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Εκτενή ανα-
φορά στα πο-
λιτιστικά ση-
µ ε ί α  τ ω ν 
Αχαρνών και 
στους αρχαι-
ο λ ο γ ι κ ο ύ ς 
χώρους της 
πόλης έκανε 
η υπουργός 
Πολιτισµού 
και Αθλητι-
σµού Λυδία Κονιόρδου, στην οµιλία της στο Περιφερει-
ακό Συνέδριο Αν. Αττικής, προαναγγέλοντας και την 
αποκατάσταση των ανακτόρων στο Τατόι.
Για το Αρχαίο θέατρο Αχαρνών, ανέφερε ότι το ΥΠΠΟΑ 
προέβη στην απαλλοτρίωση του οικοπέδου και σύντοµα 
θα συνεχιστούν οι ανασκαφικές έρευνες. Παράλληλα, τό-
νισε ότι γίνονται συνεχώς καθαρισµοί αποψιλώσεις των αρ-
χαιολογικών χώρων καθώς και εργασίες συντήρησης- 
ανάδειξης των µνηµείων και εκπόνηση µελετών (π.χ. θο-
λωτού µυκηναικού τάφου στη θέση Λυκότρυπα Αχαρνών, 
του «Τύµβου του Σοφοκλή» στη Βαρυµπόµπη, του Αρχαί-
ου θεάτρου Αχαρνών, Τµήµατος αρχαίας οδού στην οδ. 
Ιππίου στη θέση Χαραυγή Αχαρνών, Ταφικών περιβόλων, 
ρωµαικής αγροικίας και υστερορωµαικής δεξαµενής στην 
οδ. Χαλκιδικής (παράδροµος Αττικής Οδού), του Αδριά-
νειου Υδραγωγείου (στο Ολυµπιακό Χωριό), όπου έγινε 
µερική κατάχωση του επίγειου τµήµατος του αγωγού για 
λόγους προστασίας).
Η υπουργός ανακοίνωσε ότι στην τρέχουσα προγραµµα-
τική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΠΕΠ Αττικής και στο 
πλαίσιο της «Ενίσχυσης και ανάδειξης υποδοµών πολιτι-
σµού µητροπολιτικής εµβέλειας Περιφέρειας Αττικής» 
έχουν υποβληθεί προς ένταξη τα εξής έργα. Αποκατάστα-
ση του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου ή Μεταµόρφωσης του Σωτή-
ρος Λουτρού Μενιδίου και συντήρηση των τοιχογραφιών, 
κιόνων και δαπέδου µε προϋπολογισµό πρότασης 
1.090.000 ευρώ. Αποκατάσταση του θερινού ανακτόρου 
στο πρώην βασιλικό κτήµα Τατοΐου µε προϋπολογισµό 
5.000.000 ευρώ.

Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» και οι συνεργάτες της, εύχονται σε όλους Καλή Ανάσταση και Χριστός Ανέστη 

«Χάβρα των Ιουδαί-
ων»  θύµιζε το τε-
λευταίο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο Αχαρνών, εξ αιτίας 
της συνεχιζόµενης κρίσης ασυ-
νεννοησίας, µεθοδεύσεων και 
σκοπιµοτήτων. Οι αλλεπάλλη-
λες εντάσεις καταλήγουν συχνά 
σε διακοπή συνεδρίασης από 
τον πρόεδρο του Σώµατος. Ου-
σιαστικά  η τακτική αυτή ξεκίνησε πριν ενάµιση  χρόνο, µε την  εκλο-
γή του δηµοτικού συµβούλου Κώστα Ρούσσα  ως νέου προέδρου  
πρώτα για συµπλήρωσης της πρώτης ∆ηµαρχιακής περιόδου και 
στην συνέχεια ως τακτικού, για την δεύτερη δηµαρχιακή περίοδο. 
Μια άλλη αφορµή αποτέλεσαν οι προσκλήσεις και τα θέµατα της 
Ηµερήσιας διάταξης, πάντα  ανακοινωνόταν την τελευταία στιγµή, µε 
ελλιπής ενηµέρωση του σώµατος. Μεγάλες καθυστερήσεις παρου-
σιάστηκαν για τις συζητήσεις των  προϋπολογισµών τόσο για το  2017 
όσο για το 2018. 

Σε ότι αφορά την εικόνα κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων, που 
ενώ άπαντες επικαλούνταν  την εφαρµογή  του κανονισµού συνεδριά-
σεων του ∆ηµοτικού συµβουλίου, οι  ερωτήσεις και οι ενστάσεις  επί της 
διαδικασίας , δηµιουργούσαν µεγάλη την διάρκεια  του χρόνου για τις 
ανακοινώσεις, που είχε ως αποτέλεσµα η συζήτηση   των τακτικών θεµά-
των να ξεκινάει  µετά  και από τέσσερες ώρες. 

Το γεγονός αυτό δεν αγανακτούσε µόνο όσους από τους δηµότες 

παραβρισκόταν στις συνεδριά-
σεις, αλλά και αρκετούς  δηµοτι-
κούς συµβούλους, όπου µετά 
από πέντε ώρες αποχωρούσαν 
από την συνεδρίαση. Αυτό είχε 
ως συνέπεια, σοβαρά θέµατα της 
πόλης µας να  ψηφίζονται  επί τρο-
χάδην  µε την παρουσία κάτω από 
20 συµβούλων, από  τους 35- 40 
που ήταν στο ξεκίνηµα.  Μια άλ-

λη αιτία είναι και τα αραιά χρονικά διαστήµατα που γίνονται πλέον οι συ-
νεδριάσεις, αντί  οπωσδήποτε µια  φορά το µήνα που προβλέπεται. 

Ενδεικτικές του όλου κλίµατος, οι τελευταίες συνεδριάσεις  που πραγ-
µατοποιήθηκαν στις  23 Ιανουαρίου 2018, στις 13 Φεβρουαρίου 2018 και 
30 Μαρτίου 2018, όπου  βίντεο και φωτό  ανάρτησαν στο διαδίκτυο ,  τό-
σο το Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών όσο  και  το  FOCUS TV. Μάλιστα για 
την  τελευταία συνεδρίαση, δηµότης  έγραψε στο Facebook «Συνήθης δι-
αδικασία δηµοτικού συµβουλίου µε σοβαρά για το ∆ήµο θέµατα. 1. Φα-
σαρία , 2.Όχλος, 3.Λεκτικοί διαπληκτισµοί, 4.Αποτέλεσµα µηδέν. Η ώρα 
έφτασε 21:00 και δεν έχει συζητηθεί ούτε ένα θέµα... Η ευθύνη βαραίνει 
όλους αλλά κυρίως το προεδρείο.

Αυτή είναι σήµερα η κατάσταση  στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού 
συµβουλίου Αχαρνών. 

Για την  συνέχεια προσδοκούµε, ηρεµία, σύνεση, τήρηση των κανο-
νισµών και των διαδικασιών που θα καταστήσουν αποδοτικές τις συνε-
δριάσεις προς όφελος της πόλης µας.

Με σχετικό έγγραφό του ο ∆ήµος Αχαρνών έχει 
αιτηθεί από την Τροχαία Νέας Ιωνίας την καθιέ-
ρωση σταθερής Υπηρεσίας, για τον έλεγχο διέ-
λευσης βαρέων οχηµάτων από τις οδούς του ∆ή-
µου Αχαρνών. Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπη-

ρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών κ. Παναγιώτης Πο-
λυµενέας παραβρέθηκε σε έλεγχο που 
διενήργησε η Τροχαία Νέας Ιωνίας στον ∆ήµο 
Αχαρνών, µε σκοπό να ενηµερώσει τόσο τα στε-
λέχη της Τροχαίας που διεξήγαγαν τον έλεγχο, 

όσο κυρίως τους οδηγούς βαρέων οχηµάτων για 
τις εναλλακτικές οδούς που θα πρέπει να ακο-
λουθούν τα βαρέα οχήµατα, προκειµένου να 
αποφεύγουν τις κεντρικές οδούς στον ∆ήµο 
Αχαρνών, ακολουθώντας την ειδική σήµανση. 

Για συνέχιση των ανασκαφών 
στο Αρχαίο θέατρο Αχαρνών 

Σταθερή παρουσία της Τροχαίας για τη διέλευση βαρέων οχηµάτων ζητά ο ∆ήµος Αχαρνών

ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

«ΧΑΒΡΑ  ΙΟΥ∆ΑΙΩΝ»
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»
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Παναγιώτης Γρηγοριάδης
ΤΟ ΑΝΕΣΠΕΡΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ 

ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο∆ΗΓΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Σωτήρης  Αλεππούς 
ΤΟ ΘΕΙΟ ∆ΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΑΣ ΓΙΝΟΥΝ Ο∆Ο∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ
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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

Άρπαγας, δόλιος, µοχθηρός, άπληστος, ζηλόφθων, αρχοµανής, εξου-
σιαστής, κυρίαρχος,  απατεών, ανάλγητος, δειλός, γενναίος, ριψοκίνδυ-

νος, αλαζώνας, εκδικητικός. Όλες αυτές είναι ανθρώπινες ιδιότητες λόγω φυ-
σικής καταγωγής µας, όµως πρέπει να τις ηµερέψουµε µε την λογική µας, αντί 
από παραφροσύνη µε τα χέρια µας να ξαφανιστούµε από τον πλανήτη µας. 
Όλοι είµαστε υπεύθυνοι για την ύπαρξή µας, για την επιβίωση µας. Γνώση ση-
µαίνει καλύτερη ζωή και όχι µέσο για εκµετάλλευση και κυριαρχία. 

Χρειάζεται η εθνική µας έπαρση για τους εορτασµούς της επανάστα-
σης του 1821 κατά τις υποδούλωσης, όπως και του ΟΧΙ του 1940 

κατά του φασισµού, γιατί είναι το ίδιο πράγµα. Μόνο η πνευµατική µας 
υπεροχή  από τους προγόνους µας τους Έλληνες δεν αρκεί. Υπάρχουν 
πολλοί λαοί που µας επιβουλεύονται από ανατολή και βορά. Χρειάζεται 
και η αµυντική µας θωράκιση για να µπορούµε  µε την φιλοπατρία µας να 
υπάρχουµε. «Εις οιωνός άριστος, αµύνεσθε περί πάτρις»,  µας δίδαξαν οι 
παππούδες µας.

Με τόσα ψέµατα που µας είπε ο κυβερνήτης µας 
Τσίπρας, για να κερδίσει την εξουσία, ευτέλισε, 

οδήγησε στην απάτη, την όποια προσδοκία είχαµε 
εµείς οι πολίτες για τους αντιπροσώπους µας στη Βου-
λή. Μπορείς να εξαπατήσεις ένα πολίτη, µια ή πολλές 
φορές.  ∆εν µπορείς να εξαπατήσεις όλους τους πολί-
τες πολλές φορές, όπως µας είπε ο µεγάλος Αµερικα-
νός πρόεδρος Λίνκολν. Τώρα βέβαια ένα απλό κοµ-
µατόσκυλο της αριστεράς  για να φτάσει το ύψος του πνεύµατος του Λίνκολν, 
χρειάζεται πορεία από τη γη έως το πέρας του ηλιακού συστήµατος.

∆εν µπορούµε να αλλάξουµε τον κόσµο, γιατί δεν µπορούµε να 
αλλάξουµε την φύση. Ο φανατισµός είναι δείγµα δουλείας, υπο-

ταγής και τελικά φασισµός. Μπορούµε µε την λογική, να ηµερέψουµε τα 
ένστικτά µας. Κανείς δεν είναι παντοτινός σαν υλική υπόσταση. Είµαστε 
όλοι περιορισµένης διάρκειας. Εκτός από το πνεύµα µας που προάγει την 
γνώση. 

Σωστό είναι να προνοούµε σήµερα για ότι έχουµε να κάνουµε αύριο. 
∆εν ξέρουµε αύριο τι µας ξηµερώνει. Καλύτερα να έχουµε προβλέψει 

τα χειρότερα. Κάλλιο το προλαµβάνειν παρά το θεραπεύειν. Εάν το βράδυ 

έχει λασποβροχή, βάλε νωρίς τα ρούχα µέσα, Εάν αύριο οι τράπεζες έχουν 
απεργία, πλήρωσε τις υποχρεώσεις σου σήµερα. Η αµέλεια κοστίζει χρήµατα 
επιβάρυνσης και τσαντίλα. Η µεθοδικότητα δεν έβλαψε κανέναν. 

Την σύζυγό µου την λένα Μαριάννα. Η εγγονή µας όµως τεσσάρων 
ετών, που η γιαγιά της  κάνει όλα τα χατίρια, την φωνάζει µανάγια. 

Μανα-άγια. Πως το σκαρφίστηκε αυτό η µέλλουσα γυναίκα – µάνα, είναι 
ένα µυστήριο.

Οι πόλεµοι για την παραγωγή ενέργειας µε ορυκτά καύσιµα, κοστίζει το 
διπλάσιο και τριπλάσιο σε ζωές και χρήµατα για αυτούς που τους κά-

νουν, γιατί δέχονται τις παρενέργειες της διατάραξης της ισορροπίας της γήι-
νης ατµόσφαιρας. Καύσωνες, παγετοί. Οι έρευνες µας, πρέπει να στραφούν 
στην παραγωγή της ενέργειας από το νερό των Ωκεανών. Προς το παρόν φαί-
νεται ακριβή, µε ποιο προσεκτικό υπολογισµό, θα αποβεί η καλύτερη λύση 
για το µέλλον του πλανήτη. 

Η ζωή όλων των λαών επάνω στον πλανήτη 
µας, βασίζεται στο βιολογικό ένστικτο της κυ-

ριαρχίας. Κυριαρχία είναι, η ισχύς, η εξουσία, το 
χρήµα. Η εξουσία  έχει δύο µορφές. Την θεσµοθε-
τηµένη από τα συντάγµατα πολιτική, εξουσία. Και 
την εξουσία της βίας. ∆εν µπορούµε να ανατρέ-
ψουµε την βιολογική εντολή για κυριαρχία. Μπο-
ρούµε µε την λογική µας να θεσµοθετήσουµε δι-
κλείδες για το µέγεθος της κυριαρχίας, πολίτη ή 

έθνους, κράτους για να διατηρήσουµε ισορροπίες. 
Η µητέρα φύση µας έδωσε το ένστικτο της κυριαρχίας για την διακίνη-
ση της πιο ανθεκτικής ζωής επάνω στη γη µας. Άνθρωποι, Ζώα, Φυτά. 

Είναι πέρα για πέρα ηλιθιότητα να χρησιµοποιούµε αυτό το ένστικτο για την 
καταστροφή της όποιας ζωής, από το να το χρησιµοποιούµε για την συνέχισή 
της. Ο τελευταίος άνθρωπος που θα µείνει ζωντανός, θα παλέψει για την συ-
νέχεια του, µε όποια φυσική ή ανθρώπινη καταστροφή και αν µας συµβεί. Η 
επιβίωση είναι ένστικτο.

Η λαϊκή παροιµία λέγει: Όταν κυνηγάς πολλούς λαγούς δεν πιά-
νεις ούτε ένα. Η Τουρκία κυνηγάει λαγούς στα Ανατολικά, στα ∆υ-

τικά, στα Νότια.  Τελικά θα µείνει µε το αγγούρι στο χέρι.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Στην ζωή µας υπάρχουν περισ-
σότερο χρήσιµες αξίες πέραν 

των χρηµάτων. Βέβαια χωρίς χρήµατα  
δεν µπορείς να επιβιώσεις. Αλλά ο 
άκρατος πλουτισµός ή απληστία, είναι 
αρρώστια και µαταιοδοξία.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

∆ιανοίγουµε την Μεγάλη Εβδοµάδα, αναµένοντας τις γιορτές 
του Πάσχα και φυσικά ακολουθεί και η µεγάλη πανήγυρις  της 
Ζωοδόχου Πηγής. Από πληροφορίες που έχουµε και φέτος οι 

εκδηλώσεις θα είναι τριήµερες, πλούσιες σε χορευτικά και σε συναυλί-
ες. Ωστόσο δεν έχει γίνει ακόµα γνωστό το πρόγραµµα. Θα ενηµερω-
θούµε όλοι από το ∆ιαδίκτυο.  

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Αχαρναϊκής, µε τους 15 υπο-
ψηφίους ∆ηµάρχους συνεχίζει να µονοπωλεί της συζητή-
σεις, αφού  κανένας  από τους αναφεροµένους δεν διέψευ-

σε την είδηση. Απεναντίας  σχεδόν όλοι οι ενδιαφερόµενοι, είχαν 
άλλοι φανερά, άλλοι κρυφά, συναθροίσεις, µε στελέχη αλλά και 
νέες υποψηφιότητες.  Επ’ αυτού θα έχουµε  όλες τις   ειδήσεις, στο 
επόµενο φύλλο. 

Το Προεδρικό Μέγαρο επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασσαβός, όπου είχε προγραµµατισµένη συνάντηση µε 
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο στις 

27 Μαρτίου 2018. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, εξέφρασε την αµέριστη εκτί-
µησή του προς τον θεµατοφύλακα του Συντάγµατος και του ∆ηµοκρα-
τικού Πολιτεύµατος της χώρας µας, ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σης του µε τον κ. Παυλόπουλο είχε την ευκαιρία να µεταφέρει τα στοι-
χεία που αναδεικνύουν την Πληθυσµιακή, Πολιτιστική και Ιστορική δυ-
ναµική του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) προχώρησε στην επα-
νάληψη της εκστρατείας ενηµέρωσης των καταστηµάτων 

του ∆ήµου Αχαρνών  για θέµατα Ανακύκλωσης  Γυαλιού, ενόψει 
και της εορταστικής περιόδου όπου αναµένεται αύξηση στην κίνη-
ση των καταστηµάτων. Οι καταστηµατάρχες και οι εργαζόµενοι των 
καταστηµάτων  (ως επί το πλείστον καταστηµάτων µαζικής εστία-
σης) ενηµερώθηκαν από το φυλλάδιο που παρέλαβαν  αλλά και 
από την επίδειξη της σχετικής εφαρµογής για smartphones (Android 
και ΙOS), για τα οφέλη της ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών, 
καθώς και για τα πλησιέστερα σηµεία ανακύκλωσης γυαλιού (µπλε 
κώδωνες).

Καθαρισµό κοινόχρηστων χώρων και φύτευση λουλουδιών 
και φυτών χαµηλής βλάστησης πραγµατοποίησαν εργαζόµενοι 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου Αχαρ-

νών στην περιοχή του Αγίου Πέτρου. Τους εργαζόµενους, επισκέφθη-
κε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, προκειµένου να ενηµε-
ρωθεί για τις εργασίες που πραγµατοποιούνται, κοντά στον Ιερό Ναό 

του Αγίου Πέτρου, καθώς και για το πρόγραµµα εξωραϊσµού της ∆ιεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου Αχαρνών και σε άλ-
λες περιοχές του ∆ήµου Αχαρνών.

Το Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης, της ∆ιεύθυνσης 
Παιδείας Πολιτισµού, Αθλητισµού, και Νέας Γενεάς ενηµε-
ρώνει τους δηµότες και κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών ότι 

από την Τρίτη 17 Απριλίου θα ξεκινήσει το Εαρινό Πρόγραµµα του 
∆ιεπιστηµονικού Κέντρου ∆ιαλέξεων ∆ήµου Αχαρνών (∆Ι.ΚΕ.∆Ι-
.∆.Α) για το Ακαδηµαϊκό έτος 2018 όπου θα παρέχει δωρεάν επιµόρ-
φωση σε όλους τους/τις ενδιαφεροµένους/ες.

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η ηµερίδα που διοργά-
νωσε  ο ∆ήµος Αχαρνών  µε θέµα: «Παχυσαρκία και οι επιπτώ-
σεις της στην Υγεία µας» την Τετάρτη 28  Μαρτίου 2018 στο 

Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων. Η ηµερίδα διοργανώθηκε από 
τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών σε συνεργα-
σία την Cambridge Weight Plan και τη συµµετοχή των καταξιωµένων 
γιατρών: Καγκελάρη Ελευθερία Ειδική Παθολόγος, Σιµιντζή Ντόρα ∆ι-
ατροφολόγος, Στάντζιου Ιωάννα Παιδίατρος, Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 
Πνευµονολόγος και Τσίγκας Νικόλαος Md- PhD-MSc Καρδιολόγος Παί-
δων και Ενηλίκων.

Πανελλαδική διάκριση για το ∆ήµο Φυλής, µε κατάκτηση 
του τέταρτου βραβείου στη χρηστή διακυβέρνηση Μια πο-
λύ σηµαντική διάκριση, που πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο 

της διοικητικής του λειτουργίας πέτυχε ο ∆ήµος Φυλής. Κατέκτησε 
το τέταρτο βραβείο χρηστής διακυβέρνησης, µεταξύ των 325 ελλη-
νικών ∆ήµων, µετά από αξιολόγηση που πραγµατοποίησε Επιτρο-
πή στην οποία µετείχαν εκπρόσωπος του Συµβουλίου της Ευρώπης, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων (ΚΕ∆Ε) 
και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ). 

Την περιοχή του Κόκκινου Μύλου επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Κασσαβός προκειµένου να επιβλέψει τις εργασίες 
εξωραϊσµού, που εκτελούνται στα πέριξ  του Ιερού Ναού των 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.Στον περιβάλλοντα χώρο του ναού, η 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου Αχαρνών διενερ-
γεί εργασίες αποψίλωσης καθώς και φύτευση φυτών χαµηλής βλάστη-
σης. Παράλληλα η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών προχωρά 
σε αποκατάσταση του οδοστρώµατος µπροστά από τον Ιερό Ναό των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, αντικαθιστώντας σπασµένους ή/και 
ξεκολληµένους κυβόλιθους, αλλά και σε διαµόρφωση του χώρου 
µπροστά από τον Ιερό Ναό. 

ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ...ΣΥΝΕΧΕΙΑ... από τον  
Επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταηξης «ΑΧΑΡΝΕΙΣ» Οδυσ-
σέα Καµπόλη. Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του FOCUS 

την 20-03-2018 είπε µεταξύ άλλων: «Η υπογειοποίηση των γραµ-
µών του ΟΣΕ προχωρά. Κανένα Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης για 
έργα δεν πρέπει να χάνεται. Ο τόπος µας πρέπει να πάει ακόµα πιο 
µπροστά, µε γρήγορα βήµατα. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζε-
ται πολύ δουλειά, γνώση, µεθοδικότητα, σχεδιασµός, τεχνική επάρ-
κεια υπηρεσιών, αιτήµατα, τεχνικά δελτία κ.α. ΟΣΟΙ ∆ΕΝ ΞΕΡΟΥΝ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ...ΜΗΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΜΩΣ 
ΟΤΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΕΤΟΣ...».

Αντιµέτωποι µε αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ οι οποίες θα φθάνουν έως 
και το 27,59% κινδυνεύουν να βρεθούν εκατοµµύρια κάτοικοι 
86 δήµων της Περιφέρειας Αττικής και της ευρύτερης περιοχής 

της Θεσσαλονίκης, καθώς και χιλιάδων δήµων της υπόλοιπης χώρας. 
Στις περιοχές αυτές οι αντικειµενικές τιµές των ακινήτων κυµαίνονται σή-
µερα µεταξύ 600 και 1.000 ευρώ ανά τ.µ., αν γίνουν δεκτές οι εισηγή-
σεις των ιδιωτών εκτιµητών, σύµφωνα µε τις οποίες στις περιοχές αυτές 
οι εν λόγω τιµές θα πρέπει να αυξηθούν κατά ποσοστά από 10% έως 
και 40%.

Μετά την οριστικοποίηση της διεξαγωγής των ευρωεκλο-
γών του 2019, στις 26 Μαΐου του επόµενου έτους, ερίφθη 
ο κύβος και για τις αυτοδιοκητικές κάλπες! Έτσι, όπως απο-

κάλυψε την περασµένη εβδοµάδα, στη σύσκεψη των δηµάρχων 
και εκπροσώπων των 13 δήµων της Ανατολικής Αττικής η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα του τοπικού συµβουλίου Παλ-
λήνης ενόψει του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αν. Αττικής, ο πρόε-
δρος της ΠΕ∆Α και δήµαρχος Νίκαιας – Ρέντη, Γιώργος Ιωακειµί-
δης, οι δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθούν την 
πρώτη Κυριακή του Νοεµβρίου του 2019, δηλαδή στις 3 του µήνα 
εκείνου. 

Τέλος το ηλεκτρονικό τσιγάρο στους κλειστούς χώρους Ελλά-
δα, επικαιρότητα 578 Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας αποφάνθηκε ότι στους ίδιους περιορισµούς και απα-

γορεύσεις που υπάγεται το συµβατό τσιγάρο, υπάγεται και το ηλεκτρο-
νικό τσιγάρο και κατά συνέπεια σε όσους χώρους απαγορεύεται η χρή-
ση του συµβατού τσιγάρου, απαγορεύεται και η χρήση του 
ηλεκτρονικού τσιγάρου.

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 λη-
ξιπρόθεσµων οφειλών, µπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυ-
νη δήλωση µε συνηµµένα δικαιολογητικά για την παροχή εφάπαξ 
ειδικού βοηθήµατος, προκειµένου να επανασυνδεθούν.
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Εύχοµαι το φως
της Ανάστασης
να φωτίσει 
την προσωπική
και οικογενειακή 
πορεία του καθενός
συµπολίτη µας! 

Χρόνια Πολλά
και Καλό Πάσχα 

Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών
Επικεφαλής νέας 
∆ηµοτικής Παράταξης  
«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ»

Το ελπιδοφόρο
µήνυµα της Ανάστασης,
ας αποτελέσει
πηγή δύναµης, πίστης, 
προσωπικής δηµιουργίας
και συλλογικής προκοπής. 

Καλή Ανάσταση

Μαρία Χαριτίδη 
Ανεξάρτητη ∆ηµοτική Σύµβουλος
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Πως  λειτουργούσαν οι «Τράπεζες µε ρόδες» που γυρνούσαν στα χωριά της Αττικής.
 Μια πρωτοβουλία  της Εµπορικής Τράπεζας που άφησε εποχή!
 Πριν από λίγες δεκαετίες οι Τράπεζες όχι µό-
νο δεν προκαλούσαν αρνητικά συναισθή-
µατα στα λαϊκά στρώµατα,  όπως συµβαίνει 
την  σήµερα των ηµερών, αλλά  κατέβαλαν 
αγωνιώδεις προσπάθειες για να γίνονται 
όλο και περισσότερο φιλικές. Ώστε να εξυ-
πηρετούν ποικιλοτρόπως το κοινό και να 
προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινωνικό σύ-
νολο. Οι µεγαλύτεροι στην ηλικία ίσως θυ-
µούνται την τραπεζική «Υπηρεσία  υπαί-
θρου», την οποία είχε καθιερώσει η πάλαι 
ποτέ κραταιά Εµπορική Τράπεζα. Αφού ήταν 
δύσκολο για τους κατοίκους των αποµα-
κρυσµένων περιοχών, κυρίως των αγρο-
τών, να µετακινηθούν εκεί όπου υπήρχαν 
καταστήµατα, η τράπεζα αυτή αποφάσισε να 
πάει στους αγρότες!
Πως τα κατάφερε; Παρήγγειλε δύο οχήµατα ει-
δικής κατασκευής,  στη Σουηδία, τα οποία εί-
χαν στο εξωτερικό τύπου λεωφορείου, και τα 
χρησιµοποίησε ως κινητές Τράπεζες. 
Τα οχήµατα αυτά επισκεπτόταν, στις αρχές του 
έτους 1958, πρώτα τις αποµακρυσµένες περι-
οχές τις Αττικής! Στάθµευαν όπου υπήρχαν κά-
τοικοι και τους καλούσαν να πραγµατοποιή-
σουν τις συναλλαγές τους. Πραγµατοποιούσαν 
όλα τα είδη συναλλαγών.
Από την εξαργύρωση επιταγών και το άνοιγµα 
λογαριασµών έως  καταθέσεις και εµβάσµατα. 
Το σύστηµα γνώρισε επιτυχία και σύντοµα επε-
κτάθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. ∆εν 

ήταν τόσο το  κερδοσκοπικό πνεύµα που πα-
ρακινούσε την κοστοβόρα αυτή επιχείρηση.
Η τράπεζα επιχειρούσε να δηµιουργήσει υγιή   
τραπεζική συνείδηση στους κατοίκους που δεν 
είχαν έως τότε συναλλαγές µε τράπεζες. Μέσω 
αυτής της ενέργειας επιδιώκονταν η κίνηση της 
οικονοµικής ανάπτυξης της υπαίθρου και διο-
χέτευση πολυτίµου «αίµατος» στην εθνική οι-
κονοµία, που αγωνιζόταν να ανδρωθεί. Το γε-
γονός ότι το αυτοκίνητο της τράπεζας  στάθ-
µευε µπροστά στο σπίτι του, έκανε τον χωρικό 
να στέλνει εύκολα ένα έµβασµα στην εγγονή 
του. Έµπαινε στο ειδικά διαµορφωµένο όχηµα,   
το οποίο διέθετε και «αίθουσα συναλλαγών» 
και συµπλήρωνε την επιταγή του.
Απώτερος στόχος, βεβαίως της προσπάθειας 
αυτής ήταν, µεταξύ άλλων, να βγουν τα µετρη-
τά από … τα στρώµατα και να πάρουν  το δρό-
µο τους για τα τραπεζιτικά ταµεία. ∆ηλαδή, να 
παύσει ο «στείρος αποθησαυρισµός» της οικο-
νοµίας. Ήταν η εποχή που σταθεροποιούνταν 
το εθνικό νόµισµα και οι καταθέσεις  διαρκώς 
αυξάνονταν.  
Το 1953 ανέρχονταν σε 3.204.000 δραχµές, για 
να διπλασιαστούν εντός µια τριετίας, φτάνο-
ντας τα 6.863. 000.  Η Εµπορική Τράπεζα, που 
πραγµατοποίησε το επιτυχηµένο αυτό εγχείρη-
µα, διέθετε εκείνη την εποχή 78 υποκαταστή-
µατα σε Αθήνα, Πειραιά και Περιφέρεια και επι-
χειρούσε σε περιοχές που δεν κάλυπταν τα 
υποκαταστήµατα αυτά. Οπωσδήποτε οι συζη-

τήσεις έδινα και έπαιρναν στα καφενεία των 
χωριών, µε τους ντόπιους άλλοτε να επευφη-
µούν και άλλοτε να σαρκάζουν την νέα εκείνη 
πρωτοβουλία που έδινε νέα νότα στην τοπική 
ζωή. Η «Τράπεζα µε ρόδες» δηµιουργούσε νέα 
δεδοµένα. Ήταν αρκετοί εκείνοι που έσπευδαν 
να εξυπηρετηθούν.  ́
Όπως π.χ. συνέβαινε στην Κερατέα των Μεσο-
γείων, όπου αρκετοί ήταν εκείνοι που περίµε-
ναν εµβάσµατα από τους περίπου 250 µετανά-
στες που ζούσαν και εργάζονταν στην Αµερική.
Τα δύο αυτοκίνητα, στην πρώτη δοκιµαστική 
φάση κάλυπταν τέσσερα διαφορετικά δροµο-
λόγια. Το ένα ήταν Λιόπεσι, Κορωπή, Μαρκό-
πουλο, Καλύβια.  Το δεύτερο  Κερατέα , Λαύ-
ριο, Ανάβυσσος, Ασπρόπυργος. Το τρίτο  κά-
λυπτε τις περιοχές Μενίδι, Ελευσίνα, Μάνδρα, 
Καλύβια και το τέταρτο Σπάτα, Χαρβάτι, Νέα 
Μάκρη, Μαραθώνας.
Σε κάθε τόπο το αυτοκίνητο στάθµευε µία ώρα 
και το µεσηµέρι διακόπτονταν οι εργασίες για 
µία ώρα. Έτσι κάθε δροµολόγιο χρειαζόταν 10 
ώρες για να συµπληρωθεί, οπότε διαρκούσε 
από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευµα. Έτσι 
λοιπόν ξεκίνησε η λειτουργία των «Τραπεζών 
µε ρόδες» που γυρνούσαν στα χωριά της Αττι-
κής και  κατ’ επέκταση της χώρας.

Υ.Γ. Στους αναγνώστες της στήλης και κατ’ επέ-
κταση της Αχαρναϊκής, εύχοµαι  Καλή Ανάστα-
ση, µε υγεία και αισιοδοξία. 

Ζώντας καθηµερινά τα προβλήµατα  τα οποία παραµένουν στον τόπο 
µας και ταυτόχρονα διογκώνονται, έχουµε µπει σ’ ένα προεκλογικό 
ρυθµό χαράς, χωρίς να υφίσταται κάτι τόσο εύθυµο. Ο δήµος µας µε 
τα καλά του και τ’ άσχηµα του, όπως όλοι γνωρίζουµε, έχει ταλαιπω-
ρηθεί αρκετά από τις κακοδιαχειρίσεις των αρχών που πέρασαν και 
δεν εκµεταλλεύτηκαν καθεµία ξεχωρι-
στά την συγκεκριµένη περίοδο τους 
προς όφελος της πόλης, εκτός λίγων 
εξαιρέσεων ανά διοικούσα αρχή για να 
µην είµαστε άδικοι. 
Ενηµερωνόµαστε για τις... αλλαγές που 
θέλει να φέρει ο ένας, την ανανέωση που 
θέλει ο άλλος, την δεύτερη ευκαιρία που 
αναζητά ο παράλλος κι όλα αυτά βλέπο-
ντας πρόσωπα και ανθρώπους που παρα-
µένουν στο πολιτικό σκηνικό του τόπου 
µας τα τελευταία χρόνια, οι ίδιοι. 
Ένας προεκλογικός αγώνας που έχει ήδη 
ξεκινήσει χωρίς να υφίσταται ως τώρα κά-
τι διαφορετικό από όσα έχουµε ξαναζή-
σει.
Όλοι αγαπούν τους νέους... Χώρος για 
τους νέους τόσο στην πολιτική του τόπου 
µας όσο και σε τοπικούς συλλόγους υπάρχει; Μάλλον πρέπει να µεγα-
λώσουν αρκετά! 
Ανανέωση απόψεων, προσώπων και πραγµάτων, όχι απαραίτητα µόνο 
των νέων ηλικιακά, υπάρχει; Μάλλον στα λόγια... καλής θέλησης.
Όλα αυτά οδηγούν τους νέους να απέχουν γι’ άλλη µια φορά και τους 
περισσότερους πολίτες να προσδοκούν κάτι φρέσκο, κάτι που να µην φέ-
ρει το µανδύα του παλιού, του δοκιµασµένου µε τα γνωστά ως τώρα απο-
τελέσµατα, του επαγγελµατία πολιτικού, του διψασµένου για εξουσία. 
Έως ότου βρεθεί αυτό... ας αναλωνόµαστε σε επικοινωνιακά παιχνίδια 
εκατέρωθεν, αλλαγές που ΘΑ έρθουν µε παλιά υλικά και µε φρέσκες ιδέ-
ες του... ΠΡΟΧΘΕΣ!
Εύχοµαι σε όλον τον κόσµο το µέγιστο αγαθό, ΥΓΕΙΑ! 
Καλή Ανάσταση µε υγεία και χαρά, τιµώντας τις παραδόσεις µας κοντά σε 
ανθρώπους που αγαπάµε!

Τσιµπογιάννης ∆ηµήτριος
Οικονοµολόγος

Μενίδι και πολιτική σαν παραµύθι!

Η προσµονή
του Πάσχα
περικλείει µέσα
της ο,τι ακριβώς ζούµε 
σήµερα.
τις δυσκολίες,
τα «Πάθη
του Χριστού»
και την υποµονή
που δείχνουµε.
Εύχοµαι η Ανάσταση
να έρθει γρήγορα για
τον καθένα ξεχωριστά

Ευρώπη  Κοσµίδη
Πολιτική  Μηχανικός  

Μέσα από την Καρδιά µου  Εύχοµαι :
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ  ΚΑΙ  ΚΑΛΕΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ 

Καλή Ανάσταση  στον ….  Αχαρναϊκό Ουρανό!!!

MIXAΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ
Msc. ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ

Επιλαχών ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αγκαλιάζοντας 
το βαθύτερο νόηµα

Της Ανάστασης του Χριστού,
Σας προσφέρουµε ολόψυχα

αγάπη, αλληλεγγύη 
και ανθρωπιά 

Αλέξανδρος Ανδριώτης 
Υποψήφιος Βουλευτής  Ένωσης 

Κεντρώων  Βασίλη  Λεβέντη
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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



6 Μ. Σάββατο 7 Απριλίου 2018

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ∆.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών στο σύλλογό µας για την ανάδειξη των µελών του νέου ∆Σ, οι 
εκλεγέντες σύµβουλοι συνήλθαν σε σώµα µετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος υποψηφί-
ου κου Εµµανουήλ Μαλαδάκη και µε απόφασή τους, η σύνθεση του νέου ∆Σ είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Α’ Αντιπρόεδρος: ΜΑΛΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Β’ Αντι-
πρόεδρος: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Υπεύθ.∆ηµ.Σχέσεων: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, Γεν.Γραµµατέας: 
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ειδ.Γραµµατέας: ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Βοηθ.Γραµµατείας: ΓΙΑ-
ΛΕ∆ΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ, Ταµίας: ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Βοηθ.Ταµία: ΣΤΑΥΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, 
Μέλος του ∆Σ: ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Υπεύθ.Χορευτικού: ΜΑΛΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Μέ-

λος του ∆Σ: ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Υγιεινής & αιµοδοσίας: ΜΑΛΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΖΕΑΚΗΣ ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ, Υπεύθ.Κτιριακών Εγκαταστάσεων. Όλα τα µέλη του ∆Σ, Την Ελεγκτική Επιτροπή: Πρό-
εδρος: ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος: ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος: ΣΙΡΑΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκ  του ∆.Σ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Ευχετήριο 

Το ∆. Σ. του Συλλόγου
«ΑΧΑΡΝΕΙΣ»,   εύχεται    

Χριστός  Ανέστη 
- Καλό   Πάσχα  και  Χρόνια  Πολλά

Ο Πρόεδρος 
Νικόλαος  Λάµπρου 

Εύχοµαι  σε όλους  τους Κρητικούς και ∆ηµό-
τες  των Αχαρνών, να περάσουν  τις άγιες µέρες  
του Πάσχα, µε υγεία και  ψυχικές αντοχές, ώστε 
να ανταπεξέλθουµε   τα  δύσκολα  που ζούµε.

Με Κρητικούς χαιρετισµούς

Περράκη Αθανασία 
Πρόεδρος Συλ.

Χανιωτών Αττικής
Τέως Προϊστ. Μαία
Νοσ. «Αλεξάνδρα»

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Ευχετήριο

Ο Πρόεδρος  Βασίλης Πετρόπουλος 
και  το  ∆. Σ. του Συλλόγου

Αγίου ∆ηµητρίου – Αχαρνών, 
Εύχονται σε όλους  

ΚΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ  
και  ΚΑΛΟ   ΠΑΣΧΑ

Σας εύχοµαι
ολόψυχα
Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα!

ΧΑΡΗΣ ∆ΑΜΑΣΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Κάθε άνθρωπος άξιος 
να λέγεται γιος του 

ανθρώπου σηκώνει το  
σταυρό του κι ανεβαίνει 

το Γολγοθά του. Πολλοί, 
οι πιο πολλοί, φτάνουν 

στο πρώτο, στο δεύτερο 
σκαλοπάτι, λαχανιάζουν, 

σωριάζονται στη
µέση της πορείας

και δε φτάνουν στην 
κορφή του Γολγοθά –

θέλω να πω στην  κορφή 
του χρέους τους–
να σταυρωθούν,

ν’ αναστηθούν, και να 
σώσουν  την ψυχή τους. 

Λιποψυχούν, φοβούνται 
να σταυρωθούν, και δεν 
ξέρουν πως η σταύρωση 

είναι ο µόνος δρόµος
της ανάστασης.

Άλλον δεν έχει».
Νίκος Καζαντζάκης 

Εύχοµαι υγεία, ατοµική
και οικογενειακή ευτυχία. 
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

Γιάννης Σωτηρόπουλος 
∆ηµοσιογράφος STAR - ∆ηµότης Αχαρνών 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Αχαρνές 21/03/2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα Αριθ. Πρωτ.: 12501    
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η ΚΟΖΕΜΙΑΚΙΝΑ  ΜΑΡΙΑ  ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΑΝΤΡΕΪ και της

ΜΑΡΙΑΣ είναι κάτοικος ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή επωνύµου 
από «ΚΟΖΕΜΙΑΚΙΝΑ» σε «ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ».

Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως µέσα σε δεκαπέντε (15) 
ηµέρες από τη δηµοσίευση της παρούσας, - υποβάλει στο ∆ήµο Αχαρνών Τµήµα ∆ηµοτι-

κής Κατάστασης, Φιλαδέλφειας 87,  Αχαρνές,  τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΛΟΥΪΖΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το  Φιλόπτωχον  Ταµείον  Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ 

Την  Εταιρεία   ΑΙΓΕΑΣ  ΑΜΚΕ και ιδιαιτέρως  τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, για την πολύτιµη 
χορηγία του, για άλλη µια φορά, στις 40 οικογένειες της Φιλοπτώχου µας

Με τιµή  
              Ο Πρόεδρος                                                     Τα  µέλη
    Αρχιµ. Π. Τίτος Χρήστου                        Ματίνα Ράπτη – ∆ηµοπούλου, Λένα Ράπτη
               Μαραγιάννη, Καίτη Κουντουργιώτου, Αλέκα ∆αµάσκου
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

Η Μεγάλη Εβδοµάδα µέσα από την οποία οδηγούµαστε στην 
κορύφωση του δράµατος της Σταύρωσης του Θεανθρώπου 
αλλά και της µεγαλειώδους Ανάστασής Του, στέλνει ένα 

σπουδαίο µήνυµα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Ως κοινωνία θα πρέπει να γίνουµε έµπρακτα αποδέκτες αυτού του 

µηνύµατος και να προσπαθήσουµε ο καθένας ξεχωριστά αλλά και όλοι µαζί 
να φτιάξουµε µία κοινωνία που θα βασίζεται 
στην αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, την 
κατανόηση και την προσφορά.

Η δοκιµασµένη ελληνική κοινωνία έχει 
αποδείξει, ότι το πιο ισχυρό όπλο της στους 
δύσκολους καιρούς είναι η ανθρωπιά, η 
οποία χαρίζει ελπίδα, αισιοδοξία και δύναµη 
για να καταφέρουµε και πάλι να 
ξεπεράσουµε τα εµπόδια.

Στην πόλη µας, η οποία βάλλεται από 
την οικονοµική κρίση και την ανεργία, 
υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες 
έχουν ανάγκη και αντιµετωπίζουν θέµα 
επιβίωσης.

Ως αιρετοί εκπρόσωποι του τόπου, 
πρώτοι εµείς θα πρέπει να δώσουµε το παράδειγµα και να σταθούµε δίπλα 
σε κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη, προσφέροντας µε όποιον τρόπο 
µπορούµε τη βοήθειά µας και επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά ότι η 
κοινωνία των Αχαρνών βασίζεται στην αλληλεγγύη, το φιλότιµο και την 
προσφορά προς το συνάνθρωπο.

Εύχοµαι ολόψυχα το Ανέσπερο Φως της Ανάστασης του Θεανθρώπου 
να φωτίσει τις καρδιές µας, να οδηγεί τις πράξεις µας, να σκορπίζει αισιοδοξία 
και να χαρίσει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα ειρήνη και αγάπη.

Παναγιώτης    Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

Αυτές τις  Άγιες Μέρες, αναλογιζόµενοι τη σηµασία και την 
υπόσταση που έδωσε ο Χριστός στην ανθρώπινη ύπαρξη 
µε την Γέννηση, τη Ζωή τα Πάθη, τη Σταύρωση και την 

Ανάστασή Του,  θα πρέπει να αφυπνιστούµε  και να 
κατανοήσουµε  τις αξίες οι οποίες θα πρέπει να διέπουν την 
καθηµερινότητα και τις πράξεις µας. 

Όλα όσα λείπουν από την 
ανθρωπότητα στις µέρες µας και δεν 
είναι άλλα από την ειρήνη, την 
ανθρωπιά, την καλοσύνη και τον 
αλτρουισµό ας έρθουν και πάλι στον 
κόσµο µέσα από την Ανάσταση που 
σηµατοδοτεί την νέα ζωή, την αλλαγή 
και την µετάνοια. 

Στον διαρκή αγώνα όλων µας για 
ένα καλύτερο αύριο που θέλουµε να 
προσφέρουµε στα παιδιά µας, το 
µήνυµα της Ανάστασης που ακολουθεί 
τη Θυσία του Χριστού θα πρέπει να γίνει 
οδοδείκτης κάνοντας την κοινωνία µέσα 
στην οποία ζούµε, οικογένειά µας.  

Η πόλη των Αχαρνών, ανέκαθεν κρατούσε και κρατά ψηλά το 
θρησκευτικό της φρόνηµα µε τους πολίτες να γίνονται κοινωνοί του 
θείου δράµατος και της Ανάστασης.

Η ζωή που ανέτειλε από τον Τάφο του αναστάντος Κυρίου και το 
Φως της ελπίδας που χαρίζει ο Θεάνθρωπος µε την Ανάστασή Του,  
εύχοµαι να στεριώνει τις ελπίδες µας, να εγγυάται τη ζωή µας και να 
αναστηλώνει τις προσδοκίες µας. 

Σωτήρης Αλεπούς
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος «Νέα ∆ύναµη»

Οι ηµέρες του Πάσχα, είναι συνυφασµένες µε 
την παράδοση, την οικογένεια, το Θείο 
∆ράµα αλλά και τη χαρά της Αναστάσεως. 

Η ελληνική κοινωνία µε σεβασµό και αγάπη 
γιορτάζει κάθε χρόνο τηρώντας πιστά τα ήθη και τα 
έθιµα που µας κληροδοτήθηκαν εδώ και αιώνες. 

Η πόλη των Αχαρνών,  
που µας µεγάλωσε έχει 
άρρηκτους δεσµούς µε τη 
θρησκεία και την 
παράδοση. 

Περίτρανη απόδειξη οι 
πολλές και κατάµεστες 
εκκλησίες , τα 
οικογενειακά τραπέζια 
που περιβάλλονται από 
αγάπη και η φιλοξενία 
που πάντα κρατά µία θέση 
για τον φίλο, τον γείτονα, 
τον περαστικό. 

Εύχοµαι η Ανάσταση του Κυρίου να µας 
βοηθήσει  όλους να ξεπεράσουµε  τα προβλήµατα 
της κρίσης, ενεργοποιώντας εκ νέου τα αποθέµατα 
πίστης, αλληλεγγύης, αγάπης και οµόνοιας για να 
φτάσουµε στους ποθητούς στόχους. Το Φως της 
Ανάστασης του Θεανθρώπου ας φέρει την ελπίδα και 
την αισιοδοξία για καλύτερες µέρες. 

Παναγιώτης Σιδέρης
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος «Νέα ∆ύναµη»

Tο ανέσπερο φως της Ανάστασης να φτάσει 
σε κάθε οικογένεια και να είναι οδηγός µας 
στην προσφορά και στην αλληλεγγύη

Tο θείο δράµα και η Ανάσταση 
του Χριστού ας γίνουν οδοδείκτες 
κάνοντας την κοινωνία οικογένεια µας

Το φως της Ανάστασης 
του θεανθρώπου ας φέρει ελπίδα 
και αισιοδοξία για καλύτερες µέρες
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Τρως & πίνεις
Οοοσο Θες µε 12€ το άτοµο

Αναλαµβάνουµε τις Ευχές σας, τις εορτές σας, Αρραβώνες, Γάµους, Βαφτίσια, κλπ

Πλούσιο µενού: Θαλασσινά, νηστίσιµα, Ψαρόσουπα, Κρεατικά.

ΜΕΝΙ∆Ι:  Γ. Κατσανδρή 1 - Πλατεία Αγίου Γεωργίου.
Τηλ. 210 2400278 - Facebook: Βολιώτης, Μενίδι

Ανοιχτά
από

το πρωί

  Ο      ΒΟΛΙΩΤΗΣ

Το  Τσιπουράδικο  Βολώτης , 
εύχεται σε όλους Ήρεµες, Όµορφες

και Χαρούµενες  Πασχαλινές  Γιορτές,
µε υγεία  και αγάπη !!!

Καλή Ανάσταση  - Χριστός Ανέστη  
Και καλά …. τσουγκρίσµατα 

Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
- ΕΜΠΟΡΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας
εύχεται Καλή Ανάσταση 
µε υγεία και ευηµερία
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 

Ο Πρόεδρος  
Ευστάθιος Τσελαλίδης



Οι Άγιες ηµέρες του Πάσχα 
καθόρισαν τη θυσία και την 
Ανάσταση του Θεανθρώπου
όπου σηµατοδότησαν τις αξίες,
την ελπίδα, την αγάπη,
την αλληλεγγύη  & τη δύναµη
για  έναν αγώνα διαρκείας.
Εύχοµαι Ανάσταση ψυχής ώστε
ν’ ανταπεξέλθουµε στις δυσκολίες 
της καθηµερινότητας, µέρες 
δηµιουργίας και  πάνω 
απ΄ όλα  καθορισµό
και  επίτευξη νέων στόχων.

Γεώργιος  Σπ. ∆αµάσκος
Πολιτευτής Περιφέρειας Αττικής
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Ευχαριστήρια  επιστολή  στον  κ. Αθανάσιο  Μαρτίνο  
Ευχαριστήρια Επιστολή 
απέστειλε ο εκ µέρους του 
Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου του Ιερού 
Ναού Αγίου ∆ηµητρίου,  
Αχαρνών,  π. Κωνσταντίνος 
Πρίµπας, στον  Εφοπλιστή 
κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, για 
την προσφορά του στην  
ποιοτική  αναβάθµιση των 
εσωτερικών χώρων του  
Ναού. 

Η επιστολή του έχει ως 
παρακάτω:

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ   ΙΛΙΟΥ – ΑΧΑΡΝΩΝ   ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 109. Τηλ. 210 2462249
Αχαρνές  30  Μαρτίου  2018

Προς: Τον Αξιότιµον  κ.  Αθανάσιο  Μαρτίνο
            Εις Γλυφάδα  Αττικής

Κύριε Αθανάσιε   Μαρτίνε,

Εκ µέρους του Εκκλησιαστικού συµβουλίου και των ενοριτών µας,  σας  εκφράζω  την ευγνωµοσύνη µας και τις θερµές 
ευχαριστίες µας, για την άµεση και γενναιόδωρη ανταπόκριση σας, µε τις µεγάλες δωρεές που έχετε προσφέρει µέχρι τώρα εις 

τον Ναό µας.
Θέλουµε να γνωρίζετε ότι µε τις δωρεές  σας  καλύψατε σηµαντικό µέρος από τις επείγουσες ελλείψεις του  Ναού µας, σε  

Ερµάρια, Τάπητες, Στασίδια – Καθίσµατα  και  λοιπές  ανάγκες συµβάλατε αισθητά στην ποιοτική αναβάθµιση των συνθηκών 
της   παρακολούθησης θρησκευτικών τελετών των  ευλαβώς προσελθόντων πιστών. 

Και πάλι θα σας είµαστε  ευγνώµονες  και θα προσευχόµαστε εις τον ∆οµήτορα  Ιησού Χριστό, δια πρεσβειών του Αγίου 
∆ηµητρίου, να σας χαρίζει υγεία και µακροηµέρευση επ’ αγαθώ.

                 
ΚΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ  -  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Με εκτίµηση και αγάπη Χριστού
Για το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο 

Ο Εφηµέριος
Πρωτ.  Κων/νος   Πρίµπας



Με µεγαλοπρέπεια, τιµή και δόξα, 
πραγµατοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις 
εορτασµού της Εθνικής Επετείου της 

25ης Μαρτίου 1821 στον  ∆ήµο Αχαρνών. 
Οι εκδηλώσεις για τον Εορτασµό της Εθνι-
κής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 Κορυ-
φώθηκαν  την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 
στις ∆ηµοτικές ενότητες Αχαρνών και Θρα-
κοµακεδόνων, µε Επίσηµη ∆οξολογία στον 
Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου και τον 
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας αντίστοιχα, µε στέψη της προτοµής του Μενιδιάτη αγωνιστή της 
Επανάστασης Μήτρου Λέκκα  στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών, κατάθεση στεφάνων στο 
Μνηµείο Ηρώων και τέλος µε την Παρέλαση µαθητών, φορέων και συλλόγων σε Αχαρ-
νές και Θρακοµακεδόνες. 

Με την αξιοθαύµαστη συµµετοχή χι-
λιάδων πιστών, τόσο στην πορεία, 
όσο και σε όλο το µήκος της διαδρο-

µής, τελέστηκε η ετήσια λιτάνευση της Εφε-
στίου Εικόνος της Ι.Μ. Κλειστών από τη Μο-
νή στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης 
Άνω Λιοσίων, στις 24 Μαρτίου 2018. Η λι-
τανεία εξελίχθηκε µε κάθε επισηµότητα, χα-
ρά αλλά και κατάνυξη από όλους τους πι-
στούς, που αναµένουν την έλευση της Πα-
ναγίας στην πόλη των Άνω Λιοσίων κάθε Σάββατο της Ε’ εβδοµάδας των νηστειών. Η λι-
τάνευση κατέληξε στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άνω Λιοσίων, όπου 
τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία, ενώ η εικόνα παρέµεινε για προ-
σκύνηση όλη την ηµέρα του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό.

Στο Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθληµα ο Α.Σ. ΙΑ-
ΧΗ  κατάφερε να πάρει µετάλλιο µε την Σαγάνα 
Μαρκέλλα µετά από 4 φανταστικούς αγώνες. Θα 

ήθελα να συγχαρώ όµως και τους άλλους 3 αθλητές 
µας για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Ο Νταντής Νί-
κος έκανε µια εξαιρετική παρουσία αλλά χάσαµε τον 
αγώνα λόγω κακής διαιτησίας. Η Στεργίου Μαριαλένα 
έπαιξε µε µια πολύ καλή αθλήτρια και δεν κατάφερε να 
περάσει στον επόµενο αγώνα και ο Καραφάνταλος 
Γιάννης αν και άπειρος έπαιξε πολύ καλά κερδίζοντας 
στον 1 αγώνα 16-6 και χάσαµε στον επόµενο. Είµαι πε-
ρήφανη για όλους σας, τόνισε η ∆ώρα Κονδύλη

Νέα φωτογραφικά στιγµιότυπα από 
τη συµµετοχή του χορευτικού του 
Συλλόγου Κρητών Αχαρνών στην 

εκδήλωση του µουσικοχορευτικού συλλό-
γου «Ερωτόκριτος» στο κεντρο «Γοργόνα» 
το Σάββατο 10/3/2018. Οι φωτογραφίες εί-
ναι όλες από το αρχείο του Ερωτόκριτου και 
ευχαριστούµε θερµά το χοροδιδάσκαλό µας 
Κώστα Κυριακάκη για την παραχώρηση.

Άξια εκπροσώπη-
ση από τον Σύλ-
λογο Ηπειρωτών 

Αχαρνών στο ένδοξο Με-
σολόγγι. Στην Ιερή πόλη 
του Μεσολογγίου για τις 
«Γιορτές εξόδου 2018» 
βρέθηκε ο Σύλλογος 
Ηπειρωτών Αχαρνών ο 
οποίος εκπροσώπησε 
επάξια το Μενίδι, συµµε-
τέχοντας στις επετειακές 
εκδηλώσεις και στην Με-
γάλη Παρέλαση στις 31 
Μαρτίου 2018.

Πραγµατοποιήθηκε το Πασχαλινό πα-
ζάρι από το Κοινωνικό έργο «ΠΡΟΣ-
ΦΕΡΩ» στις 31/3/2018 και 1/4/2018 

για φιλανθρωπικό σκοπό. Οι διοργανωτές 
ευχαριστούνε θερµά όλους τους φίλους που 
στήριξαν ( 2 ) δυο µέρες το πασχαλινό παζά-
ρι που οργάνωσε το Κοινωνικό έργο «Προ-
σφέρω» στην κεντρική πλατεία Αγ. Βλασίου 
στις  Αχαρνές. 

Το Σάββατο 17 Μαρτίου τα µέλη, οι φί-
λοι, οι εθελοντές της Ι.Λ.Ε.Α. και πλή-
θος συνδηµοτών   έγινε  συνεστίαση  

στην ταβέρνα «Κιτσαρώνας».Ο κόσµος αγκά-
λιασε και υποστήριξε για ακόµη µια φορά την 
πρωτοβουλία της Ι.Λ.Ε.Α. ενισχύοντας 
έµπρακτα το έργο της. Η ζεστασιά των φίλων  
και το όραµά τους για τον τόπο είναι ενθαρ-
ρυντικά, µαζί δε και µε τις δωρεές που λάβα-
µε για την αποπληρωµή του νεοαποκτηθέ-
ντος κτηρίου αποθηκών και συντήρησης των κειµηλίων, µας δίνουν νέα πνοή για τη συ-
νέχιση του δύσκολου έργου µας. 

Ο βουλευτής Αττικής των Ανεξαρτήτων 
Ελλήνων κ.Κωνσταντίνος Κατσίκης, κατά 
τις εργασίες του 12ου Συνεδρίου για την 

Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ανατολικής Ατ-
τικής, που έλαβε χώρα στο Τεχνολογικό Πολιτι-
στικό Πάρκο Λαυρίου 30 και 31 Μαρτίου 2018. 
Ιδέες, προτάσεις, λύσεις, ανακοινώσεις. Έργα πα-
ντού. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες παρόντες, µε συ-
γκροτηµένες προτάσεις σε όλες τις θεµατικές συ-
νεδρίες.

Με την αρµόζουσα εκκλησιαστική λαµπρό-
τητα και θρησκευτική ευλάβεια εορτάσθηκε 
και φέτος η ανάµνηση της νικηφόρου και θρι-

αµβευτικής εισόδου του Κυρίου ηµών Ιησού Χρι-
στού στα Ιεροσόλυµα. Η καθιερωµένη Μητροπολι-
τική εορτή των Βαΐων τελέσθηκε στον Καθεδρικό Ιε-
ρό Ναό Αγίου Νικολάου Αχαρνών της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Αττικής και Βοιωτίας. Της Θείας Λειτουργίας 
προεξήρχε  Σεβασµιώτατος  Μητροπολίτης  κ.κ. Χρυσόστο-
µος. Ακολούθησε η καθιερωµένη µεγάλη λιτανευτική πο-
µπή µετά Βαΐων και κλάδων υπό τους ήχους της φιλαρµονι-
κής του ∆ήµου στους κεντρικούς δρόµους των Αχαρνών, µε 
τη συµµετοχή των κληρικών, εκατοντάδων νέων ενδεδυµέ-
νων µε παραδοσιακές ενδυµασίες και παιδιών των Κατηχη-
τικών µας Σχολείων και Ποντιακών Συλλόγων. Την Ιερά ει-
κόνα, περιστοιχούµενη από νέες και νέους µε τοπικές φορε-
σιές της Αχαρναϊκής πόλης από το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρ-
νών, βάσταζαν στα χέρια νέοι ενδεδυµένοι µε παραδοσιακές 
στολές του Πόντου. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθηκαν 
στο βαρύ πένθος µας, για την απώλεια του αγαπηµένου µας

Πατέρα,  Παππού, Υιού, Αδελφού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ   ΑΝΑΣΤ.  ΠΟΥΡΑΪΜΗ  (ΚΑΡΑΛΗ)
Σ.Σ.  Επίσης ευχαριστούµε όλους όσους κατέθεσαν στέφανο στη σορό του.

Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  22  Απριλίου 2018 και ώρα  09.30 π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυα-

γαπηµένου µας Πατέρα, Παππού, Υιού, Αδελφού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΑΣΤ.   ΠΟΥΡΑΪΜΗ (ΚΑΡΑΛΗ)
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αναστάσιος ΚΑΙ  Γεωργία Πουραϊµη, 

Ερρίκος ΚΑΙ  Αργυρώ Πουραϊµη
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:  Χρήστος  Πουραϊµης

Η ΜΗΤΕΡΑ : Φάνη χήρα  Αναστ.  Πουραϊµη
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

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

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  22  Απριλίου 2018 και ώρα 09.30 π.µ. 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί,  

για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 
Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ   ΧΗΡΑΣ   ΠΑΝ.   ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
(Το γένος Σπυρ. Στριφτού)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαρία  και  Εµµανουήλ Αρχοντάκης, 
Ιωάννης και  Αργυρώ Χατζηπέτρου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ειρήνη, Αντώνης, Παναγιώτης, Κωνσταντίνα, Παναγιώτης
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί   συλλυπητήρια στο καφενείο του   «ΓΚΙΚΑ»

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
 Τελούµε  την Κυριακή  22 Απριλίου 2018  και  ώρα  9:30  π.µ 40/
ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  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  Ανδρί-

τσου, 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
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ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΑΝΕΤΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και  της  ΑΘΗΝΑΣ  το 

γένος    ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΙΑΛΟΥ   που 
γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και 

κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
και   η   ΓΕΡΜΑΝΟΒΑ ΜΕΡΟΠΗ  

του  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡOY   και της  ΝΙΝΑ 
το γένος   ΓΕΡΜΑΝΟΒ,  που 
γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – 

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και  κατοικεί στις  
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  
έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις  

ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   του  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
και  της  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ   το γένος    
ΜΑΡΚΟΥ  που γεννήθηκε  στην 

ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στο ΖΕΦΥΡΙ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   ΓΙΟΒΑΝΙ∆Η  

ΕΛΕΝΗ     του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ    και  της   
ΑΝΝΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   το γένος   

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   που  γεννήθηκε  
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στο 

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

ΚΑΜΑΤΕΡΟ  - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

   13674

 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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σαµψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί, Τηλ.: 210 2465635,6977 627625, Φαξ : 210 2465635

ΟΙ  ΙΕΡΕΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ  ΚΑΙ  Η  ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

Μήνυµα Ανάστασης, Ελπίδας και Αισιοδοξίας
Η Ανάσταση του Κυρίου και τα µηνύµατα που εκπέµπει διαχρονικά, συµβάλλουν στην συνειδη-
τοποίηση µιας νέας κοινωνικής αυτοπεποίθησης, που ενώνει Λαούς και Κοινωνίες.
Απέναντι στις πρωτόγνωρες και δυσχερείς καταστάσεις που βιώνουµε στην Ελλάδα, στην Ευρώ-
πη, η προσδοκία µιας συνολικής θετικής ανάταξης, αποκτά ξεχωριστό νόηµα µέσα από τα µηνύ-
µατα της Ανάστασης, µηνύµατα δύναµης και ελπίδας. Εύχοµαι και προσεύχοµαι για όλους.
Να κατανοήσουµε πώς µόνον µέσα από τον Σταυρό - όσο βαρύς, πικρός και
εξευτελιστικός και αν είναι - θα γεµίσουµε µε την βεβαία ελπίδα της Αναστάσεως.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !  - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Γρηγόριος    Πιγκάλοβ
Εφηµέριος : Ι. Ν. Παναγία Σουµελά
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Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

8/4/2018   ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210/2464914
9/4/2018   ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 
210/2465432
10/4/2018  ΤΡΙΤΗ l ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ   
Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 10.  ΤΗΛ. 
210/2443437
11/4/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ  Θηβαίου 20. ΤΗΛ. 210/2468482
12/4/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ  Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 210/2400171
13/4/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΠΑΓΩΝΑΣ 
ΣΠΥΡΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 5. ΤΗΛ. 
210/2467156
14/4/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ  ∆ι-
αγόρα 30. ΤΗΛ. 210/2448558
15/4/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ  Κύπρου 76. ΤΗΛ. 
210/2469800
16/4/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ   
∆εκελείας 70. ΤΗΛ. 210/2445844
17/4/2018  ΤΡΙΤΗ l ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ  
Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 154. ΤΗΛ. 
210/2434055
18/4/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83. ΤΗΛ.210/2468376
19/4/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ  
Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 210/2462102
20/4/2018   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗ-
ΜΙΝΑ  Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες. ΤΗΛ. 
210/2430183
21/ 4/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  
Ελ. Βενιζελου 78. ΤΗΛ. 210/2440400-800
22/4/2018   ΚΥΡΙΑΚΗ l ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   
Ελ. Βενι ζέλου 59. ΤΗΛ. 210/2448143

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

08/04/2018 ΕΩΣ 22/04/2018

 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
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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

Φιλαδέλφειας 3, 13674, Αχαρνές
Έναντι Ι.Ν. Αγ. Βλασσίου - Κεντρική Πλατεία Μενιδίου

+30 6942 680 340
drpatsianis@gmail.com www.drpatsianis.gr

+30 210 24 01 816

Δέχεται κατόπιν ραντεβού - Κατ’ οίκον επισκέψεις 

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
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