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ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΤΟΥ STAR

Η πρόταση-πρόθεση του Αθανάσιου Μαρτίνου να αναλάβει τη δωρεά µιας σηµα-
ντικής µελέτης για την αντιπληµµυρική θωράκιση του παλαιού οικισµού των Αχαρ-
νών  συζητήθηκε  και  έγινε η  αποδοχή της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 23 Ιανου-
αρίου 2018. Συγκεκριµένα, ο γνωστός εφοπλιστής προτίθεται να καταβάλλει την 
αµοιβή στον µελετητή που θα εκπονήσει την «Οριστική µελέτη συλλεκτήρα Σ2 και 
δεξαµενής ανάσχεσης ∆2 στον παλαιό οικισµό του δήµου Αχαρνών». Όπως ανα-
φέρεται στην εισήγηση του θέµατος από τον διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Νί-
κο Γεωργακόπουλο: «Για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός  της αντιπληµµυρικής προ-
στασίας του ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ δηλαδή της περιοχής που περικλείεται από τον 
δακτύλιο της οδού Αριστοτέλους. Το άµεσα αναγκαίο έργο είναι η εκπόνηση ορι-
στικής µελέτης για τον κεντρικό συλλεκτήρα Σ2 και της δεξαµενής ανάσχεσης του 
∆2, πριν την εκβολή στον αποδέκτη, το ρέµα Εσχατιάς. 

Σε διαδικασία δηµοπράτησης βρίσκο-
νται 2 έργα για την κατασκευή πιστοποι-
ηµένων Παιδικών Χαρών του ∆ήµου 
Αχαρνών συνολικού προϋπολογισµού 
832.000 ευρώ.
Πιο συγκεκριµένα τα δυο έργα που δη-
µοπρατεί ο ∆ήµος Αχαρνών είναι:
1. «Έργα αναβάθµισης Παιδικών Χαρών 
∆ήµου Αχαρνών» προϋπολογισµού 
632.000 ευρώ, που αφορά την κατασκευή 7 σύγχρονων και πιστοποι-
ηµένων Παιδικών Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών».
2. «Συντήρηση, ανακατασκευή και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών στον 
∆ήµο Αχαρνών» προϋπολογισµού 200.000 ευρώ, που αφορά την κα-
τασκευή 3 σύγχρονων και πιστοποιηµένων Παιδικών Χαρών στον ∆ή-
µο Αχαρνών».

Σε διαδικασία δηµοπράτησης  
οι επτά Παιδικές Χαρές 

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

Ασυνείδητοι εξακολουθούν να πυρο-
βολούν αδιακρίτως στις Αχαρνές, κά-
θε φορά που έρχονται στο κέφι, παρά 

την τραγική απώλεια του 11χρονου Μάριου. 
Μάταια ο πατέρας του εδώ και εφτά µήνες πε-
ριµένει δικαίωση. 

Απελπισµένος κάτοικος της οδού Ρίτσου 
στην περιοχή του Αγίου ∆ηµητρίου Αχαρνών 
µας δείχνει βολίδα από αδέσποτη σφαίρα που 
βρήκε στην αυλή του σπιτιού του. Μπορεί να 
πέρασαν εφτά µήνες από την τραγική απώ-
λεια του 11χρονου Μάριου, ο οποίος χάθηκε 
από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή, όµως τα όπλα δεν 
έχουν σταµατήσει να «µιλούν» στις Αχαρνές και οι κάτοικοι να µα-
ζεύουν σφαίρες από τις αυλές τους. Αυτήκοος µάρτυρας της ασυ-
δοσίας που επικρατεί µε τα όπλα στις Αχαρνές ήταν ακόµα και ο 
ίδιος ο πατέρας του Μάριου, ο οποίος τηλεφώνησε στην Άµεση 
∆ράση για να διαµαρτυρηθεί. Όπως κατήγγειλε: «Έχουν περάσει 
7 ολόκληροι µήνες από την ηµέρα που δολοφονήθηκε ο γιός 
µου και είµαστε στο ίδιο έργο θεατές, γιατί υπάρχουν µερικοί ασυ-
νείδητοι, εγκληµατίες, δολοφόνοι, δεν έχουν ίχνος συνείδησης 
πάνω τους, που ακόµα πυροβολούν...»  Τη δραµατική κατάστα-
ση που επικρατεί µε την οπλοχρησία επιβεβαιώνει και ο Παναγιώ-

της Πολυµενέας, αντιδήµαρχος Αχαρνών και 
Πρόεδρος Συµβουλίου Κατά Εγκληµατικότη-
τας ∆ήµου Αχαρνών

«Στην Αγ.Σωτήρα, ένα από τα γκέτο, όλες 
τις ηµέρες των γιορτών τις περάσαµε µε πυρο-
βολισµούς, ριπές και τη µουσική στη διαπα-
σών...». Πέρα όµως από την ανεξέλεγκτη χρή-
ση των όπλων πολλοί κάτοικοι έχουν µετατρέ-
ψει τα σπίτια τους σε «φρούρια», καθώς το 
πρόβληµα των τοξικοµανών µπορεί να έχει 
µειωθεί στις περιοχές της Αυλίζας και του Αγί-
ου ∆ηµητρίου, αλλά το πρόβληµα έχει µετα-

φερθεί στις περιοχές της Αγ. Σωτήρας και της Χαραυγής. 
Ο Σπύρος Καπετάνιος, πρόεδρος των κατοίκων της Χαραυ-

γής Αχαρνών ξεχειλίζει από οργή: « Εµένα µου έχουν ανοίξει δύο 
φορές το σπίτι, δεν πάει άλλο µε αυτή την κατάσταση. Θα αναγκα-
στούµε να πάρουµε το νόµο στα χέρια µας!».

Καθηµερινά έξω από το σπίτι του στην οδό Χρηστοβασίλη 
κάνουν «παρέλαση» εκατοντάδες τοξικοµανείς από κάθε γωνιά 
της Αττικής, που αναζητούν τη δόση τους. Μετά από τραγικό πε-
ριστατικό µε τον 11χρονο Μάριο ο µεγάλος όγκος των τοξικοµα-
νών µεταφέρθηκε από τις περιοχές του Αγίου ∆ηµητρίου και της 
Αυλίζας στις περιοχές της Χαραυγής και της Αγίας Σωτήρας. 

«ΒΡΟΧΗ» ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ 
     ΟΙ ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 5

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Τα σοβαρά θέµατα που αφορούν  στην πόλη µας 
και χρίζουν άµεσης επίλυσης πριν να λυθούν,  

δεν πρέπει να προσπερνιούνται

Γιώργος  Αλτικατίδης (έµπορος χονδρικής λευκών ειδών)
«Να κρατήσουµε ζωντανό το εµπόριο στη πόλη µας 

στηρίζοντας την τοπική αγορά»

Μελέτη για τα όµβρια στο κεντρικό 
Μενίδι κάνει δωρεά ο Αθανάσιος Μαρτίνος

DR ANTONY KING 
«Πως ανακάλυψα πριν 

44  έτη το µοναδικό ανά 
την υφήλιο φυλαχτό 

και το ονόµασα 
µαγιοβότανο»

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 6

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Άλλο ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του συντοπίτη µας δηµοσιογρά-
φου των Ειδήσεων του  STAR Γιάννη Σωτηρόπουλου που προκάλε-
σε πολλές συζητήσεις. Πέντε ανήλικοι, ηλικίας 14 και 16 ετών, φορώ-
ντας κουκούλες και έχοντας στα χέρια τους ρόπαλα και σιδηρογρο-
θιές, προερχόµενοι από την Ανάκασα Αγίων Αναργύρων εισέβαλαν 
σε Γυµνάσιο του Κόκκινου Μύλου, µε σκοπό να ξυλοκοπήσουν µα-
θητή µέσα στην τάξη, µε τον οποίο είχαν προσωπικές διαφορές. Χά-
ρη όµως στην ψυχραιµία του διευθυντή και των καθηγητών αποφεύ-
χθηκαν τα χειρότερα. Οι αστυνοµικοί των ΟΠΚΕ, οι οποίοι υπηρετούν 
στο ΑΤ Αχαρνων µετά από καταδίωξη κατάφεραν να συλλάβουν τέσ-
σερις απ' αυτούς, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ανηλίκων, 
σχηµατίστηκε δικογραφία και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.
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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

Ειδικός Σύµβουλος: Ευρώπη Κοσµίδη
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

Εκ του αποτελέσµατος κρίνουµε εάν µια ιδέα ή θεωρία είναι επιτυχής ή βλα-
κώδης. Βέβαια άλλο είναι το ποθητό και άλλο το εφικτό, δηλαδή το πραγ-

µατοποιήσιµο. Στην πορεία της εφαρµογής υπάρχουν πάµπολες  παράµετροι που 
πρέπει να ξεπεραστούν. Πάντως  ένα πείραµα γίνεται δύο ή τρεις φορές, χωρίς το 
επιθυµητικό αποτέλεσµα, δείχνει το µέτρο της βλακείας µας.  

Κάποιοι από µας χρειάζονται δέκα λεπτά του ευρώ  για να ξεκινήσουν 
να µιλάνε και χίλια ευρώ για να σταµατήσουν. Αυτοί είναι  κατά  κανό-

να οι αριστεριστές, οι βερµπαλιστές, οι λογοδιάρροιοι, που τελειώνουν, ξεχνώ-
ντας από πού έχουν αρχίσει. ∆εν έχουν ακούσει ποτέ τους οι άνθρωποι αυτοί, 
το σοφό των προγόνων µας, το λακωνίζειν, εστι φιλοσοφείν.

Ο κυβερνήτης µας είπε τόσα πολλά ψέµατα που και να πει µια αλήθεια ποιος 
θα τον πιστέψει. Την έπαθε σαν το βοσκό µε τον λύκο. Το δυστύχηµα είναι 

ότι τα πρόβατα είµαστε όλοι εµείς.
Άπαξ ψεύτης για πάντα ψεύτης. Άπαξ απατεώ-
νας για πάντα απατεώνας. Απορώ µε τον κυβερ-

νήτη µας, τι είδους Έλληνας είναι. Θα έλεγα ότι είναι άν-
θρωπος στενής αντίληψης στον κύβο. Αυτό παθαίνουν 
τα υβρίδια του κοµµατικού σωλήνα.

Τοποθετώ τον εαυτό µου στο δηµοκρατικό κέντρο. 
Ούτε κεντροαριστερά, ούτε κεντροδεξιά. Τα άκρα 

είναι πάντα ύπουλα. Η δηµοκρατία είναι το λιγότερο οδυ-
νηρό πολίτευµα. Το κέντρο είναι, µελετάµε και τις δύο 
όψεις του νοµίσµατος. Γνώστες της πολυπλοκότητας και 
της δυσκολίας των δύο άκρων, επιλέγουµε µε την λιγότε-
ρη οδυνηρή  και αναπόφευκτη λύση. 

Τσουτσέκια στην λαϊκή γλώσσα λέµε τους ανήθικους , τους ανυπόλη-
πτους. Μπορεί να είσαι προφεσόρος αλλά και να είσαι  τσουτσέκι. Όταν 

δηλαδή δεν τηρείς τα όρια της ηθικής, χάνεις την εκτίµηση των συνανθρώπων 
σου Έξυπνα τα λευκά κολλάρα, τα γκόλτεν µπόϊς, αλλά στην πράξη ανήθικα, 
δηλαδή τσουτσέκια. 

Ο πολιτικός αµοραλισµός, δηλαδή η ανηθικότητα και ατιµία, συντηρεί την 
εξουσία και αυτή µε την σειρά της την διαπλοκή και την παραγωγή πλούτου. 

Ούτε η αρχοµανία έχει µέτρο, ούτε η απληστία µας έχει µέτρο. Αυτά είναι συγκοινω-

νούντα δοχεία. Είναι ένα δυσεπίλυτο βιολογικό πρόβληµα. Γεννιέται από την φύση 
µας. Χρειάζεται να νοµοθετήσουµε όρια και κανόνες. Πολύ δύσκολη υπόθεση.
 Οι αριστεροί  µε την ιδεολογία τους θέλουν το σύνολο του λαού να εί-

ναι φτωχοποιηµένο και εξαρτώµενο και η νοµενκλατούρα, δηλαδή η 
εξουσία να νέµεται τον κόπο και τους πόρους  της χώρας. Αυτό το µοντέλο δο-
κιµάστηκε, και αυτοκαταργήθηκε σαν µη πρακτικό εδώ και εκατό χρόνια. Γιατί 
να πιστέψω κάποιον που µου λέει ότι εγώ µπορώ να αναστήσω δεινόσαυρους. 
Άλλο πράγµα είναι να πει ο κάθε ένας µας ότι εγώ δεν δέχοµαι την εκµετάλλευ-
ση και άλλο να καπηλεύεσαι αυτό το γεγονός για να κερδίσεις την εξουσία. 

Αυτό που µε ενθουσιάζει και το απολαµβάνω, είναι να ακούω νεανικές φω-
νές από αγόρια και κορίτσια, που είναι γεµάτα ενθουσιασµό για δράση και 

ζωή. Αυτό µου δίνει την βεβαιότητα ότι όλοι οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, δεν θα 
χαθούµε, αλλά θα επιβιώσουµε γιατί πιστεύουµε ότι το χάρισµα της ζωής είναι πο-

λύτιµο και ανεκτίµητο.
Είναι θλιβερό γεγονός, να βλέπεις τους πολιτι-
κούς µας, να αγωνίζονται να γίνουν ένα. Ενώ 

γεννήθηκαν µηδέν, χρησιµοποιώντας παλαιές και ξεπε-
ρασµένες µεθόδους    για να κερδίσουν οπαδούς για µια 
ενδεχόµενη εκλογή. Ο ένας γεννιέται µε χάρισµα της µη-
τέρας φύσης που δεν το δίνει σε όλους µας, αλλά σε αυ-
τούς που η πρόνοια τους προορίζει για ηγέτες µας, για 
την συνέχεια της ζωής επάνω στον πλανήτη µας.

Τους ανθρώπους µπορούµε να τους θέσουµε σε 
τρεις βαθµίδες. Στην χαµηλή, στην µέση και στην 

υψηλή νοηµοσύνη. Αυτό δεν εξαρτάται από πόσα γράµµατα έµαθε ο κάθε ένας µας. 
Είναι καθαρά δουλειά της µητέρας φύσης µε τις δικές της διεργασίες. Ένα παρθένο 
πεδίο έρευνας και γνώσης.

Όλοι το ίδιο είµαστε σε τούτο τον κοσµάκη. Όµως αγωνιζόµαστε µε το 
εγώ µας, να αποδείξουµε ότι εµείς είµαστε κάτι παραπάνω. Η πραγµατι-

κότητα είναι ότι όλοι είµαστε, εγωιστές, υποκριτές, λαµόγια, µονοφαγάδες, 
άπληστοι,  αρχαιοµανείς, εξουσιοµανείς και προσπαθούµε να κρύψουµε τα πά-
θη µας µε διάφορα προσχήµατα και νοµικές διαδικασίες. Η εντιµότητα καθαρί-
ζει, ξεπλένει, την βρώµικη ψυχή µας. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Εξουσία  χωρίς διαπλοκή δεν 
µπορεί να σταθεί.  Και πλούτος 

χωρίς την εύνοια της εξουσίας δεν µπο-
ρεί να παραχθεί. Η εξουσία κλέβει την 
ψήφο µας µε τον λαϊκισµό και η διαπλο-
κή, το δηµόσιο χρήµα, δηλαδή τον κό-
πο µας. Μετά την αποµάκρυνση από το 
ταµείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.  

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Μια  από τα πιο επισοδεικές και πολύωρες  συνεδριάσεις, ήταν η 
πρώτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου Αχαρνών το βρά-
δυ της Τρίτης 23 Ιανουαρίου 2018. Το χαρακτηριστικό του κλίµα-

τος περιέγραψε  ο δηµοτικός σύµβουλος Παναγιώτης Κοσµίδης, αναρτώ-
ντας στο FB  το παρακάτω: «Χθες είχαµε  ∆ηµοτικό συµβούλιο στον δήµο 
µας , για άλλη µια φορά ζήσαµε το θέατρο του παραλόγου, εργαζόµενοι 
και πολίτες ήρθαν για να µας αναφέρουν δίκαια προβλήµατά τους, υποχρε-
ώθηκαν να παρακολουθούν ένα συµβούλιο άνευ προηγουµένου , οφεί-
λω από την πλευρά µου να τους ζητήσω ένα µεγάλο συγγνώµη για την τα-
λαιπωρία που υπέστησαν, ένα µπράβο για την υποµονή που έδειξαν και 
άκουσαν τα εσώψυχα του καθενός !!!! Για την ιστορία το χθεσινό ∆ηµοτι-
κό συµβούλιο ολοκληρώθηκε στις τέσσερις και είκοσι !!!»

Από την άλλη πλευρά  ο  πρόεδρος της πρωτοβάθµιας Σχολι-
κής επιτροπής, ανάρτησε το παρακάτω σχόλιο. «∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο Αχαρνών 23/1/2018. Για ακόµα µια φορά στη συνεδρί-

αση του ∆.Σ. επικράτησε έντονα εχθρικό κλίµα µε υβριστικά , απαξιω-
τικά σχόλια και κακοπροαίρετη κριτική µε υπονοούµενα και προσωπι-
κές προσβολές που δυσχεραίνουν την οµαλή λειτουργία του και το 
στόχο του, που είναι η επίλυση των προβληµάτων.»
 Σε ανάρτηση  σχολίου, χαρακτηριστικό του κλίµατος που επεκρα-

τησε.  προχώρησε και ο  δηµοτικός σύµβουλος  Μιχάλης Βρεττός : 
««Νέα αήθης συµπεριφορά του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Κασσαβού 

κατά της συναδέρφου µας κ. Ελένης Σαχσανίδου. Με κάθε είδους προσβλη-
τικούς χαρακτηρισµούς προσπαθεί να καλύψει την ανυπαρξία του. ∆εν θα 
του επιτρέψουµε άλλη υποβάθµιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  «Μια από 
τις τιµωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς µε την πολιτική είναι ότι κα-
ταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροί σου. Πλάτων.».

Ο εκ των πρωταγωνιστών,  των ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΟΙ-
ΚΩΝ» Παν. Τζερεµές , ανάρτησε την εξής Ανακοίνωση: «Ανακοι-
νώνεται ότι το κείµενο διαµαρτυρίας µε 200 τον αριθµό συµετέ-

χοντες µε την υπογραφή τους, για την κατάσταση στην Πόλη µας, εχει 
αποσταλεί σε όλους τους αποδέκτες.Πιο συγκεκριµένα στον Κο πρωθυ-
πουργό της χώρας, στον Κο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, στους 
Υπουργούς : Εσωτερικών, Υγείας, προστασίας του πολίτη, ∆ικαιοσύνης, 
στα κόµµατα του Κοινοβουλίου, στην Κα περιφερειάρχη Αττικής, στον 
∆ήµαρχο Αχαρνών καθώς και σε όλους τους δηµοτικούς συµβούλους 
Αχαρνών. ∆εν σταµατάµε, διεκδικούµε και έχουµε όλα τα δίκια µε το µέ-
ρος µας. Μέχρι να βάλουµε κι εµείς, σύµφωνα µε νόµιµες διαδικασίες, 
ενα λιθαράκι να ανασάνουν ελεύθερα τα παιδιά µας, σε ότι έχει να κάνει 
µε την παραβατική συµπεριφορά των άνοµων στην περιοχή µας».

Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών διοργανώνει εκδήλωση αφιερωµέ-
νη στη µνήµη και το έργο του αξέχαστου αγαπηµένου µας δάσκα-
λου των χορευτικών ΝΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ, που έφυγε από κοντά 

µας τόσο βιαστικά για το µεγάλο του ταξίδι πριν λίγο καιρό, αλλά θα είναι 
για πάντα κοντά µας.  ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 6:00µµ στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Κρητών Αχαρνών (Κων.
Γιαµπουδακη 98, λόφος Προφήτη Ηλία, Αχαρνές).

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά»  
σας προσκαλεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας την Κυ-
ριακή 28/1/2018 και ώρα 18.00 στην Αίθουσα εκδηλώσεων της 

Εύξεινης Λέσχης Αχαρνών «Καπετάν Ευκλείδης», στην οδό Κοµνηνών 
1, Πλατεία Καράβου Αχαρνών. Μετά την κοπή, θα βραβευτούν οι ειδα-
χθέντες στην Ανώτατη Εκπαίδευση τριτέκνων οικογενειών, καθώς και 
οι µητέρες που απέκτησαν τρίτα τέκνα το 20017, ενώ θα τιµηθούν αθλη-
τές του Σωµατείου ARENA για την ευρωπαική τους διάκριση στο KICK 
BOXING.

Η Ολυµπιάδα Θρακοµακεδόνων βραβεύτηκε από τον Υφυπουργό 
Αθλητισµού, Γιώργο Βασιλειάδη για τη διάκριση της στο πρόσφατο 
Παγκόσµιο πρωτάθληµα…
Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 θα πραγµατοποιηθούν 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών, τα εγκαίνια 
της έκθεσης φωτογραφίας µε θέµα «ΞΩΚΛΗΣΙΑ». Στην έκθεση 

παρουσιάζονται εξήντα τέσσερις επιλεγµένες φωτογραφίες που προήλ-
θαν µέσα από µια φωτογραφική περιπλάνηση δεκαέξι φωτογράφων 
στα εξωκλήσια των Αχαρνών και της Πάρνηθας. Οι φωτογράφοι του 
τµήµατος φωτογραφίας της ∆Η.Κ.Ε.Α. αφιέρωσαν πολλές ώρες φωτο-
γράφησης και αναζήτησης µε σκοπό να παρουσιάσει ο καθένας την δι-

κή του οπτική και εσωτερική προσέγγιση στα εξωκλήσια της περιοχής
Συµβουλευτική Επιτροπή από πανεπιστηµιακούς για τη διεκδίκηση 
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής συγκρότησε ο ∆ήµαρχος Χρή-
στος Παππούς. Στο επόµενο βήµα της προσπάθειας για τη διεκδίκη-

ση της έδρας και Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής πέρασε ο 
∆ήµος Φυλής.

∆ιαβεβαίωση Σπίρτζη ότι δεν θα τοποθετηθούν σταθµοί διοδί-
ων σε Βαρυµπόµπη και Άγιο Στέφανο - Θα υπάρχει χρέωση µε 
το νέο σύστηµα ηλεκτρονικών διοδίων για τους διερχόµενους 

οδηγούς - ∆εν θα πληρώνουν διόδια όσοι είναι κάτοικοι Αφιδνών, Κη-
φισιάς, Αγίου Στεφάνου και Ωρωπού. ∆εν θα µπουν µετωπικά και πλευ-
ρικά διόδια στην περιοχή” είπε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών 
Χρήστος Σπίρτζης, ωστόσο χρέωση θα υπάρχει για όσους δεν είναι κά-
τοικοι των περιοχών αυτών, όταν εγκατασταθεί το νέο ηλεκτρονικό σύ-
στηµα διοδίων.

Με τη υπογραφή του συµβολαίου παραχώρησης οικοπέδου από τον 
∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και την Πρόεδρο της Ένωσης 
Ηπειρωτών Αχαρνών κα Μελποµένη Καράλη ανοίγει ο «δρόµος» για 

την ανέγερση  Πνευµατικού Κέντρου της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών. Βάσει 
του συµβολαίου, ο ∆ήµος Αχαρνών παραχωρεί οικόπεδο 427 τετραγωνικών 
µέτρων στην περιοχή του λόφου Προφήτη Ηλία στον ∆ήµο Αχαρνών για την 
ανέγερση του πνευµατικού κέντρου της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών. 

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

ΚΑΤΑΝΤΙΑ ….
Τέσσερες µήνες µε τέσσερα τηλέφωνα και ακόµα τίποτα, στο να 
αλλάξει ο ∆ήµος µας, καµένη λάµπα, σε δηµόσια κολώνα, πλη-
σίον της οικίας µου, µε την αιτιολογία, ότι δεν έχουν λάµπες….
ΑΚΟΜΑ: Λίγο ενδιαφέρον ώστε να φωτιστεί επί τέλους η Λ. Πάρ-
νηθος, από την συµβολή της Λ. Καραµανλή και άνω, που παρα-
µένει  «Θεοσκότεινη», παρά τις επισηµάνσεις  µας. 

Κούλης Μπουστακάτος 
 Πρώην Υποψ.  ∆ήµαρχος

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
Κύριε Νιώρα,
Απευθύνοµαι στην εφηµερίδα σας, για να ένα πρόβληµα που αντιµετω-
πίζουµε µε ακαθαρσίες από αδέσποτες γάτες  πάνω στα µνήµατα στο νέο 
κοιµητήριο. Το κοιµητήριο είναι γεµάτο από αδέσποτες, που πάνω στα 
µνήµατα αφήνουν τις ακαθαρσίες τους. Πηγαίνουµε να ανάψουµε το κα-
ντήλι του γονιού µας και µαζεύουµε συνέχεια ακαθαρσίες που έχουν 
µαγαρίσει το µνήµα.
Απευθυνθήκαµε στο γραφείο και στην υπεύθυνη, ενηµερώνοντας για 
το πρόβληµα  και περιµένοντας µια υπεύθυνη λύση και αντιµετώπιση. 
Αντί αυτούς  ως συνήθως λάβαµε τις απαντήσεις του τύπου «Εµείς δεν 
µπορούµε να κάνουµε κάτι, έχουµε  ενηµερώσει την υπεύθυνη υπηρε-
σία του ∆ήµου και τα αδέσποτα, απευθυνθείτε και εσείς εκεί». Εµείς 
απευθυνθήκαµε και εκείνοι µε τη σειρά τους µας παρέπεµψαν πάλι στο 
γραφείο διαχείρισης  του νεκροταφείου. Και το πρόβληµα παραµένει 
χωρίς να φταίµε ούτε εµείς που το αντιµετωπίζουµε, ούτε φυσικά και τα 
ζώα.
Ας γίνει λοιπόν γνωστό µέσα από τον τοπικό τύπο  µήπως κάποιοι υπεύ-
θυνοι προβληµατιστούν και µε συνείδηση κάνουν απλά αυτό που πρέ-
πει, απλά τη δουλειά τους.

Σας ευχαριστώ πολύ,
Π. Αναγνωστοπούλου



3Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

ΑΧΑΡΝΕΣ Α Α ΡΑ
Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 

Οικονοµολόγος,
∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

Απολογισµός και Αυτοκριτική των  3,5  χρόνων

Μ ετά από 3,5 χρόνια στην ∆ιοίκηση του ∆ή-
µου είναι χρήσιµο να γίνει ένας απολογι-
σµός πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής. 

Μια ανάλυση δεσµεύσεων και έργων. Άλλωστε πο-
λιτική σηµαίνει δέσµευση και τήρησή της. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών στα 3,5 χρόνια που διανύσα-
µε οπισθοδρόµησε σε όλους τους βασικούς τοµείς. 
Η Οικονοµία, η ∆ιοίκηση, οι Υποδοµές και η Ανάπτυ-
ξη βρίσκονται σε απόλυτο τέλµα. Στο άρθρο αυτό θα 
αναφερθούµε επιγραµµατικά στον κάθε τοµέα και 
θα επανέλθουµε αναλυτικότερα σε επόµενο φύλλο.

Στον Οικονοµικό Τοµέα του ∆ήµου Αχαρνών η 
δηµοτική Αρχή κατόρθωσε, καθώς περί κατορθώ-
µατος πρόκειται, να πτωχεύσει τον ∆ήµο και να τον 
θέσει σε κρατική επιτροπεία. Με αποκλειστική ευθύ-
νη του και µεθοδευµένες κινήσεις ο ∆ήµαρχος οδή-
γησε τον ∆ήµο Αχαρνών σε πτώχευση. Τόσο η εµ-
µονή του  ιδίου για λήψη δανείου 10 εκ. €, το οποίο 
ευτυχώς απεφεύχθη, όσο και η επιµονή του  στη µη 
σύνταξη Προϋπολογισµού είχαν ως  κατάληξη ο ∆ή-
µος να πέσει στην αγκαλιά του Οικονοµικού Παρα-
τηρητηρίου. 

Σε θέµατα ∆ιοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης καµία ουσιαστική αλλαγή δεν έχει γίνει στο 
απαρχαιωµένο σύστηµα παροχής υπηρεσιών προς 
τον πολίτη. Παρά τις προσπάθειες των υπαλλήλων 
του ∆ήµου, ο δηµότης συνεχίζει ακόµη να στενάζει 
στις ουρές µπροστά στα γκισέ για µια βεβαίωση. Ταυ-
τόχρονα παρακολουθούµε άπραγοι σχεδόν το σύ-
νολο των ΟΤΑ της χώρας να ανοίγουν τις πόρτες 
τους στην ψηφιακή εποχή. 

Το σηµείο βέβαια όπου η δηµοτική Αρχή έχει 
δείξει τη µεγαλύτερη ολιγωρία είναι οι Υποδοµές. 
Κανένας σχεδιασµός για το µέλλον και κανένας ου-
σιαστικός προγραµµατισµός για νέα έργα. Η ανθο-
φύτευση 2 πλατειών, η αποκοµιδή 5 αυτοκινήτων 

πευκοβελόνες και η επικάλυψη 186 λάκκων σε 
100χλµ οδικού δικτύου δεν µπορεί να θεωρούνται 
έργα πνοής. Είναι απορίας άξιο πως ενώ γύρω µας 
υπάρχει πακτωλός εκατοµµυρίων Ευρώ, τόσο από 
την Περιφέρεια, όσο και από κοινοτικά κονδύλια 
για έργα υποδοµής, στο ∆ήµο µας 3,5 χρόνια τώρα 
δεν έχει υπογραφεί ούτε 1 € προγραµµατικής σύµ-
βασης για το µείζον πρόβληµα της αντιπληµµυρι-
κής θωράκισης. 

Η ∆ηµοτική Αρχή έχει διανύσει τον ίδιον ακρι-
βώς χρόνο στον οποίο διοικήσεις του παρελθόντος 
ολοκλήρωναν την θητεία τους. Σε αυτό το διάστη-
µα απέδειξε περίτρανα ότι δεν µπορεί να βγάλει τον 
∆ήµο από τον βάλτο στον οποίο η ίδια έριξε. ∆εν εί-
ναι δυνατόν να έχουν φύγει όλες οι υπηρεσίες κοι-
νής ωφέλειας, χωρίς η δηµοτική Αρχή να έχει δώ-
σει µια µάχη, σαν να πρόκειται για ∆ήµο 100 κατοί-
κων και όχι 110.000 πολιτών. Το κλειδί για την ορι-
στική αλλαγή σελίδας στον ∆ήµο Αχαρνών είναι η 
εστίαση στην Ανάπτυξη. Πρέπει να δοθεί έµφαση 
στην απορρόφηση  κονδυλίων  για   υπερτοπικά έρ-
γα αναπτυξιακού  χαρακτήρα. 

Είναι πλέον καιρός να προάγουµε το  ∆ήµο  µας 
και να µην στεκόµαστε  θεατές στην αποχώρηση  οι-
κονοµικών  κολοσσών, όπως το Καζίνο Mont 
Parnes, χωρίς την παραµικρή αντίδραση και διεκδί-
κηση. 

Ήρθε η ώρα επιτέλους ο ∆ήµος Αχαρνών να πά-
ψει να είναι ουραγός των εξελίξεων και φτωχός συγ-
γενής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 Ήρθε η ώρα επιτέλους ο ∆ήµος Αχαρνών να  
αλλάξει  πρόσωπο  και από τόπος φυγής και  υπο-
βάθµισης,  να  εξελιχθεί  σε  πόλο έλξης  και  ανά-
πτυξης  για όλους του πολίτες του Λεκανοπεδίου 
και όχι µόνο. Οι Αχαρνές χρειάζονται την Αλλαγή 
Τώρα. 

∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως (ΦΕΚ Β’ 57/18.1.2018) η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση για τον καθορισµό της διαδικασίας 
χορήγησης επιδόµατος παιδιού.  Οι προϋποθέ-
σεις για τη χορήγηση επιδόµατος παιδιού είναι:
(α) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 
από τον υπόχρεο για υποβολή δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήµατος.
(β) Η συµπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή 
της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης Α21, η οποία 
επέχει θέση αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, για 
τη χορήγηση του επιδόµατος, µέσω της ιστοσε-
λίδας του ΟΓΑ.
(γ) Οι αιτούντες/υπόχρεοι να διαµένουν νόµιµα 
και µόνιµα την τελευταία πενταετία στην Ελλά-
δα.
(δ) Τα τέκνα τους να είναι εξαρτώµενα και να 
βρίσκονται στην Ελλάδα.
∆ικαιούχοι του επιδόµατος παιδιού είναι όσοι 
υποβάλουν αίτηση υπεύθυνη δήλωση Α21, 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρού-
σας και τα εισοδηµατικά κριτήρια του άρθρου 
214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).
Κατηγορίες δικαιούχων
Το επίδοµα παιδιού χορηγείται στις ακόλουθες 
κατηγορίες προσώπων: 
α) Έλληνες πολίτες που διαµένουν µόνιµα στην 
Ελλάδα,
(β)  οµογενείς αλλοδαπούς που διαµένουν µό-
νιµα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο οµογε-

νούς,
(γ) πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα,
(δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευ-
ρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλαν-
δία και Λιχτενστάιν) και Ελβετούς πολίτες που 
διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα,
(ε) αναγνωρισµένους πρόσφυγες που διαµέ-
νουν µόνιµα στην Ελλάδα, των οποίων το καθε-
στώς παραµονής στην Ελλάδα διέπεται από τις 
διατάξεις της Σύµβασης του 1951 για το Καθε-
στώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α’ 201), 
όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των 
Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α’ 125),
(στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παρα-
µονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις 
της Σύµβασης του 1954 για το Καθεστώς των 
Ανιθαγενών (ν. 139/1975, Α’ 176),
(ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώ-
τος,
(η) πολίτες άλλων κρατών που διαµένουν νόµι-
µα και µόνιµα στην Ελλάδα.
Χρόνος και τρόπος καταβολής
Το επίδοµα παιδιού καταβάλλεται στους δικαι-
ούχους κάθε έτους ανά δίµηνο, από τον ΟΓΑ, µε 
πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασµό του 
δικαιούχου από την τελευταία εργάσιµη ηµέρα 
κάθε διµήνου και εντός είκοσι πέντε (25) ηµε-
ρών.

Επίδοµα παιδιών: ∆ικαιούχοι
και διαδικασία χορήγησης 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος
της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

ΣΚΟΠΙΑ :  Ένα κείµενο µε 6  «βαριές» υπογραφές, 
µας θυµίζει ποια ήταν η Εθνική µας θέση στο Μακεδονικό! 
Το θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων µας ταλαι-
πωρεί κοντά τρεις δεκαετίες! Βρισκόµαστε σε µια 
κρίσιµη φάση που όλοι οι «µεγάλοι» µε πρώτες 
τις ΗΠΑ, θέλουν να το κλείσουν. Στο εσωτερικό 
της χώρας επικρατεί …τσίρκο.
Κυβέρνηση και αντιπολίτευση αντί να δουν πως θα 
αντιµετωπίσουµε τις πιέσεις από το εξωτερικό και 
πως θα κερδίσουµε όσα περισσότερα µπορούµε 
συζητούν για … εκλογές! ∆εν ενδιαφέρονται για 
το πια  θα είναι  η Εθνική θέση, αλλά για άλλες µι-
κρότητες.
Τα χρόνια πέρασαν και όπως συµβαίνει συχνά  σ’ 
αυτή τη χώρα ξεχνάµε. Το κείµενο που ακολουθεί 
είχε δηµοσιοποιηθεί το 1992. Μας το θύµισε  η 
ιστοσελίδα http://www.stontoixo.com ,  η οποία 
και το αναδηµοσίευσε. ∆ιαβάστε τι έγραφαν έξη 
προσωπικότητες της χώρας το 1992, για να θυµη-
θείτε και να θυµηθούµε ποια ήταν η εθνική µας θέ-
ση τότε.  Και αν είναι ακόµη; Οι υπογραφές στο τέ-
λος θα σας πείσουν για το ποια πρέπει να είναι σή-
µερα. «Οι υπογραφόµενοι  θεωρούµε υποχρέω-
ση µας τόσο απέναντι στην ιδιαιτέρα πατρίδα µας 
την Ελλάδα, όσο και απέναντι στην µεγαλύτερη 
πατρίδα µας την Ευρώπη, να απευθυνθούν  σε σας 
και να θέσουµε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα. 
Σας είναι ασφαλώς γνωστή η προσπάθεια που άρ-
χισε παλιότερα και συστηµατοποιήθηκε µετά το 
1944 µε την ίδρυση στο πλαίσιο της Οµοσπονδια-
κής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, ενός 
οµοσπονδιακού κρατιδίου και το όνοµα «∆ηµο-
κρατία της Μακεδονίας», µε αποκλειστικό στόχο, 
τότε και φυσικά και τώρα, την αµφισβήτηση των 
Ελληνικών συνόρων εντός των οποίων περικλείε-
ται η Ελληνική Μακεδονία ως περιοχή της Βόρειας 
Ελλάδας µε πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη, κατοι-
κηµένη από αµιγές Ελληνικό πληθυσµό.
Μέχρι σήµερα η αυθαίρετη χρήση της ιστορικής 
ονοµασίας «Μακεδονία», από το Οµόσπονδο κρα-
τίδιο των Σκοπίων, αποτελούσε τυπικά τουλάχι-
στον, εσωτερική υπόθεση της Γιουγκοσλαβίας. 
Από την στιγµή όµως που θα συµβεί να αναγνωρι-
στούν τα Σκόπια ως χωριστό κυρίαρχο κράτος, 
υποκείµενο του διεθνούς δικαίου και  αποκτήσουν  
έτσι διεθνή υπόσταση «Μακεδονία» η επιβολή κα-
τά της Ελλάδος καθίσταται κατάφορη και αναπό-
φευκτη. ∆ιότι αυτό το νέο κράτος µε το όνοµα 
«Μακεδονία» καθώς δεν καλύπτει  το σύνολο, αλ-
λά µέρος µόνο του συγκεκριµένου χώρου του 
οποίο  υποδουλώνει το όνοµά του, θα τείνει, τόσο 
αντικειµενικά, όσο και υποκειµενικά να λειτουργεί 

ως «εθνικό κέντρο’ πράγµα που συνάγεται «δυνά-
µει» εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος των  γειτονι-
κών κρατών, καλλιεργώντας έτσι τον αλυτρωτισµό 
στους κατοίκους του, παρά το ότι αυτοί διαφέρουν 
εθνολογικά ( είναι Σλάβοι, Αλβανοί και Τούρκοι) 
από τους κατοίκους της Ελληνικής Μακεδονίας. Η 
ειρήνη στα Βαλκάνια προϋποθέτει το σεβασµό των 
συνόρων. Η χρήση  ονοµασίας «Μακεδονία» από 
ένα αναβαθµισµένο πλέον σε ανεξάρτητο κράτος  
των Σκοπίων συνιστά απροκάλυπτη  αµφισβήτη-
ση των Ελληνικών συνόρων µια  αµφισβήτηση 
που δεν εκτοπίζεται και δεν εξουδετερώνεται ούτε 
µε διεθνή Σύµφωνα, ούτε Συνταγµατικές διατάξεις.
Με τον σφετερισµό και την ιδιοποίηση της ονοµα-
σίας «Μακεδονία», τα Σκόπια- αν το κράτος τους 
τύχει αναγνωρίσεως σας – δηµιουργούν ένα πλά-
σµα( Fiction), το οποίο θα δηλώνει καθηµερινά στη 
διεθνή κοινότητα και τους κατοίκους του, ως «εθνι-
κό όραµα» την προοπτική µιας  «Ενιαίας  Μακεδο-
νίας» τµήµα της οποίας θεωρείται και η λεγόµενη 
« Μακεδονία του Αιγαίου» - όπως σκοπίµως  απο-
καλούν την Ελληνική Μακεδονία – µε στόχο το λι-
µάνι της Θεσσαλονίκης, µιας πόλης που κατοικεί-
ται 100% από Έλληνες. 
Τέτοια ήταν, άλλωστε,  καθώς το µαρτυρούν πια 
πάµπολλα στοιχεία, η προοπτική που αρχικά, όταν 
το 1940 ο Τίτο, ίδρυσε το οµόσπονδο κρατίδιο της 
«Μακεδονίας»  και κατασκεύασε αντίστοιχη 
«Εθνότητα». Εν όψει όλων των ανωτέρω εκ µέρους 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τυχόν αναγνώρισης 
του κράτους των Σκοπίων µε το όνοµα « Μακεδο-
νία» θα αποτελούσε επίσηµη αµφισβήτησης των 
συνόρων της Ελλάδος  και συνακόλουθα βαρύτα-
το πλήγµα κατά ενός µέλους της Κοινότητας.
Ο Ελληνικός λαός – αυτό έδειξαν και οι 1.000.000 
διαδηλωτές που ξεχείλισαν τους δρόµους της  Μα-
κεδονικής πρωτεύουσας, τη Θεσσαλονίκη, στις 14 
Φεβρουαρίου , δεν ξέρουµε κατά πόσο θα µπορέ-
σει να παραµείνει απαθείς µπροστά σ’ αυτή την 
απειλή κατά της Ενικής του υπόστασης και της εδα-
φικής του ακεραιότητας. Ελπίζουµε ότι θα θελήσε-
τε να λάβετε υπ’ όψιν σας  όσα θεωρήσαµε σκόπι-
µο όχι από απλή ευαισθησία, αλλά ως  ηθική νο-
µική και πολιτική υποχρέωση µας, να θέσουµε υπ’ 
όψιν σας. Για µας η ψυχή µας είναι το όνοµα της.
Ανοιχτή Επιστολή στην Ε.Ο.Κ. Μάρτιος 28, 1992.
Υπογράφουν : Οδυσσέας Ελύτης,  Μελίνα Μερ-

κούρη,Γιάννης Γεωργάκης, Ελένη Γλύκαντζη 
Αρβελέρ, ∆ηµήτριος Τσάτσος, Αριστόβουλος 

Μάνεσης.

Η Πλαστική σακούλα είναι µόνο η αφορµή, για να βελτιώσουµε την 
Ποιότητα Ζωής µας.Τι ρόλο έχει η πλαστική σακούλα στη ζωή µας;
Η πλαστική σακούλα χρησιµοποιείται για τη συ-
σκευασία και αποθήκευση, δεσµεύει λίγο χώρο, 
είναι µαλακή, έχουµε συνηθίσει µέσα σε αυτήν να 
βάζουµε αντικείµενα για προφύλαξη από σκόνη 
και βρωµιά, για µεταφορά, για ρίψη στους κάδους 
σκουπιδιών, κλπ.
Αυτή η ίδια σακούλα όµως έχει και άλλες λειτουρ-
γίες πολύ πιο σηµαντικές και καθόλου χρήσιµες, 
αλλά επιπλέον πολύ βλαβερές.
Αυτή η σακούλα έχει ένα ανθρακικό αποτύπωµα. 
Τι είναι όµως το ανθρακικό αποτύπωµα;
Το ανθρακικό αποτύπωµα της σακούλας, καθώς 
και οποιουδήποτε προϊόντος, είναι το σύνολο του 
διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και των υπόλοιπων 
αερίων του θερµοκηπίου, που παράγονται σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής του. 
Η διάρκεια της ζωής του προϊόντος ξεκινάει από 
την διαδικασία παραγωγής του και περιλαµβάνει 
όλα τα ενδιάµεσα στάδια, µέχρι και την τελική 
απόρριψή του. Το ανθρακικό αποτύπωµα του προ-
ϊόντος (της σακούλας µας στην προκειµένη περί-
πτωση) περιλαµβάνει και τις εκποµπές των ρύπων 
που προκαλούνται από την µεταφορά του προϊό-
ντος κατά τη διανοµή του στα σηµεία πώλησης.
Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του Κυότο, του οποί-
ου η ισχύς επεκτείνεται έως το 2020, υπάρχει συµ-
φωνία µεταξύ 200 σχεδόν κρατών, συµπεριλαµ-
βανοµένης και της Ελλάδας, για αντιµετώπιση του 
φαινοµένου του θερµοκηπίου και την καταπολέ-
µηση των κλιµατικών αλλαγών, εκφράσεις των 
οποίων βλέπουµε τα τελευταία χρόνια µέσα από 
τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το λιώσιµο των πά-
γων, τη δυσκολία διάκρισης των εποχών, κλπ.
Η αλόγιστη χρήση ορυκτών καυσίµων, για θέρ-

µανση, κίνηση και κατασκευή προϊόντων, οδηγεί 
στην µεγάλη αύξηση της έκλυσης διοξειδίου του 
άνθρακα, που είναι ένα από τα 6 αέρια του θερµο-
κηπίου. Στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που 
οδηγούν στην έκλυση διοξειδίου ανήκει και η 
αποδάσωση, εφόσον τα δέντρα, όταν υπάρχουν, 
δεσµεύουν το διοξείδιο του άνθρακα της ατµό-
σφαιρας.
Με την αύξησή τους τα αέρια του θερµοκηπίου συ-
µπεριλαµβανοµένου και του διοξειδίου του άν-
θρακα, βέβαια, δεν δεσµεύουν µόνο την θερµότη-
τα, που εκλύουν πάλι στη επιφάνεια της γης κι έτσι 
έχουµε υπερθέρµανση, αλλά ρυπαίνουν και την 
ατµόσφαιρα µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Έτσι, ίσως, αν όλα τα προϊόντα ανακυκλώνονταν, 
να µην ήταν τόσο µεγάλο το πρόβληµα, γιατί δεν 
θα γινόταν εκ νέου κατανάλωση πηγών ενέργειας. 
Αν όλα τα προϊόντα παράγονταν στον τόπο διανο-
µής τους, δεν θα υπήρχε τόσο µεγάλη κατανάλω-
ση ενέργειας, για την µεταφορά κι έτσι το ανθρακι-
κό αποτύπωµα, θα ήταν πιο χαµηλό. 
Για να επανέλθουµε στην σακούλα που, ναι, είναι 
προϊόν των παραγώγων του πετρελαίου, ναι αυ-
ξάνει το ανθρακικό αποτύπωµα η αλόγιστη χρήση 
της, όµως δεν σταµατά εκεί η κακή χρήσης της, για-
τί δεν ανακυκλώνεται, ενώ θα µπορούσε, αλλά 
δυστυχώς καταλήγει στη γη και στον υδροφόρο 
ορίζοντα κι έτσι ρυπαίνει το χώµα και το νερό και 
σκοτώνει τους οργανισµούς που την καταπίνουν, 
γιατί δεν µπορεί να διασπαστεί στο στοµάχι τους. 
Όµως επιπλέον, ό,τι κάνουµε επιστρέφει σε εµάς, 
γιατί ό,τι εισπνέουµε και ό,τι τρώµε και πίνουµε, 
προέρχεται από το περιβάλλον µας, όπως εµείς το 
διαµορφώνουµε.

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

µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.

Για να γνωριστούµε  καλύτερα...
Η ενασχόληση µου µε την Περιφέρεια Αττικής 
δεν είναι πρόσφατη, ούτε πρόσκαιρη. Την έχω 
επιλέξει ως τόπο εργασίας και κατοικίας. Την 
«αλωνίζω» κάθε µέρα λόγω της εργασίας µου 
και γνωρίζω-εδώ και χρόνια-τα στάσιµα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζει. Η «σκούφια» µου 
όµως κρατά από πολλά και διαφορετικά σηµεία 
του ελληνικού ορίζοντα προσφέροντας µου 
εµπειρίες ζωής. Γεννήθηκα στην Ρόδο µε πατέ-
ρα από την Κέρκυρα και προγόνους από το νη-
σιωτικό σύµπλεγµα της χώρας µας. Μεγάλωσα, 
όµως, στην Πελοπόννησο και στη συνέχεια ήρ-
θα στην Αθήνα για να φοιτήσω σε Σχολή Μα-
γειρικής και Ζαχαροπλαστικής. Ασχολούµαι µε 
την εστίαση από τη δεκαετία του 80 και σήµερα 
εκτελώ χρέη διευθύνοντος συµβούλου σε εται-
ρεία catering, ενώ στο παρελθόν δηµιούργησα 
τη δική µου σειρά ποιοτικών χειροποίητων προ-
ϊόντων που τα εξήγαγα στο εξωτερικό.
Η τριβή µου µε την πολιτική έχει ξεκινήσει από 
τα νεανικά χρόνια. Οι ανησυχίες και οι προβλη-

µατισµοί δεν µου 
επέτρεψαν ποτέ να 
επαναπαυτώ. Τα 
τελευταία χρόνια 
δραστηριοποιού-
µε πιο ενεργά µέ-
σω του κοινοβου-
λευτικού κόµµα-
τος της «Ένωσης 
Κεντρώων»  µε το 
οποίο κατέβηκα 
υποψήφιος βου-
λευτής στην Περι-
φέρεια Αττικής. Εί-
µαι πατέρας δύο κοριτσιών. Ασχολούµαι µε την 
τέχνη κι έχω διοργανώσει αξιόλογα events για 
καλλιτέχνες.  Εµπνέοµαι από τη φράση του Άλ-
µπερτ Αϊνστάιν «Μάθε από το χθες, ζήσε για το 
σήµερα, να ελπίζεις για το αύριο. Το πιο σηµα-
ντικό πράγµα είναι να µην σταµατάς να αµφι-
σβητείς».

Ἡ χώρα μας περνάει μεγάλη κρίση. Αὐτή ἔχει ξεκινή-
σει κλιμακωτά μερικές δεκαετίες πρίν, ὡς ἠθική κρί-
ση. Κρίση ἀξιῶν. Ἐπεξετάθηκε σέ κοινωνική, σέ πο-
λιτική, διαπέρασε ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς μας 
ὅπως ἡ Παιδεία, τά ΜΜΕ, ἡ Τέχνη, ὁ κόσμος τῆς δια-
νόησης, ἡ Ἐκκλησία κ.ἄ. Νομοτελειακά ἔφθασε καί ἡ 
οἰκονομική κρίση. Τότε ἀγανάκτησε καί διαμαρτυρή-
θηκε ὁ πολύς κόσμος. Ἡ πολυετής κατρακύλα δέν τόν 
ἐνοχλοῦσε, ὅταν ὅμως θίχτηκε ἡ τσέπη του, ἐξανέ-
στη. 
Τούτων δοθέντων, ὁ ξεσηκωμός γιά ἕνα Ἐθνικό θέ-
μα, ἀποπνέει ἐλπίδα γιά τό μέλλον μας. Ἄφησε ὁ λα-
ός στήν ἄκρη τά καθημερινά του προβλήματα καί 
πρόταξε τήν Πατρίδα. Οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι προσπέ-
ρασαν κατά πολύ, τό σέ ὅλο του τό φάσμα χρεωκο-
πημένο πολιτικό σύστημα. Αὐτό τό σύστημα, μέσα 
στό ὁποῖο βρίσκονται καί τά ΜΜΕ, δούλεψε σκληρά 
γιά νά ἀπαξιώση τό συλλαλητήριο, ἔκαναν τό πᾶν γιά 
νά ἀποτύχει, ἐκτόξευσαν ἀθλιότητες ἑναντίον τῶν πο-
λιτῶν, πού ὅπως δήλωσε ὁ Θεοδωράκης «Φθάσα-
με στό θλιβερό σημεῖο πού μᾶς θίγει ὡς Λαό, νά εἴμα-
στε ἀναγκασμένοι νά ἀπολογούμεθα γιά τόν πατριω-
τισμό μας». Βεβαίως ἐννοοῦμε τόν μεγάλο Θεοδω-
ράκη. Γιατί ὁ μικρός ἐκτός ἀπό ἐθνομηδενιστής, 
δείχνει ὅ,τι εἶναι νεοταξίτικο φερέφωνο. 
 Ἀφοῦ ἐπισημάνουμε ὅ,τι ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ καί 
ΑΝΤΙΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ = ΦΑΣΙΣΜΟΣ, εἶναι ἀπορίας 
ἄξιον, πῶς συμβαίνει καί σέ ὅλα τά θέματα, νά ταυτί-
ζονται οἱ θέσεις τῶν ἀναρχικῶν, ἀντεξιουσιαστῶν καί 
γενικῶς τῶν ἀριστερίστικων ὁμάδων, μέ τά ἀμερικα-
νικά νεοταξίτικα συμφέροντα. Τελευταίως μάλιστα 
ἀκούστηκε ὅ,τι χρηματοδοτοῦνται ἀπό τόν σατανικό 

ἀνθέλληνα Τζόρτζ Σόρος (ἐκτός ἀπό τούς χρήσιμους 
ἠλίθιους πού δέν χρειάζονται φιλοδώρημα). 
Διευκρινίζουμε ὅ,τι Ἐκκλησία = Σύναξις τῶν πιστῶν. 
Δηλαδή Κλήρου καί Λαοῦ. Ἡ ἀμετακίνητη θέση τοῦ 
Λαοῦ εἶναι ἡ γνωστή ἐκφρασθεῖσα ἀπό τό συλλαλη-
τήριο. Ἡ θέση τῶν 9.000 ἁπλῶν ἱερέων, ὅπως ἀνα-
κοινώθηκε ἀπό τό ἐπίσημο ὄργανό τους, εἶναι ταυτό-
σημη μέ τοῦ Λαοῦ. Ἐννοεῖται ὅ,τι τά μοναστήρια μας 
ὡς πνευματικοί ἡγήτορες εἶναι στήν πρώτη γραμμή. 
Ἄρα ἡ Ἐκκλησία εἶχε καί ἔχει συγκεκριμμένες θέσεις 
μέ ἐξαίρεση τήν ἄστοχη δήλωση τοῦ Μακαριωτάτου 
ὅ,τι ἀπό τούς 82 Ἱεράρχες μόνον οἱ 9 πῆγαν στό συλ-
λαλητήριο.
Γιά τόν κύριο Ζουράρι, στήν ἀκαδημεική γλώσσα θά 
λέγαμε ὅ,τι «ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι» ἐνῶ στήν λαϊκή 
«ἡ μαϊμοῦ ὅσο ψηλώτερα ἀνεβαίνει τόσο περισσότε-
ρο φαίνεται ὁ πισινός της». Πάντα πέταγε καμμιά 
ἀνοησία, ἀλλά μπαίνοντας στήν πολιτική, ὀρμώμε-
νος ἀπό ἀλλαζονική σιγουριά, ἔχει πεῖ τόσες πολλές 
καί τόσο μεγάλες, ὥστε κατάντησε περίγελως ὅλων. 
Ἐξυπακούεται ὅ,τι ἡ ΒΙΑ=ΦΑΣΙΣΜΟΣ εἴτε ἀπό ἀρι-
στερά, εἴτε ἀπό ἀκροδεξιά καί αὐτοί πού χειροδίκη-
σαν εἶναι καταδικαστέοι.
Γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ Μακεδονικοῦ, ἔχουμε τό προηγού-
μενο τῆς Κύπρου. Ἐνῶ δεξιά καί ἀριστερά κυπριακά 
κόμματα ἦσαν ἔτοιμοι γιά προδοτικές παραχωρήσεις, 
τυφλώθηκαν οἱ Τοῦρκοι καί τορπίλησαν τήν συμφω-
νία. Ἔτσι καί ἐδῶ, ἐνῶ πολιτικοί καί ΜΜΕ συμφωνοῦν 
στόν ἀπαράδεκτο ἐνδοτισμό πού λέγεται «σύνθετη 
ὀνομασία», πιστεύουμε καί στηρίζουμε τίς ἐλπίδες 
μας, ὅ,τι οἱ ἴδιοι οἱ σκοπιανοί δέν θά ὑποχωρήσουν 
καί δέν θά ὑπάρξει καμμία συμφωνία. 

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Ἡ Μακεδονία…

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων

στην Περιφέρεια Αττικής.
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

• 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.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
∆ευτέρα,  22 Ιανουαρίου 2018

Ως επικεφαλής δηµοτικής παράταξης, έχω υποχρέωση, από τη θέση της 
Αντιπολίτευσης, να σέβοµαι το αξίωµα που µου δόθηκε, την 
εµπιστοσύνη των συµπολιτών µου αλλά και να προσπαθώ µε κάθε 

τρόπο να είµαι χρήσιµος σε ότι αφορά στην διευθέτηση και επίλυση των 
προβληµάτων της πόλης µας. 

Οι συζητήσεις  που γίνονται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο γύρω από τα σοβαρά θέµατα 
που αφορούν στην πόλη µας και τα οποία χρήζουν  άµεσης επίλυσης, κατά κανόνα 
µόνο συζητιούνται και προσπερνιούνται.  Το αποτέλεσµα είναι µέχρι 
σήµερα να µην έχουµε καταφέρει να λύσουµε ούτε ένα πρόβληµα. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει τα θέµατα τα οποία συζητάµε στα 
∆ηµοτικά Συµβούλια, να επανέρχονται προκειµένου να 
ενηµερωνόµαστε για την εξέλιξή τους. 

Όσες όµως φορές και αν προσπάθησα να επαναφέρω προς 
συζήτηση σοβαρά θέµατα που χρήζουν άµεσης επίλυσης, όπως 
είναι η εγκληµατικότητα, οι καταστροφές των ολυµπιακών 
ακινήτων, η αποµάκρυνση του καζίνο, το θέµα των όµβριων εξαιτίας 
των οποίων τίθενται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, η επιστροφή των 
βασιλικών κτηµάτων Τατοΐου, η διαγραφή των προστίµων και η µείωση των δηµοτικών 
τελών κ.α., το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα είχε θεωρήσει λήξαντα και κατά συνέπεια τα 
απέρριψε µε την πρόφαση ότι έχουν ήδη συζητηθεί, χωρίς ωστόσο να τους ενδιαφέρει 
εάν το κάθε θέµα από αυτά έχει επιλυθεί. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είναι µόνο χώρος συζήτησης και διαπίστωσης των 
προβληµάτων αλλά χώρος στον οποίο θα πρέπει όταν διαπιστώνεται κάποιο σοβαρό 
πρόβληµα να µην προσπερνιέται µέχρι αυτό να επιλυθεί. 

Οι πολίτες από την πλευρά τους θα πρέπει να απαιτούν να τηρούνται τα παραπάνω 
και να ζητούν εξηγήσεις για κάθε σοβαρό πρόβληµα το οποίο όταν διαπιστώνεται να 
µην προσπερνιέται έως ότου βρεθεί λύση για αυτό.

Συνεπώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι το µόνο πλήρως εξουσιοδοτηµένο όργανο 
από τους πολίτες των Αχαρνών να χειρίζεται όλα τα θέµατα που αφορούν στην πόλη 
µας και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την εξέλιξή τους. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

Το εµπόριο είναι  µια µαγική λέξη. Εµπόριο σηµαίνει 
πουλώ και αγοράζω. Μέσα σε αυτή τη συναλλαγή, 
στήθηκαν τα πάντα γύρω µας. Και οι λαοί που είχαν 

πρωτοστατήσει στο εµπόριο είχαν τη µεγαλύτερη ανάπτυξη. 
Οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρξαν υπόδειγµα 

εµπορικής δύναµης.
Το εµπόριο έχει κανόνες. Θα πρέπει να γνωρίζεις τις πηγές που θα 

σε προµηθεύουν µε το εµπόρευµά τους πετυχαίνοντας το σωστό 
συνδυασµό ποιότητας και τιµής ώστε µέσα από τις 
πωλήσεις που θα πραγµατοποιείς να επιτυγχάνεις το 
επιθυµητό αποτέλεσµα που δεν είναι άλλο από την 
καλή ποιότητα στην καλύτερη τιµή. 

Μέσα σε αυτή την κρίση που βιώνουµε όλοι, 
έχει µεγάλη αξία να κρατήσουµε ζωντανό, το 
εµπόριο στην πόλη µας, προσφέροντας θέσεις 
εργασίας και κατ’  επέκταση στηρίζοντας την τοπική 
αγορά. 

Η πόλη των Αχαρνών, ως τοποθεσία και µε τον 
πληθυσµό που διαθέτει,  έχει όλες τις προϋποθέσεις 
να γίνει κέντρο εµπορικότητας αναπτύσσοντας και αξιολογώντας τις ήδη 
υπάρχουσες επιχειρήσεις αλλά και στηρίζοντας τις νέες.  

Ο δήµος λοιπόν, θα πρέπει σκεπτόµενος πάντα το όφελος της 
πόλης από τη δηµιουργία µίας δυνατής αγοράς να στηρίζει και να 
βοηθάει τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και να δίνει κίνητρα για τη 
δηµιουργία νέων.  

Άλλωστε, το εµπόριο βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την 
ανάπτυξη που θέλουµε να πετύχουµε για την πόλη µας, η οποία 
διαθέτει τις προϋποθέσεις να γίνει κέντρο εµπορικότητας αν σκεφτεί 
κανείς τις µεγάλες προσβάσιµες εκτάσεις, που προσφέρονται ώστε να 
γίνει στον τόπο µας ένα από τα µεγαλύτερα εµπορικά κέντρα της 
Αττικής.  

Γιώργος Αλτικατίδης
Έµπορος χονδρικής Λευκών Ειδών

Είναι άκρως επικίνδυνο να πιστεύει κανείς ότι έχει επιτύχει 
την ανάπτυξη όταν την ίδια στιγµή ισοπεδώνει την 
επιχειρηµατικότητα µέσα από µία εξωφρενική 

φοροεπιδροµή που όµοιά της δεν υπάρχει στον κόσµο, 
αδιαφορώντας για την τεράστια καταστροφή που έχει ήδη 
προκαλέσει στα θεµέλια της οικονοµίας. 

Ο φαύλος κύκλος, τον οποίο ακολουθεί η ελληνική οικονοµία, 
οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στο χάος και την καταστροφή. Και αυτό 
γιατί οποιαδήποτε επιχειρηµατική 
δραστηριότητα στοχοποιείται και καταδιώκεται 
χωρίς να της δίνεται καµία δυνατότητα 
επιβίωσης.

Θα έπρεπε όλο το πολιτικό σύστηµα να 
γνωρίζει ότι η ελληνική οικονοµία χρειάζεται 
σήµερα περισσότερο από ποτέ:
• άµεση µείωση των συντελεστών φορολογίας 
εισοδήµατος
• κατάργηση προκαταβολής φόρου 
εισοδήµατος
• άµεση µείωση του Φ.Π.Α. που το επωµίζονται τα φτωχά λαϊκά 
στρώµατα
• άµεση κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
• καθορισµός αφορολόγητου για ατοµικές επιχειρήσεις µε τζίρο έως 
100.000€ ανά έτος 

Αν  η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση, δεν κινηθούν προς την 
παραπάνω κατεύθυνση, τότε είναι  σίγουρο πως σβήνει και η τελευταία 
ελπίδα ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας και µοναδικός υπαίτιος θα 
είναι η εµµονή της πολιτικής εξουσίας που γαλουχήθηκε να εισπράττει 
φόρους καθώς και η ανικανότητά τους να δώσουν κίνητρα για ανάπτυξη 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και επαναπατρισµό όσων επιχειρήσεων 
µετεγκαταστάθηκαν τα χρόνια της κρίσης σε γειτονικές χώρες. 

Του Νίκου Ανδρονικίδη 
Λογιστή - Φοροτεχνικού

Τα σοβαρά θέµατα που αφορούν  στην πόλη µας
και χρίζουν άµεσης επίλυσης πριν να λυθούν, 
δεν πρέπει να προσπερνιούνται

Να κρατήσουµε ζωντανό
το εµπόριο στη πόλη µας
στηρίζοντας την τοπική αγορά 

Η εξωφρενική φορολόγηση 
οδηγεί την οικονοµία στο χάος 
και την καταστροφή.
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Το µεγαλύτερο θαύµα του 21ου αιώνα του Dr ANTONY king   
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΥ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΟΥ ΦΥΛΑΧΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ

Για το Facebook: Antony Athanasioy
Ιστοσελίδα: www.drantonyking.com 

Έτοιµη σε λίγες µέρες λόγω αλλαγής
από .gr σε .com

Για τους ανυπόµονους και τις πολυπληθείς
ανυπόµονες υποµονή ολίγων ηµερών.
Γεια και υγεία σε όλους τους ΑΧΑΡΝΕΙΣ

και το υπόλοιπο Αττικής.

6999978308/ 6999931533/6986119888
Μετά µεγάλου σεβασµού

Dr ANTONY king

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ 
ΣΤΟ ΤΖΑΝΕΙΟ 5,3  
ΟΚΑ∆ΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 8 
ΚΙΛΑ. 1η ΦΩΤΟ. 
ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ 
ΑΡΚΕΤΑ ΕΦΗΒΟΣ 
ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ
ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟΣ ΜΕΧΡΙ 
ΤΑ ΒΑΘΕΙΑ ΜΟΥ 
ΝΕΑΝΙΚΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ 
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ 
ΜΕΧΡΙ ΤΑ 75 ΜΟΥ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ 
ΤΩΡΑ.

ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΗΘΕΛΑ 
ΝΑ ΠΕΡΝΑΩ ΠΟΙΟ 
ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ 
ΒΑΣΙΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ. 
ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑ 
ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 
ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΥΦΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ ΣΕ ΚΟΛΕΓΙΟ 
ΤΩΝ Η.Π.Α. 

ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ 
ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΑΓΕΙΑ 
ΤΟΥ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΙΝΑΣ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΑ ΠΡΙΝ 
44 ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ ΤΟ 
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΑΝΑ ΤΗΝ 
ΥΦΗΛΙΟ ΦΥΛΑΧΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑΣΑ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΟ 
ΓΙΑ ΠΛΟΥΤΟ, ΣΕΞ, ΚΑΙ 
ΕΥΕΞΙΑ. ΤΟ 2014 ΒΛΕΠΕ 

ΕΚΑΝΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣ-
ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ 
ΝΑ ΚΑΤΑΚΛΥΣΕΙ ΤΟ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ. ΚΑΙ ΣΑΝ 
ΑΡΧΗ ΠΕΤΥΧΑΝ  ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟΝ ΟΙ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
ΣΕ 17.000.000 ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ 
ΠΛΟΥΤΟ, ΤΟ ΣΕΞ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΤΟΥ 
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΦΥΛΑΧΤΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΟΥ. ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΦΥΛΑΧΤΟΥ 
ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΖΗΛΟΦΘΟΝΕΙ, 
ΣΕ ΕΧΘΡΕΥΕΤΑΙ, ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΟΥ  Ή 
ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ ΜΑΓΙΑ , 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΦΥΛΑΧΤΟ ΕΧΕΙ 
ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 
ΠΕ∆ΙΟ ΠΟΥ ∆ΕΧΕΤΑΙ Ο ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΤΟ 
ΣΤΕΛΝΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΠΙΣΩ. ΓΙ’ΑΥΤΟΝ 
ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΑΝΑ ΤΗΝ 
ΥΦΗΛΙΟ  ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΟ ΦΥΛΑΧΤΟ ΤΟΥ  
21ου ΑΙΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ.

Υ.Γ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΙΛΟΙ 
ΜΟΥ!!!!!!!ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΚΑΤΑ 

ΣΕΙΡΑ, ΡΩΣΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ, 
ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΚΑΝΑ∆Α ΚΑΙ Η.Π.Α. 
Και στην Τουρκία, στα Σκόπια στην Αλβανία και την 

Βουλγαρία θα τους διοχετεύσω πετρέλαιο για να 
βγάλουν απο πάνω τους ψείρες και κόνιδες.

ΣΤΟ ΘΥΛΗΚΟ ΠΛΥΘΗΣΜΟ, ΑΦΙΕΡΩΝΩ ΤΑ ΤΡΙΑ 
ΚΑΤΩΘΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΟΛΗ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ τώρα δεν είναι γιατί χάλασε 
κι αυτός “ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι” , “ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ” 

ΚΑΙ “ΜΠΟΡΕΙ” . ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ  ΑΡΚΕΙ 
ΜΟΝΟ Η ΕΥ∆ΙΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΡΟΕΡΑΙΤΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΓΕΜΑΤΗ ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
ΧΙΛΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΙΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΕΣ ∆ΙΟΤΙ ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΛΟΓΩ 
ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΟΛΟΙ 
ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΘΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΣ ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ!!!

Σ ε ζητήµατα που «καίνε» όχι µόνο τη ∆η-
µοτική Αρχή  αλλά και τους ∆ηµότες των 
Αχαρνών επικεντρώθηκε ο καθηγητής 

Φυσικής, Σπύρος Βρεττός στη  συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 23 Ιανουαρίου 2018.

Πρώτο θέµα  η εγκληµατικότητα. Ο Σπύρος 
Βρεττός αναφέρθηκε στην ολοένα µειωµένη αστυ-
νόµευση την ίδια ώρα που ο δολοφόνος του αδι-
κοχαµένου Μάριου δεν έχει συλληφθεί και το 
εµπόριο ναρκωτικών έχει την τιµητική του πλέον 
και στο κέντρο των Αχαρνών. Ροµά κλέβουν ανε-
λέητα σπίτια µέρα µεσηµέρι ενώ πλέον οι κάτοι-
κοι φοβούνται να κυκλοφορήσουν πεζοί.  «Θα 
αναγκαστούµε να εγκαταλείψουµε την πόλη, τα 
πράγµατα είναι πολύ άσχηµα.» τόνισε αγανακτι-
σµένος «Το πρόβληµα της εγκληµατικότητας και 
της παραβατικότητας αφορά κάθε γειτονιά και κά-
θε περιοχή του ∆ήµου Αχαρνών, απ΄άκρη σ΄ά-
κρη.», ενώ στη συνέχεια αναρωτήθηκε για τους 4 
µήνες απραξίας από την επίσκεψη του Γ.Γ του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Αναγνω-
στάκη και τις συνεχώς µειωµένες δράσεις της 
αστυνοµίας, ζητώντας ειδική συνεδρίαση του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου παρουσία των συναρµόδι-
ων Υπουργών και των βουλευτών της περιοχής 
όλων των κοµµάτων. Η ∆ηµοτική Αρχή οφείλει 
να πιέσει όσο γίνεται περισσότερο και συνεχώς 
την πολιτεία για την επίλυση του προβλήµατος.  

Ακόµη επανέλαβε τα προβλήµατα που αντι-
µετωπίζουν οι κάτοικοι στην οδό Κύπρου, από 
τους Ροµά και τις αυθαίρετες κατασκευές τους και 

επισήµανε ότι η ∆ηµοτική αρχή προσφέρει µόνο 
δικαιολογίες και απραξία.  «∆ε µπορούν να ανοί-
ξουν τα παράθυρα των σπιτιών τους οι άνθρωποι 
στη Κύπρου κ. ∆ήµαρχε» πρόσθεσε.

Όµως ο επικεφαλής της ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα 
δεν έµεινε εκεί, µίλησε για παράνοµες επιχειρήσεις 
χωρίς άδεια λειτουργίας. « Μήπως υποθάλπετε 
τους παρανόµους κ.∆ήµαρχε; Μας έχετε κάνει να 
ντρεπόµαστε να πούµε ότι είµαστε από εδώ. Αν 
σας ενοχλεί ότι παράνοµο γίνεται στην πόλη και 
το καταγγέλλουµε να µας το πείτε να µη µιλάµε.» 
απάντησε στον ∆ήµαρχο που προσπαθούσε φω-
νάζοντας να δικαιολογηθεί.

Επιπροσθέτως ο γνωστός Φυσικός αναφέρθη-
κε στην «περίεργη» παραίτηση του προϊστάµενου 
της ταµειακής υπηρεσία αλλά και την παραίτηση 
του αναπληρωτή προϊστάµενου λίγες ηµέρες πριν 
το συγκεκριµένο γεγονός. «Όταν µου επιτεθήκα-
τε σας είπα ότι κάτι δεν πάει καλά…» είπε για ακό-
µη µία φορά στον ∆ήµαρχο που προσπαθούσε να 
τον διακόψει.

Ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε στα αυτονό-
ητα οικονοµικά αιτήµατα του συλλόγου εργαζο-
µένων του ∆ήµου Αχαρνών, την εγκληµατική κυ-
κλοφορία βαρέων οχηµάτων στο κέντρο της πό-
λης αλλά και την αδιαφορία στην αποστολή πρα-
κτικών των συνεδριάσεων των ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου καθώς και στην µη παραχώρηση χώρων για τις 
∆ηµοτικές παρατάξεις στο ∆ηµαρχείο, όπως προ-
βλέπει ο Καλλικράτης. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ   2018

49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:210-2469576 , 210-2464760
E-mail : :info@perrakistours.gr • url :www.perrakistours.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ  04/02
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ/ΓΚΑΖΙ MUSIC HALL 

«ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ-ΒΙΤΑΛΗ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ» / 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 17:30

ΣΑΒΒΑΤΟ  10/02
ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ «ΣΤΕ-

ΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ»
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 25€ 

  
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/02

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΠΑΤΡΙΝΟ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 15€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  16/02
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ/ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ «ΚΑΡΡΑΣ-

ΓΑΡΜΠΗ-ΜΕΝΙ∆ΙΑΤΗΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/02
Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΜΟ-

ΝΗ ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/03
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΝΗ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5€

ΣΑΒΒΑΤΟ/ΚΥΡΙΑΚΗ 03-04/03
∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ          

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/03
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΝΗ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/03
∆’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ   ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΝΗ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/03
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 

ΜΟΝΗ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5€

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/03(ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΑΛΑΒΡΥ-

ΤΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ-ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 15€

Εγκληµατικότητα, Ροµά, παράνοµες επιχειρήσεις, προστασία πεζών και 
Εργαζόµενοι, ήταν τα θέµατα που  έθιξε  ο επικεφαλής της  Σπύρος  Βρεττός 

ΣΠΥΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ: EΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:  

«ΑΧΑΡΝΕΩΝ  ΕΛΠΙ∆Α»
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Μ ε µεγάλη επιτυχία και µαζική 
προσέλευση πολιτών ολο-
κληρώθηκε το διήµερο δωρε-

άν προληπτικών ιατρικών εξετάσεων 
των «Γιατρών της Αγάπης» για δηµότες 
και κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών. Κα-
τά το διήµερο των εξετάσεων οι 6 ιατροί 
µε ειδικότητες:  ∆ερµατολόγος, Καρδιο-
λόγος, Ουρολόγος, Οφθαλµί-
ατρος, Χειρουργός και Ωτορι-
νολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) εξέτα-
σαν πάνω από 250 περιστατικά. 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργος 
∆ασκαλάκης, φανερά ικανοποιη-
µένος από την προσέλευση των 
πολιτών, αλλά κυρίως από την 
ουσιαστική κοινωνική προσφορά 
της δράσης, εξέφρασε την πρόθε-
σή του ώστε η συγκεκριµένη δράση να επαναληφθεί 
και να εξυπηρετηθούν ακόµη περισσότερα περιστα-
τικά. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξή-
ρε την πρωτοβουλία των «Γιατρών της Αγάπης» και 
συνεχάρη τη ∆ιοίκηση και το προσωπικό της ∆ηµο-
τικής Φροντίδας Αχαρνών για την υλοποίηση της 
δράσης.

Στο πλαίσιο του διηµέρου δωρεάν προληπτικών 
ιατρικών εξετάσεων των «Γιατρών της Αγάπης» που 
πραγµατοποιήθηκαν στο 2ο και 3ο ΚΑΠΗ του ∆ήµου 
Αχαρνών, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσα-
βός και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρ-
νών κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης απένειµαν αναµνηστι-

κές τιµητικές πλακέτες στους «Για-
τρούς της Αγάπης»: κ.κ. Παναγιώτη 
Βραχνό, Χειρουργό ∆ιευθυντή στο 
Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Κων/νο Πετρα-
κογιάννη, ∆ερµατολόγο ∆ιευθυ-
ντή στο Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Φαρούκ 
Μπισαράτ, Ουρολόγο ∆ιευθυντή 

στο Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Νατάσσα Γούναρη, 
ΩΡΛ Επιµελήτρια Α’ στο Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέ-
λης, Γιούλα Μπάρλα, Χειρουργό Επιστηµονική Συ-
νεργάτης στο Νοσοκοµείο Ερυθρός Σταυρός, καθώς 
και στην Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και 
Ανθρώπινου ∆υναµικού Λουΐζα Κοσµίδου, Καρδιο-
λόγο, εξέφρασε από την πρώτη στιγµή της ανακοί-
νωσης της δράσης την πρόθεση να συµµετάσχει αφι-
λοκερδώς στη δράση των «Γιατρών της Αγάπης» 
προσφέροντας Καρδιολογική εξέταση σε πολλούς 
πολίτες και κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών. 

Τιµητική πλακέτα απονεµήθηκε επίσης στον κ. 
Γιώργο Υδραίο, οποίος συνεργάζεται εδώ και καιρό 
και υποστηρίζει στις δράσεις των «Γιατρών της Αγά-
πης» ανά την Ελλάδα.

Σε διαδικασία δηµοπράτησης βρίσκονται 2 έρ-
γα για την κατασκευή πιστοποιηµένων Παιδι-
κών Χαρών του ∆ήµου Αχαρνών συνολικού 
προϋπολογισµού 832.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριµένα τα δυο έργα που δηµο-
πρατεί ο ∆ήµος Αχαρνών είναι:
1. «Έργα αναβάθµισης Παιδικών Χαρών ∆ήµου 
Αχαρνών» προϋπολογισµού 632.000 ευρώ, που 
αφορά την κατασκευή 7 σύγχρονων και πιστο-
ποιηµένων Παιδικών Χαρών στον ∆ήµο Αχαρ-
νών.

Πρόκειται για έργο που θα υλοποιείται βάσει 
Προγραµµατικής Σύµβασης του ∆ήµου Αχαρνών 
µε την Περιφέρεια Αττικής. Η χρηµατοδότηση του 
έργου γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει 
της σχετικής Μελέτης που έχει εκπονήσει η ∆ιεύ-
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρ-
νών, η οποία έχει αναλάβει τη δηµοπράτηση και 
την επίβλεψη του έργου. (η Περίληψη και τα Τεύ-
χη ∆ηµοπράτησης του έργου έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών)
2. «Συντήρηση, ανακατασκευή και Πιστοποίηση 
Παιδικών Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών» προϋπο-
λογισµού 200.000 ευρώ, που αφορά την κατα-
σκευή 3 σύγχρονων και πιστοποιηµένων Παιδι-
κών Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών».

Πρόκειται για έργο που χρηµατοδοτείται από 
το Προϋπολογισµό του ∆ήµου Αχαρνών και στο 
οποίο η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ή-
µου Αχαρνών, έχει εκπονήσει  τη Μελέτη και ανα-
λαµβάνει τη δηµοπράτηση και επίβλεψή του. (η 
Περίληψη και τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του έργου 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Αχαρνών). Παρόλο που το νοµοθετικό πλαίσιο 
που διέπει την κατασκευή και λειτουργία των Παι-

δικών Χαρών είναι σε ισχύ από το 2009, µέχρι το 
2014 ο ∆ήµος Αχαρνών δεν διέθετε ΚΑΜΙΑ πι-
στοποιηµένη Παιδική Χαρά, ενώ δεν υπήρχε και 
ΚΑΜΙΑ σχετική Μελέτη. 

Τον Σεπτέµβριο του 2014 που ανέλαβε η νέα 
δηµοτική αρχή παρέλαβε 53 χώρους «χαρακτη-
ρισµένους παιδικές χαρές» από τους οποίους ΚΑ-
ΝΕΝΑΣ δεν λειτουργούσε σύµφωνα µε τις προδι-
αγραφές ασφαλείας που ισχύουν από το 2009. 
Από αυτούς τους 53 χώρους, ΜΟΝΟ οι 18 είναι 
σε ακίνητα (οικόπεδα) που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως Παιδική Χαρά στο Ρυµοτοµικό Σχέδιο του ∆ή-
µου Αχαρνών και βάσει των δυο ∆ηµοπρατήσε-
ων που είναι σε εξέλιξη θα κατασκευαστούν 10 
νέες, σύγχρονες και πιστοποιηµένες Παιδικές Χα-
ρές. 

Όσων αφορά στο κόστος κατασκευής των 
Παιδικών Χαρών, διευκρινίζεται ότι για τα δυο έρ-
γα, ο Προϋπολογισµός των 832.000 ευρώ είναι 
το «άνω όριο» εκτέλεσης τους έργου, όπως ορί-
ζεται βάσει του νοµοθετικού πλαισίου να οριστεί.  
Το τελικό ποσό κόστους του έργου (και όχι ο προ-
ϋπολογισµός) αναµένεται να διαµορφωθεί µειω-
µένο έως 50% (ή και χαµηλότερο) βάσει των εκ-
πτώσεων που θα προσφέρουν οι συµµετέχοντες 
στις δηµοπρατήσεις.

Σε   διαδικασία δηµοπράτησης  
οι  επτά  Παιδικές   Χαρές 

Μαζική προσέλευση στις δωρεάν εξετάσεις 
των «Γιατρών της Αγάπης» στον ∆ήµο Αχαρνών
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ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΣΟΥΜΕΛΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαµψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρνές 
Τηλ.: 210 2465635 και  6977 627625 

Υπέροχη πρωτοχρονιάτικη  γιορτή  για τα παιδιά
Η   Χιονάτη, οι   επτά   Νάνοι   και  ο Άγιος Βασίλης µε  δώρα  και  για  τα  470   παιδιά

Το απόγευµα  της  Κυριακής 14 Ιανουαρίου 2018, 
παραµονή Πρωτοχρονιά  κατά  το πάτριο ηµερο-
λόγιο, στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουµελά, περιο-

χής Αγίου Πέτρου Αχαρνών, κυριάρχησε η πρωτοχρο-
νιάτικη γιορτή  για τα παιδιά, µε χριστουγεννιάτικα και 
πρωτοχρονιάτικα  τραγούδια, κάλαντα,  παιδική σκηνή  
και  τον ερχοµό του Αι – Βασίλη µε δώρα για όλα τα παι-
διά.

Συντονιστής  ο εφηµέριος του Ναού πατήρ Γρηγόριος 
Πιγκάλοβ, διοργανωτής, η γυναίκες της Ενοριακής δρά-
σης,  βοηθούµενες από εθελόντριες κατηχήτριες του Να-
ού. Το αποτέλεσµα  ήταν ένα επιτυχηµένο παιδικά  πρω-
τοχρονιάτικο πρόγραµµα, που παρακολούθησαν  470  

παιδιά δηµοτικού και προσχολικής ηλικίας. 
Παρουσιάστρια του προγράµµατος, η δηµοτική σύµ-

βουλος  κα Όλγα Ποιµενίδου.
Αναµενόµενο ήταν ο ναός να κατακλυστεί από τα παι-

διά. Το πρόγραµµα ξεκίνησε µε χριστουγεννιάτικα και 
πρωτοχρονιάτικα τραγούδια, για να ακολουθήσει το θεα-
τρικό «η Χιονάτη και οι επτά νάνοι», ώσπου να έλθει ο Άγι-
ος Βασίλης µε τα δώρα που καθυστέρησε λόγω της βαρυ-
χειµωνιάς. 

Στην  εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Σεβασµιότατος  
Μητροπολίτης Ιλίου , Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. 
Αθηναγόρας, ο πολιτευτής µε τους ΑΝΕΛ Σπύρος Σαββί-
δης  και  η Αντιδήµαρχος  Λουΐζα Κοσµίδη.

Με το τέλος του θεατρικού, εµφανίστηκε εν µέσω  χει-
ροκροτηµάτων,  ο Άγιος Βασίλειος, χαιρέτισε τα παιδιά, 
άκουσε τα κάλαντα και κάλεσε όλα τα παιδιά ένα- ένα, µα-
ζί µε τον  Μητροπολίτης µας, έδωσε και στα 470 παιδιά  
δώρο  υγείας, χαράς, αγάπης  και ελπίδας  για το νέο έτος 
2018.

Με περίσσευµα αγάπης ο πατήρ Γρηγόριος, ευχαρίστη-
σε όλους για την παρουσία των, καθώς και  όσους συνέ-
βαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Ιδιαιτέρως ευχαρί-
στησε τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη κ.κ. Αθηναγόρα  και 
για την παρουσία του και για την στήριξη του, στο Ναό της 
Παναγίας Σουµελά.  

Από την πλευρά µας,  ευχόµαστε : Και του Χρόνου.
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«Εις αυτήν ταυτην 
την πόλη,  που 
µαστίζεται από την 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΑ και που 
η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ των πο-
λιτών έχει πάει περίπατο,  
στην εποχή του Μεσαίω-
να!, ο ∆ήµαρχος της, παρέ-
θεσε ΛΑΜΠΡΑΝ ∆ΕΞΙΩΣΗ 
(αγνοείται αν υπήρχε ΧΑ-
ΒΙΑΡΙ;)

Προς τιµήν της ονοµαστι-
κής του εορτής,  ευχόµενοι 
και εµείς ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
∆ήµαρχε,  σας «θερµοπαρα-
καλούµε!» όπως τέτοιες λα-
µπρές «πολιτιστικές» δεξιώ-
σεις να γίνουν «κοµµάτι» της 
πολιτιστικής κουλτούρας 
του Μενιδίου,  δια την ανύ-
ψωση του ηθικού των ∆ηµο-
τών και της ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
που βολοδέρνουµε, στα 
όρια της ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ, του 
ΦΟΒΟΥ και του ΤΡΟ-
ΜΟΥ!!!!»

ΑΧΑΡΝΑΪΚΕΣ  Αλήθειες …! Από τον  Γιάννη  Σκρέκη

Τα  τρία Α – δεσµεύσεις  Κασσαβού – τι 
απέγιναν; 

Λακκούβες  που γίνονται λίµνες,   συµβαίνει στις ερ-
γατικές 

Ποιότητα  ζωής  τα πάρκα µας  και ντροπή µας 
!!!

Σκουπίδια – πρόβληµα αποκοµιδής – Η πόλη των σκου-
πιδιών!!!

Βατοπεδινό κτίριο και  Γυµνάσιο  Αυλίζας :  Ένας  
πλούτος  της πόλης  ρηµάχτηκε και λεηλατήθηκε

Με «Φωτορεπορτάζ»  της αλήθειας και της αδυσώπητης πραγµατικότητας, όπως αυτή διαµορφώνεται  στο  «Κέντρο» και τις «Γειτονιές της πόλης». 
Η πόλη µας, στις παρούσες ευρύτερες δύσκολες συνθήκες, χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση  µε πρόγραµµα και παρεµβάσεις  σε βάθος… 

Το θέµα είναι να βρεθεί το «πολιτικό βάρος» για να δουλέψουν!
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Αχαρναϊκη:  Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές  εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας 

Το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών έκοψε την Πρωτο-
χρονιάτικη Βασιλόπιτα του την Κυριακή 21 Ιανουα-
ρίου σε µια λαµπρή και εξαίρετη εκδήλωση. Ο ∆ή-

µαρχος Γιάννης Κασσαβός,  µεταξύ άλλων τόνισε : «Εύχο-
µαι ολόψυχα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του Λυ-
κείου Ελληνίδων Αχαρνών να έχουν µια Καλή Χρονιά, 
πλούσια σε δράσεις και δραστηριότητες και γεµάτη µε το 
µεράκι και τη δηµιουργικότητα που τους διακρίνει όλα αυ-
τά τα χρόνια».

Η εφηµερίδα «Εν 
τη Πόλει» των 
Αχαρνών, το «Αρ-

χελάου Θέατρο», οι 
«Εθελοντές Αχαρνών-
Θρακοµακεδόνων» και η 
« P h o t o i m a g e »  - 
Kalogerakis Photography 
έκοψαν την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα τους, για το 
2018. Στην εκδήλωση 
στην οποία τιµήθηκαν 
σηµαίνοντα πρόσωπα και 
φορείς, µεταξύ των οποί-
ων και ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, για το ποιµαντικό και φι-
λανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το Φιλόπτωχο Ταµείο της ενορίας του Ιερού Ναού 
του Αγίου Βλασίου έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Βα-
σιλόπιτα. Με τις ευλογίες και τη στήριξη της Ιεράς 

Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, τις συνε-

χείς προσπάθειες των ιερωµένων του Ναού και τη συνει-
σφορά των πολιτών, το Φιλόπτωχο Ταµείο του Ιερού Να-
ού του Αγίου Βλασίου προβαίνει σε χρήσιµες και ουσιαστι-
κές δράσεις προσφοράς και αλληλεγγύης στον ∆ήµο 
Αχαρνών

Με την κοπή 
της πρωτο-
χρονιάτικής 

πίτας και µε πολλές 
και καλές ευχές ξεκί-
ν η σ ε  τ ο  β ρ ά δ υ 
(19:00) της Τρίτης 23 
Ιανουαρίου η 1η ΤΑ-
ΚΤΙΚΗ ∆ηµόσια συνε-
δρίαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου 
Αχαρνών. Πρώτος ευχήθηκε ο Πρόεδρος Κώστας Ρούσσας 
και ακολούθησαν ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσα-
βός και οι υπόλοιποι επικεφαλής των ∆ηµοτικών παρατά-
ξεων. 

Στην κατάµεστη αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου 
Θρακοµακεδόνων του ∆ήµου Αχαρνών , πραγµα-
τοποιήθηκε η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, καθώς 

και η βράβευση των συµµετεχόντων στον 1ο διαγωνισµό 
διηγήµατος ΠΚΘ. Ο πατέρας Λάµπρος ευλόγησε την βασι-
λόπιτα, ενώ είχαν προηγηθεί οι βραβεύσεις µε το 1ο βρα-
βείο στην κ. Μεταξά- Καραγιαννίδου Ζωή (Μια ξεχωριστή 
µέρα), το 2ο βραβείο στην κ. Αλεξανδρή Βανέσσα (Κατά-
θεση ψυχής)και το 3ο βραβείο στην κ. Χασάπη Χριστίνα (Η 
κραυγή), και τέλος το ∆.Σ. βράβευσε τιµητικά την κ. Μπα-
κάλη Βαρβάρα για το διήγηµά της το οποίο βραβεύτηκε 
από τον Όµιλο Unesco.

Με τη συµµετοχή πολλών αιρετών της ∆ηµοτικής 
Αρχής, µελών και φίλων , καθώς κι εκπροσώπων 
κοµµάτων πραγµατοποιήθηκε το µεσηµέρι της Κυ-

ριακής 21 Ιανουαρίου η κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλό-
γου της Αυλίζας, στην φιλόξενη στέγη του στην οµώνυµη 
συνοικία. Παρά το γεγονός ότι το κλίµα σε ότι αφορά στην 
κοπή της 
π ι τ τ α ς 
υ π ή ρ ξ ε 
εορταστι-
κό, οι ανα-
φορές στο 
θέµα της 
παραβατι-
κ ό τ η τ α ς 
που µαστί-
ζει την πε-
ριοχή δεν 
θα µπορούσαν να λείψουν και αυτό κατέστη σαφές τόσο 
από την οµιλία του ∆ηµάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού 
όσο και από τις τοποθετήσεις παλαιών ιδρυτικών µελών 
του Συλλόγου, πολιτευτών αλλά και εκπροσώπων Πολιτι-
κών Κοµµάτων, ∆ηµοτικών παρατάξεων και µελών του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας  και   χορο-
σπερίδα  για τον Σύλλογο Θεσσαλών Αχαρνών το 
βράδυ του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου 2018.  Ο ∆ή-
µαρχος Γιάννης κασσαβός παραβρέθηκε  και στο 

χαιρετισµό του σηµείωσε:  Ο ∆ήµος Αχαρνών τιµά τους το-
πικούς παραδοσιακούς συλλόγους της πόλης µας και υπο-
στηρίζει τις 
δ ρ ά σ ε ι ς 
τους για τη 
διατήρηση 
και διάδο-
ση της λαϊ-
κής  µας 
παράδο-
σ η ς .  Ο ι 
Θεσσαλοί 
συµπολί-
τ ε ς  µ α ς 
µ π ό λ ι α -
σαν  την 
τοπική µας κοινωνία µε τα ήθη και τα έθιµά τους και έφεραν 
τον πλούτο της Παράδοσής τους στις Αχαρνές.Μαζί µε αυ-
τά, έφεραν το κέφι τους αλλά και τη διάθεση προσφοράς 
στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Με τη συµµετοχή µεγάλου αριθµού µελών, φίλων, επισήµων κι εκπροσώπων συλλογικών φορέων 
του τόπου πραγµατοποιήθηκε το µεσηµέρι της Κυριακής 21 Ιανουαρίου, η κοπή της Βασιλόπιτας 2018 
του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών στην κατάµεστη και φιλόξενη στέγη του. Όπως πάντα τον κόσµο κα-

λωσόρισαν µε παραδοσιακά κάλαντα τα Κρητικόπουλα του χορευτικού ενώ η Βασιλόπιτα κόπηκε µε τις ευ-
λογίες της Εκκλησίας. Το κύκλο των ευχών που… έδωσαν και πήραν! άνοιξε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης 
Κασσαβός κι έκλεισε ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης και Πρόεδρος του Συλλόγου Μανώλης Μανιδάκης, ο 
οποίος έχοντας στο πλευρό του σύσσωµο το ∆.Σ υπήρξε ιδιαίτερα περιποιητικός µε όλο τον κόσµο όπως 
ακριβώς το απαιτεί η παράδοση της λεβεντογένας Κρήτης. 
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

Σε διαρκή επικοινωνία µε τους ∆ηµότες των Αχαρνών ο Σπύρος Βρεττός
Ο επικεφαλής της 
«ΑχαρΝΕΩΝ  Ελπί-
δα», Σπύρος Βρετ-
τός αποδέχτηκε µε 
µεγάλη χαρά τις 
προσκλήσεις συλ-
λόγων και τοπικών 
φορέων για την κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας τους. Για ακόµη µια φο-
ρά είχε την ευκαιρία να ακούσει τα προ-
βλήµατα των ∆ηµοτών αλλά και να 
ανταλλάξει απόψεις για τον τρόπο αντι-
µετώπισης τους. Ο γνωστός καθηγητής 
µίλησε για την άµεση ανάγκη η ∆ηµο-
τική Αρχή να ασκήσει πίεση στην πολι-
τεία για το ζήτηµα της εγκληµατικότη-
τας και της παραβατικότητας καθώς ο 
χρόνος που περνά είναι εις βάρος των 
πολιτών. ∆εν είναι τυχαίο ότι η εγκλη-
µατικότητα βρίσκονταν πρώτη στην 
ατζέντα της ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα ακόµη 
και πριν τη άδικη δολοφονία του µι-
κρού Μαρίου που συγκλόνισε τόσο 
την πόλη όσο και το πανελλήνιο. 

Εκτός των άλλων ο Σπύρος Βρεττός 
συγκίνηση και µε την αναφορά του 
στους καρκινοπαθείς στην κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του παραρτή-
µατος Αχαρνών της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής εταιρείας. «Θέλω να ανα-
φερθώ στους καρκινοπαθείς και τις οι-
κογένειές τους που περνούν δύσκολα, 
να µην χάνουν την ελπίδα και να µην 

χάνουν την πίστη 
τους…» τόνισε.

Χαρακτηριστι-
κή είναι και η 
ανάρτηση του στο 
facebook για την 
οµάδα µπάσκετ 

Αχαρνής όπου παρευρέθηκε στην κο-
πή της πρωτοχρονιάτικης πίτας: «η 
οµάδα µπάσκετ της πόλης µας που µό-
νο υπερήφανους µας κάνει.........» ενώ 
πριν λίγες ηµέρες έγραψε: «Μέρα µε τη 
µέρα συνοµιλώ µε όλο και περισσότε-
ρους ανθρώπους της πόλης οι οποίοι 
αντιµετωπίζουν µικρά ή µεγάλα προ-
βλήµατα στην καθηµερινότητά τους, 
καλό θα ήταν να ενδιαφερθούµε για 
αυτούς»

Στον σύλλογο της ΑυλίζαςΣτο παράρτηµα Αχαρνών της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας

Στην   κοπή πίτας  της οµάδας µπάσκετ Αχαρνής Στον κυνηγετικό Σύλλογο Αχαρνών

Στον σύλλογο Κρητών Αχαρνών

Στο πολιτικό 
γ ρ α φ ε ί ο 
των Αθη-
νών, υποδέ-

χτηκε φίλους και 
συναγωνιστές των 
Ανεξαρτήτων Ελ-
λήνων, ο βουλευ-
τής Αττικής κ. 
Κωνσταντίνος Κα-
τσίκης, κατά την 
καθιερωµένη κο-
πή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.  Παρών και ο ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος των Ελληνικών Αµυντικών Συστη-
µάτων, κος Θεόφιλος Βασιλείου. Μέσα από έναν σύντο-
µο χαιρετισµό, ο βουλευτής Αττικής ευχήθηκε η νέα χρο-
νιά να είναι ειρηνική, δηµιουργική, ανοδική για τους 
Ανεξάρτητους Έλληνες, µε στόχο τη βελτίωση της καθη-
µερινότητας των πολιτών. 

Το Παράρτηµα Αχαρνών και Φυλής της Ελληνι-
κής Αντικαρκινικής Εταιρείας έκοψε και φέτος την 
Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα σε µια λαµπρή εκ-

δήλωση που 
πέρα από τις 
οµιλίες και τις 
βραβεύσεις, εί-
χαµε την ευ-
καιρία να απο-
λαύσουµε τα 
παιδιά από τον 
Λαογραφικό 

Χορευτικό Σύλλογο “Ο Κόκκινος Μύλος” σε ένα όµορ-
φο εορταστικό δρώµενο.

Ο Σύλλογος Παραδοσιακή Αναβίωση Αχαρναϊκή 
Κληρονοµιά έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλό-
πιτα για το 2018 σε µια εκδήλωση όπου κυριάρχη-

σε το κέφι και ο χορός από τα χορευτικά τµήµατα του συλ-
λόγου. Χάρη στις 
άοκνες προσπά-
θειες των µελών 
του, ο Σύλλογος 
Π α ρ α δ ο σ ι α κ ή 
Αναβίωση Αχαρ-
ναϊκή Κληρονο-
µιά, έχει αναχθεί 
σε έναν σηµαντικό 
θεµατοφύλακα 
των τοπικών πα-
ραδόσεων και εθίµων, ενώ ανταποκρίνεται άµεσα και µε 
προθυµία σε κάθε κάλεσµα του ∆ήµου Αχαρνών, για τη 
συµµετοχή του σε εκδηλώσεις και δράσεις Πολιτισµού. 

Την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα του έκοψε ο Σύλ-
λογος Γυναικών Θρακοµακεδόνων. Σε µια ηµέρα χα-
ράς και κεφιού, αλλά και σχεδιασµού της νέας χρο-

νιάς, αρµόζουν θερµά συγχαρητήρια στο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο και τα µέλη του Συλλόγου για τις δηµιουργικές δρά-
σεις που διοργανώνει. ∆ράσεις που έχουν σαν στόχο την 
προσφορά στον συνάνθρωπο και τη βελτίωση της τοπικής 
µας κοινωνίας και σε αυτόν στον στόχο ο ∆ήµος Αχαρνών 
θα είναι πάντα σύµµαχός και συνοδοιπόρος.

Συνδυασµό δράσεων και κοπή της βασιλόπιτας 
περιλάµβανε η εκδήλωση της Λαογραφικής εται-
ρείας «Αριστοτέλης» το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 

στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδό-
νων. Η εκδήλωση ήταν αφιερωµένη στο «παραδοσιακό 
κόσµηµα, την ιστορία και τη σηµειολογία του» και γι’ αυ-
τό η αίθουσα του Πνευµατικού γέµισε µε βιτρίνες µε πα-
νέµορφα παραδοσιακά και εκκλησιαστικά κοσµήµατα, 
που µετέφερε ο κ. Θεοφάνης Ραµιώτης (αργυροχρυσο-
χόος, σχεδιαστής και κατασκευαστής χειροποίητων κο-
σµηµάτων) από την Ιστιαία της Εύβοιας.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά, όλους τους φί-
λους, συγγενείς και συµπολίτες µου, που συµπαρα-

στάθηκαν στο πένθος µου για τον θάνατο της λα-
τρευτής µου Μητέρας 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ     ΜΑΛΤΕΖΟΥ 
Γιώργος ∆ασκαλάκης 
∆ηµ. Συµβ. Αχαρνών 

Πρόεδρος ∆ηµοτικής Φροντίδας

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ   10 Απριλίου  2018 και ώρα 09.00 π.µ.

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

µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  ΧΗΡΑΣ  ΙΩΑΝ. ∆Ε∆Ε
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Μαρία και Παναγιώτης Σιδέρης, Νικόλαος 

και  Θεοδοσία ∆έδε
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αναστασία, Αικατερίνη  και  Σταύρος, 

Ιωάννης, Ευάγγελος
Η ∆ΙΣΕΓΓΟΝΗ : Μαρία

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΛΟΥΤΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ    11 Φεβρουαρίου   2018  και ώρα  

09.30 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου  – Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυ-

αγαπηµένου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού  και  Θείου
        

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ∆ΗΜ.  ΜΠΑΛΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βιολέτα

ΤΑ  ΠΑΙ∆ΙΑ:  Ειρήνη  και  Κων/νος Θεοδωρίδης, 
Αθανασία και Ιωάννης Παπαδόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Αναστάσιος,  ∆ηµήτριος, Γεώργιος 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   04  Φεβρουαρίου  2018 και ώρα  09.30 
π.µ. ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτό-

κου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού και Θείου

                            
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΖΙΑ

Η   ΣΥΖΥΓΟΣ : Κωνσταντίνα
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΑΖΑΡΟΥ)

ΤΑ   ΠΑΙ∆ΙΑ : Σοφία   και  Γεώργιος Τριαντάφυλλου
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια
στο   καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   10  Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 09.30 π.µ.,  

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό  Κοιµήσεως Θεοτόκου –
Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως των  ψυχών των πολυαγαπηµένων µας :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   Γ.  ΚΡΕΟΥΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    ΚΡΕΟΥΖΗ

( Το γένος Σπ. ∆αµιανού)
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Γιώργος Κρεούζης και Σωτηρία Φυτά, Κατερίνα 

Κρεούζη και Αντώνης Μπαχάς. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτης, Μαρ-
γιάννα. ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Ελένη χήρα ∆ηµ. Βρεττού,  

∆ηµήτριος  και  Αγαθή Κρεούζη,  Ειρήνη χήρα Χρ. Κρεούζη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
της Πρεσβυτέρας Ελένης Πιγκάλοβα

Τελούµε   την  ∆ΕΥΤΕΡΑ   05 Φεβρουαρίου  2018 και ώρα  16.00  π.µ. 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, τον  Ιερό Ναό  Παναγίας  

Σουµελά  περιοχή Αγίου  Πέτρου – Αχαρνές,  για την ανάπαυση της ψυ-
χής της   πολυαγαπηµένης  µας   Πρεσβυτέρας   και  Ιδιοκτήτριας του ιστο-

ρικού καταστήµατος εκκλησιαστικών ειδών «Σόφρινο».

ΕΛΕΝΗΣ    ΠΙΓΚΑΛΟΒΑ 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :   Πατήρ  Γρηγόριος  Πιγκάλωβ

Η  ΚΟΡΗ ΤΗΣ :  Αγγελίνα 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Γεώργιος  και Αθηνά

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 



Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα µέλη του∆ιοικητικού Συµβουλίου σας καλούν
την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 & ώρα 13:00 στην Κοσµική
Ταβέρνα «Μπούλιος», οδός Πάρνηθος και Σωκράτους, όπου
Θα πραγµατοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και

στη συνέχεια η ετήσια χοροεσπερίδα, µε πλούσιο µενού, δωρεάν
αναψυκτικά και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα

µε ζωντανή µουσική. Η παρουσία σας θα είναι τιµή για εµάς.

Για το ∆. Σ.
Ο Πρόεδρος                          Η Γραµµατέας
Βασίλης Πετρόπουλος       Βίκυ Τζίβελου

∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές l Τ.Κ. 13672
Τηλ.: 210 2468490 - Κιν. 6983 326000 και 6948 986032.

l http://www.grafeia-teleton-christos.gr
l E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Mε  Σεβασµό

Αναλαµβάνουµε πάσης φύσεως Τελετές
Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ - ΣΤΕΦΑΝΑ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ 
 Η  Φιλόπτωχος   Ι.Ν. Αγίου Βλασίου Αχαρνών,   ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ   

θερµά την Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚ και ιδιαιτέρως τον κ.  Αθανάσιο 
Μαρτίνο για την πολύτιµη χορηγία των 2.000 ευρώ στην Φιλό-
πτωχό µας. Συγκεκριµένα µας επιδόθηκαν  ∆ιατακτικές  SUPER 

MARKET, µία για κάθε οικογένεια της Φιλοπτώχου µας. Αξιότιµε 
κ. Αθανάσιε Μαρτίνε.  ∆εχθείτε τις ευχαριστίες τόσον τις δικές 

µας, όσο και  όλων αυτών των οικογενειών.  Χάριν σε σας κάθι-
σαν κι εκείνοι σε ένα πλούσιο εορταστικό τραπέζι και πέρασαν 
όµορφα τις γιορτές .  Ευχόµεθα  σε σας και την οικογένεια σας 

υγεία, Χρόνια πολλά, καλή χρονιά  και πάντα να έχετε την χαρά 
να βοηθάτε.

Με τιµή 
Ο  Πρόεδρος                                                              Τα  µέλη 
Αρχιµ. Π. Τίτος Χρήστου Ματίνα Ράπτη – ∆ηµοπούλου, 
   Λένα  Ράπτη – Μαραγιάννη, 
       Καίτη Κουντουργιώτη,
 Αλέκα  ∆ηµάκου

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΧΑΡΑΥΓΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το ∆.Σ. του Συλλόγου  Χα-
ραυγής, µε ιδιαίτερη χαρά 
σας προσκαλεί στον ετήσιο 
χορό και την κοπή της πίτας 
του συλλόγου µας, την Κυ-

ριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, 
στις 12, 30 το µεσηµέρι, στο 

κέντρο  ΝΩΝΤΑΣ , Μιαούλη 4 
( έναντι Σιδηρ.  Σταθµού).  Θα 
υπάρχει ζωντανή µουσική.

Ο Πρόεδρος 
Σπύρος Καπετάνιος
Τηλ. 6944 522520

13674

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   του   

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  και  της  ΜΑΡΙΑΣ  το γένος    
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ  που γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  

και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ     
και   η   ΜΠΑΤΣΑΛΗ   ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ  του   
ΚΥΡΙΑΚΟΥ  και  της   ΕΙΡΗΝΗΣ  το γένος   
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ  που  γεννήθηκε  στην 
ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  έλθουν σε γάµο 
που θα γίνει στο  ΚΡΥΟΝΕΡΙ -  ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΙΧΟΣ  ΑΝ∆ΡΕΑΣ   του   ΣΩΤΗΡΙΟΥ  και  
της  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   το γένος    ΤΖΑΛΗ  που 
γεννήθηκε  στη  ΛΑΡΙΣΑ  και κατοικεί  στον 

ΤΥΡΝΑΒΟ   – ΛΑΡΙΣΗΣ     και   η   ΧΑΡΙΤΙ∆ΟΥ  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  του   ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  και  της   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  το γένος   ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  
που  γεννήθηκε  στο ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ – 
ΕΒΡΟΥ  και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  έλθουν σε γάµο που 
θα γίνει στα  ΠΕΥΚΑΚΙΑ -  ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΓΡΙΜΠΙΡΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   του  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  και  της  ΕΙΡΗΝΗΣ  το γένος    

ΠΟΛΙΤΗ  που γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ     
και   η   ΚΥΠΡΙΤΙ∆Η   ΑΓΑΠΗ   του   ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και  της   ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ   το γένος   

ΕΥΦΡΑΙΜΙ∆Η  που  γεννήθηκε  στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ   και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ  
πρόκειται να  έλθουν σε γάµο που θα γίνει στο  ΚΡΥΟΝΕΡΙ -  ΑΤΤΙΚΗΣ.
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Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

28/1/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ  Πάρνηθος 41.  ΤΗΛ. 210/8087990

29/1/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Λαθέας 56. ΤΗΛ. 2102477556

30/1/2018 ΤΡΙΤΗ l ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210/2464914

1/2/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Πλ. 
Αγίου Νικολάου 5. ΤΗΛ. 210/2467156

2/2/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Λεωφ.∆ηµοκρατίας 222. ΤΗΛ. 
210/2312615

3/2/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  Πάρ-
νηθος 121. ΤΗΛ. 210/2465660

4/2/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡ-
ΓΑΡΙΤΑ  Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210/2465432

5/2/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ ∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

6/2/2018 ΤΡΙΤΗ l ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Λεωφ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 210/2461015

7/2/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ  ∆ιαγόρα 
30. ΤΗΛ. 210/2448558

8/2/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
Θηβαίου 20 ..ΤΗΛ. 210/2468482

9/2/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ  Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 210/2400171

10/2/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Ολυµπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 
210/2476279

11/2/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ   Λε-
ωφ. Θρακοµακεδόνων 10.  ΤΗΛ. 210/2443437

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

28/01/2018 ΕΩΣ 11/02/2018

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 60 τ.µ. 1ου ορόφου, µε 
ηλιακό, καλοριφέρ κλπ. στην περιοχή Αγίου Αθανα-
σίου. Τηλ. 210 2443258  και 6973 952838. 4∆189.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   Αποθηκευτικός χώρος  750 τ.µ., ύψος 
6 µέτρων επί της οδού Πτελέας , πάροδος ∆εκελείας.  
Τηλ. 6971 876520. 4∆187
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 600 τ.µ., µε  
ισόγειο  208 τ.µ., υπόγειο 393 τ.µ. επί της οδού Λαθέ-
ας στις Αχαρνές για γενική χρήση. Τηλ. 6936 754651. 
4∆182
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα   60 τ.µ. στο κεντρι-
κό Μενίδι µε επίπλωση για κατάστηµα ρούχων, 
έτοιµο για λειτουργία, µε αυτόνοµη θέρµανση. 

Τιµή πολύ προσιτή. Τηλ. 210 2403514. 4∆183.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ τρία καταστήµατα , 22 τ.µ. 35 τ.µ. και 
33τ.µ. στην κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου αριθ. 22 
– στις Αχαρνές. Τηλ. 210 2469087, 6937 108661. 
4∆183.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο ισόγεια καταστήµατα, κατάλ-
ληλα για γραφεία, εµπορικά είδη., κλπ, επί της Ηρώ-
ων Πολυτεχνείου, απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο. 5∆185.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 100 τ.µ.  στο ενδιάµεσο 
των  Πλατειών  Καράβου και Αγίου Νικολάου, στις 
Αχαρνές, Τηλ. 6973 580073. 4∆187
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια  έµπειρη, αναλαµβάνει την 
προετοιµασία µαθητών  Λυκείου στα φιλολογικά µα-
θήµατα, 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  µαθή-
µατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6942 864739. 10∆189
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ , πτυχιούχος παραδίδει ιδιαίτερα µαθή-
µατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Εικοσαετής 
εµπειρία µεταδοτικότητας. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 
695300. 4∆187.
 ∆ΙΑΦΟΡΑ

Ο∆ΗΓΟΣ  κάτοχος  διπλώµατος οδήγησης  Ε΄ κατηγο-

ρίας  και 25ετή εµπειρία,  ζητάει εργασία,  χωρίς περιο-
ρισµούς ωραρίου ή βάρδιας. Τηλ. 6978 558784. 5∆187.
ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε επαγγελµατική εµπειρία, αναλαµβάνει 
ραψίµατα από την αρχή και επιδιορθώσεις. Τηλ. 210 
2461482. 6∆178
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ζητείται διαµέρισµα στο Κεντρικό Μενίδι 
από 75 – 100 τ.µ. Πληρ. 6980700372
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 5 ευρώ η καρτέλα 
Τηλ. 6976 836287. 8∆190

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.  697 242668, 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



∆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

15Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

l Τηλ.: 210 2401073
l Κιν:  697 2323235

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

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
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