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∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ.  
ΕΙΚΟΝΕΣ - ΣΟΚ  ΜΕ  ΝΕΚΡΟ  ΧΡΗΣΤΗ  ΣΕ  ΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ

Η πόλη µας τα τελευ-
ταία χρόνια ζει κάτω  
από  τη  σκιά  της  
εντεινόµενης αύξη-
σης της  εγκληµατι-
κότητας και παραβα-
τικότητας. Η κατά-
σταση είναι γνωστή 
σε όλους. Για  το  λό-
γο  αυτό η όποια 
ανάλυση στοιχείων 
και διαπίστωση γε-
γονότων περιττεύει. 

Ο Σπύρος Βρεττός  µε τη στήριξη ολόκλη-
ρης της Αντιπολίτευσης κατέθεσε µοµφή 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρωγής 
και τον Πρόεδρό της, ζητώντας ένα νέο 
∆Σ µε όρεξη για δουλειά, ευαισθησία αλ-
λά κυρίως αγάπη για αυτά τα παιδιά.

Την κατάργηση της ∆.Ο.Υ. Αχαρνών και την απορρόφησή της 
από την ∆.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων προβλέπει σχέδιο που έχει 
εκπονήσει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων µε στόχο 
την εξοικονόµηση πόρων από τα µισθώµατα και τη µείωση του 
αριθµού των υπαλλήλων. Από την εφαρµογή του σχεδίου 
εκτιµάται ότι θα προκύψει εξοικονόµηση δαπανών για την κα-
ταβολή µισθωµάτων ύψους 185.000 µηνιαίως ή 2,22 εκατ. ευ-
ρώ ετησίως.

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

Θλίψη, προβληµατισµό και πολλές συζητήσεις προκάλεσε το νέο απο-
καλυπτικό ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου. Ο γνωστός δηµοσι-
ογράφος του STAR και δηµότης Αχαρνών παρουσίασε στο κεντρικό 

δελτίο ειδήσεων βίντεο-ντοκουµέντο, στο οποίο κατέγραφε καρέ-καρέ την 
επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός ακόµα νεκρού τοξικο-
µανή από το ρέµα της Καναπίτσας στην περιοχή Αγία Σωτήρα στο Μενίδι. Τον 
άτυχο νεαρό εντόπισαν τυχαία τη ∆ευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:00 
το πρωί κάτω από γέφυρα παιδιά του οικισµού Ροµά της περιοχής. 

Οι κάτοικοι φανερά τροµαγµένοι και εξαγριωµένοι ξέσπασαν µπροστά στην 
κάµερα: «Τους αφήνουν και πουλάνε ναρκωτικά; ∆εν µπορώ να καταλάβω. Την 
άλλη φορά βγάλαµε κι άλλον νεκρό». Μου λέει η γυναίκα µου: «Τι είναι; Νοµί-
ζαµε ήταν ρούχα. Ένα παιδί, τον λέγανε Λευτέρη, πάει αυτός. Την άλλη φορά 
σώσαµε δύο, τους βγάλαµε έξω, τους σώσαµε. Τώρα πάλι τα ίδια. ∆ηλαδή εί-
µαι συγχυσµένος, γιατί έχω δει πολλές άσχηµες καταστάσεις». 

Ενδεικτική της δραµατικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή είναι η 
προειδοποιητική επιγραφή σε γκαροζόπορτα επιχείρησης στην οδό Αγίου Φα-
νουρίου στην είσοδο του οικισµού των Ροµά. 

Με µεγάλα κόκκινα γράµµατα προειδοποιεί: «ΠΡΟΣΟΧΗ. ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ & ΚΛΟΠΗΣ. ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΕΙ∆ΩΣΤΕ!»

ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΣΤΙΣ  ΑΧΑΡΝΕΣ!

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 7

Παναγιωτης Γρηγοριάδης
Η σωστή  κρίση των πολιτών µπορεί 
να κάνει την πόλη να αλλάξει σελίδα

Γιώργος Αµανατίδης - Εµπορία βιολογικών προϊόντων
Με τη σωστή διατροφή εξασφαλίζουµε υγεία 
και ποιότητα ζωής. Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη διατροφή.
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 5

Υπεγράφη από τον ∆ήµαρχο Αχαρ-
νών κ. Γιάννη Κασσαβό και τον εκ-
πρόσωπο της εργολήπτριας εταιρείας, 
η σύµβαση για το έργο «Συνδέσεις 
ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του 
∆ήµου Αχαρνών» προϋπολογισµού 
400.000 ευρώ. Το συγκεκριµένο έργο 
χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους 
του ∆ήµου Αχαρνών και αφορά την κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο απο-
χέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Αχαρ-

νών. Μετά την υπογραφή της σύµβα-
σης, ο εργολάβος θα εγκατασταθεί 
άµεσα και θα ξεκινήσει τις συνδέσεις 
των αιτήσεων σύνδεσης που εκκρε-
µούν. Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός: «Η ερ-
γολαβία προϋπολογισµού 400.000 
ευρώ για το έργο σύνδεσης ακινήτων 
στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, 

αναµένεται να καλύψει τις υφιστάµενες αιτήσεις και εκδηλώ-
σεις ενδιαφέροντος για τη σύνδεση ακινήτων στο δίκτυο απο-
χέτευσης ακαθάρτων σε Αχαρνές και Θρακοµακεδόνες». 

H «Αρωγή» στην ατζέντα 
της «ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα»

Κατάργηση της ∆ΟΥ Αχαρνών 
προβλέπει σχέδιο της ΑΑ∆Ε

Θεόφιλος  Αφουξενίδης : 
«Θωρακίζουµε  τις  Αχαρνές  
ενάντια  στην  εγκληµατικότητα» 

Συνέχεια ρεπορτάζ  σελ. 8

Υπεγράφη η σύµβαση για συνδέσεις αποχέτευσης σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Αχαρνών
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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

Είναι νόµος της φύσης ή της ζωής, ότι ο ισχυρός επιβάλει την θέληση 
του. Όταν ο ισχυρός δεν είναι ένας αλλά τρεις, τότε τα πράγµατα µπερ-

δεύονται και είναι πολύπλοκα. Έτσι κι αλλιώς πιο σωστό είναι να µην είσαι 
εχθρός του συστήµατος γιατί θα σε εξοντώσει, αλλά ούτε δούλος και υποτα-
κτικός. Στην φύση όλα λειτουργούν µε τον κανόνα της ισορροπίας.

Ο  Αλ Καπόνε έκανε εκατό φόνους αλλά το Αµερικανικό κράτος 
δεν τον καταδίκασε ούτε για έναν, παρά µόνο για φοροδιαφυγή. 

Αυτή είναι η υποκρισία των καπιταλιστών. Οι αριστερή κυβέρνηση µας, 
ξεπούλησε την δηµόσια περιουσία, ακόµη και τα σπίτια των πολιτών. Αυ-
τή είναι η αριστερή υποκρισία. Στον κόσµο που ζούµε σωστό είναι να φυ-
λάγεσαι και από τους δύο. Μπροστά στην εξουσία και τον πλουτισµό η 
τιµιότητα χάνεται.

Ο παθών µαθών, λέγει ο παππούς και έχει πολύ δίκιο. Το πρόβληµα εί-
ναι µε πολλούς ανθρώπους  που ενώ έχουν πάθει µια και δύο και τρεις 

φορές, δεν αλλάζουν γνώµη. Είναι αυτούς που λέµε 
ζαβούς, ισχυρογνώµονες, αντισυµβατικούς, ανυπό-
τακτους στην κοινή λογική. Ζαβός σηµαίνει ανάποδος, 
αριστερόχειρ, γιατί η πλειονότητα των ανθρώπων εί-
ναι δεξιόχειρες. Ο κανόνας αυτός δεν είναι απόλυτος!   
Άλλος είναι ο γρουσούζης . 

Είναι  στη φύση της γυναίκας να επιδεικνύε-
ται για τα κάλλη της, χωρίς να σκέφτεται το 

βαθύτερο νόηµα της ζωής της. Είναι αυτό που λέµε 
οι άνδρες, στις νεαρές κοπέλες.  Αλλάξανε τα γού-
στα σου και µπέρδεψες τα µπούτια σου. Και περπα-
τάς αλλόκοτα, σαν να είσαι µια φραγκόκοτα.

Όσο περισσότερο αφελής και αδαής, ανιστόρητος 
και µπερδεµένος είναι ένας άνθρωπος, τόσο ευκο-

λότερα γίνεται υποτακτικός. Οι πολιτικοί και οι ιερείς, 
αποκρύβουν συστηµατικά την αλήθεια από τους συναν-
θρώπους για να µπορούν να τους χρησιµοποιούν ευκολότερα για τους δικούς 
τους σκοπούς. Απλά για την συντήρηση την µακροβιότητα της εξουσίας τους.

Ο καπιταλισµός ήταν, είναι και θα είναι εισαεί στην φύση του αν-
θρώπου. Την φύση δεν είµαστε ικανοί να την αλλάξουµε, κατά 

την βούληση µας. αυτή µας ορίζει. Για να κάνεις ένα κόµµα και να 
επιβάλεις το εγώ σου, χρειάζονται πολλά χρήµατα. Απλά η εξου-

σία και οι διαπλεκόµενοι έχουν σχέση αλληλεξάρτησης. ∆εν µπορεί να 
υπάρξει η µία χωρίς την άλλη. Αυτό λέγεται αλληλεξάρτηση, ή επιστη-
µονικά Όσµωση. 
 Είναι σύνηθες  σε όλους µας, να µαθαίνουµε ή να σπουδάζουµε από 

ανάγκη για επιβίωση, µια δουλειά που δεν είναι η κλήση µας, που δεν 
την αγαπάµε, που την κάνουµε καταναγκαστικά. Είναι πολύ δύσκολο να 
απελευθερωθείς από την ανάγκη της επιβίωσης και να αφοσιωθείς στη δου-
λειά που είναι το πάθος σου, το µεράκι σου, η ικανοποίηση σου. 

Γυναίκα, εγώ σαν νέος άνδρας σε ηράσθην. Το λόγο µου δεν τον 
παίρνω πίσω. Τώρα εάν στο διάβα της ζωής, εγώ είσαι εσύ και  εσύ 

είµαι  εγώ, δεν αλλάζει τίποτε. ∆ηλαδή εάν στην βράση χύθηκε ο καφές, 
δεν θα ξαναπιούµε καφέ; Μην γινόµαστε ρεζίλι.  ∆είξε χαρακτήρα. 

Ελληνίδα µητέρα είναι η εξής: Όταν της πω,  
βρε γυναίκα λαχτάρισα εκείνο το γλυκό δεν 

κάνεις λίγο. Μου απαντά, καλά όταν ευκαιρήσω 
θα σου κάνω. Όταν της λέγω ότι η εγγονή σου µου 
είπε ότι θέλει µηλόπιτα, σε µια ώρα έχει κάνει ένα 
ταψί µηλόπιτα.  Βέβαια βολεύοµαι κι εγώ µε ένα 
κοµµάτι.

Καλέ µου άνθρωπε, εφόσον έχεις, τα βολεύ-
εις και µπορείς, χάριζε στους σωστούς συναν-

θρώπους σου. Όλοι έχουµε βιολογικά την τάση 
της αρπαγής. Λίγοι έχουν το χάρισµα να βοηθούν 
και να δωρίζουν. Μόνο γι’ αυτό θα σε θυµούνται.

Αν ποτέ αλλάξει η φύση του ανθρώπου, θα 
καλυτερέψει η ζωή µας.  Γεγονός που είναι ου-

τοπία. Η µητέρα φύση δεν ξεπερνιέται.  Η λογική µας, 
δεν νικά τα ένστικτά µας.

Μην πηγαίνετε κόντρα  µε το δίκαιο της µητέρας φύσης. Θα πάθε-
τε χοντρό χουνέρι. Σε αυτό µας ωθεί η αγνωσία και η απληστία µας. 

Μετά την συµφορά µας, φταίχτη δείχνουµε το ανώνυµο κράτος, όχι τον 
εαυτόν µας. Υποκρισία δολερή. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Το σκάνδαλο µε την Φαρµακευτι-
κή NOVARTIS, δεν είναι µόνο Ελ-

ληνικό αλλά παγκόσµιο. Από πού να ξε-
κινήσεις. Από τους Φαρµακοποιούς, τους 
γιατρούς, τους διοικητές των Νοσοκοµεί-
ων, τους  γενικούς γραµµατείς του αρµό-
διου υπουργείου, όλοι ήταν ενήµεροι και 
όλοι ωφελούνταν. Το ποιοι πρέπει να τι-
µωρηθούν είναι ένας λαβύρινθος, που 
και η δικαιοσύνη δεν θα βγάλει άκρη. 
Άλλη µια αδυναµία του κοινοβουλευτι-
κού πολιτεύµατος. ∆υστυχώς υπάρχει 
µέσα στο σύστηµα της Αστικής εξουσίας.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Και  δεύτερη  θυελλώδεις  συνεδρίαση στις  13-2-2018 ∆ηµο-
τικού  Συµβουλίου  Αχαρνών.  Πολλά ειπώθηκαν, πολλά 
ακούστηκαν. Ανακοινώσεις  αλλά  και καταγγελίες . ∆ύο  όµως 

ήταν  τα πιο σηµαντικά θέµατα.  Το ένα είναι,  η ανακοίνωση -  καταγ-
γελία της πρώην Αντιδηµάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Ελένης Σαξανί-
δου, όπου κατέληξε  να τονίσει σε όλους ότι δέχεται απειλές κατά της 
ζωής της. Και  το δεύτερο  είναι  το Θέµα της  ΑΡΩΓΗΣ, όπου κατέληξε  
µε κατάθεση πρότασης µοµφής κατά της ∆ιοίκησης και κατά του Προ-
έδρου Νικ. Γκασούκα, από την επικεφαλής της «ΑχαρΝέων Ελπίδας, 
Σπύρο Βρεττό, όπου στην ψηφοφορία που ακολούθησε απορίφθηκε 
οριακά, µε 15  -  13 και ένα λευκό. Και τα δύο θέµατα  µάλλον θα έχουν 
συνέχεια  ίσως καταλήξουν και στα δικαστήρια. Τα σχετικά βίντεο, 
έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο,Focus tv  και Ελεύθερο Βήµα των 
Αχαρνών.

Με ενεργό συµµετοχή στο Let’s do it Greece! 2018 ο ∆ήµος 
Αχαρνών υποστηρίζει και ενισχύει και φέτος τη µεγαλύτε-
ρη ταυτόχρονη περιβαλλοντική δράσης της χώρας. Με κε-

ντρικό σύνθηµα «Γίνε η αλλαγή που περιµένεις». Το φετινό Let’s 
do it Greece! έχει προγραµµατιστεί για την Κυριακή 29 Απριλίου 
2018, και ο ∆ήµος Αχαρνών απευθύνει πρόσκληση προς, τα σχο-
λεία, τους συλλόγους, τους φορείς και τους ιδιώτες του ∆ήµου 
Αχαρνών, που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη δράση.  

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών τις 
ώρες 9:00π.µ.-13:00 θα πραγµατοποιηθεί Εθελοντική Αιµοδο-
σία, από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρ-

νών και τον Σύλλογο Εργαζοµένων του ∆ήµου Αχαρνών, σε συνερ-
γασία µε το Τµήµα Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Αµαλία Φλέµινγκ.

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00 π.µ. θα πραγµα-
τοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών 
εκδήλωση µε θέµα «Εξωδικαστικός Μηχανισµός - Ρύθµιση 

Οφειλών - Κόκκινα ∆άνεια». Οµιλητές θα είναι ο ∆ιευθυντής της 
Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Γιώργος Μαστοράκης 
και το µέλος της ΚΕ και του Τµήµατος Οικονοµικής Πολιτικής του 
ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. 

Στη συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου  2018 του Περιφερει-
ακού Συµβουλίου Αττικής, εγκρίθηκε η σύναψη Προγραµµα-
τικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 

Αχαρνών για την εκπόνηση «Μελέτης ολοκληρωµένης παρέµβασης 
στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισµού 
232.063,52 ευρώ.

Πρόκειται να δώσει λύσεις σε χρονίζοντα προβλήµατα της 
υποδοµής, αλλά και αναµορφώσει τον συγκεκριµένο αθλη-
τικό χώρο, καθιστώντας τον πιο ασφαλή και πιο λειτουργικό 

για τις αθλητικές δραστηριότητες  που φιλοξενούνται.
Στην ηµερίδα για την εγκληµατικότητα που διοργάνωσαν η εφη-
µερίδα «Εν τη Πόλει» και η διαδικτυακή τηλεόραση Focus Web 
TV, βρέθηκε ο Χάρης ∆αµάσκος, Περιφερειακός Σύµβουλος, ο 

οποίος µίλησε για την πάταξη της εγκληµατικότητας στο δήµο Αχαρνών,  
συµπληρωµατικά πρότεινε  στο παιχνίδι αυτό της εγκληµατικότητας πρέ-
πει να βάλουµε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία . Ο ∆ήµος έχει την ∆ηµοτική 
Αστυνοµία και έχει τη δυνατότητα από εκεί να εξασφαλίζει αυτοκίνητα και 
προσωπικό και αν δεν έχει προσωπικό, µπορεί να το ζητήσει εκτάκτως 
από το υπουργείο Εσωτερικών... 

Στη φάση ελέγχου και έγκρισης του κτιρίου που έχει προτεί-
νει ο δήµος Αχαρνών για την εγκατάσταση και λειτουργία της 
πρώτης Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤοΜΥ) βρίσκεται η Α΄υγει-

ονοµική Περιφέρεια Αττικής, όπως έγινε γνωστό στο ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο. Ενηµερώνοντας σχετικά ο Γενικός Γραµµατέας του δήµου 
Θανάσης Κατσιγιάννης, είπε ότι ο δήµος έχει προτείνει τον παλαιό 
φούρνο που βρίσκεται στην περιοχή του Προφήτη Ηλία για τη δηµι-
ουργία ΤοΜΥ και,ήδη, η αρµόδια υπηρεσία της Α΄υγειονοµικής περι-
φέρειας επεξεργάζεται κι εντός του Μαρτίου αναµένεται να έχει απα-
ντήσει επί του θέµατος, προχωρώντας στο επόµενο βήµα. 

Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη εβδοµάδα. 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,  µε θέµα την εγκληµατι-
κότητα στον ∆ήµο Αχαρνών, συµµετείχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 

Γιάννης Κασσαβός, µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης κ. ∆η-
µήτρη Αναγνωστάκη, τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνοµίας Νοτίου Ελλά-
δος Αντιστράτηγο Χρήστο ∆ραγατάκη, τον ∆ιευθυντή Αστυνοµίας ∆υτι-
κής Αττικής Ταξίαρχο Εµµανουήλ ∆ασκαλάκη, τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών και Πρόεδρο του Συµβουλίου Πρόλη-
ψης Παραβατικότητας και Εγκληµατικότητας κ. Παναγιώτη Πολυµενέα και 
εκπροσώπου των κατοίκων Θρακοµακεδόνων κ. ∆ηµήτρη Τσιφτελίδη. 

Στην εισήγησή του, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών αναφέρθηκε στη 
θετική πορεία των µέτρων που εφαρµόζει η ΕΛ.ΑΣ. το τελευ-
ταίο χρονικό διάστηµα στον ∆ήµο Αχαρνών, ωστόσο ζήτησε 

την εδραίωση του επιχειρησιακού σχεδιασµού και την ενίσχυση των 
µέτρων, καθώς η αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας και παραβατι-
κότητας στον ∆ήµο Αχαρνών απαιτεί συνεχή προσπάθεια αλλά και 
επιπλέον δράσεις. Πιο συγκεκριµένα ο κ. Κασσαβός πρότεινε: - την 

ενίσχυση του Τµήµατος Ασφαλείας Αχαρνών µε επιπλέον προσωπι-
κό. - τη µόνιµη παραµονή, Οµάδων Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκλήµατος (ΟΠΚΕ) στον ∆ήµο Αχαρνών καθώς και Οµάδων ∆ίκυ-
κλης Αστυνόµευσης (∆Ι.ΑΣ). - την καθιέρωση περιπολιών στην περι-
οχή των Θρακοµακεδόνων. -την ενίσχυση του Αστυνοµικού Σταθ-
µού Θρακοµακεδόνων. 

Ανακοινώθηκαν οι ηµεροµηνίες πληρωµής για τις συντάξεις Μαρ-
τίου 2018 για όλα τα ταµεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ∆ηµόσιο και 
ΕΤΕΑΕΠ). Το ∆ηµόσιο, το ΙΚΑ και το  ΝΑΤ  θα καταβάλλουν  τις συ-

ντάξεις την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018. Ο ΟΑΕΕ και ο  ΟΓΑ  την Πέµπτη, 
1η Μαρτίου 2018. Το ΕΤΕΑΕΠ  την Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018. Τα υπό-
λοιπα Ταµεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις την 
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018 ενώ οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων ∆υ-
νάµεων, Σωµάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώµατος θα καταβλη-
θούν την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018.

Στόχος διαρρηκτών µε την µέθοδο «PLOFKRAAK» έγινε ΑΤΜ 
που ήταν τοποθετηµένο έξω από την πρόσοψη της Τράπεζας 
Πειραιώς, επί της Λ. ∆εκελείας 27, στο Μενίδι. Οι άγνωστοι 

δράστες λίγο πριν τις 4 τα ξηµερώµατα της 16 Φεβρουαρίου 2018, πα-
ροχέτευσαν µείγµα αερίου στο ΑΤΜ και προκάλεσαν έκρηξη, ενώ στη 
συνέχεια αφαίρεσαν τα ΑΤΜ µε τα µετρητά και στη συνέχεια τράπη-
καν σε φυγή. Παρά τις έρευνες που ακολούθησαν στην γύρω περιο-
χή, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισµός των δραστών.

Μία κλήση για επιβολή της τάξης λόγω του γεγονότος ότι η µου-
σική ήταν δυνατά αλλά και γιατί έπεφταν άσκοπα πυροβολισµοί, 
ήταν ο λόγος που η αστυνοµία έστειλε δύο περιπολικά στο συ-

νεργείο για επισκευή. Το περιστατικό σηµειώθηκε στον καταυλισµό τον 
Ροµά στην Αγία Σωτήρα της Αθήνας και ξεκίνησαν όταν τα δύο περιπο-
λικά έγιναν αντιληπτά. Οι δράστες βγήκαν έξω και µε καρδόνια και πέ-
τρες σχεδόν τα διέλυσαν.Μετά το περιστατικό οι αστυνοµικοί προχώρη-
σαν σε µία σύλληψη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός δεν αναφέρ-
θηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Για διακίνηση ποσότητας ναρκωτικών µέσω εταιρείας ταχυµε-
ταφορών που βρίσκεται στις Αχαρνές συνελήφθη  30χρονος 
άνδρας, από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφάλειας Αχαρ-

νών. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ο δράστης στις 14 Φεβρουαρίου 
2018 παρέδωσε δέµα σε εταιρεία ταχυµεταφορών µε σκοπό την απο-
στολή του στην Άρτα. Όπως διαπιστώθηκε, όµως, το δέµα περιείχε 
105,2 γραµµάρια ηρωίνης και 20 ναρκωτικά χάπια, τα οποία κατασχέ-
θηκαν. Από την αστυνοµική έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης ταξίδε-
ψε από την Άρτα µε σκοπό να προµηθευτεί από την περιοχή των 
Αχαρνών ποσότητες ναρκωτικών τις οποίες στη συνέχεια επιχείρησε 
να αποστείλει ταχυδροµικώς στον εαυτό του. Το περασµένο Σάββα-
το εντοπίστηκε ο 30χρονος και συνελήφθη την στιγµή που πήγε πά-
λι στο κατάστηµα, προκειµένου να διευθετήσει θέµα που αφορούσε 
την αποστολή του δέµατος.
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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 

H «Αρωγή» στην ατζέντα της ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: «Προσπαθείτε να στρογγυλοποιήσετε 
γωνίες, οι γωνίες δε στρογγυλοποιούνται»

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: «ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙ∆Α»

Για ακόµη µία φορά ο επικεφαλής της ΑχαρΝΕΩΝ Ελπί-
δα προσπάθησε να αναδείξει ζητήµατα στο ∆ηµοτικό 
συµβούλιο που «καίνε» τον ∆ήµο Αχαρνών αλλά και 

την καθηµερινότητα των συµπολιτών µας. 
Αρχικώς, ο Σπύρος Βρεττός αναφέρθηκε στις Τοπικές Οµά-

δες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δηµόσιων δοµών παροχής υπηρεσι-
ών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Παρότι το εν λόγω 
εγχείρηµα έχει ξεκινήσει από το περασµένο Καλοκαίρι και λει-
τουργεί στους ∆ήµους της χώρας δυστυχώς ο ∆ήµος Αχαρνών 
δεν έχει κάνει τίποτα αν και έχει προσληφθεί προσωπικό. «Για-
τί δεν έχει προχωρήσει; Έχουµε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες 
στην περιοχή µας. Είναι σηµαντικό να υπάρχει.» τόνισε στην αρ-
χική του τοποθέτηση.

Στη συνέχεια επανέλαβε το ζήτηµα της Οδού Κύπρου στο 
οποίο βασανίζονται κυριολεκτικά οι ∆ηµότες µε την ανεξέλε-
γκτη δράση των Ροµά. Σωροί σκουπιδιών κάνουν τη ζωή τους 
δύσκολη αφού δεν είναι σε θέση να ανοίξουν τις πόρτες και τα 
παράθυρα των σπιτιών τους από τη κακοσµία. «Η αδιαφορία 
σας ταλαιπωρεί αυτόν τον κόσµο που έρχεται και ξαναέρχεται 
για να διαµαρτυρηθεί.» είπε απευθυνόµενος στον ∆ήµαρχο 
Αχαρνών.

Στο τέλος, ο επικεφαλής της ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα, δε θα µπο-
ρούσε να µην αναφερθεί στα προβλήµατα της Αρωγής για τα 
οποία πρώτος είχε προειδοποιήσει µε αφορµή τις περίεργες πα-

ραιτήσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
«Προσπαθείτε να στρογγυλοποιήσετε γωνίες, οι γωνίες δε 

στρογγυλοποιούνται» τόνισε ο γνωστός καθηγητής απαντώντας 
στην µάταιη προσπάθεια του ∆ηµάρχου να καλύψει τον πρόε-
δρο της Αρωγής, Νίκο Γκασούκα. Μοίρασµα αρνιών, παραιτή-
σεις µελών ∆Σ, τραυµατισµός παιδιού 
και αντιδικίες µε τον σύλλογο γονέων και 
κηδεµόνων είναι µόνο µερικά από αυτά 
που αντιµετωπίζει ο Πρόεδρος της Αρω-
γής. 

Με αυστηρό ύφος ο Σπύρος Βρεττός 
πρόσθεσε: «Ο κύριος Πρόεδρος δε µπο-
ρεί πια να διαχειριστεί την κατάσταση 
στην Αρωγή και έχει βάλει αυτούς τους 
πονεµένους γονείς απέναντι. Υπάρχει κε-
νό ανάµεσα στους γονείς και τους διοι-
κούντες. Πρέπει ο ∆ήµαρχος να αναλά-
βει τις ευθύνες του. Υπάρχουν παιδιά, 
αθώες ψυχές πίσω από αυτά.»

Ο Σπύρος Βρεττός και η ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα µε τη στήριξη 
ολόκληρης της Αντιπολίτευσης κατέθεσε µοµφή στο ∆ιοικητι-
κό Συµβούλιο της Αρωγής και τον Πρόεδρό της, ζητώντας ένα 
νέο ∆Σ µε όρεξη για δουλειά, ευαισθησία αλλά κυρίως αγάπη 
για αυτά τα παιδιά.

Ανακοίνωση για
την αποµάκρυνση
της ∆ΟΥ Αχαρνών
∆υστυχώς οι προβλέψεις της «ΑχαρΝΕ-
ΩΝ Ελπίδα»  για την αποµάκρυνση των 
δηµοσίων υπηρεσιών από τον ∆ήµο 
Αχαρνών επιβεβαιώθηκαν. Το κλείσιµο 
της ∆ΟΥ Αχαρνών αποδεικνύει ότι η πό-
λη µας είναι µια πόλη απαξιωµένη από 
την κεντρική εξουσία χωρίς να υπολο-
γίζονται περισσότεροι από 100.000 πο-
λίτες.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών δεν ανταπο-
κρίθηκε όπως έπρεπε στις συνθήκες 
που προέκυψαν έτσι οι ∆ηµότες, έρµαια 
των εξελίξεων θα  πρέπει εξυπηρετού-
νται πλέον σε «γειτονικούς» ∆ήµους. 

Ο επικεφαλής της ΑχαρΝΕΩΝ Ελπί-
δα, Σπύρος Βρεττός έχει τονίσει κατ’ 
επανάληψη ότι είναι καιρός ο ∆ήµος 
Αχαρνών να έχει τη θέση που του αξίζει, 
ως ένας από τους µεγαλύτερους ∆ή-
µους της χώρας. 

Η ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα δε θα επιτρέψει 
να µετατραπούν οι Αχαρνές σε µια απο-
µονωµένη πόλη στην οποία θα κλεί-
νουν υπηρεσίες και το µόνο που ανθίζει 
θα είναι το εµπόριο των ναρκωτικών και 
η παραβατικότητα. 

Ο Σπύρος Βρεττός ζητάει άµεση σύ-
γκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 
θέµα την αποµάκρυνση των δηµοσίων 
υπηρεσιών. Πρέπει να διαφυλαχθεί η 
αξιοπρέπεια της πόλης πριν να είναι πο-
λύ αργά…
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Τρία  χρόνια  ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ…
Αυτή  κι αν είναι επέτειος…
Στους εορτασµούς της κυβέρνησης 
για την επέτειο της στην εξουσία 
συµµετέχουν µε χαρά οι πάνω από 
25.000 που διορίστηκαν στο δηµό-
σιο από το 2015 µέχρι το 2017. Γιορ-
τάζουν  και οι πρώην αγανακτισµέ-
νοι και νυν βολεµένοι.  Γιορτάζουν 
κάτι τύποι σαν τον κ. Καρανίκα…  
Συµµετέχουν επίσης τα µέλη του 
«Ρουβίκωνα» που επί τέλους έχουν 
µια κυβέρνηση που τους επιτρέπει 
να εισβάλουν όπου και όποτε θέ-
λουν και να τα κάνουν γης  µαδι-
άµ… Συµµετέχουν  και οι αντιεξου-
σιαστές  των Εξαρχείων και για να το 
γιορτάσουν  λένε να κάψουν και κα-
νένα λεωφορείο ( ναι από αυτά που 
πληρώνουµε εµείς οι υπόλοιποι…).   
Εορτάζει τα τρία έτη της κυβέρνησης  
και ο κ. Κουφοντίνας που για πρώτη 
φορά  αλλά και δεύτερη και πάµε για 
τις επόµενες άδειες εξόδου από τις φυ-
λακές. Γιορτάζουν και οι πάνω από 
10.000 αποφυλακισθέντες του Νόµου 
Παρασκευόπουλου την ελευθερίαν 
τους και την κυβέρνηση που τους τη 
χάρισε.  Γιορτάζουν τα Τρολ που βγά-
ζουν  µεροκάµατο στα Social media …  
Γιορτάζουν οι πάσης φύσεως Μ.Κ.Ο. 
και κάτι «ηµέτεροι» που κάνουν πάρ-
τυ µε µπίζνες  σχετικά µε τους πρό-
σφυγες… Γιορτάζουν οι απίστευτοι τύ-
ποι που από το πουθενά ( µε κάτι βο-
σκοτόπια) θα βρεθούν µε ΜΜΕ στα 
χέρια και στον έλεγχο τους … 
Ιδιαίτερο λόγο να γιορτάζει την λαµπε-
ρή επέτειο έχει ο κ. Γερούν Ντάϊσε-
µπλουµ  που επί τέλους βρήκε  κά-
ποιον να του κάνει όλα τα χατίρια. Και 
οι τράπεζες, γιατί άρχισαν οι ηλεκτρο-
νικοί πλειστηριασµοί.   Και οι Μέρκελ, 
γιατί τελικά µπορεί να κάνει τις δου-

λειές της χωρίς κάποιος να αποκαλεί 
«Γερµανοτσολιάδες» τους συνεργάτες 
της. Γιορτάζει και ο Σουλτάνος ο 
Ερντογάν, γιατί κάποιοι του επέτρεψαν 
να έλθει και να περιοδεύσει στην πα-
τρίδα µας   µε τον αέρα του πραγµατι-
κού Σουλτάνου... Γιορτάζουν και τα 
Σκόπια, γιατί το θέµα τους ήλθε στο 
προσκήνιο…
∆εν γιορτάζουν όµως τα παιδιά που 
µεταναστεύουν σε άλλες χώρες. ∆εν 
γιορτάζουν οι νέοι επιστήµονες των 
300 και 400 ευρώ… ∆εν γιορτάζει ο 
ηλικιωµένος που του έκοψαν το ΕΚΑΣ 
και υπόσχονται ηµίµετρα για να επιβι-
ώσει… ∆εν γιορτάζει ο αγρότης που 
βλέπει το εισόδηµα του  να συρρικνώ-
νεται και η φορολογία του να αυξάνει.  
∆εν γιορτάζει αυτός που θα χάσει την 
περιουσία του για χρέη στο δηµό-
σιο… ∆εν γιορτάζει ο επαγγελµατίας 
µε τους δυσβάστακτους φόρους  και 
εισφορές που επωµίζεται… ∆εν γιορ-
τάζει ο άνεργος που βλέπει να µην έρ-
χονται επενδύσεις…. ∆εν γιορτάζει ο 
έµπορος που έχει άδειο το µαγαζί του 
και σκέφτεται να το κλείσει… ∆εν 
γιορτάζει ο µαθητής που τον ζάλισαν 
µε τις δήθεν µεταρρυθµίσεις, µετονο-
µασίες και πειραµατισµούς …
Ωστόσο, νοµίζω πως δεν πρέπει να 
µπούµε στη διαδικασία να δούµε 
ποιο κοµµάτι του πληθυσµού υπερ-
τερεί αριθµητικά οι εορτάζοντες ή οι 
θρηνούντες…  Γιατί ανεξάρτητα 
από την κατά την κατηγορία στην 
οποία εντάσσουµε τον εαυτόν µας, 
ανεξάρτητα από το προσωπικό µας 
συµφέρον, όταν ένας λαός κυβερ-
νάται από -εσµούς και -ισµούς  αυ-
τός που στο τέλος θα θρηνήσει είναι 
ο ίδιος ο λαός…

Η  απείθαρχη εξουσία και η ανικανότητα να επιβάλει κανόνες
Στα χωριά κάποτε τρεις ήταν οι φιγούρες/ ρόλοι, που λόγω 
ιδιότητας είχαν επιρροή, απέπνεαν σεβασµό και  εµπιστο-
σύνη. Αυτές ήταν ο δάσκαλος, ο παπάς και ο αστυνόµος. 
Τρεις ρόλοι που µπορούν να παροµοιαστούν µε γονεϊκή 
και δη πατρική φιγούρα, εφόσον ο πατέρας έχει την εξου-
σία και βάζει την τιµωρία στην ανυπακοή, στις πατριαρχικές 
κοινωνίες, όπως έχουν διαµορφωθεί στη χώρα µας. 
Ο αστυνόµος και ο χωροφύλακας ήταν ανέκαθεν αυτοί 
που υπηρετούσαν και επέβαλαν τον νόµο. ∆ύσκολο έργο 
και απόλυτα σηµαντικό, γιατί χωρίς κανόνες, που επιβάλ-
λονται ανεξαιρέτως, σε όλους τους πολίτες, η κοινωνία γί-
νεται ζούγκλα και η ζωή ανυπόφορη. 
Ο πολίτης, όπως το παιδί, εµπιστεύεται και µαθαίνει πώς να 
λειτουργεί σε ένα κοινωνικό σύνολο, παρακολουθώντας 
τη γονεϊκή φιγούρα, γιατί από µικρό δεν έχει άλλο µέτρο 
σύγκρισης, οπότε αντιγράφει το άτοµο ή τα άτοµα που το 
µεγαλώνουν, το νουθετούν και του δίνουν το παράδειγµα. 
Αυτοί είναι κάτι σαν θεοί στα µάτια του. Ο πολίτης ο οποί-
ος παραβαίνει τους κανόνες του τόπου, µαθαίνει να προ-
σαρµόζεται, µετά από συστάσεις και πρόστιµα ή τιµωρίες. 
Ο ρόλος του αστυνόµου είναι να ενηµερώνονται οι πολί-
τες και να υπακούν στους κανόνες κι αν δεν το κάνουν τό-
τε πρέπει να τους επιβάλλονται κυρώσεις µέχρι να προσαρ-
µοστούν. Κάθε τόπος µπορεί να έχει τους δικούς του κανό-
νες, όµως όλοι εξυπηρετούν το γενικό καλό και της αρµο-
νία µεταξύ των πολιτών, κανένας πολίτης παλιός ή 
νεοφερµένος δεν επιτρέπεται να επιβάλει αυθαίρετα δικούς 
του κανόνες. Όπως και στο πλαίσιο του σπιτιού, το παιδί 
µαθαίνει µε παραδείγµατα, αντιγράφει ό,τι βλέπει, αντιγρά-
φει συµπεριφορές, γιατί αυτές επαναλαµβάνονται και αυ-
τές γίνονται βίωµα. 
Τι γίνεται όµως, όταν το παιδί βλέπει την γονεϊκή φιγούρα 
πρότυπο, που επιβάλλει τους κανόνες, να µην τους υιοθε-
τεί και να µην τους ακολουθεί και τι γίνεται όταν το παιδί 
βλέπει το αδερφάκι του, να ξεφεύγει και να γλιτώνει από 
την τιµωρία, για την ίδια κακή συµπεριφορά. Τότε επικρα-
τεί σύγχυση, χάνεται η εµπιστοσύνη και αρχίζει η αµφισβή-
τηση. 
Αντίστοιχα όταν ο απλός πολίτης βλέπει τον αστυνοµικό να 

καταστρατηγεί τους κανόνες, να παραβλέπει την παρανο-
µία, να λειτουργεί µε τρόπους που παραπέµπουν σε έλλει-
ψη σεβασµού απέναντι στην ιδιότητά του, που είναι να λει-
τουργεί ως όργανο της τάξης, όσο και όποτε φοράει τη στο-
λή του, τουλάχιστον, τότε αρχίζει η αµφισβήτηση. Όµως 
δεν φτάνει µέχρι εκεί, η αµφισβήτηση οδηγεί σε έλλειψη 
σεβασµού και σε ανασφάλεια απέναντι στο κενό που δη-
µιουργείται από την ανεπάρκεια του προστατευτικού ρό-
λου του αστυνοµικού και της αστυνοµίας για τον τόπο και 
τους νοµοταγείς πολίτες. 
Η εξουσία χρειάζεται αυτοπειθαρχία, σαφή όρια, λογική και 
αξιοπρέπεια, αλλιώς οδηγείται στην κατάχρηση. Αν στην 
πόλη υπάρχει εγκληµατικότητα και ασυδοσία, οι οδηγοί 
περνούν µε κόκκινο, παρκάρουν στα πεζοδρόµια, σε γω-
νίες, διπλο-παρκάρουν, οι πολίτες µπορούν να καταστρα-
τηγούν τους κανόνες κοινής ησυχίας και από την άλλη,  
βλέπουν το/τα όργανο/-α της τάξης:  να πηγαίνει µε την µο-
τοσυκλέτα, αντίθετα σε µονοδρόµους χωρίς να υπάρχει 
προφανής επείγουσα αιτία, που του το επιβάλει, εφόσον 
απλά στέκεται και εµποδίζει τα διερχόµενα αυτοκίνητα, να 
σταµατά πάνω στη διάβαση πεζών, περιµένοντας το πρά-
σινο φανάρι, να σταθµεύει προσωρινά έξω από το αστυνο-
µικό τµήµα, πάνω στο δρόµο, 
εµποδίζοντας την ροή της κυκλοφορίας των υπόλοιπων 
οχηµάτων, κλπ. Τότε ο ρόλος κάποιων από αυτούς µάλ-
λον έχει λανθασµένα αυτό-προσδιοριστεί και/ή δεν είναι 
σωστά εκπαιδευµένοι, ώστε να υπακούν στους κανόνες και 
να λειτουργούν ως παράδειγµα προς µίµηση για όλους 
τους πολίτες, αλλά και να τους επιβάλλουν.
∆υστυχώς εκθέτουν το υπόλοιπο σώµα και τους συνα-
δέλφους τους, που λειτουργούν κανονικά και µε πει-
θαρχία σε ένα αναµφισβήτητα πολύ δύσκολο και αξιο-
θαύµαστο έργο. 
Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, οι αστυνοµικοί είναι υπο-
χρεωµένοι να φοράνε πάνω τους κάµερα, γεγονός µε διτ-
τό σκοπό. Ότι δεν θα κατηγορηθούν άδικα από τους πολί-
τες και  ότι δεν θα κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Εδώ τολ-
µάµε να προσφέρουµε την ίδια ποιότητα ζωής και την αξι-
οπρέπεια;

Η  «Ποιότητα Ζωής», 
στην ζωή µας!

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

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΟΥ 

O Tempora o mores
Μπορεί ο Ρωµαίος πολιτικός-φιλόσοφος Κικέρω-
νας να χρησιµοποίησε την εν λόγω φράση, πριν 
πολλούς αιώνες, για να καυτηριάσει ήθη και πρα-
κτικές της εποχής του ωστόσο ταιριάζει «γάντι» µε 
όσα βιώνουµε σήµερα. 
Το «σκάνδαλο» Novartis, τα εξοπλιστικά, τον 
Τουρκικό µεγαλοϊδεατισµό, το Σκοπιανό κ.α. Όλα 
όσα «σκαρφίζονται» για να κρύψουν τα αληθινά 
προβλήµατα κάτω από το χαλί. 
Να ξεχαστούν οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, τα µε-
ροκάµατα, οι άστεγοι, οι µετανάστες, οι πλειστηρι-
ασµοί, οι...αυτοκτονίες. 
Κι όπως συνηθίζουµε να λέµε «τα πολιτικά σκάν-
δαλα είναι σαν τα µαθηµατικά αξιώµατα. 
Πολλοί τα γνωρίζουν αλλά κανένας δεν µπορεί να 
τα αποδείξει». 
Αν κάποτε αποδειχτούν, τότε θα έχει αλλάξει η πο-
λιτική! 

Στό Παλαιό Φάληρο ὁ Δήμαρχος κ. Χατζηδάκης ἀπο-
φάσισε νά τοποθετηθεῖ ἕνα κατά μερικούς ἔργο τέχνης, 
καί κατά ἄλλους ἔκτρωμα. Αὐτό ἔχει δύο πλευρές: Τήν 
καλλιτεχνική καί τήν νοηματοδοτική. Ἀπό πλευρᾶς τέ-
χνης παρατηροῦμε τά ἐξῆς: 
Τό ἴδιο ἀκριβῶς, σέ μικρότερο μέγεθος εἶχε στηθεῖ καί 
στήν Μύκονο. Σέ ἕνα νησί μέ παραδοσιακά χρώματα, 
θά μποροῦσε νά κατασκευασθεῖ ἄσπρο ἤ μπλέ. Τό 
κόκκινο εἶναι τελείως ξεκάρφωτο. Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά 
τήν Ἀμφιθέα. Τό ἄσπρο π.χ. θά ἦταν ταιριαστό, ἐνῶ τό 
κόκκινο εἶναι παράταιρο. Ἀπό πλευρᾶς σχήματος καί 
γραμμῶν εἶναι ἕνα χάλι. Ἡ αἰσθητική του εἶναι ἀπο-
κρουστική. Καλά, ὁ Δήμαρχος δέν μποροῦσε νά πάρει 
γνώμες ἀπό ἄλλους γλύπτες, γιά νά τοῦ τό ἀπορίψουν 
ἀσυζητητί; Στήν Ἀθήνα, στήν Πλατεῖα Καραϊσκάκη , ὁ 
πρώην δήμαρχος κ. Ἀβραμόπουλος (ὁ ἐπωνομαζόμε-
νος καί καγγελλάριος), ἔστησε ἕναν πεπτωκότα ἄγγε-
λο, δηλαδή δαίμονα, ἀλλά ἀπό καλλιτεχνικῆς ἀπόψε-
ως εἶναι ἄψογο.
Ἀπό νοηματοδοτικῆς ἀπόψεως, ὁ «φύλαξ» εἶναι ἀπο-
κρυφιστική φιγούρα τῶν Αἰγυπτίων. Ὁ κατασκευαστής 
τοῦ ἐκτρώματος Κωστῆς Γεωργίου ἀποκάλεσε τό 

ἄγαλμα «σάτανα» στήν τηλεόραση τοῦ Σκάι. Αὐτό 
ἀποδεικνύει ὅ,τι ἔχουν δίκιο νά διαμαρτύρονται οἱ κά-
τοικοι. Πῶς βάζεις κύριε Δήμαρχε τόν διάβολο γιά ἔμ-
βλημα τῆς πόλεως; Μάλιστα καταγγέλθηκε ὅ,τι δέν 
ὑπῆρξε ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. 
Ὅπως λένε «τό λάθος εἶναι ἀνθρώπινο, τό μή μετανο-
εῖν σατανικό». Ἔτσι καί ὁ δήμαρχος, ἴσως δικαιολο-
γεῖται πού υπέπεσε στό πρῶτο παράπτωμα, ἡ ἐπιμο-
νή του ὅμως νά ὑποστηρίζει καί νά δικαιολογεῖ τήν ἀνο-
ησία του, εἶναι τραγικά ἀπαράδεκτη. Ὁ κ. Χατζηδάκης 
φαίνεται ὅ,τι εἶναι ἀπό τούς πλέον ἐπιτυχημένους δη-
μάρχους. Σέ ἐνδεχόμενη, ὅπως ἀκούγεται, κάθοδό του 
στίς βουλευτικές ἐκλογές, εἶχε τήν ἐπιτυχία «στό τσε-
πάκι». Αὐτή ὅμως ἡ βλακεία, εἶναι σίγουρο ὅ,τι θά τοῦ 
στοιχίσει. 
Ὁ κύριος Βασίλειος Μαρκεζίνης ἀναφερόμενος στά 
συλλαλητήρια γιά τήν Μακεδονία μας, εἶπε ἕνα σπου-
δαῖο: «Ὅταν ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες μιλᾶνε μέ 
μιά φωνή, οἱ ὑπηρετούντες τόν λαό πρέπει ὄχι μόνον 
ν΄ ἀκούουν ἀλλά καί νά ὑπακούουν». Αὐτή ἡ ρήση ἔχει 
ἐφαρμογή σέ πολλές περιπτώσεις, ὅπως καί στοῦ κυ-
ρίου Χατζηδάκη.

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Ο φύλαξ

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων

στην Περιφέρεια Αττικής.
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Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων
Πάνω από 50 χρόνια µαζί σας...

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

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

«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η πόλη µας τα τελευταία χρόνια ζει κάτω  από  τη  σκιά  της  εντεινόµενης 
αύξησης της  εγκληµατικότητας και παραβατικότητας. Η κατάσταση εί-
ναι γνωστή σε όλους. Για  το  λόγο  αυτό η όποια ανάλυση στοιχείων και 

διαπίστωση γεγονότων περιττεύει. 
Τόσο σηµαντικά προβλήµατα λύνονται µόνο µέσα από το διεξοδικό δηµόσιο 

διάλογο και την κατάθεση προτάσεων. Το σηµαντικότερο όµως όλων είναι η πολι-
τική βούληση. Αυτή θα οδηγήσει στις αποφάσεις και στη δέσµη µέτρων για την υλο-
ποίησή  τους. 

Στόχος είναι ο δήµος Αχαρνών να αλλάξει σελίδα και να 
εξελιχθεί σε πόλο κοινωνικοοικονοµικής έλξης και ανάπτυ-
ξης. Γι’ αυτό, είναι  επιτακτική η ανάγκη της συνένωσης των 
υγιών δυνάµεων του τόπου. Οφείλουµε ως Τοπική  Αυτοδι-
οίκηση, να εργαστούµε και να σχεδιάσουµε µια ολοκληρω-
µένη πρόταση που θα αποτελέσει οριστική τοµή σε αυτό το 
µείζον πρόβληµα του ∆ήµου. 

Η πρόταση αυτή θα αντιµετωπίζει το πρόβληµα σε δυο 
στάδια τα οποία όµως θα εξελίσσονται ταυτόχρονα: βραχυ-
πρόθεσµα και  µακροπρόθεσµα.

Βραχυπρόθεσµα απαιτείται η δηµιουργία διαύλων επι-
κοινωνίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την Αστυνοµία. Μια τέτοια θεσµική πα-
ρέµβαση πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να προστατεύει τα ευαί-
σθητα προσωπικά δεδοµένα. 

Αυτό θα οδηγούσε στην αποτελεσµατικότερη αστυνόµευση την οποία κανείς 
δεν µπορεί να κάνει καλύτερα από την ίδια την Αστυνοµία. 

Παράλληλα οφείλουµε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να συνεργαστούµε µε την πα-
νεπιστηµιακή κοινότητα ώστε να αναζητηθούν βέλτιστες πολιτικές αντιµετώπισης 

του εγκλήµατος.  Η επιστηµονική έρευνα και η ακαδηµαϊκή µέθοδος θα καταδεί-
ξουν όλες τις αδυναµίες του συστήµατος και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής µας που 
επιτρέπουν να βρίσκει χώρο και να εισέρχεται το έγκληµα και η παραβατικότητα. 

Επίσης θα αναδείξουν όλους τους τρόπους αντιµετώπισης του εγκλήµατος και 
της παραβατικής συµπεριφοράς στηριζόµενοι και στα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊ-
κών χωρών. 

Συγχρόνως, σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα πρέπει να αντιµετωπιστεί η ένδεια της 
πόλης, εκεί όπου βρίσκεται η ρίζα του εγκλήµατος. Έτσι, η δη-
µιουργία υποδοµών είναι επιβεβληµένη ανάγκη. Πεζοδρό-
µια, φωτισµός, χώροι αναψυχής και άθλησης, αντιπληµµυ-
ρική θωράκιση, στήριξη εθνοτοπικών συλλόγων, εύχρηστο 
συγκοινωνιακό προφίλ µε συνδυασµένες µεταφορές είναι 
αυτά που απαιτούνται για να αλλάξει το πρόσωπο της πόλης 
µας. Ταυτόχρονα θα δώσουν ώθηση στη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας  πετυχαίνοντας την ανάταση των πολιτών 
και την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της πόλης.

Όσο και αν φαντάζουν όλα αυτά ουτοπικά για έναν πτω-
χευµένο ∆ήµο, υπάρχουν πολλές πηγές χρηµατοδότησης οι 
οποίες παραµένουν ανεκµετάλλευτες. 

Η πολυπολιτισµικότητα του ∆ήµου µας, δίνει τεράστιες δυνατότητες για διεκδί-
κηση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ήρθε επιτέλους η ώρα να απαι-
τήσουµε από την Πολιτεία αυτά που µας αναλογούν.

Ο συνδυασµός αυτών των µέτρων είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την 
ενεργοποίηση της κοινωνίας. 

Η παρουσία των πολιτών σε όλα τα σηµεία της πόλης παράγει κοινωνική επο-
πτεία και θωρακίζει την πόλη διασφαλίζοντας την πολυπόθητη αλλαγή της.

Ήρθε η ώρα επιτέλους 
ο ∆ήµος Αχαρνών να 
πάψει να είναι 
ουραγός των 
εξελίξεων και φτωχός 
συγγενής στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.
 Ήρθε η ώρα 
επιτέλους ο ∆ήµος 
Αχαρνών να  αλλάξει  
πρόσωπο  και από 
τόπος φυγής και  
υποβάθµισης,  να  
εξελιχθεί  σε  πόλο 
έλξης  και  ανάπτυξης  
για όλους του πολίτες 
του Λεκανοπεδίου και 
όχι µόνο. 
Για όλους  αυτούς 
τους λόγους  και 
ακόµα 
περισσότερους,  
γεννήθηκε  
η  νέα  ∆ηµοτική 
Παράταξη  
«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_
ΤΩΡΑ» !!!

ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΜΕ  ΤΙΣ  ΑΧΑΡΝΕΣ  ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΗΝ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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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

Τα ψηφιακά νοµίσµατα στην πράξη και την αγορά!

Ήρθε η ώρα να αυξήσουµε κατά πο-
λύ την αγοραστική µας ισχύ. Και τι 
εννοούµε όταν λέµε αύξηση της 

αγοραστικής µας ισχύς; Έστω ότι µε κάποιο 
τρόπο καταφέρναµε να αγοράσουµε ένα 
κινητό των 1000€ µε 200€ αλλά µετά από 
µερικές µέρες το µετανιώναµε και τελικά 
αυτό που χρειαζόµασταν είναι ένα ποδή-
λατο των 1000€. 

Αν βρούµε λοιπόν κάποιον που δέχεται 
να ανταλλάξουµε το κινητό µε το ποδήλατο, 
τελικά το ποδήλατο των 1000€ θα µας κόστι-
ζε 200€ που είναι τα χρήµατα που δώσαµε 
για το κινητό. Σωστά? Αυτό λέγεται αύξηση 
της αγοραστικής µας ισχύς. Υπάρχει κανένας 
που δεν το θέλει αυτό?  Για όποιον το θέλει 
υπάρχει τρόπος. 

Κάτι αντίστοιχο µε το παράδειγµα γίνετε 
και µε τα ψηφιακά νοµίσµατα. ∆ηµιουργού-
µε ή αγοράζουµε ένα ψηφιακό νόµισµα σε 
µια χαµηλή τιµή και όταν βρούµε κάποια επι-
χείρηση που δέχεται αυτό το νόµισµα, µπο-
ρούµε να κάνουµε αγορές ανταλλάσοντας 
(στην ουσία πληρώνοντας) τα ψηφιακά µας 
νοµίσµατα µε προϊόντα ή υπηρεσίες στην τι-
µή όµως που έχει εκείνη τη στιγµή το νόµι-

σµα. Και εύλογο είναι να αναρωτηθείτε αν 
υπάρχει τέτοιο νόµισµα και κυρίως που µπο-
ρούµε να βρούµε τις επιχειρήσεις που το δέ-
χονται. 

Και τα 2 λοιπόν υπάρχουν. Και το νόµι-
σµα και η πλατφόρµα που είναι συγκεντρω-
µένες όλες οι επιχειρήσεις που το δέχονται. 
Και είναι πάνω από 360.000 επιχειρήσεις και 
ιδιώτες, µιας και  εκτός από τις επιχειρήσεις, 
µπορεί και πουλάει και οποιοσδήποτε ιδιώ-
της οτιδήποτε µεταχειρισµένο ή καινούργιο.  
Και παρόλο που είναι µια πλατφόρµα που 
λειτουργεί µόνο ένα χρόνο και ακόµα  «χτί-
ζεται» έχουν πουληθεί πάνω από 10.000.000 
προϊόντα και υπηρεσίες και µπορείτε να βρεί-
τε µέσα από κινητά, αυτοκίνητα, σπίτια, οικό-
πεδα, διακοπές και πολλά άλλα. 

Αν είσαστε σε αυτούς που θέλουν να αυ-
ξήσουν την αγοραστική τους ισχύ κατά πο-
λύ, ή ακόµα κι αν έχετε επιχείρηση και σας 
ενδιαφέρει να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες 
κάνοντας κάτι πολύ καινοτόµο, επικοινωνή-
στε µαζί µου είτε µε email (pg.pdpnet@gmail.
com), είτε µε τηλέφωνο (6948501189) για να 
κλείσουµε ένα ραντεβού για πλήρη ενηµέ-
ρωση.

Η υπουργική απόφαση αφορά τον τρόπο επα-
ναπροσδιορισµού του χορηγηθέντος δανεί-
ου, τον τρόπο εξόφλησης άληκτου κεφαλαί-
ου, ληξιπρόθεσµων οφειλών, τόκων κεφαλαί-
ου, τόκων υπερηµερίας, κεφαλαιοποιηµένων 
τόκων, καθώς και την επιµήκυνση του χρόνου 
αποπληρωµής των οφειλών των δανειολη-
πτών.

Οι ∆ανειολήπτες που έχουν καταβάλλει το 
60% της οφειλής τους, κερδίζουν την απαλλαγή 
τους από το υπόλοιπο ποσό. Επίσης, επεκτείνεται 
κατά δέκα έτη η αποπληρωµή του δανείου. Οι τό-
κοι κεφαλαίου ή υπερηµερίας που έχουν εισπρα-
χθεί διαγράφονται από το κεφάλαιο της οφειλής 
που αποµένει να εξοφληθεί. Εάν δεν έχουν κα-
ταβληθεί, διαγράφονται, όπως και οι κεφαλαιο-
ποιηµένοι τόκοι. Επίσης, το σύνολο της οφειλής 
υπόκειται σε έκπτωση 15%. Το νέο ποσό που θα 
προκύψει, είναι άτοκο και δεν υπόκειται σε τό-
κους υπερηµερίας.

Μοναδική προϋπόθεση ένταξης στις διατά-
ξεις της ρύθµισης, αποτελεί η ιδιοκατοίκηση και 
η χρήση της κατοικίας από τον δανειολήπτη (γο-
νείς- τέκνα - συγγενείς α και β βαθµού), για την 
υπολειπόµενη διάρκεια του δανείου.

∆ικαίωµα ένταξης στις νέες ρυθµίσεις έχουν 
όλοι όσοι έχουν λάβει δάνειο από ίδια κεφάλαια 
του πρώην Ο.Ε.Κ. αλλά και όσοι συµµετείχαν σε 
Προγράµµατα Αγοράς Κατοικιών και ∆ιαµερι-
σµάτων - ΠΑ.ΚΑ.∆Ι.  

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν υποχρέωση να 
υποβάλλουν αίτηση, σε διάστηµα οκτώ µηνών 
από την ηµεροµηνία ανάρτησης στον ιστότοπο 
του Ο.Α.Ε.∆. της ηλεκτρονικής φόρµας της αίτη-
σης ένταξης.

Η ρύθµιση έχει ειδική αναφορά σε ευάλωτες 
οµάδες δανειοληπτών. Ειδικότερα, εάν ο δανει-
ολήπτης, κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτη-
σης, ανήκει σε µία από τις ευάλωτες οµάδες των 
τρίτεκνων, των συνταξιούχων, των περιπτώσεων 
χηρείας µε προστατευόµενο µέλος, των µονογο-
νεϊκών οικογενειών, των οικογενειών µε µέλος 
ΑΜΕΑ, των σεισµόπληκτων – πυρόπληκτων, ή 
των ατόµων µε αναπηρία 67% και άνω, δικαιού-
ται επιπλέον έκπτωσης 10%, πέραν της αρχικής 
15% που αναγράφεται ανωτέρω. 

Ακόµα καλύτερα για περιπτώσεις πολύτε-
κνων δανειοληπτών, η έκπτωση φτάνει στο 20%.

Εάν ο δανειολήπτης ενταχθεί στη ρύθµιση, 
µπορεί να αποπληρώσει την οφειλή του ταχύτε-
ρα από το χρονικό διάστηµα που ορίστηκε. Στην 
περίπτωση αυτή, εάν καταβάλλει εντός πέντε 
ετών το 60% της οφειλής, τότε θα τύχει έκπτωσης 
40% στο τελικό ποσό του δανείου. Η έκπτωση 
περιορίζεται στο 20%, εάν ο δανειολήπτης κατα-
βάλλει εντός οκτώ ετών, το 80% του δανείου.

Ειδικές παρεµβάσεις υπάρχουν στη ρύθµιση 
για ανέργους, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ο 
άνεργος να εξαιρεθεί για έξι µήνες, από την υπο-
χρέωση καταβολής της µηνιαίας δόσης.

∆ηµοσιεύθηκε η απόφαση για τη ρύθµιση δανείων του ΟΕΚ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

Η  Νοµοθεσία    οίνων , πότων, τροφίµων και  αντικειµένων  
κοινής  χρήσης  αποσκοπεί  στην προστασία  του  κατανα-
λωτικού  κοινού  από  νοθεία , παραπλάνηση και  κυρίως 

στην προστασία της  υγείας  του.   Στο  ρολό  αυτό, η νοµοθεσία  
απαραίτητα  προστατεύει τα  πρότυπα που  έχουν  καθιερωθεί για  
την τίµια  εµπορία και  το  δίκαιο ανταγωνισµό µε  σκοπό την δι-
αφύλαξη του  υγιούς  εµπορίου.  Το  µεγάλο  ερώτηµα  που  συ-
ναντά  κάνεις  στην  ερευνά  είναι  ο  τρόπος  µε  τον όποιο  δια-
µορφώνεται , εισάγεται και  τροποποιείται  η νοµοθεσία και  πως  
εφαρµόζεται.  

Ως   µέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης συµµετέχουµε  στην λήψη 
αποφάσεων  και πρέπει  να  εφαρµόζουµε  τις  αποφάσεις  αυτές.

Η  Νοµολογία  που  αφορά  στην προστασία της  αµπελο-οινικής 
παράγωγης , την παρασκευή και εµπορία οίνων και  αλκοολούχων 
ποτών  γενικά, είναι  ογκωδέστατη.

Ποιοι  διαµορφώνουν την νοµοθεσία τροφίµων και ποτών :
Ευρωπαϊκή  Ένωση ( Κοινοτική  Νοµοθεσία ), Κράτος  (Εθνική  

Νοµοθεσία), ∆ιακρατικές  Συµφωνίες, ∆ιεθνής  οργανισµοί, Κλαδι-
κοί  φορείς  και  Επιχειρήσεις, Πολίτες  και  φορείς  καταναλωτών, κ.α.

Σήµερα   καθηµερινά  ανακαλύπτουµε  συνεχώς  παραβιάσεις  στο  τρόπο  διακίνησης  και  χειρότερα  
στο  τρόπο  παράγωγης  αλκοολούχων ποτών.

Όλο  και  νέες  νοµικές  πράξεις. (κανονισµοί , οδηγίες , αποφάσεις , συστάσεις , έγκριτες γνώµες ) που  
δεν  τυχαίνουν  αποδοχής  και  προβλεπόµενου  έλεγχου  εφαρµογής  από  τους  απασχολούντες. 

Ενηµερώνοντας   τους  επαγγελµατίες  και  το  καταναλωτικό  κοινό 
Η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τον οίνο µπορεί να γίνει µέσο της ιστοσελίδας της EUR-

lex ( http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm. )
Η EUR-Lex παρέχει άµεση δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστηµα επι-

τρέπει στους χρήστες να συµβουλεύονται την Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ περιλαµ-
βάνει, ειδικότερα, τις Συνθήκες, τη νοµοθεσία, τη νοµολογία και τις προπαρασκευαστικές πράξεις. 

Τ  παρών  κείµενο – άρθρο  παρέχεται  για  ενηµερωτικούς  σκοπούς  και  προβληµατισµό  κυρίως  για  
τα  κακώς  κείµενα  των  διακινητών  - έµπορων  και  παραγώγων  αντιστοίχων  προϊόντων.

Όλοι οι νόµοι έχουν κενά. Όλοι οι νόµοι έχουν καλές προθέσεις αλλά συχνά κακή εφαρµογή.  Τρέ-
λα είναι και η διαφορετική ερµηνεία της νοµοθεσίας από τους  εκάστοτε … Ηγγικεν  η  ώρα  να µπει µια  
τάξη στα  οινικά νοµοθετικά  ζητήµατα.

Νοµοθεσία   Οίνων  και  Πότων

Του Ιωάννη   Μίχα
Msc.  ΟΝΟΛΟΓΟΥ – ΧΗΜΙΚΟΥ 

Οινικού Ερευνητή  -
Υποψήφιου  ∆ιδάκτορα 

Αχαρνές: Η εγκληµατικότητα  στο  κατακόρυφο!!!
    

Του  Χάρη  ∆ηµούτσου  

Την ∆ευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 συνεκλήθη το Συµβούλιο κατά της Παραβατικότητας και Εγκληµατι-
κότητας στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Παραβρέθηκαν εκτός από τα µέλη του Συµβουλίου, ο 
∆ήµαρχος κ. Κασσαβός, ο Γεν. Γραµµατέας κ. Κατσιγιάννης, οι διοικητές του Αστυνοµικού Τµήµατος Αχαρ-
νών και Θρακοµακεδόνων, εκπρόσωποι από φορείς του ∆ήµου και αρκετοί δηµότες. Από τον πολιτικό κό-
σµο ήταν µόνον η Βουλευτής  κ. Γεωργία Μαρτίνου. 

Η κλήση περιλάµβανε την ενηµέρωση των δηµοτών, αξιολόγηση, αποδοτικότητα των ληφθέντων µέτρων 
από την αστυνοµία, προτάσεις και προγραµµατισµός δράσεων. Κοινή διαπίστωση όλων όσοι πήραν τον λόγο 
ήταν ό,τι µετά τον θάνατο του παιδιού στις 8/6/17, από την αγανάκτηση και τον γενικό ξεσηκωµό των πολιτών, 
υπήρξε µια µικρή µείωση των περιστατικών για 2-3 µήνες. Κατόπιν εντάθηκαν και τώρα έχουν επανέλθει σχεδόν 
στην προτέρα κατάσταση.  Χαρακτήρισαν τα µέτρα ως αποσπασµατικά, κατηγόρησαν τους κυβερνώντες για βα-
ριά ευθύνη, διαπιστώνοντας ό,τι δεν υπάρχει ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ για να βελτιωθεί η κατάσταση. Έφθασαν στο 
σηµείο να πιστεύουν ό,τι είναι ενσυνείδητη επιλογή η αποθήκευση της εγκληµατικότητας στην περιοχή µας, προ-
κειµένου να καθαρίσουν άλλα µέρη όπως π.χ. η Οµόνοια. Κάπως έτσι κατάντης σαν η Αχαρνές,  Πανελλήνιο Κέ-
ντρο Ναρκωτικών, συνεχείς ληστείες, πυροβολισµοί, ανεξέλεγκτη ηχορύπανση κ.ά. στις περιοχές που είναι οι Γύ-
φτοι, όπως η Αγία Σωτήρα, η Αυλίζα, ο Πλάτωνας κ.α. η Αστυνοµία σπάνια πλησιάζει. Το Καποτά αντί να το κλεί-
σουν όπως οφείλουν, προγραµµατίζουν ίδρυση νηπιαγωγείου για τους γύφτους. Μα αυτοί πώς βρέθηκαν εκεί; 
Τα λυόµενα δόθηκαν για του σεισµοπλήκτους και ενώ οι δικαιούχοι έχουν στην συντριπτική τους πλειονότητα 
αποκατασταθεί, τα νοικιάζουν και έχει καταστεί άντρο ανοµίας. Κάποιους λίγους αναξιοπαθούντες, µπορούν κάλ-
λιστα και ο ∆ήµος και η κεντρική εξουσία να τους βολέψει αλλού και να κατεδαφίσει τον οικισµό, του οποίου τα 
σπίτια είναι ακατάλληλα, γιατί η ηµεροµηνία λήξης τους έχει περάσει προ πολλού.

 Η αστυνοµία επαίρεται ότι πραγµατοποιεί συλλήψεις, αλλά αυτοί είναι όλοι χρήστες ενώ αφήνει συνήθως 
τους εµπόρους απείραχτους. Η υπηρεσία οικονοµικού εγκλήµατος γιατί δεν ελέγχει το πόθεν έσχες των οικογε-
νειών των εµπόρων, αφού τους γνωρίζουν µε το µικρό τους όνοµα; Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µας είχε υποσχε-
θεί ό,τι θα µετατρέψει την ηχορύπανση από πταίσµα σε πληµµέληµα, γιατί υπαναχώρησε; 

Ο διοικητής του Α/Τ Αχαρνών έδειξε µεγάλη διάθεση για βελτίωση των προβληµάτων, παρατήρησε ό,τι έχει 
καλυτερεύσει λίγο η κατάσταση, σταµατούν τους χρήστες στα λεωφορεία και τους κατεβάζουν, έχει ενισχυθεί κά-
πως και το Α/Τ και το Τ/Α, όχι όµως στο επιθυµητό σηµείο. Έχει µόνιµη οµάδα ΟΠΚΕ, και µας υποσχέθηκαν ένα 
περιπολικό στους Θρακοµακεδόνες και συχνή περιπολία της ∆ίας.  Συµπερασµατικά εµείς επιµένουµε ό,τι αν 
πραγµατικά θελήσει η Κεντρική Εξουσία να λύσει το πρόβληµα της εγκληµατικότητας και της παραβατικότητας 
στον ∆ήµο µας, είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί σε µικρό χρονικό διάστηµα.  Εκτός από τα κατασταλτικά µέτρα 
τα οποία είναι αναγκαία, είναι απαραίτητα και τα προληπτικά. Σε αυτά ανήκει η µεγάλη προσπάθεια που καταβά-
λει ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόπεως, για ένταξη των γύφτων στην κοινωνία. Θα λέγαµε ό,τι 
µιµείται τον µακαριστό Φλωρίνης Αυγουστίνο, ο οποίος κατάφερε άθλο στην περιοχή του µε την πλήρη ενσω-
µάτωση αυτής της συµπαθούς φυλής.
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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»

Τρίτη,  13 Φεβρουαρίου 2018

Για όλα τα καίρια ζητήµατα που αφορούν έναν 
τόπο, πρώτα απ’ όλα, χρειάζεται να υπάρχει 
πολιτική βούληση προκειµένου να 

επιλυθούν. 
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που η ∆ηµοκρατία από τη 

µέρα που  γεννήθηκε, έδωσε τη 
δυνατότητα στον πολίτη να επιλέγει αυτόν 
που θα τον εκπροσωπεί για όλα τα θέµατα 
που αφορούν την χώρα ή την πόλη του. 

Αυτή τη δυνατότητα της σωστής 
επιλογής, όσοι πολίτες την αξιοποιούν µε 
δίκαια, αντικειµενικά και ώριµα κριτήρια, 
επιτυγχάνουν να ζουν µέσα σε µία 
οργανωµένη, δίκαιη και ασφαλή πόλη. 
Κατά συνέπεια εξασφαλίζουν για το παρόν 
και το µέλλον τους ανάπτυξη και ποιότητα 
ζωής.

Στη χώρα µας υπάρχουν δύο επίπεδα 
πολιτικής εξουσίας που και τα δύο είναι 
ισχυρά: το ένα είναι η κεντρική εξουσία και 
το άλλο η τοπική. Πρωταγωνιστές αυτών των δύο 
επιπέδων πολιτικής εξουσίας είναι ο  Πρωθυπουργός και 
ο ∆ήµαρχος. 

Εµείς από την πλευρά µας επιµένουµε, ότι σε τοπικό 
επίπεδο, το χρονικό διάστηµα που µένει µέχρι τις 
δηµοτικές εκλογές δεν πρέπει να µείνει αναξιοποίητο.

Η δικαιολογηµένη αγανάκτηση των πολιτών για όλα 
αυτά που συνέβησαν και εξακολουθούν να συµβαίνουν 
στην πόλη µας, η απαξίωση που υφίσταται στην 
αντιµετώπιση των προβληµάτων, όπως η 

εγκληµατικότητα, απαιτεί ουσιαστικές, εύστοχες και 
αποφασιστικές κινήσεις.

Όµως, όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει µέχρι σήµερα 
από ευαισθητοποιηµένους πολίτες  δυστυχώς δεν έφεραν 
κανένα αποτέλεσµα διότι όλες κατέληγαν στον ίδιο κοινό 
παρονοµαστή που δεν είναι άλλος από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, το οποίο µε τους χειρισµούς και τις αποφάσεις 

του δεν κατάφερε και δεν πρόκειται να 
καταφέρει να επιλύσει κανένα πρόβληµα. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
επιµένουµε να ζητάµε από τους πολίτες των 
Αχαρνών να αξιολογήσουν αυστηρά 
όλους τους επικεφαλής παρατάξεων και 
τους δηµοτικούς συµβούλους, ως προς: 

Τα όσα υποστήριζαν και υποστηρίζουν 
µέχρι σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Το έργο που έχουν παράξει για τα 
προβλήµατα του τόπου και τις θέσεις που 
έχουν πάρει απέναντι σε αυτά.

Τις γνώσεις που έχουν ώστε να 
µπορέσουν να επιλύσουν αποτελεσµατικά 
τα σοβαρά προβλήµατα.

µε σκοπό στις επόµενες δηµοτικές εκλογές να γεννηθεί 
ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο  άξιο και ικανό που θα δίνει 
άµεση λύση σε όλα τα προβλήµατα  της πόλης µας. 

Όλα τα παραπάνω δεν αφήνουν κανένα περιθώριο 
στους πολίτες να επαναπαύονται, αντιθέτως  ο χρόνος που 
εναποµένει µέχρι τις δηµοτικές εκλογές θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί τα µέγιστα προς όφελος της πόλης και των 
ίδιων των πολιτών.

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη 
διατροφή. Ο άνθρωπος, 

καταβάλλει καθηµερινά µεγάλη 
προσπάθεια σε κάθε τοµέα της ζωής 
του. Το ίδιο πρέπει να κάνει και στο 
κοµµάτι που αφορά τη σωστή 
διατροφή του. 

Η πολυετής εµπειρία 
που έχω αποκτήσει µέσα 
από την προώθηση και το 
εµπόριο βιολογικών 
προϊόντων,  
συµµετέχοντας σε 
παγκόσµια εκπαιδευτικά 
σεµινάρια, µε έχουν 
διδάξει ότι η σωστή 
διατροφή µπορεί να κάνει 
θαύµατα. 

Ειδικότερα όταν 
δίνουµε στον οργανισµό 
µας, βιολογικές τροφές  
και µάλιστα όταν τις συνδυάζουµε σωστά 
µπορούµε να καταπολεµήσουµε µε τη 
βοήθεια της φύσης σχεδόν όλες τις 
ασθένειες που µπορεί να ταλαιπωρούν 
έναν άνθρωπο. 

Η δηµιουργία ενός φορέα ο οποίος 
θα έχει ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα όσον αφορά το πόσο 
σηµαντικό και ουσιαστικό ρόλο παίζει στη 
ζωή µας η διατροφή, έχει µεγάλη αξία.

Ένας τέτοιος φορέας, θα έχει τη 
δυνατότητα να οργανώνει εκπαιδευτικά 
σεµινάρια και ηµερίδες στα σχολεία της 
περιοχής,  προκειµένου να 
ενηµερώνονται οι µαθητές για τη µεγάλη 
αξία της σωστής διατροφής, η οποία θα 
τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή.

Ως υπεύθυνος της 
δηµοτικής παράταξης 
«Νέα ∆ύναµη», για 
θέµατα που άπτονται της 
αξίας της διατροφής και 
του ρόλου της στη ζωή 
του ανθρώπου, έχω ήδη 
έρθει σε επαφή µε 
ειδικούς επιστήµονες µαζί 
µε τους οποίους θα 
ξεκινήσουµε να 
σχεδιάζουµε τη 
δηµιουργία του φορέα 
που θα έχει ως µοναδικό 
σκοπό την ενηµέρωση 

και την πρόληψη των συνεπειών της 
κακής διατροφής στον ανθρώπινο 
οργανισµό. 

Απώτερος σκοπός µας είναι να 
επικοινωνήσουµε το µήνυµα ότι µέσα 
από τη σωστή διατροφή εξασφαλίζουµε 
υγεία και ποιότητα ζωής. 

Γιώργος Αµανατίδης
Εµπορία βιολογικών προϊόντων

Η σωστή κρίση των πολιτών µπορεί 
να κάνει την πόλη να αλλάξει σελίδα

Με τη σωστή διατροφή εξασφαλίζουµε
υγεία και ποιότητα ζωής
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Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος αποκάλυψε επί-
σης τη νέα «πιάτσα» διακίνησης ναρκω-
τικών, που έχει δηµιουργηθεί τα τελευ-

ταία χρόνια στην περιοχή του Πλάτωνα, δυτικά 
του νέου Κοιµητήριου Αχαρνών, όπου καθηµε-
ρινά χρήστες από κάθε γωνιά της Αττικής «αγο-
ράζουν» το θάνατο.
Μάλιστα τον τελευταίο καιρό έχουν ρηµάξει και το 
νέο νεκροταφείο, καθώς έχουν καταγραφεί περί-
που 100 κλοπές αντικειµένων πάνω από µνήµατα.  
Ο ∆ηµήτρης Μπακοδήµος, αντιπρόεδρος του εξω-
ραϊστικού συλλόγου κατοίκων Πλάτωνα καταγ-
γέλλει: «∆εν είναι µόνο που πουλάνε ναρκωτικά 
και σκοτώνουν τα νέα παιδιά, δεν σέβονται ούτε 
τους νεκρούς! Κλέβουν κρίκους, καντήλια και ότι 
άλλο βρουν και µπορούν να το πουλήσουν». 
«Ελεύθεροι πολιορκηµένοι» αισθάνονται οι 4.000 
κάτοικοι του Πλάτωνα, οι οποίοι όπως καταγγέλ-
λουν βρίσκονται στο έλεος των κακοποιών» τόνι-
σε χαρακτηριστικά ο ∆ηµήτρης Καρανίκας, πρόε-
δρος του εξωραϊστικού συλλόγου κατοίκων Πλά-
τωνα.

Για πρόβληµα δηµοκρατίας στην πόλη των 
Αχαρνών  κάνει λόγο ο Βασίλης Χουτέας: «Οι κά-
τοικοι ζουν ανασφαλείς και ανελεύθεροι, εξαιτίας 
της δράσης των εγκληµατικών και παραβατικών 
συµµοριών ναρκωτικών και όπλων. Υπάρχει πρό-
βληµα ελευθερίας, άρα και δηµοκρατίας σ’ αυτή 
την πόλη. Πρέπει άµεσα ν’επανέλθει το αίσθηµα 
ασφάλειας µε κάθε νόµιµο τρόπο.» 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS
Στο έλεος των κακοποιών και των βανδάλων το 

Ολυµπιακό Χωριό Αχαρνών, στους πρόποδες της 
Πάρνηθας. Το STAR και ο Γιάννης Σωτηρόπουλος 
έκαναν αυτοψία και κατέγραψαν συγκλονιστικές 
εικόνες και µαρτυρίες. Βίντεο - ντοκουµέντο από 
κάµερα ασφαλείας καταγράφει καρέ - καρέ την ει-
σβολή δύο διαρρηκτών στο µοναδικό κατάστηµα 
ψιλικών του Ολυµπιακού Χωριού. Ο Γιάννης Πα-
πασταύρου, ιδιοκτήτης του καταστήµατος αποκα-
λύπτει «Ένας ψηλός και ένας κοντός ήταν και οι 
δράστες της εισβολής σε ψητοπωλείο της περιο-
χής τα ξηµερώµατα της περασµένης Κυριακής». Ο 
ιδιοκτήτης του Θανάσης Λιάσκος, ο οποίος για τρί-
τη φορά πέφτει θύµα αδίστακτων κακοποιών, δεν 
κρύβει την αγανάκτηση του.

Απίστευτη όµως ήταν η ληστεία το περασµέ-
νο Σάββατο το βράδυ σε πάρτυ - µασκέ, που έκα-
ναν οι µαθητές του Λυκείου του Ολυµπιακού Χω-
ριού για να µαζέψουν χρήµατα για εκδροµή. 
Όπως µας ενηµερώνει ο φοιτητής Βασίλης Βόσι-
νας, κάτοικος Ολυµπιακού Χωριού: «Ήρθε ένας 
µασκαρεµένος και ενώ αρχικά έκανε πλάκα στα 
παιδιά που είχαν το ταµείο, στη συνέχεια άρπαξε 
µε τη βία τα χρήµατα των µαθητών και έτρεξε και 

έξω από το σχολείο τον περίµενε συνεργός του µε 
µια µηχανή και εξαφανίστηκαν».  Το Ολυµπιακό 
Χωριό δεν είναι µόνο στο έλεος των κακοποιών 
αλλά και των βανδάλων. Χαρακτηριστική η εικό-
να του ολυµπιακού κολυµβητηρίου, το οποίο 
από το 2004 έχει εγκαταληφθεί, δεν λειτούργησε 
ξανά, λεηλατήθηκε και βανδαλίστηκε και µε τα νε-
ρά της βροχής έχει µετατραπεί σε βούρκο! Ο Κυ-
ριάκος Μαρτίνος, πρόεδρος κατοίκων Ολυµπια-
κού Χωριού, τονίζει ότι όλες οι αθλητικές εγκατα-
στάσεις έχουν παραδοθεί στη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού. «Το κολυµβητήριο έχει εγκαταλη-
φθεί, τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες ανακα-
τασκευής του». Ίδιες εικόνες εγκατάλειψης και 
βανδαλισµού παρουσιάζουν το Μνηµείο Ολυµπι-
ακών Αγώνων, το Αδριάνειο Υδραγωγείο αλλά 
και τα καταστήµατα που λειτουργούσαν κατά τη 
διάρκεια της Ολυµπιάδας της Αθήνας. 

Και ο Τάσος Γιαννόπουλος, φοιτητής Νοµικής 
και κάτοικος Ολυµπιακού Χωριού συµπληρώνει 
: «Από τους 11.000 κατοίκους, οι 4.000 είναι νέοι 
και δεν έχουν µια καφετέρεια να πιούνε τον καφέ 
τους».

Περί Παιδικών Χαρών
Η ΠΑΙ∆ΙΚΉ ΧΑΡΑ - χαρά, δεν έχει και χαρά 
σε όποιον την φτιάξει 632.000 ευρώ χορηγεί 
η περιφέρεια και οι κ.κ. «συνδήµαρχοι». 
Κασσαβός - Κατσιγιάννης θα φτιάξουν 7 
(επτά) παιδικές χαρές, που σηµαίνει ότι 
7:632.000=90.000 (ενενήντα) χιλιάδες ευρώ 
η µία! !! µε τον ΦΠΑ. Φυσικά θα φτιαχτούν, 
αν φτιαχτούν! , εφόσον προκύψει ο κατάλ-
ληλος εργολάβος.... 

Ο ∆ήµος Μαρώνειας, µε την Αριθµο µελέτη 08/2017 θα φτιάξει 
1 (µια) παιδική χαρά: «προµήθεια και εγκατάσταση παιδικής χαράς 
και ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», µε 9 όργανα, µε περίφραξη, µε πα-
γκάκια, τάπητα ασφαλείας, φωτισµό, νερό, µπετά και µε πιστοποίη-
ση. Αξίας, 40.000 (σαράντα) χιλιάδων ευρώ

Φυσικά υπάρχουν σε αυτούς τους διαγωνισµούς εκπτώσεις που 
φτάνουν και ξεπερνούν το 50/%. ∆ηλαδή ο κ. Κασσαβός αν έχει έκ-
πτωση 50/% η παιδική χαρά θα πέσει το κόστος στις 45.000 ευρώ!!

Ενώ αντίστοιχα του ∆ήµου Μαρώνειας θα πέσει στις 20.000 ευ-
ρώ

Βεβαίως υπάρχει και η παιδική χαρά, που έκανε δωρεά στον ∆ή-
µο, ο κύριος Τοπαλίδης (αντιδήµαρχος) που στοίχισε 10.000 ευρώ 
µε 5 όργανα. Τα δύο τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι ∆ήµοι, έχουν 
αναβαθµίσει ή κατασκευάσει τις παιδικές χαρές, µε βάση το ΦΕΚ 
2029 και το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1176. Άρα υπάρχει µέτρο σύ-
γκρισης. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών, είχε το 2005, συνολικά 53 παιδικές χαρές. 
Σήµερα σχεδόν καµία. Θα φτιάξει, αν φτιάξει; ;;; επτά (7) µε κόστος 
632.000 ευρώ

Με αυτά τα λεφτά θα µπορούσε να φτιάξει τουλάχιστον 40! Αν 
δεν το µπορεί ή δεν το ξέρει ή πως; ας ρωτήσει ή ας το (αναθέσει) 
στον δωρητή κύριο Τοπαλίδη.  Μπορεί επίσης να δει παλαιότερες 
προσφορές ή κατασκευές που έχει κάνει ο ∆ήµος Αχαρνών.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΕΣ  Αλήθειες...

Από τον 
Γιάννη Σκρέκη

∆εν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τα προβλήµατα των Αχαρνών του συντοπίτη µας δηµοσιογράφου του STAR Γιάννη Σωτηρόπουλου

Ρήµαξαν στις κλοπές το Νέο Κοιµητήριο, εγκληµατικότητα 
και συγκοινωνίες στο Ολυµπιακό Χωριό Αχαρνών
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Από τη ∆ευτέρα 
12/2/2018 οι µαθη-
τές των Σχολείων 

των Αθηνών επισκέφθη-
καν το Μουσείο της Πόλε-
ως των Αθηνών στο κέ-
ντρο της Αθήνας , θαύµα-
σαν τα έργα των µαθητών 
των Σχολείων των Αχαρ-
νών και πληροφορήθηκαν 
για το Αρχαίο Θέατρο. Μια 
ακόµα προσπάθεια να προβάλλουµε τη φωτεινή πλευρά 
της πόλης µας και το σηµαντικότερο µνηµείο της.

Το  χορευτικό της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών συµ-
µετείχε  το απόγευµα της Κυριακής  18 Φεβρουαρίου 
στα αποκριάτικα στο Πεδίο του Άρεως στην εκδήλω-

ση που επιµελήθηκε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Χορού (τµήµα 
τον Αθηνών) και η Περιφέρεια Αττικής. Η χορευτική  οµάδα 
παρουσίασε αποκριάτικους και µιµητικούς χορούς της Ηπεί-
ρου και κατενθουσίασε τον κόσµο που παρευρέθηκε εκεί...
Να συγχαρούµε και να ευχαριστήσουµε την οµάδα µας για 
την άψογη παρουσίαση των δρωµένων.

Στο Κέντρο Ηµε-
ρήσιας Φροντί-
δας Ηλικιωµέ-

νων(Κ.Η.Φ.Η.), που 
αποτελεί µια από τις πιο 
ευαίσθητες δοµές της 
∆ηµοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών, έκοψαν την 
Πρωτοχρονιάτικη πίτα, 
τραγούδησαν και χόρεψαν, σαν µια οικογένεια, µε τους ηλι-
κιωµένους ωφελούµενους, και το άξιο προσωπικό.

Ανάµεσα  στις  82 
εθελοντικές οργα-
νώσεις τους οποί-

ους βράβευσε  η  Γενική 
Γραµµατεία Πολιτικής Προ-
στασίας  της Περιφέρειας 
Αττικής, για τις  δράσεις  
που ανέπτυξαν  το 201, 
στην φετινή  εκδήλωση 
που έγινε στις 21 Φεβρου-
αρίου 2018,   για την πολύ-
τιµη προσφορά τους στην 
Πολιτική Προστασία,  τιµή-
θηκαν   το Κοινωνικό έργο  
«Προσφέρω»  και η Πολι-
τική Προστασία  οµάδας 
του Ολυµπιακού Χωριού.

∆ωρεάν οφθαλµολογικές 
εξετάσεις από την ∆ηµοτική 
Φροντίδα, στους ηλικιωµέ-

νους, µέλη του 1ου ΚΑΠΗ. Ο πρόε-
δρος της  ∆ΗΦΑ, Ευχαριστούµε θερ-
µά την χειρουργό-οφθαλµίατρο, δρ 
Μπάρλα, για τη ευαισθησία που επέ-
δειξε αποδεχοµένη το αίτηµα µας.

ΣΥΣΤΑΣΗ  ΝΕΟΥ  ∆.Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών στο Σύλλογό µας για την ανάδειξη των µελών του 
νέου ∆.Σ., οι εκλεγέντες σύµβουλοι συγκροτήθηκαν  σε σώµα,  ως ακολούθως: 

Πρόεδρος: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α’ Αντιπρόεδρος: ΜΑΛΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Β’ Αντιπρόεδρος: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπεύθ.∆ηµ.Σχέσεων: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Γεν.Γραµµατέας: ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ειδ.Γραµµατέας: ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Βοηθ.Γραµµατείας: ΓΙΑΛΕ∆ΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
Ταµίας: ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βοηθ.Ταµία: ΣΤΑΥΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Υπεύθ.Χορευτικού: ΜΑΛΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Υπευθ.Υγιεινής & αιµοδοσίας: ΜΑΛΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΖΕΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ

Την ελεγκτική επιτροπή, βάσει των αποτελεσµάτων των εκλογών, απαρτίζουν κατά 
σειρά:

Πρόεδρος: ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος: ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλος: ΣΙΡΑΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΝΩΣΗ  ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΙΠΠΕΩΝ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΟΥ 
(Β` ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΦΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ)
ΑΧΑΡΝΕΣ  13672

                                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 03  -   19/01/2018

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς ∆ήµαρχο Αχαρνών,   κ. Ιωάννη Κασσαβό
Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε,
Με την παρούσα παρακαλούµε δεχτείτε τις θερµές ευχαριστίες µας, για την εκ νέου παραχώ-
ρηση του οικοπέδου στην περιοχή του λόφου Προφήτη Ηλία.
Το οικόπεδο που παραχωρήσατε µε τα νέα συµβόλαια, αποτελεί για εµάς µια ανεκτίµητη πρά-
ξη αναγνώρισης της συλλογικής προσπάθειας που πραγµατοποιείται, για την ανάδειξη των 
πολιτισµικών στοιχείων και της παράδοσής µας στην πόλη των Αχαρνών. Σας διαβεβαιώνου-
µε ότι µε αυτή σας την κίνηση συµβάλλετε ενεργά και έµπρακτα στην ανάδειξη και διατήρη-
ση των αξιών που µας χαρακτηρίζουν και µας διακρίνουν.
Με την ελπίδα µιας εξίσου θερµής και γόνιµης συνεργασίας στο µέλλον, σας ευχαριστούµε 
θερµά τόσο εσάς προσωπικά όσο και τις υπηρεσίες του δήµου µας, για την πολύτιµη αρωγή 
και την εµπιστοσύνη που δείχνετε στην Ένωσή µας, καθώς και για την πολύτιµη συµβολή σας 
στις προσπάθειές µας.

Με εκτίµηση.     Για το ∆.  Σ. 

Η Πρόεδρος                                              Η Γεν. Γραµµατέας
         Μελποµένη Καράλη      Ανθούλα Κασιόλα

Ο Καθεδρικός  Ιερός  του Αγίου Βλασίου, στις Αχαρνές,  έζησε  σε ατµόσφαιρα λαµπρής Ιεράς πανη-
γύρις στις  10 και 11 Φεβρουαρίου 2018. Παντού µέσα στο ναό ήταν αισθητή η ευλαβική διάθεση µε 
την οποία έγινε ο στολισµός του ναού και των ιερών εικόνων, Πλήθος λαού συνέρρευσε. Πολλοί ιε-

ρείς προσήλθαν κατά τον Εσπερινό καθώς και ανήµερα της εορτής. Οι Ύµνοι και οι ψαλµωδίες από τους εξαι-
ρετικούς καλλίφωνους Ιεροψάλτες µας έδιναν ιδιαίτερο τόνο κατάνυξης και εορταστικής ατµόσφαιρας. Τέλος 
η λεπτή παρουσία Τριών Μητροπολιτών προσέδωσε ιδιαίτερη λαµπρότητα στην εορτή.  Ευχόµαστε Χρόνια 
πολλά. Επικαλούµενοι την ευλογία και προστασία του Αγίου Βλασίου.

Μια  φωτογραφική περιπλάνηση 
δεκαέξι φωτογράφων στα εξωκλή-
σια των Αχαρνών και της Πάρνηθας. 

Έκθεση φωτογραφίας από ανερχόµενους 
καλλιτέχνες της πόλης µας, στο τµήµα Φω-
τογραφίας της ∆ΗΚΕΑ, έως τις 16 Φεβρου-

αρίου. Ναι η πόλη µπορεί, ναι οι πολίτες 
θέλουν και αναδεικνύουν τις οµορφιές της.  
Επιµέλεια έκθεσης Γιώργος  Συρσιρής.
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ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

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

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
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 1 ∆ΙΑΝ/ΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΓΕΥΜΑ) 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 60€ 

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

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 15€ 

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

ΡΑ-ΒΑΣΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 15€

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

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

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 8€

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
«ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
 

Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Αχαρνών πρόκειται να πραγµατοποιήσει 
εκλογές για νέο ∆.Σ και Εξελεγκτική Επιτροπή.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την ∆ευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00 
στην αίθουσα του 2ου ΚΑΠΗ Αχαρνών, στον Άγιο Πέτρο.

Παρακαλούνται όσοι επιθυµούν από τα µέλη να βάλουν υποψηφιότητα, 
όπως το δηλώσουν έως 8 Μαρτίου  είτε στα γραφεία του Συλλόγου στο 
ΚΑΠΗ , ∆ευτέρα και Τετάρτη και ώρα 19:00 – 20:00, είτε στα τηλέφωνα : 

Πόπη Φαµελίτου 6945 474749, Ελισσάβετ Τσίρµπα 6972 983608. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  Κοινωνικής Επιχείρησης 
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ»

σας προσκαλεί σε µουσικοχορευτική βραδιά το Σάββατο 3 Μαρτίου 
2018 και ώρα 8:00 µ.µ. στο «Κτήµα Ιγγλέση»

στις Αχαρνές (Λεωφόρος Τατοΐου 122)
Η παρουσία  σας  θα είναι µεγάλη τιµή, χαρά και Βοήθεια για την πραγ-
µατοποίηση των φιλανθρωπικών σκοπών µας.  Τιµή Πρόσκλησης 20 
ευρώ (φαγητό, ποτό και ζωντανή µουσική). Τηλ. επικοινωνίας: Μαρία 

Καραγιώργου: 6979 825 742 · Γωγώ ∆αλακώστα: 6972 545 310

Για το ∆/Σ
Η Πρόεδρος :  Γωγώ ∆αλακώστα
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ΓΑΜΟΣ
Ο   ΦΟΥΚΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  του   

ΚΩΝ/ΝΟΥ  και  της  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
το γένος    ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  

που γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   ΝΤΑΛΗ   

ΧΡΥΣΟΥΛΑ   του   ΗΛΙΑ  και  της   
ΜΑΡΙΑΣ  το γένος   ΣΙΑΦΑΚΑ  που  

γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  
πρόκειται να  έλθουν σε γάµο που 

θα γίνει στον Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  
ΘΕΟΤΟΚΟΥ  - ΜΑΤΙ - ΝΕΑΣ 

ΜΑΚΡΗΣ -  ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
 Ο   ΜΑΣΤΟΡΑΚΑΚΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του   

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ  και  της  ΕΛΕΝΗΣ   
το γένος    ΣΤΟΚΑ   που γεννήθηκε  

στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στα  
ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   

ΣΕΡΕΠΑ   ΜΑΡΙΑ  του   
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ και  της   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ    το γένος  ΜΑΡΙΝΗ  
που  γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και 

κατοικεί στα   ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  έλθουν σε 

γάµο που θα γίνει στη  Φυλή – 
Άνω Λιοσίων – ΦΥΛΗΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΧΑΡΙΤΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ  του  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και  της 
ΣΤΑΜΑΤΩΣ 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  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ – 

ΑΧΑΡΝΩΝ  - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

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

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

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς,
Μνηµόσυνα, Ανθοστολισµούς, 

Στεφάνια»

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

Μετά την Γενική Συνέλευση και τις Αρχαιρεσί-
ες της 4ης Φεβρουαρίου 2018 το νέο ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα  το 
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου µε την εξής σύνθε-
ση: 

Πρόεδρος: Ειρήνη Λιόση   
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μουστακάτος
Γενική Γραµµατέας: Μαργαρίτα Κλαδιά 
Ταµίας: Γεώργιος Τσαµάλης 
Έφορός Υλικού: Φωτεινή Ράπτη
Έφορός Αρχείου: Γεώργιος Φυτάς 
Ειδική Γραµµατέας: Αναστασία Κατάρα 
∆ιευθύντρια Μουσείου: Ελένη ∆ίελα
Υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων: Αντωνία ∆η-
µητρακοπούλου 

Μέσα από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνε-
λεύσεως 
αναδείχθηκαν και τα µέλη της Εξελεγκτικής 
Επιτροπή 
και του Πειθαρχικού Συµβούλιου. 
Εξελεγκτική Επιτροπή
Βησσαράκη - Μαρίνη Μαρία
Καραδήµα Μαρία 
Κωνσταντίνος Λάσκος
Πειθαρχικό Συµβούλιο
Μίχας Ιωάννης
Μίχα Μαρία
Ντάλα Βασιλική 

Η Πρόεδρος                Η Γεν. Γραµµατέας
Ειρήνη Λιόση              Μαργαρίτα Κλαδιά

ΤΟ ΝΕΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Α. 
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40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Μαρτίου 2018 και ώρα 09.30 π.µ., 
40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – 
Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ (Λυµπέρη )
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευαγγελία 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Βασιλική  και  Φίλιππος Παππούς,  Αντιγόνη Λυµπεράκη
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ :  Ευαγγελία Παππού, Αικατερίνη Περακάκη

Η Α∆ΕΛΦΗ:  Παναγιώτα Λυµπεράκη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η  οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   04  Μαρτίου  2018 και ώρα  09.30 

π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως  Θε-
οτόκου  – Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγα-

πηµένης 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   04 Μαρτίου  2018 και ώρα 09.30 

π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ   στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου 
– Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµέ-
νου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

        
ΧΡΗΣΤΟΥ  Α.  ΚΑΤΑΡΑ  (∆ιευθυντής   Τράπεζας)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αικατερίνη
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Φανή Κατάρα,  Αναστάσιος  και Σοφία Κατάρα

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ :  Χρήστος
 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο ΓΚΙΚΑ  

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Μαρτίου 2018 και ώρα 9.30 π.µ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτό-
κου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπη-
µένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και  Θείου

ΦΩΤΗ ΠΑΝΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική (το γένος Πέτρ. Στάση -Μεγαρίτη)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Πέτρος και  Αιµιλία  Πάντου,  Βασίλειος Πάντος 
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : Φώτης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Ραντεβού στης 
Μαριώς»,  Παπαδηµητρίου 8 – Κεντρική Πλατεία Αχαρνών

40/ ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  25  Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9.30 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου- Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Συνυφάδας και  Θείας

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ  χήρας  ΓΕΩΡ. ΠΑΓΩΝΑ 
(Παπαρήγα)

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

Καλλιόπη χήρα Αντ.  Παγώνα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο  ΛΟΥΤΣΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

µας Πατέρα, Παππού, Προπάππου, Αδελφού και  Θείου 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΠΑΓΩΝΑ 
   

Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους
κατέθεσαν Στέφανο στη σορό του.

Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  4  Μαρτίου 2018 και ώρα 9.30 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙ-
ΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου  Νικολάου ( Πατρίου ηµερολο-
γίου) – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας,  Πα-

τέρα, Παππού, Προπάππου, Αδελφού και  Θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΠΑΓΩΝΑ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αικατερίνη χήρα  Κων/νου Παπαδόπουλου, 

 Ελπίδα  και Βασίλειος  Ιακωβίδης,  Νικόλαος και Καλλιόπη Παγώνα, 
Κωνσταντίνος και Ελένη Παγώνα  

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ -  ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ - Η  Α∆ΕΛΦΗ  
 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Ραντεβού στης Μαριώς»,  
 Παπαδηµητρίου 8 – Κεντρική Πλατεία Αχαρνών
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ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ    03 Μαρτίου  2018 και ώρα  09.00 

π.µ., ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – 
Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας,  Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ∆ΗΜ.  ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : Βασιλική 

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : Μαρία Κατσανδρή
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :  Χρήστος  και  Άννα  Κατσανδρή,  

Παρασκευή χήρα Σπυρ. Κατσανδρή
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 
στο   καφέ  IN VIVO, Κεντρική Πλατεία

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ   10 Μαρτίου  2018 και ώρα 09.00 π.µ.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό  Κοιµήσεως  Θεοτό-

κου  – Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπη-
µένης µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  ΧΗΡΑΣ  ΙΩΑΝ. ∆Ε∆Ε
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Νικόλαος  και  Θεοδοσία ∆έδε, 

                      Μαρία   και  Παναγιώτης Σιδέρης, 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αναστασία, Αικατερίνη - Μαρία, Ιωάννης, Ευάγγελος

Η ∆ΙΣΕΓΓΟΝΗ : Μαρία
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Μαρτίου 2018 και ώρα 09.00 π.µ.  

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

µένης µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΧΗΡΑΣ  ΠΑΝ.  ΚΑΓΚΑΡΑΚΗ
(Το γένος Παν. ∆αµάσκου)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Θεόδωρος  και  Γρηγορία Καγκαράκη, 
Σοφία  και  Πέτρος Τσολάκος,  Χρήστος Καγκαράκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αθανάσιος, Εµµανουήλ, Παναγιώτης, Κωνσταντίνα
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ   ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του Ναού

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. 

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   04  Μαρτίου  2018 και ώρα  09.30 

π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµη-
τρίου – Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγα-

πηµένης µας,  Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς και Θείας

ΑΣΠΑΣΙΑΣ   ΛΙΓΓΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Ολυµπία και Γεώργιος  Νιώρας, Βάϊα και Παράσχος  

Ζεϊµπέκης, Ελένη Λίγγου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος και Κωνσταντία, Ιωάννης  Νιώρας 

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ :  ∆άειρα, Έκτορας
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 
στο Πνευµατικό Κέντρο του Ναού 

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

ψυχής των πολυαγαπηµένων µας

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

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

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

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΤΡΙΒΕΛΛΑ (Πολιτικού  Μηχανικού)
Πέρασε  ένας χρόνος χωρίς τον Ευάγγελο. 

Που πάει ο άνθρωπος όταν φεύγει από εδώ, 
Πάει ……  Πού πάει; 

Κάπου πηγαίνει κι ας µην βλέπεις που.
∆ύσκολο πράγµα η απώλεια.

∆ύσκολο να την δεχθείς, δύσκολο να συµβιβαστείς στην  ιδέα της.
Για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας,  τελέσαµε

το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018, στον Ιερό Ναό, Αγίου Βλασίου Αχαρνών,
Μνηµόσυνο σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  Λίλα  Τριβέλλα
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Γεώργιος και Φιγαλία, Ελένη και Χρήστος,  Φίλιππος.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ:  Ισιδώρα  Στεργιάκη,  Ισιδώρα  Τριβέλλα
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ:  Ελένη  χήρα   Φιλίππου  ∆έδε

Για σένα που «έφυγες» και δεν θα  ξεχάσουµε ποτέ!
Αιωνία σου η Μνήµη.

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

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

26/2/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Κ.  
(κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 
210/2316673

27/2/2018  ΤΡΙΤΗ l ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   Φι-
λαδελφείας 239 Κ. Μύλος.  ΤΗΛ.210/2316737

28/2/2017  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆Ο-
ΣΗΣ  Ηρώων Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 
210/2477711

1/3/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ  Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ.210/2316792

2/3/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ  
Αγ. Τριάδος 1. ΤΗΛ. 210/2440487

3/3/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣΛΑΝ   
Αγίου ∆ιονυσίου 82. ΤΗΛ. 210/2444771

4/3/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
Αριστοτέλους 200-202.  ΤΗΛ. 210/2477292

5/3/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ∆ε-
κελείας 90.  ΤΗΛ. 2102477724

6/3/2018 ΤΡΙΤΗ l ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ  Φι-
λαδελφείας 41. ΤΗΛ. 210/2448787

7/3/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ  Λ.Θρακ/δόνων 117. ΤΗΛ.210/2430204

8/3/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   
Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

9/3/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ  Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 210/2444418

10/3/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ  Λ. Θρακοµακεδόνων 22. ΤΗΛ. 
210/2466608

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

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

25/02/2018 ΕΩΣ 25/03/2018

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 60 τ.µ. …… Τηλ.  210 
2443258 και 6973 952838. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 60 τ.µ. στο κεντρικό Μενίδι, 
τιµή πολύ λογική. Τηλ. 210 2403514. 4∆192
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο  40 τ.µ., στο 2ο όροφο, στο κε-
ντρικό Μενίδι, τιµή λογική. Τηλ. 210 2403514. 4∆192.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο καταστήµατα  36 και 33 τ.µ. στην 
Κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου. Τηλ.  210 2469087 και 
6937 108661.  4∆190.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 60 τ.µ. 1ου ορόφου, µε ηλι-
ακό, καλοριφέρ κλπ. στην περιοχή Αγίου Αθανασίου. 
Τηλ. 210 2443258  και 6973 952838. 4∆189.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   Αποθηκευτικός χώρος  750 τ.µ., ύψος 6 
µέτρων επί της οδού Πτελέας , πάροδος ∆εκελείας.  Τηλ. 
6971 876520. 4∆187
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.
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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Ρεστoράν επί της Εθνικής Αντιστάσεως και 
Κίου,  που είναι σε λειτουργία, πλήρως εξοπλισµένο. 
Τηλ. 210 2444562 και 6974 353489. 4∆192.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

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

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



∆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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