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Ηαξία και το ήθος  σε συνδυασµό µε 
την  διοικητική ικανότητα, είναι  
χαρίσµατα  που ξεχωρίζουν σε   

ένα  δηµόσιο πρόσωπο  κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του σε  ένα  
πολύπλευρο  Νοµικό Πρόσωπο, όπως η 
∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών(∆Η.Φ.Α.), 
όπου καλύπτει  δράσεις και 
προγράµµατα, από την Βρεφική ηλικία 
έως τα βαθιά γεράµατα. (Βρεφονηπιακοί  
Σταθµοί,  Τοµέας Αθλητισµού, Βοήθεια 
στο σπίτι   και η λειτουργία των ΚΑΠΗ).
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Γιώργος ∆ασκαλάκης  σχεδόν 
στην αρχή της  ∆ηµαρχιακής θητείας ανταποκρινόµενος  
στον πρόταση του ∆ηµάρχου Γιάννη Κασσαβού  δέχθηκε 
να αναλάβει  Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών, µε  εµπιστοσύνη στον 
εαυτό του καθώς και  στους  εργαζόµενους  του  Νοµικού  
Προσώπου.  
Σήµερα τέσσερα χρόνια µετά, µπορούµε να πούµε ξεκά-
θαρα πως ο Γιώργος ∆ασκαλάκης  κατάφερε να θεωρεί-
ται σταθερή αξία  για την ∆ΗΦΑ.  
Ως αποδεικτικά στοιχεία  ας δούµε κάποια στατιστικά στοι-
χεία από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του συγκεκριµέ-
νου Νοµικού Προσώπου.
l ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: 11 σύνολο εκ των οποίων οι 2 
εξοπλιστικά και λειτούργησαν στην θητεία του. Λειτουρ-
γεί σχολή γονέων, µε συµµετοχή Παιδοψυχολόγων και 
Κοινωνικών Λειτουργών. Ετοιµάζεται Ο 12ος στην περιο-
χή Αγ. Παρασκευή Άνω Αχαρνών Το 70% της δυναµικό-
τητας είναι µέσω ΕΣΠΑ και µεγάλο ποσοστό πολυτέκνων, 
τρίτεκνων και µονογονεικών οικογενειών.
l∆ΟΜΗ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΠΗ:  Λειτουργούν συνολι-
κά  8  αίθουσες. Ετοιµάζεται το ΚΑΠΗ Νεάπολης , το ΚΑ-

ΠΗ Ολυµπιακού Χωριού και το ΚΑΠΗ Αγ. 
Παρασκευής Άνω Αχαρνών.
l ΤΟΜΕΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Όλες οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης. Κατα-
σκευάστηκαν 2 γήπεδα τένις, επέκταση και 
εκσυγχρονισµός του Γυµναστηρίου. Προ-
γράµµατα Άθλησης για όλους µε πάνω 
από 1000 παιδιά σε 8 αθλήµατα, τένις µπά-
σκετ ποδόσφαιρο Ρυθµική γυµναστική 
κλπ. Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι: Πάνω 
από 300 ωφεληµένοι σε 6 δοµές. Κέντρο 

Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων: Μία  δοµή µε 30 
ωφελούµενους. Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παι-
διού(Κ∆ΑΠ): Μία  δοµή µε 15 παιδιά.
lΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  200 περίπου εργαζό-
µενοι, µόνιµοι, αρίστου  αι συµβασιούχοι. Ειδικότητες:  
Βρεφοκόµοι, Καθαρίστριες, µαγείρισσες ,γιατροί, παιδία-
τροι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλεύτριες, Ψυχολόγοι, 
Γυµναστές, Φύλακες και ∆ιοικητικό Προσωπικό.

Σ ε ερώτηση µας στον  Γιώργο ∆ασκαλάκη για το µυστικό 
της επιτυχίας του,  δήλωσε τα ακόλουθα: «Είµαι από 

τους ανθρώπους, που πιστεύουν ότι το έργο και το καλό 
αποτέλεσµα, έρχονται µόνο µέσα από την καλή συνεργα-
σία. Σχεδόν τέσσερα χρόνια στην θέση του Προέδρου της 
∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών, όπου µε τίµησε προτεί-
νοντας και στηρίζοντας  µε, ο ∆ήµαρχος της πόλης Γιάν-
νης Κασσαβός, έχω άριστη συνεργασία, τόσο µαζί του, 
όσο και µε τους συναδέλφους και τους συνεργάτες µου 
στη ∆ΗΦΑ. Θεωρώ ότι είναι ευλογία Θεού, να σου δίνε-
ται η δυνατότητα να προσφέρεις στους συνανθρώπους 
σου καθηµερινά, αυτό που έχουν ανάγκη. Σε αυτό και µό-
νο αυτό θα πρέπει να επικεντρώνουµε την προσοχή µας 
και την ενέργεια µας. Άλλωστε, το οφείλουµε!» 

 ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΦΑ 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ   ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών 
µε τον Υπουργό Εσωτερικών
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός συναντήθηκε µε τον 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο 
Σκουρλέτη την Τετάρτη 6 Ιουνίου 
2018 για θέµατα λειτουργίας και 
χρηµατοδότησης του ∆ήµου 
Αχαρνών. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
κ. Γιάννης Κασσαβός έθεσε υπό-
ψιν του κ. Υπουργού Εσωτερικών, 
το θέµα των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου Αχαρνών, καθώς 
και το θέµα της άρσης απαλλοτριώσεων ακινήτων, των οποίων ο ∆ήµος 
Αχαρνών δεν δύναται να αξιοποιήσει τη δεδοµένη περίοδο. 
Στη συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε τον Υπουργό Εσωτερικών 
παραβρέθηκε, ο Σύµβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μαρίνος 
Ρουσιάς, ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσι-
γιάννης και η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Αχαρνών κ. Ειρήνη Λέκκα. 

Του Γιάννη Σωτηρόπουλου  

Η δολοφονία του άτυχου µαθητή 
ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το πο-
τήρι της οργής και της αγανάκτησης 
για τα όσα συνέβαιναν εδώ και δεκα-
ετίες στον ιστορικό και πολύπαθο 
∆ήµοΑχαρνών. Η Πολιτεία όχι µόνο δεν κατάφερε, αν και όφειλε, να προλά-
βει το κακό, δεν υλοποίησε και µια σειρά µέτρων, που η ίδια εξήγγειλε µετά 
το τραγικό περιστατικό.   Ολόκληρο το ρεπορτάζ στη σελίδα  5

Μας διοικούν 
οι επιλογές µας!!!
Άρθρο του ∆ηµ. Χατζηπέτρου ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 6

Άρθρο του Γιώργου ∆αµάσκου  
Πολιτευτή της Ένωσης Κεντρώων 

Ναι, ανήκω στην γενιά της κρίσης!

Άρθρο του Θεόφιλου Αφουξενίδη  
Ανεξάρτητου ∆ηµ. Συµβούλου 

Μεταρρυθµίσεις ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ! 
«Χωρίς µπογιά δεν βάφονται αυγά!!!»

ΣΕΛ. 3

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

Ο ΜΑΡΙΟΣ  ΕΦΥΓΕ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
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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

Η  πρώτη προσπάθεια της οικονοµικής Ένωσης της Ευρώπης µε το κοι-
νό νόµισµα ευρώ είναι φανερό ότι απέτυχε. Η Γερµανική συµπεριφορά 

καπέλωσε τις οικονοµίες των ∆υτικών και Ανατολικών κρατών της Ευρώπης, 
επιβάλλοντας λιτότητα και φτωχοποίηση. Εάν δεν αλλάξει αυτή η τακτική, τό-
τε η φυγή των κρατών από την Ένωση είναι βέβαιη. Αυτό δεν είναι ούτε προ-
φητεία, ούτε ενόραση. Είναι απλή λογική.

Στην σηµερινή συγκυρία που ζούµε, της απάτης, της εγκληµατικού 
πλουτισµού, της απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής, όταν ένας συ-

µπολίτης µας, αφιλοκερδώς αισθάνεται την ανάγκη να βοηθά τους συναν-
θρώπους του και αυτό το ικανοποιεί το απολαµβά-
νει, µας φαίνεται σαν εξωγήινος σαν αναχρονιστι-
κός. Τέτοιοι σπάνιοι συµπολίτες µας είναι που µε την 
βιολογική τους καταγωγή, κρατούν την φυλή µας 
στην Ελληνική ζωντανή ανά τους αιώνες. Τους 
οφείλουµε κατ’ ελάχιστον σεβασµό διαχρονικά ευ-
γνωµοσύνη.

Εµείς οι Έλληνες έχουµε µια τάση να ωραιοποι-
ούµε τις ασχήµιες µας ή τουλάχιστον να εκ-

φράζουµε τις  βρωµιές µας µε ευγενική διάλεκτο. ∆η-
λαδή, την ευθυµία την λέµε ελαφρότητα, άσχετα αν 
είναι σαχλαµάρα. Την απάτη την λέµε υπερβολή, 
άσχετα αν είναι βρωµιά. Το ψέµα το λέµε υπερβολή, 
άσχετα αν έχει ουρά. Την πραγµατική  µας  αίσθηση 
, για ένα γεγονός, την λέµε, ατυχή δήλωση. Στην 
αµάθεια την αγνωσία µας την λέµε είναι ανιστόρητος. 
Την φανατίλα µας και την ζηλοφθονία µας την λέµε 
αµετροέπεια. Και τόσα άλλα. ∆εν µας λείπει η ουσία, 
αλλά επειδή όλοι είµαστε το ίδιο συµβιβαζόµαστε µε 
την υποκρισία.

Οι Βαλκάνοβις του ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι πιο κα-
τάλληλοι για τις ειδικές δυνάµεις των ενό-

πλων δυνάµεων της χώρας. Στις µπαλάσκες θα έχουν και ένα κιλό χασίς 
για να τους εµψυχώνει στις επιχειρήσεις. Σωστά έλεγε ο συγχωρεµένος 
Χάρρυ Κλύν. ∆εν πηδιόµαστε λέγω εγώ. Σαπάκια.

Τα άκρα ποτέ δεν φέρνουν λύσεις. Παραδείγµατι, κάνουµε σοβαρή 
και σωστή προσπάθεια να βελτιώσουµε την χρήση του πλαστικού για 

την µόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά αυξάνουµε τις ανάγκες µας σε χαρτί 
και ξύλα, κόβοντας δάση και αυξάνοντας την θερµοκρασία του πλανήτη, 
προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόµενα που κοστίζουν τεράστιες ζηµιές και 
ανθρώπινες ζωές. Η γη µας, η φύση, λειτουργεί µε την δική της ισορροπία και 
βιοποικιλότητα.

Οι Βούλγαροι έχουν µια παροιµία. Σκύλος µε λουρί, δεν κυνηγά-
ει. ∆ηλαδή ένας ανώτερος δικαστικός, ένας εφοριακός, ένας αστυ-

νόµος, εξαρτηµένος από την εκάστοτε εξουσία και 
να θέλει να τρέξει, δεν µπορεί. Πόσο µάλλον µια 
εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή από βουλευ-
τές. Κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει. Και άντε 
εσύ να κάνεις αγωγή, για να βρεις τα κάθε είδους 
λαµόγια που µε νόµους σου έκλεψαν τους κόπους 
της ζωής σου.

Η πιο αυθαίρετη  σκοταδιστική και επικίνδυνη 
εξουσία, είναι η θρησκευτική εξουσία. ∆εν πρέπει 

να φοβόµαστε το σκοτάδι, γιατί είναι ένα φυσικό φαινό-
µενο, αλλά µε την βιολογική µας ευφυΐα να το φωτίζου-
µε. Για να διώξουµε τα πεινασµένα αγρίµια την νύχτα, 
ανάβουµε φωτιές για να έχουµε φως. Ο φόβος είναι ένα 
φυσικό µας συναίσθηµα. ∆ιαλύεται όµως όταν ρίχνου-
µε φως και αντιµετωπίζουµε τις βιολογικές µας ανάγκες.

Μετά την κατασκευή των πυρηνικών όπλων, 
οι παλαιοί τρόποι κυριαρχίας των λαών µε 

γενναιότητα µε συµβατικά όπλα, µε φιλοπατρία. Εί-
ναι απλά αναχρονισµός και χαµένος κόπος. Σήµε-
ρα το ισχυρότερο όπλο είναι το χρήµα και αλίµονο 
σε αυτόν που για διάφορα εµπόδια και περιορι-
σµούς, δεν µπορεί να το παράγει. Απλά υποδουλώ-

νεται. ∆ιότι όποιος φανταστεί ότι θα κυριαρχήσει  µε πυρηνικά όπλα, απλά 
θα αυτοκαταστραφεί, θα αυτοκτονήσει. Και όποιος δανείζεται χρήµατα για 
να επιβιώσει, θέτει τον εαυτόν του σε συνειδητή δουλεία.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

 Χάλασε η σιδερόπορτα του Πα-
ραδείσου και ο µπάρµπα Πέ-

τρος κάνει µειοδοτικό διαγωνισµό για 
να την επισκευάσει . Μετράει ο Γερµα-
νός τεχνικός την πόρτα και τους λέγει. 
Γέροντα µε πεντακόσια ευρώ, θα σου 
κάνω µια καινούργια. Μετράει ο Ιταλός 
τεχνικός και τους λέγει. Γέροντα µε εξα-
κόσια ευρώ, θα την ανοίγεις µε κουµπί 
από το γραφείο σου. Μετρά ο Έλληνας 
τεχνικός και του λέγει. Γέροντα ζήτησε 
από τον Μεγάλο, χίλια τετρακόσια ευ-
ρώ. Θα πάρεις εσύ τα µισά και µε τα 
υπόλοιπα, εγώ θα σου την σενιάρω. 
Και του λέγει ο Άγιος Πέτρος. Τώρα εί-
πες µια σωστή κουβέντα. Ελληνικό δαι-
µόνιο παντού. Όπως το αρχιερατικό 
µνηµόσυνο.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Τα παιδιά, οι γονείς, το προσωπικό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» 
και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή 

γιορτή, που θα γίνει τη ∆ευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30 στον προ-
αύλιο χώρο του Κέντρου.

Στα πλαίσια των καλοκαιρινών δράσεων η Βιβλιοθήκη του 
Τµήµατος  Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας σας προσκα-
λεί στο Καλοκαιρινό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα µε τίτλο: «Όταν 

σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις: ένα ταξίδι στο µαγικό κόσµο του παι-
χνιδιού από την αρχαιότητα έως τις µέρες µας.» Το εκπαιδευτικό πρό-
γραµµα θα πραγµατοποιηθεί από τις 27 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου και 
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών. 

Με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρ-
χο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου συναντήθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
κ. Γιάννης Κασσαβός. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών συζήτησε µε τον Αρ-

χηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ενδεχόµενα συνεργασίας µε τον 
∆ήµο Αχαρνών, αξιοποιώντας  την Αεροπορική Βάση στη ∆εκέλεια, η 
οποία βρίσκεται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αχαρνών.

Στην αίθουσα «Νίκος Καµπουράκης» του Συλλόγου Κρητών 
Αχαρνών Πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση για την 77η επέτειο 
για της Μάχης της Κρήτης. Η εκδήλωση περιελάµβανε επιµνη-

µόσυνη δέηση από τον εφηµέριο  της ενορίας του Ι. Ναού Προφήτη 
Ηλία πατέρα Αλέξανδρο, καλωσόρισµα από το νέο Πρόεδρο του Συλ-
λόγου κ. ∆ηµήτρη Γιαννούλη, οµιλία από τον Ταξίαρχο ε.α και µέλους 
του ∆Σ κ. Άρη Τζαγάκη, ριζίτικα τραγούδια από την Αµαριώτικη πα-
ρέα, προβολή αυθεντικού ντοκιµαντέρ της εποχής του 1940 και κρη-
τικούς χορούς από το χορευτικό συγκρότηµα του Συλλόγου. 

Στις 26/5/2018 προσκλήθηκε στο Σύλλογο Κρητών Αχαρνών ο 
Υποψήφιος Βουλευτής Αττικής κ. Κουτουλάκης Γεώργιος, µε σκο-
πό την ενηµέρωση του ∆Σ του Συλλόγου για τις υπάρχουσες δυ-

νατότητες και τους τρόπους πρόσβασης  των Συλλόγων σε πολιτιστικά εγ-
χώρια και Ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης. Ο πρόεδρος του 
Συλλόγου κ. Γιαννούλης ∆ηµήτριος τον ευχαρίστησε για την ολοκληρω-
µένη  ενηµέρωση και για την αµέριστη συµπαράσταση που προτίθεται να 
επιδείξει στο Σύλλογό µας στο µέλλον. 

Στις 28/5/18 ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών κ. 
Γιαννούλης ∆ηµήτριος προσκάλεσε στο χώρο του Συλλόγου 
τον Βουλευτή και συντοπίτη µας κ. Γιάννη ∆έδε ο οποίος αντα-

ποκρίθηκε  στην πρόσκληση, συνοδευόµενος από την σύζυγό του 
Άννα και τον συνεργάτη του κ. Γεώργιο Ροζάκη. Ο πρόεδρος αφού 

τους καλωσόρισε όλους, ευχαρίστησε θερµά εκ µέρους του ∆Σ τον κ. 
∆έδε, ο οποίος µετά από αίτηµα  του συλλόγου, ανταποκρίθηκε άµε-
σα και διαµεσολάβησε αποτελεσµατικά για την επίλυση σοβαρής προ-
κύπτουσας εκκρεµότητας του Συλλόγου.   

Την  Παρασκευή 8 Ιουνίου η κα Ιωάννα Τσούπρα καθώς και στε-
λέχη της Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας συµµε-
τείχαν σε συντονιστική σύσκεψη του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού 

∆ρυµού Πάρνηθας µε αντικείµενο θέµατα που άπτονται της συνεργασίας 
των εµπλεκόµενων φορέων (∆ασαρχείων, Π.Σ., Περιφέρειας, ∆ήµων και 
Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας) για την προστασία της 
Πάρνηθας. Η κα Τσούπρα αναφέρθηκε στο ρόλο που έχει η προστασία 
και η διαφύλαξη του πνεύµονα της Πάρνηθας για την ποιότητα της ζωής 
των πολιτών και τόνισε τη σηµασία της προσφοράς του Εθελοντικού Κι-
νήµατος στο θέµα αυτό, δηλώντας ότι η Περιφέρεια Αττικής θα είναι πα-
ρούσα οποτεδήποτε αυτό χρειαστεί.

Το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 στον χώρο του 1ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Αχαρνών, πραγµατοποιήθηκε µια πολλαπλή δράση ενη-
µέρωσης των µαθητών του σχολείου για θέµατα Ανακύκλω-

σης. Οι µαθητές του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών είχαν την ευ-
καιρία να ενηµερωθούν από εργαζόµενους της ∆ιεύθυνσης Καθαρι-
ότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών για θέµατα οικιακής 
διαχείρισης των απορριµµάτων και ανακύκλωσης.

Οι κυνηγοί σε Αχαρνές και Φυλή, µέλη και φίλοι, ανταποκρίθηκαν 
και προσήλθαν τη Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 στο κάλεσµα του συλ-
λόγου για εθελοντική αιµοδοσία, στην αίθουσα εντευκτηρίου των 

γραφείων του. Τη γενική άδεια που κληρώθηκε µεταξύ των συµµετεχό-
ντων κέρδισε το εκλεκτό µέλος και καλός µας φίλος Σιδέρης Εµµανουήλ. 

Στη Σχολή Ικάρων στο Τατόι χοροστάτησε κατά την ακολουθία 
του πανηγυρικού Εσπερινού της Αναλήψεως του Κυρίου ο Σε-
βασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας. Στην ακο-

λουθία παρίσταντο οι διοικητές και εκπαιδευτές της Σχολής, όπως και 
οι φοιτητές της, οι µελλοντικοί πιλότοι και µηχανικοί των αεροσκα-
φών της Πολεµικής Αεροπορίας της Ελλάδας. Μετά τον Εσπερινό, 
πραγµατοποιήθηκε µικρή λιτανεία στους χώρους της Σχολής.

Ανακοίνωση προσλήψεων ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ 3/2018 και 
ΣΟΧ 4/2018) για το «∆ιευρυµένο Κέντρο Νεότητας ∆ήµου Αχαρ-
νών «Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την υλοποίηση της πρά-
ξης «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)» στο  πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09, του 
∆ήµου Αχαρνών, που εδρεύει στον ∆ήµο Αχαρνών. Ηµεροµηνία υποβο-
λή αιτήσεων από 13/6/2018 έως 22/6/2018

Ανακοινώθηκαν οι νέες αντικειµενικές αξίες  που  ενδεχοµένως 
να προκαλέσουν από το 2019 και αύξηση στο τέλος ακίνητης 
περιουσίας που εισπράττεται από τους ∆ήµους. Με το δεδοµέ-

νο όµως ότι την απόφαση αυτή θα κληθούν να την πάρουν οι δηµο-
τικές αρχές και ότι το 2019 θα είναι χρονιά Σε ότι αφορά στις περιοχές 
µας, σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες, οι µεγαλύτερες αυ-
ξήσεις θα είναι σε Αχαρνές και Πετρούπολη.  

Τη δεύτερη θέση, στην κατηγορία Regularity, κατέκτησε το πλή-
ρωµα από τις Αχαρνές, των Βοτζάκη-Ρέκκα στη  «2η Ανάβαση 
Πάρνηθας» που διοργάνωσε η ΦΙΛΠΑ. Το πλήρωµα το οποίο κα-

τέλαβε την 2 θέση γενικής, µε ένα αυτοκίνητο British Leyland Mini 1000 
του 1977 είναι από τις Αχαρνές και συµµετείχε, για πρώτη φορά, στους 
αγώνες ιστορικού αυτοκινήτου και συγκεκριµένα µε τα ΡΑΛΛΥ Regularity. 
Πρόκειται για τον οδοντίατρο Παύλο Βοτζάκη και τον Υπαξιωµατικό της 
Πολεµικής Αεροπορίας Αντώνη Ρέκκα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
του «ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

Στα πλαίσια συγκρότησης ΤΟ του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ στον Καλ-
λικρατικό ∆ήµο Αχαρνών, καλούµε τους ∆ηµοκράτες και τις ∆ηµο-
κράτισσες, που επιθυµούν να ασχοληθούν ενεργά στο «ΚΙΝΗΜΑ ΑΛ-
ΛΑΓΗΣ», σε συγκέντρωση-συνέλευση την Τρίτη 19 Ιουνίου και ώρα 
7.00 µ.µ. στο ΠΟΚΕΝ του Κοκ. Μύλου, να συζητήσουµε πως θα ορ-
γανωθούµε. 
Στα όρια αυτής της αυτο-οργάνωσης θα συζητηθούν θέµατα όπως το 
καταστατικό του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και θα οριστεί τριµελής Εφο-
ρευτική Επιτροπή για τις εκλογές που θα γίνουν στις 24 Ιουνίου ηµέρα 
Κυριακή, από τις 08.00 έως τις 20.00. Οι υποψηφιότητες για την Συντο-
νιστική Γραµµατεία της Τ.Ο. Αχαρνών θα τεθούν την Τρίτη 19 Ιουνίου 
στην συγκέντρωση-συνέλευση και έως την Τετάρτη το πρωί 10.00π.µ. 
Τα µέλη της Σ.Γ. της Τ.Ο. Αχαρνών θα είναι επτά (7) µε τουλάχιστον 2 
µέλη γυναίκες και 1µέλος κάτω των 35 ετών. Λεπτοµέρειες θα συζη-
τηθούν στην συγκέντρωση της Τρίτης 19/7/2018, όπου θα αναλυθεί η 
εγκύκλιος του Γραµµατέα της ΚΠΕ Μανώλη Χριστοδουλάκη. Για τυ-
χόν πληροφορίες στον Μπάµπη Υφαντή τηλ. 6979117604.

Για την ΝΕΒΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μπάµπης Υφαντής 
Οργανωτικός Γραµµατέας 
ΝΕΒΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ως γνωστόν, ο χώρος της Αυτοδιοίκησης στη χώ-
ρα µας βιώνει τους τελευταίους µήνες µια εντο-
νότατη συζήτηση και προβληµατισµό γύρω από 

θεσµικές τοµές, µε πρωτοβουλία του υπουργείου Εσω-
τερικών.

Το πρώτο που θα πρέπει να τονίσουµε είναι πως οτι-
δήποτε αφορά σε αναδιάρθρωση δοµών και υπηρεσιών 
των ∆ήµων και των Περιφερειών, έχει άµεσες και σοβα-
ρές επιπτώσεις τόσο στο επίπεδο εξυπηρέτησης των ανα-
γκών του πολίτη, όσο και της ίδιας της ποιότητας της ζω-
ής του. ∆εν υπάρχει σήµερα βασικός τοµέας της πολιτι-
κής,  από την  Κοινωνική πολιτική και το Περιβάλλον, µέ-
χρι τις υποδοµές Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού 
και από το επίπεδο Ασφάλειας µέχρι την Τοπική Οικονο-
µία και την προστασία των θέσεων εργασίας που να µην 
επηρεάζονται από τον τρόπο λειτουργίας του ∆ήµου! 

Παρά την τεράστια σηµασία της λειτουργίας ενός δή-
µου στην καθηµερινότητα του πολίτη, υπάρχουν σοβα-
ρές επιφυλάξεις για το αν οι πολίτες συνειδητοποιούν 
επαρκώς την τεράστια σηµασία που έχει σήµερα η σωστή 
δηµοτική λειτουργία στη ζωή τους. Το παρήγορο είναι 
πως, σε καθηµερινή βάση, αυξάνεται ο αριθµός των αν-
θρώπων που αντιλαµβάνονται τις επιπτώσεις που έχει στη 
ζωή τους µια ανεπαρκής για την εποχή µας ∆ηµοτική Αρ-
χή! 

Ας έλθουµε όµως στα βασικά στοιχεία του ΚΛΕΙΣΘΕ-
ΝΗ, όπως ονόµασε το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών τις 
προτάσεις του για την αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. Το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει περίπου 340 
άρθρα και, φυσικά, µια διεξοδική συζήτηση στο πλαίσιο 

µιας δηµοσίευσης είναι απολύτως αδύνατη. 
Ας σταθούµε, λοιπόν,  σε δύο από τα σηµαντικότερα 

θέµατα του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.
Το πρώτο θέµα αφορά στην προτεινόµενη από το 

Υπουργείο εφαρµογή της απλής αναλογικής, για την 
οποία έχει σοβαρότατες και έντονες αντιρρήσεις η Κεντρι-
κή Ένωση ∆ήµων Ελλάδος, δηλαδή η ΚΕ∆Ε. Είναι ένα ση-
µαντικό, αλλά και πολύπλοκο θέµα.

Είναι γνωστό πως το βασικό και διαχρονικό επιχείρη-
µα όσων υποστηρίζουν την απλή αναλογική είναι η διευ-
ρυµένη εκπροσώπηση. Είναι ένα δηµοκρατικό αίτηµα που 
έχει λογική βάση. Μέχρι εδώ καλά. Αυτό που δεν έχει ού-
τε λογική ούτε ηθική βάση είναι και απλή αναλογική και 
Β΄ γύρος! Για πιο λόγο και απλή αναλογική και Β΄ γύρος; 
Με αυτό τον τρόπο φαλκιδεύεται κατά την άποψή µου η 
λαϊκή βούληση! 

Με βάση τον παραπάνω συλλογισµό ελπίζω η θέση 
µου να γίνεται απολύτως σαφής και διαφανής: Ναι, στην 
απλή αναλογική, αλλά χωρίς Β΄ γύρο!  Αυτό βεβαίως, δεν 
είναι µέσα στο πνεύµα της απλής αναλογικής που προτεί-
νει σήµερα το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά ούτε είναι 
και κάτι που προτείνει η ΚΕ∆Ε! 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να αναδείξουµε 
είναι η ανάγκη να υπάρχει απρόσκοπτη  καθηµερινή λει-
τουργία των δήµων. Οι σηµερινές προτάσεις του Υπουρ-
γείου απέχουν πολύ από το να εξασφαλίζουν κάτι τέτοιο.

Το δεύτερο σηµείο που πρέπει να αναδείξουµε αφο-
ρά όχι σε κάτι που προτείνει, αλλά σε κάτι που ∆ΕΝ προ-
τείνει ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ. Πιστεύω, λοιπόν πως αποτελεί ση-
µαντική παράλειψη εκ µέρους των συντακτών του προτει-

νόµενου Σχεδίου η µη διάκριση 
των λειτουργιών µεταξύ πόλης 
και ∆ήµου. Είναι ένα σύνθετο και 
πολύπλοκο θέµα, αλλά αν θέ-
λουµε πραγµατικά οι πολίτες σε ατοµικό επίπεδο, αλλά 
και οι τοπικές κοινωνικές δοµές να µετέχουν ουσιαστικά 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, πρέπει να καταλά-
βουµε ότι λειτουργίες της πόλης και λειτουργίες του ∆ή-
µου δεν ταυτίζονται και αυτό περιορίζει σηµαντικά την το-
πική λαϊκή συµµετοχή!

Η διαφορά µεταξύ των εννοιών «∆ήµος» και «Πόλη» 
είναι κρίσιµη για το επίπεδο των προσφερόµενων υπηρε-
σιών στον πολίτη αλλά και την πραγµατική έκφραση της 
λαϊκής βούλησης. 

Συνεπώς, είναι ένα θέµα κεφαλαιώδους σηµασίας. Το 
πόσο σηµαντικό είναι να ξεκαθαριστούν αυτές οι δύο έν-
νοιες αναδεικνύεται από το παρακάτω ερώτηµα:  Από πού 
και ως πού είναι πιο σωστό η απόδοση του επικεφαλής 
ενός Νοσοκοµείου, ενός Σχολείου ή ενός Αστυνοµικού 
Τµήµατος  να κρίνεται από µια κεντρική απρόσωπη υπη-
ρεσία του Υπουργείου και όχι από οργανωµένη τοπική 
κοινωνική δοµή µέσω του ∆ήµου;

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα, στην πραγµατι-
κότητα απαντά στο πώς εννοούµε την σύγχρονη διακυ-
βέρνηση και την υλοποίηση της έννοιας της κοινωνίας των 
πολιτών. 

Πρέπει κάποτε, κάποιοι να τολµήσουν πραγµατικές το-
µές χωρίς ωραιοποιήσεις, ισορροπίες και συσχετισµούς 
εις βάρος των πραγµατικών αναγκών του πολίτη. Πρέπει 
κάποιοι, κάποτε, να ξεβολευτούν.

   Μεταρρυθµίσεις ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ! «Χωρίς  µπογιά  δεν  βάφονται αυγά!!!».
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

«Ελεύθερες» εκλογές  Ευρωπαϊκού τύπου
Στο ∆ελτίο του Σκάϊ άκουσα ότι ο 
υποψήφιος υπουργός Οικονοµι-
κών των αντισυστηµικών κοµµά-
των στην Ιταλία, Πάολο Σαβόνα, 
είναι η Ιταλική έκδοση του Γιάννη 
Βαρουφάκη. Ο Πάολο Σαβόνα, 
εκτός από καθηγητής Πανεπιστηµί-
ου είναι πρώην  ανώτερο στέλεχος  
της Κεντρικής Τράπεζας, πρώην ∆ι-
ευθυντής Επενδυτικού Οργανι-
σµού στο Λονδίνο, πρώην πρόε-
δρος του Λαϊκού Συνδέσµου Βιο-
µηχάνων.  Από τα παραπάνω και 
µόνο είναι λίγο δύσκολο να τον 
εντάξεις στον κύκλο, ΜΠΑΡΟΥΦΟ-
ΛΟΓΙΑΣ του Βαρουφάκη.
Όµως για τα µέσα (Μ.Μ.Ε.) όλοι 
όσοι ασκούν κριτική στο Ευρώ και 
στην Ευρωκρατία ανήκουν στο ίδιο 
στρατόπεδο, ανεξάρτητα από το 
σκεπτικό και την ιδεολογική προέ-
λευση των επιχειρηµάτων τους. Εί-
ναι µετάσταση της Συριζαϊκής λογι-
κής και τακτικής που κρίνει πως ο,τι 
βρίσκεται στα δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ,  εί-
ναι µια απόχρωση  της Άκρας ∆εξι-
άς. Η κριτική στην ΕΥΡΩΚΡΑΤΙΑ είναι 
αποδεκτή µόνο σε επίπεδο  τακτικής 
η οποία από της σκοπιάς «δεν προ-
χωρούµε αρκετά γρήγορα προς την 
ολοκλήρωση». Οτιδήποτε άλλο εί-
ναι έκφρασης παραλογισµού και 
εποµένως το τσουβάλιασµα των 
αντιφρονούντων είναι η λογική κα-
τάληξη της πεφωτισµένης δηµοσιο-
γραφικές τάξης.
Οι Ιταλοί τώρα, όπως οι Βρετανοί, οι 
Γάλλοι, οι ∆ανοί, οι Ιρλανδοί και οι 
Έλληνες παλαιότερα, έκαναν λάθος 
πιστέψουν ότι η ψήφος σε εκλογές 
θα µπορούσε να αλλάξει τις πολιτι-
κές που εφαρµόζονται.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΕΝΗ 
ΑΠΟΨΗ , ΠΟΥ ∆ΕΝ ΣΥΝΑ∆ΕΙ ΜΕ ΤΑ 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ Ι∆ΕΩ∆Η.  
Αν µη τι άλλο, το πρώτο και βασικό 
πλεονέκτηµα της Ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης είναι η δυνατότητα της 
πολιτικής τάξης να παίρνει τις επιθυ-
µητές αποφάσεις χωρίς την αναγκαι-
ότητα δηµοκρατικής νοµιµοποίησης. 
Για να χρησιµοποιήσουµε την προ-
σφιλή φράση του Ευάγγελου Βενι-
ζέλου, «ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 
ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ», ΠΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΖΕ-
ΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Παρεµπι-
πτόντως, βασικό αποτέλεσµα αυτής 
«Εθνικής» στρατηγικής είναι κατάρ-
γησης της δυνατότητας εθνικής  
στρατηγικής και επιλογής.
Το βιοτικό επίπεδο των Ιταλών έχει 
«κολλήσει» στο έτος 1995. Λαµβά-
νοντας υπ’ όψη το χρέος της Ιταλίας 
και µερικά άλλα δεδοµένα, δεν είναι 
και τόσο δύσκολο να δει κανείς ότι 
η Ιταλική οικονοµία, βρίσκεται σε 
µια κατάσταση ΣΤΑΣΙΜΟΧΡΕΟΚΟ-
ΠΙΑΣ. Οι Βρυξέλλες, φυσικά δεν 
έχουν καµιά λύση για το συγκεκρι-
µένο θέµα. Οι Βρυξέλλες όµως 
έχουν πρόβληµα µε  τρία θέµατα 
που οι εκλογές ανέδειξαν: µε την 
απώλεια της Εθνικής κυριαρχίας, 
την υψηλή φορολογία και τέλος η 
λαθροµετανάστευση. Τα τρία αυτά 
θέµατα είναι βασικές προτεραιότητες 
της ΕΥΡΩΚΡΑΤΙΑΣ και ταυτόχρονα 
ανάθεµα για τα έθνη της Ευρώπης.
Υπάρχει µια διαρκής µεταξύ κυβερ-
νώντων και κυβερνωµένων, µε τους 
δεύτερους να µην δείχνουν να θέ-
λουν να συµβιβαστούν στον ρόλο 
του πειθήνιου υπηκόου. Ίσως σε 
καιρούς ευηµερίας η τυφλή υπακοή 
ήταν εφικτή, αλλά ποιος θέλει να εί-
ναι υποτακτικός σε µια  ΕΥΡΩΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΜΙΖΕΡΙΑΣ;

Το νερό ιστορικά εξυµνείται ως θεότητα, αλλά 
και πηγή ζωής, που δίνει ενέργεια και καλή υγεία
Γύρω από το υγρό στοιχείο, ποτάµια, λίµνες, 
θάλασσα  άκµασαν πολιτισµοί. Οι υδάτινοι 
δρόµοι, δεν έδιναν µόνο νερό για τις καλλι-
έργειες, αλλά προσφέρονταν για τις µετακινή-
σεις, τις ανταλλαγές προϊόντων, την επικοινω-
νία των πληθυσµών.
Οι χώροι υγρού στοιχείου βοηθούν στη χαλά-
ρωση, στην ηρεµία και µειώνουν τη διανοητική 
κούραση και τη διάθεση διαπληκτισµών, έτσι 
έχουν συνδεθεί µε χαµηλή επιθετικότητα και πα-
ραβατικότητα. 
Το τρεχούµενο νερό έχει τεράστια συγκέντρωση 
αρνητικών ιόντων, τα οποία είναι πολύ ωφέλι-
µα για την υγεία. Όσοι ζουν κοντά στο υγρό 
στοιχείο και ειδικότερα κοντά σε καταρράκτες 
έχουν καλύτερη και µακρόχρονη ζωή. Οι αθλη-
τές έχουν καλύτερη πρόοδο σε περιβάλλοντα 
πλούσια σε αρνητικά ιόντα. Σε τέτοια περιβάλ-
λοντα, οι αλλεργίες και το άσθµα µειώνονται, 
ενώ ιοί και βακτήρια καταστρέφονται. Τα αρνη-
τικά ιόντα, βρίσκονται σε πληθώρα στο φυσικό 
περιβάλλον, αλλά είναι πολύ µειωµένα σε περι-
βάλλοντα όπου επικρατούν ανθρωπογενείς κα-
τασκευές και καυσαέρια. Σε τέτοιες ατµόσφαιρες 
υπάρχουν σε µεγάλη συγκέντρωση τα θετικά ιό-
ντα, τα οποία επιβαρύνουν κι εξασθενούν τον 
οργανισµό µας.
Τα αρνητικά ιόντα ενισχύουν το ανοσοποιητικό, 
το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό µας, εί-
ναι αντιοξειδωτικά κι έτσι καθυστερούν την γή-
ρανση, ενώ συγχρόνως ρυθµίζουν το νευρικό 
µας σύστηµα.
∆εν είναι τυχαίο, ότι όλα τα είδη συµπεριλαµβα-
νοµένου και του ανθρώπου έλκονται από το 
υγρό στοιχείο, ποτάµια, λίµνες και θάλασσες. 
∆εν είναι τυχαίο ότι στις χώρες στις οποίες προ-
ωθείτε η ποιότητα ζωής, τα ποτάµια, για να επι-
κεντρωθούµε σε αυτά, αποτελούν φυσικά στοι-

χεία που προστατεύονται και χάρη σε αυτά αυ-
ξάνεται η αξία των πλησιέστερων περιοχών, αλ-
λά και ενισχύεται ο οικο - τουρισµός καθώς και 
η δυνατότητα εµπορικών επενδύσεων. 
Τα ποτάµια αποτελούν ζωντανά οικοσυστήµα-
τα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ποιότητα 
ζωής µας, όπως προκύπτει και από την έννοια 
της βιοφιλίας, που δηλώνει την έµφυτη ανάγκη 
του ανθρώπου να είναι κοντά σε φυσικά / ζω-
ντανά συστήµατα. 
Τα µπαζωµένα, αλλά και τα εγκιβωτισµένα πο-
τάµια, εκτός του ότι δεν προσφέρουν απολύτως 
τίποτα στον άνθρωπο, επιπλέον επιβαρύνουν το 
οικοσύστηµα, την χλωρίδα και την πανίδα, που 
µας είναι απαραίτητα, ενώ συγχρόνως µας στε-
ρούν τα φυσικά αντιπληµµυρικά συστήµατα, 
που είναι τα ποτάµια στη φυσική τους µορφή.
Τα ποτάµια, όπως και οι λίµνες, αλλά και οι θά-
λασσες καθαρίζουν την ατµόσφαιρα, ενώ επι-
πλέον µειώνουν την ηχορύπανση.
Σ’έναν τόπο όπου τα ποτάµια επιβαρύνονται 
από λύµατα και κάποιοι δεν γνωρίζουν καν ότι 
υπάρχουν  στην περιοχή, όπου κατοικούν, είναι 
σαν να επιδιώκεται η αποσύνδεση από τον τόπο 
αυτόν, που προκύπτει από την ακύρωση της 
ταύτισης µε αυτόν, άρα την έλλειψη της αγάπης 
προς αυτόν και της οποιασδήποτε διάθεσης 
προστασίας του. Σκεφτείτε τι γίνεται όταν δεν 
µας αρέσουν τα σπίτια µας, δεν γίνεται ταύτισή 
µας µε αυτά, τότε δεν θέλουµε να τα φροντίσου-
µε και στη συνέχεια αρχίζουµε να νοιώθουµε 
άσχηµα και για τους εαυτούς µας, γινόµαστε ευ-
ερέθιστοι και αν η κατάσταση δεν αλλάξει πέ-
φτουµε σε θλίψη.
Τα ποτάµια είναι κάτι παραπάνω από στοιχεία 
µαγευτικής οµορφιάς, είναι στοιχεία που βελτι-
ώνουν την καθηµερινότητά µας και την υγεία 
µας κι ως τέτοια πρέπει να προστατεύονται.

Η  «Ποιότητα Ζωής», 
στην ζωή µας!

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

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ...

 Είναι µια εποχή δύσκολη,  αυτή 
που διανύουµε. Από τη µια «βγαί-
νουµε» από τα µνηµόνια,  λύνουµε 
χρονίζοντα εξωτερικά θέµατα (δες 
Σκοπιανό) και από την άλλη προ-
σπαθούµε να επιβιώσουµε µε µι-
σθούς και συντάξεις της συµφοράς, 
 οι οποίες µειώνονται διαρκώς. Προ-
σπαθούµε ν’ αντέξουµε το αβάσταχτο κόστος ζωής,  να δεί-
χνουµε φυσιολογικοί σε µια δήθεν κανονικότητα. 
 Όπως αναφέρει και η Ένωση Κεντρώων:  «Η κυβέρνηση ονο-
µάζει την µετά τον Αύγουστο εποχή,  «εποχή συνεννόησης». 
Συνεννόηση σηµαίνει περαιτέρω κόψιµο συντάξεων και µι-
σθών,  υπαγωγή κάθε δηµόσιας και δηµοτικής περιουσίας 
στο ΤΑΙΠΕ∆,  κυκλοφορία οµολόγων σχεδόν 5% και αναχώ-
ρηση και των υπολοίπων νέων µας στο εξωτερικό. Βεβαία ευ-
τυχώς Τσίπρας και Μητσοτάκης υπόσχονται επαναδιαπραγ-
µάτευση,  οπότε ή ο ένας είναι πρωθυπουργός ή ο άλλος κα-
ήκαµε. Η Ένωση Κεντρώων καλεί το λαό να αποφύγει στις 
εκλογές και τη Σκύλα και τη Χάρυβδη. Γιατί και οι δυο δαγκώ-
νουν. Εφόσον,  µάλιστα δίνουµε και το Μακεδονία,  η µετα-
πολίτευση ολοκληρώνει την αποστολή της»

 Η  Γνώµη µας ... 
Καταδικάζουμε τήν βία, ἀλλά ἀντιλαμβανόμαστε 
τήν ἀγανάκτηση ὅλων ἐκείνων πού ἀντιδροῦν 
βίαια ἀπέναντι στήν βία τοῦ μνημονίου. (Ἀλέξης Τσίπρας 8/7/11).

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων

στην Περιφέρεια Αττικής.

Τό περιστατικό μέ τόν δήμαρχο ἔχει δύο σκέλη: Τήν πολιτική βία, 
καί τό συγκεκριμένο πρόσωπο. Τήν πρώτη τήν εἰσήγαγε ἕνα κομ-
μάτι τῆς ἀριστερᾶς ἀπό τό 1974 καί ἐδῶ. Τήν υἱοθετοῦν τήν ὑπο-
στηρίζουν, καί ὡς πολιτικοί τήν ἀνέχονται. Θά μπορούσαμε νά ποῦ-
με ὅ,τι ἡ βία εἶναι ἕνας βασικός πυλώνας τῆς ἰδεολογίας τους. Τά 
παραδείγματα ἀμέτρητα: 

Ἡ ἐπιδοκιμασία κρυφή ἤ φανερή, τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων «17 
Νοέμβρη», «ΕΛΑ», «ΑΝΤΙΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ». Ἡ σιωπηρή ἀνοχή σέ ἐπιθέ-
σεις τῶν ἀναρχικῶν, ἀντεξουσιαστῶν, κουκουλοφόρων κ.ἄ. Ἀπό χλιαρή ἕως 
καθόλου καταδίκη στίς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν βουλευτῶν Χατζηδάκη, Κου-
μουτσάκου, Λοβέρδου, στούς στυγνούς δολοφόνους τῶν θυμάτων τῆς 
MARFIN. Οἱ δικαστές τοῦ ΣΤΕ χαρακτήρισαν τίς ἐφόδους τοῦ Ρουβίκωνα 
«ὠμή βία πού παραπέμπει σέ πρωτόγονες κοινωνίες». Στά Πανεπιστήμια 
βασιλεύει ἡ βία, ἀλλά γί  αὐτούς εἶναι «καλή» βία. ̔ Ο πρωθυπουργός δήλω-
σε ὅ,τι οἱ μολότοφ δέν εἶναι κακές, ἄν εἶσαι στήν σωστή πλευρά. Ἐπίσης τόν 
Ἰανουάριο τοῦ 2015 ἔλεγε «ἤ τούς τελειώνουμε ἤ μᾶς τελειώνουν.

 Στίς 5/6/18 ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης, ἐνέκρινε ψήφισμα καταδίκης τῆς ἀποτρόπαιας ἐπίθεσης ἐνάντια 
στούς ἀστυνομικούς καί προάσπισης τῆς νομιμότητας στό Πανεπιστήμιο καί 
εὐρύτερα στήν πόλη. Διαφώνησαν οἱ παρατάξεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ ΚΚΕ. 
Εἶναι λοιπόν τό ἄκρον ἄωτο τῆς ὑποκρισίας, νά ἐπαναστατεῖς ἀποκλειστικά 
καί μόνον ὅταν θύματα εἶναι ἰδεολογικοί σου σύντροφοι.

Πᾶμε τώρα στόν Γιάννη Μπουτάρη. Αὐτό τό πολιτικό πτῶμα χρειαζόταν 
κάποιο κόλπο νά ἀναστηθεῖ. Πῆγε σέ μιά ἐκδήλωση μνήμης , ὅταν ἐπανει-
λημμένως ἔχει ἐκθειάσει τόν ἡγέτη πού ὀργάνωσε τήν γενοκτονία ὅλων τῶν 
χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς ἐγγύς ἀνατολῆς. Λίγες ἡμέρες πρίν δήλωσε ὅ,τι 
«χέστηκα ἄν ὁ Κεμάλ εἶχε σκοτώσει Ἕλληνες ἤ ὄχι. Γιά τήν ἴδια ἡμέρα εἶχε 
δώσει ἄδεια γιά παρέλαση ὁμοφυλοφίλων. Εἶχε πεῖ νά μετονομαστεῖ ἡ ὁδός 
Ἀποστόλου Παύλου, σέ Κεμάλ. Εἶχε πολλάκις κατηγορήσει τούς ὑπερασπι-
στές τῆς Μακεδονίας, μέ ἀπαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, ἐνῶ ἔφθασε νά ὑπο-
στηρίζει ὅ,τι πρέπει νά ἀλλάξουμε πολλά, ὅπως τήν ὀνομασία τοῦ ἀεροδρο-
μίου Μακεδονία, γιά νά μήν μπερδεύονται οἱ τουρίστες.

Ἄν ὁ Ἄδωνις πάει σέ μία λαϊκή συνέλευση στά Ἐξάρχεια, ἤ ἄν ὁ Τσου-
καλᾶς πάει σέ ἀγῶνα ΠΑΟΚ-Ὀλυμπιακοῦ στήν θύρα 4 τῆς Τούμπας, τί θά γί-
νει; Ἐκτός ἀπό τούς φυσικούς, καταδικαστέοι εἶναι καί οἱ ἠθικοί αὐτουργοί. 
Στούς ἀθλητικούς ἀγῶνες π.χ. τιμωροῦνται αὐστηρά οἱ διαιτητές ἤ οἱ ἀθλη-
τές ὅταν προκαλέσουν τούς φιλάθλους σέ πράξεις βίας. Ἄρα καί ὁ Μπουτά-
ρης πρέπει νά διωχθεῖ ποινικά. Καί πόσο εἰρηνικός εἶναι ὅταν λέει γιά τόν Πα-
ναγιώτη Καμμένο «Τόν χοντρό δέν τόν πάω – ἄν τόν δῶ κρεμασμένο, δέν θά 
κόψω τό σχοινί». Ἤ γιά τόν Μητροπολίτη Πειραιῶς ὅ,τι θέλει ξύλο; Ἄρα δέ-
χεται τήν βία ὡς μέσον ἐπίλυσης διαφορῶν.

Ἐμεῖς καταδικάζουμε τήν βία ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχεται. Ὁ λαός ὅμως 
μαζεύει συνεχῶς ἀγανάκτηση μέσα του. Φοβούμαστε ὅ,τι μπορεῖ νά ἔλθει 
στιγμή, ὅπου θά ξεχειλίσει ἡ σταγόνα. Καί ἄν ξεσπάσει, ἀλίμονο σέ πολλούς.

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

Η  θέση  της Ένωσης 
Κεντρώων,
για το Σκοπιανό!!!
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8 Ιουνίου 2017. «Mαύρη» ηµέρα για τις Αχαρνές. Στο προ-
αύλιο του 6ου δηµοτικού σχολείου Αχαρνών ένα 11χρο-
νο παιδί έπεσε νεκρό από αδέσποτη σφαίρα, µπροστά στα 

µάτια εκατοντάδων συµµαθητών, δασκάλων, γονέων, ακόµα 
και της ίδιας της µητέρας του και του πατέρα του ! Ο Μάριος δεν 
πρόλαβε να δώσει την παράσταση του. Η αποχαιρετιστήρια 
σχολική γιορτή κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία. Το Πανελλή-
νιο πάγωσε στο άκουσµα της είδησης της τραγικής απώλειας 
του. Η οικογένεια του βυθίστηκε στο πένθος και η οικογένεια 
του δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσει τον άδικο χαµό του. Χιλιά-
δες κάτοικοι των Αχαρνών βγήκαν στους δρόµους και διαδή-
λωναν µε δυναµικό τρόπο, απαιτώντας από την Πολιτεία το δι-
καίωµα να ζουν σε µια πόλη ασφαλή. 

Η δολοφονία του άτυχου µαθητή ήταν η σταγόνα που ξεχεί-
λισε το ποτήρι της οργής και της αγανάκτησης για τα όσα συνέβαι-
ναν εδώ και δεκαετίες στον ιστορικό και πολύπαθο ∆ήµο. Η Πολι-
τεία όχι µόνο δεν κατάφερε, αν και όφειλε, να προλάβει το κακό, 
δεν υλοποίησε και µια σειρά µέτρων, που η ίδια εξήγγειλε µετά το 
τραγικό περιστατικό, πρώτον για να µην πάει χαµένη η «θυσία»| 
του Μάριου και δεύτερον, να δηµιουργηθούν επιτέλους οι προϋ-
ποθέσεις και οι συνθήκες που δεν θα επιτρέψουν να θρηνήσουµε 
άλλη µια απώλεια στο µέλλον. Όλοι γνώριζαν ότι πρόκειται για το 
χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. 

Αν θέλουµε ν’ αλλάξει η κατάσταση οφείλουµε να δούµε κα-
τάµατα την αλήθεια, χωρίς κοµµατικές παρωπίδες και άλλες σκο-
πιµότητες. Οι Αχαρνές, µε συνειδητή επιλογή της Πολιτείας, εγκα-
ταλείφθηκε και µετατράπηκε κυρίως την τελευταία 20ετία από Πό-
λη Ζωής και Αναψυχής σε Πόλη Θανάτου και Εγκλήµατος, σε 
Υπερτοπικό Κέντρο Ναρκωτικών. Εγκληµατικές συµµορίες, µε ορ-
γάνωση µαφίας έχουν στήσει «µαγαζιά» θανάτου και σε µόνιµη, 
καθηµερινή βάση γίνεται σε κοινή θέα αγοραπωλησία και χρήση 
ναρκωτικών ουσιών. 

Οι «πελάτες» - χρήστες συρρέουν από πολλές γειτονιές του 

λεκανοπεδίου ακόµα και από όµορους νοµούς, κυρίως µε λεω-
φορεία και τρένα. Κάνουν χρήση κοντά στα σηµεία των αγορών 
και κατακλύζουν µέρα και νύχτα τους δρόµους, τα πεζοδρόµια, τις 
πλατείες ακόµα και τις εισόδους των σπιτιών και των επιχειρήσεων 
της πόλης µας. Κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις, βία, ξυλοδαρµοί, µα-
χαιρώµατα, πυροβολισµοί, κραυγές, σύριγγες, αίµατα, ακαθαρσί-
ες. Όλα αυτά είναι καθηµερινό φαινόµενο. 

Πολλοί συµπολίτες µας έχουν µετατρέψει τα σπίτια τους σε 
φρούρια και αισθάνονται πλέον «ελεύθεροι πολιορκηµένοι» στο 
έλεος των κακοποιών.  Η αυξηµένη εγκληµατικότητα και η παρα-
βατικότητα στις Αχαρνές δεν δηµιουργήθηκαν τυχαία, ούτε είναι 
χθεσινό φαινόµενο. Αποτελεί κατά κύριο λόγο διαχρονική, συνει-
δητή πολιτική επιλογή όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων 
και της σηµερινής.  Λίγο πριν την Ολυµπιάδα της Αθήνας και µετά 
το 2013 έγινε µε συντεταγµένο τρόπο η µεταφορά των ναρκωτι-
κών από το κέντρο της Αθήνας, γύρω από το Πολυτεχνείο και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, από τις πλατείες Οµονοίας, Βάθης, Βικτω-
ρίας στην πολύπαθη περιοχή µας, κρύβοντας τη δυστυχία στη λε-
γόµενη και «πίσω αυλή» της Αττικής, µε προφανή στόχο να «κα-
θαριστεί»| ο οικιστικός ιστός του κέντρου της πρωτεύουσας. 

Με λίγα λόγια η Πολιτεία αντί να επιλύσει το πρόβληµα το µε-
τακίνησε. Έκανε τη λεγόµενη Αποκέντρωση της Μάστιγας των Ναρ-
κωτικών, καταστρέφοντας συνειδητά µια ολόκληρη περιοχή, από 
τις οµορφότερες και πιο ιστορικές της Αττικής.

Ενδεικτικά αναφέρουµε τις πιο πρόσφατες εξαγγελίες που έµει-
ναν στα λόγια. Στις 16 Ιουνίου του 2017, δηλαδή οκτώ ηµέρες µε-
τά την τραγωδία, έξι υπουργοί (Σκουρλέτης, Γαβρόγλου, Τόσκας, 
Φωτίου, Πολάκης, Βασιλειάδης) και δύο αντιπεριφερειάρχες (Φι-
λίππου, Βασιλείου) κάθησαν σε ένα τραπέζι και σε κοινή συνέντευ-
ξη τύπου ανακοίνωσαν σειρά από άµεσες και µεσοπρόθεσµες πα-
ρεµβάσεις. 

Ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης είχε πει ότι χρει-
άζεται αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου για την παράνοµη 

οπλοκατοχή και την οπλοχρησία. Τι έγινε στην πράξη; ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΤΙΠΟΤΑ. Όποιος έρθει στο «τσακίρ κέφι» παίρνει ανενόχλητος το 
«κουµπούρι» του και το αδειάζει στον αέρα, όπως είχε πει και ο 
ίδιος ο υπουργός στη κοινή συνέντευξη τύπου. 

Από τις αρχές του χρόνου αποκαλύφθηκαν στις Αχαρνές δύο 
σοβαρά περιστατικά, που από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαµε νέα 
θύµατα. Την 1 Φεβρουαρίου του 2018 ηλικιωµένος συµπολίτης 
µας επέστρεφε στο σπίτι του στο κέντρο των Αχαρνών από το σχο-
λείο της εγγονής του και µια αδέσποτη πέρασε ξυστά από δίπλα 
τους. Τον περασµένο Απρίλιο µαθητής βρήκε ξανά αδέσποτη 
σφαίρα στο προαύλιο του 6ου δηµοτικού σχολείο, εκεί που κόπη-
κε το νήµα της ζωής του Μάριου ! 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τό-
σκας είχε πει ότι θα γίνουν εντατικές επιχειρήσεις σε προβληµατι-
κές περιοχές όπου υπάρχει σοβαρό πρόβληµα ναρκωτικών ή 
οπλοκατοχής. Τι έγινε στην πράξη; Ελήφθησαν κάποια έκτακτα µέ-
τρα, που όµως δεν αντιµετώπισαν το κακό στη ρίζα του. 

Πέρασε ένας χρόνος από τότε και συνεχίζει να παραµένει άλυ-
το το σοβαρό πρόβληµα των ναρκωτικών και των όπλων στην πό-
λη µας. Ούτε σταµάτησε να «βρέχει» σφαίρες, ούτε κόπηκε το πα-
ράνοµο αλισβερίσι των ναρκωτικών στις πιάτσες του θανάτου, 
αφού εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα ολόκληρο «σύστηµα προστα-
σίας». Κι αυτό γιατί διαθέτουν - και την περίοδο της κρίσης - µεγά-
λα χρηµατικά ποσά από την εγκληµατική δραστηριότητά τους. Έτσι 
ώστε να συνεχίζουν το εµπόριο ναρκωτικών και να ενισχύουν την 
αίσθηση ακαταδίωκτου. 

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν έχει καµία σαφή πο-
λιτική για την επίλυση του προβλήµατος και γί αυτό οι επιχειρήσεις 
της αστυνοµίας αποδεικνύονται αναποτελεσµατικές. Οι ίδιοι οι 
αστυνοµικοί λένε ότι µεταφέρουν τους χρήστες στη ΓΑ∆Α και αλ-
λού και µετά τους αφήνουν ελεύθερους, γιατί δεν έχουν τι να τους 
κάνουν. 

Συνέχεια στο επόµενο Φύλλο

Ο ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΥΓΕ,  Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ. ΓΙΑΤΙ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ...ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ;

Του Γιάννη
Σωτηρόπουλου  

Η πρώτη παρουσίαση των προϊόντων του καταστήµατος µας, έγινε πραγµατικότητα
∆ωρεάν µαθήµατα πλεξίµατος (Τσάντες – Πλεχτά – Κασκόλ)

Κάθε Τρίτη 17.30 – 20.00 µ.µ. και Πέµπτη 10.00 π.µ. – 14.00 µ.µ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 7 - ΑΧΑΡΝΕΣ • ΤΗΛ.: 215 5516052 • Facebook: LADYBIRGREECE
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62
ΧΡΟΝΙΑ

∆υνάµει της αποφάσεως του Ειρηνο-
δικείου Νεαπόλεως Λασιθίου, ρυθµί-
ζεται οριστικά και «κουρεύεται» το 
χρέος οφειλέτριας, κατά 95%  περί-
που.
Η 47 ετών δανειολήπτρια , συνταξιού-
χος του ΙΚΑ, άγαµη, χωρίς παιδιά.
είχε δύο δάνεια. Το µοναδικό εισόδη-
µα της προέρχεται από την σύνταξή  
της ποσού  495,59 ευρώ µηνιαίως και 
σε µηνιαία βάση δέχεται  οικονοµική 
βοήθεια  από την αδελφή της, ποσού 
150,00 ευρώ µε την οποία συγκατοικεί 
σε µισθωµένη κατοικία, χωρίς να δια-
θέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία. (ού-
τε κινητά ούτε ακίνητα),
 Επί των παραπάνω, το ∆ικαστήριο της 
Νεάπολης Λασιθίου, παρά την ένστα-
ση της  δεύτερης  Τράπεζας της δόλιας, 
περιέλευσης της αιτούσας σε κατάστα-
ση αδυναµίας πληρωµών, δέχθηκε την 
αίτηση της δανειολήπτριας και όρισε να 
καταβάλλονται  δόσεις ποσού 90 ευρώ 
µηνιαίως για τρία έτη.  
Άλλη µία περίπτωση αφορά ένα ζευγά-

ρι συνταξιούχων, το οποίο κατάφερε 
να ρυθµίσει το χρέος του και να σώσει 
το σπίτι του. Συγκεκριµένα το ζευγάρι 
όφειλε σε τέσσερις τράπεζες το χρηµα-
τικό ποσό των 137.145,38 ευρώ. Ως 
περιουσιακό στοιχείο διαθέτουν µία 
µονοκατοικία επιφάνειας 180,00 τ.µ., 
µε κυριότητα 50% έκαστος.
Επί των παραπάνω, το ∆ικαστήριο των 
Αθηνών, παρά τις ενστάσεις των Τρα-
πεζών, δέχθηκε την αίτηση των δανει-
οληπτών και ΕΞΑΙΡΕΣΕ από τη ρευστο-
ποίηση για την ικανοποίηση των πι-
στωτών των αιτούντων την µονοκατοι-
κία επιφάνειας 180,00 τ.µ. η οποία 
χρησιµεύει ως κύρια κατοικία των αι-
τούντων.
Χορήγησε  «περίοδο χάριτος» µία τρι-
ετία και επέβαλε στους αιτούντες, για 
την πλήρη ικανοποίηση των πιστωτών, 
για τον µεν πρώτο αιτούντα 57.323,48 
ευρώ και για την δεύτερη 51.021,90 
ευρώ, τα οποία θα αποπληρωθούν σε 
µηνιαίες δόσεις των 400 ευρώ γα τρία 
χρόνια.

«Κούρεµα» χρέους
για δανειολήπτες, κατά 95%

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 

Ναι, ανήκω στην γενιά της κρίσης!!!
 Ένα από τα ελάχιστα θετικά στοιχεία 
της περιόδου της κρίσης που στην 
κυριολεξία αποδήµησε και σάρωσε 
το πολιτικό σύστηµα της χώρας και 
το συντάραξε συθέµελα,  είναι η ανά-
δειξη αφενός νέων πολιτικών και κοι-
νωνικών δυνάµεων κι αφετέρου νέ-
ων προσώπων που δεν φιλοδοξούν 
απλά να εµπλουτίσουν το ήδη υπάρ-
χον πολιτικό προσωπικό αλλά να τον 
ανανεώσουν ουσιαστικά και ριζικά.

 Στη ζοφερή κοινωνικοπολιτική συ-
γκυρία που διάγει ο τόπος,  ουσιαστικά 
µαίνεται ένας ακήρυχτος πόλεµος µετα-
ξύ του παλιού και του νέου.

 Από την µία η παλιά πολιτική «τά-
ξη»των γόνων και των φεουδαρχών 
της πολιτικής. Των επιγόνων δηλαδή 
σπουδαίων πολιτικών προσώπων του 
παρελθόντος που σαν τους ευγενείς 
του Μεσαίωνα φέρουν ως τίτλο το επίθετο τους. Είναι τα 
περίφηµα τζάκια του Κολωνακίου,  οι τύποι που έχουν 
λύσει απ την κούνια το βιοποριστικό τους πρόβληµα µην 
έχοντας κολλήσει ούτε ένσηµο,  µε ζωή κερασµένη από 
τον κρατικό κορβανά και µε ευτυχία επιδοτούµενη από 
ευρωπαϊκά κονδύλια και ΕΣΠΑ. Γκόλντεν µπόυς που συ-
νεχίζουν τις αλόγιστες σπατάλες και τις τροµερές ρεµού-
λες προβάλλοντας µε θράσος την ασυλία λόγω επωνυ-
µίας. Καλόπαιδα των Κολεγίων και των επώνυµων Πα-
νεπιστηµίων του εξωτερικού,  πλαισιωµένοι από αυλές-

παρέες τεχνοκρατών πολυπτυχιούχων 
αεριτζήδων µε βαριά βιογραφικά σκαν-
δάλων κι απάτης. Στην πραγµατικότητα 
αυτή η κλειστή κατά τα άλλα κάστα σε 
στενή σχέση µε την οικονοµική ολιγαρ-
χία,  ζει σε έναν εικονικό κόσµο ευµάρει-
ας κι επωνυµίας µακριά και πέρα από 
την καθηµερινή ζωή µε τα προβλήµατα 
και τις αγωνίες της.

 Από την άλλη µια νέα γενιά προσώ-
πων που πολιτικά γεννήθηκαν κι αν-
δρώθηκαν µέσα στο αποπνικτικό περι-
βάλλον της κρίσης.

 Σκληρά εργαζόµενοι κι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες που έδωσαν µάχες να 
κρατήσουν ζωντανή την επιχείρηση τους 
και να διασώσουν θέσεις εργασίας,  τίµι-
οι κι εργατικοί µε άµεση εµπειρική γνώ-
ση της πραγµατικότητας πάνω από στα-
τιστικές και νούµερα. Οικογενειάρχες οι 

περισσότεροι,  άνθρωποι της διπλανής πόρτας που εισή-
γαγαν ένα νέο όραµα στην πολιτική ζωή,  το κριτήριο της 
αλήθειας,  της ειλικρίνειας και της ευθύτητας χωρίς ανε-
δαφικές υποσχέσεις κι απατηλά ταξίµατα,  χωρίς κληρο-
νοµικές διαδοχές και «βαριά»ονόµατα.  Στην δεύτερη αυ-
τή κατηγορία,  σ’ αυτή  την γενιά της κρίσης στηρίζει ολό-
κληρη η ελληνική κοινωνία που παλεύει να σταθεί όρ-
θια κάθε ελπίδα της για το µέλλον.

 Σ’ αυτήν την γενιά προσωπικά ως νέος πολιτευτής 
έχω την τιµή και την χαρά να ανήκω.

Άρθρο του
Γιώργου ∆αµάσκου  
Πολιτευτή της Ένωσης Κεντρώων 
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Μας διοικούν εκείνοι που έχουµε επιλέξει… Μας 
διοικούν εκείνοι, που εµείς ορίσαµε ως εκπροσώ-
πους µας… Μας διοικούν εκείνοι, στους οποίους 
δώσαµε εξουσιοδότηση να βρίσκονται στα ∆ηµο-
τικά Συµβούλια αντί ηµών… 

Γιατί αυτό ακριβώς είναι η ψήφος µας, εξουσιοδό-
τηση… «Πιστεύω πως είσαι αυτός, που θα πεις στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο όσα θα ήθελα να πω κι εγώ και µε την ψήφο µου σε εξου-
σιοδοτώ να το κάνεις»… Μας διοικούν άτοµα που µετέχουν στην κοινωνία 
µας…

Αν δεν µας αρέσουν αυτοί που µας διοικούν, το σφάλµα είναι δικό µας!!!
Είτε γιατί επιλέγαµε λάθος, είτε γιατί δεχθήκαµε να µας ξεγελάσουν, είτε για-

τί ψηφίσαµε µε συµφέρον κάποιον φίλο, που θα µας βοηθήσει να κάνουµε κά-
τι, είτε γιατί αυτή την κοινωνία χτίσαµε βρε αδερφέ, δεν µπορέσαµε καλύτερα…

Για να έχουµε λόγο να κρίνουµε ποιοι µας διοικούν, θα πρέπει πρώτα να 
δούµε, εµείς τι λάθος κάναµε;… 

Αν είσαι κάτοικος Αχαρνών, αλλά δεν ψηφίζεις στις Αχαρνές, δεν έχεις λό-
γο να µιλάς, συγγνώµη αλλά έτσι είναι… Αν είσαι δηµότης Αχαρνών, αλλά απεί-
χες από το δικαίωµα ψήφου, και πάλι δεν έχεις λόγο να µιλάς, η αποχή από την 
κάλπη είναι ευθεία δήλωση: «Ας κάνουν ο,τι θέλουν, δε µε ενδιαφέρει».… 

Αν είσαι δηµότης Αχαρνών και τους ψήφισες, αναλογίσου το λάθος σου 
πρώτα, γιατί δικό σου είναι το λάθος… Είτε γιατί το έκανες από συµφέρον, είτε 
από άγνοια, είτε είσαι ίδιος µε του λόγου τους… 

Αν όντως θες να αλλάξει κάτι και έχεις αναλογιστεί τα λάθη σου, την επόµε-
νη φορά κάνε καλύτερη επιλογή, αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κάποιος, που µε 
την ψήφο σου, θες να σε εκπροσωπεί, τότε οργανώσου, βρες άτοµα µε ίδιες ιδέ-
ες και «δηµιουργήστε» αυτόν που θέλετε να σας εκπροσωπεί, αν τίποτα από 
αυτά δε σε καλύπτει, µάλλον είναι η σειρά σου να συµµετέχεις σε ψηφοδέλτιο. 

Αν είσαι έτοιµος να πεις «Όλοι τα ίδια χάλια είναι, δε θα πάω να ψηφίσω», 
σε πληροφορώ ότι είναι η χειρότερη µορφή αντίδρασης και είσαι περισσότερο 
υπεύθυνος από εκείνους που θεώρησαν «καλή επιλογή» όσους µας διοικούν.

Λόγια... σταράτα!!! Του  ∆ηµήτρη
Χατζηπέτρου 

Μας διοικούν οι επιλογές µας!Του Γιάννη Σωτηρόπουλου 

Με κεντρικό σύνθηµα «Μην πυροβολείτε το µέλ-
λον µας»  έγινε την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 
πορεία διαµαρτυρίας κατοίκων και φορέων, µε 

αφορµή τη συµπλήρωση ενός χρόνου από την τραγι-
κή απώλεια του Μάριου που συγκλόνισε όχι µόνο τις 
Αχαρνές, αλλά ολόκληρο το πανελλήνιο. 

Η πορεία ξεκίνησε από το γήπεδο του Αχαρναϊκού, 
έφτασε στην κεντρική πλατεία του Μενιδίου και κατέ-
ληξε έξω από το σχολείο του Μάριου, του παιδιού που 
έµελλε να γίνει σύµβολο κατά της εγκληµατικότητας 
στο Μενίδι. Στην κεφαλή της πορείας ήταν οι γονείς του 
άτυχου 11χρονου µαθητή. Φωνάζοντας διαρκώς συν-
θήµατα, µε στεντόρεια φωνή και κρατώντας σφιχτά στο 
χέρι τη σύζυγό του, ο πατέρας του Μάριου ξέσπασε για 
την αυξηµένη εγκληµατικότητα στο Μενίδι, έναν χρό-
νο µετά την τραγική απώλεια του γιου του από αδέσπο-
τη σφαίρα σε σχολική γιορτή. 

Η οργή του Θανάση Σουλούκου, πατέρα του Μά-
ριου ξεχείλισε, ζητώντας ακόµα και την παραίτηση του 
Νίκου Τόσκα, αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, αφού όπως καταγγέλλει  έναν χρόνο µετά, ού-
τε ο δολοφόνος του γιού του έχει συλληφθεί, ούτε η 
κατάσταση µε τα όπλα και τα ναρκωτικά έχει αλλάξει 
στο Μενίδι. Όπως δήλωσε στον συνδηµότη µας δηµο-
σιογράφο του STAR Γιάννη Σωτηρόπουλο: «∆εν έχει 
αλλάξει τίποτα. Σφαίρες µαζεύαµε και τότε, σφαίρες µα-
ζεύουµε και τώρα. Αν ήταν δικό τους παιδί θα τον είχαν 
βρει τον δολοφόνο. Εµείς είµαστε άγνωστοι. Έναν χρό-
νο τώρα, περιµένω µια επίσηµη απάντηση από την Πο-
λιτεία και δεν την έχω πάρει ποτέ. Γιατί δεν έχει συλλη-

φθεί ακόµα ο δολοφόνος του Μάριου;».  Με αυτό το 
παράπονο κοιµάται και ξυπνάει εδώ και έναν χρόνο ο 
πατέρας του Μάριου. 

«Καταπέλτης»  για την κατάσταση µε τα όπλα και τα 
ναρκωτικά στο Μενίδι ήταν στο κήρυγµά του ο Προϊ-
στάµενος Ι.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Αχαρνών, Αρχι-
µανδρίτης Θεολόγος, ο οποίος την περασµένη Κυρια-
κή τέλεσε το ετήσιο µνηµόσυνο του Μάριου. Αφού πε-
ριέγραψε µε τα πιο µελανά χρώµατα την κατάσταση µε 
την εγκληµατικότητα και την παραβατικότητα, κατακε-
ραύνωσε όσους τοπικούς παράγοντες θέλουν να κου-
κουλώσουν την υπόθεση του Μάριου, εξυπηρετώντας 
πολιτικές ή άλλου είδους σκοπιµότητες. Γιατί όπως εί-
πε χαρακτηριστικά: «Όποιος αναφέρεται στο Μάριο 
«ξεβρακώνει»  την ανικανότητα, την ανευθυνότητα και 
τη διαπλοκή, που υπάρχει σ’ αυτήν την πόλη!» Συγκι-
νητική ήταν η στιγµή µετά το µνηµόσυνο, όταν η οµά-
δα του Μάριου, από την Ακαδηµία του Ντανιέλ Μπατί-
στα, παρέδωσε στους γονείς το πρώτο µετάλλιο που 
πήραν κατακτώντας χθες το πρωτάθληµα στο Σόκερ 
Λίνκ, στην κατηγορία Τζούνιορ.

Ρεπορτάζ  από την  πορεία διαµαρτυρίας και  το ετήσιο µνηµόσυνο

«Μάριε, δεν σε ξεχνώ ποτέ...»

Απολαυστικές
και

ποιοτικές
γεύσεις!!
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Φωτογραφικό αφιέρωµα  από τις  δράσεις  της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών
Γιώργος  ∆ασκαλάκης , Πρόεδρος 
∆.Η.Φ.Α. : «Είµαι από τους ανθρώ-
πους, που πιστεύουν ότι το έργο και 
το καλό αποτέλεσµα, έρχονται µόνο 
µέσα από την καλή συνεργασία. Θε-
ωρώ ότι είναι ευλογία Θεού, να σου 
δίνεται η δυνατότητα να προσφέρεις 
στους συνανθρώπους σου καθηµε-
ρινά, αυτό που έχουν ανάγκη»

1 και 2: Από τις ιατρικές εξετάσεις σε όλα τα µέ-
λη των ΚΑΠΗ. 3: Καινούργιοι  Παιδικοί  Σταθµοί 
σε λειτουργία. 4: Από το τουρνουά 5χ5 Ποδο-
σφαίρου. 5: Φεστιβάλ λήξης µαζικού αθλητι-
σµού. 6: Από τη συµµετοχή των Παιδικών Σταθ-
µών στο 23ο Παιδικό Φεστιβάλ «Μάριος – ∆η-
µήτριος Σουλούκος». 7: Από τη δράση της ∆Η-
ΦΑ «Καλοκαίρι στην πόλη». 8: Κατασκευή 
γηπέδου τένις. 9: Από την γιορτή ηλικιωµένων. 
10: Εδώ το τελειωµένο γήπεδο τένις1

3

7

4

8

5

9

6

10

2
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ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ  ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΟΥ∆Α ΤΟΥ ΘΑ∆∆ΑΙΟΥ 

Φέροµεν εις γνώσιν των ευσεβών και φιλεόρτων χριστιανών, ότι στις  19  Ιουνίου  2017,  ηµέρα  ΤΡΙΤΗ,  πανηγυρίζει το 
παρεκκλήσιον του  Αγίου  Αποστόλου  Ιούδα του Θαδδαίου, που βρίσκεται  στο προαύλιο  χώρο,  του  Ενοριακού Ιε-
ρού  Ναού Αγ. ∆ηµητρίου – Αχαρνών, σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα.

∆ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ
Ώρα  19.00 µ.µ.:  Μέγας  Πανηγυρικός  Αρχιερατικός Εσπερινός,  µετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος,  χοροστα-
τούντος  του  Σεβασµιοτάτου µητροπολίτη  Ιλίου – Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρου.. 
Ώρα  20.30 µ.µ.:  Λιτάνευσις της  Ιεράς εικόνας του Αγίου Απόστολου Θαδδαίου

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ
Ώρα 07.00 π.µ.: Όρθρος και Πανυγυρική  Αρχιερατική  Θεία Λειτουργία, µετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος. 

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ 
Ώρα  18.00 µ.µ. : Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Παράκλησις  του Αγίου Απόστολου Ιούδα του Θαδδαίου

Εκ του Ι. Ναού  

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΙΛΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  Λ.  ∆ηµοκρατίας  109 - Αχαρνές Τηλ. 210 2462249
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Σε ένα φα-
ντασµαγο-
ρικό και 

ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό 
αθλητικό σόου µε-
τατράπηκε το Φε-
στιβάλ Μαζικού 
Αθλητισµού 2018, 
που διοργάνωσε η 
∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.) στο Κλειστό Γυµνα-
στήριο «Μπάµπης Χολίδης».  Το Φεστιβάλ Μαζικού Αθλητι-
σµού 2018 είναι µια Αθλητική Γιορτή, όπου µικροί και µεγά-
λοι αθλητές έσµιξαν και πρόσφεραν πλούσιο θέαµα, εκτελώ-
ντας άψογα και µε µεγάλο ενθουσιασµό τα προγράµµατά 
τους, υπό την καθοδήγηση των γυµναστών τους και καταχει-
ροκροτούµενοι από εκατοντάδες θεατές. Ο Πρόεδρος της ∆η-
µοτικής Φροντίδας Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.)  κ. Γιώργος ∆ασκαλά-
κης, στο σύντοµο χαιρετισµό του στην εκδήλωση,  ευχαρίστη-
σε τους γονείς των παιδιών που ενθαρρύνουν και υποστηρί-
ζουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν µε τον Αθλητισµό και 
παράλληλα εµπιστεύονται τις, υψηλών προδιαγραφών, υπη-
ρεσίες που προσφέρουν οι άνθρωποι της ∆ηµοτικής Φροντί-
δας Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.) µέσω του Προγράµµατος «Άθληση 
Για Όλους».

Την Κυριακή 3  
Ιουνίου 2018 
ολοκληρώθη-

κε η 4η Ανθοκοµική 
Αχαρνών, έχοντας κα-
ταγράψει και φέτος ιδι-
αίτερη επιτυχία και µε-
γάλη προσέλευση επι-
σκεπτών από τις 24 Μα-
ΐου έως 3 Ιουνίου 2018 στην πλατεία Αριστοτέλους στους 
Θρακοµακεδόνες. Στην 4η Ανθοκοµική Αχαρνών συµµετείχαν, εκ-
θέτες από τον χώρο της ανθοκαλλιέργειας και της ανθοπαραγωγής, 
της κατασκευής και εµπορίας ειδών κήπου αλλά και εθελοντές Πε-
ριβαλλοντικών Οργανώσεων και Πολιτιστικών Συλλόγων του ∆ή-
µου Αχαρνών. Παράλληλα στο θεατράκι στην πλατεία Αριστοτέλους 
στους Θρακοµακεδόνες αλλά και στους χώρους της έκθεση διοργα-
νώθηκαν πολιτιστικές και ενηµερωτικές εκδηλώσεις. 

Με µία σεµνή 
αλλά άκρως 
συγκινητική 

τελετή στο ∆ηµαρχι-
ακό Μέγαρο Αχαρ-
νών ένωσαν και επί-
σηµα τις ζωές τους 
δύο αγαπηµένα παι-
διά από την πόλη 
µας, ο γιος του ∆ηµάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού, Κων-
σταντίνος και η Ρόζα ∆έσποινα Νοταροπούλου. Παρουσία 
των οικογενειών, λίγων φίλων αλλά και συνεργατών του ∆η-
µάρχου οι δύο νέοι αποφάσισαν πως θέλουν να δώσουν όρ-
κους αγάπης και αφοσίωσης σε έναν πολιτικό γάµο που έκα-
νε ο ίδιος ο πατέρας του γαµπρού, σε ένα όµως ιδιαίτερα συ-
γκινησιακά φορτισµένο κλίµα µε  κουµπάρους - µάρτυρες Κα-
τερίνα Παπασταµατίου και Κλήµη Κολιό.

Με το κεντρικό σύνθηµα «Τάπα στη Βία και τον Ρατσισµό» ολοκληρώθηκε το τουρνουά 3on3 Street 
Ball στον ∆ήµο Αχαρνών, µε την παρουσία σπουδαίων αθλητών από το χώρο του Ελληνικού Μπά-
σκετ.  Στο τουρνουά 3on3 Street Ball στον ∆ήµο Αχαρνών, συµµετείχαν µαθητές ∆ηµοτικών, Γυµνα-
σίων και Λυκείων αλλά και Αθλητικών Σωµατείων του ∆ήµου Αχαρνών, καθώς και αθλητές µεγα-
λύτερων ηλικιών. Κατά το διήµερο 9 - 10 Ιουνίου 2018, οι αθλητές που έλαβαν µέρος στο τουρνουά 
3on3 Street Ball στον ∆ήµο Αχαρνών, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν αλλά και να «αντιµετωπί-
σουν» στη «ρακέτα», µεγάλα αστέρια της Εθνικής Οµάδας Μπάσκετ, στον ειδικά διαµορφωµένο χώ-
ρο µπροστά από το ∆ηµαρχείο Αχαρνών. Οι αγώνες ήταν συναρπαστικοί, χαρίζοντας στους συµµε-
τέχοντες αθλητές µοναδικές εµπειρίες. Μια από τις σπουδαιότερες στιγµές του τουρνουά, ήταν οι 
συµβουλές, συµπεριφοράς και διαγωγής, στο Σχολείο, στον Αθλητισµό και γενικότερα στη Ζωή, 
από τον παίχτη σύµβολο της Εθνικής Οµάδας Μπάσκετ, τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Με µεγάλη επιτυχία και αθρόα προσέλευση πολιτών  ολοκληρώθηκε η Ηµερίδα 
και οι δωρεάν εξετάσεις σκελετικής υγείας στον ∆ήµο Αχαρνών, που πραγµατοποι-

ήθηκαν 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 συνεργασία µε τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας  «Πεταλούδα», 
συµµετείχαν και εξετάστηκαν πάνω από 80 πολίτες σε προγραµµατισµένα ραντεβού. 

• 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.



Τρίωρη ξενάγηση από αρχαιολόγους στα σηµαντικότερα µνη-
µεία των Αχαρνών, όπως το Μυνηναϊκό θολωτό τάφο, τον Τύµ-
βο του Σοφοκλή και την Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών από-
λαυσαν την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο της εκδή-

λωσης «Πράσινες Πολιτιστικές ∆ιαδροµές» της Εφορείας Αρχαιοτήτων  
∆υτικής Αττικής, σε συνεργασία µε το «Επισκήνιον - Κίνηση Πολιτών για 
την Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών». «Άλλη µία εκδήλωση 
που µας γέµισε χαρά και ηθική ικανοποίηση ακούγοντας τα θετικά και 
όλο ενθουσιασµό σχόλια, δίνοντάς µας παράλληλα τη δύναµη για να 
συνεχίσουµε το δηµιουργικό µας έργο για την προβολή του πολιτιστι-
κού πλούτου της περιοχής µας!», δήλωσε υπερήφανη η αρχαιολόγος 
Ειρήνη Αναγνωστοπούλου. Περίπατος µε ξενάγηση έγινε επίσης στο 
Αρχαίο Φρούριο της Φυλής, στο Αρχαίο Φρούριο των Αιγοσθένων και 
στα µνηµεία της Μεγαρίδος. Αλλά και την Κυριακή 10 Ιουνίου διοργα-
νώθηκε ηµερίδα για εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής, το Κέντρο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας και τις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκ-
παίδευσης Β΄ Αθήνας και Πειραιά, µέσω των Υπευθύνων Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεµάτων. Η δράση στόχευε στη 
γνωριµία των εκπαιδευτικών µε τα σηµαντικότερα µνηµεία της Μεγα-
ρίδας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση σε θέµατα προστασίας και 
ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος.
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Νέα ∆ιοίκηση  στην Λ.Φ.Μ. ΑΧΑΡΝΗΣ
Νέα ∆ιοίκηση ανέδειξαν οι εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν  το Σάβ-
βατο 9 Ιουνίου 2018 στην οµάδα καλαθοσφαίρισης Λέσχη Φιλάθλων 
Μενιδίου (Λ.Φ.Μ.) «ΑΧΑΡΝΗΣ». Την Τρίτη 12 Ιουνίου συστάθηκε σε 
σώµα το 9µελές νέο ∆. Σ. ως ακολούθως: Πρόεδρος: Κλήµης Κολιός, 
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Ράδης, Γεν. Γραµµατέας: Θωµαϊς Λάλα, Ειδ. 
Γραµµατέας: Ανδρέας Παγώνης, Ταµίας: Αργυρώ Λάµπρου, Πρόε-
δρος Οικονοµικής Επιτροπής: Γιώργος ∆έδες, Γενικός Αρχηγός: Νικό-
λαος Μαρίνης ΜΕΛΗ: ∆ηµήτριος Πάσχος– Υπεύθυνος Ακαδηµιών
Κατερίνα Παπασταµατίου – Υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων

Εξ. Πολ. Σύλλογος Οικ. Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Μετά  τις αρχαιρεσίες που πραγµατοποιήθηκαν στις  3 Ιουνίου 2018 η 
σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εξωραϊστικού - Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων ∆ήµου Αχαρνών έχει 
ως εξής:  Πρόεδρος:  Βασίλης Γκιούσµας, Αντιπρόεδρος: Αναστάσι-
ος Μποτώνης, Γεν. Γραµ.:   Μελέτης Ζαχαράκης, Ταµίας:  ∆ηµήτρης 
Καζιλιέρης, Μέλη:  Μάνος Βησσαρίων, Ιωάννης Μπεκρής,  Ροϊδης 
Στέφανος

Με ιδιαίτερη ευλάβεια και µεγαλοπρέπεια τελέστηκαν σήµερα τα εγκαίνια 
του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.  Τα  εγκαίνια τέλεσε ο Μητροπολίτης 
Ιλίου κ. Αθηναγόρας, τον οποίο πλαισίωναν ο Πρωτοσύγκελος της Μητρο-

πόλεως αρχιµανδρίτης Γαβριήλ Ασπρολούπος και πλήθος ιερέων. Πραγµατοποι-
ήθηκε η καθιερωµένη λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων τρεις φορές πέριξ του Ναού, 
µε τη µαζική συµµετοχή των πιστών και εν συνεχεία το τελετουργικό έλαβε χώρα 
στην Αγία Τράπεζα. Εκεί τοποθετήθηκαν τα Άγια λείψανα, ενώ ακολούθησε το κέ-
ρωµα, το πλύσιµο της επιφάνειας της Τράπεζας και τέλος το µύρωµα και η επίστρω-
ση µε το κατασάρκιο. Στους πιστούς µετά το πέρας της ακολουθίας µοιράστηκε ως 
ευλογία µία εικόνα του Αγίου Γεωργίου ως ενθύµιο από τα εγκαίνια.

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «ΚΙΟΥΣΗ»
Στο τέλος Μαΐου, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Κέ-
ντρου γλωσσών «ΚΙΟΥΣΗ» για το τέλος της Σχολικής χρονιάς. 
Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρόοδο 
των παιδιών τους µέσα από Αγγλόφωνα θεατρικά δρώµενα και 
τραγούδια. Ακολούθησε ICE Cgeacy Party. Και του χρόνου . Κα-
λό Καλοκαίρι.
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40 / ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   01 Ιουλίου 2018 και ώρα 9.30 
π.µ., 40 / ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του 

πολυαγαπηµένου µας  Υιού και  Αδελφού 

ΙΩΑΝΝΗ    ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ :  Σπύρος και Ειρήνη Σταύρου

Ο Α∆ΕΛΦΟΣ : Στέλιος 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια 
στο κυλικείο  του  Ιερού Ναού 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθη-
καν στο βαρύ πένθος µας, για την απώλεια του  πολυαγαπηµένου 

µας Υιού, Αδελφού,  Ανηψιού και Εξαδέλφου

ΠΑΝΤΕΛΗ    ∆ΑΜΙΑΝΟΥ
Σ.Σ επίσης ευχαριστούµε όλους όσοι,

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

Η  οικογένεια  του

Τελούµε  την  Κυριακή  01 Ιουλίου 2018 και ώρα 09:30 π.µ. στον Ιερό Ναό 
Αγίου Βλασίου (Αχαρναί),  40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  υπέρ αναπαύσεως της 

ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Υιού, Αδελφού,  Ανηψιού και Εξαδέλφου

ΠΑΝΤΕΛΗ    ∆ΑΜΙΑΝΟΥ
Η ΜΗΤΕΡΑ : Κων/να (το γένος Βούλγαρη)

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αιµιλία,   Μιχάλης, ∆ηµήτρης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΣΤΛΛΟΥΝ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ» 

13674

http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Το γραφείο µας αναλαµβάνει µε
Σεβασµό, Συνέπεια, Αξιοπρέπεια
και Οικονοµία Πένθιµες Τελετές:

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς,
Μνηµόσυνα, Ανθοστολισµούς, 

Στεφάνια»

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της  ΣΟ-
ΦΙΑΣ το γένος ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ 
που γεννήθηκε στην ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΙΩΑΝΝΙ-
∆ΟΥ  ΖΩΗ   του  ΙΩΑΝΝΗ  και 
της  ΒΙΚΤΩΡΙΑ    το γένος ΟΒΝΤΙ 
που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑ-
ΝΙΑ 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  
ΓΕΩΡΓΙΑΣ το γένος ΤΣΟΛΑΚΙ-
∆Η  που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
- ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚΟΝΤΟΓΕΩΡ-
ΓΗ  ΟΥΡΑΝΙΑ – ΜΑΡΙΝΑ του 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ και της ΕΥΦΡΟΣΥ-
ΝΗΣ το γένος  ΚΟΖΑΝΙΤΗ που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ πρόκειται να έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ του  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ    και 
της  ΣΙΜΕΛΑΣ το γένος  ΚΑΛΑΪΤ-
ΣΙ∆ΟΥ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚΑΡΑΣΑΒ-
ΒΙ∆Η  ΕΛΕΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
και της  ΣΙΜΕΛΑΣ το γένος  ΣΤΕ-
ΦΑΝΙ∆Η που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να έλ-
θουν σε γάµο που θα γίνει στην 
Ι.µ. Παναγίας Κανάλα στα ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ    
του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   και της  ΑΝ-
ΝΑΣ   το γένος ΜΑΡΚΟΥ που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-
τοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η  ΓΕΩΡΓΙΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΖΕ-
ΠΗ του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και 
της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ   το γένος  ΣΤΕΡ-
ΓΙΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο 
ΖΕΦΥΡΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να 
έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στην ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ  - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ και της 
∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ το γένος ΑΘΑΝΑΣΙΑ-
∆Η που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΜΑΛΑΚΑ-
ΣΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του  ΣΤΕΡΓΙ-
ΟΥ και της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ το γένος  
ΚΟΣΜΙ∆Η που γεννήθηκε στο  
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται 
να έλθουν σε γάµο που θα γίνει 
στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΩΝΕΣ - 
ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΟΥΛΑΝΤΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ 
το γένος ΣΩΤΗΡΧΟΥ που γεν-
νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ του  ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της 
ΙΩΑΝΝΑΣ το γένος ΤΟΛΗ που 
γεννήθηκε στα  ΙΩΑΝΝΙΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ πρόκειται να έλθουν σε 
γάµο που θα γίνει στον Ι.Ν. Πα-
ναγίας Ευαγγελίστριας στην 
ΤΗΝΟ - ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Θερµά συγχαρητήρια στον ανιψιό µας, Πέτρο Νικ. Βαλέτα για τον 

µόνιµο  διορισµό του, στην Έδρα των µαθηµατικών σε Πανεπιστήµιο 
στο ΜΙΖΟΥΡΙ της ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Σου ευχόµαστε. Υγεία, οικογενειακή 

ευτυχία και καλή σταδιοδροµία.

Μάκης και Ελφυ Ντασιακλής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο  Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΠΛΑΤΩΝΑ» ,  ευχαριστεί θερµά τους υπεύθυ-
νους  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Αχαρνών και συγκεκριµέ-
να :  την Σµαρώ Καρακάση, τον Σπύρο Παππού και Θανάση Ευταξία  και του 

υπαλλήλους,  για τις παρεµβάσεις τους  στην Περιοχή µας. 

 Ο Πρόεδρος 
∆ηµήτριος Καρανίκας
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        17/6/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΓΚΙΚΑ ΣΟ-
ΦΙΑ  ∆ιαγόρα 30. ΤΗΛ. 210/2448558 

18/6/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ  Κύπρου 76. ΤΗΛ. 
210/2469800 

19/6/2018  ΤΡΙΤΗ l ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ   
∆εκελείας 70. ΤΗΛ. 210/2445844 

20/6/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΦΑΙΗ  Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 154. 
ΤΗΛ. 210/2434055

21/6/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83. ΤΗΛ.210/2468376

22/6/2018  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΡΑΠΤΗ 
ΜΑΤΙΝΑ  Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 

210/2462102

23/6/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗ-
ΜΙΝΑ  Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες.  ΤΗΛ. 
210/2430183

24/6/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑ-
ΡΙΑ  Ελ. Βενιζελου 78. ΤΗΛ. 
210/2440400-800

25/6/2018  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΑ   Ελ. Βενι ζέλου 5.9 ΤΗΛ. 
210/2448143

26/6/2018  ΤΡΙΤΗ l ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ  Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 272. 
ΤΗΛ. 210/2310318

27/6/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ 

∆ΟΜΝΙΚΗ  Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 
210/2462255

28/6/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΧΡΟΝΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ  Κ.  (κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.
Μύλος. Τ. 210/2316673

29/6/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l  ΛΥΒΙΖΟΥ 
ΜΑΡΙΑ  Λεωφ. Καραµανλή 38-40 ΤΗΛ. 
210/2446460

30/6/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
∆ΙΟΝΥΣΗΣ  Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 
210/2477442

1/7/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ  l ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ   Πάρνηθος 118. ΤΗΛ. 
210/2403004

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 17/06/2018 ΕΩΣ 01/07/2018 ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ  µονοκατοικία 110 τ.µ. 
σε οικόπεδο 270 τ.µ. στο κέντρο του Μενιδίου, µε 
καλοριφέρ, ηλιακό, Μπόϊλερ και συντελεστή δόµη-
σης 1,2. Τιµή ενοικίασης 450 ευρώ και τιµή πώλη-
σης 140.000 ευρώ συζητήσιµη. Τηλ. 210 2464898. 
4∆199.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Με-
νίδι 60 τ.µ. . Τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 6970 505149. 
4∆199.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε  µεταπτυχιακό, παραδίδει µα-
θήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λο-
γικές. Τηλ. 6942 864739. 5∆200
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε  φροντιστηριακή πείρα, παρα-
δίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού - Γυµνασίου 
– Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 
5∆200
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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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