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∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  

∆ιακοπή εργασιών ενίσχυσης ρέµατος 
στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου

Την  αντίδραση του ∆ήµου Αχαρνών προκάλεσε η Κίνη-
ση οµάδας ατόµων, που αυτοαπακαλούνται υπερασπι-
στές των ρεµάτων, να καταγγείλει τις εργασίες για την ενί-
σχυση του ρέµατος του Κηφισού, στην περιοχή του Κόκ-
κινου Μύλου και συγκεκριµένα στην οδό Ζαϊµη. Μια µε-
ρίδα αυτόκλητων «υπερασπιστών» των ρεµάτων, οι 
οποίοι ούτε διαµένουν στην περιοχή και φυσικά οι οικίες 
τους και κυρίως οι ίδιοι δεν διατρέχουν κίνδυνο από 
πληµµυρικά φαινόµενα, κατήγγειλαν τις εργασίες, οι οποίες και διακόπηκαν, θέτοντας σε κίν-
δυνο, πολίτες, κατοικίες και άλλες υποδοµές και κτιριοδοµές. Η συγκεκριµένη ενέργεια δηµι-
ουργεί εύλογα ερωτήµατα σχετικά µε τη σκοπιµότητά της, αλλά το κυριότερο είναι ότι παρατεί-
νει την απειλεί κατοίκων και των οικιών τους από πληµµυρικά φαινόµενα.

Με ένα δυναµικό και άκρως 
συγκροτηµένο πρόγραµµα, 
η ∆ηµοτική Παράταξη 

«Νέα ∆ύναµη» καλύπτει κάθε 
πτυχή των σηµαντικότερων και 
ουσιαστικότερων ζητηµάτων του 
∆ήµου Αχαρνών, δίνοντας ελπίδα 
για την ριζική και εξ’ ολοκλήρου 
αναβάθµιση τόσο της εικόνας όσο 
και της ποιότητας της πόλης των 
Αχαρνών. 

Η εµπειρία του επικεφαλής της 
παράταξης, Παναγιώτη Γρηγοριάδη, 
σε συνδυασµό µε τα καταξιωµένα 
στελέχη που 
συµπεριλαµβάνονται στην οµάδα 
του και τα οποία εδώ και τρία 
χρόνια εργάζονται σκληρά πάνω 
στην κατάρτιση του 
προγράµµατος,  δίνουν πλέον 
ξεκάθαρα την εικόνα ότι  
ο κ. Γρηγοριάδης διαθέτει  την  
αποφασιστικότητα, την εµπειρία 
αλλά  και την ικανότητα να 
αλλάξει σελίδα στην πόλη µας!

Ποιος είναι όµως ο Παναγιώτης 
Γρηγοριάδης που διεκδικεί επάξια 
τον ∆ηµαρχιακό Θώκο; 

Ο κ. Γρηγοριάδης, εδώ και 
τουλάχιστον µία 25ετία ασχολείται 
ενεργά µε τα σοβαρά προβλήµατα 
των πολιτών, πάντοτε µε γνώµονα το 
συµφέρον της πόλης είτε από τη 
θέση του Αντινοµάρχη όπου και 
εξελέγη για δύο συνεχόµενες 
τετραετίες, το 2003 και το 2007 αλλά 
και από τη θέση του επικεφαλής της 
δηµοτικής παράταξης «Νέα ∆ύναµη» 
Αχαρνών µέσα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

Η ενασχόλησή  του όµως µε τα 
κοινά ξεκίνησε πολύ πιο πριν χωρίς 
να διεκδικεί αξιώµατα και έχοντας 
στο ενεργητικό του µία σειρά από 
επιτυχηµένες παρεµβάσεις 
βοηθώντας τους πολίτες να λύσουν 
πολύ σοβαρά προβλήµατα. 

 Ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης  
δίκαια έχει κερδίσει τον τίτλο  

«Το Παλικάρι του Λαού» αφού πάντα 
µε τις πράξεις του φροντίζει να 
βρίσκεται στο πλευρό των 
ασθενέστερων και να µάχεται µε  
όλες του τις δυνάµεις για µία κοινωνία 
περισσότερο δίκαιη και 
ευαισθητοποιηµένη. 

Πέραν όµως των αγώνων που µε 
προσωπικό κόστος έχει ο ίδιος 
καταβάλει, διακρίνεται και για στοιχεία 
του χαρακτήρα του τα οποία τον 
καθιστούν ιδιαίτερα συµπαθή, όπως είναι 
η αµεσότητα του χαρακτήρα του και η 
ευθύτητά του, το επικοινωνιακό του 
χάρισµα, το φιλότιµο  
(που µεταξύ µας) λίγοι έχουν στην 
πολιτική αλλά και το πόσο προσιτός και 
διαθέσιµος είναι πάντα να ακούσει, να 
µιλήσει, να βοηθήσει. 
Για του λόγου το αληθές αξίζει να 
σας καταθέσουµε ένα µέρος του 
υλικού που βρήκαµε στο αρχείο µας.  

Η  ΠΡΩΤΗ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
«ΦΩΤΙΑ» ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ  ΒΑΡΕΛΑ 

ΦΑΒΟΡΙ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Η  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» 
ΜΕ  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ  ΤΟΝ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆Η

∆έστε  το ολοκληρωµένο 
φωτορεπορτάζ στις σελίδες 8 και 9

ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ «ΘΑΥΜΑ» ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΤΟ «ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»

«Είµαι, έτοιµος 
για την πόλη!»

«Η Επόµενη Ηµέρα, δεν µπορεί να έχει σε πρω-
ταγωνιστικές θέσεις,   όλους αυτούς που συµ-
µετείχαν   αυτή την µακρόχρονη περίοδο,  στην 
εικόνα που παρουσιάζει σήµερα ο ∆ήµος 
Αχαρνών.  Αυτό το σκηνικό   πρέπει να απο-
συρθεί   και ο τρόπος είναι ένας,  η συµµετοχή 
µας. Η Πόλη µας έχει νησίδες  σηµαντικών, 
σκεπτόµενων ανθρώπων που όµως διστάζουν 
να συµµετάσχουν. Μόνο όταν αυτές οι νησίδες 
γίνουν κρίσιµη µάζα θα αλλάξει  η πορεία αυ-
τού του τόπου».

Ολόκληρη η  συνέντευξη στην σελίδα 5 
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Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ∆ιευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
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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

Όταν ένας συγγραφέας πιέζεται για βιοπορισµό από τον εκδότη του, ή τον 
εργοδότη του, τότε βέβαια γράφει αυτό που πουλάει και όχι αυτό που 

πραγµατικά σκέφτεται. Όπως έλεγε και ο µεγάλος Καζαντζάκης, δεν πιστεύω τί-
ποτε, δεν φοβάµαι τίποτε, είµαι ελεύθερος. Και ο ελεύθερος σκέπτεται και λέγει 
και γράφει σωστά, δηλαδή αποδεκτά από κάθε λογικό συνάνθρωπο.

Έχουµε διαβάσει και ακούσει για Έλληνες σοφούς, για Κινέζους σο-
φούς, για Ευρωπαίους σοφούς. Για Τούρκους σοφούς δεν ακούσαµε 

ποτέ. Μόνο βαρβαρότητα, γενοκτονίες, σφαγές και εξανδραποδισµούς. Έχω 
την αίσθηση ότι ο γείτονας µας, ο σηµερινός Σουλτάνος της Τουρκίας, όταν 
ξεκαβαλικέψει από το – άλογο- της εξουσίας, οι συµπολίτες του, θα τον κρε-
µάσουν ανάποδα, εάν προλάβει να ζήσει έως τότε.

Ο αλησµόνητος Χάρρυ Κλύνν, ήταν ο µεγαλύτερος σατυρικός ηθοποιός 
των τελευταίων πενήντα χρόνων. Αυτοσατυριζό-

ταν, αυτοσαρκαζόταν, όπως είµαστε όπως είµαστε όλοι 
µας, χωρίς το απατηλό πέπλο της υποκρισίας. Άλλωστε  
στην πορεία του έδειξε, ότι ήταν ένας γνήσιος αριστερός 
και όχι σαν τα σηµερινά ιζήµατα, που βαπτίζουν την αρ-
χοµανία, τον πλουτισµό, την απάτη, το ψέµα, σαν τυχαία 
υπερβολή  και τον εκφυλισµό του Έθνους, σαν προο-
δευτισµό.

Για τους καπνιστές, ας προσέξουν τι γράφει για 
πρόληψη και απεξάρτηση στο πακέτο ο κα-

πνοβιοµήχανος. –Το κάπνισµα προκαλεί στένωση και 
απόφραξη των αρτηριών. Καλά την στένωση των αρ-
τηριών την καταλαβαίνω. Απόφραξη σηµαίνει Ελλη-
νικά, ξεβούλωµα. Άλλωστε τα συνεργεία που ξεβου-
λώνουν ους οχετούς, γράφουν. Αποφράξεις παντός 
είδους. Τι στα κοµµάτια γράφουν οι βιοµήχανοι. Ή 
δεν καταλαβαίνουν Ελληνικά ή είναι απατεώνες. 
Όπως ας πούµε οι γιατροί που γράφουν διάγνωση. Χρόνια αποφρακτική 
πνευµονοπάθεια.-  ΧΑΠ-. Βρε τι ξεβούλωµα, εγώ δεν µπορώ να αναπνεύσω, 
µας δουλεύουν όλοι.

Όποιος λαός δεν γνωρίζει την ιστορία του, δεν µπορεί να βρει τα βήµατα 
του για το µέλλον. Η Αγγλία έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ακο-

λουθήσει και η Ιταλία, θα µείνει η Γερµανία µε τα πρώην ανατολικά κράτη που 
έχουν φανερή την τάση προς τον ναζισµό. Αυστρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία. 
∆εδοµένου ότι σήµερα έχουµε όπλα µαζικής καταστροφής, µια επερχόµενη γε-
νική σύρραξη δηλαδή πόλεµος, θα έχει, ανεπανόρθωτες συνέπειες, αφανισµούς. 
Αυτό δεν είναι προφητεία, αλλά µια συνέχεια αλόγιστων πράξεων που κάνουµε 
λόγω της γενικής σύγχυσης που βρίσκεται σήµερα ο κόσµος µας. 

∆υστυχία είναι να ψάχνεις ένα ταίρι, που να µην δείχνει, αλληλοκατα-
νόηση, υποµονή, αλληλοεκτίµηση, αλληλοσεβασµό. Εάν εσύ ο ίδιος 

δεν διαθέτεις αυτά τα κοινά ανθρώπινα χαρακτηριστικά της συµβίωσης, κο-
πανάς το κεφάλι σου στον τοίχο και απορείς γιατί δεν σε καταλαβαίνουν. 
Όλοι εµείς οι συνάνθρωποί σου, δεν σε καταλαβαίνουµε ή εσύ  ζεις στην  «Κο-
σµάρα» που έπλασες µε την φαντασία σου. Πρέπει να το ξανασκεφθείς, για-

τί οο κόσµος, οι άνθρωποι, δεν πλάστηκαν, όπως εσύ 
ήθελες.

Η γυναίκα µου κάνει ουφ πια, όταν της εξηγώ, 
πως φτάσαµε στην χρεοκοπία, µετά την µεταπο-

λίτευση. Εγώ σαν συνταξιούχος της λέγω, ουφ πια, νι-
σάφι, όταν µου ζητάει χρήµατα και µου ζητά κάθε µέρα. 
Κάποιος πρέπει να της εξηγήσει, ότι πληρώνουµε την κα-
ρέκλα της εξουσίας των ιζηµάτων, των λιγούρηδων, των 
λοποδυταραίων που ψηφίζουµε για να µας κυβερνούν 
µε το αίµα µας.

Ο άγγλος αστρονόµος Στήβεν Χόκιγκ, που πέ-
θανε πρόσφατα, συνήθιζε να λέγει. Γεννούν  

θρησκείες, όσοι φοβούνται το σκοτάδι. Όµως το σκο-
τάδι είναι ένα φυσικό φαινόµενο που δηµιουργεί η 
γη µας, λόγω της προφοράς της, γύρω από τον άξο-
νά της. Η επιστήµη σκοπό έχει να ρίχνει φως σε κάθε 
είδους σκοτάδι ή σκοταδισµό. Όσοι στηρίζουν την 

εξουσία τους επάνω µας µε αρχή τον σκοταδισµό, είναι καταδικασµένοι σε 
αφανισµό. Βέβαια η αντίδραση τους είναι λυσσαλέα και βάρβαρη.

Μήλο µου κόκκινο, ρόιδο βαµµένο, γιατί µε µάρανες το πικραµένο. Πη-
γαίνω και έρχοµαι για µια θεσούλα, µα µε κατάντησες, Γερµανιδούλα. Εγώ 

σε ψήφισα για να µε σώσεις, µα εσύ εβάλθηκες να  µε τελειώσεις…

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Η φανατίλα είναι κακό σπυρί, 
είναι κακιά αρρώστια. Άλλο 

πράγµα είναι να πεις στον συνάνθρω-
πο σου, σε καταλαβαίνω, αλλά έχω άλ-
λη γνώµη, άλλη αντίληψη από την δι-
κή σου και άλλο πράµα είναι ότι δεν 
δέχοµαι άλλη γνώµη εκτός από την δι-
κή µου. Γίνεσαι περίγελως, µε καµένο 
ανενεργό εγκέφαλο, για όποιον θέλει 
να σε χρησιµοποιήσει για τον δικό του 
σκοπό. Με ένα κοκαλάκι που θα σου 
ρίξει να γλύψεις, δεν σώζεσαι. Ο επόµε-
νος θα σου το στερήσει.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Είµαστε στην τελική ευθεία των Πανελλαδικών, που ξεκι-
νούν στις 6 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ και 7 Ιουνίου, για τα ΓΕΛ. 
Θα διαρκέσουν από τις 7 έως και τις 19 Ιουνίου, ενώ για τα 

ΕΠΑΛ, από τις 6 έως τις 21 Ιουνίου. Οι εξετάσεις των ειδικών µαθη-
µάτων θα διεξαχθούν µεταξύ 22 και 30 Ιουνίου, ενώ οι πρακτικές 
δοκιµασίες, µεταξύ 20 και 30 Ιουνίου. Στις 7 Ιουνίου, οι υποψήφι-
οι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 
Εξάλλου, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, στις 6 Ιουνίου θα ξεκινήσουν 
επίσης µε την εξέταση στο µάθηµα της Ελληνικής Γλώσσας. 

Σε όλα τα παιδιά που δίνουν αυτές τις ηµέρες, την δι-
κή τους µάχη στις Πανελλαδικές εξετάσεις, η «ΑΧΑΡ-
ΝΑΪΚΗ» τους εύχεται καλή δύναµη, κάθε καλό  και  η  

Παναγιά µαζί τους!!!
Ένας χρόνος συµπληρώνεται στις 8 Ιουνίου, από τη δολο-
φονία του 11χρονου Μάριου-∆ηµήτριου Σουλούκου, από 
αδέσποτη σφαίρα την ώρα της σχολικής εορτής του 6ου 

∆ηµοτικού Αχαρνών. Μετά από εισήγηση του ∆ηµάρχου Γιάννη 
Κασσαβού το ∆ηµ. Συµβ. αποφάσισε να αποτίσει φόρο τιµής στον 
11χρονο µαθητή που «έφυγε» τόσο άδικα και απρόσµενα από τη 
ζωή. 1) Την καθιέρωση της 8ης Ιουνίου ως ηµέρα µνήµης.2) Την 
µετονοµασία ενός δρόµου, κοντά στο σχολικό συγκρότηµα, σε 
«Μάριου-∆ηµήτριου Σουλούκου». 3) Μετονοµασίες σε «Μάριο 
– ∆ηµήτριο Σουλούκου» των εξής : : Της αίθουσας  εκδηλώσεων 
του 6ου ∆ηµοτικού. Του ετήσιου  Παιδικού Φεστιβάλ. Της αίθου-
σας εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών. Όσον αφορά την 1η επέ-
τειο µνήµης από τον θάνατο του Μάριου-∆ηµήτριου Σουλούκου, 
έχει προγραµµατισθεί τρισάγιο στο χώρο του σχολείου όπως και 
δράσεις στη µνήµη του από τους εκπαιδευτικούς και µαθητές. 
Υπενθυµίζουµε ότι  πατέρας του µικρού Μάριου έχει καταγγείλει 
επανειληµµένα ότι κανείς δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να 
βρεθεί ο δολοφόνος του και να αναπαυθεί ψυχή του παιδιού του.

Ειρηνική κινητοποίηση στη µνήµη του αδικοχαµένου 
Μάριου-∆ηµήτριου Σουλούκου, ανήµερα της «δολο-
φονίας» του στο προαύλιο του 6ου δηµοτικού Αχαρ-

νών, πραγµατοποιεί η Ένωση Γονέων µετά από επιθυµία των 
γονιών του.Τα ερωτήµατα και τα γιατί παραµένουν ακόµη ανα-
πάντητα. Αποτελεί για  όλους , κυρίως για τους γονείς του,  
πρώτιστη επιθυµία να αποδοθεί δικαιοσύνη και να καταδικα-
στούν οι ένοχοι Οι ευθύνες της πολιτείας είναι µεγάλες και δεν 
µπορούν να κρυφτούν µε υποσχέσεις για µέτρα. Οι αιτίες που 

έφεραν αυτό το τραγικό συµβάν, αυτό το µοιραίο αποτέλεσµα, 
συνεχίζουν να βρίσκονται εδώ. Είναι εδώ λοιπόν και οι λόγοι 
που απαιτούν την κινητοποίησή µας. 

Η Ειρηνική Κινητοποίηση,  θα ξεκινήσει την Παρασκευή 08-
06-2018 και ώρα 7 µ.µ.  µε συγκέντρωση έξω από το γήπε-
δο του Αχαρναϊκού. Θα ακολουθήσει πορεία µε κατεύθυν-

ση την Κεντρική Πλατεία των Αχαρνών (πλατεία Αγίου Βλασίου) 
και επιστροφή στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.

Οι ∆ήµοι Αχαρνών, Φυλής, Ιλίου και Πετρούπολης (µα-
ζί µε 141 ακόµα δήµους σε όλη τη χώρα) δεν υπάχθη-
καν στο νέο καθεστώς, καθώς δεν υπήρξε απόλυτη θε-

τική γνωµοδότηση των τριµερών επιτροπών αλλά κατά πλει-
οψηφία και συνεπώς υπήρχε η πιθανότητα να τεθεί σε κίνδυ-
νο η εφαρµογή της. Η τριµερής επιτροπή αποτελείται από τους 
οικείους διευθυντές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως προέ-
δρους, τους δηµάρχους και τους προέδρους των Συλλόγων 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως µέλη.

Με τη συµµετοχή, ∆ηµοτικών Σχολείων, Παιδικών Σταθ-
µών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ∆ήµου Αχαρνών δι-
οργανώνεται το 23 Παιδικό Φεστιβάλ «Μάριος - ∆ηµήτρι-

ος Σουλούκος» µε παιδικές θεατρικές παραστάσεις και χορευτικά. 
Το 23 Παιδικό Φεστιβάλ  διαρκεί από 1 έως 15 Ιουνίου 2018 στο 
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης (Λόφος Προφήτη Ηλία) µε το πρό-
γραµµα εκδηλώσεων και παραστάσεων που έχει ανακοινωθεί. 

Η µεγάλη συµµετοχή, ο υψηλός ανταγωνισµός και η 
ικανοποίηση για την προσωρινή επαναλειτουργία του 
∆ηµοτικού Σκοπευτηρίου Αχαρνών, χαρακτήρισαν τον 

αγώνα πήλινου στόχου «SPORTING» κυνηγετικού ενδιαφέρο-
ντος που διοργάνωσε ο σύλλογός  µε µεγάλη επιτυχία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ο Σύλλογος Ανεγέρσεως Παµµεγίστων 
Ταξιαρχών Αχαρνών, προκηρύσσει Γενική Συνέλευση 
και Αρχαιρεσίες  την Κυριακή 17-6-18   µετά το τέλος της 

Θείας Λειτουργίας, στην έδρα του συλλόγου (στον ιερό ναό ). 
Εκ του  ∆.Σ.

Αθωώθηκε   και δικαιώθηκε  ο Βασίλης Κονιαβίτης και 
ευχαριστεί:  «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική 
∆ικαιοσύνη που  µε δικαίωσε και µε αθώωσε οµόφωνα 

για µια αδικία που στο ∆ήµο Αχαρνών εδώ και 4χρονια σήµε-
ρα είναι µια ξεχωριστή µέρα για  τα παιδιά µου και όλη την οι-
κογένεια µου που τόσο που µου συµπαραστάθηκαν. Επίσης 

ευχαριστώ το δικηγόρο µου για το τόσο µεγάλο αγώνα που 
έκανε τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους που επικοινώνησε 
µαζί µου για να µου δείξουν µεγάλη χαρά τους ευχαριστώ µέ-
σα από τη καρδιά µου»

Με µεγάλη επιτυχία και αθρόα προσέλευση πολιτών  ολο-
κληρώθηκε η Ηµερίδα και οι δωρεάν εξετάσεις σκελετικής 
υγείας στον ∆ήµο Αχαρνών, που πραγµατοποιήθηκαν την 

Πέµπτη 25 Μαΐου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου 
Αχαρνών. Στη συγκεκριµένη δράση, η οποία διοργανώθηκε από 
την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών σε συ-
νεργασία µε τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας  «Πεταλούδα», συµ-
µετείχαν και εξετάστηκαν πάνω από 80 πολίτες σε προγραµµατι-
σµένα ραντεβού.

Οι αθλήτριες ρυθµικής και ενόργανης γυµναστικής της 
«Ολυµπιακής Φλόγας» Αχαρνών συµµετέχουν στο 28ο 
Φεστιβάλ Γυµναστικής για όλους του ∆ήµου Ηρακλεί-

ου Αττικής το οποίο θα  διεξαχθεί 1 έως 3 Ιουνίου 2018 στο ∆η-
µοτικό Κλειστό Γυµναστήριο «Χαρά Καρυαµή». Η οµάδα ενόρ-
γανης γυµναστικής της Ολυµπιακής Φλόγας θα πάρει µέρος 
µε 37 αθλήτριες ενώ η οµάδα της ρυθµικής µε 22 αθλήτριες.

Η «2η Ανάβασης Πάρνηθας» πέρασε στην ιστορία ως µια 
ακόµη απόλυτα πετυχηµένη διοργάνωση της ΦΙΛΠΑ. Η 
εκδήλωση προσµετρά στο Κύπελλο ΦΙΛΠΑ και έτσι είχε 

και το ανάλογο ενδιαφέρον για τα 54 πληρώµατα που έλαβαν 
µέρος. Οι συµµετέχοντες µε ιστορικά αυτοκίνητα από 30 έως και 
100 ετών συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Αριστοτέλους 
στους Θρακοµακεδόνες, στις 10:00 το πρωί της Κυριακής όπου 
παρέµειναν για τον τεχνικό έλεγχο αλλά και για να τα θαυµάσει 
το κοινό. 

Πραγµατοποιήθηκε µε εξαιρετική επιτυχία το τιµητικό 
ποδοσφαιρικό αφιέρωµα «Οι εραστές των τερµάτων» 
που διοργάνωσε η ∆Η.Κ.Ε.Α την Τετάρτη 23 Μαΐου στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρνών µε τιµώµενα 
πρόσωπα τους παλαίµαχους ποδοσφαιριστές Αντώνη Αντω-
νιάδη (Παναθηναϊκό), Κώστα Νεστορίδη (ΑΕΚ) και Ηλία Υφα-
ντή (Ολυµπιακό), πρώτους σκόρερ των Ελληνικών Ποδοσφαι-
ρικών Πρωταθληµάτων.

Αθωώθηκε   και δικαιώθηκε  ο Βασίλης Κονιαβίτης και ευ-
χαριστεί:  «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική ∆ικαι-
οσύνη που  µε δικαίωσε και µε αθώωσε οµόφωνα για µια 

αδικία που στο ∆ήµο Αχαρνών εδώ και 4χρονια σήµερα είναι µια 
ξεχωριστή µέρα για  τα παιδιά µου και όλη την οικογένεια µου που 
τόσο που µου συµπαραστάθηκαν. Επίσης ευχαριστώ το δικηγό-
ρο µου για το τόσο µεγάλο αγώνα που έκανε τέλος θέλω να ευ-
χαριστήσω όλους που επικοινώνησε µαζί µου για να µου δείξουν 
µεγάλη χαρά τους ευχαριστώ µέσα από τη καρδιά µου».
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η επίσκεψη σε ένα ∆ήµο του Υπουργού Υποδοµών 
και Μεταφορών αποτελεί, κατά τεκµήριο, ένα 
σηµαντικό και ενδιαφέρον γεγονός. Φανταστεί-

τε ο δήµος αυτός να περιλαµβάνει στο γεωγραφικό του 
χώρο σηµαντικές υποδοµές του τοµέα των Μεταφο-
ρών όπως Εθνική οδό και κόµβο του εθνικού σιδηρο-
δροµικού δικτύου. Φανταστείτε, επίσης, ότι ο δήµος 
αυτός στερείται βασικών υποδοµών σε επίπεδο λει-
τουργίας µιας σύγχρονης πόλης. Είναι προφανές πως 
αν χρειάζεται αυτή η πόλη την επίσκεψη κάποιου 
υπουργού, και τον ουσιαστικό διάλογο µαζί του για θέ-
µατα αναπτυξιακής οργάνωσης και προγραµµατισµού, 
αυτός θα είναι ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών. 
Ένας τέτοιος δήµος είναι ο ∆ήµος Αχαρνών, ο δικός µας 
∆ήµος! 

Φανταστείτε ακόµα, πως σε αυτήν την προγραµµατι-
σµένη επίσκεψη του υπουργού στο δήµο µας δεν παρί-
σταται ούτε ο δήµαρχος, ούτε ακόµα και κάποιος αντιδή-
µαρχος. ∆εν παρίσταται επίσης κανένας από τους επικε-
φαλής των άλλων ∆ηµοτικών Παρατάξεων. Απίστευτο, 
αλλά αληθινό!

Πιστεύω πως σε κάθε περίπτωση η επίσκεψη σε µια 
πόλη του υπουργού υποδοµών, όπως αυτή που έκανε 
πρόσφατα ο Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης, αποτελεί πά-
ντοτε ένα σηµαντικό γεγονός,  και έτσι πρέπει να αντιµε-
τωπίζεται από τους κατοίκους και τους τοπικούς παράγο-
ντες. Για το λόγο αυτό όχι µόνο ήµουν παρών στη διάρ-
κεια όλης της οµιλίας του, αλλά και καλωσόρισα την πα-
ρουσία του στο ∆ήµο µας.

Θα πρέπει να τονίσουµε πως- είτε µας αρέσει είτε όχι -  

η διακυβέρνηση µιας πόλης σήµερα περιλαµβάνει τη στε-
νή και συστηµατική συνεργασία της τοπικής δηµοτικής αρ-
χής µε πολλούς άλλους θεσµικούς φορείς  χάραξης και 
υλοποίησης αναπτυξιακών πολιτικών. Στους φορείς αυ-
τούς περιλαµβάνονται τόσο Όργανα της κεντρικής πολιτι-
κής σκηνής όπως τα διάφορα Υπουργεία, όσο και Κεντρι-
κές λειτουργικές δοµές όπως η ∆ΕΗ, ο ΟΑΣΑ, η ∆ΕΗ, η 
Αστυνοµία κλπ. 

Θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουµε ότι η λει-
τουργία µιας σύγχρονης πόλης είναι µια εξαιρετικά σύν-
θετη και πολύπλοκη διαδικασία, που απαιτεί όχι µόνο πεί-
ρα και εξειδικευµένες γνώσεις, αλλά και καθηµερινή πο-
λύωρη ενασχόληση µε τα άπειρα θέµατα της λειτουργίας 
της πόλης! Για το λόγο αυτό, σε κάθε ευκαιρία και σχεδόν 
κουραστικά, τονίζω τη σηµασία της ποιότητας και της  
πληρότητας  των υποδοµών στη σωστή λειτουργία µιας 
σύγχρονης πόλης. 

Πώς να το κάνουµε; αποτελεί  κορυφαία αποστολή 
µιας δηµοτικής αρχής να εξασφαλίσει τις απαραίτητες 
υποδοµές για όλους τους βασικούς τοµείς, όπως είναι η 
Παιδεία, ο Αθλητισµός, ο Πολιτισµός, η κυκλοφορία πε-
ζών και οχηµάτων, οι χώροι αναψυχής, τα δίκτυα Οµβρί-
ων και Αποχέτευσης και τόσα- και τόσα άλλα! 

Περιέργως- και αποτελεί ειλικρινή απορία µου- ο κύ-
ριος Σπίρτζης τόσο µε την ιδιότητα του Υπουργού Υποδο-
µών, όσο και αυτήν του υποψήφιου τοπικού βουλευτή 
δεν ασχολήθηκε στην  οµιλία του µε τις υποδοµές της πό-
λης µας!

Ένα ενδιαφέρον σηµείο, από την συζήτηση µε τον 
υπουργό είναι ότι – παρά το ειλικρινές καλωσόρισµά µου- 

ο τρόπος που τοποθετήθηκε ο 
υπουργός στα ερωτήµατα που 
του έθεσα, ανεδείκνυε το γνωστό 
χάσµα που υπάρχει µεταξύ βου-
λευτών και αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για πα-
ράδειγµα, στο ξεκίνηµα της οµιλίας του, ο υπουργός µας 
τόνισε δυο -  τρεις φορές πως η παρουσία του δεν έχει κα-
µία σχέση µε προεκλογική δραστηριότητα. Όµως µόλις 
του έκανα µία δύσκολη ερώτηση, αντί να προσπαθήσει 
να απαντήσει, θυµήθηκε ότι πλησιάζουν οι Αυτοδιοικητι-
κές εκλογές, υπονοώντας ότι η τοποθέτησή µου είχε το 
στοιχείο του τοπικού εντυπωσιασµού για προεκλογικούς 
λόγους! Νοµίζω πως ήταν µια ατυχής έµπνευση του 
υπουργού γιατί προσπάθησε να πατήσει σε δύο βάρκες 
και αυτό, ως γνωστόν, ενέχει κάποιους κινδύνους…

∆εν θέλω να είµαι άδικος και τονίζω πως δέχοµαι ότι 
τη βασική ευθύνη για το σχεδιασµό και υλοποίηση των 
πολιτικών τοπικής ανάπτυξης για κάθε πόλη την  φέρει ο 
∆ήµος. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως δεν έχουν σηµαντι-
κό θεσµικό ρόλο τόσο οι βουλευτές της περιοχής, όσο και 
τα όργανα της Κεντρικής διοίκησης. 

Τα συνολικά χαρακτηριστικά από την επίσκεψη του 
υπουργού υποδοµών στις Αχαρνές είναι ότι ούτε ο 
υπουργός ασχολήθηκε µε τα θέµατα των ελλείψεων βα-
σικών υποδοµών στην πόλη µας, αλλά ούτε και οι επικε-
φαλής όλων των ∆ηµοτικών Παρατάξεων, έδειξαν να θε-
ωρούν σηµαντικό να συµµετέχουν σε διάλογο µε άλλους 
σηµαντικούς πολιτειακούς εταίρους για τη βελτίωση της 
πόλης µας. Ήταν µια χαµένη ευκαιρία για γόνιµο διάλογο 
και αλληλοενηµέρωση.

Συµπεράσµατα  από  την  επίσκεψη  του  Υπουργού  Σπίρτζη  στις  Αχαρνές
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Περί  αξιοπιστίας...
 ΕΝΑ  από τα κεντρικά θεµέλια κάθε κοινωνίας 
είναι η αξιοπιστία. Οι ιδιωτικές σχέσεις αλλά 
και η κοινωνική ζωή κατά κύριο λόγο βασίζο-
νται στις καλές προθέσεις. Τα συµβόλαια,  τα 
ιδιωτικά συµφωνητικά µε τις πολλές ρήτρες, 
 αλλά και οι νόµοι σε καµιά περίπτωση δεν 
µπορούν να υποκαταστήσουν την καλή πίστη 
και την εµπιστοσύνη. Για να αναλογιστεί κά-
ποιος τη σηµασία και την πρακτική της αξιοπι-
στίας δεν έχει παρά να υπολογίσει τι θα συνέ-
βαινε,  σε οποιαδήποτε χώρα του κόσµου,  αν 
το 10% των συµφωνιών(γραπτές ή προφορι-
κές) παραβιάζονταν  και οι συµβαλλόµενοι 
κατέληγαν στα δικαστήρια για να λύσουν τις 
διαφορές τους.
 ΘΑ ΠΡΟΕΚΥΠΤΕ αληθινό χάος και η κατάστα-
ση θα γινόταν αφόρητη σε µια µόλις ηµέρα από 
το ξέσπασµα της …κρίσης αξιοπιστίας. Επίσης, 
 πρέπει να σηµειωθεί ενδεικτικά ότι και το περι-
βόητο φαινόµενο  band rum,  η κατάρρευση των 
τραπεζών,  προκύπτει όταν µια τράπεζα χάσει την 
εµπιστοσύνη των πελατών. Όταν ένα ποσοστό 
των καταθετών πάει  µαζικά σε µία τράπεζα και 
ζητήσει άµεσα πίσω τα χρήµατα του,  τότε η τρά-
πεζα κλείνει και µια µεγάλη οικονοµική,  κοινω-
νική και πολιτική (ίσως και γεωπολιτική) κρίση 
ξεκινά.
 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α,  η κρίση  που βιώνουµε  είναι  
πρώτα και κύρια πνευµατική,  όχι υλική. Οι άν-
θρωποι στράφηκαν σε ανάξια µπιχλιµπίδια που 
τα παρεξήγησαν για αξίες.  Αντί να αναδείξουν 
πολιτικούς µε κύρος και αξιοπιστία,  λάτρεψαν 

χάλκινα είδωλα και ψήφισαν κύµβαλα αλαλά-
ζοντα που γκρέµισαν τη χώρα,  λέγοντας διαρ-
κώς ψέµατα και ανοησίες. 
 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ  που έχουµε αναδείξει  εµείς οι 
ίδιοι,  παρασυρµένοι από εντυπώσεις και από ένα 
ΜΙΝΤΙΑΚΟ σύµπλεγµα που λειτούργησε µερο-
ληπτικά και αντικοινωνικά,  είναι παντελώς ανα-
ξιόπιστοι. Λένε ανερυθρίαστα το ένα ψέµα µετά 
το άλλο,  υπόσχονται πράγµατα που γνωρίζουν 
εκ των  προτέρων ότι είναι ανεφάρµοστα και 
εξαγγέλλουν προγράµµατα,  τα οποία δεν πι-
στεύουν. ∆εν έχουν άποψη. ∆εν σέβονται ιδέες. 
∆εν υπηρετούν τη χώρα. ∆εν µεριµνούν για τους 
πολίτες. ∆εν νοιάζονται για το έθνος. Έχουν συµ-
φέροντα,   σέβονται µόνο την ισχύ. Υπηρετούν 
την ξενοκρατία,  νοιάζονται µόνο για τις επόµενες 
εκλογές και όχι για τις επόµενες γενεές.
 Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ είναι µια αξία που πρέπει τάχιστα 
να επιστρέψει στην πολιτική ζωή του τόπου. Η 
έλλειψη τους δεν είναι µόνο ανυπόφορη,  αλλά 
και καταστροφική για την Ελλάδα και τους Έλ-
ληνες. ∆εν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι,  ζώ-
ντας µέσα σε γενική απαξία,  σε µια περιδίνηση 
απαισιοδοξίας,  καχυποψίας,  κακοπιστίας και 
απόγνωσης. Οι δεσµεύσεις πρέπει να τηρούνται 
και οι εξαγγελίες των πολιτικών να γίνονται 
πραγµατικότητα. 
 ΚΑΤΑ βάθος κανείς δεν θέλει να καχλάζεται και 
να περιφρονεί τους εκπροσώπους του. Γι’ αυτό 
απαιτείται άµεσα αλλαγή και συµπεριφορών και 
πάνω απ’ όλα – προσώπων. Μας θίγει όλους το 
κατάντηµα αυτό των πολιτικών µας.

Το περιβάλλον της άσκησης, υπαίθρια γυµναστήρια και Ποιότητας Ζωής
Η άσκηση, όπως όλοι πλέον γνωρίζουν  είναι βασικό 
συστατικό µιας ισορροπηµένης και υγιεινής ζωής. Η 
συστηµατική άσκηση οδηγεί στην µείωση ασθενειών, 
όπως καρδιαγγειακά κατά 35%, διαβήτη τύπου 2 κα-
τά 50% και κάποιες µορφές καρκίνου, όπως του πα-
χέος εντέρου κατά 50% και του καρκίνου του µαστού 
κατά 20%. Μειώνεται η πιθανότητα πρόωρου θανά-
του κατά 30%, η πιθανότητα οστεοαρθρίτιδας κατά 
83% και ο κίνδυνος κατάγµατος του ισχίου κατά 68%. 
Επιπλέον η άσκηση οδηγεί στην ενίσχυση της αυτοεκτί-
µησης, βελτιώνει τη διάθεση, την ποιότητα του ύπνου, 
δίνει ενέργεια, µειώνει το άγχος, το θυµό, µειώνει την πι-
θανότητα άνοιας κατά 30%, και της κατάθλιψης κατά 
30%.
Η άσκηση για να έχει τα παραπάνω οφέλη πρέπει να γί-
νεται σε καθηµερινή βάση µέσα από διάφορες δραστη-
ριότητες.
Η τεχνολογία µας παρέχει τη δυνατότητα να µειώσουµε 
πολλές ενέργειες, που θα απαιτούσαν καθηµερινή άσκη-
ση, ενώ συγχρόνως έχει αυξηθεί ο καθιστικός τρόπος 
ζωής, που επίσης κάνει κακό στην υγεία, και οδηγεί στην 
αύξηση του βάρους και την παχυσαρκία.
Όµως τα πλεονεκτήµατα της άσκησης καθορίζονται και 
από το περιβάλλον στο οποίο γίνεται.
Έχει σηµασία αν η άσκηση γίνεται σε εσωτερικό χώρο ή 
εξωτερικό, αν γίνεται µε παρέα ή όχι, αν γίνεται µπροστά 
στον καθρέπτη, κλπ. Γνωρίζοντας πως οι συνθήκες κα-
θορίζουν το αποτέλεσµα της άσκησης, µπορεί κανείς να 

επιλέξει αυτές, που θα την/τον βοηθήσουν να αποκοµί-
σει τα µεγαλύτερα οφέλη.
Μετά από έρευνες και εξετάζοντας διάφορους παράγο-
ντες, φαίνεται ότι αν ο σκοπός είναι η χαλάρωση και η 
µείωση της έντασης, τότε είναι καλύτερα να αποφευχθεί 
η παρέα, αν όµως το άτοµο θέλει να νοιώσει την αίσθη-
ση της ενεργοποίησης, τότε η άσκηση µε παρέα είναι η 
καλύτερη λύση κι επιπλέον για να γίνει πιο εντατική η 
άσκηση, η παρέα πρέπει να είναι κάποιος πιο γυµνασµέ-
νος. Τέλος φτάνοντας στο πιο σηµαντικό  σηµείο των 
ερευνών, διαπιστώνεται ότι η άσκηση σε εξωτερικό χώ-
ρο αποδεικνύεται πιο απολαυστική, σε σχέση µε τους 
εσωτερικούς χώρους. Η υπαίθρια άσκηση είναι πιο θελ-
κτική και αυξάνει την πιθανότητα της συνέχισης της γυ-
µναστικής, γιατί µας κάνει να νοιώθουµε καλύτερα τόσο 
µυϊκά, όσο ψυχολογικά και πνευµατικά.
Όλο και αυξάνονται οι δήµοι που τοποθετούν σε πάρκα 
και πλατείες, υπαίθρια γυµναστήρια. Τα όργανα γυµνα-
στικής είναι πολύ ανθεκτικά σε έκθεση σε διάφορες και-
ρικές συνθήκες, χρησιµοποιούνται δωρεάν και η εύκο-
λη και άµεση πρόσβαση χωρίς κάποια ιδιαίτερη προε-
τοιµασία, δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε περαστι-
κό να αθληθεί και επιπλέον να κοινωνικοποιηθεί. 
Σκεφτείτε, ας πούµε, ένα υπαίθριο γυµναστήριο στην 
πλατεία Καράβου, όπου ενώ ο δηµότης  περιµένει το 
λεωφορείο ή οποιοσδήποτε διερχόµενος, πριν πάει 
στη δουλειά του, έστω και για λίγα λεπτά, µπορεί να 
γυµναστεί . 

Η  «Ποιότητα Ζωής», 
στην ζωή µας!

 Από την Λίνα Παρασκευοπούλου: Περιβαλλοντικός ψυχολόγος MSc - 
µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.
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Το µυστήριο  που κρυβόταν µέχρι σήµερα και που έχει 
να κάνει µε το πρόσωπο, την προσωπικότητα και την  
δραστηριότητα  του  δηµοφιλή  συµπολίτη µας  Πέ-

τρου Βαρελά, σε ότι αφορά την ανάµειξή του µε τα κοινά 
της πόλης, αποκαλύπτεται, µε την σηµερινή του, πρώτη επί-
σηµη συνέντευξη του, στον Τοπικό Τύπο.

O Πέτρος Βαρελάς γεννήθηκε, µεγάλωσε και ζει στις Αχαρ-
νές έως και σήµερα. Σπούδασε Λογιστική και διατηρεί Λογιστι-
κό-φοροτεχνικό Γραφείο τα τελευταία 25 χρόνια στην πόλη 
µας. Είναι ο δεύτερος γιος του αείµνηστου Μιχάλη Βαρελά 
(πρώην ∆ηµάρχου Αχαρνών  1975 - 1978) και της Νίτσας Βα-
ρελά που ακόµα και σήµερα συνεισφέρει στα πολιτικά δρώ-
µενα των Αχαρνών. Ολόκληρη η συνέντευξη του Πέτρου Βα-
ρελά, έχει ως ακολούθως:

 Πέτρο σ’ ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες  στην πρόσκλη-
ση της εφηµερίδας . Αυτή την εποχή  το όνοµά σου συζη-
τιέται πάρα πολύ   και είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά που δέ-
χτηκες να µας µιλήσεις . 
Είναι και δική µου χαρά και ευχαριστώ µε τη σειρά µου. ∆υ-
στυχώς   αυτή την εποχή η συζήτηση δεν πρέπει να είναι γύρω 
από ονόµατα, αλλά γύρω από την πόλη µας που παρακµάζει.  

 Τι εννοείς:
Εννοώ  ότι  υπάρχει παντελής αδιαφορία  των υπευθύνων σε 
όλα τα µεγάλα θέµατα  που θα µπορούσε να προοδεύσει ένας 
∆ήµος.  Η αγάπη µου για την πόλη µας και  η διάθεση µου από  
µικρό παιδί  έως σήµερα να βοηθάω πάντα, µε κάνουν πολλές 
φορές  να απορώ. ∆εν τα βλέπει κανείς; 

 Υποθέτω πως αναφέρεσαι στο   θέµα της εγκληµατικότη-
τας
Και όχι µόνο. Η εικόνα που παρουσιάζει σήµερα ο δήµος 
Αχαρνών   µε την αυξανοµένη εγκληµατικότητα ,   µε την αδρά-
νεια στα µεγάλα έργα ,  µε την ένταξη του δήµου στο οικονο-

µικό παρατηρητήριο του Υπ. εσωτερικών , µε την απαξίωση 
από την κεντρική διοίκηση , µε την αποµάκρυνση των περισ-
σότερων δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών,  κάνουν την κα-
θηµερινότητά µας απάνθρωπη.

 Τι πιστεύεις κατά τη γνώµη σου ότι θα µπορούσε να γίνει; 
Νοµίζω ότι έχει έρθει το τέλος µιας µακρόχρονης περιόδου. 
Μίας περιόδου που χαρακτηρίστηκε έντονα, από παθητικές 
πολιτικές, έλλειψη σχεδιασµού και προγράµµατος , παθητική 
διαχείριση και ενίοτε κακοδιαχείριση. Για να µπορέσει ο ∆ήµος 
να ικανοποιήσει άµεσα, τις µέσες  απαιτήσεις των ∆ηµοτών, να 
εκπληρώσει τον κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό  του 
ρόλο, να αναβαθµίσει την ποιότητα ζωής µας, να µας προσφέ-
ρει λόγους για να κατοικούµε  εδώ από επιλογή ,  χρειάζεται 
ένα υλοποιήσιµο και ρεαλιστικό  σχέδιο. Ένα σχέδιο που αφε-
νός θα προτείνει λύσεις και θα υλοποιεί τα απλά και αφετέρου 
θα οριοθετεί, προγραµµατίζει και διεκδικεί  τα µεγάλα ζητήµα-
τα αυτής της πόλης. Ένα σχέδιο που θα είναι κατανοητό από 
όλους µας.

 Μιλάς σαν να είσαι έτοιµος να «κατέβεις»  στην  πολιτική 
σκηνή : 
Είµαι.

 Έτσι µονολεκτικά;   Έχεις να µας πεις  κάτι παραπάνω;
Είναι σαφές  ότι η επόµενη ηµέρα δεν µπορεί να έχει σε πρω-
ταγωνιστικές θέσεις   όλους αυτούς που συµµετείχαν   αυτή την 
µακρόχρονη περίοδο,  στην εικόνα που παρουσιάζει σήµερα 
ο ∆ήµος Αχαρνών.  Αυτό το σκηνικό   πρέπει να αποσυρθεί   
και ο τρόπος είναι ένας,  η συµµετοχή µας. Η πόλη µας έχει νη-
σίδες  σηµαντικών, σκεπτόµενων ανθρώπων που όµως διστά-
ζουν να συµµετάσχουν. Μόνο όταν αυτές οι νησίδες γίνουν 
κρίσιµη µάζα θα αλλάξει  η πορεία αυτού του τόπου .

 Συνεπώς  θα «κατέβεις»;

Θεωρώ ότι ένας ∆ηµοτικός συνδυασµός πρέπει να έχει ξεκά-
θαρη άποψη για το τι πρέπει να γίνει, και πως,  Ποια είναι τα οι-
κονοµικά στοιχεία  του ∆ήµου, πως θα αυξηθούν τα έσοδα µε 
δράσεις και πως θα µειωθούν τα έξοδα. Ποια έργα έχουν προ-
τεραιότητα, που θα βρεθούν τα κονδύλια  που χρειάζονται  και  
πως θα υλοποιηθούν. 
Μα πάνω απ’ όλα χρειάζεται η επαναφορά της κοινής λογικής 
στην διαχείριση και την λειτουργία της ∆ηµοτικής Αρχής.
Μαζί µου προβληµατίζεται έντονα πολύς κόσµος. Για  το καλό 
της πόλης  έχουµε   ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό να επεξερ-
γαζόµαστε προτάσεις και λύσεις . Λύσεις που θα δηµοσιοποι-
ήσουµε χωρίς φοβίες, αγκυλώσεις, δεσµεύσεις  και ανταγωνι-
σµούς. 
Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε µελέτες   αναδιάρθρωσης των 
υπηρεσιών, έλεγχο των προµηθειών, εκµετάλλευση    δοµών 
που παραχωρούνται χωρίς αντίκρισµα,    Ε.Σ.Π.Α., και πολλά 
άλλα.  Η κοινωνία µας θέλει δουλειά και συµµετοχή από 
όλους µας για να παραµείνει βιώσιµη και ανθρώπινη. Κάνετε 
λίγη υποµονή και θα εκπλαγείτε .

Εδώ, κλείνουµε την συνέντευξη,  µε την ευχή: Καλή Επιτυ-
χία  Πέτρο!!!

Η πρώτη συνέντευξη «φωτιά» του Πέτρου Βαρελά 

«ΕΙΜΑΙ,  ΕΤΟΙΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΟΛΗ!!!»
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• Το κτήµα Varibobi Club βρίσκεται 
στο ωραιότερο σηµείο της περιοχής 
Βαρυµπόµπης, µέσα σε ένα παρθένο δάσος, 
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο 
προσθέτει µια εξαιρετική πινελιά

• Το κτήµα Varibobi Club αποτελείται από 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους καθώς 
και ένα παρεκκλήσι µέσα σε µία τεράστια 
έκταση 20 και πλέον στρεµµάτων

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν 
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη 
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτοµα.
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Εορταστικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης Άνω Αχαρνών. Πανηγυρική 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του 

Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγόρα και λιτάνευση της εικόνας των Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ανήµερα της εορτής των Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης µετά την περιφορά της εικό-
νας ακολούθησε πλούσιο εορταστικό πρόγραµµα µε την 
ξεχωριστή παρουσία των χορευτικών τµηµάτων του Συλ-
λόγου Αγίου Κωνσταντίνου και τη συµµετοχή του συντο-
πίτη µας ∆ηµήτρη Γιώτη

Στη Σχολή Ικάρων στο Τατόι χοροστάτησε κατά 
την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού της 
Αναλήψεως του Κυρίου ο Σεβασµιώτατος Μη-

τροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας. Στην ακολουθία πα-
ρίσταντο οι διοικητές και εκπαιδευτές της Σχολής, όπως 
και οι φοιτητές της, οι µελλοντικοί πιλότοι και µηχανι-
κοί των αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας της 
Ελλάδας. Μετά τον Εσπερινό, πραγµατοποιήθηκε µι-
κρή λιτανεία στους χώρους της Σχολής.

Με τη συµµετοχή άνω των 500 µαθητών πραγ-
µατοποιήθηκε και φέτος η δράση το «Λούνα 
Πάρκ της Ανακύκλωσης» στον προαύλιο χώ-

ρο του ∆ηµαρχείου Αχαρνών, την Τετάρτη 16 Μάιου 
2018. Οι µαθητές, από ∆ηµοτικά Σχολεία διάφορων 
περιοχών στον ∆ήµο Αχαρνών, επισκέπτονταν ανά 
σχολείο τον χώρο που είχε στηθεί το «Λούνα Πάρκ της 
Ανακύκλωσης» και αφότου ολοκλήρωναν τα εκπαι-
δευτικά παιχνίδια, είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν 
για θέµατα προστασίας θαλασσών και ακτών από εκ-
πρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασ-
σίου Περιβάλλοντος, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
∆ήµου Αχαρνών.

Εκπαιδευτικοί και µαθητές που συµµετέχουν στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ERASMUS+, µε τίτλο 
«Magic word: Fair play» επισκέφθηκαν το ∆ηµαρ-

χείο Αχαρνών, όπου στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου συναντήθηκαν µε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάν-
νη Κασσαβό. Στη συνάντηση παραβρέθηκε επίσης, ο Γενι-
κός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσι-
γιάννης, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής 
Επιτροπής κ. Κώστας Καρυδάκης, ο ∆ιευθυντής του 14ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών που συµµετέχει στο 
Erasmus+ κ. Παύλος Κοσµετάτος καθώς και εκπαιδευτικοί 
- εκπρόσωποι των σχολείων που συµµετέχουν στο Πρό-
γραµµα από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την 
Τουρκία.

Ο Σεβασµιώ-
τατος Ποιµε-
νάρχης µας κ. 

Αθηναγόρας κατά την 
οµιλία του στην κοινή 
συνεδρίαση των Επι-
τροπών Μορφωτικών 
Υποθέσεων και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων 
της Βουλής των Ελλή-
νων, µε θέµα: «Εκπαιδευτική και προνοιακή πολιτική για 
τους Ροµά», στις 22/5/2018, έγινε δέκτης οµόθυµων συγ-
χαρητηρίων από το σύνολο των Βουλευτών µελών των 
Επιτροπών, οι οποίοι εξήραν τις ιδιαιτέρως επιτυχείς προ-
σπάθειες του στον τοµέα της εκπαίδευσης και κοινωνικο-
ποίησης των παιδιών Ροµά, µέσα από το πρόγραµµα «∆ρά-
σεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ροµά», που εκ-
πονεί η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου κατά τα πέντε τελευταία 
χρόνια.

Από την 
σ υ ν έ -
ντευξη 

τύπου, την 
Παρασκευή 
18 Μαΐου στο 
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο 
Παιδείας, µε 
τ ο ν  Υ φ υ -
πουργό κ. Βα-
σιλειάδη, και 
τους φορείς 
υλοποίησης του Τουρνουά «3on3-ΤΑΠΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ». ∆ιοργανώνεται από την ∆ηµοτική Φρο-
ντίδα Αχαρνών και τον ∆ήµο Αχαρνών, για πρώτη φορά 
στην πόλη µας, µε την συµµετοχή πολλών αστεριών του 
µπάσκετ.

Η µεγάλη συµµε-
τοχή, ο υψηλός 
ανταγωνισµός και 

η ικανοποίηση για την 
προσωρινή επαναλει-
τουργία του ∆ηµοτικού 
Σκοπευτηρίου Αχαρνών, 
χαρακτήρισαν τον αγώνα 
πήλινου στόχου «SPORTING» κυνηγετικού ενδιαφέροντος που 
διοργάνωσε ο σύλλογός µας µε µεγάλη επιτυχία.

Στο 1ο γυµνάσιο 
Αχαρνών θα εξε-
ταστούν, µετά 

από πολλά χρόνια τα-
λαιπωρίας, οι µαθητές 
του ∆ήµου Αχαρνών 
που εξετάζονται προφο-
ρικά στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις, οι οποίοι και δεν θα χρειαστεί να µετακινηθούν! 
Όπως γράφει η πρώην πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Γιώτα 
Γιαννάκου στο διαδίκτυο: «Μετά από πολλά χρόνια ταλαιπω-
ρίας και άγχους τόσο των µαθητών αλλά και των γονιών που 
αναγκαζόταν να µεταφέρουν τα παιδιά τους στην ΠΑΛΛΗΝΗ, 
φέτος θα εξεταστούν στο πρώτο Γυµνάσιο Αχαρνών. Θυµί-
ζουµε ότι προφορικά εξετάζονται οι µαθητές που λόγω της 
υφιστάµενης φυσικής αδυναµίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, 
δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσµα αυ-
τισµού, κινητική αδυναµία άνω άκρων ή προβλήµατα στην 
όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους»

Σε έκτακτη απο-
κοµιδή ογκω-
δών αντικειµέ-

νων κλαδιών και ξερών 
χόρτων στους Θρακο-
µακεδόνες προχώρησε 
η ∆ιεύθυνση Καθαριό-
τητας και Ανακύκλω-
σης του ∆ήµου Αχαρνών την Παρασκευή 25 Μαΐου προ-
κειµένου να αντιµετωπίσει τις αυξηµένες ανάγκες της περι-
οχής από τον καθαρισµό οικοπέδων καθώς και την ανέλε-
γκτη απόθεση ογκωδών αντικειµένων.

Με κάθε επι-
σ η µ ό τ η τ α 
πραγµατο -
ποιήθηκαν τα 

εγκαίνια της Ανθοκο-
µικής Έκθεσης Αχαρ-
νών, στην κεντρική 
πλατεία Θρακοµακε-
δόνων. Πρόκειται για 
την 4η κατά σειρά έκθεση που έχει σκοπό την ανάδειξη της 
ανθοκοµίας και της ανθοκαλλιέργειας. Ο περιβαλλοντικός, 
επιχειρηµατικός και πολιτιστικός θεσµός που ξεκίνησε το 
2015 αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός για τον ∆ήµο Αχαρ-
νών και µετρά δεκάδες συµµετοχές, από τον χώρο της αν-
θοκαλλιέργειας και της ανθοπαραγωγής, της κατασκευής 
και εµπορίας ειδών κήπου αλλά και εθελοντών Περιβαλ-
λοντικών Οργανώσεων και Πολιτιστικών Συλλόγων.

Με λαµπρότητα και τη συµµετοχή πλήθους πιστών 
ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις των Αγί-
ων και Ισαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και 

Ελένης στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
στο Κόκκινο Μύλο. Το απόγευµα της ∆ευτέρας 21 Μαΐου 
2018, τελέσθηκε ο Αρχιερατικός Μέγας Εσπερινός, µε αρτο-
κλασία και θείο κήρυγµα, χοροστατούντος του Σεβασµιότα-
του Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθη-
ναγόρα. Ακολούθησε λιτάνευση της Ιερής Εικόνας των Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης, µε τη συνοδεία της Φιλαρµονι-
κής του ∆ήµου Αχαρνών, τη συνοδεία κληρικών της Ιεράς 
Μητροπόλεως, του ∆ηµάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού, 
τοπικών αρχόντων, καθώς και πλήθους πιστών.
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             ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ       ΤΗΣ «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ» 

Ε∆ΩΣΕ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΗ µάχη µαζί µε τους πολίτες και 
κατάφερε να κερδίσει την άµεση ηλεκτροδότηση και 

υδροδότηση σε όλα τα αυθαίρετα της πρώτης κατοικίας και να 
απαλλάξει τους ιδιοκτήτες από τα πρόστιµα που τους βάραιναν. . 

ΗΤΑΝ ∆ΙΠΛΑ στους σεισµοπαθείς παρέχοντας οικονοµική 
ενίσχυση τρόφιµα και θέρµανση. 

ΩΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ επιδίωξε να δώσει τέλος στη µάστιγα 
των εµπόρων ναρκωτικών που βασανίζει τις Αχαρνές 

κηρύσσοντας πόλεµο κατά των εµπόρων. Οργάνωσε κατοίκους 
και φορείς για να λυθεί το πρόβληµα. Σήµερα διαθέτει ένα πλέον 
άρτιο σχέδιο για την καταπολέµηση της µάστιγας στην πόλη µας. 

ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ που έπαιρνε από τη θέση του 
αντινοµάρχη υπέρ των ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΕΡΓΑ στο Εθνικό Συµβούλιο για την µη 
αναγνώριση των Σκοπίων µε το όνοµα Μακεδονία, το 1990, 

µε επικεφαλής τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Ιάκωβο. 

ΠΙΣΤΟΣ  ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ Ε∆ΩΣΕ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ
- ∆ΙΝΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ ΣΕ ΦΤΩΧΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ  ΜΑΡΤΥΡΙΑ  ΑΠΟ  ΑΡΧΕΙΟ  2003

Τόπε και τόκανε o Αντινοµάρχης Ανατολικής 
Αττικής, Παναγιώτης Γρηγοριάδης. Όπως είχε 
υποσχεθεί προεκλογικά, δίνει τα χρήµατα που 

λαµβάνει ως Αντινοµάρχης σε φτωχές οικογένειες. ∆εν 
ξέχασε λοιπόν την υπόσχεση του την οποία και έκανε 
πράξη. 

Και για του λόγου το αληθές, οργάνωσε Επιτροπή η 
οποία αξιολόγησε µαζί µε τον Aντινοµάρχη την 
κατάσταση των οικογενειών και ανέλαβε να διανείµει τα 
χρήµατα που προσφέρει ο κ. Γρηγοριάδης κάθε µήνα. 

Στην επιτροπή µεταξύ άλλων συµµετέχουν οι κύριοι 
Αβραάµ Μιχαηλίδης, Γιώργος Παπαδόπουλος και Νίκος 
Βασιλείου. 

Η εφηµερίδα «Αττικός Τύπος» συναντήθηκε µε την 
Επιτροπή µαζί µε την οποία επισκεφθήκαµε τις δέκα 
οικογένειες οι οποίες βρίσκονται στα όρια της 
εξαθλίωσης και οι οποίες λαµβάνουν κάθε µήνα το 
ποσό των 200€ η κάθε µία. 

Οι οικογένειες µίλησαν µε τον δηµοσιογράφο της 
εφηµερίδας µας µη µπορώντας να κρύψουν τη 
συγκίνηση και την ευγνωµοσύνη τους χαρακτηρίζοντας 
την κίνηση αυτή του Παναγιώτη Γρηγοριάδη σαν µία 
ελπίδα για να παλέψουν µε τη σκληρή καθηµερινότητά 
τους. 



Αναβίωσε   και  φέ-
τος   ο  ∆ήµος  
Αχαρνών, το θρυ-

λικό  πανηγύρι της Πάρ-
νηθας, στη θέση Κυκλά-
µινα, όπου βρίσκεται  το 
ιστορικό εκκλησάκι, της 
Αγίας Τριάδος.  Ιεροργού-
ντος  Αρχιµανδρίτη της Ιε-
ράς Μονής  Πετράκη, τε-
λέστηκαν ο Όρθρος , η 
Θεία Λειτουργία µετ΄αρ-
τοκλασίας   και η λιτάνευ-
ση της Ιεράς Εικόνας, συ-
νοδεία της Φιλαρµονικής 
του ∆ήµου Αχαρνών, των επισήµων παρευρισκοµένων µε 
επικεφαλής τον ∆ήµαρχο  Γιάννη Κασσαβό και των ευλα-

βών πιστών, που τίµησαν 
µε την παρουσία τις εκδη-
λώσεις  του πανηγυριού. 
Αµέσως µετά την ολοκλή-
ρωση του Θρησκευτικού 
µέρους, ακολούθησε  το 
ψυχαγωγικό πρόγραµµα  
που διοργάνωσε ο ∆ήµος 
Αχαρνών και έλαβαν µέ-
ρος τα χορευτικά  των 
Συλλόγων :  Λύκειο Ελλη-
νίδων, παράρτηµα Αχαρ-
νών. Σύλλογος Ηπειρω-
τών Αχαρνών και ο Σύλ-
λογος Κρητών Αχαρνών. 

Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε  µε την ορχήστρα του ∆ή-
µου Αχαρνών µε χορευτικά τραγούδια για όλους. 

Με  ευλάβεια  
και παρουσία 
πολλών πι-

στών, τελέστηκε ο 
Μέγας πανηγυρικός 
εσπερινός, στο Ιερό 
παρεκκλήσιο της Αγί-
ας Τριάδος, που βρί-
σκεται στην οµώνυµη 
πλατεία της  οδού Αριστοτέλους το απόγευµα της Κυριακής. 
Κορυφαία στιγµή, η ευλογία των αρτοκλασιών. Ανήµερα τε-
λέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας και 
θείου κηρύγµατος, παρουσία πολλών πιστών.

Με µεγαλο-
πρέπεια  και 
θρησκευτική 

ευλάβεια τιµήθηκε  ο  
Ιερός Ναός της Αγίας 
Τριάδος, πολιούχος 
των Θρακοµακεδό-
νων. Στον Μέγα  Αρ-
χιερατικό  εσπερινό, 
το απόγευµα της Κυριακής, παραµονή της εορτής, χοροστά-
τησε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης  Ιλίου – Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, το παρόν έδωσε σχεδόν 
το σύνολο των ιερέων, από τις ενορίες των Αχαρνών, ακό-
µη και ιερείς από την γειτονική Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας. 
Κορυφαία στιγµή η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, που πραγ-
µατοποιήθηκε µε επικεφαλής την Φιλαρµονική του ∆ήµου 
Αχαρνών,  των τοπικών επισήµων µε επικεφαλής τον ∆ή-
µαρχο κ. Γιάννη Κασσαβό,  των Βουλευτών  Γιάννη ∆έδε, 
του  Βασίλη Οικονόµου και του Θανάση Μπούρα. Ακολού-
θησε µικρή γιορτή µε την συµµετοχή των χορευτικών του 
Συλλόγου Γυναικών Θρακοµακεδόνων και της Παραδοσι-
ακής Αναβάθµισης – Αχαρναϊκή Κληρονοµιά.
Ανήµερα της Εορτής τελέστηκαν,  Πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία, µετ’ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγµατος. 

Σήµερα  το  
απόγευµα  της  
28ης  Μαΐου  

2018 και   ώρα  19.00 
µ.µ.  τελέστηκε  Εσπε-
ρινός µετά αρτοκλασί-
ας  στο εικονοστάσιον  
Αγίας Τριάδος,  εις δό-
ξαν του Τριαδικού Θε-
ού    και υπέρ  υγείας,  έµπροσθεν  της οικίας  του  συµπολίτη 
µας  Ηλία  Αντωνόπουλου   στην  οδό  Ανθέων & Κηπουπόλε-
ως 23 – Γεροβουνό,  από τον  Ιερείς   της ενορίας Αγίου ∆ηµη-
τρίου,  Κων Πρίµπα και Παν. Τσιλιβερδή.  Συγγενείς, γνωστοί  
και φίλοι της οικογένειας  προσήλθαν   και  προσκύνησαν.
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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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθη-

καν στο βαρύ πένθος µας, για την απώλεια του αγαπηµένου µας, 
Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤ.   ΜΙΧΑ
Σ.Σ επίσης ευχαριστούµε όλους όσοι, κατέθεσαν 

στέφανο στη σορό του 
 και χρήµατα στο Ίδρυµα «Χαµόγελο του Παιδιού».

Η  οικογένεια  του

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 10/6/2018 και ώρα 9.30 π.µ., 40 / ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ Στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του 

πολυαγαπηµένου µας Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΡΙΣΤ.   ΜΙΧΑ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : ∆ήµητρα  και  Γεώργιος ∆έδες, 

Αριστείδης  και  Ζαχαρούλα Μίχα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ιωάννης, Ραφαέλα, Κωνσταντίνος, Γεωργία 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

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

εξαδέλφης, Γιαγιάς  και  Θείας

ΓΕΩΡΓΙΑΣ   ΑΝΤ.   ΒΛΑΧΟΥ
Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν  

στέφανο στη σορό της.

Η  οικογένεια του

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   10  Ιουνίου 2018 και ώρα 09.30 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου- Αχαρνές, υπερ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Νονάς, εξαδέλφης, Γιαγιάς  και  Θείας

ΓΕΩΡΓΙΑΣ   ΑΝΤ.   ΒΛΑΧΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: Σοφία  και  Γιώργος  ∆έδες, Σπύρος  και  Κατερίνα ∆αµάσκου

Η ΕΞΑ∆ΕΛΦΗ ΤΗΣ: Χρυσούλα χήρα Θεοφ. ∆αµάσκου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Γιάννης  και  Λένα ∆έδε, Γεωργία  και Αναστάσιος Πουραϊµης, 

Θεοφάνης, Μαρίσα, Μελίνα ∆αµάσκου
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ :  Σοφία, Χρήστος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΣ ΜΑΡΙΩΣ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούµε   θερµά όλους, όσοι  µας συµπαραστάθηκαν  
στο βαρύ πένθος µας, για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας   

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας
               

  ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΙΩΑΝ. ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ
Σ.Σ. Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν

στέφανο στη σορό της.

Η  οικογένεια της

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 17  Ιουνίου  2018 και ώρα 09.30 π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου- Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και  Θείας

ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΙΩΑΝ. ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ
(Το γένος   Ευαγ. Φυτά)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Αναστασία  και  Νικόλαος Γιαννετάκης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Μαρία, Σωτήρης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ:  Ιωάννης  και  Αγγελική Φυτά
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ  IN VIVO
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ   
το γένος  ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ που γεν-
νήθηκε στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ και η ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΖΩΗ του  
ΙΩΑΝΝΗ  και της  ΒΙΚΤΩΡΙΑ το γέ-
νος   ΟΒΝΤΙ που γεννήθηκε στην 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται 
να έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
(στον Ιερό Ναό Παναγία Κανάλα) 
στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ  του ΑΠΟΣΤΟΛΗ και της ΓΕ-
ΩΡΓΙΑΣ το γένος ΤΣΟΛΑΚΙ∆Η  
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ και η ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ  
ΟΥΡΑΝΙΑ - ΜΑΡΙΝΑ του  ΣΠΥ-
ΡΙ∆ΩΝ και της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ   το 
γένος ΚΟΖΑΝΙΤΗ που γεννήθη-
κε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται 
να έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
του ΠΑΝΤΕΛΗ και της ΑΘΗ-
ΝΑΣ το γένος ΥΦΑΝΤΗ που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ και η 
ΣΙΑΜΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑΣ το γένος ΣΠΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ πρόκειται να έλθουν 
σε γάµο στον ΆΓΙΟ ∆ΙΟΝΥΣΙΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΦΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΘΕΟΦΑΝΗ και της ΜΑΡΓΑΡΙ-
ΤΑΣ το γένος ΓΚΟΥΡΛΙΑ που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ και η 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ το γένος ∆ΟΥ-
ΛΟΥ που γεννήθηκε στο 
ΜΑΡΟΥΣΙ πρόκειται να έλ-
θουν σε γάµο στον ΑΓΙΟ ∆Ι-
ΟΝΥΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
του ΠΕΤΡΟΥ και της ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑΣ το γένος ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ   
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ και η 
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΪΑ του ΗΡΑΚΛΕ-
ΟΥΣ και της ΣΟΦΙΑΣ το γένος  
ΝΑΝΟΥ που γεννήθηκε στην 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ - ΗΜΑΘΙΑΣ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ πρόκειται 
να έλθουν σε γάµο στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΝΤΑΤΟΥΝΑΣΒΙΛΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του ΜΠΑΝΤΡΙ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
το γένος ΖΕΪΤΑΝΙ∆ΟΥ που γεν-
νήθηκε στην ΝΑΣΑΚΙΡΑΛΙ - ΓΕ-
ΩΡΓΙΑΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ και η ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΗΛΤΙΑ∆Η και 
της  ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΗΛΙΑ∆ΟΥ  
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλθουν 
σε γάµο στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Αχαρνές: 16-05-2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 
Φιλαδέλφειας 87. Τ.Κ. 13673. Αχαρνές 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι  η   ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ του ΣΕΒΙΝΤΣ είναι κάτοικος ΑΧΑΡΝΩΝ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή επωνύµου από «ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ» σε «ΓΟΥ-
ΒΟΠΟΥΛΟΣ».
Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέ-
ρες από τη δηµοσίευση της παρούσας, υποβάλει στο ∆ήµο Αχαρνών Τµήµα ∆ηµοτικής Κα-
τάστασης, Φιλαδέλφειας 87, Αχαρνές τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.

Η  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ   ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΛΟΥΙΖΑ ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ
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3/6/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Λαθέας 56. ΤΗΛ. 
210/2477556

4/6/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ  Κιουρκατιώτη 25. ΤΗΛ. 
210/2462194

5/6/2018  ΤΡΙΤΗ l ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  
Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210/2465660

6/6/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 
210/2466690

7/6/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Λεωφ.∆ηµοκρατίας 222. 
ΤΗΛ. 210/2312615

8/6/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΚΟΚΟΛΑ-
ΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Αριστοτέλους 86. 
ΤΗΛ. 210/2468746
9/6/2018   ΣΑΒΒΑΤΟ l ΚΟΥΦΟΠΑ-
ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. 
ΤΗΛ. 210/2406400
10/6/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λεωφ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 
210/2461015
11/6/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΠΕΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 
210/2464914
12/6/2018 ΤΡΙΤΗ l ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 
210/2465432

13/6/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΠΑΓΩΝΑ ΑΡ-
ΓΥΡΩ   Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 10.  
ΤΗΛ. 210/2443437

14/6/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗ  Θηβαίου 20. ΤΗΛ. 
210/2468482

15/6/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 
210/2400171

16/6/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΠΑΓΩΝΑΣ 
ΣΠΥΡΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 5. ΤΗΛ. 
210/2467156

17/6/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ  
∆ιαγόρα 30 .ΤΗΛ. 210/2448558

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 03/06/2018 ΕΩΣ 17/06/2018
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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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