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Την πρόθεσή τους να συ-
µπορευτούν στις δηµοτικές 
εκλογές του 2019 επισηµο-
ποίησαν, το βράδυ της Πέ-
µπτης 8 Μαρτίου 2018 ο 
Σπύρος και ο Μιχάλης 
Βρεττός. 
Οι δύο ανακοίνωσαν, πα-
ρουσία φίλων τους, στη δι-
άρκεια δείπνου στην ταβέρ-
να ΜΗΤΣΗΣ, ότι ενώνουν τις 
δυνάµεις τους, µε επικεφα-
λής το Σπύρο Βρεττό, µε το σκεπτικό ότι η συνεργασία τους ανοίγει το δρόµο 
για µια ευρύτερη συσπείρωση των τοπικών δυνάµεων.  Αυτά εν αναµονή  επί-
σηµης διακήρυξης αρχών και θέσων. 

Σε όλες τις σύγχρονες πόλεις, η 
δηµιουργία, διατήρηση και 
προστασία στοιχείων υπερτοπι-
κότητας αποτελεί µια από τις βα-
σικές επιδιώξεις κάθε σύγχρο-
νου και δραστήριου ∆ήµου. Τι 
σηµαίνει, όµως, «υπερτοπικότη-
τα» και γιατί αποτελεί έναν από 
τους βασικούς στόχους κάθε 
δυναµικού ∆ήµου;  Και το ση-
µαντικότερο: είναι αυτό ένα θέ-
µα που αφορά τον πολίτη; 

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

«Φωτιές» στο ∆ηµοτικό σκη-
νικό άναψε η «ΑΧΑΡΝΑΪ-
ΚΗ»  µε το πρωτοσέλιδο 

του προηγούµενου φύλλου της, καθώς 
ήταν το πρώτο τοπικό ΜΜΕ, τόσο από τα 
έντυπα όσο και από τα ηλεκτρονικά µέσα, 
που ανέδειξε τα 15 ονόµατα που «παί-
ζουν» για υποψήφιοι ∆ήµαρχοι Αχαρνών 
το 2019. 

Από την πρώτη ηµέρα της κυκλοφορίας 
της η εφηµερίδα έγινε ανάρπαστη. 

∆ιαβάστηκε από τους αναγνώστες της και 
όχι µόνο,  µε τεράστιο ενδιαφέρον, αφού 
αποκαλύφθηκαν τα πρόσωπα που ακούγο-
νται περισσότερο στο παρασκήνιο ως υποψή-
φιοι για τη διεκδίκηση του δηµαρχιακού θώ-
κου στις επικείµενες δηµοτικές εκλογές. 

Φαίνεται πως το δηµοσίευµα τάραξε τα νερά και λειτούργησε 
ως «καταλύτης» εξελίξεων στις παρασκηνιακές ζυµώσεις και δι-
εργασίες των τελευταίων εβδοµάδων. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες «έσπασαν» τα τηλέφωνα και των 
15 προσώπων που εµφανίστηκαν στο δηµοσίευµα από παράγο-
ντες και ψηφοφόρους, προκειµένου να βολιδοσκοπήσουν τις 
προθέσεις τους και να δουν αν τελικά θα προχωρήσουν σε επί-

σηµη ανακοίνωση υποψηφιότητας του και στη 
δηµιουργία νέων παρατάξεων.  Όπως ήταν φυσι-
κό τις περισσότερες συζητήσεις προκάλεσαν  οι  
ΕΠΤΑ ΝΕΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ, ιδιαίτερα του 
γνωστού δηµοσιογράφου του STAR Γιάννη Σω-
τηρόπουλου.   Η είδηση – «βόµβα» ότι ο διακε-
κριµένος συνδηµότης µας αναµένεται να προτα-
θεί από επιτροπή προσωπικοτήτων ήταν αναµε-
νόµενο να ξαφνιάσει πολλούς.

Το δίληµµα των επερχόµενων δηµοτικών 
εκλογών είναι ξεκάθαρο: Υπέρβαση ή τέλµα ; 

Οι πολίτες αυτής της ιστορικής πόλης θ’ 
αφήσουν ξανά τους  Μεν-ίδιους να κρατούν τις 
τύχες των Αχαρνών στα χέρια τους, µε τα γνω-
στά σε όλους καταστροφικά αποτελέσµατα ή 
θα τολµήσουν επιτέλους να κάνουν την λεγό-

µενη υπέρβαση στην επιλογή του αυριανού ∆ηµάρχου; Θα επι-
λέξουν µια διαφορετική πρόταση, µια άλλη λύση, έξω και πέρα 
από τα γνωστά «στρατόπεδα», που να σηµατοδοτεί την απαρχή 
µιας νέας εποχής για το ∆ήµο Αχαρνών; 

Ο τόπος µας χρειάζεται µια καινούργια αρχή και οι επόµενες 
∆ηµοτικές εκλογές είναι µια πρώτης τάξεως ευκαιρία. Θα τολµή-
σουν όµως οι πολίτες των Αχαρνών; 

Ο καιρός θα δείξει...   

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Παναγιωτης Γρηγοριάδης
«Αυτή είναι η αλήθεια για
τον καταυλισµό ΚΑΠΟΤΑ»

Η δική µου στήριξη όσον αφορά στον καταυλισµό ΚΑ-
ΠΟΤΑ συµπορεύεται µε την στήριξη του Μητροπολίτη, 
της Περιφερειάρχου Αττικής και του ίδιου του ∆ηµάρ-
χου οι οποίοι ως εκ θαύµατος διαπίστωσαν την ύπαρξη 
εντός του καταυλισµού ∆ηµοτικού Σχολείου, Εκκλησί-
ας και φτωχών και πολύτεκνων οικογενειών που χρει-
άζονται τη στήριξη της κοινωνίας. 

Ολόκληρο το αποκαλυπτικό  άρθρο στη  Σελ.  7

ΚΗ»  µε το πρωτοσέλιδο 
του προηγούµενου φύλλου της, καθώς 
ήταν το πρώτο τοπικό ΜΜΕ, τόσο από τα 
έντυπα όσο και από τα ηλεκτρονικά µέσα, 
που ανέδειξε τα 15 ονόµατα που «παί-
ζουν» για υποψήφιοι ∆ήµαρχοι Αχαρνών 

Από την πρώτη ηµέρα της κυκλοφορίας 

∆ιαβάστηκε από τους αναγνώστες της και 
όχι µόνο,  µε τεράστιο ενδιαφέρον, αφού 
αποκαλύφθηκαν τα πρόσωπα που ακούγο-
νται περισσότερο στο παρασκήνιο ως υποψή-
φιοι για τη διεκδίκηση του δηµαρχιακού θώ-

σηµη ανακοίνωση υποψηφιότητας του και στη 
δηµιουργία νέων παρατάξεων.  Όπως ήταν φυσι-
κό τις περισσότερες συζητήσεις προκάλεσαν  οι  
ΕΠΤΑ ΝΕΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ, ιδιαίτερα του 
γνωστού δηµοσιογράφου του STAR Γιάννη Σω-
τηρόπουλου.   Η είδηση – «βόµβα» ότι ο διακε-
κριµένος συνδηµότης µας αναµένεται να προτα-
θεί από επιτροπή προσωπικοτήτων ήταν αναµε-
νόµενο να ξαφνιάσει πολλούς.

εκλογών είναι ξεκάθαρο: Υπέρβαση ή τέλµα ; 

αφήσουν ξανά τους  Μεν-ίδιους να κρατούν τις 
τύχες των Αχαρνών στα χέρια τους, µε τα γνω-
στά σε όλους καταστροφικά αποτελέσµατα ή 

µενη υπέρβαση στην επιλογή του αυριανού ∆ηµάρχου; Θα επι-
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Στη Λεωφόρο Ιωνίας στο ύψος του 7ου 

∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, βρέθη-

κε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 

Κασσαβός προκειµένου να ενηµερωθεί 

για την εξέλιξη των εργασιών διάνοιξης 

της οδού. 
Στο συγκεκριµένο σηµείο, εδώ και πολ-

λά χρόνια, οικόπεδο ιδιώτη βρισκόταν 

εντός των ορίων χάραξης της οδού, µε 

αποτέλεσµα ο δρόµος να στενεύει και να 

δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα σε διερχόµενους πεζούς και οδηγούς.  

Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης του οικοπέδου, 

η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών προχώρησε στις εργασίες που απαι-

τούνται για τη διάνοιξη της οδού και τις αµέσως επόµενες ηµέρες το συγκεκρι-

µένο τµήµα της οδού θα δοθεί στην κυκλοφορία. 

Με µεγάλη επιτυχία, µεγαλοπρέ-

πεια και επισηµότητα παρουσία του 

Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, έγι-

ναν σήµερα το πρωί, Τετάρτη 7 

Μαρτίου, στα Άνω Λιόσια, τα εγκαί-

νια του ανακαινισµένου κτιρίου που 

παραχώρησε ο ∆ήµος Φυλής και ο 

∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς, για τη 

στέγαση της Υποδιεύθυνσης Ασφα-

λείας ∆υτικής Αττικής. Παράλληλα 

ο Χρήστος Παππούς παρέδωσε και 

τα οκτώ οχήµατα τύπου Τζιπ που δώρισε ο ∆ήµος Φυλής στην Ελλη-

νική Αστυνοµία µε σκοπό τη βελτίωση της αστυνόµευσης στην περι-

οχή. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράµµισε µε έµφαση πως «η ασφάλεια, εί-

ναι δικαίωµα, που αφορά ανεξαιρέτως όλους τους πολίτες και όχι µό-

νο αυτούς που κατοικούν σε «προνοµιακές» περιοχές». 

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ
ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ 
∆ΩΡΟ 7.000 ΕΥΡΩ  

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

Αν το 2019 είναι έτος δηµοτικών 

εκλογών, το 2018 θεωρείται 

έτος ζυµώσεων και παρασκη-

νιακών διαβουλεύσεων για τους διεκ-

δικητές του ∆ηµαρχιακού θώκου. 

Σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες 

πηγές έχουν φτάσει σε προχωρηµένο 

στάδιο οι συζητήσεις για τις τελικές 

αποφάσεις για την επιλογή υποψηφί-

ων δηµάρχων Αχαρνών αλλά και τη 

δηµιουργία νέων δηµοτικών παρατά-

ξεων. 
Ο χορός των υποψηφίων φαίνεται 

πως έχει ανοίξει για τα καλά και ήρθε η στιγµή να σας αποκαλύ-

ψουµε όλα τα ονόµατα που έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι. 

Η «Αχαρναϊκή»  κατέγραψε τόσο τους υποψήφιους που εί-

χαν κατέβει στις προηγούµενες δηµοτικές εκλογές όσο και τις 

νέες υποψηφιότητες που ακούγονται περισσότερο ή κινούνται, 

οργανώνονται, προετοιµάζουν  την  συµµετοχή των στις επικεί-

µενες  δηµοτικές  εκλογές. 

Γεγονός είναι πως οι υπάρχουσες ∆ηµοτικές παρατάξεις 

πλην της «Νέας ∆ύναµης» του Παναγώτη Γρηγοριάδη, δεν δη-

µοσιοποιούν τις κινήσεις των. 

Εν αντιθέσει µε τις νέες  υποψηφιό-

τητες, όπου οι δηµότες  τις αντιµετωπί-

ζουν θετικά  και  τους παροτρύνουν να 

βγουν µπροστά και να παλέψουν και να 

νικήσουν τα προβλήµατα της πόλης. 

Μια πόλη για όλους,  µε νόµους για 

όλους. 
Μια πόλη που θα εγγυάται την 

ασφάλεια των δηµοτών της. 

Μια πόλη που θα  αναδείξει την πο-

λιτιστική της κληρονοµιά, που θα αξιο-

ποιήσει  την µεγάλη ∆ηµοτική περιου-

σία.  

Μια  πόλη που  η ανάπτυξη της θα δηµιουργήσει  θέσεις ερ-

γασίας για χιλιάδες νέους της πόλης.  

Μια πόλη που θα γίνει πόλος έλξης  τουρισµού και αναψυ-

χής  στους πρόποδες της Πάρνηθας, για ολόκληρη τη Αττική. 

Το Σηµερινό ρεπορτάζ αποτελεί καταγραφή των κινήσεως 

και  διεργασιών που συντελούνται µέχρι σήµερα και  δεν περι-

έχει καµιά δέσµευση, αλλά µια αρχή για µια σειρά διεργασιών,  

για συνενώσεις και  συνεργασίες, που τελικά οι υποψηφιότη-

τες ενδεχοµένως να καταλήξουν στο ένα τρίτο του αναφεροµέ-

νου αριθµού υποψηφίων.

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 7

Παναγιωτης Γρηγοριάδης

Καταστροφική για το ∆ήµο Αχαρνών η εξέλιξη 

της αποµάκρυνσης  του καζίνο της Πάρνηθας

Μάριος Γελαδάκης : Απόφοιτος  Θεολογικής 

Σχολής   Πανεπιστηµίου Αθηνών

Η πολιτική αρετή ποιοτικός οδοδείκτης 

για την δηµιουργία µιας υγιούς κοινωνίας
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 8

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

Μενίδι και να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Οι πρόσφατες πληµ-

µύρες στην περιοχή «έφαγαν» τα πλαϊνά του ρέµατος, πλησιάζοντας 

επικίνδυνα τα θεµέλια των σπιτιών, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται και ντό-

µινο καταρρεύσεων. Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι και φορείς, το ρέ-

µα της Εσχατιάς πρέπει άµεσα να διευθετηθεί για να µην καταρρεύ-

σουν σπίτια, δρόµοι και θρηνήσουµε θύµατα. 

Ρεπορτάζ: Γιάννης Σωτηρόπουλος. Εικόνα: Αλέξανδρος Καρούζος

Αλέξης Τσίπρας και Χρήστος Παππούς 

εγκαινίασαν το νέο κτίριο της ΕΛ.ΑΣ. 

Dr ANTONY king

Εργασίες διάνοιξης στη Λεωφόρο Ιωνίας 

Συνέχεια ρεπορτάζ  σελ. 5

Το ρέµα  της  εσχατιάς  απειλεί  

να «καταπιεί» σπίτια και δρόµους

ΕΙ∆ΗΣΗ – «ΒΟΜΒΑ»: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ STAR ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ

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

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 3

Με πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Αχαρνών και επικεφα-
λής της ∆ηµοτικής Παράταξης «ΑΧΑΡΝΑΙ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟ-
ΛΙΤΕΣ» κ. Γιάννη Κασσαβού, πραγµατοποιήθηκε το από-
γευµα της Τετάρτης 14 Μαρτίου 2018 συνάντηση στελε-
χών της παράταξης, σηµατοδοτώντας το ξεκίνηµα για τις 
επόµενες  ∆ηµοτικές εκλογές. Το παρόν έδωσαν πάνω 
από 100 στελέχη της, εκ των οποίων εκτιµάται πως το 
70% ήταν νέα πρόσωπα.  

Χωρίς υπερτοπικά στοιχεία
οι πόλεις µαραζώνουν!!!

 Μαζί   Σπύρος  και  Μιχάλης 
Βρετττός στις εκλογές του 2019 

Με πολλά νέα πρόσωπα το ξεκίνηµα της παράταξης του  
Γιάννη Κασσαβού για τις επόµενες δηµοτικές εκλογές

ΤΡΙΓΜΟΥΣ,  ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΙ … ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Ο ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ .
ΤΟ ∆ΙΛΗΜΜΑ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ:

ΥΠΕΡΒΑΣΗ  ή  ΤΕΛΜΑ;  

ΣΕΛ. 6

Πάρτε τηλέφωνο 
και ζητήστε
το δώρο σας ΣΕΛ. 6

Dr ANTONY king
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Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος 8ο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Για να αναρριχηθείς στην εξουσία, δεν αρκεί µόνο η βιολογική ευφυΐα, 
η πρόθεση και η εντιµότητα. Χρειάζεται και ένα βουνό από χρήµατα. Και 

αυτά τα παρέχουν οι καπιταλιστές έναντι. Συµψηφισµός µεταξύ των κοµµάτων 
της εξουσίας, σηµαίνει. Μια λαµογιά έκανα εγώ, µια έκανες εσύ,  θάψτα είµαστε 
πάτσι. Έτσι γίνεται και όχι αλλιώς. Τον µουντζούρη  τον πληρώνουµε εµείς το 
ποίµνιο, που προσδοκούµε τροφή από τον αφέντη µε µόρια. 

Στην πολιτική, δεν αρκεί να έχεις δίκαιο στον λόγο σου, αλλά αυτό 
το δίκαιο να το µετατρέπεις σε παραγωγικό βιώσιµο αποτέλεσµα. Εάν 

είσαι θεούσα, δηλαδή προσκυνάς τους παπάδες για την δική τους εξουσία, 
είσαι βαθιά νυχτωµένος από την αντίληψη των νέων µας, που µε πολλές 
θυσίες προσπαθούµε να τους µορφώσουµε. Απλά σε θεωρούν παρελθόν 
όπως οι µουσουλµάνοι µε το θεός είναι µεγάλος. Το ζητούµενο είναι τι κά-
νουµε εµείς οι µικροί που δεν µας αφήνουν οι µεγάλοι να ζήσουµε.

Αναλαµβάνω την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης µου για έναν πολιτι-
κό, ατιµώρητα, σηµαίνει ότι δεν περιµένω ψή-

φους στις επόµενες εκλογές. ∆εν παραιτούµαι από την 
σύνταξη δηλαδή από την αποζηµίωση για την θητεία 
µου και τα λοιπά προνόµια. Αναλαµβάνω την ευθύνη 
της πράξης µου  και δέχοµαι την κατά νόµο ποινή, δεί-
χνω µεταµέλεια και ζητώ συγνώµη από όσους έβλαψα, 
από έναν απλό πολίτη, δείχνει εντιµότητα, µετάνοια και 
θάρρος. Η ανευθυνότητα δεν είναι εξυπνάδα, δεν είναι 
επιβίωση, είναι αυτοκαταστροφή. Όλοι είµαστε υπεύ-
θυνοι για την ύπαρξη µας πάνω στη γη. 

Στις καστανιές Έβρου οι Τούρκοι µας την είχα-
νε στηµένη. Είχαµε αλισβερίση γιατί οι Τούρκοι διακινητές των λα-

θροµεταναστών πληρώνουν και τους Τούρκους και τους Έλληνες φρου-
ρούς.  Αλλά αυτό δεν γίνεται ντουντούκα. Στο εξής χρειάζεται περισσότερη 
προσοχή.

Όπως λέει και ο λαός µας, δεν είναι έξυπνο να πέσεις στον γκρε-
µό χωρίς αλεξίπτωτο. Στο αλισβερίση των διακινητών  των λα-

θροµεταναστών ένθεν και ένθεν πρέπει να φυλάει κάποιος τα νώτα 
του. Αυτή η δουλειά δεν έχει µπέσα. Είναι όποιος δίνει τα περισσό-
τερα, όποιος συµβιβάζεται µε τα λιγότερα. Όπου να πατήσεις, το ξύ-

λο είναι σάπιο. Είµαι και εσύ, αλλά είσαι και εγώ,  αστέρια στο στε-
ρέωµα.

Όταν ένας κυβερνήτης διοικεί όχι µε τους θεσµοθετηµένους νόµους 
του συντάγµατος ενός λαού, αλλά µε δικούς του νόµους, τότε η εκ-

δίκηση του λαού είναι ανάλογη µε το µέγεθος της παρανοµίας του. Ένας 
κυβερνήτης αιρετός ή δικτάτορας, πρέπει να γνωρίζει ότι άρχει κατά τους 
υπάρχοντες νόµους,  άρχει ανθρώπους µε τις φυσικές αδυναµίες τους και 
όχι αριθµούς,  και  ότι όταν ξεκαβαλίσει θα δεχτεί την µανία του λαού ή το 
χειροκρότηµα.

Μου προκαλεί απορία πως ένας ακαδηµαϊκός, ένας λόγιος, ένας φιλόλο-
γος, ένας καλλιτέχνης, είναι αριστερός και ταυτόχρονα αρέσκεται να κουνά-

ει πολύ την αχλαδιά. Αυτό σηµαίνει εγώ είµαι αυτός και κάνω ότι θέλω. Όµως στη 
ζωή µας, στην κοινωνία µας, πέραν από τους δυσβάσταχτους απαγορευτικούς νό-
µους, υπάρχουν και ηθικοί κανόνες που πρέπει να τηρούµε, για να ακολουθή-

σουν τα παιδιά µας, για µια υγιή και ευχάριστη ζωή.
Ο Άγγλος αστροφυσικός Χόπκινς µας είπε: Οι 
θρησκείες είναι για εξουσία. Η επιστήµη είναι,  

παρατήρηση,  µελέτη, διαπίστωση, γνώση. Πιο 
ασφαλής είναι η γνώση, από το να έχεις σε όλη σου 
τη ζωή αµφιβολίες. Η αµφιβολία µας οδηγεί σε λά-
θος και ενίοτε σε καταστροφικές αποφάσεις.

Η κάθε είδους πολιτική ιδεολογία είναι απλά 
µπούρδα για να κερδίσουν κάποιοι την νοµή της 

εξουσίας. Ο µόνος οδηγός είναι η ανάγκη της επιβίω-
σης ανάλογα µε τις υπάρχουσες συγκυρίες και συνθή-

κες και εκεί όλοι µας κατευθυνόµαστε,  άλλοι πιο γρήγορα άλλοι πιο αργά. 
Υπάρχουν βέβαια και οι αρουραίοι που από  ένστικτο στρέφονται, όπου υπάρ-
χει τροφή, όπου φυσάει ο άνεµος, δηλαδή λαδοπόντικες  παντός εξουσίας. 

Μουσλούκι στην πατρίδα µου λέµε τον νεροχύτη όπου ξεπλένου-
µε έλαια, βούτυρα, λίπη, σάλτσες και λοιπές βρωµιές. Στο τέλος ρί-

χνουµε λίγο ξύδι για να φύγει η µπόχα. ∆υστυχώς στην κοινωνία µας 
έχουµε πολλά µουσλούκια που παρότι είναι ραµολί, ορέγονται όψιµες 
λολίτες. Από φύση είµαι ενοχλητικός,  κουτσοµπόλης. Όχι ότι εγώ είµαι 
διαφορετικός. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Όταν λέµε ότι ένας άνθρωπος 
είναι περιορισµένης αντίληψης, 

εννοούµε έναν άνθρωπο ηµιµαθή ο 
οποίος τα ξέρει όλα, κατά την δική του 
αντίληψη, η οποία συνήθως είναι λά-
θος. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται 
προσοχή, γιατί το ένα λάθος φέρνει το 
άλλο, που είναι χειρότερο.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ξηµερώµατα της Κυριακής 25 Μαρτίου 2018 γίνεται αλλαγή 
ώρας 2018. Ώρα 03.00  γυρνάµε όλοι τα ρολόγια µας µία ώρα 
µπροστά , δηλαδή  να δείχνει 04:00. Η θερινή ώρα είναι κατά µία 

ώρα µπροστά από την ηλιακή ώρα. Σκοπό έχει την καλύτερη αξιοποίη-
ση του φωτός της ηµέρας για εξοικονόµηση ενέργειας καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου.

Ανήµερα Κυριακής 25 Μαρτίου 2018,  έχουµε την διπλή εορ-
τή, τον Ευαγγελισµός της Θεοτόκου και τον   Εορτασµό Εθνι-
κής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821. Ο ∆ήµος Αχαρνών ανακοί-

νωσε µέσω της Ιστοσελίδας του ∆ήµου, - σε  επιφανής της πόλης 
έστειλε προσκλήσεις – το πρόγραµµα εορτασµού της Εθνικής µας επε-
τείου, που θα κορυφωθεί µε την µαθητική παρέλαση  στην οδό Φι-
λαδελφείας , µπροστά από το ∆ηµαρχείο.

Ο ∆ήµος Αχαρνών, η Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών και η Ένωση 
Γονέων Και Κηδεµόνων ∆ήµου Αχαρνών υπό την Αιγίδα της ∆ευ-
τεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Αχαρνών, πραγµα-

τοποιούν τον Ε ‘ ∆ιαγωνισµό Ποίησης «Νίκος Β. Λαδάς». Στο ∆ιαγωνισµό 
µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι Μαθητές Γυµνασίων & Λυκείων του 
∆ήµου Αχαρνών.Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης ποιηµάτων 30 
Μαρτίου 2018. Απονοµές Βραβείων 30 Απριλίου 2018. 

Το Τµήµα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης Παιδεί-
ας Πολιτισµού Αθλητισµού και Νέας Γενιάς του ∆ήµου Αχαρ-
νών, διοργανώνει, Εβδοµάδα ανταλλαγής βιβλίων, από 26 

έως 31 Μαρτίου 2018, στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς» 
(Λιοσίων 18, έναντι Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου).

Ο επικεφαλής της παράταξης «Αχαρνείς – Ριζοσπαστική Κίνηση» 
κ. Οδυσσέα Καµπόλη, ανακοίνωσε στην σελίδα του στο FB. «Πε-
ρί τα τέλη Φεβρουαρίου υπεγράφησαν από το Υπουργείο Εσω-

τερικών δύο (2) προσκλήσεις προς ∆ήµους, συνολικού προϋπολογι-
σµού 110 εκατ. ευρώ, µία για την προµήθεια µηχανηµάτων έργου ύψους 
60 εκατ. ευρώ και µία για την υλοποίηση έργων συντήρησης σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων ύψους 50 εκατ. ευρώ, µε τις οποίες ενεργο-
ποιείται το Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης ∆ήµων – «Φιλό∆ηµος ΙΙ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για µια πρόσκληση µη ανταγωνιστι-
κή, καθώς δικαιούχοι είναι και οι 325 δήµοι της χώρας, οι οποίοι επιχο-
ρηγούνται βάσει κριτηρίων που σχετίζονται µε την έκταση, τον πληθυ-
σµό και το πλήθος των οικισµών τους….» .

Από την Πέµπτη 29 Μαρτίου µέχρι την Τρίτη 03 Απριλίου, θα 
καταβληθούν στους συνταξιούχους οι συντάξεις του Απριλί-
ου 2018.  Το ΙΚΑ , το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ  θα καταβάλλει τις συντά-

ξεις στις 29 Μαρτίου 2018 ηµέρα Πέµπτη.  Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις 
συντάξεις στις 02 Απριλίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα.  Ο ΟΓΑ θα καταβάλ-
λει τις συντάξεις στις 02 Απριλίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα.  Το ΕΤΕΑΕΠ 
θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 3 Απριλίου 2018 ηµέρα 
Τρίτη.

∆ύο απορίες «φωτιά» αλιεύσαµε  στο FB. Η πρώτη λέει :  130 πυρ-
καγιές, ούτε το καλοκαίρι του 2007 που ξένοι πράκτορες όπως 
αποδείχθηκε κατέκαψαν την Πελοπόννησο δεν είχαµε! Τέτοια 

εποχή το καταπίνουµε αµέριµνοι για φυσιολογικό!. Η δεύτερη λέει:  Συ-
νολικά 1.278.927 εισέπραξαν το κοινωνικό µέρισµα. Μεταξύ αυτών 
86.158 Αλβανοί, 6.667 Βούλγαροι, 1.261 Ρώσοι και 391 Κινέζοι!!!  Χιλιά-
δες µακροχρόνια άνεργοι αγνοήθηκαν!

Εύστοχο σχόλιο, από τον διαχειριστή  Φάνη Μπούκη  της οµά-
δας «∆ηµότες Αχανών»:  «Όλο και συχνότερα στις γωνίες 
εγκατάστασης των κάδων απορριµµάτων, συναντάµε κρεβά-

τια , νιπτήρες, καναπέδες, στρώµατα , ντουλάπια....!!! Είµαι βέβαιος 
ότι οι ίδιοι που τα πετάµε, εάν κατοικούσαµε σε ένα άλλο προάστιο , 
Χαλάνδρι , Μαρούσι, Ηλιούπολη και πολλά άλλα, θα επιλέγαµε ένα 
άλλο τρόπο διακοµιδής. ∆εν «κάνει» η πόλη τους ∆ηµότες , ΟΙ ∆Η-
ΜΟΤΕΣ «ΚΑΝΟΥΝ» ΤΗΝ ΠΟΛΗ!».

Ένωση  Ηπειρωτών Αχαρνών : Γιορτές εξόδου Μεσολογγίου 
2018.., Θα είµαστε και εµείς εκεί!  31 Μαρτίου - 1 Απριλίου 
2018.
Μια µέρα µετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, στα Άνω 
Λιόσια βρέθηκε, την Πέµπτη 8 Μαρτίου 2018 ο Πρόεδρος της 
Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισκέφθηκε µονάδα παραγωγής 

προϊόντων συσκευασίας στο Βιοτεχνικό Πάρκο Άνω Λιοσίων και µί-
λησε µε εργαζόµενες γυναίκες.

Το Τοµεακό Συµβούλιο Μενιδίου - Φυλής της ΚΝΕ  µε σκοπό να 
έρθει σε επαφή µε ακόµα περισσότερους νέους και νέες της περι-
οχής πραγµατοποίησε σειρά εκδηλώσεων από τις αρχές Μαρτί-

ου 2018. Κορύφωση όλης αυτής της δραστηριότητας  είναι το Μαθητικό 
Φεστιβάλ που θα πραγµατοποιηθεί στις 30 Μάρτη στο ∆ηµαρχείο Αχαρ-
νών και θα είναι αφιερωµένο στον κοµµουνιστή ήρωα Νίκο Μπελογιάν-
νη, µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, καθώς εκείνη την ηµέρα συµπληρώνονται 66 
χρόνια από την εκτέλεσή του.

Με τον ∆ιοικητή του 6ου Πυροσβεστικού Σταθµού Θρακοµα-
κεδόνων Πύραρχο Χρήστο Σπαθούλα, συναντήθηκε, ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός. Η συζήτηση επικε-

ντρώθηκε στην προετοιµασία των υπηρεσιών για την Αντιπυρική Πε-

ρίοδο που ξεκινά την 1η Απριλίου 2018 και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 
2018 και επεκτάθηκε σε θέµατα συνεργασίας του 6ου Πυροσβεστι-
κού Σταθµού Θρακοµακεδόνων µε τον ∆ήµο Αχαρνών, στις συνε-
δριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασί-
ας του ∆ήµου Αχαρνών.

Το Τµήµα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης Παιδείας Πο-
λιτισµού Αθλητισµού και Νέας Γενιάς του ∆ήµου Αχαρνών, διορ-
γανώνει, Εβδοµάδα ανταλλαγής βιβλίων, από 26 έως 31 Μαρτί-

ου 2018, στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς» (Λιοσίων 18, ένα-
ντι Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου).

Τη νέα ∆ιοικητή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας Ταξίαρχο κα 
Αθανασία Κορκοντζέλου υποδέχθηκε στο ∆ηµαρχείο, ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός. Η Ταξίαρχος κα Αθα-

νασία Κορκοντζέλου υπηρετεί στην ΕΛ.ΑΣ. για πάνω από 30 έτη και 
ανάλαβε εδώ και λίγες ηµέρες τη ∆ιοίκηση της Αστυνοµικής Ακαδη-
µίας, ύστερα από τις πρόσφατες κρίσεις των Αξιωµατικών της ΕΛ.ΑΣ. 

Το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας της 
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών και το 
Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων, σε συνεργασία µε το 

«Campridge Weight Plan», πραγµατοποιούν ηµερίδα µε θέµα:  «Παχυ-
σαρκία και οι επιπτώσεις της στην υγεία µας»  και απευθύνεται σε όλες τις 
ηλικιακές οµάδες. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τη Τετάρτη 28 Μαρ-
τίου 2018 και ώρα 18.30 στο Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων (Πλα-
τεία Αριστοτέλους, Θρακοµακεδόνες).

Ξεκινά η διαδικασία χορήγησης ειδικού βοηθήµατος επανα-
σύνδεσης ρεύµατος σε καταναλωτές που ανήκουν σε ευπα-
θείς οµάδες πληθυσµού στον ∆ήµο Αχαρνών. Οι καταναλω-

τές µε χαµηλά εισοδήµατα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί µέχρι τις 
14/2/2018 από το  δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξι-
πρόθεσµων οφειλών, µπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη 
δήλωση µε συνηµµένα δικαιολογητικά για την παροχή εφάπαξ ειδι-
κού βοηθήµατος, προκειµένου να επανασυνδεθούν.  Για περισσότε-
ρες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε 
τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών (Φιλαδελ-
φείας 87 & Μπόσδα, ΤΚ: 136 73,  Αχαρνές) στο τηλέφωνο 213 2123 
128 (∆ευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 έως 15:00).

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασµού για την αντιµετώπι-
ση της παράτυπης µετανάστευσης, άλλοι (1.154) αλλοδαποί δια-
φόρων υπηκοοτήτων επέστρεψαν συνολικά από όλη την επικρά-

τεια, στις χώρες καταγωγής τους, τον µήνα Φεβρουάριο. Ενδεικτικά, ο µε-
γαλύτερος αριθµός επιστροφών πραγµατοποιήθηκε µε προορισµό την 
Αλβανία (648 άτοµα), το Πακιστάν (147), το Ιράκ (98), τη Γεωργία (46), την 
Τουρκία (30), την Αλγερία (27), το Μαρόκο (23), το Αφγανιστάν (19) και 
τη Βουλγαρία (18).  Σηµειώνεται ότι το προηγούµενο έτος (2017) επεστρά-
φησαν συνολικά στις χώρες καταγωγής τους (20.255) άτοµα, ενώ από τις 
αρχές του έτους έχουν επιστραφεί συνολικά (2.313) άτοµα. 
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σε όλες τις σύγχρονες πόλεις, η δηµιουργία, διατήρηση και προστασία στοιχεί-
ων υπερτοπικότητας αποτελεί µια από τις βασικές επιδιώξεις κάθε σύγχρονου 
και δραστήριου ∆ήµου. Τι σηµαίνει, όµως, «υπερτοπικότητα» και γιατί αποτε-

λεί έναν από τους βασικούς στόχους κάθε δυναµικού δήµου; Και το σηµαντικότερο: 
είναι αυτό ένα θέµα που αφορά τον πολίτη; 

Παρά το ότι ακούγεται σαν γεωγραφικός όρος, η υπερτοπικότητα αφορά στην πραγ-
µατικότητα οποιοδήποτε ζωντανό, οποιοδήποτε δυναµικό σύστηµα, από τον απλό κα-
θηµερινό άνθρωπο µέχρι τη σύγχρονη µεγαλούπολη. Ας δούµε τα πράγµατα σε απλά 
βήµατα. Φανταστείτε έναν επαγγελµατία αγρότη που παράγει µόνον όσο σιτάρι χρειάζε-
ται αυτός και η οικογένειά του, ή έναν επαγγελµατία ψαρά που πιάνει µόνον 
όσα ψάρια µπορεί να καταναλώσει η οικογένειά του! Για πόσο καιρό 
θα µπορέσουν να επιβιώσουν; Πως θα αγοράσουν φάρµακα, καύ-
σιµα, ρούχα, έπιπλα σπιτιού και όλα τα άλλα στοιχειώδη που 
χρειάζεται µια οικογένεια;

Αυτή ακριβώς είναι η έννοια του όρου «υπερτοπικότη-
τα»: ότι πρέπει ένα άτοµο, µια επιχείρηση ή µια πόλη να πα-
ράγουν για κάποια υλικά προϊόντα ή υπηρεσίες, περισσό-
τερα από ό,τι χρειάζεται ο στενός, ο ατοµικός τους χώρος. 
Αξιοποιώντας το περίσσευµα αυτό, θα µπορέσουν να 
αποκτήσουν τα αγαθά που δεν παράγουν, αλλά τους εί-
ναι απαραίτητα για την οµαλή και άνετη επιβίωσή τους.  
Αυτό θα πει υπερτοπικότητα: παράγω και διαθέτω κάτι πέ-
ραν του στενού µου λειτουργικού τόπου, ώστε να έχω πό-
ρους για την επιβίωση, αλλά και την βελτίωση και ανάπτυ-
ξή µου. Πολύ συχνά, οι άνθρωποι κατανοούµε καλύτερα µια 
βασική έννοια από την αρνητική προσέγγιση, από την έλλειψή 
της. Επί παραδείγµατι, η βασική έννοια της «υγείας» γίνεται δυ-
σκολότερα αντιληπτή από την έννοια της «ασθένειας» – πού είναι η 
έλλειψη καλής υγείας! Το ίδιο ισχύει για την  έννοια της υπερτοπικότη-

τας, όπου η έλλειψή της γίνεται ευκολότερα κατανοητή. Ας φανταστούµε, λοιπόν πως ένα 
µεγάλο σύγχρονο νοσοκοµείο, δηλαδή µονάδα υπερτοπικής εµβέλειας, φεύγει από µια 
περιοχή. Είναι αρκετά εύκολο να αντιληφθούµε την ταλαιπωρία, την υποβάθµιση στην 
ποιότητα της ζωής, αλλά και το πρόσθετο κόστος διαβίωσης των κατοίκων που θα πρέ-
πει πλέον να πάνε σε άλλη περιοχή αν χρειαστούν νοσοκοµειακή φροντίδα.  Αλλά και οι 
επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία θα είναι σηµαντικές και οδυνηρές για τη περιοχή που 
έχασε το νοσοκοµείο. ∆εκάδες ή και εκατοντάδες σπίτια που νοίκιαζαν οι εργαζόµενοι στο 
νοσοκοµείο θα µείνουν πια ξενοίκιαστα, ενώ ολόκληρη η τοπική αγορά, από φωτοτυπι-
κά µέχρι φαστφουντάδικα και από καφέ µέχρι ανθοπωλεία θα δουν το τζίρο τους να µει-

ώνεται.  Φυσικά, χτύπηµα στη Τοπική Οικονοµία σηµαίνει απώλεια θέσεων 
εργασίας και άνοδο της τοπικής ανεργίας. Με τη σειρά της, αύξηση της 

ανεργίας σηµαίνει µείωση της κοινωνικής σταθερότητας και σταδι-
ακή αύξηση κρουσµάτων αντικοινωνικής συµπεριφοράς. Πρό-

κειται για το γνωστό µηχανισµό της αυτοτροφοδοτούµενης 
κοινωνικής επιδείνωσης.

Συνεπώς, είναι απολύτως βέβαιο, η απώλεια µονάδων 
υπερτοπικής σηµασίας σε έναν δήµο έχει σηµαντικές και 
οδυνηρές επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο ατόµων, όσο και 
επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της παρούσας δηµοτικής 
αρχής, η πόλη µας, δηλαδή η τοπική κοινωνία, βιώνει ή 
θα βιώσει στο αµέσως προσεχές µέλλον την απώλεια τρι-
ών µονάδων που αναµφισβήτητα ανήκουν στην κατηγο-
ρία των µονάδων υπερτοπικής σηµασίας: Μιλάµε για τη 

∆ΕΗ, τη ∆.Ο.Υ και το Καζίνο.  Το πόσο δραστήρια και απο-
τελεσµατική ήταν η σηµερινή δηµοτική αρχή στο να αποτρέ-

ψει αυτό το ξεγύµνωµα της πόλης είναι κάτι που θα το κρίνει ο 
κάθε σκεπτόµενος πολίτης.

Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος,  ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών

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» !!!

 Χωρίς υπερτοπικά στοιχεία οι πόλεις µαραζώνουν

 

Χωρίς  
προϋπολογισµό  

ο ∆ήµος Αχαρνών
Βρισκόµαστε ήδη  στο τέλος του πρώτου τριµήνου του 

2018 και ο δήµος Αχαρνών είναι ο µόνος ∆ήµος στην Ελλά-
δα που δεν έχει ακόµη καταρτίσει προϋπολογισµό! Η απίστευ-

τη αυτή κατάσταση στερεί από το δήµο το βασικότερο εργαλείο 
όχι µόνον για την απρόσκοπτη καθηµερινή λειτουργία, αλλά και 
για οποιονδήποτε αναπτυξιακό σχεδιασµό και προοπτική για την 
πόλη µας. Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των δή-
µων, όλες οι βασικές δράσεις και ενέργειες πρέπει να προβλέ-

πονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα τους, το οποίο στη-
ρίζεται και κοστολογείται αναλυτικά στο ∆ηµοτικό 

Προϋπολογισµό!  Με απλά λόγια, χωρίς προϋ-
πολογισµό ένας ∆ήµος δεν µπορεί να 

αγοράσει ούτε καρφίτσα.
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Η διατροφή που προστατεύει από την άνοια !
ΜΠΟΡΕΙ  η διατροφή να θωρακίσει τον εγκέφαλο 
απέναντι στην άνοια; Μια πρόσφατη έρευνα του 
Πανεπιστηµίου Rush του Σικάγου κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι είναι πρόγραµµα διατροφής ενι-
σχυτικό της µνήµης µπορεί να περιορίσει κατά 35 
% έως  και 53 % τον κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας. 
Η  διατροφή, που  πρόσφατα κατατάχθηκε η δεύτε-
ρη καλύτερη παγκοσµίως σε µια λίστα του «News 
andworid report» στις ΗΠΑ ονοµάζεται MIND (από 
τα αρχικά της πρωτοβουλίας Μεσογειακής Παρέµ-
βασης για καθυστέρηση του Νευροεκφυλισµού). 
Ενώ στην κυριολεξία σηµαίνει «ΝΟΥΣ».
Περιλαµβάνει τουλάχιστον τρεις µερίδες δηµητρια-
κών ολικής αλέσεως, µια σαλάτα και µια µικρή µερί-
δα   λαχανικών  σε καθηµερινή βάση συνοδευµένα 
από ένα ποτήρι κρασί κατά προτίµηση κόκκινο. Στα 
σνακ που παρεµβάλλονται στα γεύµατα περιλαµβά-
νει ξηρούς καρπούς (καρύδια, µύγδαλα, φουντού-
νια), ενώ πολύ περιορισµένη πρέπει να είναι η κατα-
νάλωση τυριών και κόκκινου κρέατος.  Μια φορά 
τουλάχιστον της εβδοµάδος  το µενού προβλέπει ψά-
ρι. Όπως επισηµαίνει η επιδηµιολόγος – διατροφο-
λόγος,  της επιστηµονικής  οµάδος  ∆ρ Μάρθα Κλαίρ 
Μόρις,  η επιτυχία του προγράµµατος διατροφής δεν 
εξαρτάται µόνο από το πόσο πιστά τηρείται, αλλά και 
από τον χρόνο κατά τον οποίο ακολουθείται ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΙΚΑ. Όσο µεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια 
τήρησης του διατροφικού µοντέλου, τόσο µειώνο-
νται οι πιθανότητες  εκδήλωσης  της άνοιας σε µεγα-
λύτερη ηλικία.

Ηµικρανίες: Τι φταίει; 
Αχαρτογράφητα ακόµη τα αίτια για ασθένεια  που  τα-
λαιπωρεί το 76 % των ανθρώπων. Ο σηµαντικός ρό-
λος του σωστού φαγητού και ύπνου.Το 76% του 
πληθυσµού παγκοσµίως εκτιµάται ότι έχει προδιά-

θεση στην εκδήλωση ηµικρανιών των ιδιαίτερα  επώ-
δυνων πονοκεφάλων που εκδηλώνονται απροειδο-
ποίητα και κρατούν συχνά για ηµέρες. Και όµως η 
επιστήµη δεν έχει κατορθώσει να αποκωδικοποιήσει 
τα αίτια ώστε να αντιµετωπίσουν δραστικά τις ηµικρα-
νίες, όπως παραδέχεται ο διευθυντής ερευνών του 
εξειδικευµένου κέντρου στο Πανεπιστήµιο «Τζόν 
Χόπκινς». Η παρατήρηση παραγόντων που συνδέο-
νται µε την εκδήλωση τους και η συστηµατική κατα-
γραφή των ηµικρανιών σε ένα ειδικό ηµερολόγιο θε-
ωρείται από τους γιατρούς ένα πρώτο βήµα για την 
εξατοµικευµένη αντιµετώπιση τους. 
Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ∆ΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΕ 
ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟ-
ΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΓΕΥΜΑΤΑ. 
Η ανατροπή των καθηµερινών συνηθειών διατρο-
φής (σε ότι αφορά το χρονικό προγραµµατισµό 
τους), επηρεάζει τον υποθάλαµο του εγκεφάλου που 
σύµφωνα µε σειρά ερευνών, δραστηριοποιείται 
έντονα όταν εκδηλώνεται ηµικρανία.
Ειδικότερα, πρέπει να αποφεύγονται τα σνακ λίγο 
πριν από τον ύπνο. Το υπερβολικό  χουζούρεµα στο 
κρεβάτι ανατρέπει επίσης τον καρδιακό ρυθµό. Άτο-
µα που υποφέρουν από ηµικρανίες πρέπει να ακο-
λουθούν σταθερές ώρες ύπνου και έγερσης επτά 
ηµέρες την εβδοµάδα.
Στις σηµαντικότερες παραµέτρους για την πρόληψη 
των ηµικρανιών οι γιατροί κατατάσσουν το τι τρώνε 
και κυρίως το τι πίνουν τα άτοµα που υποφέρουν 
από κρίσεις, επισηµαίνοντας µάλιστα ότι οι υπέρβα-
ροι αυξάνουν κατά 81 % τον κίνδυνο εκδήλωση 
τους. Τα κατεργασµένα κρέατα και τα αλλαντικά που 
περιέχουν νιτρώδη άλατα, αλλά και το αλκοόλ που 
απορυθµίζει τις εγκρίσεις, θεωρείται βέβαιο ότι πυρο-
δοτούν τις ηµικρανίες. Η κατανάλωση άφθονου νε-
ρού δρα και ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ.

Η µετακίνηση µε λεωφορεία στο ∆ήµο µας είναι
µια απολαυστική εµπειρία ή αναγκαίο κακό; (Μέρος 2ο)
Η µετακίνηση µε λεωφορείο γίνεται ένα ιδιαίτερα πολύ-
πλοκο θέµα, για όποιον εργάζεται ως οδηγός λεωφορεί-
ου.
Ο εργαζόµενος στο λεωφορείο έχει:
• συνεχή επικοινωνία µε πολλούς επιβάτες,
• µεγάλη ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια του κοι-
νού,
• να αντιµετωπίσει δυσάρεστους και αγενείς ανθρώπους, 
αλλά και διαξιφισµούς,
• την υποχρέωση να βοηθήσει ανήµπορους επιβάτες να 
εισέλθουν και να εξέλθουν.
Εκτίθεται:
• στη ζέστη ή/και στο κρύο,
• στις ρυπογόνες ουσίες των οχηµάτων,
• σε έντονο θόρυβο,
• σε µικρόβια και ιούς από τους επιβάτες,
• σε έντονο ήλιο ή σκοτάδι.
Ο οδηγός είναι υποχρεωµένος :
• να επαναλαµβάνει την ίδια ρουτίνα σε φυσικά και νοη-
τικά καθήκοντα,
• να είναι συνεπής στα δροµολόγια και να παίρνει γρή-
γορες αποφάσεις, 
• να είναι ακριβής στις κινήσεις του, ώστε να διατηρεί τον 
έλεγχο του οχήµατος και τον κατάλληλο ρυθµό κατά την 
κίνηση.
• Οι κακοί δρόµοι µε λακκούβες και άλλα προβλήµατα 
καθώς και τα κακο-συντηρηµένα λεωφορεία, αυξάνουν 
το βαθµό δυσκολίας της εργασίας του και τον εκθέτουν 
όπως και όλους τους επιβάτες σε κίνδυνο, αλλά και έντο-
νο στρες.
Ο οδηγός είναι υποχρεωµένος να τηρεί κάποιους κανό-
νες, όπως απαγόρευση του καπνίσµατος, όσο είναι εντός 
του οχήµατος,  της χρήσης κινητού, όταν δεν διαθέτει 
handsfree και φυσικά να βοηθά την µετακίνηση ατόµων 
µε κινητικά προβλήµατα, µέσω χρήσης της ειδικής πλατ-

φόρµας ή/και χαµηλώµατος του οχήµατος ανάλογα µε 
την περίπτωση.
 Οι περιβαλλοντικές συνθήκες µπορεί να είναι πολύ αντί-
ξοες και αγχωτικές για τον οδηγό, έτσι τόσο ο δήµος, όσο 
και η αστυνοµία οφείλουν να βοηθούν το έργο του. 
Η δυνατότητα συγκέντρωσης είναι αντιστρόφως ανάλο-
γη του βαθµού δυσκολίας των συνθηκών, οπότε ο οδη-
γός πρέπει να είναι ξεκούραστος πριν αναλάβει οποιαδή-
ποτε βάρδια.
Ο οδηγός έχοντας τον έλεγχο του οχήµατος, είναι σε θέ-
ση εξουσίας και ευθύνης, άρα πρέπει να είναι καλά εκ-
παιδευµένος, ώστε να διατηρεί την ψυχραιµία του και να 
διαχειρίζεται καταστάσεις κρίσεων µε επαγγελµατισµό. Ο 
οδηγός οφείλει να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορί-
ας και να έχει σωστή οδηγική παιδεία και συµπεριφορά. 
Ανταγωνιστικές συµπεριφορές σε σχέση µε άλλους οδη-
γούς, µικρότερων ή µεγαλύτερων οχηµάτων, µπορούν 
να προκαλέσουν ταραχή και απόσπαση της προσοχής.  
Επιπλέον ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του, εύ-
κολα και άµεσα, τη βοήθεια της αστυνοµίας, ώστε να 
αποκλείει παραβατικές συµπεριφορές εντός του λεωφο-
ρείου και να διατηρεί έτσι την εύρυθµη λειτουργία του 
µέσου, αλλά και την ασφάλεια όλων όσων βρίσκονται 
στο λεωφορείο, από την πρώτη θέση ως και την τελευ-
ταία. 
Χρήσιµο είναι, να υπάρχει κουτί παραπόνων, ώστε να 
µην γίνεται ο οδηγός στόχος παραπόνων κατά την ώρα 
της εργασίας του, αλλά να γίνεται διεκπεραίωση όλων 
αυτών στον κατάλληλο χρόνο, από την υπηρεσία.
Η ψυχολογική υποστήριξη πιθανότατα να είναι απαραί-
τητη σε συστηµατική βάση, ειδικά στους επαγγελµατίες, 
που αναλαµβάνουν δύσκολες διαδροµές, εφόσον η πί-
εση καθώς και οι απαιτήσεις είναι µεγάλες. Οι καλές ερ-
γασιακές συνθήκες οδηγούν σε µείωση των ατυχηµάτων 
και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

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

µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΟΥ 

Τι θα γίνει µε την Τουρκία;
Φίλοι και γνωστοί µε ρωτάνε τι θα γίνει µε την 
Τουρκία; Βρισκόµαστε λίγο πριν από ένα θερµό 
επεισόδιο ή µήπως όλα αυτά εξυπηρετούν την 
εσωτερική κατανάλωση και ενισχύουν το αίσθη-
µα πατριωτισµού που ούτως ή άλλως βρίσκεται 
σε υψηλό επίπεδο δεδοµένων των στρατιωτικών 
επιτυχιών στην Συρία.
Η Τουρκία, σε αυτή τη φάση διεκδικεί να διευρύ-
νει τον ρόλο της στην 
λεκάνη της Ανατολι-
κής Μεσογείου και να 
καταστεί ο ρυθµιστής 
της ροής ενέργειας 
προς την Ευρώπη. 
Ασκεί πίεση για να 
µην χάσει και βρεθεί 
στο περιθώριο αντί να 
κατέχει πρωταγωνι-
στικό ρόλο.
Το διακύβευµα λοι-
πόν για την Τουρκία 
είναι τεράστιο γι αυτό 
δοκιµάζει την ικανό-
τητα και βούληση της 
Κύπρου, της Ελλάδας, 
της ΕΕ και των ΗΠΑ να αντισταθούν στις πιέσεις 
της. 
Γι αυτό είναι πολύ σηµαντικό να αντιδράσουµε 
σωστά, ψύχραιµα και αποφασιστικά για να στεί-
λουµε τα σωστά µηνύµατα στην Άγκυρα.  Αρκεί 
να κινηθούµε µε αποφασιστικότητα και σχεδια-
σµό. Και µε οµοψυχία.

«… Καί ἄν δέν ἦταν ψεύτικος ὁ ἀφορισμός τί ἄραγε ἔκανε τήν 
Ὑψηλή Πύλη νά διατάξει τελικά τήν σφαγή, ἐκτός τοῦ ὅτι πλη-
ροφορήθηκε πώς ὁ ἀφορισμός ἦταν εἰκονικός καί θέλησε νά 
περάσει ἀπό τό μαχαῖρι τούς Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινούπο-
λης; Κάποιοι τότε τοῦ πρότειναν νά τόν φυγαδεύσουν. 
Ὁ Πατριάρχης ἀρνήθηκε μετά βδελυγμίας! Δέν θά ἐγκατέλειπε 
τόν λαό του, στήν πιό δύσκολη ὥρα. Ὁ Σουλτᾶν Μαχμούτ, ἦταν 
ἕτοιμος νά διατάξει γενική σφαγή. Ἀδιάκριτα καί πρός παραδειγ-
ματισμό! Ὅμως χρειαζόταν «φετφά»,  δηλαδή ἐπικύρωση τῆς 
ἀπόφασης ἀπό τόν Σεϊχουλισλάμη, τόν ἀνώτατο Θρησκευτικό 
ἡγέτη. Τήν ἐποχή ἐκείνη Σεϊχουλισλάμης ἦταν ἕνας ἀγαθός 
ἀνατολίτης, ὁ Χατζή- Χαλίλ Ἐφέντης. Ἄνθρωπος πού εἶχε συ-
νείδηση. Γνωστός γιά τήν δικαιοσύνη του, ὅταν κλήθηκε ἀπό 
τόν Σουλτάνο καί ἔμαθε τί τοῦ ζητοῦσε κεραυνοβολήθηκε! «Μά 
νά πάρω τόσες ψυχές στόν λαιμό μου», ἔλεγε καί ξανάλεγε ὁ 
ἀγαθός Τοῦρκος πού δέν τό σήκωνε στήν συνείδησή του νά κρι-
ματίσει τήν δική του ψυχή, ὑπογράφοντας «φετφά» μέ τόν 
ὁποῖο θά σφαγιάζονταν σάν ἀρνιά χιλιάδες ἀθῷοι. Κοίταξε νά 
κερδίσει χρόνο νά σκεφτεῖ τί νά κάνει νά σώσει τούς δόλιους 
τούς Ἕλληνες ἀπό τόν ἀφανισμό. Ἔφυγε ἀπό τό Σουλτανικό 
Παλάτι σκεπτικός.... Σέ ὅλο τόν δρόμο αὐτό σκεπτόταν. Στήν 
δύση τῆς ζωῆς του νά κριματίσει τήν ψυχή του καί νά γίνει αἰτία 
νά χαθοῦν ἀθῷοι ἄνθρωποι; Εἰδοποίησε μέ τρόπο τόν Πατρι-
άρχη. Τόν σεβόταν ὁ τίμιος ἄνθρωπος τόν Πατριάρχη τῶν Ρω-
μιῶν. Μόλις ἔμαθε ὁ Γρηγόριος τά καθέκαστα χλώμιασε... Ὁ 
ἄνθρωπος πού τόν ἐπισκέφθηκε μετέφερε ἀκριβῶς τά λόγια 

τοῦ Σεϊχουλισλάμη: «Ακούστε, ἡ φαμίλια μου κρατάει ἀπό τούς 
Ἀλφερανίδες εἴμαστε πιστοί στά λόγια τοῦ προφήτη μας. Τό κο-
ράνι δέν ἐπιτρέπει νά τιμωροῦνται ἀθῷοι γιά τίς πράξεις ἐνό-
χων συγγενῶν τους. Φέρετέ μου μιά καί μόνη ἀπόδειξη πώς ἡ 
ἐπανάσταση δέν ἔχει γενικό χαρακτήρα, πεῖστε με ὅτι ἐσεῖς δέν 
ξέρατε τίποτα. Ἀποδεῖξτε μου ὅτι ὅλο τό γένος σας δέν εἶναι ἔνο-
χο καί τ’ ἀλλά εἶναι δική μου δουλειά. Οὔτε τήν θέση μου θά λο-
γαριάσω, οὔτε τήν ζωή μου. Θά ὑπερασπίσω μ’ ὅλες μου τίς 
δυνάμεις ἔθνος ἀθῷο πού κινδυνεύει νά χαθεῖ». Καί ὁ Γρηγό-
ριος τοῦ παρουσίασε τόν «ἀφορισμό»  τοῦ Ὑψηλάντη, τό κεί-
μενο πού ἔγινε αἰτία νά χαρακτηρισθεῖ σάν προδότης ὁ Μάρτυ-
ρας τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους, τό ἴδιο κείμενο πού ἔγινε 
αἰτία νά μήν χαλαστοῦν χιλιάδες ἀθῴων Ἑλλήνων.... Ὅταν ὁ 
Σουλτᾶν Μαχμούτ ἔμαθε πώς ὁ Χαλίλ Ἐφέντης ἀρνήθηκε νά 
ἐκδώσει φετφά, σκύλιασε! Μέ συνοπτικές διαδικασίες ἀπέπεμ-
ψε ἀπό τήν θέση του τόν Χαλίλ Ἐφέντη καί τόν ἐξόρισε στήν Λῆ-
μνο. Στήν θέση του ὅρισε ἄλλον Σεϊχουλισλάμη. Ὁ Χατζή Χα-
λίλ, Ἐφέντης δέν ἔφθασε ποτέ στήν Λῆμνο. Κατά τήν διάρκεια 
τοῦ ταξιδιοῦ ὑποβλήθηκε σέ φρικτά βασανιστήρια ἀπό τούς 
ὁμοεθνεῖς του πού δέν τοῦ συγχώρησαν τήν ἄρνησή του γιά γε-
νική σφαγή τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης! Ἔτσι πέθανε ὁ Χαλίλ 
Ἐφέντης, ὁ δίκαιος αὐτός ἄνθρωπος πού φοβούμενος τόν Θεό, 
προτίμησε νά πεθάνει ὁ ἴδιος ἀπό τό νά γίνει αἰτία νά πεθάνουν 
χιλιάδες ἀθῷοι! Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη! Ὅμως, μετά τόν Χαλίλ 
Ἐφέντη, σειρά εἶχε ὁ Γρηγόριος. Καί ἡ σειρά του εἶχε ἔρθει, τήν 
Κυριακή τοῦ Πάσχα 10 Ἀπριλίου τοῦ 1821...» 

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Χαλίλ Ἐφέντης: Ἕνας Τούρκος ἰσότιμος τῶν μεγάλων ἡρώων τῆς ἐπαναστάσεως 
1821. Ὁ Πατριάρχης «ἀφορίζει» τήν Ἐπανάσταση.
Ὁ  Ἇλέξανδρος Ὑψηλάντης γράφει πρός τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη:

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων

στην Περιφέρεια Αττικής.
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Ο GDPR «Γενικός Κανονισµός για την Προ-
στασία ∆εδοµένων» [Κανονισµός (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του 
και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος (δη-
λαδή δεν απαιτείται ειδική προσαρµογή 
της Εθνικής Νοµοθεσίας). (άρθρο 83 του 
«Κανονισµού»). Ποια θεωρούνται «δεδο-
µένα προσωπικού χαρακτήρα» και τι θεω-
ρείται επεξεργασία αυτών:
1) «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα»: κά-
θε πληροφορία που αφορά ταυτοποιηµένο ή 
ταυτοποιήσιµο φυσικό πρόσωπο («υποκεί-
µενο των δεδοµένων») το ταυτοποιήσιµο φυ-
σικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυ-
τότητα µπορεί να εξακριβωθεί, άµεσα ή έµµε-
σα, ιδίως µέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό 
στοιχείο ταυτότητας, όπως όνοµα, σε αριθµό 
ταυτότητας, σε δεδοµένα θέσης, σε επιγραµ-
µικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή 
περισσότερους παράγοντες που προσιδιά-
ζουν στη σωµατική, φυσιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοι-
νωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προ-
σώπου,
2) «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πρά-
ξεων που πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη 
χρήση αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε δεδο-
µένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η 
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η δι-

άρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή ή 
η µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πλη-
ροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση µε δια-
βίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη µορφή διά-
θεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, ο περι-
ορισµός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
Ο κανονισµός τυπικά ισχύει ήδη, ωστόσο 
εφαρµόζεται επίσηµα από τις 25 Μαΐου 2018. 
Αφορά όλους τους οργανισµούς και τις εται-
ρείες που ελέγχουν ή επεξεργάζονται δεδο-
µένα προσωπικού χαρακτήρα είτε προσφέ-
ρουν αγαθά κι υπηρεσίες , ακόµη και δωρε-
άν, είτε απλώς παρακολουθούν την συµπε-
ριφορά τους
Οι παραβάτες που καταστρατηγούν τους 
όρους της νέας οδηγίας θα καλούνται να κα-
ταβάλουν ως πρόστιµο µέχρι και το 4% του 
συνολικού κύκλου εργασιών τους ή 20 εκατ. 
ευρώ – όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο.
Για την συναίνεση- συγκατάθεση των προσώ-
πων στην επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδοµένων θα πρέπει να τηρούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας λεπτοµερή αρχεία 
ώστε να µπορεί να αποδειχθεί η συµµόρφω-
ση της εταιρείας κάθε φορά. 
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων υπο-
χρεούνται να παρέχουν λεπτοµερείς πληρο-
φορίες σχετικά µε την επεξεργασία των δεδο-
µένων που επεξεργάζονται στα πρόσωπα στα 
οποία ανήκουν τα δεδοµένα αµέσως µόλις 
συλλεχθούν. 

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισµός προστασίας 
δεδοµένων και πως επηρεάζει τις επιχειρήσεις

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

Συνάντηση – ενηµέρωση στελεχών της παράταξης ΑΧΑΡΝΑΙ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Με πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Αχαρνών και επικεφα-
λής της ∆ηµοτικής Παράταξης ΑΧΑΡΝΑΙ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟ-
ΛΙΤΕΣ κ. Γιάννη Κασσαβού, πραγµατοποιήθηκε συνά-

ντηση – ενηµέρωση των στελεχών της παράταξης. Πάνω από 
100 στελέχη της  παράταξης   έδωσαν δυναµικό παρόν στη συ-
νάντηση και ενηµερώθηκαν από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάν-
νη Κασσαβό και τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Αχαρνών κ. 

Θανάση Κατσιγιάννη για τα σηµαντικά ζητήµατα του ∆ήµου 
Αχαρνών. 

Ο  κ. Γιάννης Κασσαβός ευχαρίστησε τα στελέχη της παρά-
ταξης του για την δυναµική και ελπιδοφόρα παρουσία στη συ-
νάντηση και δήλωσε σχετικά: «Ο βασικός αντίπαλος της ∆ηµο-
τικής Αρχής ήταν και παραµένουν, τα προβλήµατα του ∆ήµου 
Αχαρνών και των πολιτών. Στόχος µας δεν είναι, να είµαστε αρε-

στοί ή να είµαστε δηµοφιλείς, αλλά να είµαστε χρήσιµοι και απο-
τελεσµατικοί. Η ∆ηµοτική Αρχή, στη µέχρι τώρα πορείας της, έχει 
θέσει προτεραιότητες και έχει εργαστεί άοκνα και µε δυναµική 
ώστε, αφενός να διορθωθούν πολλά κακώς κείµενα, αφετέρου 
να δώσουµε χειροπιαστές λύσεις στους πολίτες του ∆ήµου 
Αχαρνών. Παράλληλα έχουµε συνειδητά επιλέξει να βάλουµε 
στο περιθώριο νοοτροπίες και πολιτικές οπισθοδρόµησης.

“ΚΟΨΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ, ΠΑΡΤΕ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ  ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ∆ΩΡΟ ΣΑΣ “

Ο ∆ήµαρχος  µε τους Σταµ. Βρεττό, τον 
∆ηµ. Βρεττό  και τη Μαρία Παν. Βρεττού. 

Με τον Πολιτικό Μηχανικό Τάκη 
Βρεττό. 

Με τον Χριστ. Λοϊζίδη και τον πατέ-
ρα του  

Με τον  Γιώργο Κουλόγιαννη Με τον Γεν. Γραµµατέα  Θανάση Κα-
τσιγιάννη

Με την Ολυµπία Μπλαλιάτσα

Με την Γραµ. του Συλ. Αυλί-
ζας Άννα Πετρίδου

Με τον πρώην Αντιδήµαρχο  Κώ-
στα Σαββίδη

Με τον Πρόεδρο της Ανθαγο-
ράς  ∆ηµ.  Καλογράνη.

Με τον πρώην ∆ηµ. Σύµβ. Τάκη Παπα-
χρήστο  και τον ∆ηµ. Βρεττό. 

Με τον Γεν. Γραµµατέα  Θανάση Κα-
τσιγιάννη
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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»

∆ελτίο  Τύπου 
Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Επειδή οι πολίτες των Αχαρνών δικαιούνται να 
γνωρίζουν όλη την αλήθεια για το θέµα του 
καταυλισµού ΚΑΠΟΤΑ, για το πραγµατικό 

καθεστώς το οποίο υπήρχε και υπάρχει στην περιοχή, 
την πολιτική και οικονοµική εκµετάλλευση πάνω στις 
οποίες ορισµένοι στήριξαν τις προεκλογικές τους 
εκστρατείες, βασισµένοι στο ψέµα και στην 
ανηθικότητα, αισθάνοµαι την υποχρέωση να 
ξεκαθαρίσω τις θέσεις µου σχετικά µε το θέµα.

Όταν το 2003, ως αντινοµάρχης κλήθηκα από την τότε 
δηµοτική αρχή σε διαβούλευση µε συµµετοχή και φορέων της 
περιοχής, κατέθεσα ξεκάθαρα την πρότασή µου, η οποία 
ανέφερε ότι µετά το πέρας των Ολυµπιακών Αγώνων θα 
έπρεπε να καταθέσουµε συγκεκριµένη πρόταση στη Βουλή ώστε τα 
Ολυµπιακά Ακίνητα να περιέλθουν στην δικαιοδοσία του δήµου Αχαρνών 
άµεσα. Στόχος ήταν να δοθεί προτεραιότητα στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες 
του δήµου Αχαρνών, συµπεριλαµβανοµένων και των κατοίκων των τριών 
καταυλισµών του δήµου µας, οι οποίοι θα ορίζονταν ως δικαιούχοι για τις 
κατοικίες του Ολυµπιακού Χωριού. 

∆υστυχώς όχι µόνο δεν εισακούστηκα αλλά προσπέρασαν µε 
επιπολαιότητα το θέµα σαν να µην τους ενδιέφερε η µοναδική ίσως ευκαιρία 
που µας δόθηκε για  λύση σε ένα πρόβληµα που εδώ και µία δεκαπενταετία 
παραµένει άλυτο. 

Το 2007, όταν το θέµα του καταυλισµού ΚΑΠΟΤΑ  ήρθε ξανά στο 
προσκήνιο, πάλι από τη θέση του αντινοµάρχη, κλήθηκα από τους κατοίκους 
του καταυλισµού να πάρω θέση, άκουσα τα αιτήµατά τους και συµφωνήσαµε 
ότι στο εύλογο χρονικό διάστηµα των δύο ετών θα ήταν δυνατή η οριστική 
αποχώρησή όλων των κατοίκων του καταυλισµού χωρίς ούτε µία µέρα 
καθυστέρηση. Τη συµφωνία µας αυτή µετέφερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
ώστε να δηµιουργηθεί µία επιτροπή από την πλευρά του δήµου και µία από 
την πλευρά των ενδιαφερόµενων για να επικυρώσουµε τη συµφωνία αυτή. 

Η επίθεση που δέχτηκα από την τότε δηµοτική αρχή και µερίδα 
εµπλεκόµενων φορέων ήταν άνευ προηγουµένου. Η τότε δηµοτική αρχή µαζί 
µε τον τότε ∆ιοικητή της Αστυνοµίας  αν και επικαλούνταν ότι εντός του 
οικισµού ΚΑΠΟΤΑ υποθάλπονταν παραβατικά στοιχεία, παρά την παρακίνησή 

µου να ελέγξουν τον οικισµό για τα όσα επικαλούνταν, πράγµα 
το οποίο είχαν τη δικαιοδοσία να πράξουν ποτέ δεν το έκαναν. 

Άραγε γιατί κανείς από την πλευρά της δηµοτικής αρχής 
αλλά και της δηµοτικής αστυνοµίας  και της Αστυνοµίας δεν 
µπήκε στη διαδικασία να ελέγξει τους οικίσκους, να εντοπίσει 
τους παραβατικούς και να σφραγίσει όσους οικίσκους ήταν 
άδειοι; Ποιους και τι φοβόντουσαν;

Άραγε κανείς δεν γνώριζε ότι η  «ταρίφα»  για κάθε 
οικίσκο άγγιζε τις 2.000€; Κανείς δεν γνώριζε ότι τα κλειδιά από 
τους άδειους οικίσκους ήταν στα χέρια της δηµοτικής 
αστυνοµίας; Πώς ξαφνικά βρέθηκαν στα χέρια συγκεκριµένων 
ανθρώπων που πουλούσαν τους οικίσκους µε το παραπάνω 
αντίτιµο; 

Το 2010 επανέρχεται για άλλη µία φορά στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  το θέµα του καταυλισµού ΚΑΠΟΤΑ µε σκοπό την 

αποµάκρυνση του. Τότε ως επικεφαλής δηµοτικής παράταξης κατέθεσα εκ 
νέου την ίδια πρόταση  κατόπιν συνεννοήσεως και πάλι µε τους 
ενδιαφερόµενους και δίνοντάς τους ξανά το χρονικό περιθώριο των δύο 
χρόνων προκειµένου να αποµακρυνθούν από τον καταυλισµό, περιθώριο µε 
το οποίο και οι ενδιαφερόµενοι συµφώνησαν. 

Τότε είχα επισηµάνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι είχαµε ήδη χάσει τρία 
χρόνια µέσα στα οποία θα µπορούσαµε να είχαµε λύσει το πρόβληµα και ότι 
δεν θα έπρεπε να επαναλάβουµε το λάθος που είχαµε κάνει την πρώτη φορά. 

Για άλλη µία φορά η πρότασή µου δεν βρήκε ανταπόκριση και σαν να µην 
έφτανε αυτό προσπάθησαν να δηµιουργήσουν λανθασµένες εντυπώσεις για 
το άτοµό µου ενώ ταυτόχρονα ουδέποτε κατέθεσαν έστω και µία πρόταση για 
λύση του εν λόγω  ζητήµατος .

Φτάνοντας στο 2014 χωρίς καµία απολύτως πρόταση από καµία άλλη 
δηµοτική παράταξη και έχοντας πλέον χάσει επτά χρόνια, η ∆ιοίκηση του 
δήµου ξαναφέρνει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Μην έχοντας την αίσθηση του χρόνου για τον οποίο ευθύνεται που έχει 
χαθεί και εµµένοντας στην ανεύθυνη στάση της, η ∆ιοίκηση αφού αρκείται στη 
συζήτηση του θέµατος σε ένα συµβούλιο έπειτα το ξεχνά µόνο και µόνο για τη 
δηµιουργία εντυπώσεων, χάνοντας έτσι για πολλοστή φορά την ευκαιρία για 
λύση την οποία πρότεινα στο Σώµα,  µε χρονοδιάγραµµα που θα τηρούνταν 
και από τις δύο πλευρές στο ακέραιο. 

Ποιοι λοιπόν µιλούν και απαγγέλουν κατηγορίες σε βάρος µου και 

παραπλανούν τους πολίτες των Αχαρνών µε το πιο ανήθικο και  εξευτελιστικό 
τρόπο για τους ίδιους; 

Μήπως είναι οι ίδιοι που λεηλάτησαν και καταλήστευσαν για πάνω από 
δύο δεκαετίες  και εξακολουθούν να το πράττουν τις δηµοτικές επιχειρήσεις και 
τα ταµεία του δήµου µας; 

Τι έχουν να απαντήσουν για τα εκατοµµύρια ευρώ µε τα οποία 
καταχρέωσαν τις δηµοτικές επιχειρήσεις;

Τι έχουν να απαντήσουν για την λεηλασία των Κοιµητηρίων από τα  οποία 
καταχράστηκαν εκατοµµύρια ευρώ;

Τι έχουν να απαντήσουν για τα δάνεια που πήρε ο δήµος Αχαρνών και 
ακόµη δεν γνωρίζουµε που πήγαν τα χρήµατα αυτά; 

Τι έχουν να απαντήσουν στο ότι έχουν χρεώσει τους πολίτες των Αχαρνών 
µε πάνω από 100 εκ. ευρώ υποθηκεύοντας το παρόν και το µέλλον το δικό 
µας και των παιδιών µας; 

Τι έχουν να απαντήσουν για την οµάδα του Αχαρναϊκού, η οποία 
καταχρεώθηκε µε εκατοµµύρια ευρώ βρισκόµενη στο σηµερινό αδιέξοδο;  

Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στην υποβάθµιση και απαξίωση ενός 
δήµου που λόγω της µεγάλης βιοµηχανικής  του ζώνης, της λειτουργίας του 
καζίνο αλλά και της ιδιαίτερης γεωγραφικής του θέσης θα µπορούσε να 
απολαµβάνει µεγάλη ανάπτυξη και πλεονασµατικά ταµεία. 

Θέλοντας να ξεκαθαρίσω τη θέση µου και να δώσω τέλος στις 
εντυπώσεις που ορισµένοι σκόπιµα δηµιουργούν, δηλώνω δηµόσια ότι 
ουδέποτε πραγµατοποίησα πολιτικές συγκεντρώσεις εντός του οικισµού 
ζητώντας την ψήφο των οικιστών ούτε ως υποψήφιος βουλευτής, ούτε ως 
υποψήφιος νοµαρχιακός σύµβουλος αλλά ούτε και ως υποψήφιος 
δήµαρχος.

Αντιθέτως αυτοί οι οποίοι λασπολογούν ακατάπαυστα εναντίον µου, 
ταπεινώνοντας τους εαυτούς τους , διαδίδοντας ασύστολα ψεύδη και τάζοντας 
τα πάντα στους ανθρώπους του καταυλισµού είναι εκείνοι που προσπαθούν 
να εξασφαλίσουν το µέγιστο πολιτικό κέρδος για τους εαυτούς τους. 

Η δική µου στήριξη όσον αφορά στον καταυλισµό ΚΑΠΟΤΑ 
συµπορεύεται µε την στήριξη του Μητροπολίτη, της Περιφερειάρχου Αττικής 
και του ίδιου του ∆ηµάρχου οι οποίοι ως εκ θαύµατος διαπίστωσαν την 
ύπαρξη εντός του καταυλισµού ∆ηµοτικού Σχολείου, Εκκλησίας και φτωχών 
και πολύτεκνων οικογενειών που χρειάζονται τη στήριξη της κοινωνίας. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη» 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης: «Αυτή είναι η αλήθεια για τον καταυλισµό ΚΑΠΟΤΑ»
Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί

Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568



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
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Με τις καλύτερες ευχές µας
για καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα
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ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 3,
136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ

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

Τ.: 213 04 47 235

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Αικατερίνη Α. Μαρίνη 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ.ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ 

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑ

K.: 6976 432424

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

• Σακχαρώδης ∆ιαβήτης

• Αρτηριακή Υπέρταση

• ∆υσλιπιδαιµίες

• Λοιµώξεις

• ∆ιακοπή Καπνίσµατπς

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Στυλιανός Α. Φραγκής 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Ε.Α.Ν.

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ

K.: 6944 246089

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

• Νόσος Αλτσχάιµερ
• Αγγειακό Εγκ. Επεισόδιο
• Επιληψίες
• Κεφαλαλγίες
• Ισχιαλγία
• Νευραλγία Τριδύµου
• Νόσος Πάρκινσον
• Σκλήρυνση κατά πλάκας

Σύγχρονα Ιατρεία Αχαρνών

K.: 6942 680340
Τηλ.: 210 2401816

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

• ΗΚΓ
• Υπερηχωκαρδιογράφηµα - Triplex καρδιάς
• 24ωρη καταγραφή καρδιακού ρυθµού
   (Holler ρυθµού)
• Χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων / πιστοποιητικών
• Προαθλητικός έλεγχος
• Ιατρ. βεβαιώσεις έκδοσης / ανανέωσης διπλωµάτων
   οδήγησης
• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση  η  Υπουργός Τουρι-
σµού, Έλενα  Κουντουρά παρακολούθησε  την  περα-
σµένη  εβδοµάδα  την παρουσίαση του νέου προγράµ-

µατος της οµάδας γενικής γυµναστικής Olympiada 
Thrakomakedonon. Έδωσε βραβείο στην προπονήτριά τους 
Ολυµπία ∆ραγούνη, για τη διάκριση της οµάδας στο Παγκό-
σµιο πρωτάθληµα «World Gym For Life Challenge» 2017 στη 
Νορβηγία όπου κατέκτησε την 1η θέση και το έπαθλο ως κο-
ρυφαία οµάδα από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Γυµναστικής.

Με αφορµή, την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας, ο 
Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, επισκέφθηκε το πρωί της Πέµπτης 8 
Μαρτίου 2018 επιχείρηση παραγωγής συσκευασι-

ών στα Άνω Λιόσια. Αφού ξεναγήθηκε στους χώρους ερ-
γασίας της επιχείρησης και ενηµερώθηκε για τα προϊόντα 
που παράγονται, είχε µια φιλική συζήτηση µε τις εργαζό-
µενες. Μεταξύ άλλων τόνισε, πως «οιγυναίκες έχουν µε-
γάλη συναισθηµατική ευφυΐα, πρακτικό µυαλό και µεγά-
λη οργανωτικότητα. Πολλές δηλαδή από τις βασικές δε-
ξιότητες για την άσκηση διοίκησης εκφράζονται κατεξο-
χήν από τις γυναίκες».

Συγκέντρωση σωµατείων και φορέων των δή-
µων Αχαρνών και Φυλής  πραγµατοποιήθηκε το 
απόγευµα της Τετάρτης 14 Μάρτη 2018, στην κε-

ντρική πλατεία του Μενιδίου. Κάτοικοι των δύο δήµων 
διαδήλωσαν κάνοντας πορεία από την κεντρική πλατεία 
του Μενιδίου, µέχρι το ∆ηµαρχείο του. Εκεί οι διαδηλω-
τές ανάρτησαν πανό µε το σύνθηµα: «Όλοι στο δρόµο. 
Παλεύουµε ενάντια στην πολιτική που γεννάει φτώχεια, 
αδικία, υποβάθµιση. 20 Μάρτη συνεχίζουµε».Στη συ-
γκέντρωση, την κεντρική οµιλία πραγµατοποίησε ο 
Μάρκος Αλεξίου, εκπρόσωπος των σωµατείων και φο-
ρέων Μενιδίου.

Η   ανασυγκρότηση  του εξωραϊστικού Συλλόγου 
της περιοχής  Χαραυγή, µπήκε δυνατά και καθαρά 
και στην  διεκδίκηση  έργων που χρονίζουν είτε γρα-

φειοκρατικά, είτε έλλειψη πόρων, το είδαµε στην  συνέλευ-
ση των κατοίκων. Μπήκε όµως δυνατά και στο πολιτιστικό 

τοµέα, µε την ίδρυση τµηµάτων  χορού και εκµάθησης µου-
σικών οργάνων  για του νέους της συνοικίας. Τα αποτελέ-
σµατα παρουσιάστηκαν στην  αποκριάτικη  χορευτική ηµε-
ρίδα που πραγµατοποίησε στην παραδοσιακή Ταβέρνα 
«ΝΩΝΤΑΣ», έκοψε και την  βασιλόπιτα µε πολλές ευχές, κα-

τόπιν τα τµήµατα χορού και µουσικών οργάνων παρουσία-
σαν  πρόγραµµα, που καταχειροκροτήθηκε. Με ικανοποίη-
ση,  το ∆.Σ. του Συλλόγου µε επικεφαλής τον πρόεδρό του  
Σπύρο Καπετάνιο, δέχθηκε τις ευχές και τα συγχαρητήρια 
όλων των παραβρισκόµενων στην εκδήλωση.

Το νέο ∆.Σ.  της Χαραυγής  σε δρόµους διεκδίκησης και δηµιουργίας 
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Σηµα-
ν τ ι κ ή 
β ρ ά -
βευση 

για την Ελλά-
δα, στις Βρυ-
ξέλλες, η ανά-
δειξη ως Ευρω-
βουλευτού της 
χρονιάς στην 
κατηγορία Νέ-
ων Τεχνολογι-
ών της Εύας 
Καϊλή. Πολλά 
συγχαρητήρια.

Η γενική γραµµατέας του παραρτήµατος Αχαρνών 
της ΕΓΕ Αναστασία Παµουκτσόγλου  κυκλοφόρη-
σε  το βιβλίο της µε τίτλο «Που πήγαν οι διανοού-
µενοι». Αναφέρεται στον ελιτισµό και την αποστα-

σιοποίηση των σύγχρονων διανοούµενων από την κοινω-
νική ζωή και τον κόσµο και τα έσοδα θα διατεθούν στην 
Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών.

Ένα Μενιδιάτικος γαµπρός,  ο Κώστας Κάκκος,  κα-
τάφερε  µετά από πολύχρονες διακρίσεις και πρω-
τιές,  για πρώτη  φορά να κατακτήσει τον τίτλο ΠΡΩ-

ΤΑΘΛΗΤΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κατηγορίας Ν 2017. Το χρυσό  Κύπε-
λο του απονεµήθηκε σε ειδική εκδήλωση, όπου ο αγαπητός  
Κώστας  το αφιέρωσε στις δύο µεγάλες του αγάπες στην γυ-
ναίκα του την Ελένη Ναβαρίνου και στο γιο του Νικόλα, που 
είναι πάντα δίπλα του!!!!

Αντιπροσωπεία µελών του νέου ∆.Σ. του Συλλόγου 
Κρητών Αχαρνών επισκέφθηκε τη ∆ευτέρα 12 Μαρ-
τίου 2018 το ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Ιωάννη Κασσαβό, 
όπου και τον ενηµέρωσε για τα αποτελέσµατα των 

εκλογών του συλλόγου καθώς και για τους στόχους του νέ-
ου ∆.Σ.σε ότι αφορά την συνέχιση της άριστης συνεργασίας 
που υπάρχει µέχρι σήµερα µε το ∆ήµο Αχαρνών και την 
ανάδειξη και εξέλιξη του πολιτιστικού έργου του συλλόγου.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούµε   θερµά όλους, όσοι  µας συµπαραστάθηκαν στο βαρύ 
πένθος µας, για την απώλεια του πολυαγαπηµένους  µας  Συζύγου, 

Πατέρα , Παππού,  Αδελφού και  Θείου

  ΝΤΙΝΟΥ  ΣΠΥΡΟΥ  ΓΚΑΓΚΑΡΑΚΗ 
Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν Στέφανο στη σωρό του.

Η  οικογένεια του

 Τελούµε  την Κυριακή  22 Απριλίου 2018  και  ώρα  9:30  π.µ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ,  στον Ιερό Ναό   Κοιµήσεως  Θεοτόκου  (Αχαρναί), υπέρ  αναπαύσεως  της  ψυχής  

του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΝΤΙΝΟΥ  ΣΠΥΡΟΥ  ΓΚΑΓΚΑΡΑΚΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μίνα

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ:  Εµυ   και   Τάσος  Νίκας Σπύρος  και   Ντίνα  Γκαγκαράκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Ελίνα  -  Σεµίνα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Μαρία   και   Αντώνης  Καρυστινός, Αικατερίνη  χήρα  Κων/νου  Ανδρίτσου,  
Στυλιανή  χήρα  Παναγιώτη  Μεσογίτη, Αναστασία  και   Γεώργιος  Σκούρας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια  στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΛΟΥΤΣΗ

13674

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

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

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς,
Μνηµόσυνα, Ανθοστολισµούς, 

Στεφάνια»

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

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ   «ΑΥΛΙΖΑΣ»
Πρέσπας & Ψαθά, Αχαρναί -  Τ.Κ. 13672 
Τηλ. 210-2407703

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Έπειτα από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 25 Φεβρουαρίου 2018, τα νεοεκλεγέντα  
µέλη  στην  πρώτη τους  συνεδρίαση  συγκροτήθηκαν  οµόφωνα  σε σώµα  ως εξής: 

Πρόεδρος : Ιωαννίδης ∆ηµήτριος 
Α΄ Αντιπρόεδρος: Πετρίδου Άννα

Β΄Αντιπρόεδρος: Κοτούπας Φώτιος
Ταµίας: Κοροβέσης Ανδρέας
Γεν. Γραµµ: Στεφανίδη Σοφία

Ειδ. Γραµµ.: Στεφανίδης Γεώργιος
Έφορος: Αντωνοπούλου Ευθυµία

∆ηµοσίων Σχέσεων:  Τσικρικάς Χρήστος 
Μέλος:  Θεοδωρίδης Γεώργιος

Το  ∆.Σ.
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ΓΑΜΟΣ
Ο   ΦΑΝΤΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ   
του   ΣΟΦΟΚΛΗ   και  της  

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ  το γένος    
ΨΩΜΑ  που γεννήθηκε  στα  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ  και κατοικεί  στο 
ΖΕΦΥΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και   η   
ΠΑΤΡΙΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ   του   

ΕΥΘΥΜΙΟΥ  και  της   
ΕΛΕΝΗΣ    το γένος   

ΚΑΠΕΡΩΝΗ  που  γεννήθηκε  
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί 

στο  ΖΕΦΥΡΙ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  
πρόκειται να  έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει στο 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΟΘΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
του   ΙΩΑΝΝΗ  και  της  

ΙΩΑΝΝΑΣ  το γένος    
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ  που 

γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    του   
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ    και  της   

ΕΛΕΝΗΣ   το γένος   
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η  που  

γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  
έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ   
ΑΝΤΩΝΙΟΣ   του  

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ  και  της  
ΟΛΓΑΣ   το γένος   ΖΑΡΚΑΛΗ  
που γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   ΜΑΝΟΥ  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  του   
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ  και  της   
∆ΙΑΜΑΝΤΩΣ   το γένος   

ΣΟΥΤΖΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ  που  
γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και 

κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ   - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  

έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στους  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ 

-   ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΧΑΡΛΑΜΠΙ∆ΗΣ  ΜΥΡΩΝ   

του  ΜΥΡΩΝ   και  της  
ΜΑΡΙΑΣ   το γένος   

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  που 
γεννήθηκε  στην ΡΩΣΙΑ  και 
κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   
ΖΕΡΖΕΛΙ∆ΟΥ  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ  

του   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  και  
της   ΒΑΛΕΝΤΙΝΗΣ   το γένος   

ΜΠΟΓΚΟΜΟΛΟΒΑ   που  
γεννήθηκε  στο ΤΣΑΜΠΟΥΛ – 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ   και κατοικεί στις 

ΑΧΑΡΝΕΣ   - ΑΤΤΙΚΗΣ  
πρόκειται να  έλθουν σε γάµο 

που θα γίνει στον  
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΑΝΤΑΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  και  της  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  το γένος    

ΖΟΥΜΠΟΥ   που γεννήθηκε  
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
και   η   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  του  ΘΩΜΑ   
και  της   ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  το 

γένος  ΤΡΑΝΤΟΥ   που  
γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  

και κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  

έλθουν σε γάµο που θα 
γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 Σάββατο  31 Μαρτίου 2018. ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

• Ώρα :  07.00 π.µ. :  Θεία Λειτουργία    

 Κυριακή   01 Απριλίου 2018 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Η ΕΙΣ  ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ  ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
• Ώρα :  07.00 π.µ. :  Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
   του Ιωάννη  Χρυσοστόµου.
• Ώρα :  18:00 µ.µ. : Ακολουθία του  Νυµφίου.  Ιερά  εξοµολόγηση.

 Μεγάλη  ∆ευτέρα,  02 Απριλίου 2018

• Ώρα  07.00 π.µ.    Θεία Λειτουργία των Προηγιασµένων δώρων. 
• Ώρα  18.00 µ.µ.   Ακολουθία  Β΄  Νυµφίου.

 Μεγάλη  Τρίτη,  03 Απριλίου  2018

• Ώρα  07.00 π.µ.    Θεία Λειτουργία των Προηγιασµένων δώρων. 
• Ώρα 18.00 µ.µ. Ακολουθία  του  Γ΄ Νυµφίου.

 Μεγάλη  Τετάρτη,  04  Απριλίου   2018

• Ώρα  : 07:00 π.µ. - Θεία Λειτουργία των Προηγιασµένων ∆ώρων.
• Ώρα : 18:00 µ.µ.- Ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος.

 Μεγάλη  Πέµπτη  05 Απριλίου   2018

ΑΝΑΜΝΗΣΗ  ΤΟΥ  ΜΥΣΤΙΚΟΥ  ∆ΕΙΠΝΟΥ
• Ώρα : 07:00 - Θεία Λειτουργία του Αγίου  Βασιλείου του Μεγάλου.
• Ώρα : 18:00 - Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών. 
Τα ∆ώδεκα  Ευαγγέλια των Αγίων Παθών.

 Μεγάλη  Παρασκευή,  06  Απριλίου   2018
Η  ΑΝΑΜΝΗΣΗ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΚΑΙ  ΣΩΤΗΡΙΩΝ
ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
• Ώρα :  08:00 - Μεγάλες Ώρες.
• Ώρα : 10:00 - Τελετή της Αποκαθήλωσης.
• Ώρα : 19:00 - Όρθρος του Μεγ. Σαββάτου- Ακολουθία του Επιταφίου. 
• Ώρα : 21:00 Περιφορά  του  Επιταφίου

 Μεγάλο Σάββατο, 07 Απριλίου  2018
Η  ΕΙΣ  Α∆ΟΥ  ΚΑΘΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
• Ώρα : 07:00 π.µ.- Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.
• Ώρα : 23:00 µ.µ.  ΕΝΑΡΞΗ
   ΤΗΣ  ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ.
• Ώρα : 24:00 µ.µ. ΤΕΛΕΤΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  
   ΚΑΙ  ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ 

Εκ  του Ιερού Ναού

ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΣΟΥΜΕΛΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Σαµψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί, Τηλ.: 210 2465635,6977 627625, Φαξ : 210 2465635

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

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

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
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€
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Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

25/3/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙ-
ΚΟΣ Εθν. Αντιστάσεως 20. ΤΗΛ. 
210/2409494
26/3/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟ-
∆ΙΤΗ Λεωφ.Θρακοµακεδόνων 242. Τ. 
210/2435820
27/3/2018 ΤΡΙΤΗ l ΖΕΡ∆ΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(κληρ.) Αγίου ∆ιονυσίου 36. ΤΗΛ. 
210/2441644
28/3/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ 
∆εκελείας 51. ΤΗΛ. 210/2448377
29/3/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210/2465432
30/3/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 41.  ΤΗΛ. 210/8087990
31/3/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ Λαθέας 56. ΤΗΛ. 2102477556
1/4/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  
Κιουρκατιώτη 25. ΤΗΛ. 210/2462194
2/4/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  Πάρ-
νηθος 121. ΤΗΛ. 210/2465660
3/4/2018 ΤΡΙΤΗ l ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690
4/4/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Λεωφ.∆ηµοκρατίας 222. ΤΗΛ. 
210/2312615
5/4/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΣ  Αριστοτέλους 86 ΤΗΛ. 
210/2468746
6/4/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. ΤΗΛ. 
210/2406400
7/4/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ Λεωφ. Αθηνών 40 ΤΗΛ. 210/2461015
8/4/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210/2464914

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

25/03/2018 ΕΩΣ 08/04/2018

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   διαµέρισµα 95 τ.µ. , 6ου ορόφου, επί της 
οδού Σωκράτους  64. Τιµή λογική. Τηλ.  6945 292661. 
5∆194
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 60 τ.µ. …… Τηλ.  210 2443258 
και 6973 952838. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 60 τ.µ. στο κεντρικό Μενίδι, τιµή 
πολύ λογική. Τηλ. 210 2403514. 4∆192
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο  40 τ.µ., στο 2ο όροφο, στο κεντρι-
κό Μενίδι, τιµή λογική. Τηλ. 210 2403514. 4∆192.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο καταστήµατα  36 και 33 τ.µ. στην Κε-
ντρική πλατεία Αγίου Βλασίου. Τηλ.  210 2469087 και 6937 
108661.  4∆190.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 60 τ.µ. 1ου ορόφου, µε ηλιακό, 

καλοριφέρ κλπ. στην περιοχή Αγίου Αθανασίου. Τηλ. 210 
2443258  και 6973 952838. 4∆189.
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙ∆Α  µε εµπειρία, αναλαµβάνει την φύλαξη ηλικιω-
µένων ή και παιδιών,  σε οποιοδήποτε καθορισµένο ωράριο 
του 24ώρου. Τηλ. 210 2406317 και 6982 020683. 4∆190
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια  έµπειρη, αναλαµβάνει την προε-
τοιµασία µαθητών  Λυκείου στα φιλολογικά µαθήµατα, Αρ-
χαία – Λατινικά. Τιµές λογικές. Τηλ. 6974 385248. Τηλ. 6974 
385248. 4∆189.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  - Φυσική - Χηµεία  παραδίδονται,  από  κα-
θηγήτρια 35 έτους πείρας.  Προσιτές τιµές. Τηλ   6988935604 
- 2102319153.  6∆190
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει µα-
θήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές 
χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 10∆199.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει  µαθήµατα σε 
µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 
864739. 10∆189
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ , πτυχιούχος παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε 
µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Εικοσαετής εµπειρία µεταδο-
τικότητας. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 4∆187.
 ∆ΙΑΦΟΡΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Γυναίκα για να προσέχει  ηλικιωµένη µε οι-
κιακές εργασίες, κατά προτίµηση ως εσωτερική. Τηλ. 
210 2430339 και 6906 900550. 4∆192
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 κατάσταση µί-
σθωσης,  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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  ισόγεια καταστήµατα  50 και 36 τ.µ. δί-
πλα στην Ιατρική ∆ιάγνωση (Ηρώων). Τηλ. 6976 
831338. 4∆193.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ   1ος  όροφος , για χρήση δύο ιατρείων, 60 
και 62 τ.µ. ή για χρήση κατοικίας,  δίπλα στην Ιατρική 
∆ιάγνωση (Ηρώων). Τηλ. 6976 831338. 4∆193.

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

• Χειρουργική καταρράκτη
• ∆ιαθλαστική χειρουργική

• Μελέτη γλαυκώµατος 
• Παθήσεις αµφιβληστοειδή  ώχρας κηλίδας

• Παιδιατρική οφθαλµολογία
• Εφαρµογή φακών επαφής

• Ανανέωση διπλωµάτων οδήγησης
Συνταγογράφηση – Παραπεµπτικά µε Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Πάρνηθας 103 & Σουλίου 
Αχαρνές 13674, 1ος όροφος

 Τηλ. 210 2403403
 Κιν. 6946 791668
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