι-
σµένο. Τηλ. 210 2444562 και 6974 353489. 4∆192.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΚΤΗΜΑ  µε σταθερή προφύλαξη εντός σχεδίου 
2.200 τ.µ., δηλαδή  έξη οικόπεδα, µε κατοικία 65 τ.µ. , απο-
θήκες  100 τ.µ. µε 40 παραγωγικά δένδρα, (ελιές, Λεµονιές, 
καρυδιές, συκιές,…) περιοχή Αγίου Πέτρου Α΄.  ΤΙΜΗ ΕΥ-
ΚΑΙΡΙΑΣ  165.000 ευρώ. Τηλ.  6972 426684, 6976 836287.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ∆ΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ : Λ. Φιλαδέλφειας 84 & Μπόσδα
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ :   213 2072300-2, 210 2415300-2
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : 213 2072452
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα : 213 2072453
Γραφείο Τύπου :  213 2072527 / 523
Αντιδήµαρχος ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ : 213 2072 312
Αντιδήµαρχος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ :  213 2072 354
Αντιδήµαρχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :  213 2072 441
Αντιδήµαρχος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : 213 2072 356
Αντιδήµαρχος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 2072 504
Αντιδήµαρχος ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 2133 105
Αντιδήµαρχος ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : 213 2072 381
Αντιδήµαρχος ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 213 2072424
Οικονοµικές Υπηρεσίες : 213 2072351
Τεχνικές Υπηρεσίες : 213 2072441
Τµήµα  Μητρώου – ∆ηµοτολόγιο : 213 2072 330-6
Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής : 213 2123127
Καθαριότητα  Β. Τοµέα : 213 2140307 
Καθαριότητα  Ν. Τοµέα: 213 2072471
Τµήµα Περιβάλλοντος :  213 2172 540
Τµήµα Πολεοδ- κων  Εφαρµογών:  213 2072415
∆.Η.Φ.Α. :  210 24066630
∆Η.Κ.Ε.Α. : 210 2478507

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   του  
ΙΩΑΝΝΗ  και  της  ∆ΗΜΗΤΡΑΣ  το γένος   
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε  στην 
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   ΛΥΡΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ  

του   ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   και  της   ΜΑΡΙΑΣ    το 
γένος   ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ  που  γεννήθηκε  

στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στο  
ΑΧΑΡΝΕΣ   - ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  
έλθουν σε γάµο που θα γίνει στη 

ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ -   ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   του   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  και  της  ΙΣΙ∆ΩΡΑΣ    το 
γένος   ΝΤΑΣΗ  που γεννήθηκε  στο 

ΜΑΡΟΥΣΙ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί  στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του   
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  και  της   ΙΩΑΝΝΑΣ  το γένος   
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ που  γεννήθηκε  

στην ΑΘΗΝΑ  και  κατοικεί στις    ΑΧΑΡΝΕΣ   
- ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  έλθουν σε γάµο 
που θα γίνει στην ΕΚΑΛΗ   - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   του   

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  και  της  ΕΛΛΗΣ    το γένος    
ΜΑΡΟΥΛΗ  που γεννήθηκε  στην 

ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   ΤΕΝΤΕ    ΜΑΡΘΑ   του   

ΠΑΝΤΕΛΗ   και  της   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ   το 
γένος   ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  που  

γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί 
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  

έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   του   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και  της  ΕΛΕΝΗΣ   το 
γένος    ΓΥΡΙΧΙ∆ΟΥ  που γεννήθηκε  στην 

ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   ΦΡΑΓΚΙΟΥ∆ΑΚΗ   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  του   ΖΑΧΑΡΙΑ   και  της   
ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ    το γένος   ΜΠΙΣΣΑ  που  

γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στο  
ΚΑΜΑΤΕΡΟ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  

έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    του   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και  της  ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ  το 

γένος   ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  που 
γεννήθηκε  στην  ΝΙΚΑΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και 
κατοικεί  στην  ΝΙΚΑΙΑ   – ΑΤΤΙΚΗΣ     και   
η   ΖΟΡΜΠΑ  ΜΑΡΙΑ  του   ΧΡΗΣΤΟΥ  και  

της   ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ   το γένος   ΒΛΑΧΟΥ   
που  γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ   και 
κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  

πρόκειται να  έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στην  ΠΛΑΚΑ  - ΑΘΗΝΩΝ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΤΑΡΟΥΝΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   του   

ΣΩΤΗΡΙΟΥ  και  της  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ    το 
γένος   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε  
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στα  ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   ΠΑΣΤΡΑ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και  
της   ΑΝΝΑΣ  το γένος   ∆ΟΥΡ∆ΟΥΜΑ  

που  γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί στα   ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  
πρόκειται να  έλθουν σε γάµο που θα 
γίνει στα   ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ. 



∆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
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

l Τηλ.: 210 2401073
l Κιν:  697 2323235

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές l Τ.Κ. 13674
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