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Ε∆Ω
ΘΑ ΛΕΜΕ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ...

Να µάθουµε
ονοµατεπώνυµα

«∆υνατή Φωνή στην
Ανατολική Αττική» 

Γιώργος Καραµέρος:
Ο κ. Μητσοτάκης να 

δείξει επιτέλους 
έµπρακτο σεβασµό στα 

θύµατα των Τεµπών

ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Να αγωνιστούµε
για καλύτερες 
υποδοµές
στις Αχαρνές
και στην
Ανατολική Αττική
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✒Συνέχεια  στη σελ. 5

Της Ευρώπης Κοσµίδη
Περιφερειακή Σύµβουλος - Εντεταλµένη
Τεχνικών Έργων  και Αθλητισµού Αττικής

Ο καιρός για το Μενίδι  
Καλές θα είναι οι καιρικές συνθήκες έως 
το Σάββατο 11/3/2022. 12/3 Νεφώσεις
µε τοπικές βροχές τις µεσηµεριανές ώρες. 
13/3 νεφελώδεις ο καιρός µε πτώση της 
θερµοκρασίας και λίγα χιόνια στην Πάρ-
νηθα. Από 14 εως16 Μαρτίου Ηλιοφά-
νεια µε διάσπαρτες νεφώσεις. Άστατος ο 
καιρός 16 προς 17/3.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3
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ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3 ∆ΕΥΤΕΡΑ 13/3 ΤΡΙΤΗ 14/3 ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 ΠΕΜΠΤΗ 16/3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3

14ο-10ο

ΚΟΣΤΙΣΕ ΟΣΟ ΠΕΝΤΕ 
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ»

Είναι δυνατόν να έχουν δαπανηθεί 15 δις ευρώ και να έχουµε εν έτη 2023
µετωπική σύγκρουση τρένων; Η απάντηση όπως διαπίστωσε το πανελλήνιο είναι ναι.

Είµαστε άξιοι της µοίρας µας µετά από τόσα λεφτά να ζούµε τέτοιες τραγωδίες
και να χάνουµε την ήδη µειούµενη νεολαία µας µε τέτοιο άδικο τρόπο...

Επίσκεψη του 
Πρωθυπουργού
Κυριάκου 
Μητσοτάκη
στις Αχαρνές

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οι περιφερειακές 
περιοχές της πόλης 
ζουν σε απαξίωση
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Γραφεία:  Εθνικής Αντιστάσεως  15 (Ηµιόροφος)
- Αχαρνές - Τ.Κ. 13674

Τηλ.:  210 2467043
E-mail: acharnaiki@gmail.com 

Κωδικός Εντύπου: 8618  - Έτος 13ο  -  Τιµή : 0,50 λεπτά
Αρ. Σήµατος : 209698/2863/18-05-2011

Ιδιοκτησία – έκδοση: ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ  

∆ιαφηµιστικό Τµήµα: Τάσος  Μπαλάσκας Τηλ. 6932 763444
∆ηµιουργικό: Κώστας  Παναγούλιας

Εκτύπωση:  NEWS PRESS HOLD

Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση άρθρων,
φωτογραφιών και ειδήσεων,

µε απλή αναφορά στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».
Άρθρα και Επιστολές δηµοσιεύονται µόνο ενυπόγραφα.

Αποκλείονται οι πάσης φύσεως
καταγγελίες. Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείµενα ή δελτία τύπου

εκφράζουν µόνο την άποψη του γράφοντος. 
Ετήσιες Συνδροµές: Ιδιώτες: 30€ 

- Σύλλογοι: 50€ - ∆ήµοι:100€

Λογ. κατάθεσης: ΕΘΝΙΚΗ  GR2401100910000009140153397

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή. Γραφείο 
EuroCosm, Εθνικής Αντιστάσεως 15,  Περίπτερα Αχαρνών - 

∆ηµαρχείο - ΚΑΠΗ – ΚΕΠ, στα «Φωτοτυπικά ΜΑΚΡΗΣ» (όλο 
το δεκαπενθήµερο),  Κεντρική Πλατεία.

Σε όλες τις Ενορίες κάθε δεύτερη Κυριακή, ηµέρα έκδοσης.
Στους συνδροµητές αποστέλλεται µέσω Ταχυδροµείου. 

Συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες την 1η Μαρτίου 2023 στις 
Αχαρνές, από αστυνοµικούς της Άµεσης ∆ράσης (Οµάδα ∆Ι.
ΑΣ.), δύο ηµεδαποί, 38 και 22 ετών για κλοπή. Ειδικότερα, ανω-
τέρω αστυνοµικοί εντόπισαν στις Αχαρνές τους κατηγορούµε-
νους να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο το οποίο είχε κλαπεί λίγο νω-
ρίτερα από τη Νέα Φιλαδέλφεια και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνοµικών ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέ-
πτυξε ταχύτητα, ώστε να διαφύγει και οι αστυνοµικοί τον ακο-
λουθούσαν, καλώντας τον διαρκώς να ακινητοποιήσει το αυτο-
κίνητο. Μετά από λίγο, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και οι 
αστυνοµικοί συνέλαβαν τους κατηγορούµενους. Οι συλληφθέ-
ντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Αθηνών 
µε τη σε βάρος τους δικογραφία που σχηµατίσθηκε από το Τµή-
µα Ασφάλειας Νέας Χαλκηδόνας-Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύλληψη από Οµάδα ∆Ι.ΑΣ.
2 ατόµων για κλοπές στις Αχαρνές

Ένοπλοι
µε αποκριάτικες
µάσκες
λήστεψαν
χρηµαταποστολή 
στις Αχαρνές 
Παράταση στις αποκριάτικες εκδη-
λώσεις έκαναν δυο ληστές οι οποίοι, 
φορώντας  αποκριάτικες µάσκες, λή-
στεψαν το µεσηµέρι της 1ης Μαρτίου 
2023 χρηµαταποστολή σε κεντρικό 
και πολυσύχναστο σηµείο του Μενι-
δίου, αρπάζοντας τρείς κασετίνες µε 
χρήµατα και διαφεύγοντας µε µοτο-
συκλέτα

Η ενέδρα στους υπαλλήλους της 
χρηµαταποστολής που θα εφοδίαζαν 
ΑΤΜ είχε στηθεί στην λεωφόρο Πάρ-
νηθος 131. Μόλις στάθµευσαν το θω-
ρακισµένο φορτηγάκι της χρηµατα-
ποστολής και κατέβηκαν για να τοπο-
θετήσουν τις γεµάτες µε χρήµατα κα-
σετίνες στο ΑΤΜ, οι δύο ληστές 
εµφανίστηκαν µε όπλα στα χέρια και 

αφού τους ακινητοποίησαν έβαλαν 
τις κασετίνες σε ένα σάκο, ανέβηκαν 
σε µια µοτοσυκλέτα που είχαν στο ση-
µείο και εξαφανίστηκαν.

Μοτοσικλετιστές της οµάδας ∆Ι-
.ΑΣ. σάρωσαν ολόκληρη την περιοχή 
χωρίς να βρουν κάποιο ίχνος τους, 
όµως σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές 
οι κασετίνες αυτές µόλις παραβια-

στούν απελευθερώνουν ειδική µπο-
γιά που καταστρέφει τα χαρτονοµί-
σµατα.

Την υπόθεση τώρα έχει αναλάβει 
η Ασφάλεια ∆υτικής Αττικής, αστυνο-
µικοί της οποίας συγκεντρώνουν µαρ-
τυρίες και υλικό από κάµερες ασφα-
λείας για την ταυτοποίηση των δύο 
ληστών.

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η 
δηµιουργία ενός νέου µοντέ-
λου τουριστικής ανάπτυξης, η 

ανάδειξη της σηµασίας του βιώσιµου 
τουρισµού και η εναρµόνιση µε τις αρ-
χές και τις προτεραιότητες της βιώσι-
µης ανάπτυξης, αποτελούν, τους βασι-
κούς άξονες του "Στρατηγικού Σχεδί-
ου ∆ράσης Τουριστικής Προβολής και 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής". 

Το έργο είναι προϋπολογισµού πε-
ρίπου 9 εκ. ευρώ και χρηµατοδοτείται 
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύ-
σεων της Περιφέρειας Αττικής. Η σχετι-
κή δηµόσια σύµβαση υπεγράφη από 
τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και την 
εκπρόσωπο της ένωσης εταιρειών που 
έχουν αναλάβει ανάδοχοι του έργου.  

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-
λης, αναφερόµενος στις βασικές αρχές που 
θα υπηρετεί το στρατηγικό Σχέδιο ∆ράσης 
για την Τουριστική Προβολή και τουριστι-
κή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής, εστί-
ασε στην ανάγκη ανάδειξης των συγκριτι-
κών πλεονεκτηµάτων της Αττικής όπως εί-
ναι το φυσικό της κάλλος, η ιστορία και το 
εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό που δια-
θέτει, στη διαµόρφωση νέων συνθηκών 
για την προσέλκυση επενδύσεων, στον κα-
λύτερο συντονισµό των δράσεων για την 
τουριστική προβολή, την ανάπτυξη των θε-
µατικών – εναλλακτικών µορφών τουρι-
σµού µε µια νέα προσέγγιση στη διαχείρι-
ση του τουριστικού προϊόντος, το οποίο γί-
νεται πιο σύνθετο.

Ενδεικτικά, περιλαµβάνει τις εξής δρά-
σεις:
∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
1. ∆ηµιουργία Περιφερειακού Παρατηρη-

τηρίου Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Αττικής κατά το πρότυπο 
του Παρατηρητηρίου Τουρισµού του 
Υπουργείου Τουρισµού.
2. Ανάπτυξη και ενίσχυση θεµατικών µορ-
φών τουρισµού στην Περιφέρεια Αττικής. 
3. ∆ιενέργεια Μελέτης για την χαρτογρά-
φηση σηµείων ενδιαφέροντος της Αττικής 
στο πλαίσιο προώθησης των οπτικοακου-
στικών παραγωγών στην Περιφέρεια Αττι-
κής
4. ∆ιενέργεια έρευνας ικανοποίησης επι-
σκεπτών και έρευνες στο εξωτερικό για την 
τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Ατ-
τικής
∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
1. Συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε 
διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις 
2. Συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε 
στοχευµένες διοργανώσεις - παρουσιάσεις 
τουριστικών προορισµών µε επαγγελµατι-
κές συναντήσεις - Business to Business επα-
φές / Β2Β µε τουριστικούς επαγγελµατίες 
(ταξιδιωτικούς πράκτορες, Tour Operators, 

κ.λπ.) στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
2. ∆ιοργάνωση και υλοποίηση από την Πε-
ριφέρεια Αττικής στοχευµένων ηµερίδων - 
παρουσιάσεων. 
3. Υλοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης τουρι-
στικών δηµοσιογράφων (Press trips) και 
ταξιδίων εξοικείωσης τουριστικών επαγ-
γελµατιών (Familiarization trips) 
4. ∆ηµιουργία και παραγωγή έντυπου υλι-
κού 
5. ∆ηµιουργία και παραγωγή ηλεκτρονι-
κού – οπτικοακουστικού υλικού 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ  ΜΕΣΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ
1. Ενίσχυση της παρουσίας της Περιφέρει-
ας Αττικής στους λογαριασµούς κοινωνι-
κής δικτύωσης 
2. Αναβάθµιση του περιεχοµένου και τεχνι-
κή υποστήριξη της τουριστικής ιστοσελίδας 
της Περιφέρειας Αττικής
3. Ενίσχυση της προβολής της τουριστικής 
ιστοσελίδας µέσω των εργαλείων SEM και 
SEO

Στη "βαριά βιοµηχανία" της χώρας 
– τον Τουρισµό – επενδύει  η Περιφέρεια Αττικής 
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Τ
ι µπορείς να πεις τέτοιες ώρες; Τι 
λέξεις να αρθρώσεις για όσα έγιναν 
την περασµένη εβδοµάδα στα 
Τέµπη; Τι να πεις σε όσους µπήκαν 

σε έναν τρένο χωρίς γυρισµό και χωρίς 
επιστροφή; Η σιωπή του εθνικού πένθους 
πρέπει να δώσει την θέση της σε µία δυνατή 
φωνή όλων µας που θα λέει «ποτέ ξανά». 
Που θα λέει πως δεν γίνεται τα παιδιά µας να 
επιβιβάζονται σε ένα τρένο από όπου δεν 
βγήκαν ποτέ ζωντανά. 

Οι ευθύνες δεν αφορούν µόνο ένα 
«ανθρώπινο λάθος» αλλά µία σειρά παραλείψεων 
τις οποίες πρέπει να αναζητήσουµε. Η έρευνα που 
αναπόφευκτα θα ξεκινήσει πρέπει να δώσει 
συγκεκριµένες απαντήσεις αυτή την φορά. 

Να µάθουµε ποιοι δεν έκαναν σωστά την 
δουλειά τους και να υποστούν τις συνέπειες των 
πράξεων τους. ∆εν πρέπει και αυτή την φορά το 
θέµα να ξεχαστεί. Πρέπει να επιµείνουµε µέχρι 
τέλους να µάθουµε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι της 
τραγωδίας. Την νεολαία µας την έχουµε 
κακοποιήσει ήδη πολύ. Ζητά απαντήσεις για αυτό 
το έγκληµα. Και πρέπει αυτή την φορά να τις 
πάρουµε. Στο Μενίδι γνωρίζουµε πολύ καλά τι 
σηµαίνει εγκατάλειψη από το κεντρικό κράτος. ∆εν 
θέλω να επικρατήσει η οργή. Θέλω µετά από αυτό 
τα δυστύχηµα να επικρατήσει η λογική και η 
δύναµη για δράση. ∆εν µπορούµε άλλο να 
µένουµε απαθείς.

Ε∆Ω ΘΑ ΛΕΜΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ...

Της Ευρώπης Κοσµίδη
Περιφερειακή Σύµβουλος - Εντεταλµένη

Τεχνικών Έργων  και Αθλητισµού Αττικής

Επιθεώρηση 108 Γεφυρών
από την Περιφέρεια Αττικής
- ∆ηµιουργείται Μητρώο

Να µάθουµε
ονοµατεπώνυµα

Γ ια πρώτη φορά µετά από 
δεκαετίες, ελέγχθηκαν 
για τυχόν βλάβες και οι 

108 Γέφυρες της Αττικής µε 
χρηµατοδότηση της Περιφέ-
ρειας Αττικής, προϋπολογι-
σµού περίπου 350.000 ευρώ.

Το έργο της επιθεώρησης 
υλοποίησε µέσα σε 7 µήνες ο 
Αναπτυξιακός Οργανισµός «Νέα 
Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», στη 
βάση της σχετικής σύµβασης που 
υπέγραψε µε την Περιφέρεια Αττι-
κής και προέβη στη σύνταξη των 
αντίστοιχων εκθέσεων καταγρα-
φής τυχόν βλαβών.

Ο έλεγχος αυτός κρίθηκε ανα-
γκαίος, καθώς πολλές από τις γέ-
φυρες έχουν κατασκευαστεί από 
το 1960 χωρίς να έχει υπάρξει εκτί-
µηση της  υφιστάµενης κατάστα-
σής τους. Τα πορίσµατα των επιθε-
ωρήσεων που ολοκληρώθηκαν, 
χρησιµοποιήθηκαν για να προσδι-
οριστούν τα τεχνικά στοιχεία που 
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, 
µέσω της διενέργειας µελετών 
στατικής επάρκειας και ενισχύσε-
ων.

Συγκεκριµένα, οι γέφυρες είναι 
κατασκευασµένες σε διάφορες 
χρονικές περιόδους, µε τις παλαι-
ότερες να εκτιµάται ότι έχουν κα-
τασκευαστεί την δεκαετία του 
1960. Στα 108 τεχνικά έργα, περι-
λαµβάνονται άνω διαβάσεις, κάτω 
διαβάσεις, γέφυρες που φέρουν 
κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως 
η Εθνική Οδός. Αξίζει να σηµειω-
θεί ότι από την κατασκευή τους 
δεν φαίνεται να έχει υπάρξει προ-

ηγούµενη επιθεώρηση ή κάποιος 
έλεγχος.

Από τις επιθεωρήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν, προέκυψαν 
οι προτεινόµενες εργασίες επι-
σκευής, συντήρησης, ενόργανης 
παρακολούθησης, αλλά και µελέ-
τες που απαιτούνται για πιο λεπτο-
µερή επιθεώρηση και εξακρίβωση 
της στατικής επάρκειας

Επιπλέον µε αφορµή τις επιθε-
ωρήσεις που έγιναν και τη σχετική 
καταγραφή στοιχείων, θα συντα-
χθεί Μητρώο των Γεφυρών.

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των 
επιθεωρήσεων και τις προτεινόµε-
νες ενέργειες που έχουν καταγρα-
φεί, συντάχθηκε προµελέτη που 
αφορά στην εκπόνηση όλων των 
απαιτούµενων µελετών και επί τό-
που ελέγχων, την συντήρηση – 
ανακατασκευή των γεφυρών, τον 
ηλεκτροφωτισµό τους, την ενόρ-
γανη παρακολούθησή τους και 
την αναβάθµιση του επιπέδου 
ασφάλειάς τους, µε προτεινόµενο 
προϋπολογισµό 89.900.000€ (συ-
µπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), η 

οποία υποβλήθηκε στο αρµόδιο 
Υπουργείο για χρηµατοδότηση. 

Το έργο προτείνεται να εντα-
χθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραµ-
µα Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµα-
σίας», το οποίο αποτελεί αναπτυ-
ξιακό εργαλείο του σύγχρονου 
επιτελικού κράτους σε εθνικό, πε-
ριφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
καθώς και πυλώνα για την εφαρ-
µογή του ετήσιου ενοποιηµένου 
σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής 
για την παραγωγική ανάταξη και 
ανασυγκρότηση και την κοινωνι-
κή συνοχή.

Παράλληλα, στα πλαίσια της 
Προγραµµατικής Σύµβασης που 
υπέγραψε η «Νέα Μητροπολιτική 
Αττική» µε την Περιφέρεια Αττικής 
και τον ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνας, εκπονήθηκε και η 
µελέτη για την συντήρηση της Γέ-
φυρας Βρυούλων, η οποία βρί-
σκεται επί της Εθνικής Οδού και 
εξυπηρετεί τη διάβαση της κυκλο-
φορίας πάνω από την Εθνική Οδό 
Αθηνών Λαµίας, στο ύψος της Ν. 
Φιλαδέλφειας.



4 Κυριακή 12 Μαρτίου 2023  ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο συρµός που έγινε... οδυρµός!

Η σχολική τσάντα που θρηνεί,
η σχολική τσάντα που διαµαρτύρεται!
Έναν πρωτότυπο και συνάµα συγκι-
νητικό τρόπο επέλεξαν οι µαθητές 
από σχολεία των Αχαρνών αλλά και 
όλης της Ελλάδας να εκφράσουν τα 
συναισθήµατά τους για το τραγικό 
δυστύχηµα στα Τέµπη. 

Οι σχολικές τσάντες, που κουβα-
λούν τη γνώση ή και πολλές φορές ο 
διάκοσµος τους µαρτυρά πτυχές από 
τις προσωπικότητες των µαθητών, τώ-
ρα ενώθηκαν και έστειλαν ένα σιωπη-
λό αλλά τόσο δυνατό µήνυµα θλίψης 
αλλά και διαµαρτυρίας. 

Τα µηνύµατα των µαθητών σχηµα-
τισµένα µε τις σχολικές τους τσάντες 
προκαλούν ρίγος και ανατριχίλα. Για 
πολλούς ίσως είναι δύσκολο να τα 
δουν πάνω από µια φορά γιατί αισθά-
νονται ότι δεν θα το αντέξουν. 

Ο ∆ιονύσης Σαββόπουλος το έχει 
καταγράψει σε άλλες εποχές και κατα-
στάσεις στο τραγούδι του "Τι έπαιξα 
στο Λαύριο":  Πώς να κρυφτείς απ' τα 
παιδιά / Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα

Όσο για εµάς -  τους µεγαλύτερους 
- εκτός από τον παραπάνω στίχο καλό είναι να λάβουµε υπόψιν  και ένα άλλον στίχο που 
έγραψε το ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, µελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης και τραγούδησε 
απαράµιλλα ο Παύλος Σιδηρόπουλος στην ταινία "ο Ασυµβίβαστος":

Υπερασπίσου το παιδί / γιατί αν γλιτώσει το παιδί / υπάρχει ελπίδα /  

∆εν νοµίζουµε ότι υπάρχει Έλληνας µου 
να µην έχει συγκλονιστεί από την τραγω-
δία στα Τέµπη. Η ανείπωτη τραγωδία της 

σύγκρουσης των δυο τρένων έφερε τους πολί-
τες της χώρας µας απέναντι σε κάτι σχεδόν µη δι-
αχειρίσιµο. 

Αργά το βράδυ της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 
2023 - λίγο πριν τα µεσάνυχτα - η επιβατική αµα-
ξοστοιχία που κατευθύνεται από την Αθήνα προς 
τη Θεσσαλονίκη συγκρούεται µετωπικά µε εµπο-
ρική αµαξοστοιχία. Σε προχωρηµένη ώρα γίνεται 
αντιληπτό ότι διαδραµατίζεται ένα συγκλονιστικό 
γεγονός. 

Οι πληροφορίες αρχίζουν να έρχονται συνεχώς  
και οι αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυµα-
τίες δηµιουργούν έναν "κόµπο" στο στοµάχι. 

Στο τρένο επέβαιναν 350 επιβάτες, ανάµεσά 
τους πολλά νέα παιδιά και κυρίως φοιτητές.

Η κινητοποίηση, πυροσβεστών, διασωστών και 
προσωπικού Πολιτικής Προστασίας είναι µεγάλη 
και σε κάποιες περιπτώσεις και σωτήρια, αλλά το µοιραίο 
έχει ήδη τελεστεί.

Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες ο σταθµάρχης στη 
Λάρισα, παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος και έβαλε το επιβα-
τικό τρένο σε τροχιά σύγκρουσης µε την εµπορική αµαξο-
στοιχία.

Η 1η Μάρτη που ξηµερώνει βρίσκει τη χώρα να κοιτά 
αποσβολωµένη τηλεοράσεις, υπολογιστές και κινητά τηλέ-
φωνα και να παρακολουθεί µια από τις µεγαλύτερες τρα-
γωδίες στη σύγχρονη Ελλάδα

Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης κηρύσσει 
τη χώρα σε τριήµερο πένθος και ο Υπουργός Υποδοµών 

Κώστας Αχ. Καραµανλής παραιτείται. 
Το τραγικό συµβάν στα Τέµπη καταγράφεται ως το µε-

γαλύτερο που έχει γίνει µέχρι σήµερα στη χώρα µας. Στο 
φως της (ευρείας) δηµοσιότητας έρχονται τα προβλήµατα 
ασφαλείας στους Ελληνικούς σιδηροδρόµους.  Άλυτες, 
επικαλυπτόµενες και ασαφείς αρµοδιότητες µεταξύ των φο-
ρέων, η συντήρηση του δικτύου, οι διαχρονικές ελλείψεις, 
η απουσία συστήµατος σηµατοδότησης και αυτοµατοποί-
ησης και το ανθρώπινο λάθος.

Το τρένο στην χώρα µας µέχρι πριν λίγο καιρό, δεν ήταν 
ιδιαίτερα γρήγορο, δεν ήταν και πολύ αξιόπιστο, δεν είχε 
τακτικά δροµολόγια, δεν είχε πολλές ανέσεις.. δεν, δεν, 
δεν, αλλά η ευρύτερη παραδοχή ήταν ότι ήταν ασφαλές. 

Γι΄ αυτό και όσων αφορά στα τρένα, από εδώ και 
πέρα αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα απ όλα είναι 
αποκατασταθεί το αίσθηµα ασφάλειας των επιβα-
τών. Με λίγα λόγια θέλουµε πίσω την – αγαπηµένη 
κατά τα άλλα - έκφραση "πάει τρένο". 

Η ασφάλεια των τρένων είναι ίσως και το µονα-
δικό ρεαλιστικό που µπορεί να περιµένουµε από 
όλη αυτή την κατάσταση. Τα περί "το µαχαίρι στο 
κόκκαλο", "η διόρθωση παθογενειών πολλών 
ετών", "το άπλετο φως" και άλλα βαρύγδουπα εί-
ναι καλοδεχούµενα αλλά οφείλουµε να διατηρού-
µε επιφυλάξεις. 

Έχουµε την ανάγκη να κρατήσουµε και µερικά 
ελπιδοφόρα στοιχεία και συµπεριφορές που ανα-
δείχθηκαν σε αυτό το συµβάν. Από τους ανθρώ-
πους που ήταν στο δυστύχηµα και χωρίς δεύτερη 
σκέψη προσέφεραν βοήθεια σε συνανθρώπους 
τους που είχαν ανάγκη, έως τους πυροσβέστες που 
ήταν στην πρώτη γραµµή, αντιµετωπίζοντας πρωτό-
γνωρες καταστάσεις. Επίσης τους διασώστες, τους 

νοσηλευτές και  τους γιατρούς, που κλήθηκαν να εργα-
στούν σε συνθήκες πολέµου. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ που 
ανέλαβαν την ταυτοποίηση των θυµάτων, τους έγκριτους 
και ψύχραιµούς δηµοσιογράφους που κατέγραψαν και µε-
τέδωσαν τα γεγονότα στη σωστή τους  διάσταση.    

Το πώς θα εξελιχθεί και τι επιπτώσεις θα έχει όλη αυτή 
η ιστορία στην ελληνική κοινωνία δεν το γνωρίζουµε. Το 
πόσο καιρό θέλει κάποιος για να επανέλθει από την επιρ-
ροή ενός τέτοιου γεγονότος είναι κάτι που αφορά τον κα-
θένα.  Το "πάρε όταν φτάσεις" θα παραµείνει για καιρό µια 
φράση που όταν την λες θα σου έρχονται δεύτερες και τρί-
τες σκέψεις. 

Συγκλονιστική η προσέλευση στην αιµοδοσία της 
Περιφέρειας Αττικής για την τραγωδία στα Τέµπη  
Πλήθος εργαζοµένων και πολιτών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα της Περι-
φέρειας Αττικής, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη Αττι-
κής Γιώργου Πατούλη και συµµετέχουν στην έκτακτη αιµοδοσία για την κά-
λυψη των αναγκών των τραυµατιών από την τραγωδία στα Τέµπη. 

Η αιµοδοσία, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία µε τη µονάδα αιµοδοσί-
ας του Νοσοκοµείου "Λαϊκό", πραγµατοποιήθηκε στο ισόγειο του κεντρικού κτι-
ρίου της Περιφέρειας επί της Λεωφόρου Συγγρού. 

Μάλιστα, λόγω της αυξηµένης προσέλευσης η αιµοδοσία, η οποία είχε προ-
γραµµατισθεί να ολοκληρωθεί  στη 1:30 µ.µ. το µεσηµέρι παρατάθηκε µέχρι τις 
3 το µεσηµέρι. 
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Αυτή την εβδοµάδα όπου κι αν περπάτησα σαν υποψή-
φιος βουλευτής στην Ανατολική Αττική, από τις γειτονιές 
του Μενιδίου µέχρι τα Μεσόγεια που εξυπηρετούνται 
από τον προαστιακό όπως εµείς από το σταθµό ΣΚΑ, όλες 
και όλοι και ιδιαίτερα οι µητέρες και οι νέοι άνθρωποι ζη-
τούσαν απαντήσεις για την τραγωδία στα Τέµπη που χτύ-
πησε πάνω στην καθηµερινή αγωνία της Ελληνικής οικο-
γένειας για τα παιδιά της.

∆υστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να επιδί-
δεται σε επικοινωνιακό χειρισµό, υποκρισία και προσπαθεί 
να πείσει πως φταίνε όλοι (σταθµάρχης, Ρυθµιστική Αρχή Σι-
δηροδρόµων, προηγούµενες κυβερνήσεις) εκτός από την 
ίδια. Έχουν ξεχάσει ότι αυτό δεν συνέβη τον πρώτο χρόνο 
ανάληψης της διακυβέρνησης. Κυβερνούν τέσσερα ολό-
κληρα χρόνια.

Αυτό εκτός από εξοργιστικό είναι και ασέβεια προς τις οι-
κογένειες των θυµάτων.

∆εν απαντά ο κ. Μητσοτάκης που όποτε στριµώχνονταν 
έλεγε στη Βουλή στους πολιτικούς του αντιπάλους "Εσείς 
µετράτε φέρετρα µη µιλάτε για την καµένη Πάρνηθα την Εύ-
βοια και την Πεντέλη"  γιατί διέλυσε τις δικλείδες ασφαλείας 
που υπήρχαν στο σιδηρόδροµο και οι οποίες θα είχαν απο-
τρέψει την τραγωδία:
• ∆εν απαντά στην αποκάλυψη πως µέχρι τον Ιούλιο του 
2019 στο σταθµό της Λάρισας λειτουργούσε κέντρο τηλε-
διοίκησης, όπως είπαν οι ίδιοι οι εν ενεργεία σταθµάρχες 
και το οποίο επιβεβαίωσε και ο ΟΣΕ, παραδεχόµενος ότι 
σταµάτησε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 2019, αφού δεν 
αποκαταστάθηκαν ποτέ οι ζηµιές που προκλήθηκαν από 
πυρκαγιά.

• ∆εν απαντά γιατί απαξιώθηκε και σταµάτησε να λειτουργεί 
το 2020 το δευτεροβάθµιο κέντρο ελέγχου στην Αθήνα 
(στην οδό Καρόλου), που έλεγχε την πορεία όλων των συρ-
µών πανελλαδικά.
• ∆εν απαντά ποιος και γιατί τοποθέτησε µε παράνοµη µετά-
ταξη τον µοιραίο σταθµάρχη, ενώ 5 µόλις µέρες µετά την 
έγκριση της µετάταξης ο κ. Καραµανλής µε υπουργική από-
φασή του στις 30 Μαΐου του 2020 «νοµιµοποίησε» την µε-
τάταξη και την παράκαµψη του ηλικιακού ορίου των 48 
ετών που είχε θέσει ο ΟΣΕ.

Οι νεκροί, οι τραγωδίες και ο ανθρώπινος πόνος δεν 
συµψηφίζονται. Σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ κρατά χαµηλούς τόνους 
και δεν κάνουµε τα ίδια που έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Αλέ-
ξης Τσίπρας αγκάλιασε τους συγγενείς, συµµετείχε µε σε-
µνότητα στην αιµοδοσία και σεβόµενος το πένθος δεν εξα-
πέλυσε δριµύ κατηγορώ για να αποκοµίσει πολιτικά οφέλη. 
∆εν είµαστε ίδιοι...

Είναι ντροπή και ασέβεια προς τα θύµατα και τις οικογέ-
νειές τους το να προσπαθούν κάποιοι να συµψηφίσουν τον 
ανθρώπινο πόνο µόνο και µόνο για να µην αναλάβουν τις 
αντικειµενικές πολιτικές ευθύνες τους.

Όποιος αυτή τη στιγµή κάνει συγκρίσεις και συµψηφι-
σµούς ή βάζει µπροστά τη φράση "διαχρονικές ευθύνες" 
δεν επιθυµεί την αλήθεια για την τραγωδία αλλά την απο-
φυγή του πολιτικού κόστους µε διαχρονικές δικαιολογίες. 
Σεβασµός στη µνήµη των νεκρών σηµαίνει αποκάλυψη της 
αλήθειας.

κ. Μητσοτάκη δείξτε έµπρακτο σεβασµό στα θύµατα και 
κυρίως συνειδητοποιείστε την σκληρή πραγµατικότητα που 
δηµιούργησαν οι πράξεις και οι παραλείψεις σας.

Ο κ. Μητσοτάκης να δείξει επιτέλους έµπρακτο 
σεβασµό στα θύµατα των Τεµπών«∆υνατή Φωνή στην 

Ανατολική Αττική» 

Γράφει 
ο Γιώργος Καραµέρος

Ανατολική Αττική» 

Ε ίναι δυνατόν να έχουν δαπανη-
θεί 15 δις ευρώ και να έχουµε εν 
έτη 2023 µετωπική σύγκρουση 

τρένων; 
Η απάντηση όπως διαπίστωσε το πα-

νελλήνιο είναι ναι. Είµαστε άξιοι της µοί-
ρας µας µετά από τόσα λεφτά να ζούµε 
τέτοιες τραγωδίες και να χάνουµε την 
ήδη µειούµενη νεολαία µας µε τέτοιο 

άδικο τρόπο. Σύµφωνα µε στοιχεία, µό-
νο κατά το διάστηµα 2000-2011, το ∆η-
µόσιο δαπάνησε 4,6 δισ. ευρώ, ενώ την 
περίοδο 2001 έως το 2008, οι δαπάνες 
της ελληνικής πολιτείας που σχετίζονται 
µε τον ελληνικό σιδηρόδροµο διαµορ-
φώθηκαν σε 2 δισ. ευρώ. Το κεντρικό 
κράτος παρείχε αφειδώς κρατικές ενισχύ-
σεις φτάνοντας κάποια στιγµή µπροστά 

στο αδιέξοδο του µνηµονίου. Στο τέλος 
για να το πούµε απλά ο ΟΣΕ έφθασε να 
βαρύνει το κράτος µε ποσό σχεδόν πε-
νταπλάσιο των οφειλών της κρατικής 
Ολυµπιακής Αεροπορίας. 

Και όµως φτάσαµε στο 2023 να έχου-
µε ένα τραγικό δυστύχηµα δείχνοντας 
πως ο ΟΣΕ υπήρξε διαχρονικά µία µαύ-
ρη τρύπα που κατάπινε λεφτά. Το πρό-

βληµα αποτυπώνει διαχρονικές στρε-
βλώσεις που δεν µπορούν να µας αφή-
νουν αδιάφορους καθώς παρόµοιες 
στρεβλώσεις υπάρχουν και σε πιο χαµη-
λά κλιµάκια. 

Η κατασπατάληση του δηµοσίου 
χρήµατος χωρίς να φτάνει στον πολίτη 
πρέπει να σταµατήσει. Τώρα. Πριν ξανα-
συζητήσουµε την επόµενη τραγωδία.

ΚΟΣΤΙΣΕ
ΟΣΟ ΠΕΝΤΕ
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ»

Σύµφωνα µε στοιχεία, µόνο κατά 
το διάστηµα 2000-2011, το ∆ηµόσιο 

δαπάνησε 4,6 δισ. ευρώ, ενώ την πε-
ρίοδο 2001 έως το 2008, οι δαπάνες 

της ελληνικής πολιτείας που σχετίζο-
νται µε τον ελληνικό σιδηρόδροµο 

διαµορφώθηκαν σε 2 δισ. ευρώ.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης επισκέφθηκε την 
πόλη των Αχαρνών την Τρίτη 

28 Φεβρουαρίου 2023 όπου περπάτη-
σε σε κεντρικούς δρόµους και συνοµί-
λησε µε κατοίκους και καταστηµατάρ-
χες. 

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον 
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Βλα-
σίου, όπου τον υποδέχτηκε ο Μητροπο-
λίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
και τον ενηµέρωσε για την πρόοδο των 
εργασιών του Ναού. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της 
χρηµατοδότησης για την αποκατάσταση 
του  “Είχαµε το αίτηµα εδώ και αρκετό 
καιρό. Ανακοινώσαµε τη χρηµατοδότη-
ση της εκκλησίας µόνο όταν ήµασταν 
απολύτως σίγουροι ότι υπήρχαν τα λε-
φτά και ότι το έργο µπορούσε να υλοποι-
ηθεί. Το ίδιο ισχύει για όλους τους τοµείς 
της πολιτικής µας”. 

Εκτός από τον Μητροπολιτικό Ιερό 
Ναό του Αγίου Βλασίου ο πρωθυπουρ-
γός επισκέφτηκε το Ιστορικό και Λαογρα-
φικό Μουσείο Αχαρνών. 

Απευθυνόµενος στους υπηρεσια-
κούς παράγοντες και στους πολίτες που 
το υποδέχτηκαν στην Κεντρική Πλατεία 
Αχαρνών ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη 
χαρά που βρέθηκε στις Αχαρνές ευχήθη-
κε Καλή Σαρακοστή και ανέφερε:  “Είναι 
ένα µόνο από τα σηµαντικά κονδύλια τα 
οποία έχουµε διαθέσει ως κεντρική κυ-
βέρνηση µε τη συνεργασία της Περιφέ-
ρειας και του ∆ήµου, σε αυτή την περιο-
χή, η οποία µπορεί για κάποιες άλλες κυ-
βερνήσεις να είναι ξεχασµένη, να ήταν ξε-
χασµένη, για εµάς όµως είναι στο 
επίκεντρο των εξελίξεων. Γιατί για εµάς 
δεν  υπάρχουν ξεχασµένες γειτονιές στην 
Αττική. 

Και κατ΄ εξοχήν οι περιοχές εκείνες οι 
οποίες δεν έτυχαν της προσοχής του κρά-
τους τις προηγούµενες δεκαετίες, πρέπει 
να τύχουν της δικής µας προσοχής.

Επειδή δεν θα κουραστώ να το λέω, 
η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι 
µια βαθιά λαϊκή κυβέρνηση που στέκε-
ται πρώτα και πάνω απ’ όλα κοντά στους 

πιο αδύναµους συµπολίτες µας. Σε αυ-
τούς που το έχουν περισσότερο ανά-
γκη”. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα τέσ-
σερα χρόνια της θητείας της κυβέρνησης 
λέγοντας: “Ξέρετε πολύ καλά ότι µας έτυ-
χαν πολύ µεγάλες δυσκολίες, από το 
προσφυγικό, µια διαρκή ένταση µε την 
Τουρκία, µια πανδηµία, µια παγκόσµια 
ενεργειακή κρίση, µια κρίση ακρίβειας.

Παρά ταύτα, ποτέ δεν αποκλίναµε 
από την κεντρική µας γραµµή. Υλοποι-
ούµε το πρόγραµµά µας, προσπαθούµε 
συνέχεια για το καλύτερο παρά τις δυ-
σκολίες. Κρατάµε σταθερό το τιµόνι της 
χώρας σε αυτούς τους αντίξοους και-
ρούς.

Στεκόµαστε πάντα κοντά στους πιο 
αδύναµους. Το κάναµε τις εποχές της 
πανδηµίας, νοµίζω το γνωρίζουν όλες 

και όλοι, όλες οι µικροµεσαίες επιχειρή-
σεις. Εάν δεν είχαµε σκύψει πάνω στο 
πρόβληµα, εάν δεν είχαµε στηρίξει επι-
χειρήσεις και εργαζόµενους, η ανεργία 
θα είχε εκτοξευθεί. Αντί γι’ αυτό, η ανερ-
γία συνέχεια µειώνεται.

Το κάναµε και εξακολουθούµε να το 
κάνουµε κατά τη διάρκεια της ενεργεια-
κής κρίσης. Έχουµε παραπάνω από δύο 
εκατοµµύρια αιτήσεις για το Market Pass, 
το οποίο θα σας δώσει 10% έκπτωση για 
όλες τις αγορές που θα κάνετε στο σού-
περ µάρκετ για τους επόµενους έξι µήνες.

Και ξέρουµε, φίλες και φίλοι, δεν 
έχουµε αυταπάτες. Τα πράγµατα είναι δύ-
σκολα. Και είναι ειδικά δύσκολα για τους 
πιο αδύναµους συµπολίτες µας. Όµως, 
αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση 
που έµεινε συνεπής στις δεσµεύσεις της 

και µείωσε τους φόρους και τις εισφορές 
για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα.

Εµείς είµαστε η κυβέρνηση που φέ-
ραµε µεγάλες επενδύσεις στον τόπο, δη-
µιουργήσαµε ανάπτυξη και από αυτό το 
πλεόνασµα της ανάπτυξης µπορούµε 
τώρα να στηρίζουµε την κοινωνία. ∆ιότι 
αν θέλω να κρατήσετε κάτι από την οικο-
νοµική µας πολιτική, πολύ απλό, είναι ότι 
εµείς µπορούµε να στηρίζουµε την κοι-
νωνία επειδή η οικονοµία αναπτύσσεται 
πιο γρήγορα.

 ∆εν παίρνουµε πρόσθετους φόρους 
από τη µεσαία τάξη και από τους πιο αδύ-
ναµους, ούτε δανειζόµαστε για να ξεπλη-
ρώσουν τα παιδιά σας και τα εγγόνια τα 
δανεικά που κάποιοι άλλοι θα πάρουν. 
Ό,τι επιστρέφουµε στην κοινωνία είναι 
από το πλεόνασµα της ανάπτυξης. Και 
αυτό θα εξακολουθούµε να κάνουµε”.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και 
στον ΣΥΡΙΖΑ όσων αφορά στο θέµα Πο-
λάκη κάνοντας λόγο για ευτράπελα τα 
οποία συµβαίνουν τις τελευταίες µέρες 
στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας “Όπως στρώ-
νεις, κοιµάσαι. Τα υπόλοιπα δεν µε αφο-
ρούν καθόλου. Ας λύσουν τα εσωτερικά 
τους, ας αναλογιστούν ποιοι είναι αυτοί 
που ανήγαγαν τον «πολακισµό» σε κε-
ντρική γραµµή του κόµµατος. Και από 
εκεί και πέρα ας αφήσουν εµάς να κά-
νουµε τη δουλειά µας, να εξακολουθού-
µε να µιλάµε για το µέλλον, να αποφεύ-
γουµε την τοξικότητα, να σκύβουµε µε 
σεβασµό και µε κατανόηση -και ζητώ 
από όλα τα στελέχη µας αυτό να το κά-
νουν- απέναντι στα πραγµατικά προβλή-
µατα της κοινωνίας”.

Φυσικά αναφέρθηκε και στα διλήµ-
µατα των εκλογών τα οποία θα κληθούν 
να αντιµετωπίσουν οι πολίτες, έχοντας να 
συγκρίνουν µια τετραετία Νέας ∆ηµο-
κρατίας και να συγκρίνουν µε την προη-
γούµενη τετραετία λέγοντας µεταξύ άλ-

λων: “Οι ίδιοι οι οποίοι οδήγησαν τη χώ-
ρα στα βράχια το 2015, οι ίδιοι οι οποίοι 
πρωταγωνίστησαν αρνητικά στην ανά-
πτυξη για τέσσερα χρόνια -τη χαµηλότε-
ρη ανάπτυξη στην Ευρώπη είχαµε από το 
2015 ως το 2019, σήµερα έχουµε µία 
από τις υψηλότερες- οι ίδιοι οι οποίοι σας 
τσάκισαν στους φόρους, οι ίδιοι οι οποί-
οι άνοιξαν τα σύνορα και έκαναν την Ελ-
λάδα «ξέφραγο αµπέλι», οι ίδιοι οι οποί-
οι αναζητούσαν γεωπολιτικούς συµµά-
χους στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, 
έρχονται πάλι να διεκδικήσουν τη ψήφο 
του Ελληνικού λαού.

 Ας συγκριθούµε, λοιπόν. Ποιος σας 
είπε ότι θα µειώσει τους φόρους και τους 
µείωσε; Η Νέα ∆ηµοκρατία. Ποιος σας εί-
πε ότι θα δηµιουργήσει περισσότερες 
δουλειές και τις δηµιούργησε; Η Νέα ∆η-
µοκρατία. Ποιος σας είπε ότι θα φυλάξει 
τα σύνορα και τα φύλαξε; Η Νέα ∆ηµο-
κρατία. Ποιος σας είπε ότι θα κάνουµε τη 
ζωή σας πιο ασφαλή και ξέρω ότι βρί-
σκοµαι σε µία περιοχή όπου υπάρχουν 
ζητήµατα ασφάλειας. 14 νέοι αστυνοµι-
κοί ήρθαν και προστέθηκαν στη δύναµη 
των αστυνοµικών σας τµηµάτων µε µό-
νιµη δύναµη ΟΠΚΕ. Θέλω να αισθάνεστε 
όλες και όλοι ότι η φροντίδα µας για τα 
ζητήµατα της ασφάλειας, είναι αδιαπραγ-
µάτευτη. Και όπου χρειάζεται να χρησι-
µοποιήσουµε ακόµα περισσότερο αν-
θρώπινο δυναµικό για να αισθάνεστε 
όλες και όλοι ασφαλείς, µην έχετε καµία 
αµφιβολία ότι θα το κάνουµε.

Θα συγκριθούµε, λοιπόν, θα µετρη-
θούµε και θα συζητήσουµε για το σχέδιό 
µας για το µέλλον. ∆ιότι αυτό το οποίο 
ενδιαφέρει εσάς καθώς θα προσέρχεστε 
στις κάλπες, δεν είναι τόσο το τι έγινε αυ-
τά τα τέσσερα χρόνια -το γνωρίζετε καλά 
νοµίζω, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά 
περισσότερα- αλλά ποιο είναι το σχέδιό 
µας για την επόµενη τετραετία”.
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Επίσκεψη του Πρωθυπουργού
και Προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας
Κυριάκου Μητσοτάκη στις Αχαρνές
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Γράφει ο Πέτρος Φιλίππου
Υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
– ΠΣ Ανατολικής Αττικής

Έχω υπηρετήσει τον τόπο µου για πε-
ρισσότερα από 32 χρόνια ως δήµαρ-
χος Καλυβίων και µετέπειτα δήµαρ-
χος Σαρωνικού και ως αντιπεριφε-

ρειάρχης Ανατολικής Αττικής. Στη µακρά αυτή 
περίοδο δροµολογήσαµε υποδοµές καίριας ση-
µασίας, αναβαθµίζοντας την ποιότητα ζωής µας. 
∆ηµιουργήσαµε σχολεία, παιδικούς σταθµούς, 
δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, σύγ-
χρονα αθλητικά κέντρα, δρόµους, δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης, βάζοντας την Ανα-
τολική Αττική στην τροχιά µιας σύγχρονης πε-
ριαστικής περιοχής. 

Έχοντας σαφή εικόνα των προβληµάτων, αλ-
λά και των απεριόριστων δυνατοτήτων που πα-
ρουσιάζει η Ανατολική Αττική για αειφόρο ανάπτυ-
ξη µε κοινωνικό πρόσηµο, αποφάσισα να συνεχί-
σω να αγωνίζοµαι µέσα από τη Βουλή, στην περί-
πτωση βέβαια που οι συµπολίτες µου µε τιµήσουν 
µε την ψήφο τους. Στις επόµενες εθνικές εκλογές 
κατεβαίνω ως υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής 

Αττικής µε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. ∆εν 
προέρχοµαι από πολιτικά τζάκια, ούτε από επιχει-
ρηµατικές ελίτ. Επίσης δεν αποτελώ «προϊόν» πο-
λιτικού µάρκετινγκ. Προέρχοµαι από τον κοινωνι-
κό πυρήνα της Ανατολικής Αττικής. Μιλώ την ίδια 
γλώσσα µε τους συντοπίτες µου. Αν επιλέ-
ξουν να τους εκπροσωπήσω στο Κοινο-
βούλιο, θα συνεχίσω να αγωνίζοµαι 
µαζί τους, αυτήν τη φορά µε δυνατό-
τερα πολιτικά εργαλεία και ισχυρότε-
ρη φωνή. 

Η Ανατολική Αττική παρουσιά-
ζει πλήθος σοβαρών προβληµάτων, 
που εδώ και χρόνια παραµένουν 
ανοιχτά, ταλαιπωρώντας τους κα-
τοίκους. Τις µέρες αυτές εί-
µαστε όλοι και όλες 
συγκλονισµένοι 
από την τραγω-
δ ία  των Τε-
µπών. Από αυ-
τή τη φοβερή, 
ά δ ι κ η  κ α ι 
απαράδεκτη 
απώλεια νέ-

ων κυρίως συµπολιτών µας που ταξίδευαν µε το 
τρένο, το οποίο θεωρείται –και όχι άδικα- το πιο 
ασφαλές µέσο µεταφοράς. Ταξίδευαν για να πάνε 
στις σχολές τους, στις δουλειές τους, στους αγαπη-
µένους τους και όχι για να κόψει ο θάνατος απότο-

µα το νήµα της ζωής τους.
Σεβόµενος τον πόνο των ανθρώπων 

για το συµβάν δεν θα ήθελα να επιχει-
ρηµατολογήσω περαιτέρω επ’ αυτού 
και να µπω στο θέµα της απόδοσης 
ευθυνών. Θα έρθει η ώρα το επόµε-
νο διάστηµα για αυτό. Είναι όµως 
σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι τα 

έντονα συναισθήµατα και οι κατάρες 
επί δικαίων και αδίκων δεν δίνουν λύ-

σεις στα προβλήµατα, ούτε θα 
αποτρέψουν νέες τραγωδίες.

Λύσεις θα δοθούν όταν 
θα υπάρξει η βούληση και η 
αποφασιστικότητα για να γί-
νουν όσα πρέπει για τους σι-
δηρόδροµους και αυτό 
αφορά άµεσα και την περι-
οχή µας. Ο προαστιακός, 
βασικό µέσο µεταφοράς 

για πολλούς κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, 
συνεχώς απαξιώνεται. Ο ΣΚΑ θα πρέπει επιτέλους 
κάποια στιγµή να ολοκληρωθεί και να λειτουργή-
σει, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Οι γραµµές του 
τρένου στις Αχαρνές πρέπει να υπογειοποιηθούν. 
Μαζί πρέπει να αγωνιστούµε για να φροντίσουµε 
αυτά τα έργα να υλοποιηθούν. Η Ανατολική Αττι-
κή τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί µεγάλο όγκο νέ-
ων κατοίκων, χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες 
υποδοµές. 

Είναι απαραίτητο, µε εξωστρέφεια και καλή 
οργάνωση, να εγγυηθούµε ανάπτυξη και εργασία, 
ώστε οι κάτοικοι να µην αισθάνονται πολίτες δεύ-
τερης κατηγορίας. Πρέπει να εντείνουµε τις προ-
σπάθειές µας ώστε να επιλυθούν τα σηµαντικά 
προβλήµατα, είτε αυτά είναι χωροταξικά, είτε ανα-
πτυξιακά, είτε απλά, καθηµερινά θέµατα, που τα-
λαιπωρούν τους πολίτες. Θα πρέπει να µεριµνή-
σουµε για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης 
µε την ανάδειξη των παραλιών, του φυσικού περι-
βάλλοντος, αλλά και των µνηµείων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. Όλα αυτά πρέπει να τα λύσουµε 
άµεσα. Εµείς, ήδη, έχουµε βάλει γερά θεµέλια 
ώστε να το πράξουµε. 

Το χρωστάµε στη νέα γενιά!

Να αγωνιστούµε για καλύτερες υποδοµές
στις Αχαρνές και στην Ανατολική Αττική

Στα Λεύκαρα της Κύπρου, γενέτειρα του 
Βάσου Λυσσαρίδη µίλησε ο Αλέξης Τσίπρας 
έπειτα από πρόσκληση του δηµάρχου της 
πόλης Σοφοκλή Σοφοκλέους. Τον πρόεδρο 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσε στην Κύπρο ο 
πρώην ∆ήµαρχος Σαρωνικού και υποψήφι-
ος βουλευτής Ανατολικής Αττικής Πέτρος 
Φιλίππου.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην οµιλία του, ανα-
φέρθηκε στην ζωή και το έργο του αγωνιστή 
Βάσου Λυσσάριδη, προέδρου της Ε∆ΕΚ, για-
τρού και ποιητή. «Ήταν µια µεγάλη προσω-
πικότητα, όχι µόνο του ελληνισµού και της 
Κύπρου, αλλά µια µεγάλη προσωπικότητα 
διεθνούς ακτινοβολίας και ήταν παρών 

στους εθνικούς και διεθνείς αγώνες της αρι-
στεράς», είπε, µεταξύ άλλων ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία 
τους ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κύπρου Νί-
κος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Ε∆ΕΚ 
Μαρίνος Σιζόπουλος, πολλές προσωπικότη-
τες της πολιτικής και των γραµµάτων της Κύ-
πρου, καθώς και πλήθος κόσµου.

Ο Πέτρος Φιλίππου, που συνόδευσε τον 
Αλ. Τσίπρα στην Κύπρο, διατηρεί σχέσεις συ-
νεργασίας και φιλίας µε τα Λεύκαρα πάνω 
από 20 χρόνια, ενώ συνέβαλε στην διοργά-
νωση της εκδήλωσης τιµής στον Βάσο Λυσ-
σαρίδη! 

Με τον Αλ. Τσίπρα στην Κύπρο
για τον Βάσο Λυσσαρίδη

«Oι κατάρες επί δικαίων και αδίκων δεν δίνουν λύσεις στα προβλήµατα, ούτε θα αποτρέψουν νέες τραγωδίες. Λύσεις θα δοθούν όταν θα υπάρξει
η βούληση και η αποφασιστικότητα για να γίνουν όσα πρέπει για τους σιδηρόδροµους και αυτό αφορά άµεσα τις Αχαρνές και όλη την Ανατολική Αττική»
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Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος: Οι περιφερειακές περιοχές 
της πόλης ζουν  σε απαξίωση -Πανόραµα ώρα διακοπής εργασιών
Ο ρµώµενος από την ανακοίνωση 

του ∆ιοικητικού Συλλόγου «Πα-
νόραµα εν ∆ράσει» ο ∆ηµοτικό 

Σύµβουλος Παναγιώτης Αναγνωστόπου-
λος τοποθετήθηκε για το θέµα αναφέρο-
ντας: «Η σηµερινή δηµοτική αρχή έχει κά-
νει µια «σοφή» πολιτικά επιλογή για την ει-
κόνα της και µόνο. 

Ασχολήθηκε µε έργα εύκολα χωρίς µε-
γάλες απαιτήσεις για να δείχνει ότι δήθεν κά-
τι κάνει.  Πασπαλίσµατα, µπογιατίσµατα, επι-
διορθώσεις είναι στις προτεραιότητες της. 

Και τα πανηγύρια φυσικά. Που να πας τα 
πανηγύρια;Όλες οι ενέργειες στρέφονται γύ-
ρω από το κέντρο της πόλης.  Οι περιφερεια-
κές περιοχές παραµένουν ξεχασµένες.  Στα 
πιο σύνθετα έργα όλα φαίνεται να µπλοκά-
ρουν στα γρανάζια της ανικανότητας.

Στο Πανόραµα οι διανοίξεις και ασφαλτο-
στρώσεις οδών, κόλλησαν. Ξεκίνησαν το έρ-
γο και άφησαν στη µέση, µάντρες, κολώνες, 
εµπόδια. Ο εργολάβος και αυτός όπως φαί-
νεται τα παράτησε στη µέση, αφού θα έπρε-
πε να έχει βρει έτοιµη την περιοχή εκτέλεσης 
των έργων.

Ζητώ την άµεση επανέναρξη των εργασι-
ών στο Πανόραµα και την άµεση επίλυση 
όλων των εκκρεµοτήτων που οδήγησαν στη 
διακοπή των έργων».

Υποψηφιότητα για την Περιφέρεια
Αττική από τον ∆ήµαρχο Νίκαιας
- Αγ. Ι. Ρέντη Γιώργο Ιωακειµίδη
Ο Γιώργος Ιωακειµί-
δης, ∆ήµαρχος Νίκαι-
ας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη 
δεν θα διεκδικήσει εκ 
νέου µια ακόµη θητεία 
στο ∆ήµο, αλλά θα θέ-
σει υποψηφιότητα για 
την Περιφέρεια Αττι-
κής. 

Στηn οµολογου-
µένως συγκινητική του 
ανάρτηση σε µέσο Κοι-
νωνικής ∆ικτύωσης ο 
κ. Ιωακειµίδης ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά: “… αποφάσισα µετά από 41 χρόνια στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση, εκ των οποίων τα 29 ως ∆ήµαρχος Ρέντη, 
αρχικά, και µετά ως ∆ήµαρχος Νίκαιας Ρέντη, να µην είµαι υπο-
ψήφιος στις επόµενες δηµοτικές εκλογές. Ίσως να συναντηθού-
µε από άλλα µετερίζια, ίσως να µπορέσουµε να συνεχίσουµε τη 
σχέση αυτή από άλλους ρόλους.”

Ενδεικτικό της πολιτικής προσωπικότητας του Γιώργου Ιω-
ακειµίδη είναι ένα ακόµη απόσπασµα από την ανακοίνωσή του 
ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα ξανά για ∆ήµαρχος αναφέροντας 
: “Πέρασα πολλές εβδοµάδες προσπαθώντας να µετρήσω το µέ-
σα µου, τα βήµατά µου, γιατί µετά το σηµερινό δεν έχει επιστρο-
φή. ∆εν κλείνει κανείς εύκολα σχεδόν όλη τη ζωή του,  αν δεν 
ζυγίσει τα πράγµατα καλά.  Είναι από τις στιγµές εκείνες, που η 
λογική και το συναίσθηµα αντιµάχονται χωρίς έλεος. Αγάπησα, 
αγαπώ και θα συνεχίσω να αγαπώ την πόλη µου όσο τίποτα. Πά-
λεψα, µοναχικά τις περισσότερες φορές, και θα συνεχίσω να πα-
λεύω για µια Αυτοδιοίκηση που θα έπρεπε να είναι αυτάρκης, 
χωρίς να ταπεινώνεται από την κεντρική εξουσία και χωρίς τον 
έλεγχο των κοµµάτων, που µόνο καλό δεν της κάνουν”.

Έχοντας διατελέσει 29 χρόνια ∆ήµαρχος ο Γιώργος Ιωακει-
µίδης ουδείς µπορεί να αµφισβητήσει την εµπειρία του στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση και η υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια 
Αττικής έχει από µόνη της θετικό πρόσηµο.  

Στις Αχαρνές λειτούργησε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας την Κυριακή της Ορθοδοξίας
Την Κυριακή της Ορθοδοξίας ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας λειτούργησε στον Ιερό 
Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Αχαρνών, συµπαραστατούµενος από τον 
Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Αρχιµ. Ιωάννη Ράπτη, τους εφηµερίους 
της ενορίας και του διακόνους του.

Στο κήρυγµά του ο Σεβασµιώτατος αναρωτήθηκε πώς η φράση του 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου από τον Κατηχητικό του Λόγο στην 
Ανάσταση του Χριστού «που σου θάνατε το κέντρον; (κεντρί)» µπορεί 
να γίνει βάλσαµο παρηγοριάς και ελπίδας για το οδυνηρό γεγονός των 
ηµέρων, που χάραξε την πρώτη εβδοµάδα των Νηστειών, της πορείας 
όλων µας προς την Ανάσταση του Χριστού.  Η εορτή της Ορθοδοξίας, 
της αναστήλωσης των εικόνων, έρχεται να δώσει τη λύτρωση, καθώς 
µας βεβαιώνει για την αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης, η οποία 
αποδοµείται µεν από τον θάνατο, αλλά αποκαθίσταται µε την αναδηµι-
ουργία της στη Βασιλεία του Θεού. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργί-
ας πραγµατοποιήθηκε λιτάνευση των Ιερών Εικόνων και εκφώνηση 

του Συνοδικού της Ορθοδοξίας. Πριν την απόλυση τελέστηκε τρισάγιο 
για την ανάπαυση των ψυχών των κατά το σιδηροδροµικό δυστύχηµα 
των Τεµπών τελειωθέντων.

Από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήµερα. Η 
πόλη των Αχαρνών είναι ένας από τους µεγαλύτε-
ρους και πολυπληθέστερους δήµους της Αττικής 
και φέρει το όνοµα του µυθικού ήρωα Αχάρνα.

Κατά την Κλασσική Αρχαιότητα υπήρξε σηµα-
ντικός δήµος της πόλης - κράτους των Αθηνών. Ο 
Κλεισθένης το 508 π.Χ.  ενέταξε τις Αχαρνές στην Οι-
νηίδα φυλή . 

Η πόλη µας µε µακραίωνη ιστορική παρουσία 
της και η διαχρονική συµβολή των Αχαρνέων πολί-
των έθεσε τη σφραγίδα τους στην Ελληνική Ιστορία 
και επηρέασε τον παγκόσµιο Πολιτισµό.  Η πόλη 
µας βρίσκεται 11 περίπου χιλιόµετρα βόρεια των 
Αθηνών και κατά τον Θουκυδίδη οι Σπαρτιάτες τα πρώτα χρόνια του 
Πελοποννησιακού Πολέµου “αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον µέγιστον 
της Αττικής των δήµων καλουµένων” δηλαδή έφτασαν στις Αχαρνές 
το µεγαλύτερο από τους τόπους που λέγονται ∆ήµοι στην Αττική (Θου-
κυδίδης Β 19-21 και 52). Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πο-
λέµου η καταστροφή της πόλης ήταν µεγάλη “Ουκ έστι ήδη Αχάρνα, 
αλλά Μαινίδιον” (δεν είναι πια µεγάλο ψάρι αλλά µαρίδα).

Από αυτόν τον µέγιστον χώρον o ‘ΧΑΙΡΕΣΤΡΑ-
ΤΟΣ ΑΜΕΙΝΙΟΥ ΑΧΑΡΝΕΥΣ εγραµµάτευεν των Προ-
έδρων…” και την υπογραφή του φέρει η “στήλη 
του ψηφίσµατος της ∆ηµοκρατίας” 337-336 π.Χ. 
(σχετική φωτογραφία)

Στον ∆ήµος µας περιοχή της Βαρυµπόµπης βρί-
σκεται o τάφος του µεγαλύτερου τραγικού ποιητή 
της αρχαιότητας Σοφοκλή, του οποίου το αιώνιο και 
ανυπέρβλητο πνεύµα έχει µέχρι σήµερα παγκόσµια 
ακτινοβολία. Για τους κατοίκους των Αχαρνών o 
Αριστοφάνης έγραψε τους αξεπέραστους έως σήµε-
ρα “Αχαρνείς” που διδάχτηκαν το 425 π.Χ. Στις 
Αχαρνές βρέθηκε επίσης η στήλη µε τον όρκο της 

πολεµικής αρετής. που έδωσαν έφηβοι των Αχαρνών και οι Αθηναίοι 
στρατιώτες πριν τη µάχη των Πλαταιών, πιθανότατα στηµένη στο ιερό 
του Άρη “ουκ αισχύνω τα όπλα τα ιερά…” και από εδώ καταγόταν ο 
αρχιτέκτονας  Φιλοκλής ο Αχαρνευς, o οποίος επέβλεπε τις εργασίες 
στο Ερεχθείο της Ακρόπολης.  Στην ιστορική πόλη των Αχαρνών και 
το Ολυµπιακό χωριό της φιλοξενήθηκαν αθλητές από όλο τον κόσµο 
κατά την Ολυµπιάδα του 2004.

Αχαρνές - γράφει ο Σπύρος Βούλγαρης

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ»
Η ανακοίνωση του Συλλόγου «Πανόραµα εν ∆ράσει» αναφέρει µε-
ταξύ άλλων: «…το έργο των ασφαλτοστρώσεων έχει σταµατήσει 
από τα Χριστούγεννα ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε καν το 1/3 
των προβλεπόµενων δρόµων στο Πανόραµα και ενώ έχουν µείνει 
πάµπολλες εκκρεµότητες στους δρόµους που έχουν ξεκινήσει. 

Στις συνεχείς οχλήσεις µας προς τον εργολάβο, τις υπηρεσίες 
του ∆ήµου και της Περιφέρειας καθώς και στους πολιτικούς προϊ-
σταµένους του ∆ήµου, παίρνουµε νεφελώδεις και αόριστες απα-
ντήσεις που συνεχώς µεταθέτουν τις ηµεροµηνίες όλο και πιο µα-

κριά επικαλούµενες υπαρκτά ή και ανύπαρκτα προβλήµατα, τα 
οποία σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται καµία ουσιαστική προσπά-
θεια να επιλυθούν.

Χθες, σε επικοινωνία που είχε µέλος του ∆.Σ. µε αρµόδιο αντι-
δήµαρχο, και σε ερώτηση που του έγινε για το πότε θα επανεκκι-
νήσουν τα έργα, αυτός απάντησε ευθαρσώς και ανερυθρίαστα ότι:  
ο ∆ήµος σταµατάει τα έργα στο Πανόραµα γιατί το Πανόραµα χρει-
άζεται πολλές διαδικασίες ρυµοτοµιών οι οποίες είναι χρονοβόρες 
και δεν θέλουν στο ∆ήµο να ασχοληθούν µε αυτές»!
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∆ύο εξαιρετικές επιλογές είχαν για 
φέτος οι πολίτες των Αχαρνών 
για να περάσουν την Καθαρά 

∆ευτέρα και να εορτάσουν τα Κούλουµα, 
να διασκεδάσουν µε αγαπηµένα πρόσω-
πα και κυρίως κοντά στη Φύση.

Η πρώτη επιλογή ήταν το Ολυµπιακό 
Χωριό, όπου ο ∆ήµος Αχαρνών επανάφε-
ρε τον εορτασµό της Καθαράς ∆ευτέρας στη 
συγκεκριµένη περιοχή, µε δωρεάν χαρταε-
τούς για όλα τα παιδιά, ζωντανή µουσική µε 
την παραδοσιακή ορχήστρα του Ηλία Πλα-
στήρα, κεράσµατα, εδέσµατα και άφθονο 

κρασί. Η δεύτερη επιλογή ήταν το Μητρο-
πολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, σε µία 
παραδοσιακή γιορτή χαράς και γλεντιού για 
µικρούς και µεγάλους, που διοργάνωσε η 
Περιφέρεια Αττικής. 

Εκεί τους επισκέπτες υποδέχτηκαν από 
νωρίς το πρωί οι οµάδες εργαζοµένων του 
Πάρκου, οι οποίες παράλληλα έφτιαξαν 
χαρταετούς για τα παιδιά. Στη συνέχεια προ-
σφέρθηκε φασολάδα και άλλα νηστίσιµα 
παραδοσιακά εδέσµατα, ενώ υπήρχε χώ-
ρος πίστας survivor και φουσκωτά παιχνί-
δια µια µικρά παιδιά.

Τοπικοί σύλλογοι χόρεψαν παραδοσια-
κούς χορούς, υπό τους ήχους των µουσι-
κών και τραγουδιστών: Βαγγέλη Κονιτό-
πουλου, Μαρίας Αναµατερού, Λευτέρη 
Μπαφαλούκου, Γιάννη και Τζένης Κατσί-
γιαννη και ο Νίκου Φάκαρου.

Είτε λόγω εγγύτητας, είτε λόγω παρέας, 
είτε λόγω επιλογής, οι πολίτες των Αχαρ-
νών επέλεξαν να κάνουν Κούλουµα είτε 
στο Ολυµπιακό Χωριό, είτε στο Πάρκο Τρί-
τση.

Ωστόσο ό,τι και αν επέλεξαν, το σίγου-
ρο είναι ότι πέρασαν όµορφα, απόλαυσαν 

τις εκδηλώσεις και ανανέωσαν το ραντεβού 
τους για του χρόνου. Υπήρχε και µια 3η επι-
λογή, µακριά από οργανωµένες εκδηλώ-
σεις αλλά πάντα µε όµορφη παρέα και κυ-
ρίως σε εξαιρετικά µέρη της πόλης µας.

Και δόξα το Θεό η πόλη µας διαθέτει 
σχεδόν άπειρα τέτοια µέρη σε Θρακοµακε-
δόνες, Βαρυµπόµπη, στους πρόποδες της 
Πάρνηθας και σε πολλά ακόµη σηµεία.

Καλή Σαρακοστή! Και του Χρόνου µε 
Υγεία, λιγότερα προβλήµατα και περισσό-
τερες αφορµές να ανταµώνουµε και να περ-
νάµε όµορφα!

Η εταιρεία που έχει αναλάβει την εργολα-
βία του έργου της ∆ιευθέτησης του ρέµα-
τος Αχαρνών (Καναπίτσα) πρόκειται να 
προχωρήσει σε αποξήλωση και αντικατά-
σταση της παλιάς µεταλλικής πεζογέφυ-
ρας στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου 
ανάντι της οδού Φιλαδέλφειας, στην προ-
έκταση της οδού Λασιθίου.

Αφότου αποξηλωθεί η παλιά υφιστά-
µενη µεταλλική και µέχρι την κατασκευή 
της νέας πεζογέφυρας οι κάτοικοι των γύ-
ρω περιοχών θα επικοινωνούν µέσω της 
ανάντι οδού 25ης Μαρτίου ή της οδού Φι-
λαδελφείας. 

Μετά από προσωπικές παρεµβάσεις 
της Περιφερειακής Συµβούλου και Εντε-
ταλµένης Έργων Αττικής Ευρώπης Κοσµί-
δου, η οποία είχε έρθει σε διαβούλευση 
µε κατοίκους της περιοχής.

Ο εκτιµώµενος χρόνος εργασιών είναι 

περίπου 6 µήνες.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τη 

σύµβαση του Υπουργείου Υποδοµών και 

Μεταφορών µε την εταιρεία που ανέλαβε 
την εργολαβία για το αντιπληµµυρικό έρ-
γο της διευθέτησης του ρέµατος Αχαρνών 

(Καναπίτσα) από τα 12.586 χιλιόµετρα του 
συνολικού µήκους ρέµατος, επεµβάσεις 
προβλέπονται σε µήκος 7,5 χιλιοµέτρων.

Πιο συγκεκριµένα για 1,6 χιλιοµέτρα 
προτείνεται κλειστή διατοµή, ενώ για τα 
υπόλοιπα 5,9 χιλιόµετρα προτείνεται 
ανοιχτή διατοµή µε συρµατοκιβώτια και 
για 3,7 χιλιόµετρα διατηρείται η φυσική 
διατοµή. Στα προτεινόµενα έργα εντάσσο-
νται 2 υφιστάµενα τεχνικά έργα, το τεχνι-
κό διέλευσης τής Αττικής Οδού και ο οχε-
τός στην οδό Σκρα, συνολικού µήκους 
1,5 χιλιοµέτρου.

Τέλος περιλαµβάνεται και το χωµάτι-
νο φράγµα ανάσχεσης, που προτείνεται 
να κατασκευαστεί περίπου 2 χιλιόµετρα 
κατάντη από το όριο του Εθνικού ∆ρυµού 
Πάρνηθας, µε σκοπό για την αποµείωση 
των πληµµυρικών απορροών της ορεινής 
λεκάνης του βουνού.

Κατασκευή νέας πεζογέφυρας στην προέκταση της οδού Λασιθίου στο ρέµα Καναπίτσα

Κούλουµα σε Ολυµπιακό Χωριό
και Πάρκο Τρίτση για τους Αχαρνείς 
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Τη λήψη µέτρων για την 
προστασία της ζωής µα-
θητών και εκπαιδευτικών 

στις σχολικές µονάδες του ∆ή-
µου Αχαρνών ζητούν µε Ερώτη-
σή τους προς τους Υπουργούς 
Εσωτερικών, Υποδοµών και Με-
ταφορών, Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, οι βουλευτές του 
ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κα-
νέλλη,  Χρήστος Κατσώτης, ∆ια-
µάντω Μανωλάκου και Θανά-
σης Παφίλης. 

Στο κείµενο επισηµαίνονται τα 
εξής:

Οι πρόσφατοι, καταστροφι-
κοί σεισµοί σε Τουρκία και Συρία 
έφεραν για άλλη µια φορά στο 
προσκήνιο τα ζητήµατα αντισει-
σµικής θωράκισης και προστασί-
ας. Ο ∆ήµος Αχαρνών βρίσκεται 
σε µια περιοχή που στο παρελ-
θόν έχει δώσει µεγάλους σει-
σµούς, όπως ο σεισµός της Πάρ-
νηθας το 1999.

Παρόλα αυτά, µε ευθύνη δι-
αχρονικά όλων των κυβερνήσε-
ων, Περιφερειακών και ∆ηµοτι-
κών Αρχών, δεν έχουν γίνει αντι-
σεισµικοί έλεγχοι σε όλα τα σχο-
λεία της περιοχής, τα περισσότερα 

εκ των οποίων στεγάζονται είτε σε 
παλιά και κακοσυντηρηµένα κτί-
ρια όπως πχ το 17ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο, είτε σε κοντέινερ, ως 
αποτέλεσµα της χρόνιας υποχρη-
µατοδότησής τους. Μάλιστα, το 
προηγούµενο διάστηµα υπήρξε 
το περιστατικό µε την πτώση σο-
βάδων στο 26ο και 29ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο, που συστεγάζονται, στο 
Ολυµπιακό Χωριό και που από 
τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυ-
µατισµός.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 
∆ήµο Αχαρνών υπάρχει σχολείο, 
το 21ο ∆ηµοτικό, που στεγάζεται 
σε κοντέινερ, 23 χρόνια, από το 
σεισµό της Πάρνηθας το 1999. 
Αντίστοιχα, δεν είναι λίγα τα πα-

ραδείγµατα σχολείων που οι κτι-
ριακές εγκαταστάσεις τους είναι 
ακατάλληλες όπως πχ το 3ο Νη-
πιαγωγείο, ή το 19ο ∆ηµοτικό 
που στεγάζεται σε κοντέινερ και 
είναι χτισµένο πάνω από τον κε-
ντρικό αγωγό του φυσικού αερί-
ου. Τα παραπάνω στοιχεία υπο-
δηλώνουν ότι η ανάγκη για έλεγ-
χο όλων των σχολικών µονάδων 
σε όλα τα επίπεδα (στατική επάρ-
κεια - έξοδοι διαφυγής - πυρα-
σφάλεια - επάρκεια σε προαύλια 
και χώρους συγκέντρωσης) είναι 
άµεση.

Παίρνοντας υπόψη ότι τα 
σχολεία πρέπει να είναι κατα-
σκευασµένα σύµφωνα µε τους 
τελευταίους αντισεισµικούς κανο-

νισµούς (2003), που πρέπει να 
επικαιροποιηθούν, βάσει των δε-
δοµένων των τελευταίων σει-
σµών (όχι πολυώροφα, επάρκεια 
σε προαύλια, αντοχή σε µεγαλύ-
τερες επιταχύνσεις κλπ.) καθίστα-
ται αναγκαίο επίσης να δροµολο-
γηθούν σύγχρονα αντισεισµικά 
κτηριακά συγκροτήµατα.

Η ερώτηση των Βουλευτών 
του ΚΚΕ προς τους αρµόδιους 
Υπουργούς αφορά τα µέτρα που 
θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:

- να πραγµατοποιηθούν άµε-
σα ουσιαστικοί έλεγχοι και όχι 
µόνο οπτικοί από αρµόδιες επι-
τροπές του ΚΤΥΠ σε συνεργασία 
µε τις τεχνικές υπηρεσίες των 
ΟΤΑ.

- να γίνει άµεση ανέγερση µε 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
σύγχρονων και ασφαλών σχολι-
κών συγκροτηµάτων µε κρατική 
χρηµατοδότηση.

- να υπάρξει γενναία χρηµα-
τοδότηση των σχολείων ώστε να 
εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτι-
ριακή, υλικοτεχνική υποδοµή και 
η συντήρησή της, για την κάλυψη 
των αναγκών της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας».

Βουλευτές ΚΚΕ ζητούν να πραγµατοποιηθούν άµεσα 
αντισεισµικοί έλεγχοι στα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών

Υποψηφιότητα-έκπληξη µε
τη Ν∆ στην Ανατολική Αττική
Υποψηφιότητα-έκπληξη ανα-
µένεται να ανακοινωθεί τις 
επόµενες ηµέρες από τη 
Ν∆ για το ψηφοδέλτιο 
της Ανατολικής Αττικής.

Θα είναι για πρώτη 
φορά υποψήφιος Βου-
λευτής Ανατολικής Ατ-
τικής, ο Νεκτάριος Καλα-
ντζής, 39 ετών, ο οποίος 
είναι Πρόεδρος των Ευ-
ρωπαίων Νέων Αυτοδιοι-
κητικών (ELL Group) και 
της Ένωσης Νέων Αυτοδι-
οικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ), όπου πέρυσι επελέ-
γη ανάµεσα στους «40 Ευρωπαίους Νέους Ηγέ-
τες κάτω των 40 ετών», εκπροσωπώντας τη χώ-
ρα µας.

Ο Νεκτάριος γνωρίζει καλά το Μενίδι και τους 
Θρακοµακεδόνες εδώ και χρόνια και είναι αγαπη-
τός στην πόλη, κυρίως σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, 
αφού η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος 
(ΕΝΑ) έχει πολλά µέλη της, από όλες τις παρατάξεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ήµο Αχαρνών. 
Ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη νέα γενιά 
και πιστεύει πολύ σε αυτήν, αφού και ο ∆ήµος 
Αχαρνών έχει πολλούς νέους και αξιόλογους αν-
θρώπους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης. 
Έναν σταυρό από όσους θα ψηφίσουν Ν∆ στο 
Μενίδι, νοµίζουµε τον αξίζει ο Νεκτάριος και του 
ευχόµαστε καλή επιτυχία!



Του   Στέλιου  Φωτόπουλου

Ο κος Μητσοτάκης λίγες ηµέρες µετά το έγκληµα που δια-
πράχθηκε στα ΤΕΜΠΗ αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώ-
µη µέσω Facebook εκ µέρους του πολιτικού συστήµατος 

που κυβέρνησε την χώρα τα τελευταία 48 χρόνια. Είδε το φως 
το αληθινό ο Πρωθυπουργός; φυσικά και όχι από την πρώτη 
στιγµή βλέποντας το µέγεθος της καταστροφής ένας άνθρωπος 
µε στοιχειώδη ενσυναίσθηση δεν θα στεκόταν ούτε στιγµή στην 
θέση του. Αφού οι αλλοδαποί και εγχώριοι επικοινωνιολόγοι 
του Μαξίµου είδαν ότι η παραίτηση-βαλβίδα εκτόνωσης του Κώ-
στα Αχ.Καραµανλή δεν έπιασε προχώρησαν στο επόµενο αφή-
γηµα ‘’ O Κυριάκος ζήτησε συγγνώµη ενώ ο Αλέξης για το Μάτι 
κουβέντα΄΄ και κάπως έτσι θα το ‘’γυρίσουµε το µατσάκι΄΄ όπως 
είπε ‘’έγκριτος’’ συστηµικός δηµοσιογράφος, γιατί µην έχετε αµ-
φιβολία σαν µατς το βλέπουν µόνο που στην προκειµένη αντί 
για γκολ µετράµε θύµατα και ανθρώπινες ζωές.

Θυµός είπα και δεν είναι το µόνο συναίσθηµα που µυρίζει στην 
ατµόσφαιρά αυτές τις ηµέρες, αναµιγνύεται µε οργή ανθρώπων 
σαν τους περισσότερους από εµάς οι οποίοι ξενυχτήσαµε αρκετά 
βράδια στο προσκέφαλο των παιδιών µας να δούµε αν έχει πυρε-
τό, αν ανασαίνει µε ευκολία αν, αν.. και η σκέψη ότι θα µπορούσαν 
να βρίσκονται στο ίδιο τρένο µας τρελαίνει. Παρόµοια οργή έχουν 
και τα παιδιά µας, αυτά τα οποία µεγαλώσαµε σε ένα Κοµµατοκρα-
τούµενο- Σαδιστικό Κράτος που όσα δεν έδιωξε στην αλλοδαπή 
τα ταλαιπωρεί σε δουλειές του ποδαριού 3ωρες-4ωρες µε αντάλ-
λαγµα χαρτζιλίκι αντί µισθού, εσχάτως δε τα σκοτώνει κιόλας, στα 
αφύλαχτα σχολεία, στα γήπεδα, στα παρατηµένα Νοσοκοµεία, στις 
φωτιές, τις πληµµύρες, τους δρόµους και τα τρένα.

Αν κάποιος σοκάρετέ από την διαπίστωση πως το κράτος σκο-
τώνει τα παιδιά µας δεν έχει παρά να πάει να ζητήσει εξηγήσεις από 
τα παιδιά τα οποία διασώθηκαν από το µοιραίο τρένο. Να τους πει 
ότι η θυσία της φίλης ή του φίλου της δεν πήγε χαµένη αλλά θα γί-
νει η αφορµή να φτιάξουµε νέου ασφαλή Σιδηρόδροµο όπως ανε-
ρυθρίαστα ξεστόµισε άλλος γνωστός συστηµικός δηµοσιογράφος. 
Να πείσει την χαροκαµένη µάνα ότι για την δολοφονία του παιδιού 
της φταίει µόνο (και τονίζω την λέξη µόνο γιατί φυσικά και φταίει 
και πρέπει να τιµωρηθεί) ο κοµµατικά τοποθετηµένος Σταθµάρχης 

της Λάρισας, και όχι οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΣΥΡΙΖΑ που αφού 
κατασπατάλησαν τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου στο 
τέλος χάρισαν τον ΟΣΕ για 45 εκατοµµύρια ευρώ σε κάτι Ιταλούς, 

όσο είναι το ετήσιο budget δλδ µιας καλής οµάδας µπάσκετ στην 
Euroleague, και µε την δέσµευση να τους εξασφαλίζουµε εµείς οι 
Έλληνες φορολογούµενοι δλδ 50 εκατοµµύρια κάθε χρόνο, ωραί-
ες δουλειές παστρικές που λέµε και στο χωριό µου. Το γεγονός ότι 
κανένας δεν έλεγξε τους Ιταλούς αν πραγµατοποιούν τις επενδύ-
σεις για τις οποίες  είχαν δεσµευτεί είναι λεπτοµέρειες, όπως λεπτο-
µέρεια είναι και το γεγονός ότι σύστηµα ασφαλείας είχε αγοραστεί 
από το 2000 αλλά ποτέ δεν λειτούργησε καθώς στις περιπτώσεις 
σαν αυτές το βασικό είναι να αγοραστεί το σύστηµα να πληρωθεί 
το ποσό από το δηµόσιο.

Σαράντα οχτώ χρόνια απαξίωσαν τον Σιδηρόδροµο καθώς στο 
νότιο τµήµα της βαλκανικής προέχουν τα κέρδη τεχνικών εταιρειών 
οι οποίες κατασκευάζουν αυτοκινητόδροµους  και κατά διαβολική 
σύµπτωση εισπράττουν και τα διόδια από αυτούς, το γνώριζαν πο-
λύ καλά τόσο ο παραιτηθείς υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχ.Κα-
ραµανλής όσο και ο νυν Πρωθυπουργός κος Μητσοτάκης, το 2019 
σε ηµερίδα που διοργανώσαν  µια χαρά τα είχαν περιγράψει ως αντι-
πολίτευση. Και ως κυβέρνηση µπορεί το κύριο µέληµα τους να ήταν 
αν έχει κάνει εµβόλιο και αν φοράει την µάσκα του ο Σταθµάρχης 
αλλά την κατάσταση που συνεχίζει να επικρατεί στο Σιδηροδροµι-
κό δίκτυο και την επικινδυνότητα του φρόντιζαν να τους την µετα-
φέρουν τόσο οι συνδικαλιστές όσο και αυτοί οι ενοχλητικοί καµία 
φορά κουτόφραγκοι των Βρυξελλών οι οποίοι στις 15/02/2023 πα-
ρέπεµψαν την Ελλάδα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λό-
γω µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες για τις σιδηροδροµικές µετα-
φορές. Αν δεν γνώριζαν εξάλλου δεν θα φρόντιζαν να εξαιρέσουν 
την εταιρεία από την υποχρέωση καταβολής προκαταβολών σε 
οποιαδήποτε περίπτωση αποζηµίωσης προς επιβάτες.  

Με αυτά και µε αυτά ταλαιπωρούν τον πρωθυπουργό ο οποί-
ος θα πρέπει να δει πρώτα τις δηµοσκοπήσεις σύµφωνα µε άλλη 
‘’έγκριτη’’ συστηµική δηµοσιογράφο και να µην βιαστεί να πάρει 
αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών καθώς η 9η Απριλίου για 
την οποία είχε ήδη λάβει απόφαση  συµπίπτει µε την ηµεροµηνία 
που θα συµπληρώνονται 40 ηµέρες από το δυστύχηµα στα ΤΕ-
ΜΠΗ και θα είναι ́ ΄κρίµα να χάσει ο Κυριάκος την εξουσία για ένα 
κωλοτρένο’’ όπως άκουσα σε εκποµπή ενός ακόµα ‘’έγκριτου’’ 
συστηµικού δηµοσιογράφου. 

Τους βλέπει η ντροπή και ντρέπεται.

* Ο Στέλιος Φωτόπουλος είναι Φοροτεχνικός, MSc και υποψή-
φιος Βουλευτής Ανατολικής Αττικής µε την Ελληνική Λύση. 
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Η  ∆ηµοτική  Παράταξη «Αχαρνές για όλους»  έκοψε την πίτα της. Η κοπή της 
Βασιλόπιτας είναι ένα οικογενειακό έθιµο. Όταν συγκεντρώνεται όµως τόσες 
φίλες και τόσοι φίλοι µετατρέπεται σε σάλπισµα νίκης. Ο επικεφαλής της πα-

ράταξης  «Αχαρνές για όλους»  Χρήστος Ηλιάδης στην οµιλία του υπογράµµισε την 
αλλαγή σελίδας που χρειάζεται ο ∆ήµος. Η φωνή του λαού το επιβεβαίωσε.

Πλήθος κόσµου στη µεγάλη γιορτή της Περιφέρειας Αττικής για τα Κούλου-
µα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης σε συνδιοργάνωση µε τους 
∆ήµους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καµατερού. Μικροί, µεγάλοι γλέντη-

σαν µε µουσική, χορό και απόλαυσαν σαρακοστιανά εδέσµατα, γιορτάζοντας την 
Καθαρά ∆ευτέρα. Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής επισήµανε σχετικά: 
«Είµαστε εδώ στο εµβληµατικό Πάρκο Τρίτση, το πάρκο της αγάπης και της ενότη-
τας σε µία γιορτή που διοργανώσαµε για όλους τους πολίτες της Αττικής, αλλά κυ-
ρίως για τα παιδιά µας. Για να χαρούν και να απολαύσουν στιγµές ξενοιασιάς». 

Ένα σοβαρό περιστατικό σηµειώθηκε στο 10ο 
Γυµνασίου Αχαρνών την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 
καθώς ξέσπασε φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο 

του σχολείου. Η φωτιά ξεκίνησε λίγο πριν τις 2 µ.µ. από 
άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία και έγινε αντιληπτή από 
µαθητές και καθηγητές την ώρα που τελείωνε το µάθη-
µα. Οι καθηγητές προσπάθησαν να την σβήσουν µε πυ-
ροσβεστήρες, µέχρι να έρθει η πυροσβεστική. Σηµειώ-
νεται  πως καµιά ανακοίνωση δεν έχει γίνει µέχρι στιγ-
µής για το θέµα από το ∆ήµο Αχαρνών και την αρµό-
δια Αντιδήµαρχο.

Σύγκρουση τρένων Τέµπη: Οι µεγάλοι ήρωες 
του τρένου - Ανδρέας και Άγγελος έσωσαν του-
λάχιστον 26 ανθρώπους. Ελπίδα πάνω από τα 

αποκαΐδια που άφησε πίσω της η µοιραία σύγκρουση 
των τρένων στα Τέµπη δίνουν δύο νέα παιδιά, οι Αν-
δρέας Αλικανιώτης και Άγγελος Τσιαµούρας που κα-
τ ά φ ε ρ α ν 
ν α  σ ώ -
σουν συ-
µπολ ί τ ε ς 
τους - Ορ-
γή και θλί-
ψ η  α π ό 
τους συγ-
γενείς των 
θυµάτων.

Αν ανηφορίζετε 
τακτικά στην 
Πάρνηθα µπο-

ρεί και να τον δείτε. 
Αν τον προλάβετε, 
γιατί… έχει και φτερά 
στα πόδια. Ο λόγος 
για τον συµπολίτη µας 
Κώστα Τριανταφυλλί-
δη, ο οποίος δηλώνει 
ότι «η καλύτερη προ-
πόνηση είναι στη φύση», γι’ αυτό καθηµερινά βρίσκεται 
στους πρόποδες της Πάρνηθας. «Τρέχω στο δάσος και µε 
βοηθάει στο να γεµίζουν τα πνευµόνια µου µε καθαρό αέ-
ρα» αναφέρει και εκ του αποτελέσµατος δικαιώνεται στο 
έπακρο. Ο 82χρονος Κώστας Τριανταφυλλίδης, στον Κλα-
σικό Μαραθώνιο της Αθήνας τερµάτισε 1ος στην κατηγο-
ρία των 75 ετών και άνω. Για το στήριγµα του, τη γυναίκα 
του Ελισάβετ, καθώς και για τα τέσσερα παιδιά του, τα εν-
νέα εγγόνια του και το δισέγγονο του, ο Κώστας Τριαντα-
φυλλίδης είναι ο διαχρονικός πρωταθλητής της καρδιά 
τους. Με τα επιτεύγµατά του και κυρίως µε τον τρόπο ζωής 
του και τις αξίες του, τείνει να γίνει ο πρωταθλητής και στις 
δικές µας καρδιές!

Το δικό τους πρωτοσέλιδο δηµιούργησαν 31 µαθη-
τές του 4ου Λυκείου Αχαρνών οι οποίοι επισκέφθη-
καν τις εγκαταστάσεις του site και της εφηµερίδας του 

Πρώτου Θέµατος. Οι µαθητές και οι µαθήτριες που συνο-
δεύονταν από τους καθηγητές Αριστέα Τσούλου και Χρυ-
σούλα Γεωργού-
ση ενηµερώθη-
καν αρχικά από 
τους αρχισυντά-
κτες και τους συ-
ν τ ά κ τ ε ς  τ ο υ 
protothema.gr 
για το πώς λει-
τουργεί το site.  
Στη συνέχεια οι 

µαθητές, χωρίστηκαν σε πέντε οµάδες. Κάποιοι ασχολήθη-
καν µε το πολιτικό ρεπορτάζ, άλλοι µε το οικονοµικό, µε το 
ελεύθερο, µε το αθλητικό ή µε το πολιτιστικό ρεπορτάζ. 
Αφού όρισαν έναν αρχισυντάκτη, πρότειναν θέµατα και επέ-
λεξαν µε τι τελικά θα ασχοληθούν.

Εξα ιρετ ική 
ε µ φ ά ν ι σ η 
πραγµατο-

ποίησε ο συντοπί-
της µας, αθλητής 
της σφυροβολίας, 
Άγγελος  Ματζου-
ράνης   στο χειµερι-
νό κύπελο που 
πραγµατοποιήθη-
κε στο Ηράκλειο καθώς κατάφερε να πιάσει το όριο και 
να προκριθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Κ20. Η επι-
τυχία του γίνεται ακόµα πιο σηµαντική από το γεγονός 
ότι η βολή του στα 74,89µ αποτελεί την κορυφαία επί-
δοση στον κόσµο. 

Με τον εθνικό ύµνο να ακούγεται στη Νάπολη για 
λογαριασµό του Ιωάννη   Κωστελίδη του ΕΟΣ 
Αχαρνών, έπεσε για τα ελληνικά χρώµατα, η αγω-

νιστική αυλαία του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου U18. Ο Ιωάν-
νης Κωστελίδης κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο στα +90κ. 
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Στο πλαίσιο των 
ενεργειών ανάδειξης 
του αρχαίου θεά-

τρου Αχαρνών, η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων ∆υτ. Αττικής, 
στη χωρική αρµοδιότητα 
της οποίας υπάγεται το 
µνηµείο, πραγµατοποίησε 
την κατεδάφιση των απαλ-
λοτριωµένων κτισµάτων 
επί της οδού Χειλίου και 
Αρχαίου Θέατρου, η οποία 
ολοκληρώθηκε στα τέλη 
του 2022. Ακολούθησε 
αµέσως η διαδικασία 
έγκρισης πιστώσεων στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού για την έκδοση άδειας κατεδάφισης και την κάλυψη των υπηρεσιών απο-
κοµιδής, µεταφοράς και διαχείρισης µη επικίνδυνων αποβλήτων κατεδαφίσε-
ως κτισµάτων. Η Εφορεία προγραµµατίζει την έναρξη της ανασκαφικής έρευ-
νας στον προαναφερθέντα απαλλοτριωµένο χώρο εντός του 2023.

Προσοχή… 
αντίθετο ρεύμα
Είναι δυνατόν να γίνονται 
εργασίες εγκατάστασης από 
ιδιωτική εταιρεία ώρες αιχ-
µής στο κέντρο του Μενιδί-
ου; Αυτό συµβαίνει τις τε-
λευταίες ηµέρες στο κέντρο 
των Αχαρνών όπου η ∆η-
µοτική Αρχή έχει δώσει 
άδεια, µε αποτέλεσµα να 
επικρατεί το απόλυτο κυ-
κλοφοριακό κοµφούζιο σε 
πολλούς δρόµους. Και όχι 
µόνο αυτό: οι εργασίες δη-
µιουργούν κινδύνους για 
συγκρούσεις οχηµάτων 
ακόµα και µετωπικές όπως 
έχει καταγραφεί σε βίντεο 
ντοκουµέντο. Λίγο σεβα-
σµό κύριοι.

στο Naples Cadet European Cup 2023, που διεξάγεται αυ-
τές τις ηµέρες (11-12/02) στη Νάπολη της Ιταλίας. Ο 17χρο-
νος Έλληνας τζουντόκα, υπό την καθοδήγηση του προ-
πονητή Ντούρου Γκόγκουα, µε τρεις νίκες κατέκτησε την 
πρώτη θέση στην κατηγορία των +90 κιλών.

Σε ένα όµορφο κλίµα συναδελφικότητας και φι-
λίας η Ένωση ∆ηµάρχων Αττικής, πρώην και  νυν 
∆ήµαρχοι, συνεδρίασαν στο πλαίσιο της ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης και, παράλληλα έκοψαν τη βασι-
λόπιτα. Στη γενική συνέλευση διεξήχθησαν συµπληρω-
µατικές εκλογές, κατά τις οποίες τακτικό µέλος εξελέγη 
ο πρώην δήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός. Επι-
σης, παρόντες στην εκδήλωση πάντα και ενεργά µέλη 
παραµένουν ο πρώην δήµαρχος Αχαρνών Παν. Φωτιά-
δης και ο πρώην δήµαρχος Άνω Λιοσίων Βαγγέλης Χρι-
στοφιλάκης, οι οποίοι στηρίζουν την Ένωση ∆ηµάρχων 
από την ίδρυσή της. 

Το έργο των ασφαλτοστρώσεων έχει σταµατήσει από 
τα Χριστούγεννα ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε καν 
το 1/3 των προβλεπόµενων δρόµων στο Πανόραµα 

και ενώ έχουν µείνει πάµπολλες εκκρεµότητες στους δρό-
µους που έχουν 
ξεκινήσει. Στις συ-
νεχείς οχλήσεις 
προς τον εργολά-
βο, τις υπηρεσίες 
του ∆ήµου και 
της Περιφέρειας 
καθώς και στους 
πολιτικούς προϊ-

σταµένους του ∆ήµου, παίρνουµε νεφελώδεις και αόριστες 
απαντήσεις που συνεχώς µεταθέτουν τις ηµεροµηνίες όλο 
και πιο µακριά επικαλούµενες υπαρκτά ή και ανύπαρκτα 
προβλήµατα, τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται κα-
µία ουσιαστική προσπάθεια να επιλυθούν.

Εγκρίθηκε µε τριάντα µία (31) ψήφους υπέρ και δύο 
(2) παρών, η σύσταση Νέας ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ολυµπιακού Χωριού στο ∆ήµο Αχαρνών κατά την 

4η Τακτική Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου. Το Ολυµπιακό χωριό µπαίνει πλέ-
ον, σε νέα 
αναπτυξιακή 
τροχιά µε την 
αξιοποίηση 
των Ολυµπι-
ακών Αθλη-
τικών Εγκα-
ταστάσεων 
και του Εθνι-
κού Προπο-
νητικού Κέντρου ενώ ο µελλοντικός σχεδιασµός του ∆ή-
µου, περιλαµβάνει την κατασκευή εγκαταστάσεων και 
υποδοµών ψυχαγωγίας, πολιτισµού και όχι µόνο.

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023  πραγµατοποι-
ήθηκε οµιλία του προέδρου της Ι.Λ.Ε.Α. Γιώργου  
Φυτά στο Λύκειο Ελληνίδων Ραφήνας µε θέµα 

«1850-1950: 100 χρόνια παραδοσιακής κουζίνας της Ατ-
τικής». Στην κατάµεση αίθουσα του ΚΑΠΗ Ραφήνας πα-
ρευρέθηκαν επίσης εκ µέρους της Ι.Λ.Ε.Α. η Σίτσα Κατά-
ρα, η Φωτεινή Ράπτη, η Ελένη Ελευθεράκου, η Αναστα-
σία Πουρνά-
ρ α  κ α ι  η 
Κεσίδη Χρι-
σ τ ί ν α .  Η 
Ι.Λ.Ε.Α. ευ-
χαριστεί θερ-
µά την πρόε-
δρο του ΛΕΡ 

Εύη Γκατσοπούλου, την Άννα Κυριακάκη- Συνοδινού και 
το πολυπληθές ακροατήριο.

Τα ψυχοσάβ-
βατα είναι ένα 
µνηµόσυνο 

που κάνει η εκκλη-
σία για να συγχωρε-
θεί η ψυχή των αγα-
πηµένων µας προ-
σώπων συνηθίζεται 
να προσφέρουµε 
κόλλυβα. Για το έτος 
2023 οι ηµεροµηνίες που πέφτουν τα δύο ψυχοσάββατα 
είναι:  • Πρώτο ψυχοσάββατο: 18 Φεβρουαρίου.  • ∆εύ-
τερο ψυχοσάββατο: 03 Ιουνίου.   Στην Αθήνα έχουν ακό-
µη δύο ψυχοσάββατα. Το Σάββατο της Τυρινής και το Σάβ-
βατο της πρώτης εβδοµάδος των Νηστειών, που είναι 
γνωστό και σαν Ψυχοσάββατο των Αγίων Θεοδώρων.

Το Σάββατο 18  Φεβρουαρίου 2023, πραγµα-
τοποιήθηκε, παρουσία 250 καλεσµένων,   τελέ-
στηκε το 40ήµερο µνηµόσυνο του τέως  βασι-

λιά  Κωνσταντίνου και την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 
τελέστηκε στο Τατόι τρισάγιο στη µνήµη του, ενώ έγι-
ναν και τα αποκαλυπτήρια του τάφου του. Τα αποκα-
λυπτήρια του τάφου πραγµατοποιήθηκαν µετά την 
τελετή. «Κωνσταντίνος Β’, Βασιλεύς των Ελλήνων, 
Πρίγκιπας της ∆ανίας», αναγράφεται στο µνήµα του 
τέως βαισλιά Κωνσταντίνου και πιο κάτω η λέξη 
«Ολυµπιονίκης».
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Την άντληση συνολικά 
δώδεκα δικαιολογητι-
κών που χρειάζονται για 

τη µεταβίβαση ενός ακινήτου θα 
µπορούν να κάνουν ηλεκτρονι-
κά οι συµβολαιογράφοι, κερδί-
ζοντας έτσι πολύτιµο χρόνο ή 
τουλάχιστον αυτός είναι ο στό-
χος µέχρι τον προσεχή Νοέµ-
βριο.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 
τον σχεδιασµό του υπουργείου 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης προ-
βλέπεται η δηµιουργία ηλεκτρο-
νικού φακέλου ακινήτου µέσω 
µιας νέας πλατφόρµας η οποία θα 
είναι προσβάσιµη από το gov.gr. 
Σε πρώτη φάση το σχέδιο µπαίνει 
σε πιλοτική εφαρµογή τουλάχι-
στον και στη συνέχεια η διαδικα-
σία µεταβίβασης ακινήτου θα γί-
νεται χωρίς επισκέψεις σε δηµόσι-
ες υπηρεσίες και πολύµηνες ανα-
µονές. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον 
αρµόδιο υπουργό κ. Κυριάκο Πι-
ερρακάκη, εφόσον το ακίνητο 
του ενδιαφερόµενου πολίτη είναι 
κτηµατογραφηµένο και τακτοποι-
ηµένο, θα µπορεί ο συµβολαιο-
γράφος να αντλήσει όλα τα στοι-
χεία, τα έγγραφα τα οποία αφο-
ρούν το ακίνητο αυτόµατα µε µια 
πλατφόρµα που θα έχει µπροστά 
του.

Πιο αναλυτικά, τη νέα ψηφια-
κή πλατφόρµα που θέτει σε εφαρ-

µογή η ΑΑ∆Ε, οι συµβολαιογρά-
φοι θα µπορούν να αντλήσουν 
ηλεκτρονικά, αρχικά 7-8 δικαιο-
λογητικά και σταδιακά θα προ-
στεθεί το σύνολο των απαιτούµε-
νων εγγράφων. Στόχος, όπως 
αναφέρουν κυβερνητικοί παρά-
γοντες, είναι η µεταβίβαση να 
ολοκληρώνεται το πολύ σε 2-3 
ηµέρες.

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό:
∆ηµιουργείται ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα υποστήριξης της διενέρ-
γειας εµπραγµάτων δικαιοπραξι-
ών επί ακινήτων µε την ονοµασία 
«Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινή-
του», που λειτουργεί µέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ∆ηµόσι-
ας ∆ιοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) µε 
σκοπό την απλούστευση και ψη-
φιοποίηση της διαδικασίας συλ-
λογής δικαιολογητικών που 
απαιτούνται στη σύνταξη συµβο-
λαιογραφικών εγγράφων για τη 
σύσταση, µετάθεση, αλλοίωση ή 
κατάργηση εµπράγµατου δικαιώ-
µατος σε ακίνητο.

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα δι-
αλειτουργεί µε πληροφοριακά 
συστήµατα φορέων του ∆ηµοσί-
ου, όπως της ΑΑ∆Ε, του e-ΕΦΚΑ, 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελ-
λάδας (ΤΕΕ) και του Κτηµατολογί-
ου, από τα οποία αντλεί πληρο-
φορίες και έγγραφα.

Τα ενδιαφερόµενα µέρη και 
ο συµβολαιογράφος που συ-
ντάσσει τη σχετική πράξη εισέρ-
χονται στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα κατόπιν αυθεντικοποίη-
σης µε τη χρήση των κωδικών - 
διαπιστευτηρίων της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης του υπουργείου Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης (TAXISnet), ή µε 
τη χρήση των διαπιστευτηρίων 
του µητρώου συµβολαιογρά-
φων, αντίστοιχα. Κατά την έκτα-
ση που αυτό προβλέπεται στην 

ηλεκτρονική πλατφόρµα, τα εν-
διαφερόµενα µέρη και ο συµβο-
λαιογράφος µπορούν, µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας, να 
εξουσιοδοτούν αλλήλους για τη 
διενέργεια των παρεχόµενων 
από την ηλεκτρονική πλατφόρ-
µα υπηρεσιών και την έκδοση 
των σχετικών πιστοποιητικών.

Ο εξουσιοδοτηµένος
συµβολαιογράφος µπορεί:
α) Να αιτείται την έκδοση ή την 
εξαγωγή εγγράφων ή την άντλη-
ση πληροφοριών από την ΑΑ-
∆Ε, τον e-ΕΦΚΑ, το Ελληνικό 
Κτηµατολόγιο, το Τεχνικό Επιµε-
λητήριο.
β) Να αιτείται τη διόρθωση των 
παραπάνω εγγράφων ή πληρο-
φοριών.
γ) Να αναρτά έγγραφα στην ηλε-
κτρονική πλατφόρµα, όπου αυ-
τά δεν είναι δυνατόν να εκδο-
θούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονι-
κά, υπέχοντας ευθύνη ως προς 
την ακρίβεια και την πληρότητα 
αυτών.

 Τα έγγραφα που εκδίδονται 
ή εξάγονται από τους φορείς µέ-
σω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
µας επέχουν θέση πρωτοτύπου 
εγγράφου και προσαρτώνται 
στο συµβολαιογραφικό έγγρα-
φο χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Τι Αλλάζει Για ΤΑΠ Και ΕΝΦΙΑ
Απλούστερες και µε λιγότερη 
γραφειοκρατία θα γίνουν οι δια-
δικασίες για τη έκδοση της βεβαί-
ωσης περί µη οφειλής Τέλους 
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στη 
µεταβίβαση ακινήτων, χάρη στην 
τροπολογία που κατατέθηκε στο 
νοµοσχέδιο του υπουργείου ∆ι-
καιοσύνης.

Πλέον, για την έκδοση της βε-
βαίωσης ΤΑΠ οι δήµοι θα ζητούν 
από τους πολίτες µόνο τρία δικαι-
ολογητικά, ενώ η βεβαίωση θα εκ-
δίδεται εντός πέντε ηµερών µε βά-
ση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρο-
νικά ο δήµος και θα ισχύει µέχρι το 
τέλος του έτους έκδοσής της.

Παράλληλα, αλλαγές στο πι-
στοποιητικό του ΕΝΦΙΑ για µετα-
βιβάσεις ακινήτων φέρνει η διάτα-
ξη του υπουργείου Οικονοµικών 
που ενσωµατώθηκε σε νοµοσχέ-
διο του υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών. Σύµφωνα µε τις 
νέες διατάξεις εάν η µεταβίβαση 
του ακινήτου γίνει µετά τη βεβαί-
ωση του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος 
έτους, τότε ο φορολογούµενος 
θα πρέπει να εξοφλήσει και τον 
φόρο του τρέχοντος έτους, επι-
πλέον των προηγούµενων 5 
ετών, όπως προβλεπόταν µέχρι 
τώρα.

Πηγή: www.cnn.gr

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ

Εθν. Αντιστάσεως 15 z Αχαρναί
z Tnλ & Fax.: 2467043 z Κιν. 6940 405618

z e-mail: eurocosm@yahoo.com

Μεταβιβάσεις Ακινήτων Με ∆ιαδικασίες «Εξπρές» 
- Ανοίγει Νέα Πλατφόρµα
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Ανέγερση σύγχρονων κατοικιών               

                                        Ανακαίνιση και ανάδειξη κτιρίων            

                                                                     Κατασκευή κτιρίων ειδικών χρήσεων   

                                Κατασκευή έργων υποδομής 

 

 
Μοράβα 1-3,  163-43, Ηλιούπολη  Τηλ. : 210.97.69.003-4   www.temako.gr 
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Μάνδρα - Μάτι - Τέµπη: 
εγκλήµατα χωρίς τιµωρία

Άλλους τους έπνιξαν,άλ-
λους τους έκαψαν και άλ-
λους τους συνέτριψαν. Ε,

και τι έγινε; Υπήρξαν παραιτήσεις
πολιτικών,αργίες κρατικών υπαλ-
λήλων, παραποµπές στη ∆ικαιο-
σύνη που ακόµα εκδικάζονται.
Και η κρατική µηχανή συνεχίζει
το έργο της , οι πολιτικοί συνεχί-
ζουν να κυβερνούν ή να θέλουν
να ξανακυβερνήσουν. 

Και όχι µόνο αυτό, αλλά µόλις
πέσει ο κουρνιαχτός της επικαιρό-
τητας, αρχίζουν και οι "ευθύνες
των πολιτών ". Φταίνε και οι πολίτες
που έχτισαν σε ρέµατα, που έχτισαν
σε δάση, που είχαν αυθαίρετα και
πολλά άλλα. Για τα Τέµπη ακόµα
δεν βρήκαν να πουν τίποτα, ίσως
αύριο να τους κατηγορήσουν γιατί
δεν είχαν αµάξια ή γιατί δεν πήραν
το αεροπλάνο.

Το µέγιστο της κρατικής αθλιό-
τητας και υποκρισίας είναι αυτό
που συµβαίνει µε την υπόθεση στο
Μάτι. Εκεί τόλµησαν να πουν στο
∆ικαστήριο, ότι υπήρξε συνυπευ-
θυνότητα των πολιτών και τόλµη-
σαν,µε αυτό το σκεπτικό, να προ-
σβάλουν τις αποφάσεις που επιδί-
κασαν αποζηµιώσεις για τους νε-
κρούς της υπόθεσης. 

Κατά τα άλλα ,όλα καλά. " Έφται-
γαν οι προηγούµενοι", " παραλά-
βαµε  χάος " και παραµονές εκλο-
γών θα παίζουν το γνωστό µπαλάκι

των ευθυνών, το ένα κόµµα µε το
άλλο.  

Ούτε η πρώτη φορά αριστερά,
ούτε η κυβέρνηση των αρίστων,
ούτε οι ιδιωτικό ποιήσεις, ούτε η
ψηφιακή διακυβέρνηση,ούτε ο εξυγ-
χρονισµός µπορούν να καλύψουν
την πραγµατικότητα. Αυτή που έχει
τον κρατικό µηχανισµό ένα πεδίο
κοµµατικού βολέµατος άλλα και
την έλλειψη πραγµατικών ελεγκτι-
κών µηχανισµών. 

Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι
ο κόσµος ξεχνά µέσα στη ροή της
καθηµερινότητας του. Αυτή της
ακριβείας,της φτωχοποίησης, της
εγκληµατικότητας ,των σκανδάλων.
Γιαυτό και η τιµωρία δεν έρχεται.
Γιαυτό κάθε τόσο γινόµαστε στο
ίδιο έργο θεατές. Γιαυτό και το ένα
σκάνδαλο κουκουλώνει το άλλο,
γιαυτό και η µία τραγωδία κάνει
την άλλη να ξεχαστεί. 

Μάνδρα, Μάτι, Τέµπη. ∆εν ήταν
ατυχήµατα, δεν ήταν φυσικές κα-
ταστροφές, είναι πολιτικά εγκλή-
µατα. Εγκλήµατα αδιαφορίας,έλ-
λειψης προσωπικού και µηχανισµών
άλλα κυρίως εγκλήµατα πολιτικής
συγκάλυψης. Γιαυτό και στις εκλο-
γές, οφείλουν και αυτά, να µπουν
στο " καλάθι " της τιµωρίας. 

Ιωάννα Καραδήµα, 
υποψήφια Βουλευτής Ανατολικής 

Αττικής µε το Εθνικό Κόµµα ΕΛΛΗΝΕΣ. 

Νέο ωράριο λειτουργίας
του πολιτικού γραφείου 
Ενηµερώνω τους φίλους µου ότι το πολιτικό γραφείο µου
στην οδό Πάρνηθος 116θα λειτουργεί 
κάθε Τετάρτη 10.00 µε 20.00 , 
Πέµπτη και Παρασκευή 10.00  µε 18.00 
και το Σάββατο 10.00 µε 14.00 .

Τηλ. επικοινωνίας 210 2476257και  6985917300  

Καραδήμα σελίδα.qxp_5  06/03/2023  19:45  Page 1
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Στους πρόποδες της Πάρνηθας
φιλοξενείται από τις αρχές
του Νοεµβρίου µία Πρότυπη 
Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωµένων.
Η «Belle Vue» άνοιξε την 
αγκαλιά της για
να υποδεχτεί τους ηλικιωµένους
φίλους της 24ώρες/365 µέρες
τον χρόνο προσφέροντας 
υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου όπως
ακριβώς τους αρµόζει! 

Η µονάδα BELLE VUE παρέχει
φιλοξενία σε Υπερήλικες: 
● Απώλεια µνήµης/ Γεροντική Άνοια/
● Ορθοπεδικά, Κλινήρεις
● Ψυχοσύνδροµο / Κατάθλιψη
● Παθήσεις νευρικού συστήµατος / Parkinson’s
● ΧΑΠ / Οξυγονοθεραπεία
● ∆υσκολία στη σίτιση/ ∆οσκαταποσία
● Τραχειοστοµίες /Γαστροστσµίες/ Κολοστοµίες
● Ασθενείς µε levin

Κλείστε σήµερα ραντεβού για να δείτε από κο-
ντά τις εγκαταστάσεις και να ενηµερωθείτε 
πλήρως από τους αρµόδιους που βρίσκονται 
στον συγκεκριµένο κλάδο εδώ και 30 χρόνια, 
προσφέροντας απεριόριστη αγάπη και φρο-
ντίδα στους ηλικιωµένους.

∆ιεύθυνση: Λεωφ. Παρνηθος 401 - Αχαρνές
Τηλ.  επικοινωνίας: 210 2442268  - 6973938300
E-MAIL:   kakoskostas35@yahoo.com

BELLE VUE - ΜΟΝΑ∆Α ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Χαµηλοσυνταξιούχος ηλικιωµένη κυρία αναζητά γυναίκα, την 
οποία θα φιλοξενήσει στο σπίτι της σε ανεξάρτητο ξεχωριστό 
χώρο. Καλύπτονται τα έξοδα διαµονής και σίτισης, ενώ στις 
υποχρεώσεις της, εκτός από τη φροντίδα της ηλικιωµένης, 
είναι και να ασχολείται µε τις δουλειές του σπιτιού της 
ηλικιωµένης. Η γυναίκα που θα φιλοξενηθεί µπορεί να 
εργάζεται σε άλλη εργασία. Πληροφορίες:  6907 010 116

ΤΕΛΕΤΑΙ  ΜΙΧΑΣ
Κηδείες – Μνηµόσυνα – στολισµοί

Στεφάνια  - Αποτεφρώσεις 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ

Γραφεία :  Αγ. Κωνσταντίνου 5 – Αχαρνές 
Τηλ. 210 2460088 - 210 2469672

Κιν. : 6944 500 701

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο Στεφανίδης Εµµανουήλ του Σάββα και της Ισµήνης 
είναι κάτοικος ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει υποβάλει αίτηση για προσθήκη 

επωνύµου από  «ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ»   σε «ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ – ΞΥΛΟΥΡΗΣ».
Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της παρούσας, υποβάλει στο 

∆ήµο Αχαρνών Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης, Φιλαδέλφειας 87 και 
Μπόσδα, Αχαρνές τις αντιρρήσεις του για την  πιο πάνω αλλαγή.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

∆ηµήτριος Κωφός

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο Στεφανίδης Κωνσταντίνος
του Σάββα και της Ισµήνης είναι κάτοικος ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

έχει υποβάλει αίτηση για προσθήκη επωνύµου από  
«ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ»   σε «ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ – ΞΥΛΟΥΡΗΣ»

Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, 
όπως µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση

της παρούσας, υποβάλει στο ∆ήµο Αχαρνών Τµήµα 
∆ηµοτικής Κατάστασης, Φιλαδέλφειας 87 και Μπόσδα, 
Αχαρνές τις αντιρρήσεις του για την  πιο πάνω αλλαγή.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

∆ηµήτριος Κωφός
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ΚΥΡΙΑΚΗ, 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 l ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ-
∆ΟΣΙΟΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 51, 2102477711

∆ΕΥΤΕΡΑ, 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 l ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, 
ΠΑΡΝΗΘΟΣ 118, 2102403004

ΤΡΙΤΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 l ΜΙΧΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΗ-
ΤΡΟΜΑΡΑ 25, 2102400124

ΤΕΤΑΡΤΗ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 l ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 237-239, 
2102316737

ΧΡΗΣΙΜΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΜΠΟΣ∆Α, 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:  ................................213-2072300 / 301 / 302

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡ.  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ :   .......................213 2072 450

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ........................ 213 2072 451

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ: ..................................... 213 2072 527 - 523

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:  ...................................210 2463 171

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ :   .............................213 2072 399

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: .......213 2072 460 - 461

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ∆. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: ..........................213 2072 515

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: .........210 2435 665     

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ...... 213 2072 472 (8:00 - 14:00)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α’ Α.Τ.  ΠΛΗΘΩΝΟΣ  ΓΕΜΙΣΤΟΥ 52, ΑΧΑΡΝΕΣ

Α’ ΑΞΙΩΜ.  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:...................................210 2478000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ..............................................2102478005 -7-8

Α.Τ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ: ...............................210 2432179

Α.Τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ: ................................210 2476500

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛΤΑ) ΑΧΑΡΝΩΝ
- ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 39: ........................2102461600 

- ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 82, ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ:......2102386396

ΚΕΠ 
- ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟΥ 35Α, 13675: ............................213 2060200

- ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 217, 13671:  ...........................213 2048480

- ΑΓ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 40, 13674:  ...............................210 2476059

-ΝΙΚ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 13, 13675:  ......................210 2315009

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 142: .210 2434061-3

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ: ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 73: ... 210 2467180

ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) Λ. ΚΥΜΗΣ & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ: . 210 2410801-3

ΠΙΚΠΑ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39: ...................210 2463255

ΟΑΕ∆ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΛΙΟΣΙΩΝ & ΧΡ. ∆Ε∆Ε: ....210 2444989

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ: ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΜΠΟΣ∆Α: ...213 

2123100

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ & ΒΕΡΤΣΕΚΟΥ: .........................210 246 8360

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: ..... 210246 6122

ΙΛΕΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ): .210 246 2701, 210 2446069

6ΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ: ........210 

2478260-1

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΠΟ 12/3/2023 ΕΩΣ 15/3/2023

Κριός
Αν είστε Κριός, ο Κρόνος θα διέλθει από τον δωδέ-
κατο οίκο των ονείρων και της αυτοκαταστροφής και 
θα σας βοηθήσει να αναλογιστείτε εκ νέου τους στό-
χους σας. Ποιο είναι το όραµά σας; Τι είναι εκείνο 
που σας κρατάει πίσω; Με τον Κρόνο στους Ιχθύς 
θα µελετήσετε καλύτερα τα επόµενα βήµατά σας και 
θα αναλογιστείτε τι πρέπει να κάνετε ή να µην κάνετε 
ώστε να κατακτήσετε τους στόχους σας.

Ταύρος
Στους Ταύρους ο Κρόνος θα διέλθει από τον ενδέ-
κατο οίκο των φίλων, της ελπίδας και των επιθυµιών 
και θα σας βοηθήσει να αναλογιστείτε πώς σχετίζε-
στε µε τις παρέες σας και αν αυτοί ευθυγραµµίζο-
νται µε το όραµά σας. Επειδή πολλοί φίλοι µπορεί 
να εγκαταλείψουν τη ζωή σας κατά τη διάρκεια αυ-
τής της διέλευσης, να θυµάστε ότι αυτό γίνεται για το 
γενικότερο καλό σας.

∆ίδυµοι
Αν είστε ∆ίδυµοι, ο Κρόνος θα διέλθει από τον δέ-
κατο οίκο σας, της καριέρας, της φήµης και της δρά-
σης και θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε πώς πρέπει 
να αναλάβετε δράση και τι να κάνετε για να φτάσε-
τε στην επιτυχία. ∆εν πειράζει αν αποφασίσετε αλ-
λαγή πλεύσης ακόµη και στην καριέρα σας γιατί τώ-
ρα είναι καιρός να αποκαλύψετε ποιοι πραγµατικά 
είστε και ποιες είναι πραγµατικά οι επιθυµίες σας.

Καρκίνος 
Αν είστε Καρκίνος, ο Κρόνος θα διέλθει από τον 
ένατο οίκο των µακρινών ταξιδιών και της φιλοσο-
φίας και θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς θέλε-
τε να αποκρυσταλλώσετε τις κοσµοθεωρίες σας και 
να αναλάβετε την ευθύνη για όσα πιστεύετε. Θυ-
µηθείτε να λαµβάνετε έµπνευση από τους µέντορές 
σας, αλλά να µείνετε πιστοί σε αυτό που θέλετε να 
δηµιουργήσετε.

Λέων
Αν είστε Λέων, ο Κρόνος θα διέλθει από τον όγδοο 
οίκο της αναγέννησης και της κληρονοµιάς και θα 
σας βοηθήσει να δείτε τι µπορείτε να δηµιουργήσε-
τε από το τίποτα. Ενδεχοµένως να αναγεννηθείτε και 
από τις στάχτες σας.

Παρθένος 
Η διέλευση του Κρόνου από αυτόν τον οίκο µπο-
ρεί να αποκαλύψει κρυµµένα θέµατα υγείας και να 
σας δείξει ποια εργασία αξίζει πραγµατικά τον χρό-
νο σας. Φροντίστε µε σοβαρότητα την υγεία σας και 
συνειδητοποιήστε ότι αυτό που θέλετε επαγγελµα-
τικά εσείς το ορίζετε και είναι στο χέρι σας να βάλε-
τε τις βάσεις.

Ζυγός 
Στους Ζυγούς, ο Κρόνος θα διέλθει από τον έκτο οί-
κο, της εργασίας και της σωµατικής υγείας. Η διέλευ-

ση του Κρόνου από αυτόν τον οίκο µπορεί να αποκα-
λύψει κρυµµένα θέµατα υγείας και να σας δείξει ποια 
εργασία αξίζει πραγµατικά τον χρόνο σας. Φροντίστε 
µε σοβαρότητα την υγεία σας και συνειδητοποιήστε 
ότι αυτό που θέλετε επαγγελµατικά εσείς το ορίζετε 
και είναι στο χέρι σας να βάλετε τις βάσεις.

Σκορπιός
Ο Κρόνος στους Σκορπιούς θα διέλθει από τον πέ-
µπτο οίκο σας, της διασκέδασης, των χόµπι και των 
απογόνων. Ο Κρόνος είναι εδώ, λοιπόν, να σας βο-
ηθήσει να σοβαρευτείτε περισσότερο όσον αφορά 
τη σχέση µε τα παιδιά σας ή τη δηµιουργία απογό-
νων. Είχατε άφθονο χρόνο για να εξερευνήσετε και 
να πειραµατιστείτε και τώρα ήρθε η ώρα να δηµι-
ουργήσετε κάτι ουσιαστικό.

Τοξότης
Στους Τοξότες, ο Κρόνος θα διέλθει από τον τέταρ-
το οίκο, τον οίκο του σπιτιού, της οικογένειας και των 
παραδόσεων και θα βοηθήσει να αναλογιστείτε τα 
ιδανικά σας σχετικά µε την οικογένεια. Να είστε ευ-
γενικοί µε τον εαυτό σας, καθώς ο Κρόνος ξετυλί-
γει κάποια βαθιά ριζωµένα συναισθήµατα που θα 
σας βοηθήσουν να αναδιαρθρώσετε τη σχέση σας 
µε την οικογένεια και την κατάσταση της ζωής σας.

Αιγόκερως
Αν είστε Αιγόκερως, ο Κρόνος θα διέλθει από 

τον τρίτο οίκο της επικοινωνίας, και των ταξι-
διών και θα σας βοηθήσει να εξετάσετε σοβα-
ρά το περιβάλλον σας και να αναπροσαρµόσε-
τε τις ευθύνες.

Υδροχόος 
Για τους Υδροχόος, ο Κρόνος θα διέλθει από 
τον δεύτερο οίκο, των οικονοµικών, των υλικών 
αγαθών και των πνευµατικών αξιών. Ο Κρόνος 
είναι εδώ για να σας βοηθήσει να καθορίσετε τι 
αξίζει τα χρήµατα και τον κόπο σας και να κόψε-
τε τα υπόλοιπα. Ο προϋπολογισµός µπορεί να 
είναι σφιχτός κατά τη διάρκεια αυτής της περι-
όδου, αλλά αυτό συµβαίνει επειδή βρίσκεστε 
σε ευθυγράµµιση µε τις πιο αληθινές σας αξίες.

Ιχθύες
Τέλος, ο Κρόνος στους Ιχθύς θα διέλθει από τον 
πρώτο οίκο σας, τον οίκο της ταυτότητας, της ζωτικό-
τητας και των αντιλήψεων για τη ζωή. Με τον Κρόνο 
στο ζώδιό σας, είναι πιθανό να έχετε περισσότερες 
και µεγαλύτερες ευθύνες. Επιπλέον, θα γίνουν ξεκα-
θαρίσµατα στις σχέσεις. Κάποιες θα λήξουν οριστι-
κά, επαγγελµατικές συνεργασίες επίσης θα ολοκλη-
ρώσουν τον κύκλο τους. Οµως όλα είναι για καλό 
και θα σας διδάξουν πολλά. Με λίγα λόγια, ο Κρό-
νος θα σας ωριµάσει και θα σας βοηθήσει να αντι-
µετωπίσετε τις καταστάσεις µε υπευθυνότητα και σο-
βαρότητα.

Ζώδια & Τάσεις του 15 νθηµερου
Από την Αγγελική Νίκα

Ψυχοενεργιακή Θεραπεύτρια και Μελλοντολόγο
e-mail: nika.angela15@gmail.com 

Μ ια µεγάλη αστρολογική αλλαγή έρχεται στις 
7 Μαρτίου 2023, καθώς ο Κρόνος, ο δεύτε-
ρος µεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού Συ-

στήµατος, µετά τον ∆ία, εισέρχεται στους Ιχθύς και 
επηρεάζει όλα τα ζώδια. Από το 2023 έως το 2026, ο 
Κρόνος θα έρθει αντιµέτωπος µε τις σχέσεις  και τους 

εθισµούς,  τις εξαρτήσεις, τίς θρησκείες, τις θεραπείες 
και την αποστασιοποίηση, δροµολογώντας µια αφύ-
πνιση και µια αναγέννηση.. Αν έχετε πλανήτες στα 
µεταβλητά ζώδια (Ιχθύες, ∆ίδυµοι, Παρθένος και Το-
ξότης), ο Κρόνος θα αλληλοεπιδράσει µαζί τους τα επό-
µενα χρόνια και θα νιώσετε πιο έντονα την επίδρασή 

του... Όπως και να έχει, όµως, όποιο κι αν είναι το ζώ-
διό σας, ο Κρόνος είναι ο πλανήτης που δίνει µαθήµα-
τα.  Και καθορίζει τι χρειάζεται να αλλάξει & τι να φύ-
γει. Για να υπάρχει αρµονία!!! ∆είτε παρακάτω πώς 
θα αντιµετωπίσει το κάθε ζώδιο ξεχωριστά τη διέλευ-
ση του Κρόνου στους Ιχθύς!!
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΓΗΠΕΔΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Επίσημος Χορηγός Συνεδρίου για Αγωνιστικούς Χώρους

www.gennatos-turf.gr
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΓΗΠΕΔΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Επίσημος Χορηγός Συνεδρίου για Αγωνιστικούς Χώρους

www.gennatos-turf.gr
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΓΗΠΕΔΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Επίσημος Χορηγός Συνεδρίου για Αγωνιστικούς Χώρους

www.gennatos-turf.gr
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
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