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Ενηµερωτική γιγαντοοθόνη  τοποθετήθηκε την 
Παρασκευή 4 Μαΐου και δεσπόζει στην µπροστι-
νή πλευρά του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου του ∆ή-
µου Φυλής στα Άνω Λιόσια.  Ενηµερωτικές οθό-
νες το επόµενο διάστηµα θα τοποθετηθούν επί-
σης, στα ∆ηµαρχεία των ∆ηµοτικών Ενοτήτων 
Ζεφυρίου και Φυλής στο ∆ηµοτικό Κολυµβητή-
ριο καθώς και στη συνοικία της Ζωφριάς. 
Η γιγαντοοθόνη που ήδη λειτουργεί στα Άνω 
Λιόσια, ενηµερώνει τους ∆ηµότες για χρηστικές 
πληροφορίες που αφορούν την καθηµερινότητα του Πολίτη. Επίσης η ενηµέ-
ρωση αφορά και στην πολιτιστική – αθλητική δράση του ∆ήµου Φυλής µε την 
προαναγγελία και προβολή σηµαντικών εκδηλώσεων. 
«Στόχος µας είναι η πολύπλευρη ενηµέρωση των συµπολιτών µας και η ενερ-
γή δράση και συµµετοχή τους στο όραµα  για έναν σύγχρονο ∆ήµο µε διαρκή 
ανάπτυξη και πρόοδο σε όλους τους τοµείς» τονίζει  στο µήνυµά του , ο ∆ή-
µαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Ο υπουργός εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης εκτιµά ότι από την έναρ-
ξη της τυπικής διαβούλευσης, µέχρι και την εισαγωγή του νοµοσχε-
δίου στην Ολοµέλεια της Βουλής, ουσιαστικά «εξασφαλίζεται η δίµη-
νη περίοδος διαβούλευσης και συζήτησης που ζητούν οι φορείς των 
αιρετών», ώστε να εξεταστούν εναλλακτικές προτάσεις επί διατάξεών 
του. Η απλή αναλογική στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «θα 
έπρεπε να είχε θεσµοθετηθεί εδώ και χρόνια», υπογραµµίζει ο υπουρ-
γός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, στην συνέντευξή του εφ όλης 
της ύλης στην ΑΥΓΗ της Κυριακής.
Απαντώντας σε ερώτηση για τις αντιδράσεις των ηγεσιών σε ΕΝΠΕ και  
ΚΕ∆Ε απέναντι στον «Κλεισθένη 1», το σχέδιο νόµου για την αναθε-
ώρηση του «Καλλικράτη», ο υπουργός Εσωτερικών επισηµαίνει ότι 
σχετίζονται µε την απλή αναλογική και είναι «κατανοητό το γιατί, µιας 
και ξεβολεύει από µια παγιωµένη κατάσταση εδώ και δεκαετίες.» Ο 
υπουργός Εσωτερικών επισηµαίνει ότι ο «Κλεισθένης 1» κινείται εντός 
των δεδοµένων συνταγµατικών και δηµοσιονοµικών ορίων, τονίζο-
ντας ότι «το νοµοσχέδιο δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει µια ολιστική µε-
ταρρυθµιστική πρόταση αλλά τα πρώτα βήµατα µιας νέας µεταρρυθ-
µιστικής φάσης. Όλες οι µικρές ή µεγάλες αλλαγές που προωθούνται 
σαφώς και καλύπτουν πραγµατικές ανάγκες.»…

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

Β αρυσήµαντο αλλά και 
Προφητικό  το  µήνυµα  
του  καταξιωµένου  

συµπολίτη µας   Σωτήρη 
Αλεπού,  για τις επερχόµενες  
∆ηµοτικές  Εκλογές, 
παράλληλα µε την 
δηµοσιοποίηση του  
Προγράµµατος της ∆ηµοτικής 
παράταξης «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ», 
στο οποίο περιλαµβάνονται οι 
βασικοί πυλώνες για την 
ανάπτυξη αλλά και την 
επίλυση των προβληµάτων της 
πόλης κι επισηµαίνεται η αξία 
της ψήφου των πολιτών.

«Συνδηµότες
            και συνδηµότισσες,

Με τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη 
αυριανό ∆ήµαρχο, είµαστε 
πεπεισµένοι ότι η σωρεία των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο 
∆ήµος µας, θα πάρουν τον δρόµο 
προς την οριστική τους λύση. 

Με εργατικότητα, συνέπεια 
στο λόγο του, εντιµότητα, 
αποφασιστικότητα αλλά κυρίως 
αγάπη για την πόλη µας και 
δείγµατα γραφής που 
αποδεικνύουν έµπρακτα την αξία 
του µέσα από τους αγώνες που 
εδώ και δεκαετίες έχει δώσει, οι 
Αχαρνές γυρίζουν σελίδα!

Τόσο ο επικεφαλής όσο και τα 
καταξιωµένα στελέχη που 
απαρτίζουν την δηµοτική 
παράταξη «Νέα ∆ύναµη», όπως 
και η µακρόχρονη φιλία και 
αλληλοεκτίµηση που µας 
συνδέουν µεταξύ µας, 
αποτέλεσαν κίνητρο για όλους 
µας, να ασχοληθούµε µε τα 
κοινά.

Τα τελευταία τρία χρόνια 
σχεδιάζουµε, οργανώνουµε και 
συνεργαζόµαστε ώστε να είµαστε 
έτοιµοι να εφαρµόσουµε το 
πρόγραµµά µας από το ίδιο βράδυ 
που θα εκλεγούµε ∆ηµοτική Αρχή. 

Το όραµα όλων µας δεν είναι 
άλλο από µία πόλη φιλική προς 
τον δηµότη, που να κινείται σε 
ρυθµούς ανάπτυξης, να εγγυάται 
την ασφάλεια και την ποιότητα 
ζωής των πολιτών και να 
εξασφαλίζει το παρόν και το 
µέλλον τόσο για εµάς όσο και για 
τα παιδιά µας!

Ταυτόχρονα, σκοπός µας είναι 
να αναδείξουµε την ιστορική αξία 
του δήµου µας µε κάθε τρόπο, να 
δηµιουργήσουµε ευκαιρίες και να 
δώσουµε κίνητρα στους νέους 
ανθρώπους της πόλης µας, να 
δραστηριοποιούνται και να 
εργάζονται σε αυτή µε απώτερο 
στόχο την πλήρη αναβάθµισή της 
σε όλα τα επίπεδα». 

Με ξεκάθαρες θέσεις 
και προτάσεις ολόκληρο 
το Πρόγραµµα της ∆ηµοτικής 
Παράταξης Αχαρνών «ΝΕΑ 
∆ΥΝΑΜΗ» στην σελίδα 5. 

ΥΠΕΣ: Παράταση δύο µηνών στη 
διαβούλευση για τον «Κλεισθένη»

Ενηµερωτική γιγαντοοθόνη 
στο ∆ήµο Φυλής 

Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ, ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ,  ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο Υπουργός Πάνος Καµµένος, στον Ι.Ν. Παναγία Σουµελά
Τιµήθηκε για την προσφορά του στον Ποντιακό Ελληνισµό

Η επίσκεψη είχε χαρακτήρα καθαρά ιδι-
ωτικό και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και 
ΥΕΘΑ Π. Καµµένος πήγε κατευθείαν 
στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουµελά 
Αχαρνών όπου προσκύνησε τα Ιερά 
Λείψανα Ρώσων Αγίων και στη συνέ-
χεια τιµήθηκε από τον ιερέα του ναού 
πατήρ Γρηγόριο Πιγκάλοφ για τη συνο-
λική προσφορά και τη στήριξή του στον 
Ποντιακό Ελληνισµό. Στη συνέχεια ο κ.Καµµένος εφόσον ευχαρίστησε για την τιµή 
που του έκαναν είχε φιλική συζήτηση µε τους ανθρώπους που τον υποδέχτηκαν. 

Επανεξελέγη Πρόεδρος για τέταρτη θητεία στην ∆ΗΜ. Τ.Ο
Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων της Ν∆ η κ. Γεωργία Βλάχου

ΣΕΛ. 8

«Με τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη
αυριανό ∆ήµαρχο, οι Αχαρνές, 
αλλάζουν σελίδα…»
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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

Άβε Καίσαρ! Άβε µουά. ∆ηλαδή, χαίρε Καίσαρ, χαίρε σε µένα, δοξάστε µε. 
Τι θα κάνουµε βρε παιδιά µε αυτήν την ξανθιά του ΣΥΡΙΖΑ. Σιγά καλέ θα 

σου ξεβάψουν τα µαλλιά και θα πεταχτεί η πιτυρίδα σου. Τάξη και ηθική, όπως 
έλεγε και ο συγχωρεµένος Βασίλης Αυλωνίτης. Άσχηµο πράγµα η φανατίλα σε 
κάνει ρεζίλι. Βρε που πάµε, που πάµε.

Ένας τρόπος επιβίωσης που µας διδάσκει η ζωή, είναι. Και µε τον χω-
ροφύλαξ και µε τον αστυφύλαξ. ∆ηλαδή, ούτε εχθρός του ισχυρού, 

αλλά και ούτε υποτακτικός του. Χέρι που δεν µπορείς να το δαγκώσεις, φί-
λησε το υποκριτικά, λέγει ο λαός µας.

∆εν υπάρχει πιο ισχυρή πράξη από το να κόβεις τα φτερά της νεολαίας µας, 
για ανάπτυξη και πρόοδο, φορτώνοντας  της µε χρέη, για να διατηρήσεις 

την δική σου θεσµική εξουσία Αυτό κανείς δεν θα σου το συγχωρέσει και θα το 
βρεις βίαια µπροστά σου, όταν ξεκαβαλικέψεις από το 
άλογο της εξουσίας. Τα αίτια και οι αίτιοι της ξενιτιάς δεν 
λησµονιούνται.

Κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω το ΠΑΣΟΚ, κάτω η Ν.∆., 
κάτω το Κ.Κ.Ε. Κάτω η πίεση, κάτω η χοληστε-

ρίνη, κάτω ο ουρικό, κάτω το ζάχαρο. Ζήτω τα εργα-
ζόµενα νιάτα, εκτός καφετέριας. Τώρα για τα γερόντια, 
να ζει κανείς ή να µην ζει. Μας κόψανε τα περήφανα 
γηρατειά που κρεµόντουσαν. 

Λύνοντας σταυρόλεξα σωστά, αισθάνεσαι ότι κά-
τι χρήσιµο  γνωρίζεις και παράλληλα, µπορείς να 

µεταδόσεις, αυτές σου τις γνώσεις σε όποιον συνάνθρω-
πο έχει ερωτηµατικά.

Ο κάθε άνθρωπος έχει την δική του αντίλη-
ψη την δική του γνώµη και ακολουθεί την 

πορεία της ζωής του. Το να έχουν δύο άνθρωποι 
διαφορετική αντίληψη και γνώµη, δεν σηµαίνει 
ότι είναι εχθροί. Εχθρότητα δηµιουργεί, η βία, η 
απάτη, η αρπαγή, ο εκβιασµός, η ανοµία, το έγκληµα. Η δηµοκρατία εί-
ναι σύγκρουση διαφορετικών συµφερόντων και   πιο ωφέλιµη λύση εί-
ναι η ισορροπία των αντιθέτων ροπών, για το καλό του συνόλου των 
πολιτών.

Όλες  οι συνθήκες, διεθνείς ή µη, στην πράξη γίνονται µπούρδες. Το δίκαιο 
είναι του ισχυρού. Και ισχυρός είναι αυτός που έχει πλούτο, δηλαδή χρή-

µατα. Είναι βλακώδες να απειλείς µε δανεικά χρήµατα, αφού είσαι όµηρος.
Όταν κάποιοι συνάνθρωποι µας είναι ενάντια στην αφέλεια, την βλα-
κεία, την ηλιθιότητα, τους θεωρούµε αντιδραστικούς και γραφικούς. 

Όµως όλοι µας, δεν γεννηθήκαµε άγγελοι. Γεννηθήκαµε και πρώτιστη ανά-
γκη από την φύση είναι να επιβιώσουµε.  Χρειάζεται κατανόηση και δίκαιη 
διαχείριση, για τον αγώνα του κάθε πολίτη να επιβιώσει αυτός και η οικογέ-
νεια του.

Όπως βρίσκουµε τρόπους να συντηρούµε τα τρόφιµα, έτσι και οι συντη-
ρητικοί προσπαθούν να διατηρήσουν το έθνος, την φυλή, την οικογένεια. 

∆εν βλέπω κανένα όφελος να βιαζόµαστε να εκφυλιστούµε στο όνοµα του δή-
θεν προοδευτισµού.

Για όλους τους ανθρώπους υπάρχει ένα ταίρι. Αρ-
κεί να υπάρχει έντιµη πρόθεση αλληλοσεβασµός 

και αλληλοεκτίµηση. Οι ιδιοτροπίες, οι τρέλες, οι ανωµα-
λίες, δεν είναι για την δηµιουργία οικογένειας, αλλά για 
άλλους σκοπούς, πολλούς και διάφορους.  Όταν µένου-
µε ανήµποροι και µόνοι, τότε καταλαβαίνουµε τα τραγι-
κά λάθη της ζωής µας. Τα χρήµατα δεν φέρνουν λύση, 
αλλά διχόνοια και άντε να τελείωνε να ησυχάσουµε.

Η σεξουαλικότητα στον άνδρα είναι θέµα δύνα-
µης ή ισχύος. Όµως η πραγµατική ισχύς  είναι το 

χρήµα. Στην προσπάθεια µας να αποκτήσουµε και να 
συσσωρεύσουµε χρήµα ή ισχύ, από κόπωση χάνουµε 
την σεξουαλικότητα µας. Είναι αυτό που λέµε στην αριθ-
µητική, ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Γι’ αυτό και οι κροί-
σοι  παντρεύονται νεαρές όµορφες κοπέλες για γλάστρες.

Η αλήθεια γκρεµίζει τα είδωλα. Η φυσική γκρε-
µίζει τις θρησκείες. Η πράξη γυµνώνει τις ιδεο-

λογίες. Η εξουσιοµανία των δικτατόρων διαλύει κράτη και έθνη. Αυτό που 
δεν πεθαίνει µε τίποτε είναι τα ανθρώπινα ένστικτα, γιατί αναπαράγονται µε 
την κάθε γέννα. Ίσως είναι η οικονοµία της µητέρας φύσης. Ή ισορροπία της 
λειτουργίας της, ή αλλιώς η µοίρα µας.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Από πάντα στη ζωή που ζούµε, 
το δίκαιο είναι του ισχυρού. 

Όταν αισθάνεσαι αρκετά ισχυρός κά-
νεις  τον τσαµπουκά σου στους γείτο-
νες σου. Όταν αισθάνεσαι αδύναµος, 
βάζεις την ουρά σου µέσα στα µπούτια 
σου και επικαλείσαι τις όποιες συµφω-
νίες. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες της 
έδρας. Στην πράξη, όταν υποχρεούσαι 
να διαλέξεις µεταξύ δύο κοπριών, δια-
λέγεις αυτή που βρωµάει λιγότερο. «Εκ 
των δύο κακών, το µη χείρον  βέλτι-
στον», έλεγαν οι παππούδες µας, γιατί 
τα είχαν ζήσει όλα αυτά.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Παραδοσιακό Πανηγύρι Αγίας Τριάδας Πάρνηθας τη ∆ευ-
τέρα 28 Μαΐου 2018 ανήµερα του Αγίου Πνεύµατος, στο ξω-
κλήσι της Αγίας Τριάδας στην Πάρνηθα. Ώρα 11:00 - Παρα-

δοσιακοί χοροί µε την συµµετοχή των συλλόγων του ∆ήµου Αχαρ-
νών: Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών, Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών, 
Σύλλογος Κρητών Αχαρνών και ώρα 12:00 - Παραδοσιακό Γλέντι 
µε την ορχήστρα της ∆Η.Κ.Ε.Α.

∆ιήµερη εκδροµή στην Τήνο µε την «ΟΜΑ∆Α ΣΕ ΕΤΟΙ-
ΜΟΤΗΤΑ»!!!.. αναχώρηση από το ∆ηµαρχείο Αχαρνών, 
στο πανέµορφο νησί της Παναγίας της Τήνου το Σάββα-

το 2 Ιουνίου, στις 06:00 π.µ. για Ραφήνα. Το κόστος είναι 68 ευ-
ρώ, για πούλµαν, καράβι και διαµονή στο ξενοδοχείο µε πρω-
ινό, χωρίς καµία άλλη επιβάρυνση Επιστροφή από Τήνο για Ρα-
φήνα Κυριακή 14:30 µ.µ!!!...

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών διοργανώνει διήµερη εκδρο-
µή στη Μάνη στις 2-3 Ιουνίου 2018. Η τιµή συµµετοχής κα-
τ΄άτοµο ανάλογα µε τον τύπο του δωµατίου είναι Μονόκλι-

νο 75€ - ∆ίκλινο 60€ - Τρίκλινο 55€.
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου ∆ηµητρίου θα πραγµα-
τοποίηση ηµερήσια εκδροµή στην Αρχαία Ολυµπία Στις 
2/6/2018 Σάββατο Πληροφορίες στο τηλέφωνο 

6979073708
Μπορεί να άνοιξε, µετά από πολύ καιρό και πολλές πιέσεις, 
ο προαστιακός σταθµός Ζεφυρίου, ωστόσο το επιβατικό κοι-
νό της περιοχής διατυπώνει παράπονα για το γεγονός πως 

εξυπηρετεί µόνο τα δροµολόγια της διαδροµής Πειραιάς – Κιάτο – 
Πειραιάς. Η συγκεκριµένη εξέλιξη δηµιουργεί επιβάτες δύο ταχυ-
τήτων στο ∆ήµο Φυλής, καθώς στερεί τη δυνατότητα από τους κα-
τοίκους του Ζεφυρίου, να απολαµβάνουν την ίδια εξυπηρέτηση µε 
τους κατοίκους των Άνω Λιοσίων, που µπορούν να µετακινούνται 
µε δυο ακόµα συρµούς (έναν προς Κορωπί για 8 δροµολόγια την 
ηµέρα και άλλον έναν κάθε ώρα προς αεροδρόµιο). 

Με αστέρια της Εθνικής Μπάσκετ το «3on3 Streetball» 
στις 9-10 Ιουνίου 2018 στον ∆ήµο Αχαρνών   Την ευκαι-
ρία να γνωρίσουν τα µεγάλα αστέρια του Ελληνικού 

Μπάσκετ αλλά και να παίξουν µαζί τους, θα έχουν οι ∆ηµότες 
των Αχαρνών, στο τουρνουά 3on3 που θα διεξαχθεί στις 9 και 
10 Ιουνίου στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών υπό την αιγίδα της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού. Συνδιοργανωτής του «3on3 
Streetball» στον ∆ήµο Αχαρνών είναι η ∆ηµοτική Φροντίδα 

Αχαρνών µε τον πρόεδρο  Γιώργο ∆ασκαλάκη.
Τελικοί του 13ου Τουρνουά, των ∆ηµοτικών Σχολείων της 
πόλης µας που διοργάνωσε και φέτος η ∆ηµοτική Φροντί-
δα Αχαρνών. Νικητές τα παιδιά του 14ου ∆ηµοτικού. Στην 

2η θέση το 18ο, στην 3η το 14ο και στην 4η θέση τα Μοντεσσορι-
ανα Σχολεία Βαρυµποπης.

Σωµατεία και φορείς του Μενιδίου διοργανώνουν Έκθεση 
Ζωγραφικής στον Εκθεσιακό χώρο του ∆ήµου Αχαρνών 
µε τίτλο «ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΩΝ». Θα εκτεθούν έργα καλλιτε-

χνών του δήµου µας και των γύρω περιοχών. Εγκαίνια στις 20 
Μαΐου, ώρα 8 µ.µ. Η Έκθεση θα διαρκέσει έως στις 29 Μαΐου 2018.

Η ∆ΗΚΕΑ  πραγµατοποιεί  τιµητικό αφιέρωµα στους παλαί-
µαχους σκόρερ των ποδοσφαιρικών πρωταθληµάτων, Κώ-
στα Νεστορίδη (ΑΕΚ), Ηλία Υφαντή (Ολυµπιακού),και Αντώ-

νη Αντωνιάδη (Παναθηναϊκού). Το αφιέρωµα θα πραγµατοποιηθεί 
µε την παρουσία των βετεράνων, την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, ώρα 
19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρνών.

Στα πλαίσια των δράσεων και των προγραµµατισµένων 
εκδηλώσεων της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ∆ήµου Αχαρνών, η  ∆Η.Κ.Ε.Α. πραγµατοποιεί την 

Τρίτη Ενότητα µε θέµα: «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙ∆ΙΚΗ – ΕΦΗΒΙ-
ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ – ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ… ΒΑΘΙΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ»,το Σάββατο 
19 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 π.µ.στην αίθουσα του ∆ηµοτικού 
Ωδείου Αχαρνών (1ος όροφος) της ∆Η.Κ.Ε.Α. (Πλ. Αγίου Νικο-
λάου 3, Αχαρναί).

Το 13ο ∆ηµοτικό Αχαρνών και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδε-
µόνων διοργανώνουν ∆ιάλεξη-Συζήτηση στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Σχολείου (Χατζηπέτρου 8) στις 30 Μαΐου 

2018 και ώρα 18:30, µε τίτλο: «Η επίδραση των Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης στην ανάπτυξη των παιδιών».

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών καλεί τα µέλη του να 
συµµετάσχουν στον σκοπευτικό αγώνα πήλινου στόχου 
κυνηγετικού ενδιαφέροντος «SPORTING», που θα διεξα-

χθεί µετά από αρκετά χρόνια (δίνοντας µεγάλη χαρά στους κυ-
νηγούς των Αχαρνών και Φυλής), στο ∆ηµοτικό Σκοπευτήριο 
Αχαρνών τη Κυριακή 27 Μαΐου µε τη φιλική αρωγή των µελών 
του Σκοπευτικού Οµίλου Αχαρνών «Ο ΠΑΡΝΗΣ».

Καλοκαιρινές καλλιτεχνικές δράσεις 2018 από την ∆Η.Κ.Ε.Α. 
∆ιοργανώνει και φέτος, ένα εικαστικό θερινό πρόγραµµα, 
µε στόχο τη γνωριµία των παιδιών µε το θαυµαστό κόσµο 

της τέχνης. Α΄ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 18/6-29/6/2018. Β΄ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2/7-
13/7/2018. Τιµή Περιόδου 50€.

Από τις 30 Μαΐου µέχρι τις 04 Ιουνίου, θα καταβληθούν 
στους δικαιούχους συνταξιούχους οι συντάξεις του Ιου-
νίου του 2018. Ειδικότερα, οι συντάξεις από τα ασφαλι-

στικά ταµεία της χώρας θα καταβληθούν ως εξής:  - Το ∆ηµόσιο, 
ΙΚΑ και  ΝΑΤ   θα καταβάλλουν τις συντάξεις Ιουνίου 2018 την 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018. - Ο ΟΑΕΕ  και ΟΓΑ  την Παρασκευή, 01 
Ιουνίου 2018.

Με ευρύτατη πλειοψηφία 161 βουλευτών υπερψηφίστηκε 
το άρθρο 8 για την αναδοχή και από οµόφυλα ζευγάρια στο 
νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Σε σύνολο 264 βου-

λευτών κατά τάχθηκαν 103 βουλευτές στην ηλεκτρονική ψηφοφο-
ρία που προηγήθηκε.

Νέα έκδοση της Ι.Λ.Ε.Α. 28 χρόνια µετά την κυκλοφορία 
του τελευταίου βιβλίου υπό την επιµέλεια της ΙΛΕΑ,  που 
αφορούν στην Ιστορία και Λαογραφία του τόπου µας. 

Αυτή τη φορά µε µια πλήρη µονογραφία του Θανάση Κατάρα 
για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής. 116 σελίδες διανθισµέ-
νες µε 140 φωτογραφίες, κυρίως από το αστείρευτο αρχείο της 
Ι.Λ.Ε.Α. και το αρχείο του συγγραφέα. Μια ιστορία 120 ετών, 
που εκτός από ιστορία της περιοχής µας είναι και ιστορία ολό-
κληρης της Αττικής.

Την έγκριση των Ισολογισµών για τα έτη 2011 – 2014 – 2015 
και 2016 αποφάσισε η πλειοψηφία του  ∆ηµοτικού  Συµβου-
λίου, το βράδυ της Παρασκευής 11 Μαΐου 2018. Τη συνε-

δρίαση σκίασε η Έκθεση  των Ορκωτών Λογιστών από την οποία 
προκύπτει έλλειµµα 20 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
προκύπτουν  λείπουν από το ταµείο του ∆ήµου κατά την περίοδο 
της διοίκησης Μπουραΐµη, δηλαδή από την 01-01-2011 µέχρι την 
31-08-2014.

Η  6η ΤΑΚΤΙΚΗ ∆ηµόσια συνεδρίαση του   ∆ηµ. Συµβ. 
Αχαρνών  Αχαρνών  ορίστηκε να γίνει στις 18-05-2018 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, µε 44 θέµατα ηµερήσι-

ας διάταξης. Μεταξύ των οποίων, το  34 : «Συζήτηση και έγκριση 
µέτρων εις µνήµην του αδικοχαµένου µαθητή Μάριου Σουλού-
κου» και το  44 :   Συζήτηση σχετικά µε έγγραφο της Επενδυτικής 
Αχαρνών Μονοµετοχικής Ανώνυµης Εταιρείας ∆ήµου Αχαρνών.

Με το σύνθηµα «Υπάρχει και άλλο ∆ρόµος…» ολοκληρώ-
θηκαν οι εργασίες του Ιδρυτικού Συνεδρίου του Πράσινου 
Κινήµατος, µε την εκλογή των δύο συµπροέδρων (άντρα και 

γυναίκας) και του γενικού γραµµατέα στα πρότυπα των εκλογικών 
διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόµµατος. Σε κλίµα ενό-
τητας προσήλθαν στις κάλπες 668 σύνεδροι και εξελέγησαν συ-
µπρόεδροι ο Κώστας Καλογράνης και η Σωτηρία Ακρίβου και γε-
νικός γραµµατέας ο Λουκάς Τουµαζάτος.
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Τα πληµµυρικά φαινό-
µενα του περασµένου 
χειµώνα, µε τα γνωστά 

τραγικά αποτελέσµατα στην 
περιοχή της Μάνδρας, ανέ-
δειξαν την τεράστια κοινωνι-
κή, περιβαλλοντική και οικο-
νοµική σηµασία που έχει η 
αντιπληµµυρική θωράκιση 
µιας περιοχής, και δη µιας κα-
τοικηµένης περιοχής.!

Είναι γνωστό ότι ο δήµος 
Αχαρνών ανήκει στους δή-
µους υψηλού κινδύνου σε ότι 
αφορά τα έκτακτα φαινόµενα, όπως οι ισχυρές βροχοπτώσεις. Αυτό οφείλεται σε δύο, κυρίως λόγους. Ο πρώ-
τος  είναι η  αυθαίρετη δόµηση που επεκράτησε επί χρόνια στο δήµο και που µετέτρεψε πολλά ρέµατα σε οικό-
πεδα ή δρόµους. Όπως είπε πολύ  χαρακτηριστικά ένας πολίτης σε ανάρτησή του µετά τα γεγονότα στην Μάν-
δρα: ‘Τι δεν καταλαβαίνετε; όταν οι άνθρωποι µετατρέπουµε τα ρέµατα σε δρόµους, η βροχή θα µετατρέπει τους 
δρόµους σε ρέµατα. Πιο απλό δεν γίνεται’. Έτσι είναι!

Ο δεύτερος λόγος που ως δήµος ανήκουµε στις περιοχές υψηλού κινδύνου- µεγάλης τρωτότητας είναι ο σω-
στός επιστηµονικός όρος- είναι ότι έχουµε µια ελλιπέστατη αντιπληµµυρική θωράκιση. Τα τελευταία σοβαρά αντι-
πληµµυρικά έργα έγιναν - ή στηρίχτηκαν σε µελέτες που ξεκίνησαν-  επί δηµαρχίας Παναγιώτη Φωτιάδη. 

Να θυµίσουµε ότι την περίοδο 2007-2010 έγιναν αντιπληµµυρικά έργα σε Αγίου ∆ιονυσίου και Εθνικής 
Αντιστάσεως, Λαθέας, Πλήθωνος Γεµιστού, ∆εκελείας, Αγίας Τριάδας και Αριστοτέλους, Λιοσίων και Αριστοτέ-
λους, συνολικού ύψους περίπου 4 εκατοµµυρίων ευρώ. Όλα αυτά έγιναν µέσα σε  ένα χρόνο µε αντιδήµαρχο 
τον αείµνηστο Σπ. Στούρα.  

Πέραν αυτών των παρεµβάσεων, είχαν κατατεθεί και εγκριθεί µελέτες για Αγία Άννα ύψους 9.5 εκα-
τοµµυρίων ευρώ και λεωφόρο Καραµανλή ύψους 10,5 εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία και απεντάχθηκε 
αργότερα επί δηµαρχίας Ντούρου. Κατά τον πρώην δήµαρχο κύριο Ντούρο, του αρνήθηκαν από το 

Υπουργείο να ρίξει τα νερά 
στον Κηφισό.

Σε κάθε περίπτωση, τα έρ-
γα αυτά της περιόδου 2007-
2010 αποτελούσαν το ξεκίνη-
µα µιας οργανωµένης και συ-
στηµατικής παρέµβασης µε 
αντιπληµµυρικά έργα που είχε 
ορίζοντα δεκαετίας. Επρόκειτο 
πραγµατικά για µια οραµατική 
και ολοκληρωµένη πολιτική 
θωράκισης των Αχαρνών από 
πληµµυρικά φαινόµενα.

Σε µια πρωτοφανή προ-
σπάθεια στρέβλωσης των πασιφανών γεγονότων, πληροφορούµαστε από πρόσφατες δηλώσεις του δηµάρ-
χου µε τη µορφή δηµοσιογραφικού ρεπορτάζ πως «η αντιπληµµυρική προστασία του δήµου Αχαρνών είναι 
ένα διαχρονικό πρόβληµα της πόλης, που ουδέποτε αντιµετωπίστηκε συγκροτηµένα και αξιόπιστα µε αποτέλε-
σµα ο δήµος -µέχρι σήµερα-να µη διαθέτει ώριµες µελέτες και φυσικά καµία δηµοπράτηση αντιπληµµυρικού 
έργου».

Αλλά η προσπάθεια παραπλάνησης δεν σταµατά εδώ. Σε µια αγωνιώδη προσπάθεια να δικαιολογήσει την 
απόλυτη έλλειψη έργου και στον τοµέα της αντιπληµµυρικής θωράκισης ο σηµερινός δήµαρχος καταφεύγει 
στη γνωστή κουτοπονηριά των µοναχών του Τάγµατος των Ιησουιτών: Ως γνωστόν, οι Ιησουίτες, για να απο-
φύγουν τη νηστεία από κρέας βάφτισαν τις πάπιες «ψάρια» και έτσι έτρωγαν κρέας την περίοδο των νηστειών!

Την ίδια τεχνική εφαρµόζει σήµερα και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών: Βαφτίζει την πλήρη απραξία ως «ωρίµανση 
µελετών» και νοµίζει ότι ο κόσµος θα πιστέψει πως εδώ και τέσσερα χρόνια µελετά τη σύσταση του εδάφους, 
ώστε να έχει σιγουριά στο πώς θα σκάψουν σωστά οι εργολάβοι τους αγωγούς οµβρίων!

Σας πιστέψαµε κύριε δήµαρχε, και εµείς και όλοι οι πολίτες των Αχαρνών. Να σας θυµίσουµε µόνο πως όταν 
η Ιστορία επαναλαµβάνεται, τότε επαναλαµβάνεται µε τη µορφή χοντροκοµµένης φάρσας. Αυτό ακριβώς κά-
νετε και εσείς, επαναλαµβάνοντας τις πονηριές των Ιησουιτών καλόγερων του Μεσαίωνα!

Τύφλα να ’χουν οι... Ιησουίτες!
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

∆υσβάστακτο το κόστος του «ακήρυχτου 
Ε∆Ω ΚΑΙ περίπου σαράντα χρόνια ένας αδυσώπητος, 
ακήρυχτος   πόλεµος µαίνεται καθηµερινά στον πολυ-
τάραχο και θυελλώδη ουρανό του Αιγαίου. Αφότου το 
Στρατιωτικό κατεστηµένο της Τουρκίας, µε την ανοχή 
της χώρας µας αλλά και την υπηρεσία του υποτιθέµε-
νου πολιτισµένου κόσµου, προσπαθεί να δηµιουργή-
σει τετελεσµένα γεγονότα για την διχοτόµηση του Αι-
γαίου, η Πολεµική  Αεροπορία µας έχει αναλάβει απο-
κλειστικά το βάρος αυτού του ιδιότυπου και ψυχοφθό-
ρου καθηµερινού πολέµου.

Η κατά κύµατα εισβολή των Τουρκικών  µαχητικών 
άλλοτε οπλισµένων και άλλοτε όχι σε µεγάλα ύψη και άλ-
λοτε στο βόρειο και άλλοτε στο νότιο Αιγαίο, υποχρεώνει 
την Πολιτική µας αεροπορία σε διαρκεί ετοιµότητα και σε 
αντιοικονοµική διασπορά, ώστε να είναι σε θέση να ανα-
χαιτίσει τους βάρβαρους εισβολείς, οι οποίοι, γράφοντας, 
στα παλιά τους  υποδήµατα το διεθνές δίκαιο, δεν περιο-
ρίζονται  µόνο να πετούν χωρίς σχέδιο πτήσεως στον διε-
θνή, αλλά και από πάνω από τον εθνικό µας εναέριο χώ-
ρο.

Ούτως ή άλλως η Πολεµική µας Αεροπορία είναι µό-
νο εις εκ των τριών όπλων το οποίο αιµατοδοτεί  αδιακρί-
τως και εν πολέµω και εν ειρήνη . Η αιµοδοσία αυτή όµως 
επιτείνεται διότι τα αεροσκάφη της εµπλέκονται καθηµερι-
νά σε αεροµαχίες  οι οποίες – µε εξαίρεση τα πραγµατικά 
πυρά – δεν διαφέρουν σε τίποτε από εκείνες που θα πραγ-
µατοποιούντο  σε ένα πραγµατικό πόλεµο. Αυτός είναι ο 
λόγος που, παρά τα άλµατα που έχουν γίνει στον τοµέα της 
ασφάλειας πτήσεων και παρά την τελειότητα και την αξιο-
πιστία των σηµερινών αεροπλάνων, ο φόρος του αίµατος 
παραµένει υψηλός. Τρανή απόδειξη  τούτου αποτελεί το 
γεγονός ότι από το 1975 µέχρι σήµερα η πολεµική µας αε-
ροπορία έχει θρηνήσει 116 πιλότους.

Το κόστος του ιδιότυπου αυτού πολέµου στο Αιγαίο 
είναι πραγµατικά δυσβάστακτο  για την χειµαζόµενη οικο-
νοµία της χώρας, ανερχόµενο στο διόλου ευκαταφρόνη-

το ποσόν των 500.000.000 ευρώ ετησίως. Αν δε υπολογί-
σουµε ότι το κόστος κάθε ώρας πτήσεως ενός µαχητικού 
αεροσκάφους, αναλόγως του τύπου, στοιχίζει από 7.000 
έως 11.000 ευρώ, τότε µόνο για καύσιµα ξοδεύεται ένα 
κονδύλι της τάξεως  των 15.000.000 ευρώ ετησίως..

Βέβαια το κόστος των καυσίµων κρίνεται αµελητέο συ-
γκρινόµενο µε τα τεράστια έξοδα των ασκήσεων – µόνο η 
άσκηση «Παρµενίων» στοιχίζει 15.000.000 ευρώ – των εκ-
παιδεύσεων, των ανταλλακτικών και τέλος των απωλειών 
των αεροσκαφών. Αν ληφθεί υπόψη ότι από το 1975 έως 
σήµερα η Πολεµική Αεροπορία έχει απολέσει 120 χειρι-
στές και 200 σύγχρονα αεροσκάφη σηµερινού κόστους 
εκάστου περίπου 50.000.000 ευρώ. τότε µόνο για την απο-
πληρωµή των έξη αεροσκαφών που χάνονται κατά µέσο 
όρο   κάθε έτος χρειάζονται περίπου 300.000.000. ευρώ. 

∆υστυχώς σε κανένα υπολογισµό δεν είδαµε το κό-
στος των ανθρώπινων ζωών, ίσως γιατί τα κόστος αυτό δεν 
µπορεί να αποτιµηθεί. Ίσως όµως γιατί όλοι – µε πρώτη την 
πολιτική ηγεσία – το θεωρούν ασήµαντο, όταν η δουλειά  
ενός νέου ανθυποσµηναγού αµείβονται µε περίπου 900 
ευρώ βασικό µισθό τον µήνα, ο οποίος είναι κατώτερος 
όλων ανεξαιρέτως των κρατικών λειτουργών. 

Αγνοούν ενδεχοµένως ότι για να φτιάξεις ένα ετοιµο-
πόλεµο και αξιόµαχο πιλότο θέλεις 7 – 10  έτη και αρκετά 
εκατοµµύρια ευρώ για το κόστος εκπαιδεύσεως του. Αυ-
τά όµως φαίνεται ότι είναι ψιλά γράµµατα για την ηγεσία 
των σήµερα κυβερνόντων. 

Γι αυτούς πάνω από όλα είναι η διατήρηση της νοµής 
της εξουσίας, διότι αυτή τους εξασφαλίζει τα µέσα για να 
ζουν πλουσιοπάροχα χωρίς να δουλεύουν. Όσο για τις 
«αντιπαραγωγικές», όπως τις χαρακτηρίζουν τις Ένοπλες 
δυνάµεις, τις ενθυµούνται όµως µόνο όταν ο εκείθεν του 
Αιγαίου νεοσουλτάνος της Άγκυρας,  µας  επιδεικνύει τα 
δόντια του. Προφανώς έχουν εγκαταλείψει την άµυνα της 
χώρας στη φιλευσπλαχνία των Τούρκων, λησµονώντας 
ότι έπειτα από ένα χαµένο πόλεµο υπάρχει και Γουδί. 

Σε ένα θεραπευτικό ίδρυµα, πρέπει, αρχικά, να είναι ο χώρος 
θεραπευτικός και ο σχεδιασµός του να οδηγεί ακριβώς σε αυτό
Ένας χώρος θεραπείας και ενίσχυσης της υγεί-
ας, πρέπει να υµνεί τη ζωή και να µεταδίδει γα-
λήνη, ανακούφιση και ασφάλεια. Το στρες, το 
άγνωστο, η έλλειψη ελέγχου και ο φόβος του 
θανάτου είναι κάποια από τα συναισθήµατα 
που βιώνουν οι ασθενείς, αλλά και οι επισκέ-
πτες σε τέτοιους χώρους. 
Μέσα από µελέτες που έχουν γίνει στις νευρο-
επιστήµες, στην εξελικτική βιολογία, στην νευ-
ροανοσολογία, στην ψυχονευροανοσολογία 
(που ερευνά τις επιδράσεις των συναισθηµά-
των στον ανοσοποιητικό) και στην περιβαλλο-
ντική ψυχολογία, προκύπτει η έννοια του θε-
ραπευτικού ή ψυχολογικά υποστηρικτικού πε-
ριβάλλοντος.
Ο σχεδιασµός για ένα υγιεινό και θεραπευτικό 
περιβάλλον επικεντρώνεται σε τρεις τοµείς: 
l ασφάλεια 
l µείωση του στρες  και
l οικολογική υγεία.
Το Κέντρο για το σχεδιασµό για την υγεία (CHD 
Center for Health Design) προχωρώντας στον 
σχεδιασµό που βασίζεται σε ερευνητικά στοι-
χεία (EBD Evidence Based Design) κάνει την 
προσπάθεια να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία 
που προκύπτουν από τις µελέτες των επιστη-
µών υγείας, στο σχεδιασµό ενός κτιρίου και 
συστηµατικά συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα 
για περαιτέρω διερεύνηση.
Το είδος του σχεδιασµού αυτού, προχωράει 
πέρα από την έννοια του θεραπευτικού περι-
βάλλοντος, στο πως το κτιστό περιβάλλον 
επηρεάζει τα κλινικά αποτελέσµατα ενός ασθε-
νή. Με αυτόν τον στόχο εµβαθύνει στους το-
µείς:
l στρες και κούραση προσωπικού
l στρες ασθενών
l αποδοτικότητα των υποδοµών του κτιρίου 
στην βελτίωση της ποιότητας της θεραπευτικής 
διαδικασίας και στην προώθηση της ασφάλει-
ας του ασθενή. 
Τα θέµατα, (µέσα από την οπτική των ασθε-

νών) που προκύπτουν σε θεραπευτικούς χώ-
ρους και φαίνεται να συνδέονται σηµαντικά µε 
το περιβάλλον είναι τα εξής:
οι αλλαγές δωµατίων των ασθενών (συχνότη-
τα και κόστος)
η ικανοποίηση των ασθενών σχετικά µε την 
ποιότητα της φροντίδας
οι ενδο-νοσοκοµειακές λοιµώξεις (µε ή χωρίς 
επαφή)
l ο θόρυβος
l η δυσκολία προσανατολισµού στο χώρο
l η έλλειψη ποιοτικού ύπνου
l η κοινωνική υποστήριξη
lη συναισθηµατική απειλή, το άγχος, η κατά-
θλιψη
lη συχνότητα των επισκέψεων του προσωπι-
κού.
Τα θέµατα που συνδέονται σηµαντικά µε το πε-
ριβάλλον, µέσα από την οπτική των ασθενών, 
αλλά χρήζουν περαιτέρω µελέτης είναι τα εξής:
lη ποιότητα επικοινωνίας από το προσωπικό 
στους ασθενείς
l η εµπιστευτικότητα
l η βελτίωση των κιρκαδικών ρυθµών
l το αίσθηµα του αβοήθητου και η ανάγκη εν-
δυνάµωσης των ασθενών και των οικογενειών 
τους
l η Θετική απόσπαση της προσοχής.
Τα θέµατα που συνδέονται µε το περιβάλλον, 
µέσα από την οπτική του προσωπικού, είναι τα 
εξής:
l το στρες λόγω θορύβου
l η διαχείριση και η διανοµή των φαρµάκων
lη αποδοτικότητα και ο χρόνος ενασχόλησης 
µε τους ασθενείς κατά τη βάρδια
l η ικανοποίηση 
Η θεραπευτική διαδικασία και ο χώρος θερα-
πείας συνδέονται απόλυτα µε την ποιότητα ζω-
ής, έτσι η µελέτη τους, καθώς και η κατανόηση 
όλων των παραγόντων µε τους οποίους συν-
δέονται, είναι ένα βασικό βήµα προς τη βελτί-
ωσή τους.

Η  «Ποιότητα Ζωής», 
στην ζωή µας!

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

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΟΥ 
Στο οδοιπορικό µνήµης για την 21η Απριλίου 1967 στις φυλα-
κές Ωρωπού. Έχουν περάσει 51 χρόνια από την αποφράδα ηµέ-
ρα που καταλύθηκε η δηµοκρατία στη χώρα µας. Ωστόσο, 
όπως δείχνει η ζωή, η αποκατάσταση της δηµοκρατίας όχι στα 
λόγια αλλά στις πράξεις είναι µια δύσκολη και επίπονη διαδι-
κασία.
Ο Αθηναίος ρήτορας Ισοκράτης είχε αποδώσει µε τον ορθότε-
ρο λόγο τι συµβαίνει στη δηµοκρατία όταν δεν πατά σε γερά θε-
µέλια. «Η ∆ηµοκρατία µας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχρά-
σθη το δικαίωµα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έµαθε 
τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωµα, την παρα-
νοµία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την 
αναρχία ως ευδαιµονία». Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρή-
τορας.
lΥπάρχουν, ακόµη, εκπαιδευτικοί µε όραµα, θέληση και µεράκι. Εκπαιδευτικοί που ορα-
µατίζονται το σχολείο του αύριο, του 21ου αιώνα σε άµεση σύνδεση µε την κοινωνία και 
την τεχνολογία. Στη διηµερίδα για την εκπαίδευση στο ΓΕΛ Θρακοµακεδόνων συνειδη-
τοποίησα ότι το σχολείο µπορεί και πρέπει να γίνει χώρος γόνιµης, δηµιουργικής και ανα-
ζωογονητικής σκέψης. Από το σχολείο µπορεί να ξεκινήσει η αλλαγή που χρειάζεται ο 
τόπος. Συγχαρητήρια στον κ.Λαµπρινό Πλατυπόδη και την κ. Αφροδίτη Τζίγκου που ορ-
γάνωσαν αυτή τη διηµερίδα.

 Η  Γνώµη µας ... 
Ἡ Μακεδονία σέ κίνδυνο

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων

στην Περιφέρεια Αττικής.

Εµπιστευθείτε  την Προβολή σας, στην Αχαρναϊκή,  οικονοµικά και ανταποδοτικά

Οἱ κύριοι Τσίπρας καί Κοτζιᾶς εἶναι πολύ αἰσιόδοξοι 
γιά λύση στό σκοπιανό ζήτημα. Ἐμεῖς εἴμαστε ἐξαιρε-
τικά ἀνήσυχοι. Ἄν αὐτοί δέν ἔβλεπαν λύση, τότε θά 
εἴμασταν εὐχαριστημένοι. 

Ἐπικρατεῖ μιά ἀνεξήγητη παραλογία. Αὐτοί ἔχουν ἀνά-
γκη νά μποῦν στό ΝΑΤΟ καί στήν ΕΕ καί ἐνῶ θά ἔπρεπε νά 
μᾶς παρακαλοῦν καί νά μᾶς προσφέρουν, ἀντιθέτως ἐμᾶς, 
μᾶς ἔχει καταλάβει ἀδημονία, πίεση καί βιασύνη καί τούς ἐκλι-
παροῦμε ὑποχωρώντας συνεχῶς.

Οἱ πιέσεις εἶναι ἐξωτερικές καί ἐσωτερικές. Οἱ ΗΠΑ λόγω 
τῆς ἀντιπαλότητός τους μέ τήν Ρωσία, θέλουν νά τήν ἀνασχέ-
σουν μέ νατοϊκές χώρες. Ἡ Γερμανία εἶναι αὐτή πού βρίσκε-
ται πίσω ἀπό τήν ἐπίλυση ἐδῶ καί τώρα τοῦ Σκοπιανοῦ, μέ 
ὁρίζοντα ὑποχρεωτικοῦ διαμελισμοῦ τῆς Ἑλλάδος τά ἑπόμε-
να 10 ἔτη. (dekeleianews.blogspot.gr  25/3/18). Ὁ Ἐρντογάν 
δήλωσε πώς ἡ Τουρκία δέν θά ἐπιτρέψει ἡ «Μακεδονία» νά 
ἀλλάξει ὄνομα(!) πραγματοποιώντας εὐθεία παρέμβαση στίς 
σχέσεις δύο ἄλλων χωρῶν, ἐνῷ ἀπείλησε ἐμμέσως τήν Ἑλ-
λάδα, ὅτι ἡ χώρα του δέ θά ἀφήσει μόνα τους τά Σκόπια. 

Ἐδῶ, πολιτικοί ἀπό ὄλο το φάσμα ἀναφέρονται περί «τρι-
ῶν Μακεδονιῶν», οἱ ὁποῖες δῆθεν ἀνήκουν κατά 51% στήν Ἑλ-
λάδα, 37% στήν πρώην Γιουγκοσλαβία καί τό ὑπόλοιπο στή 
Βουλγαρία. Στίς …«3 Μακεδονίες» ἐπανῆλθε καί ὁ κ. Τσίπρας, 
λέγοντας ἐπί λέξη, ὅτι «κανένας ΔΕΝ διαθέτει τήν ἀποκλειστι-
κότητα τῆς Μακεδονίας», συμφωνώντας ΑΠΟΛΥΤΑ μέ τόν Σκο-
πιανό πρωθυπουργό. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅ,τι ἡ περιοχή τῆς ΑΡ-
ΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ βρισκόταν μέσα στά ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ὅρια, μέχρι και τόν περασμένο αἰώνα.(dekeleianews.
blogspot.gr 11/3/18). Ἔντονη ἐπίσης εἶναι ἡ ἀπό τήν δεκαετία 
τοῦ 1920 ἰδεοληψία, περί παραχώρησης τῆς Μακεδονίας μας 

σέ ἕνα ἀνεξάρτητο κράτος. Ἡ σκοπια-
νή ἐφημερίδα «Nova Makedonija», 
ἀνέφερε ὅ,τι ὁ μισός ΣΥΡΙΖΑ μᾶς ἀπο-
καλοῦσε «Μακεδονία».

 Ἡ προδοτική ἄποψη περί σύνθετης ὀνομασίας μέ γεω-
γραφικό προσδιορισμό εἶναι μιά «καραμέλα» γελοῖα, ὅπως 
τά περί διζωνικῆς δικοινοτικῆς ὀμοσπονδίας στήν Κύπρο. Δί-
νοντας τό ὄνομα Μακεδονία, δίνεις τήν ἱστορία τῆς Μακεδο-
νίας, δίνεις τά ἐδάφη τῆς Μακεδονίας. Ὅσον ἀφορᾶ τήν δι-
καιολογία, ὅ,τι 120 κράτη ἔχουν ἀναγνωρίσει τά Σκόπια σάν 
«Μακεδονία» ἀπαντοῦμε: Ὅταν κάποιος ἀμφισβητεῖ τήν ἰδι-
οκτησία σου στό σπίτι γελᾶς. Ἄν ἀκόμα καί οἱ 192 γείτονές 
σας τόν ὑποστηρίξουν θά θυμώσεις, ἀλλά δέν ἀλλάζουν τά 
πράγματα. Ἄν ὅμως ΕΣΥ δεχτεῖς τό παράλογο αἴτημα, τότε 
καί μόνον εἶσαι χαμένος.

Ὁ Παλαιολόγος θά μποροῦσε νά παραδώσει τήν Κων-
σταντινούπολη καί νά βασιλεύσει στόν Μυστρά, ὅπως τοῦ 
πρότεινε ὁ Μωάμεθ ὁ πορθητής. Προτίμησε ὅμως νά πεθά-
νει ἀπαντῶντας ἠρωικά: «....Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ 
ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ 
γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισό-
μεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».

Ἡ ἱστορία κύριε Τσίπρα γράφεται μέ τά ΟΧΙ. Ὅταν δέ,ἑκα-
τοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες μιλᾶνε μέ μία φωνή, οἱ ὑπηρετοῦ-
ντες τόν λαό πρέπει ὄχι μόνο ν΄ ἀκούουν ἀλλά καί νά ὑπα-
κούουν (Βασίλειος Μαρκεζίνης). Μέ ἀγάπη σέ συμβουλεύ-
ουμε νά διαβάσεις τά ἄρθρα τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα 134 καί 138 
περί ἐσχάτης προδοσίας.

Ὁ λαός δέν παραχωρεῖ κυριαρχία καί προσδοκᾶ μιά 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ.

Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος
∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»



Με µεγάλο σεβασµό στην αξία της ψήφου των 
πολιτών των Αχαρνών, η οποία θα καθορίσει 
το παρόν και το µέλλον της πόλης µας, 

καταθέτουµε το πρόγραµµα της δηµοτικής µας 
παράταξης «Νέα ∆ύναµη», στο οποίο 
περιλαµβάνονται οι βασικοί πυλώνες για την 
ανάπτυξη αλλά και την επίλυση των προβληµάτων 
του δήµου µας.

Το πρόγραµµά µας, σχεδιάζεται, καταρτίζεται  και 
βασίζεται στις προτάσεις και την εµπειρία  τόσο του 
επικεφαλής της παράταξης,  Παναγιώτη Γρηγοριάδη όσο  
και των καταξιωµένων στελεχών της, τα οποία εργάστηκαν 
και εξακολουθούν να εργάζονται σκληρά για ένα 
πρόγραµµα το οποίο από το ίδιο βράδυ που θα είµαστε 
δηµοτική αρχή θα ξεκινήσει η υλοποίησή του. 

Τα στελέχη της παράταξής µας είναι οργανωµένα σε 
οµάδες ανά τοµέα  δράσης, καλύπτοντας κάθε πτυχή των 
ζητηµάτων που αφορούν στην πόλη µας. 

Μένοντας πιστοί και αµετακίνητοι στις αρχές, το όραµα 
και τις αξίες µας, καταθέτουµε το πρόγραµµά µας το οποίο 
αφορά:
l ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ, στην πάταξη της 
εγκληµατικότητας, του εµπορίου των ναρκωτικών και στην 
αποµάκρυνση των τοξικοµανών από την  πόλη µας, έχοντας 
ήδη ένα ολοκληρωµένο σχέδιο το οποίο εγγυηµένα θα 
δώσει οριστική λύση στο πρόβληµα.
l ΣΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΓΚΕΤΟ των παράνοµων 
αθίγγανων Αυλίζας, Χαραυγής και Αγίας Σωτήρας και στην 
ανάπλαση των περιοχών αυτών, δηµιουργώντας γειτονιές 
ασφαλείς για εµάς και τα παιδιά µας.
l ΣΤΗΝ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ της άµεσης αποµάκρυνσης των 
φυλακών λαθροµεταναστών της Αµυγδαλέζας.
l ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ για την 
κατασκευή έργων αλλά και την ενδελεχή εξέταση 
ανεύρεσης πόρων προκειµένου αυτά να υλοποιηθούν και 
να  απαλλάξουν ολόκληρη την πόλη από το σοβαρό και 
επικίνδυνο πρόβληµα των πληµµυρών εξαιτίας του οποίου 
έχουµε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές.
l ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ και οριστική διευθέτηση του προβλήµατος 
της σύνδεσης των αποχετεύσεων σε όλη την πόλη.
l ΣΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και των 
επιχειρήσεων, θέµα ζωτικής σηµασίας για την πόλη µας, µε 
το ∆ήµο αρωγό και συµπαραστάτη µέσα από πρωτοβουλίες 
που ο ίδιος θα αναλάβει για την προώθηση της αγοράς της 
πόλης µας, εξασφαλίζοντας και δηµιουργώντας αυτοµάτως 
θέσεις εργασίας και χτυπώντας έτσι το πρόβληµα της 
ανεργίας. 
l ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ και στην 
απαλλαγή των επιχειρήσεων από πρόσθετους φόρους και 
πρόστιµα, προκειµένου να δοθεί «ανάσα» εν µέσω της 
κρίσης που µαστίζει τη χώρα και κάνει τις επιχειρήσεις να 
κλείνουν η µία µετά την άλλη. 
l ΣΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  ΧΩΡΩΝ αναψυχής για 
µικρούς και µεγάλους που σε συνδυασµό µε την ιστορική 
αξία της πόλης αλλά και τη γεωγραφική της θέση να γίνει 
πόλος έλξης για τους επισκέπτες και τους επιχειρηµατίες. 
l ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ της µετεγκατάστασης του καζίνο της 
Πάρνηθας σε άλλη περιοχή της Αττικής.
l ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ της Πάρνηθας και της 
σπάνιας χλωρίδας και πανίδας της , δίνοντας το µέγιστο 
δυνατό βάρος στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ 
ταυτόχρονα δίνουµε έµφαση  στην ανάδειξή της Πάρνηθας 
µέσα από δράσεις ώστε να γίνει πόλος έλξης για επισκέπτες 
από όλη την Αττική και όχι µόνο.
l ΣΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ σχεδίου 
πυρασφάλειας για το οποίο τα στελέχη της παράταξής µας 
έρχονται σε επαφή µε ειδικούς επιστήµονες τόσο του 
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού  για όλες τις τελευταίες 
και πλέον αποτελεσµατικές µεθόδους πρόληψης και 
αντιµετώπισης πυρκαγιών, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο την απόλυτη προστασία των δασών µας που για εµάς 
είναι θέµα υψίστης σηµασίας. 
l ΣΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ όλων των 
αρχαίων µνηµείων του δήµου Αχαρνών µε έµφαση στην 
ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου που βρίσκεται στην 
«καρδιά» της πόλης µας. 
l ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ, την προστασία και την 
αξιοποίηση  όλων των ολυµπιακών ακινήτων προς όφελος 
των πολιτών,  δίνοντας τέλος στη λεηλασία που υφίστανται 
και ταυτίζοντάς τα µε τη νέα εικόνα που θέλουµε να 

δηµιουργήσουµε για την πόλη µας. 
l ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ της Πολυκλινικής του 
Ολυµπιακού Χωριού µε έµφαση στο δηµόσιο χαρακτήρα 
της και τη δωρεάν περίθαλψη των κατοίκων ολόκληρου του 
δήµου Αχαρνών. 
l ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ εκτάσεων 
στην περιοχή των Θρακοµακεδόνων για τη δηµιουργία 
δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων αναψυχής και αθλητικών 
εγκαταστάσεων βασισµένα στις ανάγκες των κατοίκων της 
περιοχής για να επωφελούνται τα µέγιστα από αυτές. 
l ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ του ∆ήµου για την 

επαναλειτουργία στην περιοχή µας όλων των Υπηρεσιών 
που έχουν αποµακρυνθεί από αυτή, όπως η ∆ΕΗ, η ∆ΟΥ, 
ΕΥ∆ΑΠ, ΕΟΠΥΥ  κλπ. 
l ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ και κατ’ επέκταση του 
συγκοινωνιακού δικτύου της πόλης µας, µε την ταυτόχρονη 
εξασφάλιση κατάλληλου οδικού φωτισµού σε όλη την 
πόλη. 
l ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ, που είναι 
παράλληλα ο καθρέφτης της, εφαρµόζουµε  µεθόδους 
τελευταίας τεχνολογίας και εκπαιδεύουµε κατάλληλα το 
προσωπικό τόσο στον τοµέα της καθαριότητας όσο και της 
ανακύκλωσης πετυχαίνοντας να γίνει η πόλη µας υπόδειγµα 
για όλη τη χώρα και εξασφαλίζοντας για τους  πολίτες των 
Αχαρνών µία καθαρή και όµορφη πόλη. 
l ΣΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ώστε η πόλη να 
είναι φιλική προς τα άτοµα µε κινητικά και άλλα 
προβλήµατα (ΑΜΕΑ). 
l ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ στο 
δήµο Αχαρνών όπου ανήκει. Τα βασιλικά ανάκτορα είναι 
ένα κοµµάτι της ιστορίας της πόλης µας και περιουσιακό µας 
στοιχείο που δεν το διαπραγµατευόµαστε. 
l ΣΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ, για τη δηµιουργία νέου 
Κοιµητηρίου µε πρόβλεψη πεντηκονταετίας  δίνοντας έτσι 
οριστική λύση στο τεράστιο διαχρονικό πρόβληµα που 
ταλανίζει πολλές δεκαετίες τον ∆ήµο Αχαρνών.      
l ΣΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ Υπέρ των Ευπαθών Κοινωνικών 
Οµάδων µε προτεραιότητά µας την κάλυψη των 
βιοποριστικών αναγκών οικογενειών της περιοχής οι οποίες 
βάλλονται από την οικονοµική κρίση και δεν µπορούν να 
αντεπεξέλθουν στα προς το ζην. 
l ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ των ευρωπαϊκών κονδυλίων 
και κονδυλίων που προέρχονται από την κεντρική εξουσία 
για τα οποία διαθέτουµε εξειδικευµένα στελέχη τα οποία 
βάση της εµπειρίας που διαθέτουν καταρτίζουν ήδη 
αναφορές και σχέδια για την εξασφάλιση χρηµατοδοτήσεων 
προς υλοποίηση έργων.
l ΣΤΗΝ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ στους αθλητικούς και 
πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης µας καθώς και στην 
αξιοποίηση και αναβάθµιση των υπαρχουσών 
εγκαταστάσεων µε ταυτόχρονη διεκδίκηση νέων αθλητικών 
και πολιτιστικών χώρων. 

Η υλοποίηση των δεσµεύσεών µας απέναντι στους 
πολίτες θεωρείται δεδοµένη από πλευράς µας, αφού στην 
παράταξή µας δίνουµε βάση  και πιστεύουµε ακράδαντα ότι 
η οικοδόµηση βάσεων αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης µεταξύ 
του δήµου και των πολιτών είναι κινητήρια δύναµη για 
όλους εµάς που πιστεύουµε ότι ο τόπος µας µπορεί να 
γυρίσει επιτέλους σελίδα. 

5

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

Με ξεκάθαρες θέσεις και προτάσεις ολόκληρο το Πρόγραµµα
της ∆ηµοτικής Παράταξης Αχαρνών «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

• 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.

Σωτήρης Αλεπούς – Συντονιστής 
& υποψήφιος ∆ηµοτικός σύµβουλος
∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη».
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62
ΧΡΟΝΙΑ

Σχετικά µε τα ογκώδη απορρίµµατα,
στους Θρακοµακεδόνες
Κύριε Νιώρα,
∆ιαβάζοντας τα σχόλιά σας στην ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, αναφέρεσθε στην 
επισήµανση ενός αναγνώστη σας , σχετικά µε τα ογκώδη απορρίµ-
µατα.
∆εν ξέρω αν πρέπει να είναι κανείς  πολύ ευαίσθητος, για να ενο-
χλείται µε το θέαµα από στρώµατα, λεκάνες, καναπέδες κλπ., όπως 
λέει ο αναγνώστης σας.
Σε µια συνέντευξη του ∆ηµάρχου σε τοπική εφηµερίδα, µας τόνισε 
ότι υπάρχει αυτοκίνητο που τα µαζεύει.
Μένω στους Θρακοµακεδόνες και έχοντας ένα τέτοιο πρόβληµα, 
απευθύνθηκα στον υπεύθυνο που κατέχει τη σχετική θέση. 
Μου απάντησε πως δεν τα µαζεύουν, γιατί η χωµατερή δεν τα δέ-
χεται.
Τι πρέπει να κάνω; Να τα πετάξω στο ρέµα που βρίσκεται απέναντι 
από το σπίτι µου; Ή να τα πάω στη Βαρυµπόπη όπως κάνουν ορι-
σµένοι ασυνείδητοι; 
Τέλος, κάθε καλοκαίρι µας στέλνουν ανακοίνωση σχετικά µε την 
υποχρέωσή µας, να καθαρίσουµε τα οικόπεδα αλλιώς θα υπάρξει 
επιβολή προστίµου.
Με mail µου από τον Ιούλιο 2017, παρακάλεσα να περάσουν να τα 
πάρουν. ∆υστυχώς ακόµα περιµένω, και µάλιστα εισερχόµαστε 
στην καλοκαιρινή περίοδο και ο φόβος της φωτιάς καραδοκεί , κα-
θώς όπως σας είπα, το σπίτι βρίσκεται απέναντι από το ρέµα.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Νόνη  Παπαντωνάτου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Με αφορµή την ετήσια αποκριάτικη εορτή του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεµόνων του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών , η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στις 17-02-2018, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι η 

εκδήλωση αυτή σε καµία περίπτωση δεν τελούσε σε γνώση της οι-
κογένειας µας.
Ως     εκ     τούτου,     ουδεµία     χορηγία αιτήθηκε και καµία ενίσχυ-
ση δεν ζητήθηκε στο όνοµα του γιου µας Μάριου, που έχασε άδι-
κα τη ζωή του την 8η-06-2017 κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής 
εορτής του σχολείου µας.

Ευχαριστώ
Αθανάσιος Σουλούκος

Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος
Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων ∆ήµου Αχαρνών
Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Ξενίας
13677, Αχαρναί
Τηλ. 210-2431585
Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα της Λ. Κύ-
µης;
 Για πάνω από οκτώ µήνες τα κλαδιά και τα κοµµένα χόρτα πα-
ραµένουν στοιβαγµένα στον παράδροµο και τις νησίδες της Λε-
ωφόρου Κύµης. Παρότι, µετά από συνεχιζόµενες πιέσεις του Συλ-
λόγου, ο ∆ήµος Αχαρνών έκανε κλαδεύσεις και καθαρισµό τον 
περασµένο Φθινόπωρο, ωστόσο δεν αποµάκρυνε στη συνέχεια 
τα κοµµένα κλαδιά. Αυτό έχεις ως αποτέλεσµα η τραγική εικόνα 
της Λ. Κύµης να επιβαρυνθεί περεταίρω, όταν στους σωρούς από 
κλαδιά αφήνουν πλέον πολλοί ασυνείδητοι από σκουπίδια µέ-
χρι και µπάζα.
Σηµειώνουµε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει τονίσει κατ’ επανάλη-
ψη ότι το πότισµα και η καθαριότητα της Λ. Κύµης ανήκει στις ευ-
θύνες του ∆ήµου Αχαρνών. Βέβαια η αρµόδια υπηρεσία παρεµ-
βαίνει µόνο µια φορά τον χρόνο, µετά από οχλήσεις µας και όταν 
η κατάσταση στην κεντρική λεωφόρο φτάνει στο απροχώρητο. 
Η µη τακτική συντήρηση, εκτός από επικινδυνότητα για πυρκα-
γιά που δηµιουργείται από τα σωρευµένα αγριόχορτα και σκου-
πίδια, επιφέρει και πρόβληµα για την ορθή απορροή των νερών 
της βροχής  εξαιτίας του χώµατος και των µπάζων που έχουν κα-

τακλίσει τα ρείθρα του δρόµου.
Όπως είναι φανερό η συνεχιζόµενη ολιγωρία και αδιαφορεί του 
∆ήµου Αχαρνών να κάνει τις βασικές του αρµοδιότητες,  προκα-
λεί εικόνα εγκατάλειψης που ευνοεί την περαιτέρω υποβάθµιση 
της περιοχής.
Το πρόβληµα έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί στους τοπικούς 
άρχοντες αλλά δεν υπάρχει καµία ανταπόκριση. 
Επειδή η παραπάνω απαράδεκτη κατάσταση έχει δηµιουργήσει 
αντιδράσεις και δυσαρέσκεια τόσο στους κατοίκους του Οικι-
σµού µας όσο και σε αυτούς του Ολυµπιακού Χωρίου, µε την 
από 6/5/2018 επιστολή του ο Σύλλογος Οικισµού Ξενοδοχοϋ-
παλλήλων, ζήτησε άµεση παρέµβαση της Υπηρεσίας Πρασίνου 
του ∆ήµου Αχαρνών. 
Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλίπ-
που, ζητώντας να παρέµβει η Περιφέρεια Αττικής, προκειµένου 
να αναλάβει η ίδια την τακτική συντήρηση της λεωφόρου µέσων 
δικών της συνεργείων ή εργολάβων κάτι το οποίο συµβαίνει και 
σε άλλες κεντρικές λεωφόρους του λεκανοπεδίου αφού ο ∆ή-
µος Αχαρνών δεν µπορεί να κάνει το παραµικρό!

Εκ του ∆.Σ.

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 φετινή χρονιά θα βρί-
σκεται 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.

 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 
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Ρύθµιση ανάσα για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες 
και αγρότες οι οποίοι είχαν παράλληλη ασφάλιση και βρέ-
θηκαν να έχουν χρέη στον ΕΦΚΑ ως το 2016, φέρνει στη 
Βουλή το υπουργείο Εργασίας. Με την νέα ρύθµιση, χι-
λιάδες ασφαλισµένοι έχουν τη δυνατότητα για διαγραφή 
οφειλών παλαιότερων χρεών, που κυρίως προέκυψαν 
από τη µη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Πρόκειται για µια ρύθµιση που θα λειτουργήσει ευεργετικά 
για χιλιάδες ασφαλισµένους, οι οποίοι ήταν ασφαλισµένοι σε 
Ταµεία κύριας ασφάλισης όπως για π.χ το ΤΣΜΕ∆Ε και πα-
ράλληλα ήταν υποχρεωµένοι-λόγω των επαγγελµατικών του 
δραστηριοτήτων- να καταβάλλουν εισφορές στον ΟΑΕΕ.
Η διάταξη του υπουργείο Εργασίας απαλλάσσει κυρίως 
ασφαλισµένους, που δεν ανανέωναν την απαλλαγή τους 
στον ΟΑΕΕ- παρόλο που είχαν το δικαίωµα, µε συνέπεια να 
δηµιουργούνται επιπρόσθετα χρέη, τα οποία τους «κυνη-
γούν» έως σήµερα. Η διαδικασία διαγραφής της οφειλής, ξε-
κινάει µε την υποβολή αίτησης του ασφαλισµένους στον ΕΦ-
ΚΑ, στο ΕΤΕΑΕΠ ή τους στους λοιπούς ασφαλιστικούς φο-
ρείς.
Σύµφωνα µε τη ρύθµιση δεν θα απειλούνται πλέον από το 
ΚΕΑΟ οι εξής κατηγορίες ασφαλισµένων:
Α) ∆ηµοσιογράφοι ασφαλισµένοι στο τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (πριν 
το 1993) οι οποίοι είχαν µπλοκάκι για δευτερεύουσες δηµο-
σιογραφικές εργασίες και ο ΟΑΕΕ ζήτησε αναδροµικά υπέρο-
γκα ποσά για την υποχρεωτική ασφάλιση σε αυτόν.

Β) Νέοι ασφαλισµένοι (από την 1/1/1993 και µετά) στο ΙΚΑ µε 
ενεργό δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι µπορούσαν να 
επιλέξουν ασφάλιση ζητώντας εξαίρεση από ΟΑΕΕ εφόσον 
είχαν 25 ηµέρες ασφάλισης κάθε µήνα στο ΙΚΑ. Πολλοί αµε-
λούσαν κάθε χρόνο τη βεβαίωση εξαίρεσης η το ταµείο δια-
πίστωνε ότι δεν συγκέντρωναν και τα 25 ένσηµα µε αποτέλε-
σµα να τους καταλογίζονται εισφορές.
Γ) Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ µικροεπιχειρηµατίες και µικροξε-
νοδόχοι, µε απαλλακτικές από τον ΟΑΕΕ βεβαιώσεις, λόγω 
δραστηριότητάς τους σε µικρούς ∆ήµους µε βάση πληθυσµι-
ακά κριτήρια, οι οποίοι µπορεί να χρεώνονταν µε αναδροµι-
κές εισφορές από τον ΟΑΕΕ, ο οποίος ζητούσε εκκαθαριστι-
κό εφορίας για να κρίνει αν υπάρχει υποχρέωση ή όχι υπα-
γωγής στην ασφάλιση µε βάση εισοδηµατικό κριτήριο.
∆) Αµφισβητούµενα χρέη από το παρελθόν «σέρνουν» και 
µηχανικοί που βρίσκονταν ανάµεσα σε ΤΣΜΕ∆Ε και ΟΑΕΕ 
επειδή είχαν αναπτύξει και µια εµπορικού τύπου δραστηριό-
τητα, συναφή µε το επάγγελµα του µηχανικού.
Για την επίλυση των ασφαλιστικών αµφισβητήσεων θα εκδί-
δεται υπουργική απόφαση ύστερα από γνωµοδότηση του 
Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την υπουργική από-
φαση, θα καθορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις, ώστε να εξαιρεθεί η εξεταζόµενη κατηγορία ασφαλισµέ-
νων από την ασφάλιση και κατ’ επέκταση να απαλλαχτεί από 
οφειλές (βεβαιωµένες και µη) ή από τόκους, προσαυξήσεις, 
τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.

∆ιαγραφή οφειλών στα Ταµεία –
ποιους αφορά η νέα ρύθµιση

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

Ολοκληρώνονται οι εργασίες της Μελέτης
Αντιπληµµυρικών έργων στο Κεντρικό Μενίδι
  Την περιοχή όπου εκτελούνται 
οι εργασίες της αντιπληµµυρι-
κής µελέτης Συλλεκτήρα Σ2 και 
∆εξαµενής Ανάσχεσης ∆2 στο 
Κεντρικό Μενίδι,   επισκέφθηκε  
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός,   προκειµένου να 
ενηµερωθεί από τον Καθηγητή 
Εδαφολογίας κ. Ανδρέα Αντω-
νίου για την πορεία των εργασι-
ών της Μελέτης και την τήρηση 
του χρονοδιαγράµµατος εργα-
σιών και ολοκλήρωσης της.   Οι εργασίες Μελέτης Αντιπληµµυρικών έργων στο Κε-
ντρικό Μενίδι πραγµατοποιούνται στο τέρµα της οδού Κολοκοτρώνη και στην πα-
ρούσα φάση εκτελούνται εργασίες διερεύνησης γεωλογικών και υδρογεωλογι-
κών συνθηκών για την υλοποίηση του αντιπληµµυρικού έργου.

   Η Μελέτη «Οριστική Μελέτη Συλλεκτήρα Σ2 και ∆εξαµενής Ανάσχεσης ∆2 
στον Παλαιό Οικισµό του ∆ήµου Αχαρνών»  υλοποιείται προκειµένου να ολοκλη-
ρωθεί ο σχεδιασµός της αντιπληµµυρικής προστασίας του Παλαιού Οικισµού του 
∆ήµου Αχαρνών δηλαδή της περιοχής που περικλείεται από τον δακτύλιο της 
οδού Αριστοτέλους,   ώστε η πόλη να αποκτήσει άµεσα δίκτυο σε ένα µεγάλο µέ-
ρος τουλάχιστον του κεντρικού τοµέα της πόλης,   να περιοριστεί το πρόβληµα και 
να µην υπάρξει εκ νέου κίνδυνος ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. 

  Για να προστατευθούν οι κατάντη περιοχές από τις πληµµυρικές παροχές του 
κεντρικού Μενιδίου που θα εκβάλλουν προς το ρέµα Εσχατιάς,   απαιτούνται οι δε-
ξαµενές ανάσχεσης λίγο πριν την τελική εκβολή των συλλεκτήρων στο ρέµα.

  Η χρηµατοδότηση της συγκεκριµένης Μελέτης δεν επιβαρύνει τον Προϋπολο-
γισµό του ∆ήµου Αχαρνών καθώς αποτελεί δωρεά της µη κερδοσκοπικής εταιρεί-
ας πολιτισµού και κοινωφελούς έργου «ΑΙΓΕΑΣ» του κ. Αθανασίου Μαρτίνου,   η 
οποία έχει γίνει αποδεκτή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αχαρνών µε 
την απόφαση 5/23-01-2018. 
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Απολαυστικές
και

ποιοτικές
γεύσεις!!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στις εσω-
κοµµατικές εκλογές της Νέας ∆ηµοκρατίας για την ανάδει-
ξη νέων διοικητικών συµβουλίων στην ∆ΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών 

Θρακοµακεδόνων και στην ΝΟ∆Ε.ΒΑ.
Στην ∆ΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών Θρακοµακεδόνων επανεξελέγη η νυν 

Πρόεδρος Γεωργία Βλάχου.
Η κ. Γεωργία Βλάχου θα διατελέσει Πρόεδρος στην ∆ΗΜ.Τ.Ο 

Αχαρνών Θρακοµακεδόνων της Ν.∆. για τέταρτη συνεχή θητεία.
Το νέο διοικητικό συµβούλιο απαρτίζεται από τους:

Βλαχοδήµος Κων/νος
Βρεττός ∆ηµήτρης
Γκίκα Ευθαλία
Γαλιώτης Μιχάλης

Καλογράνης ∆ηµήτρης
Παναγοπούλου Νίκη
Πλανουδάκη Σέβη
Στρουµπάκου Κορίνα
Χριστακόπουλος Γεώργιος

Στην ΝΟ∆Ε Β.Α εξελέγη Πρόεδρος η Φρόσω Σακελλαρίου.
Τα πέντε από τα εννέα µέλη που θα απαρτίζουν την ΝΟ∆Ε Β.Α 

προέρχονται από τον ∆ήµο Αχαρνών.
Νοτάκης Μιχαήλ
Οικονόµου Ευθύµιος
Παπαχρήστου Κων/νος
Παρασκευοπούλου Σεβαστή
Χουζούρης Ιωάννης.

Στις Αχαρνές ψήφισε 
ο Μάκης Βορίδης για 
τις εσωκοµµατικές εκλογές
Στις Αχαρνές και συγκεκριµένα στο 
εκλογικό κέντρο που είχε οργανωθεί 
στο ∆ηµαρχείο της πόλης, άσκησε το 
εσωκοµµατικό εκλογικό δικαίωµά του ο 
τοµεάρχης Εσωτερικών και βουλευτής 
Αττικής της Νέας ∆ηµοκρατίας, Μάκης 
Βορίδης.

Μάλιστα είχε την ευκαιρία να ανταλ-
λάξει απόψεις για τις πολιτικές εξελίξεις 
µε πολλούς Νεοδηµοκράτες και Νεοδη-
µοκράτισσες οι οποίοι άσκησαν και αυ-
τοί το δικαίωµά τους στο ίδιο εκλογικό 
κέντρο.

Στη συνέχεια ο Μάκης Βορίδης συ-
ναντήθηκε µε πολιτικούς φίλους του σε 
καφέ της πόλης όπου επί µία περίπου 
ώρα συζήτησαν και ανέλυσαν την πολι-
τική κατάσταση.

Επανεξελέγη Πρόεδρος για τέταρτη θητεία στην ∆ΗΜ. Τ.Ο 
Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων της Ν∆ η κ. Γεωργία Βλάχου
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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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Σε κλίµα ενθουσιασµού και µε τη συµµετοχή πλήθους 
Αθλητών από όλα τα Τµήµατα αλλά και των γονιών τους 
πραγµατοποιήθηκε η βράβευση των αθλητών όλων των 

Τµηµάτων του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών το βράδυ της Τε-
τάρτης 9 Μαΐου.  Στη µεγάλη και κατάµεστη από κόσµο αίθουσα 
εκδηλώσεων του Αθλητικού Κέντρου του ΕΟΣ Αχαρνών «Νώντας 
Νίκας», βραβεύθηκαν οι Αθλητές των Τµηµάτων: Ορειβασίας και 
Αναρρίχησης, των Χειµερινών Αθληµάτων, Ποδηλασίας , Τζούντο 
και Σκάκι. Το «παρών» στις βραβεύσεις έδωσαν ο συντοπίτης µας 
βουλευτής Γιάννης ∆έδες, η Περιφερειακή Σύµβουλος και µέλος 
του ΕΟΣ Αχαρνών Γιάννα Τσούπρα, ο πρώην κι επί σειρά ετών 
Πρόεδρος και δραστήριο µέλος του ΕΟΣ Αχαρνών Βασίλης Νίκας.

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 13 Μαΐου η 
«15η Πεζοπορία-Ανάβαση στην Πάρνηθα 2018», την 
οποία όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργάνωσε η ∆η-

µοτική Φροντίδα Αχαρνών.  Ακολουθώντας  µια από τις προτεινό-
µενες διαδροµές ανάβασης ή πεζοπορίας, παρέα µε έµπειρους συ-
νοδούς-γυµναστές  µέσα από  µονοπάτια του βουνού µε τελικό 
προορισµό  το καταφύγιο Φλαµπούρι, όπου και παραµείναµε, 
προκειµένου να ξεκουραστούµε και να απολαύσουµε τη µαγευτι-
κή θέα µέχρι την ώρα της αποχώρησης. Εκεί µας περίµενε για το 
καλωσόρισµα ο πρόεδρος κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης αλλά και το 
προσωπικό της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών, που µας πρόσφε-
ρε δροσερό νερό και σάντουιτς.

Με ιδιαίτερη επιτυχία το ∆ηµοτικό Ωδείο Αχαρνών και η 
∆Η.Κ.Ε.Α.  διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ετήσια συ-
ναυλία κλασικών και λαϊκών-παραδοσιακών οργάνων που 

έγινε το Σάββατο 05 – 05 – 2018 στην κατάµεστη αίθουσα εκδηλώ-
σεων του ∆ήµου Αχαρνών.

Με το κέφι 
για προσφο-
ρά να περισ-

σεύει από τα µέλη 
του Κυνηγερικού 
Συλλόγου Αχαρ-
νών, µε ενθουσια-
σµό για τη δράση 
από τους µικρούς 
µας φίλους, πραγ-
µατοποίησαν  και 
φέτος τη Κυριακή 13 Μαΐου καθαρισµό κυνηγότοπων, στην  ευρύτε-
ρη περιοχή της Πάρνηθας από κάλυκες και ότι άλλου είδους απορρίµ-
µατα αφήνουµε και εµείς οι κυνηγοί αλλά και πολλοί «φυσιολάτρες 
επισκέπτες του βουνού». Ο καθαρισµός έλαβε χώρα σε δύο διαφορε-
τικές περιοχές στα σύνορα των νοµών Αττικής και Βοιωτίας και συγκε-
κριµένα στη τοποθεσία «Κρύο Πηγάδι» Φυλής. Με το πέρας της δρά-
σης ακολούθησε εκλεκτό κέρασµα στη Πηγή Φυλής, αφήνοντας ικα-
νοποιηµένους τους συµµετέχοντες και δίνοντας ραντεβού για του χρό-
νου µε ακόµη περισσότερες συµµετοχές ευαισθητοποιηµένων 
κυνηγών και όχι µόνο.

Την Πα-
ρασκευή 

11 Μαΐου 2018 
µαθητές και µαθή-
τριες του σχολείου 
πραγµατοποίησαν 
εθελοντική δράση 
στο πλαίσιο του 
προγράµµατος 
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ 
∆ΡΩ. Ο καθαρισµός παραλίας της Λαυρεωτικής έγινε σε συνεργασία 
µε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το ∆ίκτυο Μεσόγειος SOS.

Μ ε  τ η 
συµµετο-
χή άνω 

των 500 µαθη-
τών πραγµατο-
ποιήθηκε και φέ-
τος η δράση το 
«Λούνα Πάρκ 
της Ανακύκλω-
σης» στον προ-
αύλιο χώρο του 
∆ηµαρχείου Αχαρνών, την Τετάρτη 16 Μάιου 2018. Οι µαθητές, από 
∆ηµοτικά Σχολεία διάφορων περιοχών στον ∆ήµο Αχαρνών, επισκέ-
πτονταν ανά σχολείο τον χώρο που είχε στηθεί το «Λούνα Πάρκ της 
Ανακύκλωσης» και αφότου ολοκλήρωναν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, 
είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για θέµατα προστασίας θαλασσών 
και ακτών από εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασ-
σίου Περιβάλλοντος, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών. 

Με ιδι-
α ί τερη 
λ α -

µπρότητα και 
ιεροπρέπεια, 
εορτάσθηκε η 
ιερά µνήµη του 
αγίου ιεροµάρ-
τυρος Θεράπο-
ντος, στον Ιερό 
Ναό Αγίου ∆η-
µητρίου Αχαρνών. Την παραµονή της εορτής τελέσθηκε ο Πανη-
γυρικός  Εσπερινός ιεροργούντος του  εφηµερίου πατήρ  Κων/νου 
Πρίµπα. Την κυριώνυµο ηµέρα τελέσθηκε η Πανηγυρική  Θεία 
Λειτουργία ιερουργούντος του ιεροκήρυκα   κ.κ. Ιωαννικίου, 
µετ’αρτοκλασίας και Θείου κηρύγµατος..

Αναζητώντας το 
ρόλο που καλείται να 
διαδραµατίσει το 

σύγχρονο ελληνικό σχολείο 
, το Γενικό Λύκειο Θρακοµα-
κεδόνων σε συνεργασία µε 
το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Εφαρµοσµένης Παιδαγωγι-
κής και Εκπαίδευσης διοργά-
νωσε µια ιδιαίτερος επιτυχη-
µένη επιστηµονική διηµερί-
δα στις 11 και 12 Μαΐου, µε θέµατα που άπτονται της παρε-
χόµενης παιδείας και εκπαίδευσης στο σχολείο του 21ου 
αιώνα. 

Στη διηµερίδα συµµετείχαν µε ενδιαφέρουσες και πρω-
τότυπες εισηγήσεις καταξιωµένοι επιστήµονες και καθηγη-
τές πανεπιστηµίου, σχολικοί σύµβουλοι, ερευνητές, συγ-
γραφείς, σύµβουλοι του ΙΕΠ, στελέχη της πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δηµόσιας και ιδιωτικής, 
διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και 
πολλοί προσοντούχοι δάσκαλοι και καθηγητές. 

Η αθρόα και πολυπληθής προσέλευση ακροατών γέ-
µισε ασφυκτικά και τις τρεις παράλληλες αίθουσες των συ-
νεδριάσεων . 

Την ∆ιηµερίδα παρακολούθησε σύσσωµη η Εκπαιδευ-
τική Κοινότητα Αχαρνών και περιχώρων. Μεταξύ των πα-
ρευρισκοµένων ήταν ο Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρί-
της Ιωαννίκιος, ο π. Λάµπρος Καρίνος, οι βουλευτές Χρι-
στοφιλοπούλου Εύη, Βλάχος Γιώργος , Μπούρας Θανά-
σης, Μαυρωτάς Γιώργος, ο ∆/ντης ∆/θµιας Εκπαίδευσης 
Αν. Αττικής κ. Στέφανος Καπέλας, η πρόεδρος ∆/θµιας σχο-

λικής επιτροπής κα Γεωργία 
Ευθυµιάδου, ο Αντιδήµαρ-
χος ∆ηµήτρης Γιαννακόπου-
λος , η πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ 
Μαρία Ναυροζίδου, η κα 
Χρύσα ∆ουρίδα και ο πρώην 
∆ήµαρχος Σωτήρης Ντού-
ρος. Ο πρόεδρος της Επιστη-
µονικής Επιτροπής Αθανάσι-
ος Παπάς και κεντρικός οµι-
λητής της πρώτης µέρας της 

διηµερίδες καθώς και τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, 
Λαµπρινός Πλατυπόδης πρόεδρος, Αναστάσιος Κουµπής, 
Νικόλαος Μονιάς , Γεωργία Κοροµηλά , ∆ηµήτρης Ξηντά-
ρας , Μαριάννα Βενούτσου, Γεώργιος ∆ανδουλάκς, Χρύ-
σανθος Κόνταρης, Φώτης Κουνάδης , Νάσια Κουρέτα , Βα-
σίλειος Κωνσταντακόπουλος, Ευάγγελος Πολιτάκος , 
Αφροδίτη Τζίγκου, Αθανάσιος Φλέσουρας είχαν κάθε λό-
γο να νοιώθουν ικανοποιηµένοι από την επιτυχία της διη-
µερίδας. 

Ευχάριστη νότα στην εκδήλωση ήταν το µουσικό διάλ-
λειµα από τους Θανάση Κατάρα στο φλάουτο, Νικόλαο 
Μπουρνέλη στο πιάνο και Στάθη Πλατυπόδη στο βιολί. 

Η ∆ιηµερίδα έκλεισε µε την εισήγηση του καθηγητή 
του ΕΚΠΑ Παναγιώτη Πανταζάκου και ο πρόεδρος της ορ-
γανωτικής επιτροπής ανακοίνωσε το επόµενο συνέδριο 
καθώς και την προσεχή έκδοση των πρακτικών. Ακολού-
θησε δεξίωση µε την συνοδεία του κιθαρίστα και καθηγη-
τή του 11ου Γυµνασίου Αχαρνών ∆ηµήτρη Αληµίση σε 
γνωστή ταβέρνα της Πάρνηθας προσφορά προς τους ειση-
γητές από τον κ. Κωνσταντίνο Καλογερά.

Σε κλίµα συγκίνησης πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της Κυριακής 6 Μαΐου η εκδήλωση µνήµης 
και τιµής για τους χωρικούς της Αττικής που απελευθέρωσαν την Αθήνα από τους Τούρκους στις 26 
Απριλίου (9 Μαΐου) 1821. Την εκδήλωση µνήµης πλαισίωσαν στρατιωτικά αγήµατα και λαογραφι-

κά – χορευτικά συγκροτήµατα δήµων της Αττικής µε παραδοσιακές φορεσιές, ενώ µετά την τέλεση της επι-
µνηµόσυνης δέησης, ακολούθησε η εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ηµέρας από τον ∆ήµαρχο Ασπρο-
πύργου Νίκο Μελετίου και κατάθεση στεφάνων στο Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Η τελετή ολοκλη-
ρώθηκε µε την ανάκρουση του Εθνικού ύµνου
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ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 26 Μαΐου 2018 και ώρα  09.00 π.µ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – 

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

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΧΗΡΑΣ ΦΩΤ.  ΓΚΡΙΤΣΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Κωνσταντίνος  και  Ελένη Γκρίτση, 

Αντώνιος  και  Μελίνα - Μαρία Γκρίτση
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αικατερίνη, Φώτιος, Ελεάννα
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο του ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ  26   Μαΐου 2018 και ώρα 09.00 π.µ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιερό   Ναό Κοιµήσεως Θεο-
τόκου Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-

µένου µας Αδελφού,  Θείου και  Εξαδέλφου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΤΑΡΑ
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : Φωτεινή  και  ∆ηµήτριος ∆ρούκας

ΤΑ .ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : Παναγιώτης, Τάσος ∆ρούκας
ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  -  ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα του Ιερού Ναού

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

13674



13Κυριακή 20 Μαΐου 2018

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΖΕΛΙ∆ΗΣ του 
ΠΑΥΛΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, το γένος 

ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ, και κατοικεί στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

- ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗ ΒΑΙΑ 
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το 

γένος ΜΟΥΣΙΟΥ, που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάµο που θα 

πραγµατοποιηθεί στον Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ στις  

ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ  ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ  του   
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  και της ΜΑΡΙΑΣ  το 

γένος ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ που γεννήθηκε 
στην  ΞΑΝΘΗ  και κατοικεί στις 

ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η 
∆ΡΑΚΑΚΑΚΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και της  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ  
το γένος   ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥ  που 
γεννήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  και 

κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
πρόκειται να έλθουν σε γάµο που 

θα γίνει στην  ΑΘΗΝΑ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΟΡΟΥΤΣΙ∆ΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  του  
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΥ  και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το 
γένος  ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ  που γεννήθηκε 

στη ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΡΩΣΙΑΣ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και 
η  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ   και της  ΝΑΤΑΛΙΑ  το 
γένος  ΜΠΑΓΙΑΖΝΙ∆ΟΥ  που 

γεννήθηκε στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και  κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   
θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις   

ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΓΩΝΑΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ  και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   
το γένος  ΓΚΙΚΑ  που γεννήθηκε 
στην   ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις 

ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η  
ΜΟΣΧΟΥ  ΜΑΡΙΑ  του  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  και της  ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ   
το γένος  ΝΑΡΛΙΩΤΟΥ   που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και 

κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
πρόκειται να έλθουν σε γάµο που 

θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  

ΜΙΧΑΗΛ  του  ΠΑΡΗ   και της 
ΕΛΕΝΗΣ  το γένος ΚΑΡΑ  που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και 

κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η  ΣΤΡΑΤΗ   ∆ΗΜΗΤΡΑ  του  

ΑΝ∆ΡΕΑ  και της ΕΛΕΝΗΣ  το γένος  
ΖΕΡΒΑ   που γεννήθηκε στην 

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

ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Ξενίας -  Αχαρνές
Τηλ. 210-2431585

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούµε τα µέλη του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλή-
λων ∆ήµου Αχαρνών σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:30π.µ. 
στα γραφεία µας (Ξενοδοχοϋπαλλήλων 170, Αχαρναί). Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική 
Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ηµέρα και στον ίδιο τόπο στις 11:15π.µ., οπότε θα πραγ-
µατοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθµού µελών. Θέµατα:
1. Απολογισµός εργασιών απελθόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2. ∆ιενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή ∆ιοικητικού & Εποπτικού Συµβουλίου
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα ταµειακώς ενήµερα µέλη. Όσοι αδυνατούν να παρευ-
ρεθούν µπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο πρόσωπο, το οποίο θα κατέχει νόµιµη εξου-
σιοδότηση τους. Οι ενδιαφερόµενοι για υποψηφιότητα µπορούν να αποστείλουν το αίτηµά 
τους ταχυδροµικά ή µέσω Fax (2102431585) ή να ενηµερώσουν τηλεφωνικά τον Πρόεδρο.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

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

21/5/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αγίου Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211/7000902

22/5/2018  ΤΡΙΤΗ l ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
∆εκελείας 10. ΤΗΛ. 210/2460652

23/5/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Ολυµπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 
210/2476279

24/5/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  
∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

25/5/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ  Κ.  Κορδελιού & Βαρελά . ΤΗΛ. 
210/2476847

26/5/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ  Φι-
λαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

27/5/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΗΣ 
Πλ. Θρακ/δόνων Εµπ.Κέντρο. ΤΗΛ. 
210/2432259

28/5/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΖΕΡ∆ΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(κληρ.) Αγίου ∆ιονυσίου 36. ΤΗΛ. 
210/2441644

29/5/2018  ΤΡΙΤΗ l ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 
Λεωφ.Θρακοµακεδόνων 242. Τ. 210/2435820

30/5/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 
Εθν. Αντιστάσεως 20. ΤΗΛ. 210/2409494

31/5/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ 
∆εκελείας 51. ΤΗΛ. 210/2448377

1/6/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αθηνών 23 ΤΗΛ. 210/2465432

2/6/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ  Πάρνηθος 41  ΤΗΛ. 210/8087990

3/6/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Λαθέας 56 ΤΗΛ. 210/2477556

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

20/05/2018 ΕΩΣ 03/06/2018

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα 120 τ.µ. µε πατάρι 50 
τ.µ., δίπλα στην κεντρική πλατεία , Οδός Καποδι-
στρίου 3 . Τηλ. 210 2460903. 5∆196.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   διαµέρισµα 95 τ.µ. , 6ου ορό-
φου, επί της οδού Σωκράτους  64. Τιµή λογική. 
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 ορόφου, 
µε ηλιακό, καλοριφέρ κλπ. στην περιοχή Αγίου 

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

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙ∆Α  µε εµπειρία, αναλαµβάνει την φύλα-
ξη ηλικιωµένων ή και παιδιών,  σε οποιοδήποτε 
καθορισµένο ωράριο του 24ώρου. Τηλ. 210 
2406317 και 6982 020683. 4∆190
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια  έµπειρη, αναλαµβά-
νει την προετοιµασία µαθητών  Λυκείου στα φι-
λολογικά µαθήµατα, Αρχαία – Λατινικά. Τιµές λο-
γικές. Τηλ. 6974 385248. Τηλ. 6974 385248. 
4∆189.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  - Φυσική - Χηµεία  παραδίδο-
νται,  από  καθηγήτρια 35 έτους πείρας.  Προσιτές 
τιµές. Τηλ   6988935604 - 2102319153.  6∆190
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, πα-

ραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυ-
µνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 
601252. 10∆199.

 ∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε επαγγελµατική εµπειρία, ανα-
λαµβάνει ραψίµατα από την αρχή και επιδιορθώ-
σεις. 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 (Ηρώων). Τηλ. 
6976 831338. 4∆193.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ   1ος  όροφος , για χρήση δύο ιατρεί-
ων, 60 και 62 τ.µ. ή για χρήση κατοικίας,  δίπλα 
στην Ιατρική ∆ιάγνωση (Ηρώων). Τηλ. 6976 
831338. 4∆193.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  Έπιπλα : Μια Τραπεζαρία, Σκρί-
νιο – Μπουφές, Αντίκες, Ψυγείο ( Τζένεραλ Ηλέ-
κτρικ) Κουζίνα  (AEG, ένα σύνθετο και άλλα µι-
κροαντικείµενα. Τιµές προσφοράς. Τηλ. 6973 
835396.  5∆197

ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΙ, µικρό σπιτιού, ράτσας πεκι-
νουά, χρώµα κόκκινο. Ο παραδίδων  θα αµει-
φτεί καλά. Τηλ. 6973 795022. 4∆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
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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

Για ετήσια καταχώριση τύπου κάρτας κόστος 200 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α.
Για ετήσια καταχώριση ενός ογδόου, κόστος 300 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α.

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

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 3,
136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ

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

Τ.: 213 04 47 235

ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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