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Την ερχόµενη βδοµάδα αναµένει η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) 
την κατάθεση στη Βουλή από το υπουργείο Εσωτερικών, του νοµοσχεδίου µε 
τις αλλαγές στο σηµερινό θεσµικό πλαίσιο και τη θέσπιση της απλής αναλογι-
κής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Τα επιτελεία κοµµάτων και παρατάξεων µετρούν αντίστροφα το χρόνο ενώ κα-
θηµερινά, σε όλους τους δήµους, πληθαίνουν οι πληροφορίες για δηµιουρ-
γία νέων παρατάξεων, καθώς είναι κοινό µυστικό ότι η απλή αναλογική θα 
ανοίξει την όρεξη σε πολλούς φερέλπιδες  δηµάρχους – και όχι πάντα µε τρό-
πο που να ακουµπά στο συµφέρον των πολιτών. Στο ∆ήµο  Αχαρνών και Φυ-
λής  οι ήδη υπάρχουσες παρατάξεις τηρούν στάση αναµονής ενώ τα σενάρια 
για την επόµενη µέρα από την καθιέρωση της απλής αναλογικής δίνουν και 
παίρνουν. 
Το σχέδιο νόµου διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Μέρη, στο πρώτο µέρος διατυ-
πώνεται πρόταση κατηγοριοποίησης των ∆ήµων µε βάση τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά τους, διατάξεις σχετικές µε τα όργανα διοίκησης της πρωτοβάθµιας 
αυτοδιοίκησης, καθώς και το νέο εκλογικό σύστηµα για την ανάδειξη των δη-
µοτικών και περιφερειακών αρχών.
Εισάγονται ρυθµίσεις για την ενίσχυση της Αναπτυξιακής ∆ράσης, τον Επιχει-
ρησιακό προγραµµατισµό και την οικονοµική ανάπτυξη των ΟΤΑ, ενώ προ-
βλέπεται η συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Υλοποίησης Χωρικού 
και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου

Ίσως, µάλιστα, να άξιζε να το επιχειρήσουµε αυ-
τό µια µέρα για τον πολύ απλό λόγο ότι η ανα-
γνώριση της διαφορετικότητας των αντιλήψεων 
αποτελεί µια πολύ καλή αρχή για την επιδιωκό-
µενη διασφάλιση της τοπικής ενότητας!
Εκεί, πάντως που δεν νοµίζω ότι χωράει πολλή 
διαφορετικότητα αντιλήψεων είναι στην αποδο-
χή πως οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι αποτελούν την 
κυρίαρχη έκφραση λαϊκής εκπροσώπησης. 
Πέρα από µια εκδήλωση δηµοκρατικής αντίληψης στη διαχείριση 
της εξουσίας, η αναγνώριση της ανάγκης στήριξης των δηµοτικών 
παρατάξεων  που εκπροσωπούνται σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
αποτελεί έµπρακτη αναβάθµιση της λειτουργίας του ίδιου του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου.

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

«Το ΚΑΠΟΤΑ θα κλείσει». 
Αυτό τόνισε κατηγορη-
µατικά , ο υπουργός Με-

ταφορών – Υποδοµών Χ. Σπίρτζης 
σε οµιλία του  την Κυριακή 22 Απρι-
λίου 2018, στο ∆ήµο Αχαρνών το-
νίζοντας ότι η «καταπληκτική συνοι-
κία των ονείρων» θα σταµατήσει να 
φιλοξενεί κοντέινερ.

Να θυµίσουµε  ότι το στρατόπεδο 
ΚΑΠΟΤΑ είχε χρησιµοποιηθεί το 1999 
για προσωρινή κατοικία ανθρώπων 
που τα σπίτια τους καταστράφηκαν 
από το σεισµό µε επίκεντρο την Πάρνηθα, ωστόσο ακόµα και σήµερα τα 
κοντέινερ  δεν έχουν αποµακρυνθεί ενώ ακµάζει η διαφθορά και η διακί-
νηση ναρκωτικών. Όπως αποκάλυψε ο κ. Σπίρτζης τόσο το υπουργείο Υπο-
δοµών όσο και τα συναρµόδια υπουργεία έχουν αποστείλει επιστολές στο 
∆ήµο Αχαρνών για τις επόµενες κινήσεις της κυβέρνησης ζητώντας τα στοι-
χεία των κατοίκων που ζουν εκεί.

Μάλιστα διευκρίνισε ότι θα υπάρξει µέριµνα της πολιτείας προκειµέ-
νου άνεργοι, άποροι αλλά και ανάπηροι που διαµένουν ακόµα εκεί να υπο-
δείξουν οικόπεδο που θα µεταφέρουν το κοντέινερ. «Ακόµα και αυτοί που 
δεν µπορούν να υποδείξουν οικόπεδο θα ους βρει η πολιτεία».«Αυτό θα 
γίνει µέσω απογραφής που θα πραγµατοποιηθεί» είπε ενώ ανέφερε ότι άλ-
λο είναι οι φτωχοί, άποροι και ανάπηροι και άλλο αυτοί που για χρόνια χρη-
σιµοποιούν το χώρο ως ορµητήριο παραβατικότητας». «Όποιοι σαµποτά-

ρουν αυτή την κίνηση θα βρουν την 
πολιτεία απέναντί τους» είπε µε νόη-
µα ο κ. Σπίρτζης.

Μάλιστα ο κ. Υπουργός,  δήλω-
σε απόλυτα αποφασισµένος να γίνει 
πολύ σύντοµα η όλη επιχείρηση. 
Απαντώντας σε ερώτηση κατοίκων 
για το χρονοδιάγραµµα της αποµά-
κρυνσης των κοντέινερ ο κ. Σπίρτζης 
προειδοποίησε ότι αν σε µία εβδοµά-
δα ο ∆ήµος δεν αποστείλει τα στοιχεία 
η Πολιτεία θα προχωρήσει µόνη της. 
Να σηµειώσουµε πως η επίσκεψη του 

κ. Σπίρτζη, στις Αχαρνές, είχε ως κύριο θέµα τις εξαγγελίες του για τα παρά-
πλευρα διόδια και την εξαίρεση των κατοίκων Αχαρνών, αρκεί να  συµµε-
τάσχουν στην ηλεκτρονονική καταγραφή των στοιχείων και των αυτοκινή-
των τους ώστε να περνούν ελεύθερα όταν θα τεθεί σε λειτουργία το νέο σύ-
στηµα του ηλεκτρονικού διοδίου.

∆εσµεύτηκε επίσης στους κατοίκους της περιοχής ότι θα συµβάλει να 
χτυπηθεί η διακίνηση των ναρκωτικών µέσα από τις αστικές συγκοινωνίες, 
θέµα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τις Αχαρνές, αλλά και να επιλυθούν 
διάφορα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία του προαστιακού. 

Τέλος να σηµειώσουµε πως ο κ. Σπίρτζης, εξήγγειλε  και άλλα  δύο   
σηµαντικά έργα για τον ∆ήµο Αχαρνών.  Το ξεκίνηµα  των  αντιπληµµυρι-
κών  έργων και την  υπογειοποίηση των   γραµµών του  Ο.Σ.Ε., όπου διχο-
τοµούν  το κέντρο των Αχαρνών. 

ΣΕΛ. 3

Θεόφιλος  Αφουξενίδης: 
Άξονες προτάσεων για την 
αναβάθµιση του ∆ηµ. Συµβουλίου

Στην Βουλή την επόµενη 
εβδοµάδα η απλή αναλογική

«Όσοι  θα είναι αντίθετοι  θα  βρουν την πολιτεία απέναντι τους!!!» 

 ΣΑΦΕΙΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ …«ΑΠΕΙΛΙΤΙΚΟΣ» Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  Κ.  ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΚΑΠΟΤΑ, ΤΕΛΟΣ !!!

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 7

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Η πυρασφάλεια είναι πρώτα ευθύνη 
του ∆ήµου και µετά των δηµοτών!

Σωτήρης  Αλεππούς 
Η µείωση  των φορολογικών

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Έχουν περάσει δυόµιση χιλιάδες χρόνια από την εφαρµογή της δηµοκρα-
τίας σαν σύστηµα κυβέρνησης και ακόµη ψάχνουµε εάν το συλλογικό όφε-

λος ενός έθνους, ενός λαού, είναι συµφερότερο από το ατοµικό όφελος. Η φανα-
τίλα είναι κακιά αρρώστια και είναι διαχρονική.

Στον κοινοβουλευτισµό, η ρητορεία είναι η τέχνη της πειθούς και της 
δηµιουργίας εντυπώσεων . ∆εδοµένου όµως ότι εκ του αποτελέσµα-

τος κρίνουµε την πράξη, τότε η ρητορεία, µπορεί να είναι λάθος αντίληψη, ή 
φενάκη, δηλαδή απάτη. Η σωστή αντίληψη από την απάτη είναι δύσκολα δι-
ακριτή διότι χρειάζεται εµπειρία και έντιµη πρόθεση. Όλοι είµαστε έξυπνοι µέ-
χρι αποδείξεως του εναντίον.

∆ιαπιστώνουµε ότι πολλοί Έλληνες πολιτικοί, στην προσπάθεια τους να 
κερδίσουν ψήφους για να αναρριχηθούν στην εξουσία, αποκαλούν τα ναρ-

κωτικά, τα αφροδίσια νοσήµατα, το αλκοόλ, τις απάτες, 
ανθρώπινα δικαιώµατα και νοµοθετούν γι’ αυτά. Όλα αυ-
τά συν την συγχώρεση φονιάδων, την αυτοαποκαλούν 
προοδευτική κίνηση. Το να πεθαίνουµε πρόωρα λόγω 
εξάρτησης από δηλητήρια, είτε από αγνωσία, είτε από 
υπέρβαση της προσωπικής µας ελευθερίας, δεν είναι 
πρόοδος, αλλά εκφυλισµός του ανθρώπινου είδους. Και 
σε αυτό κάθε λογικός άνθρωπος είναι αντίθετος.
Οι σηµερινοί κυβερνήτες µας, δεν άκουσαν ποτέ στην 

ζωή τους τον Ελληνικό µύθο του βοσκού µε τα 
πρόβατα, που φώναζε την βοήθεια των συγ-

χωριανών του, για να σπάει πλάκα. Μέχρι που ο λύκος έπνιξε το κοπάδι του. 
Εξακολουθούν να λένε ψέµατα. Είναι σύνδροµο του τοξικοµανή. Θέλω να 
λυτρωθώ αλλά δεν µπορώ.  Η εξουσία είναι ηδονή και είναι δυνατότερη από 
τις δυνάµεις µας.

Τα λευκά κολάρα (τύπου Μαρινόπουλου), χρησιµοποιούν τις λαµπρές νο-
µικές και οικονοµικές σπουδές τους, για να κλέβουν νοµότυπα τον κόπο 

των απλών εργαζοµένων πολιτών. Και αυτό δηµιουργεί το αίσθηµα της κατάφο-
ρης αδικίας, εγείρει το µίσος και καταλήγει σε φασισµό εκατέρωθεν. Όταν ο λαός 
πεινάει, θα φάει τους εξουσιαστές του, διότι πρέπει να επιβιώσει.

Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ κάνει γιορτή µε στόχο την ελεύθερη χρήση του 
χασίς ή µαριχουάνας, ή µαστούρας, ή µπάφας. Αυτό δηλαδή τους δι-

δάσκουν οι κοµµατικοί ινστρούχτορες, λέγοντας ότι είναι προοδευτικοί και 
όχι συντηρητικοί. Όµως  βιολογικά ένας γέρος πόσο µπορεί να αντέξει µε ένα 
όπλο µια άµυνα. Άλλο τόσο ένας µαστουρωµένος νεαρός πολεµιστής πόσο 
θα αντέξει να σηκώσει ένα όπλο. Βρε ξου σαπάκια κοπρίτες. Οι δηµοκρατικές 
ελευθερίες έχουν όρια και τίµηµα. 

Όταν δεν έχεις την βιολογική ιδιότητα να είσαι ευφυέστερος του συνανθρώ-
που σου, τότε το γυρίζεις στην απάτη. Η απάτη είναι παραδοχή της κατωτερό-

τητας και δείγµα του προσωπικού  εγωισµού µας. Εµείς οι Έλληνες, ενώ είµαστε εγκε-
φαλικοί τύποι, δεν ανεχόµαστε την πνευµατική υπεροχή του συνανθρώπου µας  και 
το γυρίζουµε στην απάτη. 

Όπως έλεγαν οι Έλληνες παππούδες µας, εάν δεν γνωρίσεις το παρελθόν, 
δεν µπορείς να προβλέψεις το µέλλον. Όταν οι λαοί της Ασίας και της Αφρι-

κής, η ροή  όλων αυτών των δύστυχων ανθρώπων, δεν 
µπορεί να γίνει διαχειρίσηµη  από τα Ευρωπαϊκά κράτη. 
Και βέβαια γεννούν την άµυνα των Ευρωπαϊκών λαών, 
ενάντια στην αλλοίωση της Εθνικής φυλής τους. Η Ευρώ-
πη είναι αναγκασµένη να υπερασπιστεί την Εθνότητα της. 

Η λαϊκή παροιµία λέγει: «Όταν κυνηγάς πολλούς 
λαγούς, δεν πιάνεις ούτε ένα». Η Τουρκία κυνηγά-

ει λαγούς στα Ανατολικά,  στα ∆υτικά, στα Νότια. Τελικά θα 
µείνει µε το αγγούρι στο χέρι.

Βρε φιλάρα, έφυγε ο Μήτσος, ο Ταδόπουλος, ο 
συναγωνιστής; ∆υστυχώς, ναι. Από τι έφυγε, 

από ΚΚΕ; ∆ηλαδή καρδιά, καρκίνο, εγκεφαλικό; Όχι από ίνωµα στο κεφάλι. Έφα-
γε ένα χτύπηµα  από κλοµπ µπάτσου στο κεφάλι και κατέληξε. Τώρα τι να σου 
πω ! Όταν κάνεις εβδοµήντα χρόνια το ίδιο πείραµα, περιµένοντας άλλο αποτέ-
λεσµα,  σηµαίνει ότι  έχεις πρόβληµα στον εγκέφαλο.  Αλλιώς στοχεύεις σε βου-
λευτική σύνταξη που είναι µπόλικη στα χρόνια της ανηµποριάς.

Είναι σωστό στην διατροφή µας να αποφεύγουµε. Τα ζωικά λίπη, το αλάτι, την 
ζάχαρη και την γλουτένη των ζυµαρικών, του ρυζιού, του καλαµποκιού, της 

πατάτας και βεβαίως το αλκοόλ µε µέτρο. Τα ζυµαρικά, το ρύζι, το καλαµπόκι, µετά 
το βράσιµο, τα ξεπλένουµε µε κρύο καθαρό νερό. Τις πατάτες µε ψήσιµο στο φούρ-
νο.  Βέβαια ο κάθε ένας µας πρέπει να εντοπίσει ποιο τρόφιµο του προκαλεί αλλερ-
γία και να αποβάλλει από την διατροφή του. Αυτό το λέµε αυτοάµυνα, αυτοϊαση.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Όταν χάνεις το µέτρο της επικοι-
νωνίας µε τους συνανθρώπους 

σου, µε τον λαό, ξεπερνώντας τα όρια 
της υποκρισίας και της ψευτιάς,  τότε  γί-
νεσαι αυτοκαταστροφικός, γιατί πίστε-
ψες ότι µπορείς να εξαπατάς όλους 
τους ανθρώπους. Παν µέτρον άριστον.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ως «Ειδική Συνεργάτιδα» του ∆ήµου Αχαρνών, για την επικου-
ρία του ∆ηµάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, προ-
σλήφθηκε   η Σιδηροπούλου Μαρία του Νικολάου πτυχιούχο 

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, Σχολής Επιστηµών της Υγείας. Η «Ειδι-
κή Συνεργάτιδα»  θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου 
και θα ασκεί καθήκοντα χωρίς όµως αποφασιστικές αρµοδιότητες. Θα 
παρέχει συµβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευµένες  γνώσεις, γραπτά 
ή προφορικά προς τα αρµόδια  όργανα του ∆ήµου. Τις ευχόµαστε καλή 
επιτυχία.

Τη ∆ευτέρα 16 Απριλίου 2018 πραγµατοποιήθηκε η ορκω-
µοσία της νέας Συµβούλου ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακε-
δόνων κυρίας Βασιλικής Παπαθεοδώρου, ενώπιον του ∆η-

µάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού. Η µέχρι πρότονος επιλαχού-
σα Σύµβουλος της ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων κα Βασι-
λική Παπαθεοδώρου, κατέλαβε τη θέση της κυρίας Ελένης Κουρέπη, 
η οποία αποχώρησε από τη θέση της, λόγω επαγγελµατικών υπο-
χρεώσεων εκτός Ελλάδος.

Σε µια εποχή που πληθαίνουν οι ενδείξεις για ανάµιξή του στα 
δηµοτικά, η είδηση ότι υπέστη έµφραγµα πάγωσε τους φίλους 
του. Ο λόγος για τον Πέτρο Βαρελά που ευτυχώς το ξεπέρασε 

και ήδη αναρρώνει. 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ,  «Ο ΣΩ-
ΚΡΑΤΗΣ». Μουσικοθεατρική παράσταση  - Από τη θεατρική 
οµάδα, τη χορωδία και την ορχήστρα του ΠΑΜΕ. ΚΥΡΙΑΚΗ 

20 ΜΑΙΟΥ 2018 7 µ.µ.  στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» 
(Προφήτη Ηλία - Αχαρνές). «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ»: Στίχοι : Κώ-
στας Βίρβος, Μελοποίηση : Γιάννης Μαρκόπουλος. Κείµενα : ∆ηµή-
τρης Παπακωνσταντίνου. ∆ωρεάν για τους εκπαιδευτικούς, τους γο-
νείς και τους µαθητές µας  

∆ιήµερη εκδροµή στην Τήνο µε την «ΟΜΑ∆Α ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗ-
ΤΑ»!!!.. αναχώρηση από το δηµαρχείο Αχαρνών, στο πανέµορ-
φο νησί της Παναγίας της Τήνου το Σάββατο 2 Ιουνίου, στις 06:00 

π.µ. για Ραφήνα. Το κόστος είναι 68 ευρώ, για πούλµαν, καράβι και δι-
αµονή στο ξενοδοχείο µε πρωινό, χωρίς καµία άλλη επιβάρυνση Επι-
στροφή από Τήνο για Ραφήνα Κυριακή 14:30 µ.µ!!!...

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών διοργανώνει διήµερη εκδρο-
µή στη Μάνη στις 2-3 Ιουνίου 2018. Τόπος διαµονής ξενοδο-
χείο «AKTAION RESORT» στο Γύθειο. Η τιµή συµµετοχής κα-

τ΄άτοµο ανάλογα µε τον τύπο του δωµατίου είναι: Μονόκλινο 75€ - 
∆ίκλινο 60€ - Τρίκλινο 55€.

Περιβαλλοντική δράση  του Κυνηγετικού Συλλόγου, τη Κυρια-
κή 13 Μαΐου, στην προσπάθεια καθαρισµού κυνηγότοπων στην 
ευρύτερη περιοχή Κρύο Πηγάδι Φυλής. Σηµείο συνάντησης στην 

αρχή της οδού προς την Μονή Κλειστών Φυλής ώρα 09:00. Για πληρο-
φορίες και καλύτερη οργάνωση καλό θα είναι να δηλωθούν συµµετο-
χές στο τηλ. του συλλόγου 2102463256 καθηµερινά 08:30  έως 15:30. 

Σύµφωνα µε την Υ.Α. ορίζεται ως ηµεροµηνία λήξης των µα-
θηµάτων του διδακτικού έτους 2017-2018: Την Παρασκευή 
25/5 θα λήξουν τα µαθήµατα στα ηµερήσια και εσπερινά Γε-

νικά και Επαγγελµατικά Λύκεια , Ειδικά Λύκεια, Ειδικά Επαγγελµατι-
κά Λύκεια και Λύκεια των Ενιαίων  Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνα-
σίων - Λυκείων (δηµόσιων και ιδιωτικών) της χώρας. Την Πέµπτη 
31/5 θα λήξουν τα µαθήµατα στα ηµερήσια και εσπερινά Γυµνάσια, 
Ειδικά Γυµνάσια, Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Γυµνάσια των 
Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων-Λυκείων (δηµόσιων 
και ιδιωτικών) της χώρας.

Ο ∆ήµος Αχαρνών στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυν-
ση Κοινωνικής Πολιτικής, υλοποιεί δράσεις που αφορούν: Συµ-
βουλευτική, Ψυχολογική και  Κοινωνική στήριξη, από προσωπι-

κό ειδικοτήτων ΠΕ Ψυχολόγων. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες απευθύ-
νονται σε ωφελούµενους που αντιµετωπίζουν προσωπικά, οικογενεια-
κά, κοινωνικά προβλήµατα και προβλήµατα διαπροσωπικών σχέσεων. 
Για πληροφορίες  και ραντεβού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοι-
νωνούν καθηµερινά στο τηλέφωνο 213 2123 108 από τις 8:00 π.µ. έως 
τις 3:00 µ.µ.

Τελετή λήξης και απονοµή βραβείων της εκστρατείας 
Ecomobility 2017-18 στο Υπουργείο Μεταφορών. 1ο ΒΡΑ-
ΒΕΙΟ Μουσικής Έκφρασης στις 10 κορυφαίες, η εργασία του 

8ου Γυµνασίου Αχαρνών. Τα παιδιά κατέδειξαν τα προβλήµατα της 
πόλης, ανέδειξαν την ιστορία και τα µνηµεία της και πρότειναν τη 
χρήση του ποδηλάτου και τη δηµιουργία ενός ποδηλατόδροµου 
που θα συνδέει τα αξιοθέατα του ∆ήµου Αχαρνών.

Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών ανακοινώνει την έναρ-
ξη της ηλεκτρονικής καταγραφής των µόνιµων κατοίκων των ∆ή-
µων Αχαρνών, ∆ιονύσου και Κηφισιάς για την ελεύθερη διέλευ-

ση τους µε την έναρξη εφαρµογής του  Ηλεκτρονικού Συστήµατος Ανα-
λογικής Χρέωσης ∆ιοδίων καθώς και των µόνιµων κατοίκων του ∆ήµου 
Ωρωπού από τα υπάρχοντα πλευρικά διόδια µε την ολοκλήρωση της 
καταγραφής, µέσω Ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και στοιχείων, στην 
ιστοσελίδα του.

Εκπαιδευτικό Σεµινάριο θεωρητικής και πρακτικής άσκησης 
έγκυρης παροχής Πρώτων Βοηθειών παρακολούθησαν οι 
εργαζόµενοι στον ∆ήµο Αχαρνών, προκειµένου να µπορούν 

να ανταποκριθούν σε επείγοντα περιστατικά ή/και εργατικά ατυχή-
µατα. Το εκπαιδευτικό σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε σε 4 συνεδρί-
ες, διάρκειας 2 ωρών, κατά τις ηµεροµηνίες  20 και 27 Μαρτίου 2018 
και 17 και 24  Απριλίου 2018 και οι εργαζόµενοι που συµµετείχαν εί-
χαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν θεωρητικά και πρακτικά στην ορ-
θή παροχή Πρώτων Βοηθειών, καθώς και για θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας.

Ενισχυµένη η παρουσία του ∆ήµου Αχαρνών στο Let’s do it 
Greece 2018, τη µεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση της 
χώρας που φέτος πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 29 Απριλίου 

2018. Με την υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλω-
σης του ∆ήµου Αχαρνών, εθελοντικές οµάδες προχώρησαν στον καθα-
ρισµό περιοχών στους πρόποδες της Πάρνηθας και στο Ολυµπιακό Χω-
ριό. Το Let’s do it Greece είναι µια πανελλαδική εθελοντική δράση που 
υλοποιείται από το 2011, και πέρσι  κατέρριψε κάθε ρεκόρ εθελοντισµού, 
µε πάνω από 109.000 εθελοντές να συµµετέχουν σε πάνω από 1.450 
σηµεία δράσεων σε όλη την Ελλάδα. 

Τη ∆ευτέρα 16 Απριλίου 2018 πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη 
µε θέµα  «Συζήτηση αναφορικά µε τα προβλήµατα στην εκ-
παίδευση στην Ανατολική Αττική» στην αίθουσα ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Ραφήνας – Πικερµίου, µε τη συµµετοχή εκ-
προσώπων των δήµων Ανατολικής Αττικής και παρουσία του Υφυ-
πουργού Παιδείας κ. ∆ηµήτρη Μπαξεβανάκη, του ∆ιευθύνοντας 
Συµβούλου της εταιρείας «Κτηριακές Υποδοµές Α.Ε» κ. Βασίλη Κα-
ραγιάννη, αλλά και των ∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων  Πρωτοβάθ-
µιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κ.κ. Βα-
σιλικής Ξυθάλη και  Στέφανου Καπέλα, αντίστοιχα.    Τον ∆ήµο Αχαρ-
νών εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών κ. Κώστας Καρυδάκης,

Πραγµατοποιήθηκε εν όψει του θεσµού του αστυνοµικού της 
γειτονιάς,   ηµερίδα - διάλεξη µε θέµατα :  «Σχολικός εκφοβι-
σµός, πρόληψη ναρκωτικωνουσιών- κυκλοφοριακή αγωγή»,  

σε συνεργασία µε την ΕΛΑΣ και την Τροχαία Νέας  Ιωνίας, στο 2ο ∆ι-
απολιτισµικό Γυµνάσιο Αχαρνών χθες στις 18/4/18, όπου παρακο-
λούθησαν την οµιλία όλοι οι µαθητές του Γυµνασίου. Ανάλογες δρά-
σεις µε την ίδια θεµατική ενότητα,  έχουν γίνει και σε άλλα δηµοτικά 
σχολεία του ∆ήµου µας. Τον σχολικό εκφοβισµο έχει αναλάβει η 
ΕΛΑΣ και την Κυκλοφοριακή Αγωγή  έχει  αναλάβει η  ∆ηµοτική  
Αστυνοµία.Τέλος, την Τετάρτη 25/4 κατά την σχολική ώρα πραγµα-
τοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΑΓΩΓΗ από ∆ηµοτικούς Αστυνοµικούς στους µαθητές του 4/θέσιου 
δηµοτικού σχολείου Βαρυµπόµπης µε θετική ανταπόκριση τόσο των 
παιδιών όσο και των διδασκόντων.
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σε µια οµιλία του πριν από χρόνια, ο ∆ηµήτρης Μπέης, κατά πολ-
λούς ο πιο επιτυχηµένος δήµαρχος της Αθήνας, είχε πει πως 
ένας δήµαρχος που δεν σέβεται και στηρίζεται στην αποδοτική 

λειτουργία του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου είναι ένας ανόητος που 
είναι καταδικασµένος σε αποτυχία! Σοφά λόγια, από έναν άνθρωπο 
που υπηρέτησε, για πολλές θητείες, µε επιτυχία στο θεσµό της Αυτο-
διοίκησης τόσο ως ∆ήµαρχος Ζωγράφου αρχικά, όσο και ως ∆ήµαρ-
χος Αθηναίων αργότερα. 

Αλλά τι θα πει, στην πράξη, «σέβοµαι και στηρίζοµαι στην αποδοτι-
κή λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». Και το κυριότερο: θα µπο-
ρούσε κανείς να κωδικοποιήσει τις αρχές, τους άξονες για µια αποδοτική 
λειτουργία ενός ∆ηµοτικού Συµβουλίου;

Ένα χρήσιµο σηµείο εκκίνησης για να εξετάσουµε αυτό το σηµαντικό 
θέµα είναι το ισχύον θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των δήµων και συγκε-
κριµένα ο νόµος 3852/2010 γνωστός ως Πρόγραµµα «Καλλικράτης». Στο άρθρο 58 αυτού του νόµου περιγρά-
φονται οι αρµοδιότητες του δηµάρχου όπου υπάρχουν δύο πολύ σηµαντικές αναφορές που ορίζουν πως: 
α. Ο ∆ήµαρχος «διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας» …. Και
β. «…Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου…. H µη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβα-
ρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος». 

Θα πρέπει να σταθούµε για λίγο σε αυτές τις δύο αναφορές γιατί είναι λιγότερο σαφείς και ξεκάθαρες από όσο 
ακούγονται! 

Φαντάζοµαι πως θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα διαφωνήσουν πως αν ζητήσουµε από δέκα ∆ηµοτικούς Συµ-
βούλους να µας γράψουν τι σηµαίνει ακριβώς ότι ο ∆ήµαρχος «διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας» 
θα πάρουµε αρκετά διαφορετικές απαντήσεις! 

Ίσως, µάλιστα, να άξιζε να το επιχειρήσουµε αυτό µια µέρα για τον πολύ απλό λόγο ότι η αναγνώριση της δι-
αφορετικότητας των αντιλήψεων αποτελεί µια πολύ καλή αρχή για την επιδιωκόµενη διασφάλιση της τοπικής ενό-
τητας!

Εκεί, πάντως που δεν νοµίζω ότι χωράει πολλή διαφορετικότητα αντιλήψεων είναι στην αποδοχή πως οι ∆η-
µοτικοί Σύµβουλοι αποτελούν την κυρίαρχη έκφραση λαϊκής εκπροσώπησης. 

∆εν προσπαθώ, ούτε διανοούµαι να µηδενίσω την κοινωνική και πολιτική σηµασία της λειτουργίας άλλων 
δηµοκρατικά εκλεγµένων αντιπροσώπων όπως, για παράδειγµα,  οι τοπικοί βουλευτές. 

Αλλά σε επίπεδο εκπροσώπησης ο βουλευτής εκφράζει µια πολύ ευ-
ρύτερη πληθυσµιακή οµάδα από ό,τι ένας δηµοτικός σύµβουλος. Αρκεί η 
γνώση της αρχής της Εγγύτητας για να αντιληφθεί κανείς ποιος βρίσκεται 
εγγύτερα στην γνώση των τοπικών προβληµάτων και τάσεων – και άρα και 
εκπροσώπησης αυτών των τοπικών κοινωνικών διαφοροποιήσεων, σε επί-
πεδο πόλης. 

Πιστεύω πως ο προαναφερθείς συλλογισµός για τον προσδιορισµό 
των τοπικών διαφοροποιήσεων δεν έχει ακαδηµαϊκό, αλλά βαθύτατα πρα-
κτικό ενδιαφέρον στην καθηµερινή λειτουργία ενός θεσµού όπως η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση. 

Γνωρίζω πως σε πολλούς δήµους, η δηµοτική αρχή έχει διαθέσει στις 
παρατάξεις της αντιπολίτευσης χώρο, µε τη µορφή λειτουργικού Γραφεί-
ου, για τις ανάγκες Γραµµατειακής υποστήριξης των παρατάξεων που εκ-
προσωπούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Πέρα από µια εκδήλωση δηµοκρατικής αντίληψης στη διαχείριση της εξουσίας, η αναγνώριση της ανάγκης 
στήριξης των δηµοτικών παρατάξεων  που εκπροσωπούνται σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποτελεί έµπρακτη ανα-
βάθµιση της λειτουργίας του ίδιου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Με βάση την συλλογιστική αυτή θα έπρεπε τα ίδια τα προεδρεία των ∆ηµοτικών Συµβουλίων να έχουν απαι-
τήσει από τη δηµοτική αρχή τη λειτουργία Γραφείου ∆ηµοτικών Συµβούλων µε την ανάλογη γραµµατειακή υπο-
στήριξη. Απεχθάνοµαι τον πατερναλισµό µεταξύ ενήλικων ατόµων, αλλά χρησιµοποιώ συνειδητά τον όρο «Γρα-
φείο ∆ηµοτικών Συµβούλων» και όχι τον όρο «Γραφείο Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης». Πιστεύω ότι αυτή η 
προσέγγιση είναι αφενός πιο συνεπής στην επίτευξη του στόχου για κοινωνική ενότητα και αφετέρου στις ανάγκες 
αναβάθµισης της λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Με άλλα λόγια, πιστεύω ειλικρινά πως πρέπει όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι- συµπεριλαµβανοµένων των Συµ-
βούλων της Συµπολίτευσης - να έχουν ένα στοιχειωδώς οργανωµένο χώρο ενηµέρωσής τους όταν βρίσκονται 
στο ∆ηµαρχείο.

Λύσαµε όλα τα προβλήµατα µε την  πρόταση για Γραφείο ∆ηµοτικών Συµβούλων; Όχι βέβαια! Αλλά είναι 
µια βασική τοµή που δεν νοείται να λείπει από έναν σύγχρονο ∆ήµο. Σε επόµενο άρθρο θα αναφερθούµε σε θέ-
µατα που αφορούν την δεύτερη κατηγορία  δράσεων αναβάθµισης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και συγκεκριµέ-
να στο πως µπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι αυξάνουµε τις δυνατότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να παίρνει 
σωστές και τεκµηριωµένες αποφάσεις.

Άξονες προτάσεων για την αναβάθµιση του  ∆ηµοτικού Συµβούλιου
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Ουγγαρία   και Ελλάδα 
Εκλογές  είχε η Ουγγαρία  το πρώτο   δεκαήµερο του  

Απριλίου, τις οποίες ήτο βέβαιο τις κέρδισε το κυβερνών 
κόµµα του Βίκτορ Ορµπάν και µάλιστα για Τρίτη κατά συ-
νέχεια  φορά, του ανθρώπου που η ιστορία θα του πι-
στώσει ότι κατάφερε να προκαλέσει ανάσχεση στις µετα-
ναστευτικές ροές όχι µόνο προς την πατρίδα του την 
Ουγγαρία, αλλά και  προς ολόκληρη την Κεντρική Ευ-
ρώπη.  

Του ανθρώπου που επί της ουσίας σχηµάτισε την οµά-
δα Βίζενγκραντ , η οποία αντιστάθηκε στις Γερµανικές ιδέες 
περί εποικισµού της Ευρώπης. Του ανθρώπου που αρνού-
µενος να υπακούσει στις Γερµανικές απαιτήσεις και αδιαφο-
ρώντας  για τα τερτίπια αλλά και τις απειλές της γραφειοκρα-
τίας των Βρυξελών, έµεινε σταθερός στις θέσεις του, δηµι-
ουργώντας ένα ρήγµα στην πλαστή συναίνεση που κάποιοι 
ήθελαν να επιβάλουν µε στόχο τον εποικισµό της Ευρώπης. 

Αλλά όχι µόνο αυτό. Γιατί όσο σταθερός και να ήταν στο 
µεταναστευτικό, δεν αρκεί µόνο αυτό. Θα του πιστώσει η 
ιστορία και ότι ήταν αυτός που έδιωξε «µε τις κλωτσιές» το 
∆.Ν.Τ. από την χώρα του, προπληρώνοντας µάλιστα δόσεις 
για να έχει την ευχέρεια να εφαρµόσει την δική του πολιτι-
κή.

Θα σηµειώσει επίσης ότι ήταν αυτός που τα έβαλε µε το 
«Σύστηµα Σόρος», που ήθελε να µετατρέψει το εθνικό κρά-
τος, της χώρας του, σε ένα δίκτυο Μ.Κ.Ο., οι οποίες, δίχως 
καµία λαϊκή εντολή, ήθελαν να «διαµορφώσουν» την πο-
λιτική του κράτους του οποίοι ηγείται.  Πρόκειται για ένα πο-
λιτικό άνδρα ο οποίος  πήρε µια χώρα µε το µέγεθος της Ελ-
λάδος (γιατί δεν είναι παραπάνω οι Ούγγροι) και την κατέ-

στησε πόλο  εντός της Ε.Ε. Ας τολµήσουµε µια µικρή σύγκρι-
ση µε τα δικά µας πρόσωπα, οι οποίοι έπραξαν ακριβώς 
αντίθετα. ∆εν προέβαλαν αντιστάσεις, πήραν τον δρόµο της 
«υπακοής» στα κελεύσµατα  των διάφορων υπερεθνικών 
οργανισµών και ξένων κρατών. 

Κελεύσµατα που  ως στόχο είχαν να περιφρουρήσουν 
τα δικά τους συµφέροντα να «θεσµοθετήσουν» την δική 
τους  DEFACTO  ιεραρχική ανωτερότητα ενάντια µας. Αυτή 
η αντίθεση ανάµεσα στον λαοφιλή Βίκτορα  Ορµπάν και 
στην Ελληνική πολιτική σκηνή αντικατοπτρίζεται µε κάθε 
τρόπο στην πραγµατικότητα. 
Και δεν µπορεί παρά να δηµιουργεί µια αίσθηση πικρίας. 

ΜΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΙΚΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥΤΗΣ Ε∆Ω ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΙ∆ΟΥΣ «ΕΠΑΡΧΟ»  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛ-
ΛΕΣ, ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ -  ΚΡΑΤΟΣ  ΕΙΝΑΙ 
«ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ».

Στην ιστορία µας όµως δεν γράφονται αυτοί που ακο-
λουθούν τα διάφορα - πρόσκαιρα- ρεύµατα, αλλά αυτοί 
που δηµιουργούν τα δικά τους.

Η παρέα µε ένα άλλο είδος από το ζωϊκό βασίλειο
Τα ζώα όπως έχει φανεί προκαλούν, συνή-
θως, θετικές επιπτώσεις στην υγεία µας, είτε 
βοηθώντας στη διαχείριση της µοναξιάς και 
της  θλίψης, είτε στην αντιµετώπιση µε-
τα-τραυµατικών γεγονότων. 
Η επαφή µε τα ζώα µειώνει το άγχος, µειώνει 
την αρτηριακή πίεση, τονώνει την αυτοπεποί-
θηση και µας κάνει πιο δηµιουργικούς. Τα ζώα 
βοηθούν σε διάφορες θεραπευτικές διαδικα-
σίες και έχει αποδειχτεί ότι τα κατοικίδια διευ-
κολύνουν τη διαχείριση της ενδο-οικογενεια-
κής βίας, ειδικά  για τα νεαρά µέλη µιας οικο-
γένειας. Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις τα κα-
τοικίδια έχουν χρησιµοποιηθεί από τους θύτες 
και ως εργαλεία χειραγώγησης των θυµάτων, 
εφόσον απειλώντας οι θύτες τη ζωή των κατοι-
κιδίων, πιέζονται τα θύµατα της ενδο-οικογε-
νειακής βίας να παραµείνουν σε µια κατάστα-
ση φόβου και ανασφάλειας.  Τα παιδιά που µε-
γαλώνουν µε κατοικίδια, τείνουν να είναι πιο 
υπεύθυνα,  πιο ήρεµα και µε µεγαλύτερη αυ-
τοπεποίθηση. Εκείνα τα παιδιά µάλιστα που εί-
ναι πιο εσωστρεφή, έχουν τη δυνατότητα της 
εκµυστήρευσης, στα αγαπηµένα τους ζωάκια, 
όλων αυτών που δεν θέλουν να πουν σε κά-
ποιον άνθρωπο.
Σε κάποιες χώρες, όπου αναγνωρίζονται τα πο-
λύ σηµαντικά οφέλη της επαφής των ανθρώ-
πων µε τα υπόλοιπα είδη του ζωϊκού βασιλεί-
ου, βλέπουµε να αξιοποιείται αυτή η επαφή, 
για την προώθηση της ποιότητας ζωής. Μερι-
κά παραδείγµατα είναι τα γηροκοµεία, όπου   η 
ενασχόληση µε τα ζώα δίνει χαρά και σκοπό 
στη ζωή των ηλικιωµένων, οι φυλακές όπου η  
ενασχόληση και η φροντίδα των ζώων κάνει 
τους έγκλειστους πιο ήρεµους, ανθρώπινους 
και χαρούµενους και τα νοσοκοµεία  όπου παι-
διά µε καρκίνο παίρνουν δύναµη και χαρά από 
τα ζωάκια που τους κάνουν παρέα και παίζουν 
µαζί τους. Είναι πολλά και διάφορα αντίστοιχα 

παραδείγµατα σε όλον τον κόσµο.
Στους εργασιακούς χώρους, όπου υπάρχει η 
δυνατότητα να παρευρίσκονται κατοικίδια, πα-
ρατηρείται ότι οι εργαζόµενοι, δηλώνουν µε-
γαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά τους 
και επίσης γίνονται πιο αποδοτικοί, αλλά και 
πιο συνεργάσιµοι.  
Παρατηρείται επίσης ότι οι άνθρωποι που 
έχουν σκύλους, ασκούνται περισσότερο, εφό-
σον  τους βγάζουν βόλτα συστηµατικά. 
 Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι η επαφή και 
η συνύπαρξη µε τα ζώα είναι για κάποιους αν-
θρώπους η µοναδική δυνατότητα για συντρο-
φικότητα.
Είναι σαφές ότι τα ζώα δεν είναι ένα παιχνίδι ή 
ένας συναγερµός για την ασφάλειά µας και του 
σπιτιού µας. Τα ζώα, εκτός των άλλων, έχουν 
συναισθηµατικές ανάγκες, που αν δεν καλυ-
φθούν τότε αυτά αρρωσταίνουν, όπως και οι 
άνθρωποι. Όσοι έχουν ζώα ή θέλουν να απο-
κτήσουν θα πρέπει να ενηµερώνονται για τις 
ανάγκες τους και να είναι διατεθειµένοι να τις 
καλύψουν. ∆εν είναι κάθε άνθρωπος για 
οποιοδήποτε ζώο, ούτε το αντίθετο.  Η ποιότη-
τα ζωής των ζώων αναβαθµίζει και την ανθρώ-
πινη ποιότητα ζωής. Η εικόνα ζώων σκοτωµέ-
νων στους δρόµους και ζώων κακοποιηµένων 
δείχνει µια κοινωνία µε πολλά προβλήµατα, 
όπως οργάνωσης, παιδείας και φυσικά ψυχι-
σµού. ∆εν είναι τυχαίο ότι η κακοποίηση και ο 
βασανισµός των ζώων, από την µικρή κιόλας 
ηλικία, συνδέεται µε αντικοινωνικές συµπερι-
φορές.  Είναι σηµαντικό να είµαστε λιγότερο 
ανθρωποκεντρικοί και περισσότερο ανθρώπι-
νοι κι επίσης είναι σηµαντικό οι δήµοι και η πο-
λιτεία να ενισχύσουν τη δηµιουργία υποδο-
µών, τόσο για µια ποιοτική σχέση µεταξύ των 
δεσποζόµενων ζώων και των ανθρώπων τους, 
όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των αδέσποτων.

Η  «Ποιότητα Ζωής», 
στην ζωή µας!

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

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΟΥ 

Σχετικά µε τον Κλεισθένη 1
Παρακολουθώ στενά τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εισάγοντας τον «Κλεισθένη» στη 
θέση του «Καλλικράτη». Αλλαγές που αλλοιώνουν και επ ου-
δενί δεν ευνοούν τη δηµοκρατική µεταρρύθµιση της χώρας, 
όπως είχε πράξει ο Αθηναίος πολιτικός του 6ου αιώνα π.χ. 
Τι συµβαίνει όµως µε τον «Κλεισθένη» του Σκουρλέτη: Η δηµοκρα-
τική ασάφεια αποτελεί το βασικό εργαλείο διαστρέβλωσης του απο-
τελέσµατος των αυτοδιοικητικών εκλογών . Όσο για τις ποµπώδεις 
και καθησυχαστικές εξηγήσεις ότι «η καθιέρωση στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές της απλής αναλογικής, θα συµβάλλει στην υιοθέτηση 
µιας κουλτούρας συναινέσεων, συνεργασιών, διαβούλευσης και 
συνθέσεων για τη διαµόρφωση πλατιών πλειοψηφιών εντός των 
δηµοτικών και των περιφερειακών συµβουλίων”, αναρωτιέµαι πως θα λύσει τα πραγµατικά 
προβλήµατα του κόσµου.
Το πρόβληµα κ. Σκουρλέτη δεν είναι το σύστηµα των εκλογών, αλλά τι κάνετε για να λύσετε
Καλά όλα αυτά αλλά ….
Οι πολίτες καθηµερινά ρωτούν: µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας τι θα γίνει ;
• Με το οδικό δίκτυο που είναι σε άθλια κατάσταση; • Με τα σοβαρά προβλήµατα στην καθα-
ριότητα; • Με τα προβλήµατα στην ηλεκτροδότηση στους δρόµους; • Με τα άκοπα χόρτα που 
έχουν πνίξει πολλές περιοχές; • Σε αυτά τα ερωτήµατα ποιος θα απαντήσει; • Σίγουρα όχι η 
απλή αναλογική. 
Λες και τα εκλογικά συστήµατα έφταιξαν για την κατάντια της χώρας!

Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὑπεδέχθη τό ἑλληνικό πολιτικό καί μη-
ντιακό σύστημα τό διάγγελμα τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκί-
ας Μπιναλῆ Γιλντιρίμ, γιά τήν ὑποτιθέμενη πτώση τῆς ἑλληνι-
κῆς Σημαίας στήν νησῖδα Μικρός Ἀνθρωποφάγος, πιστοποιεῖ 
τήν πλήρη κατάπτωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος καί τήν υἱοθέ-
τηση τοῦ δόγματος τοῦ μικροελλαδισμοῦ στίς ἐξωτερικές μας 
σχέσεις. Ἀντί τῆς καταγγελίας τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι φέρονται 
νά κατέλαβαν ἔθνικό ἔδαφος, λόγω (στά ψέματα) ἤ ἔργω, τό 
πρώτιστο καί βασικό μέλημα κορυφαίων στελεχῶν τῆς Ἀρι-
στερᾶς, ἀλλά καί τῆς Δεξιᾶς (ἀντιπρόεδρος τῆς ΝΔ), ἦταν ἡ κα-
τά μέτωπον ἐπίθεσις στούς νέους πού τοποθέτησαν τήν ἑλλη-
νική Σημαία, στίς πέντε μικρές νησῖδες!
Ἔχει διαποτίσει τόσο τό μεδούλι τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς καί 
πνευματικῆς μας τάξεως ἡ ἡττοπάθεια, ὁ κατευνασμός, ὁ συμ-
βιβασμός, ἔχει ὑποδουλωθεῖ τόσο τό πνεῦμα τό ἐλεύθερο καί 
ἑλληνικό, ὥστε αὐτομάτως σέ κάθε σοβαρή κρίση, ἡ πρώτη ἐν-
στικτώδης ἀντίδρασή μας, εἶναι νά καταγγέλλουμε τόν ἑαυτό 
μας καί ὄχι αὐτούς πού ἀμφισβητοῦν ἐθνικό ἔδαφος. Ἀντί τοῦ 
Γιλντιρίμ, καθίσαμε στό ἐδώλιο τοῦ κατηγορουμένου τούς νεα-
ρούς. Ἀκόμα καί ἄν δεχτοῦμε ὅτι ἰδιῶτες δέν κάνουν ἐξωτερική 
πολιτική, πρῶτα καταγγέλλεις τόν Τοῦρκο καί μετά τόν Ἑλλη-
να. Παρεμπιπτόντως οἱ νεαροί δήλωσαν ὅ,τι τό μισό νησάκι 
τούς ἀνήκει. Ἀπό πότε λοιπόν εἶναι ἐξωτερική πολιτική, νά 
ἀναρτᾶς Σημαία στό οἰκόπεδό σου; 
 Ὠστόσο, ἐδῶ τό πνεῦμα τῆς Ἀριστερᾶς, πού δυστυχῶς διαπό-
τισε μέρος καί τῆς Δεξιᾶς, εἶναι κυρίαρχο στό δημόσιο λόγο. 
α) Ἡ δασκάλα Χαρά Νικοπούλου καταγγέλθηκε ἀπό τίς ἐλίτ, 
ἐπειδή ἀποτόλμησε νά ἑορτάζει μέ τούς μουσουλμάνους μα-
θητές της, τίς ἐθνικές ἐπετείους. Ἀσκοῦσε τάχα ἐξωτερική πο-
λιτική. Καταγγείλαμε αὐτήν καί ὄχι αὐτούς πού ἔκαναν ὠμή πα-
ρέμβαση στά ἐσωτερικά μας.
β) Στό Μακεδονικό γίνεται καθημερινῶς διαγωνισμός, ἀπό τούς 

ἐπισκέπτες τῶν πρεσβειῶν, ποιός θά πρωτοπουλήσει τό ὄνο-
μα τῆς Μακεδονίας. 
 γ) Ὄταν ἐμβολίστηκε ἡ ἀκταιωρός «Γαῦδος», ἀκούστηκαν ἑλ-
ληνικοί ὑπαινιγμοί, γιά τήν «θρασύτητα» τῆς παρουσίας μας 
στά Ἴμια.
δ) Ὅταν ὁ ὑπουργός Ἀμύνης τόλμησε νά ρίξει στεφάνι ἐντός 
τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων, στό σημεῖο πού ἔπεσε τό ἐλι-
κόπτερο τήν βραδιά τῶν Ἰμίων, καταγγέλθηκε ὅ,τι προκαλεῖ 
τούς Τούρκους. 
ε) Ὅταν συνελήφθησαν οἱ δύο στρατιωτικοί μας στό Ἔβρο, κα-
τηγορήθηκαν ὅ,τι ἔκαναν τραγικά λάθη.
στ) Ὄταν ἔκανε ὑπερ-πτήση ἐπάνω ἀπό τήν Ρῶ, τό τουρκικό 
ἐλικόπτερο, ἡ φρουρά πού τοῦ ἔρριξε προειδοποιητικές βολές, 
χαρακτηρίστηκε φαντασιόπληκτη, τό Μαξίμου ἀνεκοίνωσε ὅ,τι 
δέν παρεβιάσθη ὁ ἐναέριος χῶρος, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση θεώ-
ρησε ὅ,τι τό Πεντάγωνο ἔστησε πολιτικό παιχνίδι γύρω ἀπό 
«ἀνύπαρκτο γεγονός».
ζ) Ὅταν ἔπεσε τό μαχητικό ἀεροσκάφος στήν Σκῦρο, τά κανά-
λια ἄφηναν ὑπαινιγμούς γιά τό «βέρτιγκο» καί τίς παραισθήσεις 
του. Ἄλλοι ψυχοπαθεῖς μιλοῦσαν γιά «ἐργατικό ἀτύχημα». 
Κοινός τόπος γιά τούς «ἀντικειμενικούς Ἕλληνες»: ΓΙΑ ΟΛΑ 
ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ.
Τό αἴσθημα τοῦ ραγιά μᾶς ἔχει κατακυριεύσει πλήρως. Βέβαια 
ὁ λυπηρός ἀναπληρωτής ὑποργός Ἀμύνης, μέ ἐντυπωσιακές  
κυβιστήσεις, παραδέχτηκε τά περί ὁμηρείας τῶν στρατιωτικῶν, 
ὅ,τι ἔγινε ὑπερ-πτήση ἐλικοπτέρου πάνω ἀπό τήν Ρῶ καί ὅ,τι 
τό ΥΠΕΞ καί τό Μαξίμου, ἔλεγαν ψέματα ὅ,τι δῆθεν δέν παρε-
βιάσθη ὁ ἐναέριος χῶρος μας. Ὁμολογεῖ δέ, ὅ,τι βρισκόμαστε 
σέ ἀκήρυχτο πόλεμο μέ τήν Τουρκία.
 Δυστυχῶς ἄν δέν φύγει αὐτό τό ἡττοπαθές πολιτικό σύστημα, 
δέν πρόκειται νά δοῦμε ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ. 

Ἄρθρο τοῦ Μανώλη Κοττάκη στήν Ἐστία τῆς 18/4, μέ ἐλάχιστες πινελιές μας..

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Ἔθνος ἡττημένων πρίν πέσει κανονιά
Ἡ ὑπόδουλος πολιτική-πνευματική ἐλίτ ἀνάξια τῶν περιστάσεων

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων

στην Περιφέρεια Αττικής.

Εµπιστευθείτε  την Προβολή σας, στην Αχαρναϊκή,  οικονοµικά και ανταποδοτικά

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,

θανάτω θάνατον πατήσας 
και τοις εν τοις µνήµασιν,

ζωήν χαρισάµενος».
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Ανακοίνωση για τις εγγραφές 
στους Παιδικούς Σταθµούς
του ∆ήµου Αχαρνών 2018 – 2019
Ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους, ότι η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών θα δέχεται αιτήσεις εγγρα-
φών και επανεγγραφών των νηπίων για τη νέα σχολική χρονιά 2018 -2019 των Παιδικών Σταθµών, στα 
Γραφεία της ∆ιοίκησης, στο κτίριο του 1ου Παιδικού Σταθµού (Αγ. Τριάδος 39), από Πέµπτη 10/05/2018 
έως και την Πέµπτη 31/05/2018 καθηµερινά από τις 8:30 π.µ. έως τις 13:00 µ.µ.
Οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Αχαρνών δέχονται παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (κατά την ηµερο-
µηνία εγγραφής τους) έως την ηλικία φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο αφού καταθέσουν αίτηση εµπρό-
θεσµα µε τα πλήρη δικαιολογητικά.
Για   τα  προαπαιτούµενα δικαιολογητικά και   οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση µπορείτε να επι-
κοινωνείτε µε το αρµόδιο γραφείο των Παιδικών Σταθµών στο τηλέφωνο 210-2460800.
Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραµµα ΕΣΠΑ στη ∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής 
ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενηµέρωση
Σχετικά έντυπα στην ιστοσελίδα της ∆ΗΦΑ (www.difa.gr) 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών (Ν.Π.∆.∆.)
Γεώργιος ∆ασκαλάκης

ΣΙΝΕ   ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ σε συνεργασία µε τον Ορειβατικό Αχαρνών σας προσκαλεί στην προβολή της πολυβρα-
βευµένης ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη , ΗΛΕΚΤΡΑ , βασισµένη στην οµώνυµη τραγωδία του Σοφο-
κλή, τη ∆ευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 21 µ.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ορειβατικού «ΝΩΝΤΑΣ 
ΝΙΚΑΣ». 

Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
Φιλαδελφείας 176 – Αχαρνές. Τηλ. 210 2461528

Λ.Φ.Μ. ΑΧΑΡΝΗΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  2 - ΑΧΑΡΝΑΙ Αχαρναί 03-05-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχουµε την τιµή  να σας προσκαλέσουµε στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των µελών του Συλ-
λόγου µας για τις  2  Ιουνίου 2018 ηµέρα  ΣΑΒΒΑΤΟ  και ώρα 18:00 µ.µ. µε θέµατα :  Απολογισµοί  περα-
σµένου έτους και διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου ∆.Σ.
Καλούνται τα µέλη   τα  οποία θέλουν να τακτοποιηθούν  ταµειακώς  να προσέλθουν  στο   γραφείο του 
Συλλόγου,  οδός Αριστοτέλους 2,  κάθε  µέρα και κατά τις ώρες  19.00 – 21.00 για να έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής στην Συνέλευση.

Εκ του ∆.Σ. 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α  

11&12 ΜΑΙΟΥ 2018

Ο Πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής κ. Αθανάσιος Παπάς, οµότιµος Καθηγητής Πανεπι-
στηµίου και Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαί-
δευσης  ΚΑΙ  ο Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής ∆ρ Λαµπρινός Πλατυπόδης, ∆ιευθυ-
ντής του ΓΕ.Λ.
Θρακοµακεδόνων και ∆ιδάσκων στο ∆∆ΠΜΣ «Ηθική Φιλοσοφία» των Τµηµάτων Φ.Π.Ψ. του 
Ε.Κ.Π.Α. & Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, σας προσκαλούν να παρακολου-
θήσετε τις εργασίες της Επιστηµονικής ∆ιηµερίδας µε θέµα:«Το ελληνικό σχολείο του 21ου  
αιώνα. Παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, επιστηµονικές, προκλήσεις, επιλογές και ρεαλιστικές στο-
χεύσεις»,  στις  11 ΜΑΙΟΥ 2018: 17:30-20:30 και 12 ΜΑΙΟΥ 2018: 09:00-14:00.
Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο ∆ήµαρχος  κ. Ιωάννης Κασσαβός   ο σεβασµιότατος 
Μητροπολίτης Αχαρνών, Ιλίου & Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας  και ο ∆/ντής ∆/νσης ∆ευτ/
βάθµιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής κ. Στ. Καπέλλας.

Απολαυστικές
και

ποιοτικές
γεύσεις!!
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Αποδεκτή έγινε από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσό-
δων η σχετική γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου 
του Κράτους
Με την ΠΟΛ. 1062/2018 κοινοποιήθηκε η Γνωµοδότηση υπ’ 
αριθ. 10/2018 του Β’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον ∆ιοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων στις 23-03-2018, και αφορά 
στη δυνατότητα συµψηφισµού από τη Φορολογική ∆ιοίκη-
ση του προκύπτοντος, µετά από άρση επιβληθείσας κατάσχε-
σης εις χείρας τρίτου, η οποία λήφθηκε µη νοµίµως κατά πα-
ράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, επιστρεπτέ-
ου ποσού, σε όποιο ύψος και εάν αυτό ανέρχεται, µε οφειλές 
φορολογούµενης, όπως αυτές θα έχουν διαµορφωθεί κατά 
την ηµέρα του συµψηφισµού.
Η γνωµοδότηση εκδόθηκε σε απάντηση ερωτήµατος που δι-
ατύπωσε η ΑΑ∆Ε σε συνέχεια ερωτήµατος της ∆.Ο.Υ. Ηλιού-
πολης, αναφορικά µε τη δυνατότητα συµψηφισµού από τη 
Φορολογική ∆ιοίκηση του προκύπτοντος, µετά από άρση 
επιβληθείσας κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η οποία λήφθη-
κε µη νοµίµως κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 
3869/2010, επιστρεπτέου ποσού, σε όποιο ύψος και εάν αυ-
τό ανέρχεται, µε οφειλές φορολογούµενης, όπως αυτές θα 
έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµέρα του συµψηφισµού.

Με την ανωτέρω γνωµοδότηση κρίθηκε οµόφωνα υπό το δι-
δόµενο στο έγγραφο του ερωτήµατος και προκύπτον από τα 
στοιχεία του φακέλου συγκεκριµένο πραγµατικό ότι η Φορο-
λογική ∆ιοίκηση, στο πλαίσιο αναµόρφωσης των νοµικών 
και πραγµατικών καταστάσεων που διαµορφώνονται, εξαιτί-
ας της µη νόµιµης επιβολής κατάσχεσης εις χείρας τράπεζας 
ως τρίτης σε χρόνο κατά τον οποίο ίσχυε η απαγόρευση λή-
ψης καταδιωκτικών µέτρων και µεταβολής της νοµικής και 
πραγµατικής κατάστασης της περιουσίας της οφειλέτιδος κα-
τά το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, οφείλει να άρει την 
επιβληθείσα κατάσχεση και συνακολούθως να επιστρέψει 
στην καθ’ ης η εκτέλεση οφειλέτιδα το συνεπεία της θετικής 
δήλωσης της τράπεζας καταβληθέν από αυτήν (την Τράπεζα) 
στο ∆ηµόσιο ποσό που κατασχέθηκε ως αχρεωστήτως κατα-
βληθέν, είναι δε αδιάφορος ο τρόπος επιστροφής και δη, εάν 
το ποσό θα πιστωθεί στο λογαριασµό της δικαιούχου από τον 
οποίο εκταµιεύθηκε ή σε άλλον που η ίδια ήθελε υποδείξει, 
ζήτηµα αναγόµενο στη σφαίρα των επιλογών της.
Ζήτηµα συµψηφισµού απαιτήσεων του ∆ηµοσίου µε τα (µε-
τά την άρση των επιβληθεισών κατασχέσεων), ποσά, δεν γεν-
νάται, δεδοµένου ότι η επιστροφή θα λάβει χώρα στο πλαί-
σιο αποκατάστασης της νοµιµότητας , από την ενέργεια δε αυ-
τή δεν µπορεί να ωφεληθεί το ∆ηµόσιο µε το συµψηφισµό 

Άρση κατάσχεσης από το ∆ηµόσιο εις χείρας τρίτου για 
οφειλές που εντάσσονται σε αίτηση του «Νόµου Κατσέλη»

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

Η απλή αναλογική στην Αυτοδιοίκηση είναι δίκαιη! 
Ως άνθρωπος που έχει δραστη-
ριοποιηθεί στην τοπική αυτοδι-
οίκηση νοµίζω πως έχω πλήρη 
και σαφή εικόνα για τις στρε-
βλώσεις που κρατάνε πίσω τις 
τοπικές κοινωνίες και για τον 
τρόπο που ασκείται η τοπική πο-
λιτική. 
Η κυριότερη είναι µία και το λέω 
χωρίς περιστροφές: Η κοµµατι-
κοποίηση των εκλογών φέρνει 
τα χειρότερα δυνατά αποτελέ-
σµατα.
Όσοι έχουµε συµµετάσχει σε 
συνεδριάσεις τοπικής αυτοδιοί-
κησης γνωρίζουµε πως στα πε-
ρισσότερα θέµατα θα µπορούσε να υπάρχει 
σύµπνοια. Γιατί δεν συµβαίνει αυτό; 
∆ιότι στην ίδια λογική µε εκείνη της κεντρικής 
πολιτικής σκηνής, όπου ισχύει το «ο θάνατος 
σου η ζωή µου» γίνεται πολλές αντιπολίτευση 
για την αντιπολίτευση, ακυρώνοντας το απα-
ραίτητο κλίµα συναίνεσης που µπορεί να πάει 
µία τοπική κοινωνία παρακάτω.
Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα. Η εκλογή προσώ-
πων µε λιγότερους σταυρούς από τον συνδυ-
ασµό που νίκησε, σε αντίθεση µε την µη εκλο-
γή προσώπων µε υψηλή τοπική δηµοφιλία 
επειδή έχασε ο συνδυασµός τους, δηµιουργεί 
πρόβληµα δηµοκρατίας για µία τοπική κοινω-
νία. Το θεωρώ µείζον λάθος και µία στρέβλω-

ση που πρέπει να διορθωθεί. 
Η απάντηση µπορεί να είναι η 
απλή αναλογική, αρκεί οι προ-
ωθούµενες αλλαγές να µην στο-
χεύουν στην εκµετάλλευση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και στο 
να απλώσουν τα κόµµατα το µα-
κρύ τους χέρι στις τοπικές κοι-
νωνίες ακόµα περισσότερο από 
ότι το κάνουν ήδη.
Παρακολουθώ τον δηµόσιο δι-
άλογο µε προσοχή. Τόσο τα όσα 
υποστηρίζει ο κ. Σκουρλέτης 
όσο και τα κόµµατα της µείζονος 
και ήσσονος αντιπολίτευσης. 
Οφείλω να πω πως και οι δύο 

πλευρές έχουν καταθέσει σωστά επιχειρήµατα. 
Τι περιµένω; Περιµένω έναν συγκερασµό προ-
τάσεων µακριά από κοµµατικές παρωπίδες για 
το καλό της αυτοδιοίκησης και τελικά των το-
πικών κοινωνιών. 
Ζώντας σε µία περιοχή που έχει χαρακτηριστεί 
δυστυχώς ως «γκρίζα ζώνη» και έχοντας κατοί-
κους της βιοπάλης, µπορώ να πω µε βεβαιότη-
τα πως αν δεν ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση η 
φτωχοποίηση και η ανέχεια των πολιτών θα εί-
χε φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. 
Οι τοπικές κοινωνίες κράτησαν ψηλά την ση-
µαία της ανθρωπιάς και της γειτονιάς. 
Ας µην γίνει άλλο µοχλός προπαγάνδας στον 
βωµό των παιχνιδιών της κεντρικής εξουσίας.

Πολιτικές θεωρίες...
Της Ευρώπης Κοσµίδη 

Πολιτική Μηχανικός και 
  Πολιτευτής της Ν∆
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Πάµπολλες φορές έχω επισηµάνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιτακτική 
ανάγκη για αποτελεσµατικά µέτρα πυρασφάλειας και ασκήσεις ετοιµότητας 
για την αποφυγή µιας ενδεχόµενης καταστροφικής πυρκαγιάς.

Την δεδοµένη χρονική στιγµή, βρισκόµενοι πολύ κοντά στον κίνδυνο να εκδηλωθεί  
πυρκαγιά και την ώρα που η κεντρική εξουσία παραδέχεται ότι είναι ανοχύρωτη και 
ανοργάνωτη απέναντι στον ενδεχόµενο κίνδυνο, µε πεπαλαιωµένα µέσα αντιµετώπισης και 
ελλιπές προσωπικό, η πόλη µας πρέπει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση. Οι Αχαρνές, όντας µία 
πόλη στην οποία ανήκει ένας από τους τελευταίους πνεύµονες πρασίνου της Αττικής, θα 
έπρεπε να είχαµε µεριµνήσει ώστε να έχουµε τη δυνατότητα άµεσης αντιµετώπισης µίας 
πυρκαγιάς µε ίδια µέσα.

Ο δήµος θα έπρεπε ήδη να βρίσκεται σε επιφυλακή και 
γνωρίζοντας την ανεπάρκεια των µέσων που παρέχονται από την 
κεντρική εξουσία να πραγµατοποιήσει επαφές και µε γειτονικούς 
δήµους µε στόχο την ενίσχυση των δυνάµεων κατάσβεσης.

Ωστόσο όπως µας έχει συνηθίσει η εκάστοτε δηµοτική αρχή, µετά 
την καταστροφή θυµούνται ότι έπρεπε να έχουν µεριµνήσει από πριν 
και µόλις το πρόβληµα κοπάσει, το ξεχνούν.

Αυτοί όµως που είναι υπεύθυνοι για την αποφυγή πυρκαγιών 
µπορούν να σφυρίζουν αδιάφορα χωρίς καµία συναίσθηση ευθύνης 
την ώρα που θα έπρεπε να δέχονται κυρώσεις για την αδιαφορία και 
την ανευθυνότητα µε την οποία διαχειρίζονται ζητήµατα µείζονος σηµασίας όπως αυτό της 
προστασίας  του δρυµού της Πάρνηθας και των περιουσιών των πολιτών.

Η δηµοτική αρχή αντί να εκµεταλλευτεί το χρόνο που έχουµε µπροστά µας και να είναι 
συντονισµένη , οργανωµένη και να πραγµατοποιεί ασκήσεις ετοιµότητας προκειµένου ακόµα 
και σε δύσκολες περιπτώσεις να µπορεί να αποτρέψει το κακό αρκείται στο να δίνει συµβουλές 
στους δηµότες για την πυρασφάλεια .

Θα πρέπει όµως κάποιος να συµβουλέψει το ∆ήµαρχο Αχαρνών ότι η πυρασφάλεια είναι 
πρώτα ευθύνη του δήµου και µετά των δηµοτών.

Εµείς από την πλευρά µας, επισηµαίνουµε το γεγονός ότι υπάρχει ακόµα χρόνος 
προκειµένου να κινητοποιηθεί η δηµοτική αρχή, να συντονίσει τους αρµόδιους φορείς και να 
πραγµατοποιήσει ασκήσεις ετοιµότητας ώστε να έχουµε τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε 
άµεσα το ενδεχόµενο πυρκαγιάς.

 Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής δηµοτικής παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

Ένα από τα σοβαρότερα  ζητήµατα που αντιµετωπίζει ο δήµος 
Αχαρνών σε πολλές περιοχές είναι το πρόβληµα απουσίας 
αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων.

Το θέµα αυτό χρήζει άµεσης επίλυσης αφού υποβαθµίζει την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων των εν λόγω περιοχών και κατ’ επέκταση 
την ανάπτυξη στο δήµο Αχαρνών αφού το ίδιο πρόβληµα 
αντιµετωπίζουν και οι περιοχές ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ της πόλης µας. 

Η απαράδεκτη αµέλεια που κατά σειρά ετών έχουν επιδείξει οι 
διοικήσεις του δήµου Αχαρνών σε ένα µείζονος σηµασίας ζήτηµα δεν 
µπορεί να συνεχιστεί άλλο και ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για οικιστικές και βιοµηχανικές ζώνες για 
τις  οποίες το δίκτυο ακαθάρτων αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την οµαλή έκβαση της 
καθηµερινότητας κατοίκων και επιχειρήσεων. 

∆υστυχώς, εν έτη 2018, οι κάτοικοι των 
Αχαρνών έρχονται αντιµέτωποι µε ένα πρόβληµα 
το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια. 
Το τραγικότερο δε, είναι πως το δίκτυο ακαθάρτων 
δεν απουσιάζει µόνο από τις οικιστικές ζώνες που 
είναι εκτός σχεδίου αλλά και από αυτές οι οποίες 
είναι ενταγµένες στο σχέδιο πόλης εδώ και πολλά χρόνια όπως το 
Πυργούθι, τµήµα της Αγίας Άννας, Κόκκινος Μύλος- Λυκότρυπα κ.α. 

Τη στιγµή που άλλοι δήµοι είχαν µεριµνήσει και πλέον έχουν λύσει 
οριστικά το πρόβληµα των αποχετεύσεων στην πόλη τους, ο δήµος 
Αχαρνών όχι µόνο δεν το έχει λύσει αλλά όπως όλα δείχνουν δεν έχει 
πάρει καµία ιδιαίτερη πρωτοβουλία προκειµένου να διεκδικήσει 
συγκεκριµένα κονδύλια για να δώσει τέλος στην χρόνια ταλαιπωρία των 
κατοίκων. 

Όλοι εµείς οι κάτοικοι των Αχαρνών, απαιτούµε οριστική λύση εδώ 
και τώρα µε άµεσο σχεδιασµό, υλοποίηση αλλά κυρίως µε 
αποφασιστικότητα από την πλευρά της δηµοτικής αρχής για την 
τελεσίδικη λύση αυτού του τόσο σοβαρού προβλήµατος. 

Παναγιώτης Σιδέρης  
Υπ. ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Ως επιχειρηµατίας που δραστηριοποιείται 
επαγγελµατικά τόσο εντός όσο και εκτός 
συνόρων αλλά και ειδικότερα στην  περιοχή 

των Αχαρνών για περισσότερα από  είκοσι συναπτά 
έτη, βιώνοντας την οικονοµική κρίση η οποία έχει 
άµεσο αντίκτυπο στην τοπική οικονοµία αισθάνοµαι 
την ανάγκη να καταθέσω τις προτάσεις και τους 
προβληµατισµούς µου.

∆εν είναι τυχαίο ότι οι χώρες που έχουν επιτύχει ταχείς 
ρυθµούς ανάπτυξης είναι αυτές που 
έχουν χαµηλούς φορολογικούς 
συντελεστές. 

Κατ΄ επέκταση, η µείωση των 
φορολογικών συντελεστών στα επίπεδα 
των χωρών µε θετικό πρόσηµο 
ανάπτυξης είναι µονόδροµος.

∆υστυχώς, µε τη σηµερινή 
εξωφρενική φορολόγηση καµία 
ελληνική επιχείρηση, είτε µικρή είτε 
µεγάλη, δεν µπορεί να έχει καµία τύχη 
και κατά συνέπεια ούτε η ελληνική οικονοµία. 

Όταν η επιχειρηµατικότητα δεν φορολογείται µέσα από 
τα κέρδη της αλλά από τα αποθέµατα που κρατούν ζωντανή 
την επιχείρηση τότε το αποτέλεσµα είναι καταστροφικό.

Όπως επιβεβαιώνεται από τα µέχρι τώρα δεδοµένα, 
χιλιάδες επιχειρήσεις για τους παραπάνω λόγους µετέφεραν 
την έδρα τους εκτός Ελλάδος. 

Οφείλουµε όλοι οι επιχειρηµατίες άµεσα να 
αποτρέψουµε την καταστροφική πορεία της οικονοµίας που 
διαλύει κάθε είδος επιχειρηµατικότητας.

Άλλωστε, η ελληνική επιχειρηµατικότητα έχει αποδείξει 
πως όταν υπάρχουν τα κίνητρα µπορεί να µεγαλουργήσει. 

Σωτήρης  Αλεπούς 
Υποψ.  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος 

Η πυρασφάλεια είναι πρώτα ευθύνη 
του ∆ήµου και µετά των δηµοτών!

Να δοθεί οριστική λύση στο αποχετευτικό
πρόβληµα του ∆ήµου Αχαρνών 

Η µείωση  των φορολογικών 
συντελεστών είναι µονόδροµος
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΙΛΙΟΥ  - ΑΧΑΡΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  
ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Λεωφ. ∆ηµοκρατίας  109 – Αχαρνές 
Τηλ. 210 2462249

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΕΠΙ  ΤΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 

Φέρεται εις γνώση των ευσεβών 
και φιλεόρτων χριστιανών της πό-
λεως  των Αχαρνών,  ότι και φέτος   
θα εορτασθεί στις   14 Μαΐου 
2018, ηµέρα   ∆ΕΥΤΕΡΑ,  στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου Αχαρ-
νών,  η ετήσιος µνήµη  του Αγίου  
ενδόξου Ιεροµάρτυρος, Θεράπο-
ντος,  όπου  φυλάσσεται  µεγάλη  
θαυµατουργός  Εικόνα του.

ΚΥΡΙΑΚΗ  13 Μαΐου 2018 
– Ώρα   6.00 µ.µ.:  Μέγας Πανηγυ-
ρικός Εσπερινός, µετ’ αρτοκλασί-
ας και Θείου  Κηρύγµατος.

∆ΕΥΤΕΡΑ    14  Μαΐου 2017 
– Ώρα  7.00 π.µ. : Όρθρος και Πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία,  µετ’ 
αρτοκλασίας  και  Θείου  Κηρύγ-
µατος.
– Ώρα  6.00 µ.µ.  Ιερά Παράκλη-
σης  του Αγίου Θεράποντος .

Εκ του  Ιερού Ναού

• 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.

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 Τριτέκνων 
Ανατολικής Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά», η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ των µελών µας για τη φε-
τινή χρονιά θα βρίσκεται στη συµβολική τιµή των 5 ΕΥΡΩ είτε για ανανέωση είτε για νέα 
εγγραφή.
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.

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

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 €

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ)
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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
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13674

Μοναδικές στιγµές πρόσφεραν οι παραστάσεις των 
µαθητών κατά τη διάρκεια του 3ου Μαθητικού Φε-
στιβάλ Αρχαίου Θεάτρου στον ∆ήµο Αχαρνών, 

που πραγµατοποιήθηκε από τις 18 έως τις 27 Απριλίου 
2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών. Το 
Μαθητικό Φεστι-
βάλ Αρχαίου Θε-
άτρου πραγµατο-
ποιήθηκε γ ια 
πρώτη  φορά 
στον ∆ήµο το 3ο 
Μαθητικό Φεστι-
βάλ Αρχαίου Θε-
άτρου συµµετεί-
χαν (µε σειρά εµ-
φάνισης βάσει 
του προγράµµα-
τος: το Σχολείο 
∆εύτερης Ευκαι-
ρίας Αχαρνών, η 
Μαντολινάτα του 
∆ήµου Νέας Ιω-
νίας, το 1o Γυ-
µνάσιο Αχαρνών 
(µε τρεις παρα-
στάσεις), το 2ο 
Γυµνάσιο Αχαρνών, το 3ο Λύκειο Αχαρνών, το 9ο Γυµνά-
σιο Αχαρνών, το 4ο Γυµνάσιο Αχαρνών, το 13ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Αχαρνών, το 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών και 
το 8ο Γυµνάσιο Αχαρνών, ενώ στις τελετές έναρξης και λή-
ξης συµµετείχε Μουσικό Σχήµα του Ωδείου Αχαρνών. Πα-
ράλληλα στην Αίθουσα Εκθέσεων του ∆ήµου Αχαρνών 
και καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ λειτούργησε η έκ-
θεση «Θεατρικά Προσωπεία» µε δηµιουργίες των µαθη-
τών των σχολείων που συµµετέχουν στο φεστιβάλ.

Την ετήσια επιµνηµόσυνη δέηση επί των τάφων των 
Βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης στο Τατόι τέλε-
σε σήµερα, Τετάρτη 18 Απριλίου, στη 13:00 µ.µ. στο 

κοιµητήριο του Τατοΐου ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυµος Β’.  Οι Βασι-
λείς Κωνσταντίνος και Αννα-Μαρία συνοδευόντουσαν από 
τον Πρίγκιπα Νικόλαο και την Πριγκίπισσα Τατιάνα ενώ πα-
ρέστησαν, όπως κάθε χρόνο, όσοι είχαν θητεύσει υπό τον 
Βασιλέα Παύλο.

Στα πλαίσια υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνι-
κής δοµής  και κοινωνικών υπηρεσιών οι οποίες πα-
ρέχονται από την ∆Η.Κ.Ε.Α. σε διάφορες  πληθυσµι-

ακές οµάδες µεταξύ άλλων και στους γονείς µε αναζητή-
σεις και προβληµατισµό πάνω στην διαπαιδαγώγηση, το 
Σάββατο 21 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆η-
µοτικού Ωδείου Αχαρνών πραγµατοποιήθηκε µε ιδιαίτερη 
επιτυχία η έναρξη του κύκλου ανοιχτών σεµιναρίων – ερ-
γαστηρίων σε ενότητες, µε θέµα της 1ης ενότητας «παιδική 
– εφηβική ηλικία – διαπροσωπικές επικοινωνιακές σχέσεις 
στο σήµερα».Την ηµερίδα διοργάνωσε η ∆Η.Κ.Ε.Α. µε ει-

σηγητές/συντονιστές επί των θεµατικών ενοτήτων τις/τους 
∆ηµήτρη Γιακουµάκη, Μαρία Ναυροζίδου, Ευφροσύνη 
Σταβέρη και Μαρία Σταβέρη.
Η πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α. κ. Μαρία Ναυροζίδου από 
πλευράς της µε ιδιαίτερη  χαρά καλωσόρισε τους συµµετέ-
χοντες οµιλητές και ασφαλώς το ακροατήριο, κηρύσσοντας 
την έναρξη των εργασιών της 1ηςενότητας. Η εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από πλευράς ακροατηρίου είναι βέβαιο ότι 
θα οδηγήσει µε ακόµη µεγαλύτερη επιτυχία στην ηµερίδα 
της 2ης ενότητας που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το 
Σάββατο 05-05-2018 µε θέµα «τέχνη και συναισθήµατα».

Στην ανάγκη να θυµόµαστε τις ρίζες µας ανα-
φέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυµος κατά την διάρκεια των 

εγκαινίων της έκθεσης «Πρωταγωνιστές µιας άλλης 
εποχής 1950-1960» που πραγµατοποιήθηκαν το από-
γευµα της Παρασκευής στο Αρχοντικό των Μπενιζέ-
λων, στο σπίτι της Αγίας Φιλοθέης στην Πλάκα. Παρέ-
στησαν, επίσης, ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ∆ήµαρχοι, εκπρόσω-
ποι τοπικών αρχών, συλλόγων και φορέων, κληρικοί 
και λαϊκοί, ενώ τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευε ο Πρωτο-
σύγκελλος της Αρχιεπισκοπής Επίσκοπος Θεσπιών κ. 
Συµεών. Ο φωτογράφος και εµπνευστής της έκθεσης 
κ. Αναστάσιος Σωτηρίου ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκο-
πο για την δυνατότητα να εκθέσει σε αυτόν τον χώρο 
και αναφέρθηκε στο περιεχόµενο της έκθεσης. Στον 
χαιρετισµό του ο Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας 
τόνισε πως «αυτή η έκθεση γίνεται στον συγκεκριµέ-
νο χώρο λόγω της αγάπης του Αρχιεπισκόπου για τον 
πολιτισµό και τα γράµµατα. «Με την έκθεση αυτή το 

Μενίδι βγαίνει από την εσωστρέφειά του κ παίρνει την 
θέση του στα καλλιτεχνικά δρώµενα των Αθηνών» 
υπογράµµισε ο Μητροπολίτης Ιλίου. Η έκθεση, που  
διήρκεσε έως τις 3 Μαΐου, περιλάµβανε  έξι σειρές 
«σκηνοθετηµένων/πεποιηµένων» φωτογραφιών -συ-
νολικά περίπου 50 λήψεις- που αποτυπώνουν στιγµές 
από την καθηµερινή ζωή στις ηµιαστικές περιοχές των 
Μεσογείων της Αττικής τις δεκαετίες του 1950 και 1960.  
Επίσης, εκτός από το εικαστικό της σκέλος, έχει ιστορι-
κό-λαογραφικές προεκτάσεις, ενώ στοχεύσει ταυτό-
χρονα στο νου και στο συναίσθηµα. Πρόκειται για ένα 
σκηνοθετηµένο εξάπτυχο φωτογραφικό σενάριο γύ-
ρω από ήθη και έθιµα των συγκεκριµένων δεκαετιών 
µε επίκεντρο τη γυναίκα: σκηνές αγροτικού βίου (θε-
ρισµός, τρύγος) και αστικού βίου (κυριακάτικο τραπέ-
ζι, πρωινό ξύπνηµα) και µια πτυχή της θρησκευτικής 
ζωής (µνηµόσυνο). Το σενάριό του έχει προκύψει 
ύστερα από βιβλιογραφική ιστορική και λαογραφική 
έρευνα και έπειτα από συνεντεύξεις µε ανθρώπους 
που ζούσαν τότε στην περιοχή.
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Με λαµπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη πραγµα-
τοποιήθηκε η Λιτανεία της Ιερής Εικόνας και του τιµί-
ου λειψάνου του Αγίου Γεωργίου στον Ιερό Ναό Αγί-

ου Γεωργίου στον Κεντρικό Μενίδι.  Η λιτάνευση της Ιερής 
Εικόνας και του Τιµίου Λειψάνου του Αγίου Γεωργίου έγι-
ναν υπό τη συνοδεία της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του 
∆ήµου Αχαρνών, των ιερών Λαβάρων και εξαπτέρυγων, 
τού Ιερού Κλήρου και πλήθους πιστών.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, κάτοικοι και επι-
σκέπτες του Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Αχαρ-
νών βρέθηκαν στο εξωκλήσι του Αγίου Χαραλά-

µπους. Παρά τον άστατο καιρό, το πλήθος των πιστών πα-
ρακολούθησε µε κατάνυξη την Αναστάσιµη Ακολουθία. 
Στο τέλος όλοι ευχήθηκαν να βρεθούν και του χρόνου µα-
ζί για να γιορτάσουν την Ανάσταση. 

Με µεγάλη συµµετοχή ολοκληρώθηκε και φέτος 
ο Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών 
που διοργάνωσε η Κίνηση Πολιτών Για Την Ανά-

δειξη Του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών – ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, σε 
συνεργασία µε τον ∆ήµο Αχαρνών και την υποστήριξη της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής και του σωµατεί-
ου ∆ΙΑΖΩΜΑ.   Ο 7ος Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος 
Αχαρνών, ξεκίνησε από την Πλατεία Συντάγµατος µε πρώ-
τη στάση το Αρχαίο Θέατρο ∆ιονύσου στην Ακρόπολη. Στη 
συνέχεια έγιναν ενδιάµεσες στάσεις στις Αχαρνικές Πύλες, 
την Αχαρνική Οδό στην Πλατεία Κοτζιά, στον Θολωτό Τά-
φο Αχαρνών στον Κόκκινο Μύλο και στον Τύµβο του Σο-
φοκλή  στη Βαρυµπόµπη και ολοκληρώθηκε στο Αρχαίο 
Θέατρο Αχαρνών, όπου µαθητές από το 7ο  ΓΕΛ Αχαρνών 
έδωσαν µια υπέροχη συναυλία. 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ∆ηµοτι-
κή Φροντίδα Αχαρνών (∆Η.Φ.Α) διοργανώ-
νει Τουρνουά Ποδοσφαίρου ∆ηµοτικών 

Σχολείων. Το 13ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου ∆ηµο-
τικών Σχολείων, ξεκίνησε το Σάββατο, 20 Απριλί-
ου 2018 διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Daniel 
Batista Football Club και θα διαρκέσει έως και την 
Κυριακή, 6 Μαΐου 2018, οπότε και θα διεξαχθούν 
οι τελικοί αγώνες, για την ανάδειξη του φετινού 
πρωταθλητή.

Στο φετινό Τουρνουά συµµετέχουν οµάδες ποδο-
σφαίρου από τα παρακάτω σχολεία:
l 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
l 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
l 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
l 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
l 22ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
l 28ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
l 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θρακοµακεδόνων
l ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ

Με πλήρη κατάνυξη και θρησκευτική ευλάβεια πλήθος µελών και φίλων του Συλλόγου µας αλλά και πιστών Κοκ-
κινοµυλιωτών και όχι µόνο, συνόδεψαν την Κυριακή το πρωί 22 Απριλίου 2018 την ιερή εικόνα του ΤΑΞΙΑΡΧΗ Μα-
νταµάδου στη έξοδό του από τον Ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης στον ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ. Προεξάρχο-

ντος της περιφοράς ο Αρχιµανδρίτης Χρυσόστοµος ,και ο προϊστάµενος του Ιερού ναού Πρεσβύτερος Μιχαήλ Τσιρώνης 
και ο συνταξιούχος πλέων Παππα Θανάσης Νικολός. Ανάµεσα στους πιστούς διακρίναµε τον Στέργιο Πεδιαδίτη,  πρώην 
Αντιδήµαρχο και νυν, Ανεξάρτητο ∆ηµοτικό σύµβουλο του ∆ήµου µας. 
Καθώς και τα µέλη της ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ κατοίκων ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (Μαίρη Κοχλιού-Έφη Χατζηαναστασιά-
δη-Μαρία Κωνσταντή) αλλά ΕΚΕΙ και ο Αντώνης Σουλακέλλης µε τριπλή ιδιότητα –ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ταξιάρχη-Ιδρυτής Α.Ο.ΚΟΚ-
ΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣΚΑΙ ιδρυτής της ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ).

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΙΛΙΟΥ,
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 
Έχουµε την τιµή και την χαρά να σας προσκαλέσουµε στον 
εορτασµό των Αγίων Χριστοφόρου του Μεγαλοµάρτυρος και 
Νικολάου του εν Βουνένοις που τιµώνται µε κάθε ιεροπρέ-
πεια στην Ενορία µας κατά το ακόλουθο πρόγραµµα : 

ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2018:
Ώρα  6:30 µ.µ. ο Μέγας πανηγυρικός εσπερινός 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ 2018:
Ώρα  7:00 π.µ.  Πανηγυρική Θεία  Λειτουργία  

Η Αρτοκλασία θα διαβαστεί στο τέλος του Εσπερινού και της 
Θείας Λειτουργίας.
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ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
  Τελούµε  την ΚΥΡΙΑΚΗ 13  Μαΐου 2018 και ώρα 09.00 π.µ. τε-

λούµε ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον   Ιερό   Ναό Κοιµήσεως Θε-
οτόκου,  Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-

µένου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  θείου

ΠΕΤΡΟΥ  ΛΙΟΣΗ
(Αντιπλοιάρχου Πολεµικού  Ναυτικού ε.α.)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαίρη, ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ : Ειρήνη και  Κωνσταντίνος ∆ι-
πλάρης, Σπύρος Λιόσης , Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : Χρήστος

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : Πατήρ ∆ηµήτριος  και  Αικατερίνη Παπαχατξή, 
Χριστίνα  και  Αντώνης Βεργούλης, ∆ηµήτριος   και  Ελένη Νίκα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην Αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5/2018 και ώρα 9 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – Αχαρναί, για 
την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΗΜ. ΜΑΡΚΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : Βέτα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ : ∆ηµήτρης Μάρκος, Μιχάλης  και  Μαρία Μάρκου,  
Ιωάννης Μάρκου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : Σπύρος, Παναγιώτης, Άγγελος, Χρήστος, Σπύρος
ΤΑ Α∆Ε∆ΦΙΑ ΤΟΥ: Αθηνά χήρα Αλέξ. Ζάχαρη, Χριστίνα χήρα 

Χρηστ. Ντούρου,  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του  ΝΑΟΥ 

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   13  Μαΐου 2018 και ώρα 09.30 π.µ., 

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

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΒΡΕΤΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ανδριάνα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Σπύρος και Αθανασία, Αποστόλης και Μαρία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ∆ηµήτριος, Ανδριάνα, Αλέξανδρος.

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο  ΓΚΙΚΑ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Μαϊου 2018 και ώρα 9.30 π.µ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου - 
Ανω Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµέ-

νης µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΙΝΑ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ - ΜΑΓΚΛΑΡΑ)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Κωνσταντίνος   Χατζηγιάννης, 
Θεµιστοκλής  και  Μαρία Στάµαινα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Χαράλαµπος, Χαράλαµπος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί  συλλυπητήρια στο κυλικείο του  ΝΑΟΥ

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
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΒΕΛΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - 

ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ το γένος 
ΡΟΥΣΣΑ που γεννήθηκε στο 

ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η 

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ του 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ το 

γένος ΜΠΟΤΣΟΛΗ που 
γεννήθηκε στο ΧΟΛΑΡΓΟ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις 

ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να 
έλθουν σε γάµο 

που θα γίνει στους 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της 
ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΠΙΝΗ που 

γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 

– ΑΤΤΙΚΗΣ και η 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΚΟΡ∆ΑΤΖΑΚΗ 

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ το γένος 

ΣΑΡΛΑ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   θα 

έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στον Ι.Ν Πέτρου και Παύλου 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ∆Ε∆ΕΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  
το γένος ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  
που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η  

ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ και της  ΜΑΡΙΑΣ   

το γένος ΓΕΩΡΓΑΚΗ  που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 

κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν 

σε γάµο που θα γίνει στους 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΩΡΟΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του  ΗΛΙΑ  και της ΕΛΕΝΗΣ  
το γένος ΦΑΛΟΥΤΣΟΥ  που 
γεννήθηκε στον  ΠΕΙΡΑΙΑ  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η 

ΚΩΤΟΥΛΑ  ΑΛΚΗΣΤΗ  του 
ΘΩΜΑ  και της ΕΛΕΝΗΣ  το 

γένος  ΠΕ∆ΙΩΤΗ  που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και 

κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να 

έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στις ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ  

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
και της ΕΡΩΦΙΛΗ  το γένος 

ΚΟΛΙΠΕΤΣΑ  που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί 

στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η  ΒΑΡΣΑΚΗ   ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ   

του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και της 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  το γένος  

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η  που 
γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί στα   ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  - 

ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν 
σε γάµο που θα γίνει στην 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΓΚΟΖΙ∆ΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  
του  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  και της 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ  το γένος  

ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ  που 
γεννήθηκε στην  ΝΙΚΑΙΑ  - 
ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και  η  
ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ  του  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και  της  

ΣΟΦΙΑΣ   το γένος  
ΤΣΑΚΛΟΒΑ  που 

γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στα  ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ 
πρόκειται να έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει στα  

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΜΠΕΝΙΣΗΣ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  του   ΙΩΑΝΝΗ   
και  της   ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  το γένος  
ΕΥΘΥΜΙΟΥ   που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί 

στον  ΑΓΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ και  η  ΚΕΤΣΕΤΣΙ∆Η  
ΜΑΡΙΑ  του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  και 

της  ΣΩΤΗΡΙΑΣ   το γένος  
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ   που 
γεννήθηκε στο  ΜΑΡΟΥΣΙ  – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στην 

ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν 

σε γάµο που θα γίνει στην  
ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ  - 

ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  

ΧΡΗΣΤΟΣ   του  ΑΛΕΞΗ  
και  της  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ   το 

γένος   ΣΚΕΝΤΖΑ  που 
γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ   

και κατοικεί  στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και   
η   ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ  ΟΛΓΑ    

του   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  και  
της   ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  το γένος   

ΠΑΪΤΕΡΗ   που  
γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  

και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ  

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

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΧΑΣΙΩΤΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και  
της  ΑΝΘΗΣ   το γένος   

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ  που γεννήθηκε  
στην ΛΑΡΙΣΑ  και κατοικεί  

στο  ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   ΣΑΛΠΕΑ  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του   
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  και  της   
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ  το γένος  

ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗ   που  
γεννήθηκε  στον  ΠΕΙΡΑΙΑ  

και κατοικεί στο ΝΕΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ  

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

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΙΤΜΑΛΙ∆ΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και  της  

ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ    το γένος   
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ   που 

γεννήθηκε  στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ   
και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – 

ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ    
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  ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ   
του  ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ   και  της  

ΟΛΓΑΣ   το γένος   
ΠΑΪΤΕΡΗ   που γεννήθηκε  
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  

στις    ΑΧΑΡΝΕΣ  – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και   η   

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  του   

ΠΕΤΡΟΥ   και  της   ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
το γένος   ΠΑΪΤΕΡΗ  που  
γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ  
πρόκειται να  έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει στο  

ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΕΝΩΣΗ  ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΙΠΠΕΩΝ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΟΥ                                                                       16/04/2018
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών συµµετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ιεράς 
Πόλεως του Μεσολογγίου, τις  «Γιορτές Εξόδου», την 31η Μαΐου και την 1η Απρι-
λίου 2018, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως την οποία και αποδέχθηκε.
Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών ευχαριστεί το ∆ήµο Αχαρνών και δη τον ∆ήµαρχο, 
κ. Ιωάννη Κασσαβό, καθώς αναγνωρίζει πώς η συµµετοχή της δεν θα ήταν εφικτή 
εάν δεν τύγχανε της αµέριστης και έµπρακτης  συµβολής αυτών.

Για το ∆. Σ. 
                 Η Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραµµατέας
           Μελποµένη Καράλη Ανθούλα  Κασιόλα
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Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

6/5/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ  Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ.210/2316792

7/5/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑ  Αριστοτέλους 200-202.  ΤΗΛ. 
210/2477292

8/5/2018  ΤΡΙΤΗ l ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ∆εκε-
λείας 90.  ΤΗΛ. 2102477724

9/5/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ 
ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 210/2404494

10/5/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ  Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 210/2444418

11/5/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ  Λ. Θρακοµακεδόνων 22. ΤΗΛ. 
210/2466608

12/5/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙ-
ΚΗ  Φιλαδελφείας 41. ΤΗΛ. 210/2448787

13/5/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ  Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210/2465660

14/5/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ 
ΤΟΥΛΑ  Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλος. ΤΗΛ. 
210/2385253

15/5/2018  ΤΡΙΤΗ l ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210/2476440

16/5/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ  Αγίας Τριάδας 75. ΤΗΛ. 210/2442655

17/5/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ  
Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210/2464914

18/5/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ  Σαλαµίνος 36. ΤΗΛ. 210/2463245

19/5/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ   Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 
210/2442311

20/5/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ   
Πάρνηθος 95 . ΤΗΛ. 2102445975

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

06/05/2018 ΕΩΣ 20/05/2018

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα 120 τ.µ. µε πατά-
ρι 50 τ.µ., δίπλα στην κεντρική πλατεία , Οδός 
Καποδιστρίου 3 . Τηλ. 210 2460903. 5∆196.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   διαµέρισµα 95 τ.µ. , 6ου ορό-
φου, επί της οδού Σωκράτους  64. Τιµή λογι-
κή. Τηλ.  6945 292661. 5∆194
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 60 τ.µ. …… Τηλ.  
210 2443258 και 6973 952838. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο καταστήµατα  36 και 33 
τ.µ. στην Κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου. 
Τηλ.  210 2469087 και 6937 108661.  4∆190.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 60 τ.µ. 1ου ορό-
φου, µε ηλιακό, καλοριφέρ κλπ. στην περιο-

χή Αγίου Αθανασίου. Τηλ. 210 2443258  και 
6973 952838. 4∆189.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙ∆Α  µε εµπειρία, αναλαµβάνει την 
φύλαξη ηλικιωµένων ή και παιδιών,  σε 
οποιοδήποτε καθορισµένο ωράριο του 
24ώρου. Τηλ. 210 2406317 και 6982 020683. 
4∆190
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια  έµπειρη, αναλαµ-
βάνει την προετοιµασία µαθητών  Λυκείου στα 
φιλολογικά µαθήµατα, Αρχαία – Λατινικά. Τι-
µές λογικές. Τηλ. 6974 385248. Τηλ. 6974 
385248. 4∆189.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  - Φυσική - Χηµεία  παραδί-
δονται,  από  καθηγήτρια 35 έτους πείρας.  

Προσιτές τιµές. Τηλ   6988935604 - 
2102319153.  6∆190
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – 
Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 
6972 601252. 10∆199.

 ∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε επαγγελµατική εµπειρία, ανα-
λαµβάνει ραψίµατα από την αρχή και επιδιορ-
θώσεις. Τηλ. 2102461482. 6∆198
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ζητείται διαµέρισµα στο Κεντρικό 
Μενίδι από 75 – 100 τ.µ. Πληρ. 6980700372
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  ισόγεια καταστήµατα  50 και 
36 τ.µ. δίπλα στην Ιατρική ∆ιάγνωση (Ηρώ-
ων). Τηλ. 6976 831338. 4∆193.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ   1ος  όροφος , για χρήση δύο ια-
τρείων, 60 και 62 τ.µ. ή για χρήση κατοικίας,  
δίπλα στην Ιατρική ∆ιάγνωση (Ηρώων). Τηλ. 
6976 831338. 4∆193.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  Έπιπλα : Μια Τραπεζαρία, 
Σκρίνιο – Μπουφές, Αντίκες, Ψυγείο ( Τζένε-
ραλ Ηλέκτρικ) Κουζίνα  (AEG, ένα σύνθετο 
και άλλα µικροαντικείµενα. Τιµές προσφο-
ράς. Τηλ. 6973 835396.  5∆197

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΚΤΗΜΑ  µε σταθερή προφύλαξη εντός 
σχεδίου 2.200 τ.µ., δηλαδή  έξη οικόπεδα, µε κα-
τοικία 65 τ.µ. , αποθήκες  100 τ.µ. µε 40 παραγωγι-
κά δένδρα, (ελιές, Λεµονιές, καρυδιές, συκιές,…) 
περιοχή Αγίου Πέτρου Α΄.  ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  
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

ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ 2 ΚΑΙ 
ΠΑΡΝΗΘΟΣ  •   ΤΗΛ. 2114099251
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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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