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Εν όψει της αντιπυρικής πε-
ριόδου 2018 ο Αντιδήµαρ-
χος Περιβάλλοντος και Πρα-
σίνου, Πολύκαρτπος παπα-
δόπουλος, ενηµερώνει τους 
ιδιοκτήτες, νοµείς και επι-
καρπωτές οικοπεδικών και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων 
του ∆ήµου Αχαρνών, ότι 
πρέπει να προβαίνουν στην 
αποψίλωση και αποµάκρυν-
ση των ξερών χόρτων, άλλων  υλικών και αντικειµένων, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και στην άµεση αποκοµιδή 
τους µε ίδια µέσα, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρ-
καγιάς ή ταχείας επέκτασής της. 
Καλούµε όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπω-
τές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του ∆ήµου Αχαρ-
νών, να ανταποκριθούν άµεσα στην υποχρέωση καθαρισµού των 
οικοπέδων τους, διότι η πρόληψη των πυρκαγιών είναι καθήκον 
όλων µας.
Ο ∆ήµος Αχαρνών προσβλέπει στη συνεργασία των πολιτών για 
την ασφάλεια όλων µας, αλλά και για την προστασία του Περιβάλ-
λοντος και της ∆ηµοτικής και ιδιωτικής περιουσίας.

Όπως είναι γνωστό, εδώ και καιρό, το 
υπουργείο Εσωτερικών έχει ανακοι-
νώσει την απόφασή του να φέρει στη 
Βουλή Νοµοσχέδιο για βαθιές τοµές 
στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, δηλα-
δή αλλαγές που αφορούν στους δή-
µους και τις Περιφέρειες της Χώρας.
Πρέπει από την αρχή να επισηµανθεί, 
πως οποιαδήποτε σοβαρή αλλαγή 
στον τρόπο λειτουργίας των φορέων 
της Αυτοδιοίκησης έχει άµεσες και 
σηµαντικές επιπτώσεις στη ζωή του 
κάθε πολίτη.

∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  
Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και διατήρηση της Ιστορίας του τόπου!

Την µετάθεση των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου 
αλλά και την καθιέρωση της απλής αναλο-

γικής ανακοίνωσε και επίσηµα από το βήµα του 
κοινού συνεδρίου ΚΕ∆Ε και ΕΝΠΕ ο υπουργός 
Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Συστήνεται διαρκής επιτροπή σε διυπουργικό 
επίπεδο µε τη συµµετοχή της ΕΝΠΕ και της ΚΕ∆Ε, µε 
αντικείµενο την εξέταση των υπό κατάρτιση νοµο-
σχεδίων στο θέµα της επικάλυψης αρµοδιοτήτων. 
Θεσµοθετείται επιτροπή για την αποσαφήνιση των 
αρµοδιοτήτων µεταξύ των δήµων και των περιφε-
ρειών. Όπως είπε, το νοµοσχέδιο το οποίο θα έρθει τις επόµενες ηµέρες για 
διαβούλευση, θα περιλαµβάνει:
1. Αποσυσχέτιση ευρωεκλογών από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και η µετά-
θεσή του για τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου.
2. Καθιέρωση απλής αναλογικής. 
3. ∆ίνεται η δυνατότητα στον Περιφερειάρχη και στο ∆ήµαρχο να ορίζει Αντι-
περιφεριάρχες και Αντιδήµαρχους.
4. ∆εν υπάρχει θέµα διορισµού γενικού γραµµατέα των ΟΤΑ.
5. Ενιαία ψηφοδέλτιο για κοινότητες έως 500 κατοίκους.
6. Καθιέρωση θεσµού δηµοψηφισµάτων.
7. ∆υνατότητα λευκής ψήφου.
8. Ίδρυση κοινωφελών επιχειρήσεων από ΟΤΑ.
9. Καθιέρωση Ελεγκτή Νοµιµότητας.

Πιο συγκεκριµένα για τις ∆ηµοτικές ∆κλογές προτείνεται : Κατάρτιση ενι-

αίου ψηφοδελτίου για όλο το ∆ήµο για κάθε συν-
δυασµό, χωρίς προϋποθέσεις υποψηφίων κ.λπ. ανά 
∆ηµοτική Ενότητα. Καθιέρωση ελάχιστου αριθµού 
υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων ίσου µε τον 
αριθµό των εδρών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
µέγιστου αριθµού ίσου µε τον αριθµό των εδρών 
+10%. Αποσύνδεση των συνδυασµών που µετέ-
χουν στις εκλογές για το (κεντρικό) ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο από τους συνδυασµούς που καταρτίζονται 
σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα για το οικείο Συµβούλιο. 
Αυτόνοµη κατάρτιση συνδυασµών για κάθε Συµ-
βούλιο ∆ηµοτικής Ενότητας.

Αντίστοιχα, για τις Περιφερειακές Εκλογές, προτείνεται : Καθιέρωση ελά-
χιστου αριθµού υποψήφιων Περιφερειακών Συµβούλων ίσου µε τον αριθµό 
των εδρών που αντιστοιχούν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και µέγιστου 
αριθµού ίσου µε τον αριθµό των εδρών +10%

Την δέσµευσή του ότι δεν θα επιτρέψει να γίνουν οι εκλογές στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση µε απλή αναλογική και ότι θα επαναφέρει το ισχύον σύστηµα, 
εξέφρασε ο πρόεδρος της Ν∆, Κυριάκος Μητσοτάκης, µιλώντας στο κοινό 
συνέδριο της ΚΕ∆Ε και της ΕΝΠΕ.

Την αντίρρησή της για τις σχεδιαζόµενες αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση, µε 
αιχµή την καθιέρωση της απλής αναλογικής, χωρίς ευρύτερες µεταρρυθµί-
σεις κι αρµοδιότητες, εξέφρασε από το βήµα του κοινού συνεδρίου ΚΕ∆Ε-ΕΝ-
ΠΕ, η Φώφη Γεννηµατά.

Όλα λοιπόν θα κριθούν σε δύο µήνες περίπου που θα έλθει το Νοµοσχέ-
διο για ψήφιση στη Βουλή.

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

∆είγµα  αξιοπρέπειας, η κίνηση αλληλεγγύης 
Παναγιώτη Γρηγοριάδη και Σωτήρη Αλεπού 

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και διακριτικότητα 
για άλλη µία φορά ο Παναγιώτης 
Γρηγοριάδης µαζί µε τον Σωτήρη Αλεπού, 
προσέφεραν τρόφιµα και χρήµατα σε 
φτωχές οικογένειες οι οποίες σήµερα όσο 
ποτέ άλλοτε έχουν ανάγκη από τέτοιου 
είδους αξιέπαινες πράξεις. 

ΣΕΛ. 3

Για 3η συνεχόµενη χρονιά ο ∆ήµος Αχαρνών και 
το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ - Κίνηση Πολιτών Για Την Ανά-
δειξη Του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, διοργα-
νώνουν το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεά-
τρου, το οποίο φέτος θα διεξάγετε  από τις 18 έως 
τις 27 Απριλίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσε-

ων του ∆ήµου Αχαρνών. Κατά τη διάρκεια του 
Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου, µαθη-
τές από ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια, «ανεβά-
ζουν» θεατρικές παραστάσεις Αρχαίας Τραγωδί-
ας, δίνοντας παράλληλα το δικό τους µήνυµα για 
την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών.

Στον απόηχο του Συνεδρίου ΕΝΠΕ - ΚΕ∆Ε

Ένας ∆ήµαρχος εκτός
τόπου και χρόνου

Καθαρισµός οικοπέδων εν όψει 
αντιπυρικής περιόδου 2018 

ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ:

3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου
Θεάτρου στον ∆ήµο Αχαρνών

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΞΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ  ∆ΕΥΤΕΡΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
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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

Από την δηµιουργική λογιστική του Γιάννου  και του Αλογοσκού-
φη, δοκιµάσαµε την δηµιουργική ασάφεια του Βαρουφάκη, που 

στοίχησε στον Ελληνικό λαό εκατό δις ευρώ. Σήµερα ζούµε την εικονική 
οικονοµία, δηλαδή τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι κι έξη το λαδόξυδο. Είναι 
όλοι τους λωποδύτες ατιµώρητοι, που ζουν και πλουτίζουν από το δηµό-
σιο χρήµα. Όταν το ψάρι σαπίζει στο κεφάλι, το πετάµε στην χωµατερή, εί-
ναι άχρηστο και βροµοκοπάει.

Σε µια  καταστροφή, ψάχνουµε πολύ σοβαρά τα αίτια, για να 
µην µας ξανασυµβεί. Έναν βλάκα απλά τον παραµερίζεις. Όταν 

όµως στο θεσµικό κυβερνητικό σχήµα, υπάρ-
χουν πολλοί βλάκες, η καταστροφή είναι από 
χέρι σίγουρη. Και τότε αναρωτιόµαστε. Μα εγώ 
το έκανα αυτό µε την ψήφο µου;
Η ταπεινή µου γνώµη για τα τεκτενόµενα στη µέση 

Ανατολή είναι, ότι  Τράµπ – ΗΠΑ και Πούτιν 
– Ρωσία, τα έχουν µιλήσει  και τα έχουν συµ-

φωνήσει’  Εσύ θα πάρεις αυτό, εγώ θα πάρω αυτό. 
Η προπαγάνδα ένθεν και ένθεν είναι στάχτη στα µά-
τια του κόσµου. Το δίκαιο είναι του ισχυρού και 
όταν είναι δύο ή τρεις, το µοιράζονται. 
Όπως  λένε οι Βούλγαροι, σκυλί µε λουρί δεν 

κυνηγά. Οι κοµµατικοί διορισµένοι στα 
πόστα εξουσίας, δεν κυνηγούν την δια-

φθορά. Είναι η χρόνια αρρώστια του πολιτικού 
µας συστήµατος. Θα χρειαστούν πολλά χρόνια 
να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, γιατί έτσι µεγαλώ-
νουµε. Πολιτικοί, δικαστές, επιχειρηµατίες, 
ΜΜΕ, κανάλια TV, είναι όλοι  µέσα στον φαύλο κύκλο της διαφθοράς 
και συµπαρασύρουν και τους απλούς πολίτες.

Όταν δεν έχεις φτερά να πετάξεις θα πέσεις κάτω από την φωλιά,  θα 
σε φάει η γάτα. Όταν δεν έχεις νύχια δικά σου να ξυθείς θα σε φάει 

η φαγούρα. Σήµερα η χώρα µας δεν έχει ούτε φτερά, ούτε νύχια. Ζούµε 
µε δανεικά λεφτά. Σωστό είναι να καθίσουµε στην φωλιά µας και να προ-
σέχουµε φίλους και εχθρούς, που µας επιβουλεύονται.

Εάν ο εργαζόµενος δεν παράγει µε την δουλειά του χρή-
µατα, που θα βρει χρήµατα ο εργοδότης για να του πλη-

ρώσει τον µισθό του. Όλα αυτά τα σαλιαρίσµατα περί κοµµου-
νισµού και σοσιαλισµού είναι απλά Αµερικάνικη σκόνη που µας 
πνίγει.  Χρειαζόµαστε  Ήλιο, καθαρό νερό και καθαρό αέρα για 
να επιβιώσουµε. Η µητέρα φύση έχει και τους νόµους της για 
όλους µας, όταν τηρούµε την  ισορροπία που µας επιβάλλει.

Πατήρ πάντων ο πόλεµος έλεγαν οι πρόγονοί µας. και κάθε 
πόλεµος γίνεται, ή για κυριαρχία, ή για άµυνα.  Εµείς  σαν Ελ-

λάδα δεν έχουµε βλέψεις για κυριαρχία, πρέ-
πει να ενισχύουµε την άµυνα µας, διότι όταν 
καίγεται το σπίτι του γείτονα, κράτα την µάνι-

κα µε το νερό στο χέρι.
Καλέ µου συνάνθρωπε, σε συµπαθώ 

και σε αγαπώ, γιατί έχουµε την ίδια αντί-
ληψη και το ίδιο ήθος. ∆εν γίνεται να σε 
αγαπήσω καταναγκαστικά και µε το ζόρι. 
Αυτό είναι µπούρδα. Σε κάτι τέτοιες µπούρ-
δες, δογµατικοί πολιτικοί και ιερείς βασί-
ζουν την εξουσία τους επάνω µας. Η αφέ-
λεια είναι ότι τους πληρώνουµε τους µι-
σθούς τους, από το υστέρηµά µας.

Γυναίκα πρέπει να έχεις χάσει επαφή µε 
το περιβάλλον. Πάλι χρήµατα µου ζη-

τάς για ψώνια; ∆εν σου έδωσα δύο εικοσάρι-
κα πριν µια ώρα; Εµένα καλέ, δεν το θυµά-
µαι.  Γυναίκα να δεις έναν παιδοψυχολόγο – 

γεροντολόγο. Κάτι χρήσιµο, θα σου πει. Η κατάσταση σου επιδει-
νώνεται. 

Οι κλέφτες στις µέρες µας έχουν γίνει µάστιγα. Η συµβου-
λή του αρµόδιου Υπουργού Προστασίας είναι: Όταν δεί-

τε τον κλέφτη, ρίχτε µια παραπονιάρα, να πάρει µπρος ο συνα-
γερµός, να φοβηθεί ο κλέφτης και να φύγει. Έτσι και αλλιώς τα 
όσπρια είναι το φτηνότερο φαγητό, όλο πρωτεΐνες.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Πέραν από τον πλουτισµό, 
την δόξα, την φήµη, ο άνθρω-

πος χρειάζεται την συναναστροφή 
των συνανθρώπων του, για να µην 
αισθάνεται µόνος, να µοιράζεται τις 
ανησυχίες του, να ρωτά κάτι που δεν 
συµβαίνει να το γνωρίζει, να δίνει µε 
ευχαρίστηση τις γνώσεις του, να είναι 
συµπαθής στην παρέα του, να αισθά-
νεται ότι όσο ζει, είναι χρήσιµος. Ο 
υπερόπτης, ο αλαζόνας δεν τα γεύε-
ται αυτά. Όµως όλα τα έµβια όντα εί-
ναι από την φύση πλασµένα,  µε αι-
σθήσεις και συναισθήµατα.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Η έστω  καθυστερηµένη  ανακοίνωση του  επισήµου Προ-
γράµµατος Εκδηλώσεων το Τριηµέρου  Πανηγυριού της Ζω-
οδόχου  Πηγής,  είχε  τέτοια θετική  υποδοχή  από όλα τα µέ-

σα Κοινωνικής ∆ικτύωσης και ∆ιαδικτύου, που µε πολλαπλές αναρ-
τήσεις, µπορώ να πω, πως καλύφθηκε το οποιοδήποτε κενό καθυ-
στέρησης. Στην µάχη της  ενηµέρωσης  έλαβαν  µέρος και αρκετοί 
δηµότες, όπου µε τις επανακοινοποιήσεις γέµισαν   το fb  µε το εν λό-
γω Πρόγραµµα. Το σηµαντικότερο, όλων είναι  ότι δεν υπήρξε  κα-
µιά  ανάρτηση,  έστω  αντιπολιτευτικού περιεχοµένου.   Συµπέρασµα 
:  Το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, ενώνει και σήµερα, όπως και 
παλιά  όλους τους Μενιδιάτες …. Πρόκειται για µια Ενθαρρυντική  δι-
απίστωση 

Μεγάλη Εβδοµάδα, Πάσχα και  εβδοµάδα πανηγυριού 
στον ∆ήµο µας.  Το προεκλογικό χρώµα  των ∆ηµοτικών 
παρατάξεων κυριάρχησε όλες τις ηµέρες, στους Ναούς και 

στις Ταβέρνες. Φανερά και µε φωτό στο FB, οι παρατάξεις του ∆η-
µάρχου, του Σπύρου Βρεττού, του Παν. Γρηγοριάδη, Ωστόσο 
έκανα την εµφάνιση των  και αρκετοί νέοι υποψήφιοι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι. Οι υπόλοιπες  εν δυνάµει  ∆ηµοτικές παρατάξεις , 
προτίµησαν τα απόµερα στέκια, χωρίς φωτό,  µε την διαρροή 
πληροφοριών, µάθαµε πως  όταν  δηµοσιοποιηθούν  µπορεί και 
να τρίβουµε τα µάτια µας.  Στο επόµενο φύλλο περισσότερα και 
µε ονόµατα.

Για άλλη µία φορά η ∆ηµ. Το Αχαρνών Θρακοµακεδονων 
στάθηκε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ευχα-
ριστούµε τον κ. Θανάση Μαρτινο για την προσφορά των επι-

ταγών. Και τον πολιτευτή κ. Κώστα ∆εδε για τα τσουρέκια . Υπάρ-
χουν και άλλοι φίλοι που προσφέρουν ο καθένας ότι µπορεί. Το προ-
εδρείο τους  ευχαριστεί  όλους. 

Οι   «∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ», είναι ένας νέος φορέας, όπου  µε 
τη βοήθεια χορηγών και εθελοντών βόηθησαν να γίνει το 
πασχαλινό τραπέζι 70 οικογενειών που είχαν πραγµατική 

ανάγκη.  Στόχος  των συντελεστών  είναι να ανακουφίσουν τα-
κτικά  όσους περισσότερους συµπολίτες µας.

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 22.04.2018 στις 11.30 π.µ. ο Υπουργός Υποδο-
µών & Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, θα µιλήσει σε ανοιχτή 
ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: «Η αλήθεια για τα διόδια 

στις Αχαρνές», στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρ-
νών. Την  εκδήλωση διοργανώνουν οι: Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΡΝΩΝ & 
Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.

Ξεχωριστή αναµένεται να είναι για την πόλη µας η προσε-
χής Κυριακή αφού η οµιλία του υπουργού Υποδοµών και 
Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη αναµένεται µε µεγάλο εν-

διαφέρον. Και όχι άδικα σύµφωνα µε τις πληροφορίες του 
«Αχαρνέα!» Η οµιλία του υπουργού θα έχει ως βασικό θέµα την 
ενηµέρωση των πολιτών του Μενιδίου για τα διόδια καθώς ο 
Χρήστος Σπίρτζης επιθυµεί να συνοµιλήσει απευθείας µε τους φο-
ρείς και τους κατοίκους της πόλης και να τους ανακοινώσει τη µό-
νιµη απαλλαγή των δηµοτών των Αχαρνών από τα διόδια. ∆εν 
θα µείνει, όµως, εκεί ο Σπίρτζης… Το Αχαρνέα έκανε ρεπορτάζ και 
είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο υπουργός Υποδοµών και Μετα-
φορών θα έρθει στην πόλη µας, έτοιµος για να ανακοινώσει 
σπουδαία έργα που χρόνια ολόκληρα περιµένει η περιοχή για να 
λυτρωθεί!

Την πρωτιά στην υποβολή  αιτήµατος, στον υπουργό κ. Σπρί-
τζη, πήρε πρωταγωνιστής της ∆ηµιουργικής Οµάδας του Κόκ. 
Μύλου   Αντώνης Σουλακέλης  σηµειώνοντας στο FB  τα εξής: 

«Τι έγινε ρε παιδιά !!! ποιος κρύβετε και από ποιόν ? Γιατί καµιά κου-
βέντα για τον ΣΚΑ Αχαρνών. Που θα πάει η κατάσταση ...? Γιατί εξε-
λίσσετε σε έναν  «θαυµάσιο» σκουπιδότοπο ? Θα λειτουργήσει πο-
τέ. ∆εν υπάρχει ένας να ρωτήσει τον κ. Υπουργό για την τύχει του 
ΣΚΑ, που δεν είναι καν προσβάσιµος, µε δύο υποτυπώδης Σταθµούς. 
Συµφωνώ µε την επέκταση του Προαστιακού. Αλλά γιατί εγκαταλεί-
πεται ο ΣΚΑ. Μήπως επειδή εδώ λέγεται Αχαρνές ? Ξέρει κανείς κάτι 
περισσότερο ...?». Ας περιµένουµε  να ακούσουµε τον κ. Υπουργό.

Ο ∆ήµος Αχαρνών στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της ∆ι-
εύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, υλοποιεί δράσεις που 
αφορούν: Συµβουλευτική, Ψυχολογική και  Κοινωνική 

στήριξη, από προσωπικό ειδικοτήτων ΠΕ Ψυχολόγων. Οι συγκε-
κριµένες υπηρεσίες απευθύνονται σε ωφελούµενους που αντιµε-
τωπίζουν προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά προβλήµατα και 
προβλήµατα διαπροσωπικών σχέσεων. Για πληροφορίες  και ρα-
ντεβού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν καθηµερι-
νά στο τηλέφωνο 213 2123 108 από τις 8:00 π.µ. έως τις 3:00 µ.µ.

Πρωτοµαγιάτικο γλέντι στην Πάρνηθα! Ο Σύλλογος Θεσσα-
λών Αχαρνών οργανώνει την Τρίτη 1 Μαϊου 2018 εκδροµή 
στην Πάρνηθα.  Μας  καλούν  να διασκεδάσουµε τραγουδώ-

ντας, χορεύοντας και αναβιώνοντας παραδοσιακά παιχνίδια! Για να 
θυµούνται οι παλιοί και να µαθαίνουν οι νέοι! (Πληροφορίες στο τηλ 
6976617671 κ. Βασίλης).

«Πρωταγωνιστές µια άλλης εποχής, 1950-1960». Φωτογρα-
φική Έκθεση του Αναστασίου Ι. Σωτηρίου. ∆ιάρκεια έκθεσης: 
24 Απριλίου-3 Μαΐου 2018. Η φωτογραφική έκθεση µε σκη-

νές από τη ζωή του προηγούµενου αιώνα, η οποία φιλοξενήθηκε 
µε επιτυχία στις Αχαρνές το 2017, θα παρουσιαστεί στο σπίτι της Οσί-
ας Φιλοθέης (Οικία των Μπενιζέλων, Αδριανού 96) στην Πλάκα, από 
24 Απριλίου - 3 Μαΐου 2018. Η έκθεση βρίσκεται υπό την αιγίδα της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και συνδιοργανώνεται από την Ιερά 
Μητρόπολη Ιλίου και το ∆ήµο Αγίων Αναργύρων-Καµατερού. Τα 
εγκαίνια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 27 
Απριλίου στις 20:00, από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο.

Το 4ο δηµοτικό φωτογραφίζει και ετοιµάζει την έκθεση φωτο-
γραφίας του µε τίτλο «Blink», στις 11,12 και 13 Μάιου στην Αί-
θουσα Εκθέσεων του δηµαρχείου Αχαρνών. Η έκθεση φωτο-

γραφίας »Blink» από τους µαθητές της Στ’ τάξης του 4ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Αχαρνών είναι το αποτέλεσµα ενός προγράµµατος µαθητικής φω-
τογραφίας που πραγµατοποιείται εδώ και δύο χρόνια.

∆ύο µήνες πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσε-
ων, που φέτος θα ξεκινήσουν στις 8 Ιουνίου για τα γενικά λύ-
κεια και µία ηµέρα νωρίτερα για τα ΕΠΑΛ, µαθητές, καθηγη-

τές και γονείς µετρούν ήδη αντίστροφα. Φέτος, στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν 74.692 θέσεις στα ΑΕΙ 
(46.663 στα πανεπιστήµια -πλην Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής-, 
23.396 στα ΤΕΙ και 4.633 στο Π∆Α). Την έναρξη των εξετάσεων στις 
8 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια και στις 7 Ιουνίου για τα Επαγγελµα-
τικά Λύκεια, θα σηµάνει η εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπως 
συνηθίζεται.

Συντετριµµένη είναι η κοινωνία των Ποντίων στην περιοχή των 
Αχαρνών, και συγκεκριµένα στη συνοικία του Αγίου Ιωάννη Ρώ-
σου, από τον θάνατο της 37χρονης Μπέλλας Ποιµενίδου. Η άτυ-

χη  37χρονη  άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο ξηµερώµα-
τα Κυριακής του Πάσχα, στην λεωφόρο Κηφισού στο ύψος του Ρέντη, 
αφήνοντας  πίσω της δυο ανήλικα παιδιά και ανείπωτη οδύνη στους δι-
κούς της ανθρώπους, καθώς ο καλοσυνάτος και γελαστός χαρακτήρας 
της, την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή στον περίγυρό της.

Η Ιερά Μητρόπολις Ιλίου, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 
Γυναικείων Θεµάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, δι-
οργανώνει εσπερίδα για την ευαισθητοποίηση και την πρό-

ληψη φαινοµένων ενδοοικογενειακής βίας. Η εσπερίδα θα λάβει 
χώρα στην αίθουσα του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Ιλίου, την Τρίτη 24 
Απριλίου 2018 και ώρα 18:30. http://www.imiliou.gr/…/19/
esperida-gia-tin-oikogeneiaki-bia

Προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά της δηµιουργίας πλευ-
ρικών διοδίων στους κόµβους της Βαρυµπόµπης και του Αγίου Στεφά-
νου κατέθεσε, την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, η Περιφέρεια Αττικής.
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Όπως είναι γνωστό, εδώ και καιρό, το υπουργείο Εσωτε-
ρικών έχει ανακοινώσει την απόφασή του να φέρει στη 
Βουλή Νοµοσχέδιο για βαθιές τοµές στο χώρο της Αυ-

τοδιοίκησης, δηλαδή αλλαγές που αφορούν στους δήµους και 
τις Περιφέρειες της Χώρας.

Πρέπει από την αρχή να επισηµανθεί, πως οποιαδήποτε σοβαρή 
αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των φορέων της Αυτοδιοίκησης έχει 
άµεσες και σηµαντικές επιπτώσεις στη ζωή του κάθε πολίτη. Ο λόγος 
είναι απλός και αναµφισβήτητος: Η εποχή που οι ∆ήµοι είχαν σαν βα-
σική- σχεδόν αποκλειστική- τους αποστολή την Καθαριότητα, τα Κοι-
µητήρια και τα Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης έχει παρέλ-
θει προ πολλού. Σήµερα, σε όλα τα ανεπτυγµένα κράτη, η Αυτοδιοί-
κηση έχει σοβαρές και συγκεκριµένες αρµοδιότητες σε όλους τους 
τοµείς που αφορούν τη λειτουργία της κοινωνίας και τις πολλαπλές 
ανάγκες του πολίτη.

Πέρα λοιπόν από την Καθαριότητα και την  έκδοση πιστοποιητικών, η σηµερινή Αυτοδιοίκηση έχει ευρύτατες 
αρµοδιότητες- και άρα και ευθύνες - για θέµατα προστασίας και αναβάθµισης του Περιβάλλοντος, για θέµατα αστι-
κής οργάνωσης όπως η Πολεοδοµία και τα οδικά δίκτυα, για θέµατα υποδοµών Παιδείας και Αθλητισµού, για προ-
βολή και οργάνωση θεµάτων Πολιτισµού, για θέµατα Συγκοινωνιών και Στάθµευσης, για θέµατα τοπικής  Οικο-
νοµικής  δραστηριότητας όπως η λειτουργία των τοπικών καταστηµάτων και, φυσικά, για τα πολύ σηµαντικά ζη-
τήµατα οργάνωσης, υλοποίησης  ή προώθησης δράσεων Κοινωνικής πολιτικής.

Χωρίς να είναι αποκλειστική, η παραπάνω λίστα θεσµικών αρµοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης αρκεί για να απο-
τυπώσει την σπουδαιότητα της συµµετοχής των ∆ήµων στις δροµολογούµενες από το Υπουργείο εξελίξεις. Η συµ-
µετοχή, λοιπόν, των ∆ήµων σε αυτές τις εξελίξεις όχι µόνον είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να γίνει µε σοβαρό, συ-
στηµατικό και οργανωµένο τρόπο, ώστε να µπορέσουν οι τοπικές κοινωνίες όχι µόνο να προετοιµαστούν επαρ-
κώς, αλλά και να εκµεταλλευτούν τις επερχόµενες αλλαγές. Είναι πολύ σηµαντικό να τονισθεί ότι η προηγούµενη 
φράση «η συµµετοχή να γίνει µε σοβαρό, συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο» δεν αποτελεί ούτε γενικόλογο 
ευχολόγιο, ούτε είναι κενή περιεχοµένου. Αντιθέτως, πατάει σε πολύ στέρεη βάση κοινωνικής διοίκησης. 

Συγκεκριµένα: Στις σύγχρονες, δηµοκρατικά οργανωµένες κοινωνίες, υπάρχουν τρεις αλληλοεπηρεαζόµενες 
, αλλά διακριτές κατηγορίες δράσεων, που αφορούν: 
1. Στις βασικές επιλογές της κοινωνίας,

2. Στους στόχους που πρέπει να µπουν για να υλοποιηθούν αυτές οι 
επιλογές και
3. Στον Σχεδιασµό, τον Προγραµµατισµό και την εφαρµογή των δρά-
σεων που θα µας οδηγήσουν στην κατάκτηση των στόχων που βάλα-
µε. 

Ως γνωστόν, η πρώτη κατηγορία έχει επικρατήσει να λέγεται «Πο-
λιτική»,  η δεύτερη «Στρατηγική» και η τρίτη   «∆ιοίκηση και ∆ιαχείρι-
ση».

Ας σταθούµε, σε αυτό το άρθρο, στην πρώτη και πολύ βασική έν-
νοια δηλαδή στη χάραξη της τοπικής πολιτικής ως έκφρασης κοινω-
νικών επιλογών. Πώς και µε ποιο τρόπο καταγράφονται και αποτυπώ-
νονται οι επιλογές της τοπικής κοινωνίας για βασικά θέµατα όπως οι 
επικείµενες θεσµικές αλλαγές;

Φυσικά, η πρώτη και άµεση απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα 
είναι «µέσω των θεσµοθετηµένων διαδικασιών κοινωνικής ∆ιαβού-

λευσης». Υπάρχουν σοβαρότατες επιφυλάξεις σχετικά µε τις διαδικασίες διαβούλευσης που εφαρµόζονται στη 
χώρα µας και έχουν ελάχιστη σχέση µε αυτές που ορίζουν οι σχετικές οδηγίες των Ηνωµένων Εθνών. Ακόµα και 
σε αυτή την ελλιπή  εφαρµογή τους, δηµιουργούν µια οργανωµένη προσέγγιση συµµετοχής του δήµου στη δια-
µόρφωση των επικείµενων θεσµικών αλλαγών στο χώρο της Αυτοδιοίκησης.

∆υστυχώς, η εικόνα του ∆ήµου Αχαρνών είναι αποκαρδιωτική, καθώς είµαστε έξω από τις διαδικασίες που 
ακολουθούν οι υπόλοιποι δήµοι σε σχέση µε τα τεκταινόµενα στο χώρο των θεσµικών αλλαγών για την Αυτοδι-
οίκηση. Ουδέποτε εστάλησαν από το δήµαρχο στην ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ερωτήµατα, προτάσεις, ή 
θέσεις σχετικώς µε τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ∆ήµων. Ούτε και προς το ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο! 

Τόσο η ΚΕ∆Ε (Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος) όσο κι η ΠΕ∆Α (Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής) οργα-
νώνουν σχετικές συζητήσεις- και µάλιστα µε πολύωρη παρουσία υπουργών- και µε δηµάρχους να συζητούν και 
να υποβάλουν σχετικές προτάσεις. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών λάµπει δια της απουσίας του. ∆ίνει την εντύπωση ότι ή δεν θεωρεί την συµµετοχή του 
∆ήµου µας σε αυτά τα θέµατα σηµαντική ή ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου και δεν έχει αντιληφθεί ότι βρί-
σκονται εν εξελίξει αλλαγές που θα έχουν άµεση σχέση µε τον τρόπο που θα λειτουργεί ο ∆ήµος τα επόµενα χρό-
νια. Εκτός πια αν πιστεύει ότι  το τι θα γίνεται σε δύο χρόνια στο δήµο είναι κάτι που δεν τον αφορά! 

Στον απόηχο του τριήµερου  Συνεδρίου  ΕΝΠΕ - ΚΕ∆Ε  - Ένας ∆ήµαρχος εκτός τόπου και χρόνου
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Πάσχα , η µεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης
 Τους πρώτους µετά Χριστόν αιώνες, οι εορτασµοί 
της Μεγάλης Εβδοµάδας και του Πάσχα, δεν 
υπήρχαν, καθώς  οι   χριστιανοί ήταν µια διωκό-
µενη µειονότητα. Όλα άλλαξαν τις ηµέρες του Αυ-
τοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου και οι 
πρώτες λειτουργίες της Μεγάλης Εβδοµάδας ξε-
κίνησαν στην Ιερουσαλήµ. Το Χριστιανικό Πάσχα 
πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του στο Εβραϊκό Πεσάχ.  
Το Πεσάχ  ήταν η πρώτη από τις τρεις ετήσιες µε-
γάλες εορτές των Ισραηλινών, η οποία γιορτάζο-
νταν στις αρχές της Άνοιξης. 
Η λέξη Πάσχα είναι Ελληνοποιηµένη απόδοση του 
Πεσάχ και σηµαίνει διάβαση. Οι µεν Εβραίοι γιορτά-
ζουν την διάβαση τους από την Ερυθρά θάλασσα και 
την απελευθέρωση τους από την Φαραωνική δου-
λεία. Οι δε  χριστιανοί γιορτάζουν το Πάσχα, την ανά-
σταση του Χριστού και την απελευθέρωση τους από 
την αµαρτία και τον θάνατο. Ο χριστιανισµός πήρε το 
Πάσχα από τους Εβραίους και του έδωσε νέο νόηµα. 
Η πένθιµη ατµόσφαιρα της Μεγάλης Εβδοµάδος και 
η χαρά που την διαδέχεται το βράδυ της ανάστασης 
δεν βιώνεται µε την ίδια κατάνυξη και τον ίδιο ενθου-
σιασµό από ολόκληρο τον χριστιανικό κόσµο. Η Ορ-
θόδοξη Εκκλησία δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην 

Ανάσταση του Κυρίου, ενώ  η ∆υτική στον θρήνο για 
τον θάνατο του. Η Ορθόδοξη θεώρηση για την Ανά-
σταση συµπυκνώνεται στον πασίγνωστο ύµνο: 

Χριστός Ανέστη  εκ νεκρών
Θανάτων- θάνατον πατήσας 
Και τους εν τη µνήµασι
ζωήν χαρισάµενων.

Με απόφαση λοιπόν της Οικουµενικής Συνόδου, το 
325 µ.χ. το Πάσχα  ορίστηκε να εορτάζεται σ’ όλη την 
Χριστιανοσύνη την πρώτη Κυριακή µετά την πανσέ-
ληνο της  εαρινής Ισηµερίας  και µετά το εβραϊκό Πά-
σχα προκειµένου να τηρείται η σειρά των γεγονότων. 
 Όµως από την εισαγωγή του Γρηγοριανού  ηµερο-
λογίου, οι Ανατολικοί και ∆υτικοί Χριστιανοί γιορτά-
ζουν το Πάσχα σε διαφορετικές ηµεροµηνίες, οι µεν 
βάσει του παλαιού ηµερολογίου και οι δε βάσει του 
νέου. Αν και το Οικουµενικό Πατριαρχείο έχει υιοθε-
τήσει το νέο ηµερολόγιο από τις αρχές του 20ου αι-
ώνα, για το Πάσχα ακολουθεί  το παλαιό. 
Οι διάφορες προσπάθειες για κοινό εορτασµό µετα-
ξύ όλων των δογµάτων και οµολογιών του Χριστια-
νισµού,  δεν έχουν µέχρι σήµερα ευοδωθεί. 

Πόσο χρήσιµα είναι τα Πάρκα Τσέπης!!!
  Η ενεργοποίηση ενός χώρου ή η αλλαγή 
χρήσης ενός χώρου,   ως εργαλεία στη φα-
ρέτρα της ανάπτυξης των ∆ήµων,   την προ-
στασίας των δηµοτών και του περιβάλλο-
ντος,    Πάρκα Τσέπης.
  Αρχικά πρέπει να επισηµάνω,   ότι όταν µιλάω 
για ανάπτυξη,   εννοώ την Βιώσιµη ή Αειφο-
ρική ανάπτυξη,   δηλαδή την ανάπτυξη που 
δεν βλάπτει το περιβάλλον και αξιοποιεί 
τους φυσικούς πόρους,   µε τρόπο που καλύ-
πτει τις ανάγκες µας,   δίνοντας όµως συγχρό-
νως τη δυνατότητα στις επόµενες γενιές να 
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.
  Η χρήση ενός χώρου δίνει ταυτότητα σε µια 
περιοχή και σε έναν ολόκληρο δήµο. Γνω-
στές περιοχές στην Αθήνα υποβαθµίστηκαν 
ή αναβαθµίστηκαν,   σε µικρό χρονικό διά-
στηµα ή σταδιακά,   λόγω της αλλαγής χρή-
σης,   που αποφασίστηκε από την εξουσία. Η 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής,   η ασφά-
λεια και η οικονοµική ανάπτυξη,   συνήθως 
είναι ανάλογη των χρήσεων των περιοχών 
ενός δήµου. 
  Μια καθαρή,   καλοδιατηρηµένη και ασφαλής 
γειτονιά,   µε πλούσιο φυσικό περιβάλλον 
έχει µεγαλύτερη οικονοµική αξία και προ-
σελκύει ανάλογες επιχειρήσεις. Το καλοδια-
τηρηµένο και υγιές πράσινο,   είναι γνωστό 
και αποδεδειγµένο,   ότι αυξάνει την υπερα-
ξία των οικηµάτων µιας περιοχής. Ένας χώ-
ρος είναι πιθανό να µην έχει καµία χρήση να 
είναι δηλαδή ανενεργός και αυτό µπορεί να 
µην δηµιουργεί απολύτως κανένα πρόβλη-
µα,   εφόσον είναι προστατευµένος και καθα-
ρός. Όταν  όµως παρανόµως χρησιµοποιεί-
ται ως χωµατερή ή για παραβατικές ενέργει-
ες,   τότε θα προκαλέσει µεγάλα προβλήµατα 
σε όλην τη γειτονιά αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή,   ίσως ακόµα και σε ολόκληρο το 
δήµο,   αν δεν υπάρχει έλεγχος.
  Σε ∆ήµους πυκνοκατοικηµένους χωρίς αστι-

κά πάρκα,   όπως είναι ο ∆ήµος Αχαρνών,   οι-
κόπεδα µικρά και αχρησιµοποίητα,   τα οποία 
λειτουργούν σαν χωµατερές,   θα µπορούσαν 
να γίνουν Πάρκα Τσέπης. Τα Πάρκα Τσέπης 
είναι µικροί χώροι στον αστικό ιστό,   που πα-
ρέχουν ελεύθερη πρόσβαση και δίνουν 
στους κατοίκους τη δυνατότητα αποµόνω-
σης,   χαλάρωσης και επαφής µε τη φύση,   χω-
ρίς να αποµακρυνθούν πολύ από τους προ-
σωπικούς ή εργασιακούς τους χώρους. Οι 
χώροι αυτοί ενισχύουν την κοινωνική συνο-
χή και την περιβαλλοντική συνείδηση,   εφό-
σον συνήθως αυτοί διαχειρίζονται και προ-
στατεύονται από τους ίδιους τους κατοίκους 
της γειτονιάς. 
  Τα πάρκα τσέπης ενισχύουν την βιοποικιλό-
τητα,   εφόσον αποτελούν κοµµάτι της φύσης 
µέσα στον αστικό ιστό. Συγχρόνως καθαρί-
ζουν την ατµόσφαιρα κι επιπλέον αποτελούν 
τρόπο αντιµετώπισης του φαινοµένου της 
θερµικής νησίδας και βελτίωσης του µικρο-
κλίµατος. Τα υλικά που συνήθως απαντώ-
νται στις αστικές περιοχές είναι τσιµέντο και 
άσφαλτος,   τα οποία έχουν µεγάλους συντε-
λεστές απορρόφησης. 
  Έτσι οι γειτονιές του αστικού ιστού λόγω των 
υλικών κατασκευής κι εξαιτίας της πολύπλο-
κης αστικής γεωµετρίας,   δίνουν τη δυνατό-
τητα απορρόφησης θερµότητας από πολλές 
επιφάνειες,   που έχουν ταυτόχρονα και χαµη-
λή ανακλαστικότητα κι έτσι είναι δύσκολο να 
γίνει το βράδυ,   η αποβολή της θερµότητας 
που αποθηκεύτηκε κατά τη διάρκεια της ηµέ-
ρας. 
  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργού-
νται οι θερµές νησίδες,   οι οποίες όµως µειώ-
νονται µε τη βοήθεια αυτών των διάσπαρτων 
«οάσεων». Επιπλέον τα Πάρκα Τσέπης λει-
τουργούν ως φυσικά αντιπληµµυρικά συ-
στήµατα,   εφόσον απορροφούν και αξιοποι-
ούν το νερό της βροχής.

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

µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΟΥ 

Με άλυτα  προβλήµατα, επιβάλουν τα διόδια !!! 
 Έχουµε µπει στην τελική ευθεία για τη λειτουργία κι άλλων διοδίων 
στους ∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής. ∆ηλαδή, πλήρης εναρµόνιση 
µε τις επιταγές και τα κελεύσµατα όσων «βλέπουν» τους δρόµους της 
Αττικής σαν «επένδυση σε χρυσό». 
 Οι κάτοικοι του υπολοίπου Αττικής, µεταξύ αυτών οι κάτοικοι Αχαρνών, 
Ωρωπού και Αγίου Στεφάνου θα κληθούν γι άλλη µια φορά να πληρώσουν 
το µάρµαρο του δήθεν εκσυγχρονισµού των αυτοκινητόδροµών µας.   Οι 
κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρνών που περιµένουν, ακόµη, να υλοποιηθούν τα 
µέτρα που είχαν ανακοινώσει έξι υπουργοί µετά τη δολοφονία του µικρού 
Μάριου -∆ηµήτριου, θα πρέπει να «ενισχύσουν τον κρατικό κορβανά» για 
να διανύσουν λίγα χιλιόµετρα προς τα βορειοανατολικά της πόλης τους. 
 Αναρωτιέµαι, πραγµατικά, ποιο µυαλό σκέφτηκε ότι µε τη λειτουργία νέ-
ων, πρόσθετων, σταθµών διοδίων θα λυθεί το πρόβληµα του κράτους, θα 
εισρεύσουν εκατοµµύρια στα ταµεία και θα φτιαχτούν οι δρόµοι;  Γιατί, αυ-
τό το µυαλό δεν σκέφτηκε µε την ίδια θέρµη και ζήλο να λύσει το πρόβλη-
µα της εγκληµατικότητας, να αυξήσει την αστυνόµευση, να στηρίξει µια πε-
ριοχή για  ν’ αναπτυχθεί; Πόσο µου θυµίζει όλο αυτό το γνωστό.  «Τα δικά 
σου δικά µου και τα δικά µου, δικά µου».

Οἱ FIFA καί UEFA ἀπειλοῦν μέ Grexit τό ἑλληνικό 
ποδόσφαιρο (σύλλογοι, ἐθνικές ὁμάδες). Τό ἐν-
δεχόμενο νά ὑπάρξει κράχ στό ποδόσφαιρο, θά 
σημάνει καί τήν καταστροφή του, μέ κίνδυνο οἱ 
ἐπιπτώσεις (λειτουργώντας ὡς ντόμινο) νά βα-
ρύνουν καί ἄλλους τομεῖς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνί-
ας καί οἰκονομίας. Ἡ αἰτία τῆς ἀπειλῆς αὐτῆς εἶναι 
ἡ διακοπή τοῦ πρωταθλήματος καί μόνον. Οἱ 
ὑπόλοιποι λόγοι μπῆκαν ἐπικουρικά (καθυστέρη-
ση δικαστικῶν ἀποφάσεων κ.ἄ.). Ποιός εἶναι 
ὑπεύθυνος γιά τήν διακοπή; Ἀποκλειστικά οἱ κ. 
Τσίπρας – Βασιλειάδης.
Ἡ ἱστορία ξεκινάει μέ τόν πλέον ἀποτυχημένο 
ὑπουργό κ. Κοντονῆ. Παρεμπιπτόντως ὁ ἐν λό-
γω κύριος παρενέβη ἀντισυνταγματικῶς στήν Δι-
καιοσύνη, ἐπειδή δέν τοῦ ἄρεσε ἡ ἀπόφαση γιά 
τόν κ. Ἀμβρόσιο. Αὐτός εἶχε πεῖ «φτύστε τους καί 
μαυρίστε τους» καί τό νόημα εἶναι προφανές ὅ,τι 
ἀναφέρεται σέ πολιτικούς, καί γιά ὅποιον δέν τό 
καταλάβαινε τό διευκρίνησε λίγες ἡμέρες ἀργότε-
ρα. Ὅταν ὅμως ἀθωώθηκε ὁ κ. Καμμένος, γιά τό 
«λυντζάρετέ τον», τό ὁποῖο εἶναι σαφέστατο, πο-
λύ βαρύτερο καί ἐναντίον συγκεκριμένου προσώ-
που, ὁ ὑπουργός «ἐποίησε τήν νῆσσαν».   
Πέντε φορές ἡ κυβέρνηση διέκοψε τό πρωτάθλη-
μα, ὅρισε ἀγῶνες χωρίς θεατές, ἀλλοῦ μέ μόνον 
μαθητές καί γενικῶς προέβη σέ σπασμωδικές 
ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες δέν ἀντέχουν σέ σοβαρή κρι-
τική. Ἐννοεῖται δέ, ὅ,τι μετά ἀπό αὐτές τίς ἀνοησί-
ες δέν ὑπῆρξε κανένα ἀποτέλεσμα. Δηλαδή, 
ὅπως σχολίασε ἕνας συνάδελφος, ἄν μπουκά-
ρουν λῃστές σέ μία Τράπεζα, θά τίς κλείσουμε 
ὅλες; Διαβάζουμε: «Σοβαρά ἐπεισόδια στήν συ-
γκέντρωση τοῦ Χ πολιτικοῦ». Ἄρα νά σταματή-
σουν οἱ συγκεντρώσεις πολιτικῶν; Ἀστεῖες ἀντι-

δράσεις. Λίγες ἡμέρες μετά συνελήφθησαν 17 νε-
αροί κατηγορούμενοι γιά ἐμπλοκή σέ ἐπεισόδια 
στήν διάρκεια ἀγῶνα ποδοσφαίρου γιά τό σχολι-
κό πρωτάθλημα, στό γήπεδο τοῦ Ἀχιλλέα Τριαν-
δρίας στήν Θεσσαλονίκη. Ὡς συνήθως κατόπιν 
ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι. Ἄλλωστε μιλᾶμε γιά μιά 
ἐποχή, κατά τήν ὁποῖα ἡ ἀνομία βασιλεύει καί ἡ 
τιμωρία εἶναι ἐπιλεκτική. 
Ἡ λύση γιά τά ἐπεισόδια στό ποδόσφαιρο ὅπως 
καί σέ ὅλα τά κοινωνικά προβλήματα εἶναι ἁπλῆ: 
ΒΑΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΡ-
ΓΟΥΣ. Ἀλλά ὅπως εἶπαμε, οἱ κυβερνήσεις καί 
ἀκόμα περισσότερο ἡ σημερινή, με τήν ἀβελτη-
ρία τους, στήν οὐσία ἐπιβρεβεύουν τήν παρανο-
μία. Αὐτό πού χρειάζεται, εἶναι νά τηρείται ὁ νό-
μος. Τό ἁπλούστερο πρᾶγμα πού μπορεῖ καί 
πρέπει νά γίνει, εἶναι ἡ κατά γράμμα ἐφαρμογή 
τους, ἀνεξαρτήτως ὀνομάτων καί μεγεθῶν.
 Δηλαδή νά εἶχε συλληφθεῖ πάραυτα ὁ πρόεδρος 
τοῦ ΠΑΟΚ, ἀντί νά κλείσει τό πρωτάθλημα. Πολύ 
σωστά εἶπε ὁ γιός τοῦ Ἰβάν, ἄν καί δέν διακρίνε-
ται γιά τό ἐπίπεδό του: «Τιμωρῆστε ἐμᾶς καί ὄχι 
τήν ὁμάδα». Τί φταίει μιά ὁμάδα γιά τήν ἀνοησία 
κάποιου ὀπαδοῦ. Ἀλήθεια αὐτός πού ἔρριξε τό 
χαρτί τῆς ταμειακῆς μηχανῆς, πόσα χρόνια κατα-
δικάστηκε; Πόσα ἑκατομμύρια τοῦ ἐπιβλήθηκαν 
γιά ἀποζημείωση; 
Τό πρόβλημα ὅμως εἶναι ἀλλοῦ. Ὅπως ἀνέφε-
ραν πολλά ΜΜΕ, ὁ μεγαλομέτοχος τοῦ ΠΑΟΚ, 
ἐξοργισμένος καί ἀποφασισμένος νά σπάσει τήν 
σιωπή του εἶπε: «Ἄν μιλήσω θά κάψω Τσίπρα, 
Καμμένο καί Παππά» Ποῦ κρατάει λοιπόν ὁ Σαβ-
βίδης τόν Τσίπρα; Ἔτσι στό  ἐρώτημα τοῦ τίτλου 
μας, φαίνεται ὅ,τι ἰσχύουν καί τά τρία, ἀλλά κυρί-
ως τό τελευταίο.

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Grexit: Βλακεία, ἀνικανότητα, ἤ κάτι ἄλλο;
Ποδοσφαιρικό θέμα μέ πολιτικές προεκτάσεις

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων

στην Περιφέρεια Αττικής.

Εµπιστευθείτε  την Προβολή σας, στην Αχαρναϊκή,  οικονοµικά και ανταποδοτικά
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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

∆ιευκρινιστική εγκύκλιο για τις ασφαλιστικές εισφορές στον 
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(ΕΦΚΑ) των µελών 
εταιρειών ή και διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, των ιδιο-
κτητών τουριστικών καταλυµάτων, καθώς και προσώπων 
που έχουν αγροτικό εισόδηµα και, παράλληλα, ασκούν και 
άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα, υπέγραψε ο υφυπουρ-
γός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος.
Με βάση την εγκύκλιο, ο τρόπος υπολογισµού των προβλε-
πόµενων εισφορών ανά κατηγορία για τα µέλη εταιρειών και 
τους διαχειριστές ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, θα ισχύσει από την 1η 
Ιουνίου 2018, προκειµένου να µην διαταραχθεί το καθεστώς 
που ίσχυσε από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ. 
Επίσης, ρυθµίζεται ευνοϊκά το θέµα των µικρών εισοδηµά-
των των µισθωτών, εµπόρων και επιστηµόνων, από αγροτι-
κή δραστηριότητα, καθώς διευκρινίζεται ότι για ποσά έως 
4.932,12 ευρώ τον χρόνο, δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές 
εισφορές.
Εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, 
χωρίς να προβλέπεται αµοιβή για την άσκηση αυτών των κα-
θηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των 
κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλλουν 
ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών µερισµάτων ως 
ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
Σε περίπτωση όµως που για την άσκηση καθηκόντων διαχεί-
ρισης προβλέπεται αµοιβή, προκύπτει υποχρέωση υπαγω-
γής και στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ και κατά συνέπεια κα-
ταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ως µισθωτός (βάσει του 
άρθρου 38 του νόµου Κατρούγκαλου), στο πλαίσιο των προ-
βλέψεων για την παράλληλη ασφάλιση. ∆ιευκρινίζεται, 
όµως, ότι σε περίπτωση που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και δια-

χειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλι-
σης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας, ήτοι 26,95% επί του εισοδήµατος που προ-
κύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήµα-
τος που προκύπτει από την σχέση του εταίρου. Οπως άλλω-
στε ισχύει και στην περίπτωση που διαχειριστής έχει οριστεί 
τρίτο πρόσωπο.
Σηµαντική αλλαγή στο καθεστώς ασφάλισης των ιδιοκτητών 
τουριστικών καταλυµάτων επιφέρει η εγκύκλιος, καθώς δί-
νει τη δυνατότητα ασφάλισής τους µε τις διατάξεις που ισχύ-
ουν για τον πρώην ΟΓΑ, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης και 
αγροτικού εισοδήµατος. 
Συγκεκριµένα, αν και όλοι οι ιδιοκτήτες καταλυµάτων από 
την 1η Ιανουαρίου 2017 και µετά ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ 
µε όρους πρώην ΟΑΕΕ, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, η εγκύ-
κλιος ορίζει ότι, εάν δηλώνουν πως ασκούν και άλλη δρα-
στηριότητα για την οποία υπάγονται υποχρεωτικά στην 
ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως προερχόµενοι από τον πρώην ΟΓΑ, 
τότε για το σύνολο του εισοδήµατός τους από την αγροτική 
δραστηριότητα και τα τουριστικά καταλύµατα θα πρέπει να 
καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως αγρότες (βάσει του 
άρθρου 40). Μάλιστα, το ίδιο ισχύει και για τους ιδιοκτήτες 
τουριστικών καταλυµάτων δυναµικότητας από 6 έως 10 δω-
µάτια σε όλη την επικράτεια, εφόσον είναι παράλληλα εγγε-
γραµµένοι στο µητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων.
Τέλος, ορίζεται ότι µισθωτός ή αυτοτελώς απασχολούµενος 
που έχει συγχρόνως και εισόδηµα από άσκηση αγροτικής 
δραστηριότητας δεν υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές 
για αυτό, εφόσον δεν ξεπερνά τις 4.923,12 ευρώ τον χρόνο.

ΕΦΚΑ: ∆ιευκρινιστική εγκύκλιος για
τις   εισφορές κατηγοριών ασφαλισµένων

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος
της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου Εδώ είναι η Λύση!!!

Αγαπητοί  
Αναγνώστες ,
Με το  Σπύρο  Βρεττό  
µας  συνδέει µια  Συνα-
δελφική  Σχέση. Μας  
συνδέει η κοινή θητεία  
µας  στο ∆ήµο  Αχαρ-
νών και  φυσικά εδώ 
και χρόνια εκτιµώ την 
επαγγελµατική , κοι-
νωνική και  αυτοδιοί-
κητη του παρουσία. Για  
την  ακρίβεια την στα-
θερότητα  των θέσεων 
του και την αξιοπρέ-
πεια που διαθέτει .

Ξέρω  πάρα  πολύ  καλά  Προθέσεις , 
ιδέες  και  ∆υνατότητες .

Ο  Σπύρος  Ι.  Βρεττός έχει  µια  ευανά-
γνωστη  ιδεολογική  αυτό διοικητική ταυ-
τότητα  και  έχει  επίσης  µια  καθαρή µατιά  
στον  αντίπαλο.

Αντίπαλος  είναι τα προβλήµατα  της  
πόλης, η  αδιαφάνεια  και η  αδιαφορία.

Στην  συγκεκριµένη  ιστορική  συγκυ-
ρία  για  το  ∆ήµο  Αχαρνών  Αττικής είναι  
το µοναδικό και  αδιαπραγµάτευτο  κοµ-
µάτι  του Πάζλ  που  έχει την  δυνατότητα 
µε  την  τοποθέτηση  του  να  δώσει  την  
λύση  που  απαιτείται .

Αρκετός  κόσµος που  είχε  την συναί-
σθηση  συνευθύνης για  την  σηµερινή  κα-

τάσταση  συνειδητο-
ποίησε  τα  παραπάνω  
και  ενωτικά  είναι  δια-
θέσιµος  να  αναλάβει  
την  ευθύνη στις  προ-
σεχείς  εκλογές της  επι-
στροφής  του  ∆ήµου  
Αχαρνών  στην κανονι-
κότητα , στο ίσιο  δρό-
µο  και  στην  Αναβάθ-
µιση .

Θα  αποτελεί  µέγα  
λάθος και  µόνιµο  - 
χρόνιο   συνειδησιακό  
και  ουσιαστικό πλήγ-
µα  οποιαδήποτε  έλ-

λειψη  σωστής  αντίληψης τον  σηµερινών  
δεδοµένων. ∆εν  είναι  η  ώρα για ικανο-
ποίηση  προσωπικών φιλοδοξιών  και πει-
ραµάτων ...είναι  µεγάλα  τα προβλήµατα  
και  ζητούν λύσεις .   

Έχω  ξαναγράψει  ότι  πληθωρισµός  
φιλοδοξιών  πάει  κόντρα  στην  επανάστα-
ση  της  σοβαρότητας  που έχει ανάγκη ο 
τόπος.

Νηφαλιότητα... Νηφαλιότητα... Νηφα-
λιότητα...

Αναγνωρίζω  το  δικαίωµα  της  αυτο-
διάθεσης  όµως  πρέπει  να  δούµε  τις  συ-
νέπειες  που  µπορεί  να  έχει  στο   ΤΟΠΟ.

Εδώ   είναι  η  Λύση...
Τα  έγραψα... &  αµαρτία,  ουκ  έχω 

Αυτοδιοικητική εξοµολόγηση
από τον Γιάννη Ε. Μίχα  
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Άλλη µία τιµητική διάκριση για τον 
Γιάννη Σωτηρόπουλο, γνωστό δη-
µοσιογράφο του STAR και συνδη-

µότη µας. Το Σάββατο 14 Απριλίου 2018 σε 
ειδική τελετή στο αµφιθέατρο του Πολεµι-
κού Μουσείου ήταν ανάµεσα στους βρα-
βευθέντες που τους απονεµήθηκε αναµνη-
στικό δίπλωµα για τη συµµετοχή τους στο 
Ιστορικό Λεύκωµα των Συµµαθητών της 
45ης Σειράς Ιπταµένων, 21ης Μηχανικών και 
2ας Ελεγκτών Αεράµυνας της Σχολής Ικά-
ρων, οι οποίοι όταν αποφοίτησαν ήταν από 
τους πρώτους µαχητές του aκήρυκτου πο-
λέµου στο Αιγαίο, πετώντας µε µαχητικά και 
βοµβαρδιστικά αεροσκάφη δεύτερης γενιάς 
της Π.Α, όπως F-4E Phantom,  Mirage F-1 και 
A-7H Corsair. 

Η βράβευση του Γιάννη Σωτηρόπουλου 
έγινε για την πολύχρονη ενασχόληση του µε 
τα αεροπορικά θέµατα και ιδιαίτερα µε την αε-
ροπορική ιστορία, µε αρκετές συνεντεύξεις βε-
τεράνων αεροπόρων. Μάλιστα ο Αντισµήναρ-
χος (Ι) ε.α Παναγιώτης Κουµπούρης, ο οποίος 
ήταν ο δηµιουργός του λευκώµατος, κατά την 
τελετή παρουσίασης του τον «βάφτισε» τιµητι-
κά... «Αεροπόρο»!  

Παρουσιάζοντας το βιογραφικό του σηµεί-
ωµα είπε: «Ο δηµοσιογράφος Γιάννης Σωτη-
ρόπουλος είναι γνωστός από τα «µάχιµα» ρε-
πορτάζ του στο δελτίο ειδήσεων του STAR και 
παλιότερα στου MEGA. Το επαγγελµατικό του 
ξεκίνηµα έγινε κατά τη διάρκεια της στρατιωτι-
κής του θητείας του. Από το 1994 έως το 2004 
ήταν ο παρουσιαστής της ιστορικής εκποµπής 
των Ενόπλων ∆υνάµεων «Με Αρετή και Τόλ-

µη» στην ΕΡΤ και παρέµεινε εκεί ως ρεπόρτερ 
έως το καλοκαίρι του 2013. 

Από τα άπειρα στρατιωτικά ρεπορτάζ του 
ξεχώρισαν τα αφιερώµατα στους τελευταίους 
επιζώντες βετεράνους αεροπόρους της εποχής 
του Β΄ΠΠ, όπως οι: Ιωάννης Αναγνωστόπου-
λος, Σαράντος Σκάτζικας, Ευάγγελος Καρύδης, 
Βύρων Σαχαρίδης, Γεώργιος Πλειώνης.  

Επίσης ανέδειξε άγνωστες πτυχές της αερο-
πορικής µας ιστορίας, όπως η ανακάλυψη του 
τάφου ενός πεσόντα αεροπόρου του Α΄ΠΠ του 
Σπυρίδωνα Χάµπα σε βρετανικό κοιµητήριο 
στο Τσανάκαλε της Μικράς Ασίας καθώς το 
άγνωστο αεροδρόµιο της Θάσου, που διαδρα-
µάτισε σηµαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια του 
Α΄ΠΠ.  Επιπλέον κατέγραψε αναµνήσεις βετε-
ράνων αεροπόρων από τη δράση του 13ου 

Σµήνους στον Πόλεµο της Κορέας, του Ελλη-
νοαµερικανού Αεροπόρου Τζόν Μούζακ, ο 
οποίος κατέγραψε σε βίντεο - ντοκουµέντο τη 
δράση των «Ελληνικών Φτερών» στην Κορέα, 
αλλά και συνεντεύξεις από τους πρωταγωνι-
στές των ακροβατικών σµηνών της Π.Α, από το 
ΚΑΡΕ ΤΩΝ ΑΣΣΩΝ τους: Ιωάννη Στυλιανάκη, 
Εµµανουήλ Παπαδηµητρόπουλο, Ηλία Φιρφι-
λιώνη, από το ACROTEAM, τον Ηλία Τσαµου-
σόπουλο και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΛΟΓΑ, τον Ιω-
άννη Γαβριηλίδη αλλά και τα πέντε µέλη του 
επονοµαζόµενου «ΧΡΥΣΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ».

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο δηµιουργός του 
Ιστορικού Λευκώµατος Αντισµήναρχος (Ι) ε.α 
Παναγιώτης Κουµπούρης έχει καταγωγή από 
τις Αχαρνές, ενώ στους συµµαθητές του της 
45ης Σειράς Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων συ-

γκαταλέγεται και ο άλλος Μενιδιάτης Αεροπό-
ρος Υποπτέραρχος ε.α Γιώργος ∆έδες, ο οποί-
ος ήταν παρών στο Πολεµικό Μουσείο κατά 
την τελετή παρουσίασης του Ιστορικού Λευ-
κώµατος. 

Από την πλευρά του ο Γιάννης Σωτηρό-
πουλος, αφού τους ευχαρίστησε γι’αυτή την τι-
µητική διάκριση από τους πρώην Αετούς του 
Αιγαίου, τους  ευχήθηκε αυτό το Ιστορικό Λεύ-
κωµα να βρει κι άλλους µιµητές, έτσι για να θυ-
µούνται οι παλαιότεροι και να µαθαίνουν οι νε-
ότεροι. Όπως τους προέτρεψε χαρακτηριστικά: 
«Εσείς οι απόστρατοι αεροπόροι γράψατε ιστο-
ρία στους Ελληνικούς αιθέρες. Τώρα µπορείτε 
να γράψετε ιστορία στο έδαφος. Κρατήστε ζω-
ντανή αυτή την ένδοξη αεροπορική ιστορία της 
Πατρίδας µας. Πολεµήστε τη λήθη...». 

ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΑΕΤΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ
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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.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και διακριτικότητα για άλλη µία φορά ο 
Παναγιώτης Γρηγοριάδης µαζί µε τον Σωτήρη Αλεπού, 
προσέφεραν τρόφιµα και χρήµατα σε φτωχές οικογένειες οι 

οποίες σήµερα όσο ποτέ άλλοτε έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους 
αξιέπαινες πράξεις. 

Ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης για περισσότερες από δύο δεκαετίες στηρίζει τις 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες της πόλης µας. Άλλωστε αυτό ήταν και το εφαλτήριο 
της ενασχόλησής του µε τα κοινά. 

Ο κ. Γρηγοριάδης µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας και από 
όποια θέση κατείχε,  πάντα 
στήριζε µε σεµνότητα και 
σεβασµό τις οικογένειες και 
τους πολίτες που είχαν 
ανάγκη,  είτε ως Αντινοµάρχης 
που ποτέ δεν καταδέχτηκε να 
λάβει µισθό αλλά µέσω 
επιτροπής που είχε οριστεί 
διέθετε τα χρήµατα σε φτωχές 
οικογένειες  είτε ως 
επικεφαλής της ∆ηµοτικής 
Παράταξης «Νέα ∆ύναµη» 
µέσω της οποίας εξακολουθεί να υπηρετεί τις ίδιες αξίες. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο  κ. Σωτήρης Αλεπούς, είναι  ένας άνθρωπος που 
προέρχεται από τους κόλπους της κοινωνίας των Αχαρνών, µε µεγάλες 
ευαισθησίες και αντίστοιχα  µεγάλη φιλανθρωπική δραστηριότητα στην περιοχή 
µας, που ποτέ µέχρι τώρα δεν ήρθαν στη δηµοσιότητα αλλά ωστόσο αξίζει να 
αναφέρονται για να µιµηθούν και άλλοι συµπολίτες µας το παράδειγµά του. 

Οι οικογένειες τους καλωσόρισαν και τους ευχαρίστησαν για την τόσο 
ευγενική αυτή κίνησή τους. «Ένα ευχαριστώ και δηµόσια είναι πολύ λίγο µπροστά 
στην αγάπη και την συµπαράσταση που λαµβάνουµε αυτές τις Άγιες Μέρες.», 
δήλωσε ένας πατέρας συγκινηµένος. 

Τέτοιες πράξεις αλληλεγγύης πρέπει να έρχονται στην επιφάνεια, για να γίνουν 
κίνητρο και να παρακινούν και άλλους συνανθρώπους µας σε τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες καθώς µόνο έτσι θα παραδώσουµε στα παιδιά µας µια κοινωνία 
περισσότερο ανθρώπινη.

Κάθε χρόνο, την Κυριακή του Θωµά, οι Έλληνες του 
Πόντου, τιµούν τους νεκρούς τους καθώς αποτελεί για 
αυτούς  ηµέρα µνήµης των νεκρών. Το ταφικό έθιµο των 

Ποντίων έχει τις ρίζες του στους αρχαιοελληνικούς  χρόνους 
και συγκεκριµένα στα Αρχαία ταφικά έθιµα.

Για τους Πόντιους,  η µέρα αυτή συµβολίζει την Ανάσταση κι όχι 
το πένθος. Συµβολίζει την συνέχιση της ζωής µετά τον θάνατο  και 
ταυτόχρονα αποδίδει τιµή στην µνήµη των νεκρών προγόνων τους. 

Στην πόλη µας εδώ και πολλά χρόνια, την Κυριακή του Θωµά, 
συγγενείς και φίλοι των νεκρών, 
επισκέπτονται τα  νεκροταφεία. Τα 
µνήµατα πλένονται και αφού γίνουν τα 
τρισάγια από τον Ιερέα, κατόπιν στρώνεται  
γιορτινό τραπέζι, τσουγκρίζοντας πάνω 
από τον τάφο τα κόκκινα αυγά, 
προσφέροντας ποικιλία Ποντιακών 
εδεσµάτων και κερνώντας κρασί ή 
οποιοδήποτε άλλο ποτό… θα ήθελε ο 
εκλιπών!

Φίλοι και συγγενείς µιλούν για το 
νεκρό, φέρνοντας στο µυαλό τους όσα πέρασαν µαζί του και είναι 
σαν ο ίδιος να βρίσκεται ανάµεσα τους. Αν ο νεκρός αγαπούσε το 
τραγούδι, φίλοι του τραγουδούν πάνω από τον τάφο, µε τη 
συνοδεία της Ποντιακής λύρας...

Για τους Πόντιους  δεν είναι απλά ένα έθιµο, αλλά τρόπος 
ζωής! Είναι µια γλυκιά νοσταλγία για όσους έχουν φύγει από 
κοντά µας, αλλά πάντα θα είναι στην καρδιά και στη σκέψη µας.

Το συγκεκριµένο έθιµο σχετίζεται άµεσα και µε την κοινωνική 
µας υπόσταση διότι το να  σέβεσαι και να τιµάς τους νεκρούς είναι 
δείγµα πολιτισµού και όχι µόνο,  καθώς η αγάπη για τους 
ανθρώπους που χάσαµε είναι αστείρευτη και αλησµόνητη όπως 
και µνήµη τους. 

∆ηµήτρης  Νίκας
Πολιτικός Μηχανικός - Υποψήφιος ∆ηµ Σύµβουλος

Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη 
µε τη διατροφή. Ο άνθρωπος, καταβάλλει 
καθηµερινά µεγάλη προσπάθεια σε κάθε τοµέα 

της ζωής του. Το ίδιο πρέπει να κάνει και στο κοµµάτι 
που αφορά τη σωστή διατροφή του. 

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

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

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

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

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

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

Γιώργος Αµανατίδης
Εµπορία βιολογικών προϊόντων - Υποψήφιος ∆ηµ Σύµβουλος

∆είγµα αξιοπρέπειας, η κίνηση αλληλεγγύης 
Παναγιώτη Γρηγοριάδη και Σωτήρη Αλεπού 

Το να σέβεσαι και να τιµάς τους νεκρούς είναι δείγµα 
πολιτισµού, αλησµόνητης και αστείρευτης αγάπης

Με τη σωστή διατροφή εξασφαλίζουµε 
υγεία και ποιότητα ζωής
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62
ΧΡΟΝΙΑ

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 31 
Μαρτίου 2018 , µέσα στην κατάµεστη αίθουσα Εκ-
δηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών  η πρώτη πα-

ρουσίαση του έκτου κατά σειρά βιβλίου της συγγραφέως 
και ιδιοκτήτριας των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών 
«Τούντας»  καθώς και της Μαθητούπολης,  Μελίνας Τού-
ντα µε τον τίτλο «ΑΘΕΑΤΗ ΑΠΕΙΛΗ» που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις ΠΝΟΗ.

Η Πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ και του Συλλόγου Τριτέκνων κα 
Μαρία Ναυροζίδου µίλησε για τη συγγραφέα ως άνθρωπο , 
προσωπικότητα εκπαιδευτικό και δηµιουργό µυθιστορηµά-
των και τόνισε πως η κυρία Τούντα είναι η µόνη συντοπίτισ-
σά µου που έχει στο ενεργητικό της έξι λογοτεχνικά βιβλία. 
Έκπληξη της βραδιάς ήταν στη συνέχεια τα τραγούδια που 

ερµήνευσε η  κοµπανία Τεχν- Άσµατα σε στίχους της Μελί-
νας Τούντα και µουσική επένδυση του ραδιοφωνικού παρα-
γωγού και συνθέτη Μάνου Πιπεράκη.

Μεταξύ των οµιλητριών ήταν η κυρία Εύα Νάτση blogger 
του βιβλίου της παρέας που ανέλυσε στο κοινό το µυθιστό-
ρηµα εξάπτοντας στο κοινό την περιέργεια του για το περιε-
χόµενο αυτού του υπέροχου- όπως το χαρακτήρισε- βιβλίο 
που τα έχει όλα. Έρωτες, ίντριγκες , δολοπλοκίες και µυστή-
ριο  Όλα στη σωστή ποσότητα και δοσµένα µε σεβασµό και 
ποιότητα όπως είπε χαρακτηριστικά. 

Στη συνέχεια η κυρία Μαίρη Γκαζιάνη συγγραφέας στο 
ρόλο της δεύτερης ιδιότητάς της αυτής της δηµοσιογράφου  
« ανέκρινε» την κυρία Τούντα  κάνοντας το κοινό να ξεσπά-
ει κάθε τόσο σε δυνατά χειροκροτήµατα. Συντονίστρια της 

παρουσίασης ήταν η κυρία Κάκια Ξύδη συγγραφέας και εκ-
δότρια της Πνοής ενώ αποσπάσµατα του βιβλίου διάβασε µε 
γλαφυρό τρόπο η συγγραφέας κυρία Κατιάνα Στρατηγίου. Η 
κυρία Τούντα ευχαρίστησε τους παρευρισκόµενους που 
ανταποκρίνονται πρόθυµα σε κάθε κάλεσµά της και δήλω-
σε χαρακτηριστικά πως νιώθει ευτυχής που κέρδισε το στοί-
χηµα µε τον εαυτό της ένα χρόνο µετά την παρουσίαση του 
πέµπτου βιβλίου της µε τον τίτλο,  «Η αγάπη ∆ΕΝ πονάει», 
να ολοκληρώσει έγκαιρα το επόµενο πόνηµά της έτσι ώστε 
να ξαναβρεθεί ένα χρόνο αργότερα στον ίδιο χώρο µε συγ-
γενείς και φίλους.   Μετά την παρουσίαση ακολούθησε δεξί-
ωση στη διάρκεια της οποίας η κυρία Τούντα συνοµίλησε µε 
τους αναγνώστες της και υπέγραψε τα βιβλία της τα οποία φέ-
ρουν όλα ως γνήσια αντίγραφα την υπογραφή της.

Πλήθος κόσµου στην παρουσίαση
του βιβλίου «Αθέατη Απειλή»
της Μελίνας Τούντα 
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Με τη 
συµµε-
τ ο χ ή 

πλήθους λα-
ού, Βουλευ-
τών και ∆ηµο-
τικών αρχό-
ντων τελέστη-
κε η λιτάνευση 
της ιεράς εικό-
νος της Ζωο-
δόχου Πηγής, 
στη  µεγάλη 
πανήγυρη των Αχαρνών. Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε 
ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας. Τη λιτάνευση συνό-
δευσε η φιλαρµονική του Λιµενικού Σώµατος, η φι-
λαρµονική του ∆ήµου Αχαρνών και νέοι τοπικών πο-
λιτιστικών συλλόγων.

Τιµητική 
Βράβευ-
ση του 

Αρχιµουσικού 
της Φιλαρµονι-
κ ή ς  Ο ρ χ ή -
στρας του ∆ή-
µου Αχαρνών 
κ .  Α ν τ ώ ν η 
Αµπαρτζάκη 
από τον ∆ή-
µαρχο Αχαρ-
νών Γιάννης 
Κασσαβός και 
την Πρόεδρο της ∆ΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου. Ο κ. 
Αντώνης Αµπαρτζάκης πρόσφατα αποσύρθηκε από 
την ενεργό δράση αλλά όχι και από την διαρκή Πολι-
τιστική προσφορά στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Την  Κυ-
ριακή του 
Θωµά δι-

ατηρούν και 
αναβιώνουν το 
ταφικό έθιµο 
που έφεραν µα-
ζί τους από τον 
ιστορικό Πόντο 
«Οι Έλληνες 
Του Πόντου». 
Εκεί ο κάθε ένας πηγαίνει στον οικογενειακό τάφο. Οι νοι-
κοκυρές στρώνουν τραπεζοµάντιλα στα οποία ακουµπούν 
τσουρέκια κόκκινα αυγά µεζέδες και κρασί και όλοι µαζί πε-
ριµένουν τον ιερέα να τέλεση τρισάγιο στην µνήµη τους!

Με ευλά-
βεια, κα-
τ ά ν υ ξ η 

και µεγάλη συµ-
µετοχή κόσµου, 
τελέστηκε από 
τον πανοσιολο-
γιότατο Αρχι-
µανδρίτη π. Τίτο 
Χρήστου και τον 
πρεσβύτερο Βα-
σίλειο Πλιάτσικα, ο εσπερινός του Αγίου Λεωνιδίου επισκό-
που Αθηνών.!!!!!, το απόγευµα του Σαββάτου 14 Απριλί-
ου 2018, στο οµώνυµο εκκλησάκι της  Λεωφ. ∆εκελείας 
στις Αχαρνές.

Με  επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για το Πανηγύρι της 
Ζωοδόχου Πηγής στον ∆ήµο Αχαρνών την Παρασκευή 13 Απρι-
λίου 2018. Τόσο οι θρησκευτικές  εκδηλώσεις για τον Εορτασµό 

της Ζωοδόχου Πηγής, όσο και οι εκδηλώσεις του 3ηµέρου πανηγυριού 
στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών, ξεχώρισαν  για την άρτια οργάνωση και 
τη λαµπρότητά  τους, και προσέλκυσαν πλήθος κόσµου. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός στο µήνυµα του στην κεντρι-
κή Πλατεία Αχαρνών, ευχαρίστησε τους κατοίκους και επισκέπτες του ∆ήµου 
Αχαρνών που τίµησαν µε την παρουσία τους την κορυφαία Θρησκευτική και 
Πολιτιστική γιορτή του ∆ήµου Αχαρνών, καθώς και τους εργαζόµενους του 
∆ήµου Αχαρνών και των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων, τους καλλιτέχνες και τους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους που συµµετείχαν.

Οι τριήµερες εκδηλώσεις για το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στον ∆ή-
µο Αχαρνών ξεκίνησαν την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 µε τους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους: Αγίου Κωνσταντίνου Άνω Αχαρνών, Πελοποννησίων Αχαρνών 
και το Τµήµα Παραδοσιακών χορών ∆Η.Κ.Ε.Α. να σέρνουν πρώτοι τον χορό 
για το φετινό πανηγύρι. 

Ακολούθησε η τιµητική Βράβευση του πρώην Αρχιµουσικού της Φιλαρ-
µονικής Ορχήστρας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Αντώνη Αµπαρτζάκη από τον ∆ή-
µαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό και την Πρόεδρο της ∆ΗΚΕΑ Μαρία Ναυρο-
ζίδου. Ο κ. Αντώνης Αµπαρτζάκης πρόσφατα αποσύρθηκε από την ενεργό 
δράση αλλά όχι και από την διαρκή Πολιτιστική προσφορά στον ∆ήµο Αχαρ-
νών.

Η βραδιά «έκλεισε» µε συναυλία από την Ορχήστρα της ∆Η.Κ.Ε.Α. και τη 

συµµετοχή της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου Αχαρνών σε τραγούδια 
που ερµήνευσαν υπέροχα οι: Μαρίνα Μανωλάκου, Μελίνα Τσάτσα και ο Νί-
κος Μπουρνέλης. 

Η δεύτερη ηµέρα του Πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής, την Πέµπτη 12 
Απριλίου 2018, ξεκίνησε µετά  τον Αρχιερατικό Εσπερινό  στον Καθεδρικό Ιε-
ρό Ναό Αγίου Βλασίου Αχαρνών, µε το πρόγραµµα των εκδηλώσεων του Πα-
νηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής µε παραδοσιακούς χορούς από τους Πολιτι-
στικούς  Συλλόγους του ∆ήµου Αχαρνών: Σύλλογος Κρητών Αχαρνών, Σύλ-
λογος Παραδοσικακή Αναβίωση – Αχαρναϊκή Κληρονοµιά, Εύξεινος Λέσχη 
Αχαρνών και Αττικής «ο Καπετάν Ευκλείδης» και Λαογραφικός Χορευτικός 
Σύλλογος «ο Κόκκινος Μύλος».

Ακολούθησε  συναυλία µε τους  ∆ηµήτρη Γιώτη  και τον  Γιώργο Τσαλίκη
Ανήµερα της Ζωοδόχου Πηγής την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018, οι εκ-

δηλώσεις ξεκίνησαν µε τις  βραβεύσεις της Ερµιόνης Σµύρνη και του Ανδρέα 
Σκουδριανό, οι οποίοι διακρίθηκαν στον  ∆ιαγωνισµό Έκθεσης για το Αρχαίο 
Θέατρο Αχαρνών, που διοργάνωσε ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε το 
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ.

Στη συνέχεια τον χορό έσυραν: το Λύκειο Ελληνίδων παράρτηµα Αχαρ-
νών, ο Σύλλογος Θεσσαλών, ο Σύλλογος Ηπειρωτών και ο Σύλλογος Γυναι-
κών Θρακοµακεδόνων, αποσπώντας ενθουσιώδη χειροκροτήµατα για την άρ-
τια παρουσία τους. 

Το φετινό Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής ολοκληρώθηκε µε µεγάλη λα-
ϊκή συναυλία µε  τον Λευτέρη Πανταζή, ο οποίος  χάρισε µοναδικές στιγµές κε-
φιού και διασκέδασης.

Με µεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η λαµπροφόρος 
ηµέρα της Αναστάσεως του Κυρίου ηµών Ιησού 
Χριστού σε  όλυς τους Ιερούς Ναούς   του ∆ήµου 

Αχαρνών. Αθρόα ήταν και εφέτος η προσέλευση των πι-
στών κάθε ηλικίας, µικρών και µεγάλων, οι οποίοι προ-
σήλθαν για να παρακολουθήσουν την Τελετή της Ανα-
στάσεως και την Αναστάσιµη Θεία Λειτουργία, κρατώ-

ντας λαµπάδες αναµµένες µε το ανέσπερο Φως και ακού-
γοντας το χαρµόσυνο παιάνα της Αναστάσεως ο οποίος 
παράλληλα αποτελεί και το συγκλονιστικό µήνυµα της 
θριαµβευτικής νίκης του Κυρίου της ζωής επί του θανά-
του, το «Χριστός Ανέστη». Αντιπροσωπευτικές φωτό 
από τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου και τον Ι.Ν. 
Αγίου ∆ηµητρίου ( Λεωφ. ∆ηµοκρατίας)

Αναστάσεως  ηµέρα  και λαµπρυνθώµεν  λαοί...
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Με µεγάλη χαρά και υπερηφάνεια η Ι.Λ.Ε.Α. ενσωµάτωσε στις συλλογές της 
ένα νέο έκθεµα, δωρεά του συντοπίτη µας, ζωγράφου και δάσκαλου Σπυρί-
δωνα Παπανίκα - ∆αµάσκου. Πρόκειται για έναν ζωγραφικό πίνακα διαστάσε-

ων 1,40 Χ 1,80 µέτρων, ακρυλικό σε ξύλο, µε τίτλο «Ανάσταση στον Αττικό Ουρα-
νό». Τα αποκαλυπτήρια του πίνακα έγιναν από τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Ιλί-
ου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα και τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Κασ-
σαβό την Πέµπτη 29 Μαρτίου 2018 και ο πίνακας πλέον κοσµεί τις συλλογές του 
Μουσείου σε περίοπτη θέση στην αίθουσα των εκκλησιαστικών κειµηλίων. 

Η Βυζαντινή Χορωδία της Κέρκυ-
ρας απέδωσε ύµνους της Μεγάλης 
Εβδοµάδας στον Ιερό Ναό Κοιµή-

σεως Θεοτόκου Αχαρνών, την Παρα-
σκευή 30 Μαρτίου 2018
Τη συναυλία παρακολούθησε ο Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο 
οποίος αφού συνεχάρη τον χοράρχη και 
τους χορωδούς, µίλησε για την αγάπη την 
οποία τρέφει για το νησί της Κέρκυρας και 
τις αναµνήσεις που έχει από τη µοναχική 
κουρά του στην Ι. Μ. Παντοκράτορος Σω-
τήρος Αγρού Κέρκυρας. Ακολούθησαν ανταλλαγές αναµνηστικών δώρων. Το Εκ-
κλησιαστικό Συµβούλιο και ο πρόεδρός του Αρχιµ. Θεολόγος Σκορδίλης παρέθε-
σαν δείπνο ευχαριστίας και φιλοξενίας στα µέλη της χορωδίας.

∆υο σηµαντικές Εκθέσεις που 
αναµφίβολα έδωσαν το στίγµα της 
παράδοσης της ιστορίας και του 

πολιτισµού που είναι συνυφασµένα µε 
την Πανήγυρη της Ζωοδόχου Πηγής στις 
Αχαρνές εγκαινιάστηκαν ανήµερα του 
εορτασµού της, το µεσηµέρι της Παρα-
σκευής 13 Απριλίου, παρουσία του ∆η-
µάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού και 
του Σεβασµιώτατου Μητροπολίτη Ιλίου 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηνα-
γόρα. 
Η πρώτη Έκθεση που έχει στηθεί στο Ιστο-
ρικό και Λαογραφικό Μουσείο των Αχαρ-
νών είναι αφιερωµένη στο Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής µε πλούσιο φωτογραφι-
κό υλικό από το Αρχείο του συντοπίτη µας κ. Αθανασίου Κατάρα. 
Η δεύτερη φιλοξενείται στη στέγη της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς» 
και είναι αφιερωµένη στα Πανηγύρια των ξωκκλησιών των Αχαρνών.

Ξεκίνησε  το 3ο 
Φεστιβάλ Αρ-
χαίου Θεάτρου 

στον ∆ήµο Αχαρνών, 
µε  τα σχολεία που 
συµµετείχαν στην τε-
λετή έναρξης  την Τε-
τάρτη 18 Απριλίου 
2018. Οι παραστάσεις 
των σχολείων για το 
3ο  Μαθητικό Φεστι-
βάλ Αρχαίου Θεά-
τρου, πραγµατοποι-
ούνται καθηµερινά 
(εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής) µέχρι τις 27 
Απριλίου 2018 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων 
του ∆ήµου Αχαρνών 
τις ώρες που αναφέ-
ρονται στο πρόγραµ-
µα που έχει διανεµη-
θεί και έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου Αχαρνών 
(www.acharnes.gr). 
Η τελετή  έναρξης του 
3ου Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου ξεκίνησε µε τραγούδια του Μά-
νου Χατζιδάκι, από το Μουσικό Σχήµα του ∆ηµοτικού Ωδείου Αχαρνών. 
Στη συνέχεια η 20µελής Χορωδία του Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας Αχαρ-
νών µαζί µε την Μαντολινάτα του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
Η πρώτη µέρα του 3ου Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου «έκλει-
σε» µε ένα απόσπασµα  από τις Τρωάδες του Ευριπίδη, από το 1ο Γυµνά-
σιο Αχαρνών. 

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

ΠΕΜΠΤΗ 26/04 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΝΟΣ 

-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ Αναχώρηση στις 16:00 µ.µ.                 
Εισιτήριο  8 €

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΑΤΤΙΚ» 

 µε τη Ζωζώ Σαµπουτζάκη.
Αναχώρηση 18.00 µ.µ.

Εισιτήριο 20 €

5-6 ΜΑΙΟΥ 
2/ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 

(Περιλαµβάνεται µεταφορά,
µια διανυκτέρευση, ηµιδιατροφή)

Εισιτήριο 65 €

25-28 ΜΑΙΟΥ 
4/ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΠΑΤΜΟΣ
          (∆ευτέρα Αγ. Πνεύµατος).                                             

Εισιτήριο 220 €

2-3 Ιουνίου
2/ ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΗΝΟΣ

Εισιτήριο 80 €

ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ.: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 20/05, 

10/06,01/07,16/09
(ΠΑΝΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ)

ΜΑΙΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ,
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

     Συχνές αναχωρήσεις για
τα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ Αριδαίας 
          (Ζεστά Ιαµατικά µπάνια)

νια 5  ή 6 νύχτες.
          Περιλαµβάνονται µεταφορά,
διανυκτερεύσεις,  ηµιδιατροφή.                                                   

Εισιτήριο 200 -230 €

ΑΠΡΙΛΗΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»

Με µειωµένη τιµή η φετινή 
ετήσια συνδροµή στο Σύλλογο

Με αφορµή την επέτειο των 10 χρόνων πορείας και δράσης του Συλλόγου Τρι-
τέκνων Ανατολικής Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά», η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ των µε-
λών µας για τη φετινή χρονιά θα βρίσκεται στη συµβολική τιµή των 5 ΕΥΡΩ είτε 
για ανανέωση είτε για νέα εγγραφή.
Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν πρέπει να έχουν µαζί τους πιστοποιητικό οι-
κογενειακής κατάστασης και φωτογραφίες των µελών της οικογένειας.
Οι εγγραφές γίνονται κάθε ∆ευτέρα 18.00-19.00, Τετάρτη 09.30-11:30  και κάθε 
Πέµπτη 18:00-19:00 στα γραφεία του συλλόγου.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

µας  Συζύγου, Πατέρα, Παππού  και  Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆Ε∆Ε (ΡΙΖΩΝΗΣ)
Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν Στέφανο 

στη σορό του.

Η  οικογένεια του

Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  29  Απριλίου 2018 και ώρα 09.30 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυα-

γαπηµένου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού  και  Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆Ε∆Ε (ΡΙΖΩΝΗΣ)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Βασιλική 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Γιώργος  και  Χριστίνα ∆έδε,  Ελευθερία ∆έδε
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ∆ηµήτρης, Γεωργία, Έλλη, Εβίτα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί  συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ

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

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας 

ΙΣΙ∆ΩΡΑΣ  ΜΑΡΙΝΗ 
Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν Στέφανο στη σο-

ρό της.

Η  οικογένεια της

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  29  Απριλίου 2018 και ώρα 09.30 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΌΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου- Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

της πολυαγαπηµένης µας Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΙΣΙ∆ΩΡΑΣ  ΜΑΡΙΝΗ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Ιωάννης

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Κωνσταντίνος  και  Μαρία Μαρίνη,  
Μαρία και  Φώτης Σουρλατζής, Σταύρος  και  Μαρία Μαρίνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αναστασία, Ισιδώρα, Γιάννης, Γιάννης
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΓΚΙΚΑ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   6  Μαΐου 2018 και ώρα 09.30 π.µ., 

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – 
Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  της πολυαγαπηµένης 

µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΕΛΕΝΗΣ  ΑΛΕΞ.   ∆ΙΑΜΑΝΤΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μιχάλης  και  Νίκη, Χριστόφορος και  Αντιγόνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ελένη, Αλέξανδρος, Αθηνά
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : ∆ηµήτριος  Φίλης, Ελένη χήρα Χρ. Φίλη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ  ΙΝ VIVO

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ   06   Μαΐου 2018 και ώρα 09.30 π.µ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον   Ιερό   Ναό Αγ. Πέτρου,  Αχαρ-
νές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 

Συζύγου Πατέρα Παππού Αδελφού και  Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΤΟΝΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Θάλεια

ΤΑ ΠΑΙΑΙΑ ΤΟΥ : Περικλής, Σωτήρης, Ουρανία  και  Παντελής 
Στριµένος, Παναγιώτης,  Ελένη  Ντόνα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην Αίθουσα του Ιερού Ναού.

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε   την   ΚΥΡΙΑΚΗ  06  Μαΐου  2018 και ώρα  09.30  π.µ.  
ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, τον  Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - 
Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 

Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΙΩΑΝΝΑΣ  ΕΥΑΓ.   ΜΙΧΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  Ευάγγελος

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :   Λίλα και Παναγιώτης Ζέρβας
Η ΕΓΓΟΝΗ :  Ιωάννα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  :  Αγγελική χήρα Ηλία Μαρίνη,
Μαρία χήρα Γεωργίου Μαρίνη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η   οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο  του  «ΓΚΙΚΑ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  22  Απριλίου 2018 και ώρα 09.30 π.µ. 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίων Ταξιαρχών – 
περιοχή Χαραυγή  – Αχαρνές,  για την ανάπαυση της ψυχής της 

πολυαγαπηµένης µας  Μητέρας, Γιαγιάς και  Αδελφής.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ  Χήρας  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΟΥΚΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αναστασία, Σταµατία, Φίλιππος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αθανασία, Χριστίνα , Γιώργος

Ο Α∆ΕΛΦΟΣ : Ιωάννης
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί  συλλυπητήρια στο Ναό 
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ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΙΤΜΑΛΙ∆ΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και  της  

ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ    το γένος   
ΠΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ   που 

γεννήθηκε  στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ   και 
κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – 

ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ  
ΕΛΙΣΑΒΕΤ    του   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   

και  της   ΜΑΡΙΑΣ  το γένος   
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ   που  

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

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
του  ΙΩΑΝΝΗ  και  της  ΦΛΩΡΑΣ  

το γένος    ΣΑΒΑΣΤΗ  που 
γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και 

κατοικεί  στους ΑΓΙΟΥΣ  
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   

ΚΟΚΚΟΝΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ – 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ   του  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   

και της ΣΤΑΜΑΤΑΣ  το γένος  
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ  που γεννήθηκε 

στην ΑΘΗΝΑ  και  κατοικεί στους  
ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ  - 

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

ΓΑΜΟΣ
 Ο  ΜΠΟΥΡΑΣ  ΟΘΩΝΑΣ    του  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  και  της  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ    
το γένος   ΚΑΤΡΑΚΑΣΗ  που 

γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ   και 
κατοικεί  στο ΑΙΓΑΛΕΩ   – ΑΤΤΙΚΗΣ  

και   η  ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΦΑΝΗ  του   
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και  της   ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ   το 

γένος   ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗ    που  
γεννήθηκε  στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  

και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  έλθουν σε 

γάµο που θα γίνει στο παρεκκλήσιο 
Παναγίας  Χελιδονούς, του Ι. Ν. 

Αγίας Τριάδος Κηφισιάς  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΜΑΣΤΟΡΑΚΑΚΗΣ   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ  και  της  ΕΛΕΝΗΣ    
το γένος   ΣΤΟΚΑ   που 

γεννήθηκε  στην  ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί  στα  ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ  – 

ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   ΣΕΡΕΠΑ  
ΜΑΡΙΑ    του  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ    

και  της  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  το 
γένος   ΜΑΡΙΝΗ  που  

γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί στα  ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ  - 

ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να  έλθουν 
σε γάµο που θα γίνει στην 
ΧΑΣΙΑ (ΦΥΛΗ) - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΟΡΩΝΙ∆ΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   
του  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ  και  της  

ΜΑΡΙΑΣ   το γένος   ΜΑΥΡΙ∆Η   
που γεννήθηκε  στη ΝΙΚΑΙΑ  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί  στον 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και   
η   ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  

ΚΥΡΙΑΚΗ    του   ΜΙΛΤΙΑ∆Η  
και  της  ΑΡΤΕΜΙΣ   το γένος   

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η  που  γεννήθηκε  
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις 

ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται 
να  έλθουν σε γάµο που θα 

γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

13674

ΓΑΜΟΣ
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, το γένος 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που γεννήθηκε 
στο ΊΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ και η 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΣΤΡΟΥΜΑ  του 
ΑΝΤΡΕΑ και της ΈΦΗΣ, το γένος 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, που 
γεννήθηκε στη ΛΑΜΙΑ και  

κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  
ΑΤΤΙΚΗΣ , θα έλθουν σε γάµο 

που θα γίνει στους 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ - 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ .
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Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

22/4/2018   ΚΥΡΙΑΚΗ l ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   
Ελ. Βενι ζέλου 59. ΤΗΛ. 210/2448143
23/4/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ  Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 274. ΤΗΛ. 
210/2310318
24/4/2018   ΤΡΙΤΗ l ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ  
Αριστοτέλους 132 ΤΗΛ. 210/2462255
25/4/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Κ.  (κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 
210/2316673
26/4/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ  Λε-
ωφ. Καραµανλή 38-40. ΤΗΛ. 210/2446460
27/4/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟ-
ΝΥΣΗΣ  Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 210/2477442
28/4/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ   
Πάρνηθος 118. ΤΗΛ. 210/2403004
29/4/2018   ΚΥΡΙΑΚΗ l ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ∆ΟΚΙΑ 
Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210/2476440
30/4/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ   Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος.  
ΤΗΛ.210/2316737
1/5/2018  ΤΡΙΤΗ l ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ  Αγ. 
Τριάδος 1. ΤΗΛ. 210/2440487
2/5/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   
Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050
3/5/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆Ο-
ΣΗΣ  Ηρώων Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 
210/2477711
4/5/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 
ΡΟΥΣΛΑΝ   Αγίου ∆ιονυσίου 82. ΤΗΛ. 
210/2444771
5/5/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ  Λ.Θρακ/δόνων 117. 
ΤΗΛ.210/2430204
6/5/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ  Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ.210/2316792

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

22/04/2018 ΕΩΣ 06/05/2018

 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

ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
& ΛΑΠΑΡΟΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝ∆ΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Dr Αχιλλέας Πλουµίδης

MD. BSc. MSc.   PhD. FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ιστόµου 5-7 . Μαρούσι • Τ.Κ. 15125
• Τηλ. 210 6157015 • Kιν. Γραµµετείας:  6977 404050

Α.  Μεταξά  33, Γλυφάδα. Τ.Κ. 16674
Τηλ. 210 8985140 • Φαξ :210 8985141• Προσωπικό  κιν. : 6944 298138
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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

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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