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     ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΣΟΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ   ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΤΟΥ STAR  

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών σε συνεργασία 
µε τον Όµιλο Ιατρική ∆ιάγνωση, προσφέρουν τη δυνατότητα πραγµατο-
ποίησης δωρεάν ιατρικών εξετάσεων σε άπορους δηµότες του ∆ήµου 
Αχαρνών (ασφαλισµένους και µη ασφαλισµένους) στα διαγνωστικά κέ-
ντρα του Οµίλου Ιατρική ∆ιάγνωση,. 
Το συνολικό ποσό της παροχής για όλους τους ωφελούµενους  ανέρχε-
ται στις 15.000 ευρώ ανά έτος βάσει των τιµών που ισχύουν στο σχετικό 
ΦΕΚ (5.000 ευρώ για ασφαλισµένους άπορους και  10.000 ευρώ για ανα-
σφάλιστους άπορους), ενώ έχει οριστεί επίσης ατοµικό όριο κόστους για 
κάθε ωφελούµενο, µε σκοπό την εξυπηρέτηση µεγαλύτερου αριθµού 
ατόµων.
Όπως ανέφερε ο  Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Σταύ-
ρου, η συγκεκριµένη συνεργασία υλοποιείται χάρη στην κοινωνική ευ-
αισθησία της ∆ιοίκησης του  Οµίλου Ιατρική ∆ιάγνωση, αλλά και τις προ-
σπάθειες των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και θα 
ωφελήσει δηµότες του ∆ήµου Αχαρνών, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση 
σε αξιόπιστες υπηρεσίες φροντίδας υγείας και πρόληψης. 

Συνάντηση µε τον νέο ∆ιευ-
θυντή Αστυνοµίας ∆υτικής 
Αττικής Ταξίαρχος κ. Εµµα-
νουήλ ∆ασκαλάκη είχε ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός. 
Η συνάντηση ήταν η πρώτη 
από µια σειρά επαφών και 
συναντήσεων του νέου ∆ι-
ευθυντή Αστυνοµίας ∆υτι-
κής Αττικής µε τους ∆ηµάρ-
χους των δήµων που βρί-
σκονται στα όρια της αρµοδιότητάς του. 
Ο κ. ∆ασκαλάκης ορίστηκε επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης  Αστυνο-
µίας ∆υτικής Αττικής από τις πρόσφατες κρίσεις ανώτατων αξιωµα-
τικών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός  δήλωσε σχετικά:
 «Η αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας και παραβατικότητας στον 
∆ήµο Αχαρνών είναι ένας διαρκής αγώνας που απαιτεί προσήλω-
ση και διαρκή επιχειρησιακή ετοιµότητα. Ο ∆ήµος Αχαρνών δηλώ-
νει σύµµαχος σε αυτή την προσπάθεια και ταυτόχρονα διεκδικητής 
επιπλέον προσπαθειών, καθώς και καλύτερης και αποτελεσµατι-
κότερης αστυνόµευσης στην περιοχή µας».  

Συνάντηση Γιάννη  Κασσαβού 
µε τον νέο ∆ιευθυντή Αστυνοµίας 

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

Όπως έκανε κάθε µε-
σηµέρι, έτσι και την 
1 Φεβρουαρίου 

2018 ο συνταξιούχος Νίκος 
Κατσανός πήγε να πάρει την 
εγγονούλα του µόλις έξι 
ετών, από το 1ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο στην οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου. Η ώρα ήταν 
περίπου µιάµιση το µεσηµέρι 
και επέστρεφε στο σπίτι. Το 
αίµα του πάγωσε όταν ξαφνι-
κά στη συµβολή των οδών 
Παπαδηµητρίου και Οδυσ-
σέως και σε απόσταση ανα-
πνοής από την κεντρική πλα-
τεία, µια σφαίρα πέρασε ξυ-
στά δίπλα από το εγγονάκι 
του και τον ίδιο. 

Το νέο σοβαρό περιστατικό µε αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι 
ξύπνησε µνήµες από την τραγική απώλεια του 11χρονου Μάρι-
ου. 8 µήνες µετά και όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι η κατάστα-
ση αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύει.  Η Ειρήνη Κουρσάρη, πρό-
εδρος Γονέων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών τονίζει: 
«Είµαστε εκτεθειµµένοι, δεν µπορούµε να προστατευτούµε εµείς 
και τα παιδιά µας. Όταν βρέχει στην πόλη µας, κυριολεκτικά βου-
λιάζουµε. Και όταν δεν βρέχει, «βρέχει»...σφαίρες!» Οι κάτοικοι 
του ιστορικού ∆ήµου Αχαρνών δεν αντέχουν άλλο να ζούν µε 
τις αδέσποτες σφαίρες πάνω από τα κεφάλια τους, γι΄αυτό ζητούν 
από την Πολιτεία να ληφθούν µέτρα για να µην θρηνήσουν άλ-
λους Μάριους. Όπως δήλωσε ο Σπύρος Βρεττός,  δηµοτικός 
σύµβουλος Αχαρνών: «Αν η Πολιτεία δεν δράσει άµεσα θα γί-
νουν πάλι διαδηλώσεις και συλλαλητήρια». 

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
Το δελτίο ειδήσεων του STAR και o συντοπίτης µας δηµοσιογρά-
φος Γιάννης Σωτηρόπουλος αποκάλυψαν τον χάρτη του εγκλή-
µατος στις Αχαρνές. Οι 5 θύλακες παραβατικότητας, οι πιάτσες 

του θανάτου, τα ορµητήρια 
και τα κρησφύγετα. 

Να ξεκινήσουµε από την 
Αυλίζα, περιοχή που συνο-
ρεύει µε το Ζεφύρι. 

ρόκειται για τον πιο σκλη-
ρό θύλακα. Ναρκωτικά, 
όπλα και πάσης φύσεως λα-
θρεµπόριο. Θύλακας δεύτε-
ρος: Αγία Σωτήρα-Σταθµός 
ΟΣΕ. Μια από τις µεγαλύτερες 
πιάτσες ναρκωτικών, ενώ εκεί 
δρά και η πιο επικίνδυνη 
συµµορία ανηλίκων, που µέ-
σα σε δύο χρόνια έχει κάνει 
περισσότερες από 400 ταυτο-
ποιηµένες κλοπές και ληστεί-
ες διερχοµένων οδηγών και 

πεζών. Θύλακας τρίτος: Λόφος 40 Μαρτύρων. Το «βασίλειο» 
των κλεφτών Ι.Χ και φορτηγών, τα οποία τα πουλούν ως παλιο-
σίδερα. Θύλακας τέταρτος: Πλάτωνας. ∆υτικά του νέου Κοιµη-
τηρίου Αχαρνών έχει δηµιουργηθεί η νέα πιάτσα ναρκωτικών 
στο Μενίδι. Και τέλος, θύλακας πέµπτος: Στρατόπεδο Καποτά. 
Από στρατόπεδο σεισµοπλήκτων έχει µετατραπεί σε ορµητήριο 
και κρησφύγετο πολλών και σκληρών παραβατικών. 

Aίσθηση προκάλεσαν επίσης οι καταγγελίες-σοκ του Σπύ-
ρου Σαββίδη, πρώην αντιδηµάρχου Αχαρνών, ο οποίος µένει 
στην Αυλίζα από το 1968, µαζί µε τους Ροµά: «Στο ∆ήµο Αχαρ-
νών και ειδικά στην Αυλίζα υπάρχουν τόσα όπλα, που µπορείς 
να εξοπλίσεις άνετα ένα Σύνταγµα Πεζικού! Να ξεκινήσουµε από 
τα πιο απλά: µπερέτες έως 45άρια και πολεµικά τυφέκια όπως 
καλάσνικοφ, τοκάρεφ, ούζι, Μ-16 και ότι άλλο µπορεί να φα-
νταστείτε. »  

Σκληρές  δηλώσεις έκανε και ο Παναγιώτης Πολυµενέας, 
αντιδήµαρχος Αχαρνών & πρόεδρος Επιτροπής κατά της εγκλη-
µατικότητας του ∆ήµου Παναγιώτης Πολυµενέας, τονίζοντας  τη 
δραµατική κατάσταση που επικρατεί στους θύλακες εγκληµατι-
κότητας.

ΠΑΡ΄ ΟΛΙΓΟΝ ΝΕΑ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ
ΜΕ Α∆ΕΣΠΟΤΗ ΣΦΑΙΡΑ

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 7

Παναγιωτης Γρηγοριάδης
Η  δίκαιη κρίση των πολιτών επιτυγχάνει 

ένα ελπιδοφόρο και λαµπρό
µέλλον για την πόλη µας

∆ηµήτρης  Νίκας - Πολιτικός Μηχανικός
Με τη συµβολή όλων µας  η  πόλη

των Αχαρνών µπορεί να αναπτυχθεί και
να ξαναβρεί την ιστορική της ταυτότητα 

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 
για άπορους στον ∆ήµο Αχαρνών

ΣΕΛ. 7
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος 8ο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ετήσιες Συνδροµές: 
Ιδιώτες: 30 € l Σύλλογοι: 50 € l ∆ήµοι: 10 0 €

Λογ. κατάθεσης: 569 - 002101- 034648 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 
και 091/965594 - 89 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σηµεία ∆ιανοµής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - ∆ηµαρχείο - ΚΑΠΗ - ΚΕΠ και όλο 

το δεκαπενθήµερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ», οδός Φιλαδελφείας, 
Κεντρική Πλατεία. Σε όλες τις Ενορίες µε διανοµέα, την ηµέρα έκδοσης.       

Στους συνδροµητές αποστέλλεται µέσω Ταχυδροµείου.
Για να γίνεται συνδροµητής, καλέστε στο 697 2426684

Όταν το ανέφικτο συγκρούεται µε το αναπόφευκτο, τότε έχουµε πόλεµο είτε 
εσωτερικό είτε εξωτερικό. Αυτό συνάδει µε την αρχή, διαίρει και βασίλευε. Όταν  

είσαι µια χώρα παραγωγός όπλων, διαβεβαιώνεις όλα τα όµορα κράτη, ότι και εάν 
σου συµβεί εγώ εδώ είµαι. Αυτό βέβαια έχει και περιπλοκές, αλλά εφόσον πουλάς 
προϊόντα όλα έχουν καλώς. Το θερµό σηµείο είναι µε τους δικτάτορες, που µε τις δι-
άφορες σκοπιµότητες έχουν αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Εκεί όλοι κουµπώνονται.

∆εν καταλαβαίνω τι έννοια, τι λογική έχει το ξεχωριστό συλλαλητήριο, των 
Αναρχικών και των Χρυσαυγητών, σε ένα πανεθνικό συλλαλητήριο. Εκτός 

εάν χρηµατοδοτούνται από καταχθόνιες και δόλιες δυνάµεις που θέλουν να επι-
βάλουν την δική τους θέληση και στρατηγική. Όταν λέµε πιέσεις έξωθεν και εντο-
λές άνωθεν καταλαβαίνουµε ότι δεν έχουµε την µοίρα ας στα χέρια µας.. Εάν βά-
λεις και το εθνικό κουσούρι µας την διχόνοια, τότε είµαστε άξιοι της µοίρας µας.

Ο διάσηµος συγγραφέας συµπολίτης µας Καζαντζάκης, µας είπε µε πολύ 
σκέψη. ∆εν πιστεύω τίποτε, δεν φοβάµαι τίποτε, είµαι ελεύθερος. ∆εν µας εί-

πε όµως, σαν ελεύθερος άνθρωπος, το τι δέον γενέσθαι. 
Πολλοί διάσηµοι άνθρωποι ανά τον κόσµο το αποδέχο-
νται αυτό, αλλά ψάχνουν το τι δέον γενέσθαι. Αν ήταν τό-
σο εύκολο θα σας το αποκάλυπτα κι εγώ.

Η  κυβέρνηση κρύβεται στη σκιά της αντιπολί-
τευσης και αυτή στην σκιά της κυβέρνησης για 

το Σκοπιανό. Κανείς δεν έχει το θάρρος να πάρει την 
πρέπουσα απόφαση την αυτονόητη. Υπολογίζουν το 
πολιτικό όφελος και όχι την εθνική συµφορά. Αλίµο-
νο. Λείπουν οι γενναίοι.

Η κυβέρνηση στην προσπάθεια της να ισορροπή-
σει το εφικτό, οδηγείται σε χονδροειδή ψεύδη µε 

αποτέλεσµα να εκνευρίζει και να αγανακτεί τους πολίτες. Άλλο το επιθυµητό, άλλο 
το πραγµατοποιήσιµο. Με το ψεύδος, διαγράφεις και την όποια έντιµη πρόθεση.

Οι σηµερινές γεωστρατηγικές συγκυρίες, οι πιέσεις του ΝΑΤΟ και των 
δανειστών µας, αναγκάζουν τους πολιτικούς και τα κόµµατα, να δε-

χθούν σιωπηρά, τη λέξη Μακεδονία., σύνθετη ή όπως αλλιώς  στην ονοµα-
σία των Σκοπίων. Αυτό έρχεται σε αντίθεση και σε σύγκρουση µε την λαϊκή 
βούληση των Ελλήνων. Κανείς δεν µπορεί να προβλέψει την έκβαση. Πάντως  
δεν  θα είναι σίγουρα αίσια.

Όταν συγκρούονται το ανέφικτο µε το αναπόφευκτο, τότε έχουµε πόλεµο. 
Σήµερα αναπόφευκτο είναι η επεκτακτική πολιτική της Τουρκίας. Ανέφικτο 

είναι η διαχείριση του Σκοπιανού προβλήµατος. Μην ωθούµε τα πράγµατα στα 
άκρα, γιατί πόλεµος σηµαίνει θανάτους, αναπηρίες, πείνα, φρίκη, υποδούλωση 
κατ’ ελάχιστον οικονοµική. Πατριώτες είµαστε όλοι, σόφρωνες  όµως λίγοι. Εκ 
δύο κακών, το µη χείρων βέλτιστο.

Ποιος φανταζόταν ότι από κυβέρνηση αριστερών, οι οποίοι επί πενή-
ντα χρόνια καπέλωναν τις συνελεύσεις των πρωτοβάθµιων σωµατεί-

ων, να νοµοθετήσουν διάταξη που στην πράξη κάνει απαγορευτική την 
απεργία. Οι πατεράδες µας έζησαν παρόµοια συµβάντα στον εµφύλιο πόλε-
µο.  Η ιστορία είναι αληθινός δηµοδιδάσκαλος.

Η εκπαίδευση, δηλαδή η µάθηση, χρειάζεται χρήµατα. Αλλιώς οι δάσκα-
λοι το ρίχνουν στο µπλου τζιν,  στα µακριά µαλλιά, στα λαστιχένια παπού-

τσια, ή στο ρεγάλο.  Και οι δύο περιπτώσεις, είναι εις βάρος  της µάθησης. Μετά 
εµείς απορούµε. Βρε παιδί µου, εγώ σε έστειλα µοσχα-
ράκι να µάθεις και εσύ µου γύρισες βόδι. Γιατί. 

Αυτό που προσπαθούν οι κατασκευαστές των 
ροµπότ, είναι η µείωση του κόστους της παρα-

γωγής ενός προϊόντος. Αυτό που δεν υπολογίζουν 
είναι, η ανθρώπινη συναναστροφή. Εµείς οι άνθρω-
ποι δεν είµαστε παγερά αντικείµενα και ούτε ποτέ θα 
γίνουµε. Αισθανόµαστε τον συνάνθρωπο δίπλα µας, 
είτε µας ευχαριστεί, είτε µας δυσαρεστεί γιατί έτσι εί-
ναι στη φύση µας. Τι νόηµα έχει να πας σε ένα καφέ 
και να είσαι µόνος µε µια κρύα µηχανή. Καφέδες κά-
νεις και στο σπίτι σου, όπως σου αρέσει.

∆εν αµφισβητώ καθόλου την αγνή και την έντιµη πρόθεση των νέων 
µας, να βελτιώσουν την ζωή γενικώς όλων µας, από τις επικρατούσες 

αδικίες, είτε από την εκµετάλλευση των µαζών, είτε από ολοκληρωτικά καθε-
στώτα, είτε από την µισαλλοδοξία των θρησκειών. Στην πράξη αυτό είναι αδύ-
νατο γιατί προσκρούει, φρενάρει και εκφυλίζεται στην ανθρώπινη φύση. ∆εν 
µπορούµε να αποβάλουµε την απληστία, την εξουσιοµανία, τον φασισµό που 
γεννά, η ισχύς, η δύναµη. Η δηµοκρατία µε όλες τις αδυναµίες της, προσπαθεί 
να φέρει ισορροπία.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Μερικοί άνθρωποι καταλαβαί-
νουν µια έννοια από την πρώτη 

φορά. Κάποιοι µε την δεύτερη φορά, κά-
ποιοι µε την Τρίτη και  άλλοι καθόλου. Εί-
ναι θέµα βιολογικής ευφυΐας, πείρας, 
γνώσης και εκπαίδευσης. Εάν προσθέσε-
τε και την ισχυρογνωµοσύνη, λόγω εγω-
ισµού, τότε καλλίτερα σταµατήστε την 
κουβέντα και µιλήστε για ποδόσφαιρο.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Πλούσιος σε  εκδηλώσεις  και σε ειδήσεις ο Ιανουάριος. Μπορεί 
να κυριάρχησαν  οι πίτες, όµως  συνδυάστηκαν µε συνεστιάσεις  
και χοροεσπερίδες  που ακόµα και ο ∆ήµαρχος δυσκολεύτηκε 

να παραβρεθεί σε όλες. ∆υσκολία παρουσιάστηκε  και στην δηµοσιοποί-
ηση όλων των εκδηλώσεων  µε φωτογραφικό υλικό ακόµα και στο 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ, που ακόµα παρέχεται δωρεάν. 

ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ : Ανταποκρινόµενοι στο κά-
λεσµα του τµήµατος των Αθηνών του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Χορού (CID-UNESCO) και της Περιφέρειας Αττικής  την Κυρια-

κή 11 Φεβρουαρίου 2018 το µεσηµέρι, η χορευτική οµάδα της Ένω-
σης Ηπειρωτών Αχαρνών θα συµµετέχει στα αποκριάτικα δρώµενα 
απ’ όλη την Ελλάδα στο πεδίο του Άρεως.

ΚΑΛΕΣΜΑ: Ελάτε για να γιορτάσουµε όλοι µαζί τις Απόκριες και 
να ξεφύγουµε λίγο από την καθηµερινότητα που µας πνίγει. Η 
Θεατρική Ερασιτεχνική οµάδα ΑΡΧΕΛΑΟΥ σας περιµένει την Κυ-

ριακή 18 Φεβρουαρίου στις 8 µ.µ. στο θέατρο  ΑΡΧΕΛΑΟΥ, Θρακοµακε-
δόνων Αρχελάου & Σολωµού 2 Αχαρνές Αττικής και σας παρουσιάζει το 
έργο «ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΕΚΙΝΟ ΤΟ ΚΑΙΡΟ » σε κείµενα-ιδέα-Σκηνοθεσία Βί-
βιαν Βαλσάµη, Βοηθός  Σκηνοθετη Ιωάννης Βασιλικόπουλος, Μουσική 
Επιµέλεια - Βίντεο Slides,  Μιχαήλ Βάπτισµας, Επιµέλεια - Σκηνικά - Κου-
στούµια Βίβιαν Βαλσάµη, Παραγωγή Νίκος Σιδηρόπουλος.

Η Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών Καλεί τα µέλη της σε Γενική Απολο-
γιστική Συνέλευση  την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 ώρα 18.30, 
στη στέγη της λέσχης(οδός Εθνικής Αντιστάσεως 4), µε τα ακόλου-

θα θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέ-
λευση θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018,την ίδια 
ώρα ,στον ίδιο χώρο και µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης.

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018  πραγµατοποιήθηκαν στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών, τα εγκαίνια της έκ-
θεσης φωτογραφίας µε θέµα «ΞΩΚΛΗΣΙΑ».Στην έκθεση παρου-

σιάζονται εξήντα τέσσερις επιλεγµένες φωτογραφίες που προήλθαν µέ-
σα από µια φωτογραφική περιπλάνηση δεκαέξι φωτογράφων στα εξω-
κλήσια των Αχαρνών και της Πάρνηθας. Οι φωτογράφοι του τµήµατος 
φωτογραφίας της ∆Η.Κ.Ε.Α. αφιέρωσαν πολλές ώρες φωτογράφισης και 
αναζήτησης µε σκοπό να παρουσιάσει ο καθένας την δική του οπτική και 
εσωτερική προσέγγιση στα εξωκλήσια της περιοχής. ∆ιάρκεια: 9 Φεβρου-
αρίου έως 16 Φεβρουαρίου. Επιµέλεια: Γιώργος Συρσίρης

Την αναβολή των πλειστηριασµών στα Ειρηνοδικεία απο-
φάσισε η Ένωση συµβολαιογράφων, µέχρι τις 28 Φεβρου-
αρίου. Σύµφωνα µε το δελτίο τύπου της Ένωσης, δεν θα 

πραγµατοποιηθούν πλειστηριασµοί στις 7, 14 και 21 Φεβρουαρί-
ου, αν και µένει ανοιχτό το ενδεχόµενο, να δοθεί άδεια σε πλει-
στηριασµό σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η Ολυµπιάδα Θρακοµακεδόνων βραβεύτηκε από τον Υφυ-
πουργό Αθλητισµού, Γιώργο Βασιλειάδη για τη διάκριση της 
στο πρόσφατο Παγκόσµιο πρωτάθληµα…  sport24.gr
Οριο δύο µηνών έβαλε σε δήλωση του ο Υπουργός Εσω-
τερικών, Πάνος Σκουρλέτης, στους εκπροσώπους των Μέ-
σων ενηµέρωσης για τον νέο νόµο αναθεώρησης του Κα-

λικράτη και την απλή αναλογική κατά τη συµµετοχή του στο 9ο 
Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση 
στη ∆υτική Ελλάδα

Την ίδρυση,µετονοµασία, επέκταση και τροποποίηση τριών 
λεωφορειακών γραµµών που κάνουν δροµολόγια στις Αχαρ-
νές, ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ. Συγκεκριµένα, η γραµµή 712 Αχαρ-

ναί Εργ. Πολ/κίες – Ά. Λιόσια µετονοµάζεται σε 712 Αχαρναί Εργ. 
Πολ/κίες – Ά. Λιόσια (Πανόραµα) και τροποποιείται η διαδροµή της. 
Μετονοµάζεται η λεωφορειακή γραµµή 725 Αχαρναί – Θρακοµακε-
δόνες σε 725 Αχαρναί (Μεσονύχι) – Θρακοµακεδόνες (πλ. Αριστο-
τέλους) και επεκτείνεται ώστε να συνδέεται η περιοχή του Μεσονυ-
χίου µε τους Θρακοµακεδόνες. Ιδρύεται η γραµµή 726 Αχαρναί (Με-
σονύχι) – Θρακοµακεδόνες (Βουνό). Επίσης, τροποποιείται η λεω-
φορειακή γραµµή 024 Αγ. Ανάργυροι – Στ. Κάτω Πατήσια.

Πλήρης ηµερών εκοιµήθη την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 
2018, σε ηλικία 96 ετών, η Ολυµπία ∆ικαιάκου, µητέρα του 
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πε-

τρουπόλεως κκ. Αθηναγόρου.Την µητέρα τους διακόνησαν στα 
δύσκολα χρόνια του βαθέως γήρατός της και τα τρία της τέκνα, ο 
Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας και τα αδέλφια του Νικόλα-
ος και Πόπη. Ο κ. Αθηναγόρας, µε ανθρώπινη οδύνη αλλά και 
αναστάσιµη ελπίδα, παρακαλεί τον πιστό λαό να προσεύχεται 
υπέρ αναπαύσεως της µητέρας του. Η εξόδιος ακολουθία τελέ-
στηκε το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018, στον Ι.Ν. Κοιµήσεως Θε-
οτόκου Πετρουπόλεως ενώ η ταφή πραγµατοποιήθηκε στο Κοι-
µητήριο Πετρουπόλεως.

Οι ∆ήµοι-οικισµοί Αττικής και Θεσσαλονίκης που θα σηµειω-
θεί αύξηση αντικειµενικών αξιών, των κατώτατων τιµών ζώ-
νης είναι: Αθήνα, Ανατολική και ∆υτική Αττική: Αγ. Βαρβάρα, 

Αιγάλεω, Ιλιον, Καµατερό, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι, Πετρούπο-
λη, Ταύρος, Χαϊδάρι, Αρτέµιδα, Αυλώνας, Αχαρνές, Βαρνάβας, 

Γραµµατικό, Κάλαµος, Κιούρκα, Θορικό, Καπανδρίτι, Λαυρεωτική, 
Μαλακάσα, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Σκάλα Ωρωπού, Πολυδένδρι, 
Συκάµινο Ωρωπού, Ανω Λιόσια, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Ερυθρές, 
Ζεφύρι, Μαγούλα, Μάνδρα, Μέγαρα, Κινέτα, Πάχη Μεγάρων, Νέα 
Πέραµος, Οινόη, Φυλή.

Την ανεξαρτητοποίησή τους από την παράταξη ∆ΥΝΑΜΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του ∆ηµήτρη Μπουραϊµη δηλώνουν, µε 
έγγραφό τους προς την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβου-

λίου Ζωή Αρβανιτάκη, 3 ∆ηµοτικοί και 2 Τοπικοί Σύµβουλοι. 
Πρόκειται για τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Κώστα Σκαµαντζού-
ρα, Θεοδόση ∆ρόλια και ∆ηµήτρη Πουλιάση και τους Τοπικούς 
Αλέξανδρο Ιακωβίδη και Κώστα Μπίµπιζα

Ψηφοφορία στις 4 Μαρτίου 2018 για την εκλογή των 2.000 
συνέδρων που θα συµµετέχουν στο ιδρυτικό συνέδριο του 
Κινήµατος Αλλαγής, αποφάσισε σύµφωνα µε εγκύκλιο της, 

η Ανεξάρτητη Επιτροπή ∆ιαδικασιών και ∆εοντολογίας. Σύµφωνα 
µε την σχετική εγκύκλιο δικαίωµα ψήφου έχουν όσοι ενεγράφησαν 
ως µέλη του νέου φορέα στον 1ο γύρο των εσωκοµµατικών εκλο-
γών τον περασµένη Νοέµβρη αλλά και όσοι εγγραφούν ηλεκτρονι-
κά εως τα µεσάνυχτα της 22ας Φεβρουαρίου. 

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 11.00 πµ στο Αρχελάου Θέ-
ατρο Θρακοµακεδόνων (Τέρµα Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 
και Κατάρα 2). Την συνάντηση πραγµατοποιεί η εφηµερί-

δα  ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ Θρακοµακεδόνων, Βαρυµπόµπης Πανοράµα-
τος Αχαρνών , µετά από αίτηµα των κατοίκων της ευρύτερης πε-
ριοχής λόγω των αυξανόµενων παράνοµων κρουσµάτων βίας 
και διαρρήξεων !!

Επίθεση από συµµορία Τσιγγάνων δέχθηκε αστυνοµικός µε 
πολιτικά στο Μενίδι το µεσηµέρι της Πέµπτης 8 Φεβρουαρίου. 
Οι δράστες απέσπασαν αντικείµενα που είχε µαζί του αλλά και 

το υπηρεσιακό του όπλο και τράπηκαν σε φυγή. Μετά από επιχείρη-
ση της αστυνοµίας συνελήφθησαν οι δράστες και το όπλο που είχαν 
αποσπάσει από τον αστυνοµικό όπως και τα υπόλοιπα κλοπιµαία.

Σε κλίµα βαθειάς συγκίνησης αποχαιρέτισε τον Σύλλογο 
Κρητών Αχαρνών ο επί 26 συναπτά έτη Πρόεδρος Μανώ-
λης Μανιδάκης ο οποίος και θα ανακηρυχτεί Επίτιµος. Ο Μα-

νόλης Μανιδάκης την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου κατά την εκλογοα-
πολογιστική συνέλευση του Συλλόγου έκανε τον δικό του απολο-
γισµό για την πολυετή πετυχηµένη θητεία του. Την  Κυριακή  11 Φε-
βρουαρίου διεξάγονται  εκλογές για την ανάδειξη του νέου ∆.Σ.  

Με αφορµή τη νέα παραλίγο τραγωδία µε αδέσποτη σφαίρα 
που πέρασε ξυστά από 6χρονη µαθήτρια,η  ΑχαρΝΕΩΝ ΕΛ-
ΠΙ∆Α και ο επικεφαλής της, Σπύρος Βρεττός ζητούν άµεσα 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εγκληµατικότητα, 
ώστε όλοι οι υπεύθυνοι να δώσουν οριστική λύση στο πρόβληµα... 
εδώ και τώρα.  
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Θεόφιλος  Αφουξενίδης : Ασυµβίβαστος και µαχητικός  
εντός του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε  ανακοινώσεις και το-
ποθετήσεις ουσίας.

Θεόφιλος Αφουξενίδης :  Πάντα παρών στις εκδηλώσεις της 
Ευξείνου Λέσχης  Ποντίων Αχαρνών και Αττικής « Ο Καπε-
τάν Ευκλείδης».

Θεόφιλος  Αφουξενίδης :  Σε Κυριακάτικη  παρουσία µε στε-
λέχη του, στην Κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου.

Θεόφιλος Αφουξενίδης :  Κοντά στους εθελοντές της Πολι-
τικής Προστασίας  του Ολυµπιακού Χωριού, το καµάρι της 
Ολυµπιάδας του 2004.

Θεόφιλος Αφουξενίδης :  Στην εκδήλωση κοπής πίτας του 
Συλλόγου Κρητών Αχαρνών.

Θεόφιλος Αφουξενίδης :  Στήριξη στον Όµιλο  Φίλων ∆ηµοτι-
κής Πινακοθήκης  «Χρήστος Τσεβάς» για το χθες,  το σήµερα και 
το αύριο  στην ιστορική κληρονοµιά της πόλης µας.

Τ α σύγχρονα κοινωνικά και αναπτυξιακά προβλήµατα είναι σύνθετα και 
πολύπλοκα. Η λύση τους προϋποθέτει όχι µόνο εξειδικευµένες γνώ-
σεις, αλλά και ευρύτατη και συστηµατική συνεργασία µεταξύ όσο γίνε-

ται περισσότερων κοινωνικών φορέων και ενεργών πολιτών. Όλοι µπορούν 
να συνεισφέρουν σε ιδέες και προτάσεις που θα κάνουν τη λύση πιο απλή και 

πιο αποδοτική. Ο Θεόφιλος Αφουξενίδης, συνδυάζοντας την σεµνότητα της 
γνώσης µε την πρακτική  εµπειρία έχει καθηµερινές επαφές µε ένα πλήθος κοι-
νωνικών οµάδων όπου µελετά, ακούει, προτείνει, καταγράφει. Εξελίσσεται 
ταχύτατα σε κεντρικό πόλο έλξης όσων αγαπούν την πόλη τους και πιστεύ-
ουν στις τοπικές δυνατότητες κοινωνικής βελτίωσης.

19ο  χιλ. Λεωφ.  Πάρνηθος – Αχαρνές «Ο  Λιαµπόβας»
Η Ταβέρνα
«ο Λιαµπόβας» είναι  η 
καλύτερη επιλογή για 
Ελληνική Κουζίνα  και  
ψητά της ώρας στην 
Πάρνηθα. Φηµίζεται για 
το καλό ψήσιµο,
τα φρέσκα και ντόπια 
κρέατα και την ποιότητα 
των ελληνικών γεύσεων 
που προσφέρει. 

Ανοιχτά 12:00 µ.µ. - 12:00 π.µ.• Εξοχικό Κέντρο «Ο Λιαµπόβας» - 19ο Λεωφ. Πάρνηθας -  Αχαρνές • Τηλ. Κρατήσεων :  210 2465555  και  6940 601073

Οι αίθουσες µας
διατίθενται για όλες
τις εκδηλώσεις σας,

Βαφτίσια,
αρραβώνες, Γάµοι,

Χοροεσπερίδες.

ΕΞΟΧΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ 
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Τι είναι η ζωή;
Ένα ερώτηµα µε πολλές απαντήσεις….
Ο αείροος (ο διαρκώς ρέων) χρόνος κι 
αυτές τις εορτές µας πέρασε στην απένα-
ντι όχθη του  ποταµού, στον «Απέκεινα» 
του χρόνου, οπότε τίποτα δεν θα είναι το 
ίδιο µε το πριν.

Μέσα στον καταιγισµό των εικόνων, 
των φώτων και των ισχυρών εντυπώσεων 
στοχαστήκαµε  πάλι τα υπαρξιακά µας προ-
βλήµατα και µεταξύ αυτών τι είναι η «ζωή», 
αυτό το αγωνιώδες, αλλά και προσφιλές 
θέµα για τον άνθρωπο.

Λεξικογραφικά, ζωή είναι το άπειρων 
ελάχιστον διάστηµα του άναρχου και ατε-
λεύτητου χρόνο, που διανύει ο άνθρωπος 
πάνω στη γη, από την γέννηση του έως τον 
φυσιολογικό θάνατο του. 

Κατά τον ιεράρχη, Μέγα Βασίλειο,   «πο-
ταµός η ζωή, ο οποίος ρέει ορµητικός αλ-
λού  και αλλού χωρίς να ακούγεται, όλος 
δε ο ποταµός εκβάλλει εις την θάλασσα του 
θανάτου».

Κατά τον Αδ. Κοραή «… η ζωή είναι πο-
τήριον συγκερασµένο από λυπηρά και χαρ-
µόσυνα, έργο θεία πρόνοιας, δια να µην 
επέλθει ο κορεσµός και η αηδία από το µέ-
λι των χαρµόσυνων, µηδέ η αγανάκτησις 
από την πικρίας των λυπηρών».

Ο ποιητής  Λαµαρείνος αναφέρει ότι « 
το µεγαλείο µιας ζωής δεν µετριέται µε το 
µήκος της, αλλά µε το περιεχόµενό της».

Ο δε Ντισραέλι αποφαίνεται ότι «η ζωή 
είναι πολύ σύντοµη για να είναι µικρή». 
Προς απογοήτευση εκείνων που σπατα-
λούν και καταξοδεύουν την ζωή και δικαι-
ολογούνται ότι είναι µικρή.

Παραστατικότερη η ζωή µας είναι ένα 
βαγόνι στο τραίνο του φυσικού χρόνου, της 
ιστορίας και του «σύµπαντος κόσµου» που 
οδεύει στην αιωνιότητα.

Σε αυτό το βαγόνι πραγµατοποιείται το 
«ταξίδι µας στον χρόνο». Όταν γεννιόµαστε 
επιβιβαζόµαστε στο τραίνο. 

Εκεί συναντάµε ανθρώπους µε τους 

οποίους πιστεύουµε ότι, θα µα συνοδεύουν 
σ’ όλη µας την διάρκεια του ταξιδιού µας, 
είναι οι γονείς µας. ∆υστυχώς όµως αποβι-
βάζονται  σε κάποια στάση και µας αφήνουν 
να συνεχίσουµε µόνοι µας χωρίς την φυσι-
κή τους παρουσία παρά µόνον µε την ανά-
µνηση τους, η οποία  σηµειωτέον δεν σβή-
νει ποτέ από το νου.

Ωστόσο άλλα πρόσωπα επιβιβάζονται 
που θα αποδειχθούν πολύ σηµαντικά για 
µας. Είναι οι άνθρωποι που αγαπάµε, σύζυ-
γοι, τέκνα και φίλοι.

Ακόµα πολλοί ανεβοκατεβαίνουν και 
δεν τους αντιλαµβανόµαστε. Είναι αναρίθ-
µητο το πλήθος των ανθρώπων που προ-
σπερνάµε αδιάφορα στην καθηµερινότητα.

Κάποιοι από αυτούς µε την χριστιανική 
θεώρηση της ζωής και της συνείδησης της 
προσωρινότητας της, βλέπουν το ταξίδι σαν 
περίπατο. 

Κάποιοι  βρίσκουν στο ταξίδι, µόνον  
λύπη, είναι οι θλιβόµενοι και κακοχούµε-
νοι. Άλλοι άνθρωποι της διακονίας και της 
θυσίας, προσφέρονται να βοηθήσουν αυ-
τούς που έχουν ανάγκη.

Η ζωή είναι ένα ταξίδι γεµάτο ελπίδες 
και απογοητεύσεις, συναντήσεις και αποχαι-
ρετισµούς, είναι ισολογισµός µε άπειρα 
στοιχεία στο ενεργητικό και το παθητικό 
του, αλλά σίγουρα είναι ταξίδι χωρίς επι-
στροφή.

Το µυστήριο του ταξιδίου είναι ότι δεν 
ξέρουµε πότε θα αποβιβαστούµε οριστικά 
εµείς του τραίνου και οι συνταξιδιώτες µας, 
διότι ο χορηγός και ρυθµιστής της ζωής εί-
ναι ο Θεός. 

Ο χωρισµός µε τους συνταξιδιώτες οδυ-
νηρός, αλλά όχι απελπιστικός, έχοντας την 
βεβαιότητα ότι, θα συναντηθούµε κάποτε 
και πάλι στο σταθµό της αιωνιότητας.

Ας αξιοποιήσουµε τον χρόνο του ταξι-
διού µας αφήνοντας στο θεό και τους αν-
θρώπους, αγαθές  µνήµες και ελπίδες.

Η Πλαστική σακούλα είναι µόνο η αφορµή, 
για να βελτιώσουµε την Ποιότητα Ζωής µας. [2ο]
Η πλαστική σακούλα που αντί να ανακυκλώνεται από 
τους ανθρώπους, βρίσκεται πεταµένη παντού, στις θά-
λασσές µας, στα χωράφια, στα ρέµατα, στα ποτάµια, 
στους δρόµους, όπου µπορεί και να έχει ζωή διάρκει-
ας 100 ετών. Εκατοµµύρια τόνοι πλαστικές σακούλες 
καταλήγουν στις θάλασσες, κάθε χρόνο.

Το πλαστικό σιγά - σιγά µετατρέπεται σε πολύ µι-
κρά κοµµάτια, που εµείς δεν τα παρατηρούµε καν, έτσι 
τρώγεται από τα άλλα ζώα στη φύση, όπου πετιέται. 
Με τον τρόπο αυτό εισχωρεί στην τροφική αλυσίδα. 
Στην θάλασσα είτε τρώγεται και αρρωσταίνουν τα ζώα 
που το τρώνε, είτε παγιδεύονται µέσα τους κι έτσι τελι-
κά πάλι πεθαίνουν, όπως έχει παρατηρηθεί σε αριθµό 
267 θαλάσσιων ειδών. Αντίστοιχη κατάληξη έχουν και 
τα πουλιά που πετάνε πάνω από το υγρό στοιχείο, ψά-
χνοντας για τροφή.

Η ευρωπαϊκή επιτροπή αποφάσισε να θεσπιστεί νό-
µος, ώστε κάθε χώρα να εφαρµόσει κάποιες στρατηγι-
κές, ανάλογα µε την κουλτούρα και την νοοτροπία που 
επικρατεί.

Στην Ιρλανδία, µπήκε κατευθείαν φόρος στην πλα-
στική σακούλα και τα χρήµατα αυτά χρησιµοποιήθη-
καν για την περιβαλλοντική έρευνα καθώς και για υπο-
δοµές, στο Λουξεµβούργο, διανεµήθηκαν τσάντες 
πολλαπλών χρήσεων µε την προοπτική αυτές οι τσά-
ντες να αντικατασταθούν από τα µαγαζιά, για κάθε πε-
λάτη, µόλις φθαρούν.

Στην Ελλάδα, µπήκε το πρόστιµο, χωρίς, αρχικά 
τουλάχιστον, να έχουν προµηθευτεί όλα τα µαγαζιά 
τσάντες πολλαπλών χρήσεων, ώστε ο πελάτης να έχει 
την επιλογή, αντί του προστίµου, της αγοράς της τσά-
ντας πολλαπλών χρήσεων. Επιπλέον στο super 
market κάποια τρόφιµα, τα τοποθετούν οι ίδιοι οι πω-
λητές σε πλαστικές τσάντες, εκτός αν επιµείνεις να το-
ποθετηθούν σε χαρτοσακούλα ή ως έχουν, για παρά-

δειγµα µόνο στο δίχτυ τους οι  πατάτες, που όµως κά-
ποιοι ενηµερώνουν, ότι δεν επιτρέπεται γιατί λερώνει 
το ταµείο το χώµα που είναι µέσα, οπότε εκεί πρέπει 
πάλι να επιµείνεις και να πάρεις την ευθύνη πάνω σου. 

Τι γίνεται τώρα στις λαϊκές αγορές και στα περίπτε-
ρα. Σύµφωνα µε την νοµοθεσία, όπως ενηµερώνει το 
φυλλάδιο της ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεµπορί-
ου Καταναλωτικών Αγαθών), εξαιρούνται από την επι-
βολή τέλους, οι έµποροι περιπτέρων και του υπαίθρι-
ου εµπορίου. 

 Όταν θα πάει κάποιος σε περίπτερο ή σε κατάστη-
µα, που εξαιρείται από την νοµοθεσία για το πρόστιµο, 
θα πάνε να του δώσουν πλαστική σακούλα και αν τους 
πει ότι δεν θέλει, απαντούν, ότι δεν έχει πρόστιµο. Επα-
ναλαµβάνεται η ίδια στιχοµυθία, σαν να είναι συνεν-
νοηµένοι. 

Κάποιοι δυστυχώς αντιλαµβάνονται το µέτρο αυτό, 
σαν ένα ακόµα εµπόδιο στην οµαλή ροή της καθηµε-
ρινότητά µας, το οποίο πρέπει κάπως να παρακαµφθεί, 
ψάχνουµε να βρουν το «παραθυράκι» αντί να το ανα-
γνωρίσουν σαν ένα βήµα απαραίτητο για να βελτιώ-
σουµε την ζωής µας. Αυτό συµβαίνει, γιατί απλά, αυ-
τή η στρατηγική από µόνη της είναι ανεπαρκής, χωρίς 
την κατάλληλη εκπαίδευση και χωρίς προσφορά 
εναλλακτικών λύσεων που θα αντικαταστήσουν την 
πλαστική σακούλα οπουδήποτε χρησιµοποιείται, από 
την µεταφορά τροφίµων έως και την µεταφορά σκου-
πιδιών στους κάδους. Για να µην φτάσει ο κόσµος να 
«αγοράζει» τις σακούλες από τα σούπερ µάρκετ, που 
ήδη γίνεται ή απλά να της παίρνει από το οπωροπω-
λείο, όπου έτσι κι αλλιώς διατίθενται δωρεάν.

Σηµ. Αχαρναϊκής:  Εκ παραδροµής στο πε-
ρασµένο φύλλο, το αντίστοιχο άρθρο, κατα-

χωρήθηκε σε άλλη  αρθογράφο µας. Ευχαρι-
στούµε  και τις δύο για την  κατανόηση.

Η  «Ποιότητα Ζωής», 
στην ζωή µας!

 Από την Λίνα Παρασκευοπούλου: Περιβαλλοντικός ψυχολόγος MSc - 
µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΟΥ 

Αν οι Έλληνες αποκτήσουν
µόρφωση και ενότητα...
∆ιάβαζα πριν από λίγες ηµέρες, στον τύπο, ότι η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα www.kathimerinotita.gov.gr, 
µέσω της οποίας οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να 
καταθέτουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν καθη-
µερινά στις σχέσεις τους µε τους δηµόσιους φορείς 
έχει να διαχειριστεί 8 χιλιάδες υποθέσεις.

Αριθµός που δείχνει το µέγεθος του προβλήµα-
τος και καταδεικνύει την ανάγκη να απλουστευθούν 
οι διαδικασίες για την εξυπηρέτηση του κοινού. 

Ακόµη και σήµερα-παρά την πρόοδο της τεχνο-
λογίας-οι σχέσεις κοινού και δηµοσίων υπηρεσιών 
περνάνε από σκαµπανεβάσµατα και φανερώνουν την 
αδυναµία λειτουργίας ενός τυποποιηµένου κι απλού 
συστήµατος.

Από την άλλη η αδυναµία µας να συνεννοηθού-
µε µεταξύ µας και να βρούµε τη λύση σε απλά θέµα-
τα µου θυµίζει την φράση του Ουίνστον Τσώρτσιλ: 
«Αν οι Έλληνες αποκτήσουν µόρφωση και ενότητα, 
αλίµονο µας»!

Μακάρι κάποτε να συµβεί.

Πῶς λέγεται αὐτός πού στό πρῶτο συλλαλητήριο 
500 χιλιάδων κανονικῶν ἀνθρώπων (καί ὄχι κομμα-
τικῶν) ἀπαγόρευσε στά ΜΜΕ (καί δή στά δημόσια) 
νά τό καλύψουν;
Πῶς λέγεται αὐτός πού πρίν ἀκόμα γίνει τό συλλα-
λητήριο στήν Ἀθήνα δήλωνε ὅτι ἀσχέτως ἀποτελέ-
σματος καί κόσμου αὐτός θά παραμείνει στήν γραμ-
μή του γιά σύνθετη ὀνομασία ἤ καί χειρότερα;
Πῶς λέγεται αὐτός ποῦ τρομοκρατεῖ ὁμιλητές σέ 
συλλαλητήριο ποῦ ἀποδοκιμάζει;
Πῶς λέγεται αὐτός πού ἐπιτίθεται στό ἦθος (καί ὄχι 
στά ἐπιχειρήματα) μεγάλων προσωπικοτήτων τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ ἐπειδή στό συλλαλητήριο εἶπαν πράγ-
ματα ποῦ δέν τοῦ ἄρεσαν;
Πῶς λέγεται αὐτός πού βαφτίζει τούς ἁπλούς πολί-
τες πατριδοκάπηλους, πολεμοκάπηλους, φασίστες 
καί χειρότερα;
Πῶς λέγεται αὐτός πού κάνει ἀντικινητοποίηση καί 
διοργανώνει γελοῖα ἀντισυλλαλητήρια ἐνάντια 
στούς πολίτες καί τά συμφέροντα τῆς χώρας; Πῶς 
λέγεται αὐτός ποῦ ἀρνεῖται τήν ἐπιτυχία τοῦ μεγα-
λύτερου συλλαλητηρίου τά τελευταῖα 30 χρόνια στή 
χώρα;
Πῶς λέγεται αὐτός πού λοιδορεῖ 1,5 ἑκατομμύριο 
πολιτῶν πού συμμετεῖχαν ἐλεύθερα καί ἀκομμάτι-
στα γιά τό καλό της Ἑλλάδας;
Πῶς λέγεται αὐτός πού ἀδυνατεῖ νά διαπραγματευ-

θεῖ περήφανα γιά τό συμφέρον τῆς χώρας καί ἀνα-
γκάζονται νά ἀναλάβουν τό ἱστορικό ἔργο οἱ πολῖτες;
Πῶς λέγεται αὐτός ποῦ ἐπιστρατεύει τήν ἀστυνομία 
γιά νά λέει τά ψέματά του γιά τόν ἀριθμό τῶν διαδη-
λωτῶν;
Πῶς λέγεται αὐτός πού μετά τόν τεράστιο ξεσηκω-
μό τοῦ συλλαλητηρίου λέει ὅτι οἱ Ἕλληνες ἔμειναν 
στά σπίτια τους καί ἄρα θά συνεχίσει νά βγάζει στό 
σφυρί τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας;
Πῶς λέγεται αὐτός πού παίρνει νομιμοποίηση ἀπό 
τό περιθώριο καί ἀπό τό τίποτα;
Πῶς λέγεται αὐτός πού εἶχε στό συρτάρι του ἕνα 
σκάνδαλο ἤ ὑποτιθέμενο σκάνδαλο καί τό κρατοῦ-
σε ἐκεῖ γιά νά τό χρησιμοποιήσει ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα 
καί πρός μικροπολιτικό του ὄφελος;
Πῶς λέγεται αὐτός ποῦ χρησιμοποιεῖ ἐν τέλει τό 
σκάνδαλο γιά νά τραβήξει τήν προσοχή τοῦ κόσμου 
ἀπό ἕνα μεῖζον ἐθνικό θέμα;
Πῶς λέγεται αὐτός πού δέν λογοδοτεῖ σέ κανέναν, 
δέν ἔχει ἴχνος ντροπῆς καί εὐθιξίας καί δέν καταλα-
βαίνει ἀπό καμμία δημοκρατική διαδικασία καί ἔκ-
φραση;
Ἀλήθεια, πῶς λέγεται αὐτός ποῦ ξεπουλάει τή Μα-
κεδονία;
Σ.Σ. Αὐτή τήν φορά ἀντί γιά ἄρθρο μας, διαλέξαμε 
μιά πολύ ὡραῖα ἀνάρτηση τοῦ Σταύρου Καλεντερί-
δη στό infognomonpolitics. 

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Πῶς λέγεται αὐτός;

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων

στην Περιφέρεια Αττικής.
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Μαζί µε δεκάδες φίλους συνδηµότες παρευρέθηκαν στο Σύνταγµα για να διαδηλώσουν…

O Σπύρος Βρεττός και η «ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα»
ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: EΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: «ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙ∆Α»

Με απόλυτη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η 
εξόρµηση των µελών και των φίλων της 
ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα, στο συλλαλητήριο της 

Αθήνας. ∆εκάδες δηµότες της πόλης Αχαρνών είχαν 
την ευκαιρία να δώσουν δυναµικό παρόν στην Πλατεία 
Συντάγµατος µετά την πρωτοβουλία της ΑχαρΝΕΩΝ 
Ελπίδα για ναύλωση λεωφορείων χωρίς καµία οικονο-
µική επιβάρυνση για τους συµµετέχοντες, κάτι που εί-
χε ανακοινωθεί από τον επικεφαλή της παράταξης, 
Σπύρο Βρεττό. 

Αρκετές ηµέρες πριν ο γνωστός καθηγητής ζήτησε 
από τον κόσµο να στηρίξει το συλλαλητήριο τονίζοντας 
ότι το όνοµα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ είναι αδιαπραγµάτευτο κα-
θώς ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Σπύρος Βρεττός κατά τη δι-
άρκεια του συλλαλητηρίου προσεκλήθη στην εξέδρα 
όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις µε τον 
µεγάλο ΜΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ.

Σε δηλώσεις του ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών 
ανέφερε µεταξύ άλλων: «Ο κόσµος µίλησε, η τοπική 
αυτοδιοίκηση σύσσωµη ήταν στο Σύνταγµα, ας το λά-
βουν υπόψη τους οι διαπραγµατευτές. ∆εν µπορεί εις 
γνώση µας να γίνει παραχάραξη της ιστορίας για να 
εξυπηρετηθούν µικροπολιτικά ή γεωπολιτικά συµφέ-
ροντα» ενώ στον προσωπικό του λογαριασµό στο 
facebook πρόσθεσε: «Η καρδιά όλων των Ελλήνων 
χτύπησε σήµερα δυνατά στο κέντρο της Αθήνας..... Σή-
µερα αισθάνθηκα για µία άλλη φορά πολύ περήφανος 

που είµαι Έλληνας!  Συγχαρητήρια σε όλες τις φίλες και 
τους φίλους συνδηµότες που συµµετείχαν στο συλλα-
λητήριο!»

Ακόµη δε ξέχασε να ευχαριστήσει τα µέλη της 
«ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα» για τη στήριξή τους αλλά και τον 
απλό κόσµο που άφησαν πίσω κοµµατικές πεποιθήσεις 
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και έγιναν µαζί µία γροθιά 
για αυτόν τον εθνικό σκοπό.

Με την ελπίδα ότι αυτό το τόσο σηµαντικό Εθνικό 
Ζήτηµα θα έχει αίσιο τέλος, ο υποψήφιος ∆ήµαρχος, 
Σπύρος Βρεττός, συνεχίζει την περιοδεία του στις Αχαρ-
νές µε σκοπό να συνοµιλήσει µε τους κατοίκους της πό-
λης για ένα θέµα το οποίο έχει λάβει ανατριχιαστικές δι-
αστάσεις στην περιοχή, την εγκληµατικότητα.

Το πανώ της «ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα», στο Σύνταγµα

Καθ’οδόν προς την πλατεία Συντάγµατος.

Ο Σπ. Βρεττός  µε στελέχη της παράταξης του µπροστά 

από το πάνω και µε φόντο  την Βουλή.

Μαχητικοί και µε σεβασµό στην οµιλία 

του κεντρικού οµιλητή Μίκη Θεοδωράκη. 

Με τον Περιφερειάρχη Μακεδονίας, Απόστολο 

Τζιτζικώστα και τον ∆ήµαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού.
Ο Σπύρος Βρεττός δίνει συνέντευξη

στον τηλεοπτικό σταθµό  ALPHA.

Η «ΑχαρΝέων Ελπίδα»,  µε δηµότες

των Αχαρνών στο συλλαλητήριο. 

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» τον Σπύρο Βρεττό λίγο 

πριν συνοµιλήσει µε τον Μίκη Θεοδωράκη. Στο πλάνο 

διακρίνεται ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γιώργος Πατούλης.

Αγωνιστική ατµόσφαιρα  εντός

του Λεωφορείου προς το Σύνταγµα.
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Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων
Πάνω από 50 χρόνια µαζί µας...

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

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

Ενεργός ∆ηµότης και το 2018 µε 
πληθωρική παρουσία ο Γιάννης Μίχας  
Οι εκδηλώσεις  κοπής   βασιλόπιτας, του κάθε φο-
ρέα,  στην αρχή κάθε χρόνου είναι µια ευκαιρία 
όχι µόνο για να ανταλλάξουµε ευχές αλλά και για 
να ανταµώσουµε µε φορείς και να συζητήσουµε 
…  Τα  θέλω ….τα  πρέπει ….. τα  προβλήµα-
τα…..!!! 

Παρατηρήσαµε ότι  στο  προτέρηµα αυτό,  υπε-
ρέχει  τα τρία τελευταία  χρό-
νια  της οικονοµικής κρίσης, 
αλλά και της κρίσης αξιών  
και  θεσµών, ο  γνωστός σε 
όλους µας, ο συµπολίτης µας 
, ο πρώην δηµοτικός σύµ-
βουλος  Γιάννης Μίχας, ο 
οποίος  τόλµησε και ανεξαρ-
τητοποιήθηκε  πριν την λήξη 
της ∆ηµαρχιακής θητείας του 
πρώην ∆ηµάρχου Σωτήρη 
Ντούρου, για να ενταχθεί στη 
συνέχεια στην Νέα δηµοτική 
παράταξη «ΑχαρΝέων Ελπίδα» του Σπύρου Βρετ-
τού. 

Ε,  λοιπόν ο Γιάννης Μίχας παραβρέθηκε  φέτος, 
σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις κοπής πίτας των φο-
ρέων της πόλης µας µέχρι σήµερα. Ξεκινώντας από 
την Αντικαρκινική,  Ευκλείδη, ΙΛΕΑ, Τριτέκνων, 
Ένωση Γονέων, Κρητών,  Αχαρνείς  Μπάσκετ, Οµί-
λου Πινακοθήκης, κλπ. µετέφερε την αισιοδοξία  
της συµµετοχής  και της ενότητας σε κοινούς αγώ-
νες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που µα-
στίζουν την πόλη µας. Από µας η ευχή :  Γιάννη συ-
νέχισε , προχώρα!!!

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Νιώρας Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος στήλης

email: nioras.kng@gmail.com

Κινητo: 6983 522407

Γιαννέλης  Πέτρος
Αρθρογράφος
ONELIFE Independent Marketing Associate

OneAcademy member

email: pg.pdpnet@gmail.com 
Kινητό: 6948 501189

Τι είναι τα ψηφιακά νοµίσµατα και γιατί ήρθαν στη ζωή µας 

Α υτό που δεν έχουµε πει, είναι το που µπορούµε να τα χρη-
σιµοποιούµε και για ποιο λόγο να το κάνουµε. Πριν πού-
µε γι αυτό, θα πρέπει να δούµε ποια είδη ψηφιακών νοµι-

σµάτων υπάρχουν. Είναι τα αποκεντρωµένης εξόρυξης και τα κε-
ντρικής διαχείρισης. Με τον όρο εξόρυξη εννοούµε την δηµιουρ-
γία του ψηφιακού νοµίσµατος. Τα αποκεντρωµένης εξόρυξης είναι 
τα νοµίσµατα τα οποία µπορεί να τα δηµιουργήσει ο καθένας έχο-
ντας τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό και µε ότι κινδύνους αυτό 
µπορεί να έχει (βλάβη, hacking κλοπή, κτλ). Τα κεντρικής διαχείρι-
σης είναι τα νοµίσµατα που δηµιουργούνται κεντρικά από µία εται-
ρεία και φυσικά µας δίνουν µεγαλύτερη ασφάλεια. Μπορούµε να 
τα παροµοιάσουµε µε τα χρήµατα που έχουµε σε κάποιον λογα-
ριασµό στην τράπεζα και σε κάθε περίπτωση είναι ασφαλή. Αρά αυ-
τό που µας δίνει µεγαλύτερη ασφάλεια είναι να έχουµε στην κατο-
χή µας κρυπτονοµίσµατα κεντρικής διαχείρισης.

 Γιατί όµως να χρησιµοποιούµε τα κρυπτονοµίσµατα έναντι των 
συµβατικών χρηµάτων? Η απάντηση είναι πολύπλευρη αλλά ένας βα-
σικός λόγος είναι ότι δεν πληθωρίζονται οπότε δεν χάνουν την αξία 
τους εξαιτίας του πληθωρισµού και από την άλλη µπορούν να δηµι-
ουργήσουν υπεραξία στα χρήµατα µας µε δυνατότητα ρευστοποίησης. 
Άµεση συνέπεια της υπεραξίας είναι η αύξηση της αγοραστικής µας 
ισχύς καθότι µπορούµε να κάνουµε αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών 
πληρώνοντας µε ψηφιακά νοµίσµατα. Όταν λοιπόν ένα κρυπτονόµι-

σµα µας έχει κοστίσει 1€ και µετά από κάποιο καιρό η τιµή του φτάσει 
στα 10€, όταν θελήσουµε να κάνουµε µια αγορά ενός προϊόντος, θα 
«ανταλλάξουµε» το κάθε νόµισµα µας µε 10€. Άρα στην ουσία είναι 
σαν να πουλάµε 10€ αυτό που «αγοράσαµε» µε 1€. Εκµεταλλευόµε-
νοι την αύξηση της τιµής του νοµίσµατος, πολλαπλασιάζουµε την αγο-
ραστική µας ισχύ και οι αγορές µας κοστίζουν πολύ φτηνότερα. 

Που µπορούµε όµως να βρούµε ποιες επιχειρήσεις δέχονται ψη-
φιακά νοµίσµατα και ποια? Συνήθως οι εταιρείες που τα δέχονται, κα-
θότι είναι πολύ καινοτόµο, το ανακοινώνουν στο εταιρικό τους site, στα 
social media ή κάνοντας διαφήµιση στο διαδίκτυο και τον τύπο, οπότε 
χρειάζεται µια σχετικά καλή αναζήτηση για να βρούµε αυτές τις επιχει-
ρήσεις. Ένας άλλος τρόπος είναι να βρούµε µια πλατφόρµα που έχει 
µέσα όλες αυτές τις επιχειρήσεις ή τους ιδιώτες που δέχονται να πλη-
ρωθούν µε κρυπτονόµισµα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που που-
λάνε. Έτσι η αναζήτηση γίνεται πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο χρηστι-
κό το κρυπτονόµισµα.    

Και επειδή η εξέλιξη δηµιουργεί λύσεις, η 1η Παγκόσµια Πλατφόρ-
µα είναι γεγονός µε πάνω από 3,5εκ πελάτες, πάνω από 58.000 επιχει-
ρήσεις, σε 194 χώρες, 10.000.000 πουληµένα deal στους πρώτους 6 
µήνες λειτουργίας του και µε ∆ΩΡΕΑΝ συµµετοχή των επιχειρήσεων!

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπική ενηµέρωση µπο-
ρείτε να επικοινωνήσετε µε τον συντάκτη στο τηλέφωνο 6948501189. 
Γιατί αν όχι τώρα... πότε???
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• Το κτήµα Varibobi Club βρίσκεται 
στο ωραιότερο σηµείο της περιοχής 
Βαρυµπόµπης, µέσα σε ένα παρθένο δάσος, 
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο 
προσθέτει µια εξαιρετική πινελιά

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

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

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

∆.Τ. ∆ευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

Για άλλη µια φορά, υπογραµµίζω το γεγονός, ότι οι πολίτες 
των Αχαρνών, πρέπει να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα 
σοβαρά προβλήµατα που αφορούν στην πόλη µας. Πρέπει 

όλοι οι πολίτες των Αχαρνών, να ανησυχούν και να συµµετέχουν 
ενεργά, στα τεκταινόµενα της πόλης. 

Στο χρονικό διάστηµα που αποµένει, µέχρι τις δηµοτικές εκλογές, θα 
πρέπει οι πολίτες συντονισµένα και οργανωµένα να καλούν τους αρχηγούς 
των δηµοτικών παρατάξεων προκειµένου να εκθέσει ο 
καθένας από αυτούς τις θέσεις της παράταξης που 
εκπροσωπεί.

Μάλιστα, πολύ περισσότερο, να καλείται καθένας 
από τους επικεφαλείς των παρατάξεων, να καταθέτει µε 
αποδείξεις τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί µέχρι 
εκείνη τη δεδοµένη στιγµή και υποστηρίζει µέχρι τώρα. 

Όσον αφορά στα σοβαρότερα προβλήµατα, θα 
πρέπει ο εκάστοτε επικεφαλής να καταθέτει τους 
τρόπους και το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου 
δεσµεύεται να υλοποιήσει τα όσα λέει. 

Όσοι ασχολούνται µε τα δηµοτικά δρώµενα, κατά κανόνα είναι γνωστοί 
στους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να τους αξιολογούν και να τους κρίνουν 
µε βάση αυτά που ήδη έχουν κάνει και αυτά που δεσµεύονται να κάνουν. 

Όταν ο πολίτης έχει εικόνα για τον κάθε εκπρόσωπο και τις ικανότητες 
του και επιλέγει µε αντικειµενικά κριτήρια τον καταλληλότερο, διεκδικεί ένα 
λαµπρό και επιτυχηµένο µέλλον για την πόλη του. 

Συνοψίζοντας, το µέλλον της πόλης µας, κρίνεται από τη σωστή και 
δίκαιη κρίση των πολιτών, οι οποίοι πρέπει να βάλουν πάνω απ’ όλα την 
άµεση επίλυση όλων των καίριων προβληµάτων του ∆ήµου. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

Ως καλλιτεχνικός  διευθυντής µε πολυετή εµπειρία και 
έχοντας συνεργαστεί µε κορυφαίους καλλιτέχνες 
όπως ο Λευτέρης Πανταζής, ο Τόλης Βοσκόπουλος 

και πολλοί  άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες, είµαι σε θέση να 
γνωρίζω ότι η µουσική αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
καθηµερινότητάς µας αλλά και της ζωής µας αφού µε αυτή  
συνδυάζουµε αναµνήσεις και όµορφες στιγµές. 

Η αξία της µουσικής για τη νεολαία, είναι ακόµα µεγαλύτερη, 
αφού διευρύνει τους πνευµατικούς της 
ορίζοντες, ψυχαγωγεί, διασκεδάζει και 
ξεκλειδώνει εκείνα τα ξεχωριστά µονοπάτια του 
µυαλού και της καρδιάς επικοινωνώντας 
συναισθήµατα και ενώνοντας τους νέους 
προσφέροντας τους µία διέξοδο από τις 
καθηµερινές τους υποχρεώσεις.

Στις µέρες µας, είναι απαραίτητο οι γονείς να 
κατανοήσουν τη σηµασία της µουσικής και τα 
όσα αυτή προσφέρει στα παιδιά, και να τα 
παρακινήσουν να ασχοληθούν µε αυτή. 

Ως πατέρας τριών παιδιών και γνωρίζοντας τις δυσκολίες που 
µπορεί να αντιµετωπίζει µία οικογένεια, διατίθεµαι και ήδη 
οργανώνω χώρους στην πόλη µας, στους οποίους σε συνεργασία 
και µε άλλους καλλιτέχνες θα προσφέρουµε αφιλοκερδώς 
µαθήµατα µουσικής σε όσους το επιθυµούν. 

Άλλωστε είναι το λιγότερο που µπορώ να κάνω όντας µαθητής 
ενός δασκάλου ο οποίος προσέφερε αφιλοκερδώς τις µουσικές 
του γνώσεις δηµιουργώντας πολλούς από τους σηµερινούς 
καταξιωµένους καλλιτέχνες. 

Νίκος   Ελευθεριάδης 
Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής

Σε αυτή την ιστορική και όµορφη πόλη που γεννηθήκαµε 
και µεγαλώσαµε, υπάρχουν πολλές δυνατότητες 
ανάπτυξης λόγω της καίριας θέσης στην οποία βρίσκεται 

αλλά και των µεγάλων εκτάσεων που διαθέτει. 
Ως πολιτικός µηχανικός είµαι σε θέση να γνωρίζω τις δυνατότητες 

ανάπτυξης όλων αυτών των εκτάσεων οι οποίες θα έπρεπε ήδη να 
έχουν αξιοποιηθεί. 

Η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου το οποίο 
βρίσκεται σε εκκρεµότητα εδώ και δέκα χρόνια 
είναι πλέον αναγκαιότητα καθώς  µέσα από αυτό 
και µε τροποποιήσεις των όρων δόµησης και των 
χρήσεων γης θα µπορούν να αξιοποιηθούν οι 
αδόµητες εκτάσεις του δήµου Αχαρνών. 

Επιπλέον, η  σύνταξη µελετών σχετικά µε τα 
όµβρια ύδατα σε ολόκληρη την  πόλη που βάσει 
ενός ολοκληρωµένου και αποτελεσµατικού 
σχεδίου θα την απαλλάξει από το σοβαρό 
πρόβληµα των πληµµυρών αφού κάθε φορά που 
ξεσπά µία νεροποντή καταστρέφει επιχειρήσεις και 
θέτει σε κίνδυνο ακόµα και ανθρώπινες ζωές, κρίνεται απαραίτητη. 

Επιπροσθέτως, η ανάδειξη των ιστορικών µνηµείων της πόλης µας 
µπορεί να αποτελέσει έναν ακόµη παράγοντα που θα συντελέσει στην 
ανάπτυξη του τόπου αφού µπορεί να γίνει πόλος έλξης για τους 
επισκέπτες, πράγµα το οποίο µε τη σειρά του θα δώσει κίνητρα στις 
Επιχειρήσεις και θα τονώσει την επιχειρηµατικότητα. 

Για να µπορέσουµε να διατηρήσουµε τον ιστορικό µας χαρακτήρα 
και η πόλη να έχει την εικόνα που της αξίζει απαιτείται η συµβολή όλων 
µας καθώς µόνο έτσι µπορούµε να κάνουµε πράξη τα οράµατά µας. 

∆ηµήτρης  Νίκας
Πολιτικός Μηχανικός

Η  δίκαιη κρίση των πολιτών
επιτυγχάνει ένα ελπιδοφόρο
και λαµπρό µέλλον για την πόλη µας

Η µουσική αποτελεί
αναπόσπαστο κοµµάτι
της καθηµερινότητάς µας

Με τη συµβολή όλων µας  η  πόλη των 
Αχαρνών µπορεί να αναπτυχθεί και να 
ξαναβρεί την ιστορική της ταυτότητα 
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Όαση η Παιδική Χαρά στην πλατεία «Ακρίτες του Πόντου» που 
µπήκε σε λειτουργία … µε δωρεά του Αντιδηµάρχου Στάθη 
Τοπαλίδη και του συµπολίτη µας Μιχάλη Τσορπατσίδη

Μπήκε σε λειτουργία η Παιδι-
κή Χαρά στην Πλατεία «Ακρί-
τες του Πόντου» που κατα-

σκευάστηκε µε την ευγενική δωρεά 
του Αντιδηµάρχου Αθλητισµού και 
Πολιτισµού Στάθη Τοπαλίδη και του 
συµπολίτη µας Μιχάλη Τσορπατσίδη.  
Εκ µέρους των κατοίκων της συνοικίας, 
αναρτήθηκε το παρακάτω ευχαριστήριο: 

«Ευχαριστούµε πολύ τον κ Τοπαλι-
δη Σταθη και τον κ Τσορπατσίδη Μιχά-
λη που χορήγησαν αυτή την υπέροχη 
παιδική χαρά στην πλατεία Ακρίτες του 
Πόντου!» 

Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρει 
και απόσπασµα από τη σχετική απόφα-
ση της αποδοχής της δωρεάς που είχε 
ληφθεί από  από το ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο Αχαρνών ότι: «Tο συνολικό εµβα-

δόν της Πλατείας είναι 2.600 µ2 περί-
που και από αυτό για την κατασκευή της 
Παιδικής Χαράς θα απαιτήθηκαν 150 µ2 
(εκατόν πενήντα τετραγωνικά µέτρα). Ο 
δωρητής ανέλαβε όλα τα έξοδα κατα-
σκευής της Π.Χ. σύµφωνα µε τις ισχύ-

ουσες προδιαγραφές (Αριθ. Απόφ. 
Υ Π . Ε Σ .  2 8 4 9 2 / 2 0 0 9  –  Φ Ε Κ 
931Β/18.5.2009 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει) καθώς επίσης και την διαδι-
κασία Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ της λειτουργίας της.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  Ι∆ΡΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

∆υνάµει της υπ’ αριθµ. 31/2017 διάταξης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, επικυρώθηκε το από 
10-10-2017 καταστατικό του σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων 
των µαθητών του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών», µε έδρα στο ∆ήµο Αχαρνών Αττικής, 
αποτελούµενο από  είκοσι οκτώ (28) άρθρα, υπογεγραµµένο από τα είκοσι ένα (20) ιδρυτικά 

µέλη και σκοπούς τους αναφερόµενους στο άρθρο 2ο του καταστατικού.

Η  ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ

Κοινωνική προσφορά από 
τα Μοντεσσοριανά Σχολεία 
στον ∆ήµο Αχαρνών
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι µαθητές, οι γονείς, οι εκπαι-
δευτικοί και η ∆ιοίκηση του ∆ηµοτικού Σχολείου Μοντεσσο-
ριανών και του Γυµνασίου «Παιδαγωγική Πρωτοπορία», προ-
σέφεραν στον ∆ήµο Αχαρνών διατακτικές αγορών, οι οποίες 
θα παραδοθούν σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού του ∆ήµου 
Αχαρνών.  Αντιπροσωπεία από µαθητές, Νηπιαγωγείου, ∆ηµο-
τικού και Γυµνασίου, µαζί µε τον ∆ιευθυντή των Μοντεσσορια-
νών Σχολείων και του Γυµνασίου “Παιδαγωγική Πρωτοπορία” 
κ. Αθανάσιο Ζαχόπουλο, επισκέφθηκαν το πρωί της ∆ευτέρας 
5 Φεβρουαρίου 2018 τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσα-
βό και παράδωσαν τις διατακτικές αγορών. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνεχάρη τους 
µαθητές για την κοινωνική ευαισθησία τους και τόνισε ότι είναι 
εξαιρετικά σηµαντικό η νέα γενιά να «µπολιάζεται» µε ανθρώ-
πινες αξίες που σχετίζονται µε την προσφορά στον συνάνθρω-
πο και την αλληλεγγύη προς τις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, 
ενώ δήλωσε σχετικά: «Οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου 
Μοντεσσοριανών και του Γυµνασίου «Παιδαγωγική Πρωτοπο-
ρία» έλαβαν για µια ακόµη χρονιά Άριστα σε ένα από τα σηµα-
ντικότερα Μαθήµατα στο σχολικό τους βίο αλλά και στη ζωή 
τους, το Μάθηµα  της προσφοράς και της αλληλεγγύης».
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ΚΥΡΙΑΚΗ 11/02
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 15€

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

ΓΑΡΜΠΗ-ΜΕΝΙ∆ΙΑΤΗΣ» - ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 40€ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/02
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14:45,
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 21:00) - ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/02
Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΣ 

ΕΦΡΑΙΜ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/03
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΝΗ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5€ 

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

ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α-ΜΟΝΗ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ-ΚΡΥΦΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ

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€ 

ΣΑΒΒΑΤΟ/ΚΥΡΙΑΚΗ 17-18/03 
∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ     
(ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΑ, 1 ∆ΙΑΝ/ΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΓΕΥΜΑ) - ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 60€ 

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

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 15€ 

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

ΒΑΣΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 15€

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/04
ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙ-

ΝΟΣ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15:00) 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 8€

Σε λειτουργία τέθηκε στις 5 Φεβρουαρίου, 
η ηλεκτρονική πλατφόρµα της Ειδικής 
Γραµµατείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους 
για την υποβολή αίτησης ρύθµισης οφει-
λών έως 50.000 ευρώ, από οφειλέτες-
ασφαλισµένους, ελεύθερους επαγγελµα-
τίες.

Στο πλαίσιο του εξωδικαστικού µηχανι-
σµού και σε εφαρµογή της Υπουργικής Από-
φασης µε αριθ. οικ. 62134/4100 (ΦΕΚ 
Β΄4640/29-12-2017). 

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, η αίτη-
ση υποβάλλεται µέσω της ιστοσελίδας της 
ΕΓ∆ΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_
aithsh-link/), στην εφαρµογή για τον Εξωδι-
καστικό Μηχανισµό Ρύθµισης Οφειλών, που 
υπενθυµίζεται ότι λειτουργεί από τις 3 Αυγού-
στου 2018 για τις επιχειρήσεις και όσους 
έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Προϋποθέσεις ένταξης στη διαδικασία 
είναι:

Α). Ο ελεύθερος επαγγελµατίας να έχει 
επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και απο-
σβέσεων (EBITDA) µία φορά κατά την προη-
γούµενη τριετία (ακόµα και το φορολογικό 

έτος 2017, εφόσον επιθυµεί).
Β). Η οφειλή, µετά το «κούρεµα» προστί-

µων και προσαυξήσεων, να αξιολογείται ως 
βιώσιµη και συγκεκριµένα να είναι έως 8 φο-
ρές µεγαλύτερη του ετήσιου εισοδήµατος του 
οφειλέτη (π.χ. για εισόδηµα 5.000 ευρώ, η 
οφειλή µετά το «κούρεµα» να είναι µέχρι 
40.000 ευρώ).

Γ). Η συνολική αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη να είναι µικρότερη 
από το 25πλασιο της οφειλής προς ρύθµιση 
(π.χ. για οφειλή προ «κουρέµατος» 40.000 
ευρώ, δεν πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να 
υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ). Οι ρυθµίσεις 
περιλαµβάνουν «κούρεµα» τόκων, προστί-
µων και προσαυξήσεων, καθώς και επιµή-
κυνση της εναποµείνασας οφειλής έως 120 
δόσεις, ανάλογα µε το ύψος της οφειλής και 
του εισοδήµατος του οφειλέτη. Ο καθορι-
σµός της δόσης προκύπτει βάσει της αρχής ότι 
το άθροισµα δόσεων προς ΑΑ∆Ε και ΕΦΚΑ 
σε ετήσια βάση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
ένα τρίτο του καθαρού εισοδήµατος (EBITDA), 
προσαυξηµένο µε τον µέσο όρο τριετίας των 
εσόδων από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια).

Σε λειτουργία η πλατφόρµα για
τη ρύθµιση οφειλών των ασφαλισµένων

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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



Με ευχές για Κα-
λή Χρονιά αλλά 
και αστείρευτο 

κέφι και πολύ χορό, 
έκοψαν την Πρωτοχρο-
νιάτικη Βασιλόπιτά τους 
τα µέλη και οι εργαζόµε-
νοι των ΚΑΠΗ του ∆ή-
µου Αχαρνών, τη ∆ευτέ-
ρα 5 Φεβρουαρίου 
2018, παρουσία του ∆η-
µάρχου Αχαρνών κ. 
Γιάννη Κασσαβού και 
του Προέδρου της ∆η-
µοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών κ. Γιώργου 
∆ασκαλάκη. Ο  κ. ∆α-
σκαλάκης αναφέρθηκε 
στην συνδροµή των µε-
λών της ∆ιοίκησης, του 
προσωπικού και των 
συνεργατών της ∆ηµοτι-
κής Φροντίδας Αχαρνών, ώστε να διασφαλιστεί η άρτια 
λειτουργία των ΚΑΠΗ, καθώς και στην ικανοποίηση που 
επιφέρει, η διάθεση και η συµµετοχή των µελών των ΚΑ-
ΠΗ στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνο-
νται κατά καιρούς. 

Το αδια-
χ ώ ρ η τ ο 
επικράτη-

σε την Κυριακή 28 
Ιανουαρίου 2018 
στην αίθουσα δε-
ξιώσεων  «Αίγλη» 
στου πρόποδες 
της Πάρνηθας  
που πραγµατο-
ποιήθηκε η καθιε-
ρωµένη κοπή της 
πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας της Ένω-
σης Ηπειρωτών 
Αχαρνών. Μετά 
τον καθιερωµένη 
κοπή της πίτας 
από τον πάτερ 
Αλέξανδρο ακο-
λούθησε η βρά-
βευση των δυο εκλεκτών µας µελών που αποφοίτησαν 
από τις σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης την περσινή χρο-

νιά και συγκεκριµένα του Παναγιώτη Κύρκου για την επι-
τυχή αποφοίτηση του από το Τµήµα Μηχανικών Πληρο-
φορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. 
Αθηνών  και της ∆έσποινας Μεντή για την επιτυχή αποφοί-
τηση της από το Τµήµα Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγ-
γελµάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
Στη συνέχεια το ∆.Σ. και η πρόεδρος µας κα Μελποµένη 
Καράλη βράβευσε τον ακούραστο και πολυµήχανο χορο-
διδάσκαλο µας για την πολυετή και πολύτιµη συνεισφο-
ρά του στην εξέλιξη του συλλόγου και των χορευτικών της 
τµηµάτων.

Την Κυρια-
κή 28 Ια-
νουαρίου 

επέλεξε η φιλότε-
χνη-φιλόδοξη λέ-
σχη των Αχαρ-
νών για την καθι-
ερωµένη κοπή 
της βασιλόπιτας. 
Το διοικητικό 
συµβούλιο µε αφορµή το Πρωτοχρονιάτικο έθιµο έκανε 
τον απολογισµό του έτους που πέρασε και ένα φιλόδοξο 
και δηµιουργικό προγραµµατισµό δραστηριοτήτων για το 
νέο έτος. ∆ηµιουργικές εκθέσεις των τµηµάτων από τους 

αξιόλογους υπεύθυνους των εικαστικών τµηµάτων της ΦΙ-
ΛΕΑ, ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις βιβλίων, παραγωγικές 
συζητήσεις µε ανθρώπους των γραµµάτων και των τεχνών, 
προβολή ποικίλων παραστάσεων ήταν µερικές µόνο από 
τις δράσεις της δηµοτικής λέσχης που αποτελεί το καύχη-
µα των Αχαρνών.

Την  πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε στις 3/2/2018 ο 
σύλλογος Κοινωνικό έργο «Προσφέρω», σε οικο-
γενειακό κλίµα στο µεζεδοτεχνείο - µουσικοποτείο 

«ΤΕΡΤΙΠΙ» Ηρώων Πολυτεχνείου 14- Αχαρνές.   Το ∆.Σ. µέ-
λη και φίλοι του συλλόγου, οικογένεια ό πως τους απο-
καλούµε, ήταν όλοι εκεί.
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Αχαρναϊκη:  Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές  εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας 

13674

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση της Λέσχης µας για την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας την 
Κυριακή 28 Ιανουαρίου. Φίλοι και µέλη της Λέσχης στήριξαν για πολλοστή φορά την προσπάθεια µας για 
την ανάδειξη του Πολιτιστικού πλούτου του Πόντου. Με την έναρξη της εκδήλωσης τα παιδιά του µικρού 

χορευτικού τµήµατος παραστάσεων παρουσίασαν στους καλεσµένους µας χορούς του Πόντου, ενώ στην συνέ-
χεια ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Αττικής & Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος ευλόγησε την πατροπαράδοτη βασιλό-
πιτα. Ακόλουθησε ο Πρόεδρος της Λέσχης Γιάννης Τοπαλίδης ο οποίος αφιέρωσε το κοµµάτι του στον Επίτιµο Πρό-
εδρο της Λέσχης Θεόδωρο Κιαχόπουλο και τον Πρώην Πρόεδρο της Λέσχης Βασίλειο Τορτοπίδη για την ουσια-
στική συµβολή τους στην ανέγερση του κτιρίου και την συνολική προσφορά τους και στη συνέχεια παρέδωσε τι-
µητική πλακέτα στον Παύλο Παρασίδη για την πολύτιµη προσφορά του στην Λέσχη!



Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου πραγµατο-
ποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της Πρωτο-
χρονιάτικης Πίτας µας, στην αίθουσα εκδη-

λώσεων του 7ου ΓΕΛ Αχαρνών. Την εκδήλωση τί-
µησαν µε την παρουσία τους, ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών κ. Ιωάννης Κασσαβός, ο Πρόεδρος της 
Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής κ. Κωνσταντί-
νος Καρυδάκης, η Περιφερειακή Σύµβουλος Ανατ. 
Αττικής κα Τσούπρα Ιωάννα, ο επικεφαλής του 
συνδυασµού «ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα» κ. Σπύρος 
Βρεττός, η ∆ιευθύντρια του 7ου Γεν. Λυκείου κα 
Κική Μαύρου, ο Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβου-
λος κ Στέργιος Πεδιαδίτης,κλπ.  καθώς και εκπρό-
σωποι  Συλλόγων γονέων  σχολείων.

Με µεγάλη 
συµµετοχή 
έγινε στην 

αίθουσα εκδηλώ-
σεων του ∆ηµαρ-
χείου Αχαρνών η 
εκδήλωση που ορ-
γάνωσε η ΤΕ Μενι-
δίου - Φυλής του 
ΚΚΕ και το αντίστοι-
χο ΤΣ της ΚΝΕ µε 
σύνθηµα «ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ! Η λύση βρίσκεται έξω από τα 
όρια αυτού του συστήµατος. Συµπόρευση µε το ΚΚΕ για την 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ». Στη συγκέντρωση µίλησε ο Νίκος Αµπατιέ-
λος µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραµµατέας του ΚΣ της ΚΝΕ.

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 
2018, από τον Όµιλο Φίλων ∆ηµοτικής πινακοθήκης 
«Χρήστος Τσεβάς»  η κοπή της παραδοσιακής βασι-

λόπιτας στην ταβέρνα «Ο Μήτσης»,  την οποία   ο ζωγρά-
φος και ιδρυτής του Οµίλου, Χρήστος Τσεβάς,  έχει διακο-

σµήσει   έχει εξ ολοκλήρου µε εξαιρετικές τοιχογραφίες. Την 
πίτα ευλόγησε ο πρωτοπρεσβύτερος π. Χαράλαµπος Τρια-
ντόπουλος.   Την εκδήλωση τίµησαν   µε την παρουσία τους 
η  Πρόεδρος ∆ΗΚΕΑ Ναυροζίδου Μαρία, η οποία µίλησε 
ακόµη µια φορά νια την   λαογραφική αξία των Εργων του 
κ.Τσεβά, τον οποίο παροµοίωσε µε τον λαϊκό ζωγράφο  Θε-
όφιλο. Παραβρέθηκαν ακόµα ο ∆ηµοτικός σύµβουλος και 
επικεφαλής της νέας ∆ηµοτικής παράταξης «Αχαρναί _Αλ-
λαγή _ Τώρα» Θεόφιλος Αφουξενίδης, ο ∆ηµοτικός Σύµ-
βουλος και  επικεφαλής της ∆ηµοτικής παράταξης «ΝΕΑ 
∆ΥΝΑΜΗ», 
Παναγιώτης  
Γρηγοριά-
δης, ο εκ-
πρόσωπος 
της Ένωσης 
Γονέων Βίκυ 
Καράµπελα ,  
ο κ  Γιάννης 
Ματουκάς 
κ.α. 
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το ∆.Σ του Συλλόγου ευχαριστεί : 
Τον ∆ήµαρχο   κ. Γιάννη Κασσαβό 
τον Αντιδήµαρχο Κ. Θεόδωρο Συ-
ρινίδη τον πρόεδρο της ∆.Η.Φ.Α 
.Γεώργιο ∆ασκαλάκη τον πρόε-
δρο του εξωραϊστικού συλλόγου 
µονοµατίου κ.Βασίλη Μπερνάρ-
δο, τον εκπρόσωπο της Τ.Ο Ν.∆ 
Αχαρνών και θρακ/δώνων κ.Λα-
µπρινό Πλατηπόδη, Την εκπρό-
σωπο Γυναικείου τιµήµατος Τ.Ο 
Ν.∆ κα Αφροδίτη Τσίγκου, Την εκ-
πρόσωπο του Συλλόγου κατά της 
εγκλ/τητος κα ∆ήµητρα Μουχίκα, 
τα µέλη και τους φίλους για την 
συµµετοχή τους στην κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας και την 
ετήσια χοροεσπερίδα, όπου συνε-
χίστηκε µε πολύ κέφι χορό και 
πολλά ∆ώρα

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

Οδός   Μόρνου και Βαρδουσίων – Αχαρνές ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ο Σύλλογος Αγίου ∆ηµητρίου Αχαρνών,  το 
µεσηµέρι της Κυριακής 28  Φεβρουαρίου  
2018,  έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπι-
τά του σε γνωστή ταβέρνα  «Ο ΜΠΟΥΛΙΟΣ» 
και  στη συνέχεια των Αχαρνών διασκέδασε  
και χόρεψε  µε το µουσικό πρόγραµµα  που 
παρουσιάζουν  δύο αγαπηµένη τραγουδιστές 
ο Θάνος Ευταξίας και η Εύα Γρηγοράκη. 

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία επτά χρόνια 
βρέθηκε  πρωταγωνιστής, στο µέγα πρόβληµα 
της εµπορίας ναρκωτικών ουσιών και της παρα-
βατικότητας. Στάθηκε όρθιος  και τώρα παλεύ-
ει την  οµαλή προσαρµογή  της πράξης εφαρ-
µογής του σχεδίου. Ο ∆ήµαρχος Γιάννης Κασ-
σαβός, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, µεταξύ άλ-
λων τόνισε : «Ένας Σύλλογος που για πολλά 
χρόνια µάχεται και διεκδικεί να βελτιώσει µια 
πολύπαθη περιοχή και ο ∆ήµος Αχαρνών έχει 
αποδείξει µε πράξεις και παρεµβάσεις ότι στέκε-
ται δίπλα σε αυτόν τον αγώνα. Είναι ενθαρρυ-
ντικό το γεγονός ότι µε το ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο και τα µέλη του Συλλόγου συνεργαζόµαστε 
για να βρούµε λύσεις στα προβλήµατα της πε-
ριοχής». 

Η καθιερωµένη εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου Τριτέκνων Αν. 
Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά» πραγµατοποιήθηκε που φέρει στον φιλόξενο χώρο της Εύξεινης 
Λέσχης Αχαρνών «Καπετάν Ευκλείδη» στις 28 του Γενάρη παρευρίσκοµένων εξεχουσών προ-

σωπικοτήτων του πολιτικού βίου. Κατά την εκδήλωση απονεµήθηκαν βραβεία στους επιτυχόντες µα-
θητές που εισήχθησαν σε Ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα, ενώ βραβεύτηκαν και οι µητέρες που απέ-
κτησαν τρίτο τέκνο το 2017.
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  18  Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 09.30 
π.µ. ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – 
Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας,   Μητέρας, Γιαγιάς και Θείας

ΦΑΝΗΣ  ΧΗΡΑΣ  ΙΩΑΝ. ∆ΑΜΑΣΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Γεώργιος  και  Μανουέλα

Η ΕΓΓΟΝΗ : Φανή
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 
στο καφενείο «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ  17  Φεβρουαρίου  2018 και ώρα 09.00 

π.,  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Βλασίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπηµένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ   ΓΕΩΡ.  ΝΤΟΥΡΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Χριστίνα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Γεώργιος  και  Ελένη,  ∆ηµήτρης και  Μήτση
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Χρήστος, Φίλιππος, ∆ανάη, Χριστίνα, Λίνος

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ   -   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο 

«Ραντεβού της Μαριώς»,  ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 8  - ΑΧΑΡΝΕΣ 

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   04  Μαρτίου  2018  και ώρα  09.30 π.µ.,  
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτό-

κου  – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµέ-
νης µας,  Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής  και Θείας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ∆ΕΛΗ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Παναγιώτης και Αναστασία Ντούρου, 

Στέφανος και Βασιλική ∆ελή
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Γεώργιος, Θεοδόσιος  και Λαµπρινή, 

Ιωάννης, Θεοδόσιος , Παναγιώτης
ΤΑ  ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του  Ναού. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ   25  Φεβρουαρίου  2018,  και ώρα  09.30 π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί,  για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας,  Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ   ΧΗΡΑΣ  ΓΕΩΡ.  ΓΚΡΙΤΣΗ
(Το γένος Σωτ. Μάρκου )

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :∆ηµήτρης  και  Μαρία,  ∆ήµητρα  και  Νικόλαος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ηρακλής, Ελίζα, Αναστασία

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Αιµιλία  χήρα ∆ηµ. Φυτά,  Ζωή χήρα  Ιωάν.  Μάρκου,  
                           Αικατερίνη χήρα Αντ. Τριανταφύλλου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείου «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»

40/ ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την   ΚΥΡΙΑΚΗ  25  Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9.30 
π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασί-
ου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-
µένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ   ΜΑΡΙΝΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  Φωτεινή

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αικατερίνη και  Χρήστος Κλάγκος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Γεωργία, Απόστολος

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 
στην κάτω αίθουσα του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

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

ρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ   χήρας   ΑΝΑΣΤ.  ΚΑΤΣΑΝΑΡΗ
Επίσης  ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν στέφανο στη σωρό 
της,  καθώς και αυτούς  που κατέθεσαν διάφορα ποσά στο Φιλό-

πτωχο Ταµείο του Ι. Ν. Αγίου Βλασίου ή σε άλλα ιδρύµατα. 

Η  οικογένεια της 

Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  18  Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9.30 π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ 
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, στον   Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, 

Προγιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ  χήρας  ΑΝΑΣΤ.  ΚΑΤΣΑΝΑΡΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Ιωάννης  και  Μαρία Κατσανδρή, Αικατερίνη  και  Πολύδωρος Θεοφιλής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Χριστίνα  και  Σπυρίδων Βέλλας,   
Αικατερίνη Κατσανδρή, Αλεξάνδρα Θεοφιλή

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ:  Πέτρος, Ιωάννης, Γεώργιος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια  στο  «Ραντεβού στης Μαριώς»,  
Παπαδηµητρίου 8 – Αχαρνές



∆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
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ΓΑΜΟΣ
Ο   ΜΗΧΟΣ  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 στον Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ  - ΚΟΛΩΝΑΚΙ 
-ΑΘΗΝΩΝ.

ΓΑΜΟΣ
 Ο   ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ  
του   ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και  της  

ΣΟΦΙΑΣ  το γένος    
ΤΣΑΪΤΟΥΡΙ∆Η  που 

γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   
ΜΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
του   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  και  της   

ΟΥΡΑΝΙΑΣ   το γένος   
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  που  

γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  

έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στους  ΘΡΑΚ-ΝΕΣ – 

ΑΧΑΡΝΩΝ  - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και  της 

ΣΤΑΜΑΤΑΣ ο γένος    
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  που 

γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   ΚΟΛΥΒΑ  
ΑΝΘΗ  του   ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  και  
της  ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ  το γένος   

ΑΡΓΥΡΟΥ  που  γεννήθηκε  στο 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και 

κατοικεί στους  ΑΓΙΟΥΣ  
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  

πρόκειται να  έλθουν σε γάµο 
που θα γίνει στους  ΘΡΑΚ-ΝΕΣ – 

ΑΧΑΡΝΩΝ  - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙ∆ΗΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥΑΝΘΙΑΣ 

το γένος ΠΑΣΧΑΛΗ που 
γεννήθηκε στο ΙΛΙΟΝ και 

κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ και η 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑ∆ΕΑ του 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ και της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 
το γένος ΚΑΡΑΤΣΟΛΗ που 

γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 

πρόκειται να έλθουν σε γάµο 
και ο γάµος θα γίνει στις 2 

Ιουνίου 2018, στον Ι.Ν ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΟΥΡΓΚΑΣ ΖΗΣΗΣ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το 
γένος ΚΟΡ που γεννήθηκε 

στην ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ και 
κατοικεί στα ΣΕΠΟΛΙΑ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΣΥΛΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΣΟΦΙΑΣ το 
γένος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ που 
γεννήθηκε στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στους 

ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάµο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό 

Αγίου Αιµιλιανού στον ΛΟΦΟ 
ΣΚΟΥΖΕ - ΑΘΗΝΑ.

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9.30 π.µ.

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ στον ιερό ναό αγίου Βλασίου- Αχαρνές   για την  ανά-
παυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Συνυφάδας  και Θείας

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ χήρας  ΓΕΩΡ.  ΠΑΓΩΝΑ 
(Παπαρήγα)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:   Σπύρος Παγώνας, Αναστάσιος  και Κωνσταντίνα Παγώνα 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Γιώργος, Σπύρος, Κωνσταντίνος
ΟΙ ΣΥΝΝΥΦΑ∆ΕΣ : Μαρία χήρα Ιωαν. Παγώνα, 

Καλλιόπη χήρα Αντ. Παγώνα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   04  Μαρτίου  2018 και ώρα  09.30 π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας,  Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΝΗΣ  ΧΗΡΑΣ  ΑΝΑΣΤ. ΛΑΣΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Σπυριδούλα και  Κων/νος Καλογράνης, 

Νικόλαος  και  Αλεξάνδρα Λάσκου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Χρήστος, Αργυρώ, Μαριαλένα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Αναστάσιος  και  Ελένη Νίκα, Ελένη χήρα Στυλ. Καλαµαρά
Πηγή χήρα Γεωρ. Λάσκου, Κωνσταντίνος  και  Γεωργία Λάσκου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ «IN VIVO»

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

11/2/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ   
Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 10.  ΤΗΛ. 
210/2443437

12/2/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ  
Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 154. ΤΗΛ. 
210/2434055

13/2/2018  ΤΡΙΤΗ l ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ   ∆εκε-
λείας 70. ΤΗΛ. 210/2445844

14/2/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥ-
ΑΝ  Κύπρου 76. ΤΗΛ. 210/2469800

15/2/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   
Ελ. Βενι ζέλου 59. ΤΗΛ. 210/2448143

16/2/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83. ΤΗΛ.210/2468376

17/2/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  
Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες.  ΤΗΛ. 
210/2430183

18/2/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ  
Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 210/2462102

19/2/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙ-
ΚΗ  Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 210/2462255

20/2/2018  ΤΡΙΤΗ l ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  Ελ. Βε-
νιζελου 78. ΤΗΛ. 210/2440400-800

21/2/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ  Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 272. ΤΗΛ. 
210/2310318

22/2/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ∆ΟΚΙΑ 
Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210/2476440

23/2/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ   
Πάρνηθος 118. ΤΗΛ. 210/2403004

24/2/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟ-
ΝΥΣΗΣ  Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 
210/2477442

25/2/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ  Λε-
ωφ. Καραµανλή 38-40. ΤΗΛ. 210/2446460

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

11/02/2018 ΕΩΣ 25/02/2018

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο καταστήµατα  36 και 33 τ.µ. στην 
Κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου. Τηλ.  210 2469087 και 
6937 108661.  4∆190.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 60 τ.µ. 1ου ορόφου, µε ηλι-
ακό, καλοριφέρ κλπ. στην περιοχή Αγίου Αθανασίου. 
Τηλ. 210 2443258  και 6973 952838. 4∆189.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   Αποθηκευτικός χώρος  750 τ.µ., ύψος 6 
µέτρων επί της οδού Πτελέας , πάροδος ∆εκελείας.  Τηλ. 
6971 876520. 4∆187
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, κατάλληλα 
για γραφεία, εµπορικά είδη., κλπ, επί της Ηρώων Πολυ-
τεχνείου, απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. 5∆185.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 100 τ.µ.  στο ενδιάµεσο των  
Πλατειών  Καράβου και Αγίου Νικολάου, στις Αχαρνές, 
Τηλ. 6973 580073. 4∆187
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

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

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

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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστηµα  74 τ.µ. µε πατάρι , σε κατάστα-
ση µίσθωσης,  στην Πλατεία Καράβου. Τηλ. 6974 
130317. 4∆191

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

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

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



∆ΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

DDS ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Χειρούργος Οδοντίατρος

ΙΑΤΡΕΙΟ: Πάρνηθος 67 - Αχαρνές Τ.Κ.: 13674
ΤΗΛ.: 210 2463842 - 6944 547628

e-mail: p.dimakou@yahoo.com
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

l Τηλ.: 210 2401073
l Κιν:  697 2323235

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

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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