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«Λαµπερά Χριστούγεννα» 
στις Αχαρνές

Το πρόγραμμα των 
Χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων «Λα-
μπερά Χριστούγεννα» 
ανακοίνωσε ο Δήμος 
Αχαρνών. 

Το πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει θεατρικές 
παραστάσεις, συναυ-
λίες και δρώμενα, που 

ξεκινούν λόγω της κακοκαιρίας από το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 
2016 και ολοκληρώνονται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, την 
Παρασκευή στις 30 Δεκεμβρίου 2016. 

Το πρόγραμμα έχει επιμεληθεί η Δημοτική Κοινωφελής Επι-
χείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) και οι εκδηλώσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν στην κεντρική πλατεία Αχαρνών και την αίθουσα 
εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών. 

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός: «οι 
εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αχαρνών για τις ημέρες των 
Χριστουγέννων, προσφέρουν στα παιδιά στιγμές, χαράς, διασκέ-
δασης και δημιουργικής απασχόλησης. 

Το πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων «Λαμπερά 
Χριστούγεννα» των Χριστουγέννων στους δρόμους και τις πλα-
τείες τους.            

Σελ. 21 Τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρο της 
Νέας Δημοκρατίας, για τη αναγκαιότητα της διευθέτησης και 
οριοθέτησης των ρεμάτων ενημέρωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών 

κ. Γιάννης Κασσαβός, με την ευκαιρία της επίσκεψης που πραγματο-
ποίησε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, την περασμένη εβδομάδα στην 
περιοχή του Κηφισού και ενημερώθηκε από τους Δημάρχους των 
όμορων δήμων, Μεταμόρφωσης και Αχαρνών, κ. Μιλτιάδη Καρπέτα 
και κ. Γιάννη Κασσαβό αντίστοιχα.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, η διευ-
θέτηση και οριοθέτηση των ρεμάτων που διέρχονται από τον Δήμο 
Αχαρνών και όμορους δήμους, είναι απαραίτητη και πρέπει να ολο-
κληρωθεί άμεσα, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα έργα 
αντιπλημμυρικής θωράκισης εντός του οικιστικού ιστού των πόλε-
ων, δηλαδή τους αγωγούς όμβριων υδάτων και τις δεξαμενές ανά-
σχεσης. 

Πέραν αυτών η οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων θα επι-
τρέψει και την οικιστική ανάπλαση και τον εξωραϊσμό των περιοχών 
που βρίσκονται κοντά στις όχθες των ρεμάτων (οριοθέτηση δρό-
μων, πεζοδρομήσεις κλπ). 

Ό Δήμαρχος Αχαρνών, ανάφερε ότι τα αντιπλημμυρικά έργα πρέ-

πει είναι άμεσης προτεραιότητας καθώς σε κάθε νεροποντή κιν-
δυνεύουν ανθρώπινες ζωές, αλλά και οι περιουσίες των κατοίκων 
στον Δήμο Αχαρνών 

Νωρίτερα ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον Δή-
μαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και τον Δήμαρχο Μεταμόρφω-
σης κ. Μιλτιάδη Καρπέτα, επισκέφτηκε το εργοστάσιο Metaloumin 
που εδρεύει στον Δήμο Αχαρνών, όπου είχε την ευκαιρία να ενη-
μερωθεί για τα προβλήματα του κατασκευαστικού κλάδου κατά την 
περίοδο της κρίσης. 

Μετά την επίσκεψη στην περιοχή του Κηφισού ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός έλαβε μέρος στη συζήτηση για τα 
Αντιπλημμυρικά έργα και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης 
παρουσία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριά-
κου Μητσοτάκη, του Δημάρχου Μεταμόρφωσης κ. Μιλτιάδη Καρ-
πέτα.

Ο κ. Κασσαβός ανάφερε πως η Πολιτεία οφείλει να ενισχύσει τους 
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να αντιμετωπιστεί η έλ-
λειψη έργων υποδομών, καθώς και να ενισχυθεί η τοπική επιχειρη-
ματικότητα.

Ο ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
 Για την αναγκαιότητα της διευθέτησης των ρεµάτων 

Η ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Στη νέα συνάντηση του Δήµαρχου Αχαρνών 
µε τον αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης

Σελ. 7
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• Πέρα από αυτά που βλέπουµε, που ακούµε, που µαθαίνουµε, πιο σω-
στό είναι να ψάχνουµε τις αιτίες που γενούν όλα αυτά τα δρώµενα. 
Έτσι ώστε να λαµβάνουµε τις άµυνες  µας. Διότι, ότι λάµπει δεν είναι 
χρυσός και πίσω από µια δυστυχία υπάρχει πάντα ένα αίτιο. Κάλλιο το 
προλαµβάνειν, παρά το θεραπεύειν. Η πολιτική που ακολουθούν οι κυ-
βερνήτες µας από το 2010 µέχρι σήµερα µας οδηγεί στην υποδούλωση. 
Πρέπει να το καταλάβουν ότι είναι λάθος. 
• Οι θρησκείες γεννήθηκαν με βάση την πίστη και όχι την γνώση.  Και βέ-
βαια διαμορφώθηκαν κατά το δοκούν και το συμφέρον των ιερέων. Είναι 
μια επιτυχημένη μορφή κυριαρχίας βασισμένη στον φόβο της άγνοιας. 
• Το συλλογικό συµφέρον είναι και ατοµικό συµφέρον.  Το αντίθετο 
συµβαίνει µε το ατοµικό συµφέρον, δηλαδή εγώ να περνάω καλά και 
εσείς κόφτε τον λαιµό σας.  Απλά γιατί ο πεινασµένος θα γίνει από 
ανάγκη, κλέφτης, κακοποιός, δολοφόνος για να επιβιώσει και να εκ-
δικηθεί. Κάποιες πραγµατικότητες δεν χρειάζονται διδαχή, είναι αυτο-
νόητες. Ουδένα προ του τέλους µακάριζε, έλεγαν οι παππούδες µας Η 
γνώση είναι αρετή.
• Σεβόμαστε την θρησκευτική πίστη του συνανθρώπου μας και τους τό-
πους λατρείας της θρησκείας του. Αυτό δεν σημαίνει ότι την αποδεχό-
μαστε. Εκτός εάν μας μισθοδοτεί το δημόσιο χρήμα και υποκρινόμαστε 
ότι είμαστε ομόθρησκοι. Αλλιώς πως θα φορούσαμε χρυσές καδένες και 
χρυσούς σταυρούς στο στήθος μας. Η ψηφοθηρία για την εξουσία, υπο-
τάσσεται στην θρησκευτική υποκρισία. 
• Προτιµώ το πάντα να αριστεύεις, από το να είµαι βιοµάζα αναλώσιµη. 
Όσοι προσπαθούν να µας κάνουν έτσι, µαταιοπονούν, γιατί η γνώση εί-
ναι δύναµη, και ποιος άνθρωπος δεν θέλει να είναι δυνατός. Η ισοπέδω-
ση προς τα κάτω, είναι ελεεινή µορφή κυριαρχίας, ή αλλιώς φασισµός.
• Η ζωή μας ποτέ δεν πηγαίνει πίσω. Όταν ήμουν  οκτώ χρονών στο δη-
μοτικό σχολείο, συμπαθούσα ένα κορίτσι, συμμαθήτρια μου. Όταν κάνα-
με ομάδες για να παίξουμε την πρώτη που  έπαιρνα ήταν αυτό το κορίτσι. 

Το ίδιο ήθελε κι αυτή. Τα χρόνια πέρασαν, ο καθένας μας ακολούθησε 
το δρόμο του. Κάναμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας τα εγγόνια μας. 
Πενήντα χρόνια μετά, όταν συναντιόμαστε, αισθανόμαστε το ίδιο ερω-
τευμένοι, το ίδιο συμπαθείς. Η πρώτη αγάπη, η πρώτη έλξη, το πρώτο 
ερωτικό σκίρτημα, δεν λησμονιέται.
• Οι γυναίκες εκµεταλλεύονται την βιολογική τους οµορφιά για να 
παράγουν χρήµατα και ανέσεις. Οι άνδρες παλεύουν το ίδιο µε την 
πνευµατική τους δύναµη. Η αρρενωπή δύναµη βιολογικά κρατάει λίγα 
χρόνια. Η πνευµατική δύναµη του άνδρα κρατάει αιώνες. Το µεν πνεύ-
µα πρόθυµον η δε σάρκα αδύναµη.
• Να γίνεις επαναστάτης για να γυρίσεις μια τυραννία σε δημοκρατία 
όλοι το καταλαβαίνουμε. Να γυρίσεις μια τυραννία σε δικτατορία 50 χρό-
νια με διώξεις και εξορίες και μισαλλοδοξία, ακόμη και θανάτους, με ιδι-
οποίηση των λαϊκών αγώνων και για προσωπικό σου πλουτισμό, δεν είναι 
επανάσταση, αλλά φασισμός. 
• Όταν το καράβι βυθίζεται, τα ποντίκια πέφτουν στην θάλασσα. Σαν 
ναυτικός, από πείρα σας λέω, ότι όλα αυτά τα ποντίκια πνίγονται. Νοµί-
ζουν ότι θα σωθούν, αλλά  η πραγµατικότητα είναι στυγνή. Γιατί κακά 
τα ψέµατα. Άλλο ναύτης και άλλο καντηλανάφτης.
• Όσο άδειος είναι  ένας ντενεκές, τόσο περισσότερο θόρυβο κάνει όταν τον 
σέρνεις. Τέτοιοι ντενεκέδες, υπάρχουν σήμερα αρκετοί στη βουλή μας και μά-
λιστα στο κυβερνόν κόμμα. Ανιστόρητοι και άεργοι μην γνωρίζοντας  πόσο ρη-
χοί είναι. Δυστυχώς ο κομματικός σωλήνας εκφυλίζει την βιολογική ευφυΐα.
• Οι κεντροδεξιόφρονοι πολίτες, επειδή οι ηγέτες τους, από το 2010 
και µέχρι σήµερα, καλλιέργησαν την ρητορεία ότι εµείς είµαστε Ευρω-
παϊστές, δεν τολµούν να πουν, αν και το καταλαβαίνουν, ότι η µόνη 
διέξοδος  από το λάκκο που µας έχουν ρίξει οι δανειστές, είναι η επι-
στροφή στο εθνικό µας νόµισµα, µε αυστηρότατους περιορισµούς στην 
εξαγωγή συναλλάγµατος από τη χώρα. Η όποια µετά τον Τσίπρα κυβέρ-
νηση, διαχειριστεί τα µνηµόνια, είναι από χέρι αποτυχηµένη. Η αλοιφή 
για την προσωρινή ανακούφιση του πόνου, δεν θεραπεύει την αιτία 
που γεννάει τον πόνο.
•  Η πατρίδα μας είναι ευλογημένη  χώρα. Τι δεν έχουμε; Ήλιο, Θάλασ-
σα, ακρογιάλια, φρούτα, λαχανικά, αρνιά, κοτόπουλα, μοσχάρια , μαλά-
κες! Από όλα έχουμε. Τι μας φταίει και ζούμε στην μιζέρια.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Του συνεργάτη μας: SPARK 

Μικρές Ειδήσεις Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ακούω – Βλέπω - Σχολιάζω 

• Την έγκριση της ευρείας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας έλαβε 
την Πέµπτη  15 Δεκεµβρίου, η κυβερνητική ρύθµιση για την καταβο-
λή του εφάπαξ επιδόµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους.
Υπέρ της τροπολογίας, που είχε κατατεθεί από τους υπουργούς 
Εργασίας και Οικονοµικών, και τέθηκε σε ονοµαστική ψηφοφορία 
από το κυβερνών κόµµα, τάχθηκαν 196 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των 
ΑΝΕΛ, της ΧΑ, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και του ΚΚΕ. «Πα-
ρών» ψήφισαν 61 βουλευτές της ΝΔ.
Απείχε από την ψηφοφορία το Ποτάµι, ενώ η Ένωση Κεντρώων 
αποχώρησε. Ψήφισαν συνολικά βουλευτές 257 βουλευτές.

• «Λαμπερά Χριστούγεννα» στον Δήμο Αχαρνών το Σάββατο 17 Δε-
κεμβρίου 2016
18:15 Θεατρική Παράσταση από την oμάδα ΤΟΠΙ, «Παίζοντας με τους 
Μύθους».
Βραβευμένη Παιδική Παράσταση, που φέρνει τα παιδιά σε επαφή με 
την μυθολογία.
(Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου Αχαρνών –Ελεύθερη είσοδος)

• Το Δ.Σ. του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων προσκαλεί 
όλους τους τοπικούς φορείς την Κυριακή 18 Δεκεµβρίου 2016 και 
ώρα 19:00,   στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για ανταλλαγή ευ-
χών και αναµνηστικών

• Διεθνές Τουρνουά Τζούντο πραγματοποιείται την Κυριακή 18 Δεκεμ-
βρίου από τον Α.Σ. ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ, στο κλειστό Γυμναστήριο Αχαρνών 
«Μπάμπης Χολίδης», σε συνεργασία με τον Δήμο Αχαρνών με την Ελ-
ληνική Ομοσπονδία Τζούντο, για τις κατηγορίες mini Juniors,Juniors 
B,Junior A,Παίδων-Κορασίδων Α-Β και Έφηβοι νεανίδες.

• Ενισχύω την Ι.Λ.Ε.Α., ενισχύω τον πολιτισµό!!! Η Ι.Λ.Ε.Α. σας εύχε-
ται καλές γιορτές! Από σήµερα µπορείτε να προµηθευτείτε από τα 
γραφεία µας το ηµερολόγιο του 2017. Όπως και πέρυσι έτσι και φέ-
τος το ηµερολόγιο περιλαµβάνει 13 αρχειακές, ανέκδοτες και τεκ-
µηριωµένες φωτογραφίες, που αναφέρονται στην ιστορία και στην 
λαογραφία της πόλης των Αχαρνών. 

• Την Τετάρτη 7-12-2016 , ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Καζανάς και τα 
μέλη του Δ.Σ. του παραρτήματος κ. Φρόσω Γιαννουσάκη και κ.Ελένη 
Καμπόλη επισκέφθηκαν το Δήμαρχο Φυλής κ. Χρήστο Παππού προ-
κειμένου να χαράξουν την πορεία μίας εποικοδομητικής συνεργασίας 
μεταξύ του Δήμου Φυλής και του παραρτήματος ΑΧΑΡΝΩΝ και ΦΥΛΗΣ 
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

• Ο Δήµαρχος Φυλής κος Χρήστος Παππούς επισφραγίζοντας τη θέ-

λησή του να συνδράµει το έργο της,εγγράφηκε ως το πρώτο µέλος 
από το Δήµο Φυλής στον κατάλογο των µελών της Ε.Α.Ε Αχαρνών 
και Φυλής.

• Συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού με τον άν-
θρωπο που έχει τιμήσει τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ και 
πολύ καλό του φίλο, κ. Γιάννη Καλαμπόκη. Ο Γιάννης Καλαμπόκης 
έχει εκδηλώσει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για θέματα μαζικού 
Αθλητισμού στον Δήμο Αχαρνών. 

• Ο δηµοσιογράφος Γιάννης Σωτηρόπουλος, έγραψε για την επι-
τυχία του µαθητή Γιάννη Ξανθόπουλου : «Ένα νέο µουσικό αστέρι 
από τις Αχαρνές. Τις Αχαρνές της δηµιουργίας, της διάκρισης, του 
ελπιδοφόρου µέλλοντος αυτής της ιστορικής πόλης. Και αυτό το 
απέδειξε περίτρανα χθες το βράδυ ένας 16χρονος µαθητής, ο Γιάν-
νης Ξανθόπουλος. Ο νεαρός µαθητής από το 7ο Λύκειο Αχαρνών, ο 
οποίος µε την εκπληκτική του ερµηνεία στο τραγούδι του Αντώνη 
Ρέµου «Η νύχτα δύο κοµµάτια» έσπασε τα κοντέρ της ψηφοφορί-
ας, καθώς έλαβε 98% των ψήφων. Μάλιστα το συγκεκριµένο πο-
σοστό είναι το µεγαλύτερο που έχει καταγραφεί παγκοσµίως στο 
Rising Star».

• Στη γιορτή για την 25η επέτειο Ανεξαρτησίας του Καζακστάν παρέ-
στη ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνοδευόμενος από 
Αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Αχαρνών. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 
όπου ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνομίλησε αρκετή 
ώρα με τον πρέσβη της Δημοκρατίας του Καζακστάν στη χώρα μας κ. 
Alexey Volkov και του ευχήθηκε να συνεχιστεί η ανάπτυξη και η πρό-
οδος στη Δημοκρατία του Καζακστάν.

• Εµβολιασµός µαθητών στο σχολείο του οικισµού Καποτά από την 
Περιφέρεια Αττικής
Σε καθολικό έλεγχο εµβολιαστικής κάλυψης και εµβολιασµό κατά 
περίπτωση, σύµφωνα µε τις ανάγκες των µαθητών του 28ου Δη-
µοτικού Σχολείου του οικισµού Καποτά στον Δήµο Αχαρνών, προ-
χώρησε η Περιφέρεια Αττικής, την Τετάρτη 30 Νοεµβρίου και την 
Παρασκευή 2 Δεκεµβρίου.

• Στην Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδία Συνδικάτων Μετα-
φορών Ελλάδας , εξελέγη Γεν. Γραμματέας ο συμπολίτης μας υπάλ-
ληλος του Ο, ΣΥ Διομήδης Καρακωνσταντής. Του ευχόμνμαστε καλή 
επιτυχία.

• Στις 10 Δεκεµβρίου Σάββατο απόγευµα ο Σύλλογος Γονέων του 

7ου Δηµοτικού Σχολείου, τίµησε την Ολυµπιονίκη τη Βούλα την Πα-
παχρήστου, µαθήτρια του τέως Διευθυντή Χάρη Ζάχου. 

• Το απόγευμα της Τρίτης και 13 Δεκεμβρίου 2016, καλεσμένη της 
Περράκη Αθηνάς και του Αγγελου Παγώνα στο focus web radio στην 
εκπομπή στα «Άδυτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» συζήτηση για το 
νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής μαζί 
με Γιάννης Βασιλείου, Χάρης Δαμάσκος. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εκ-
πομπή, που αξίζει να δείτε στο Διαδίκτυο. 

• Κρούσµατα εκµετάλλευσης του ονόµατος το Χαµόγελο του Παι-
διού σε όλη την Ελλάδα καταγγέλλει ο οργανισµός σε ανακοίνωσή 
του, τα οποία εντείνονται όσο πλησιάζουν οι γιορτές. Σκοπός των 
επιτήδειων, σύµφωνα µε το «Χαµόγελο» είναι να αποσπάσουν χρη-
µατικά ποσά, αλλά και υλικά αγαθά από ευαισθητοποιηµένους και 
ανυποψίαστους πολίτες, µε τη δικαιολογία ότι θα δοθούν για την 
ενίσχυση του έργου του οργανισµού

• Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η 41η Εθε-
λοντική Αιμοδοσία του Δήμου Αχαρνών με τη συμμετοχή υπαλλήλων 
του δήμου και πολιτών, οι οποίοι προσήλθαν στην αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου για το τακτικό “ραντεβού” εθελοντισμού και προσφοράς. 
Η Εθελοντική Αιμοδοσία στον Δήμο Αχαρνών πραγματοποιήθηκε από 
τους γιατρούς και νοσηλευτές του τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσο-
κομείου Αμαλία Φλέμινγκ.

• Επιστολή στη ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ µε την οποία ξεκαθαρίζει τη θέση του 
σχετικά µε την απόρριψη της αίτησής του να µην τεθεί σε τετράµη-
νη αργία απέστειλε ο πρώην δήµαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος. 
Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο ίδιος αποφάσισε τη διενέργεια ΕΔΕ 
για θέµατα λειτουργίας των Κοιµητηρίων και έστειλε το πόρισµα 
στους Επιθεωρητές Δηµόσιας Διοίκησης. «Η Αποκεντρωµένη επέβα-
λε αργία σε µένα προσωπικά και σε δηµοτικούς συµβούλους πλειο-
ψηφίας και µειοψηφίας για µια πολιτική απόφαση».Για περισσότερα 
στο Σάιτ της Δυτικής Όχθης

• Σε τρίμηνη αργία για «σοβαρή παράβαση καθήκοντος» έθεσε τον 
πρώην δήμαρχο Μάνδρας–Ειδυλλίας Γιώργο Δρίκο με AΠΟΦΑΣΗ 
της η γενική γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Καλ-
λιόπη Καρδαμίτση. Σύμφωνα με την απόφαση που αποκαλύπτει η 
aftodioikisi.gr, ο κ. Δρίκος το 2011 προχώρησε σε πρόσληψη συμβα-
σιούχων χωρίς να ορίσει εξεταστική Επιτροπή με αποτέλεσμα, όπως 
αναφέρει σε σχετική έκθεσή του το ΑΣΕΠ «να γίνει άτακτη παραλαβή 
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, να μη γίνει σωστή αξιολόγη-
ση των υποψηφίων και να προσληφθούν άτομα που δεν πληρούσαν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Ν2190/94».

• Διδακτικές Ευχές : Η Ένωση Γονέων Αχαρνών σας εύχεται Χρό-
νια Πολλά και Καλή Χρονιά! Αξίζει και πρέπει στα πρόσωπα όλων 
των παιδιών να υπάρχει το χαµόγελο, γι’ αυτό ας το προσπαθήσου-
µε όλοι περισσότερο.!

Διαβάστε  την  «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»  στο  «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Κωδικός Εντύπου: 8618 – Έτος 6ο 

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

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 – Αχαρνές - Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 – ΔΟΥ: ΚΓ Αθηνών

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

Ιδιοκτήτης – Εκδότης - Διευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύμβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας Τηλ.: 697 2426684

Ειδικός Σύμβουλος: Ευρώπη Κοσμίδη
Συντακτική ομάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας

Διαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 
Φιλική συμμετοχή: Νίκος Παπαζίσιμος, Νίκος Κακογιάννης, Τάσος Βαρελάς 

Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας 
Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, με απλή αναφορά 
στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και Επιστολές δημοσιεύονται μόνο ενυπόγραφα. 

Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείμενα ή δελτία 
τύπου εκφράζουν μόνο την άποψη του γράφοντος. Η προβολή φυσικών προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωμή μετά από ειδική συμφωνία.

Ετήσιες Συνδρομές: 
 Ιδιώτες: ................................25  -  Σύλλογοι:..............................50

 Δήμοι: ..................................100

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

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή 

Σημεία Διανομής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - 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 και 210 2445658 
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Δηµοτικές ειδήσεις και ρεπορτάζ 

Ο Ηλίας Ζητούνης νέος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 

Τον Δημοτικό Σύμβουλο Θρα-
κομακεδόνων, κ. Ηλία Ζητούνη 
όρισε Αντιδήμαρχο Οικονομι-
κών του Δήμου Αχαρνών, ο 
Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασαβός. 

Ο κ. Ζητούνης είναι Πτυχιού-
χος του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Πειραιά είναι κάτοικος Θρακο-
μακεδόνων και διατηρεί δική 
του επιχείρηση. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασαβός ευχήθηκε στον νέο 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Αχαρνών καλή επιτυχία στο έργο του, 
αναφέροντας ότι οι σπουδές του και οι γνώσεις του σε οικονομικά 
ζητήματα και κυρίως η διάθεση και ο ζήλος του να προσφέρει στα 
κοινά, θα βοηθήσουν σημαντικά τον Δήμο Αχαρνών σε μια ιδιαίτε-
ρα κρίσιμη περίοδο.

Ο Αναστ. Σάµιος, άµισθος Σύµβουλος  
του Δηµάρχου Γιάννη Κασσαβού

Τον Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κ. Αναστάσιο Σάμιο όρισε, με 
απόφαση του, ως άμισθο ειδικό συνεργάτη του Δήμου Αχαρνών 
σε Νομικά θέματα, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός.

Ο κ. Σάμιος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο 
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ως Νομικός Σύμβουλος και Προϊ-
στάμενος της Νομικής Υπηρεσίας για πάνω από 20 χρόνια. 

Είναι κάτοικος Αχαρνών, παντρεμένος με την Φαρμακοποιό κα 
Σοφία Γκατζιο...

Στη γιορτή για την 25η επέτειο Ανεξαρτησίας του Καζακστάν 
παρέστη ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνοδευόμε-
νος από Αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου 
Αχαρνών. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετα-
νία, όπου ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνομίλησε 
αρκετή ώρα με τον πρέσβη της Δημοκρατίας του Καζακστάν στη 
χώρα μας κ. Alexey Volkov και του ευχήθηκε να συνεχιστεί η ανά-
πτυξη και η πρόοδος στη Δημοκρατία του Καζακστάν.

Βράβευση της ζωγράφου
Εύας Δηµώντα

Βράβευση της ζωγράφου Εύας Δημώντα, από τον Δήμαρχο Γιάν-
νη Κασσαβό, για την πολυετή προσφορά της στη διδασκαλία Ζω-
γραφικής στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, στο πλαίσιο 
ειδικής εκδήλωσης.. 

Η Εύη Δημώντα είναι η «ψυχή» του εργαστηρίου ζωγραφικής του 
Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων και εκτός από την τέχνη 
της ζωγραφικής διδάσκει και μεταδίδει αρετές και αξίες ζωής. 

Τα «Βραβεία Αυτοδιοίκησης» διοργανώθη-
καν από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Αττικής (ΠΕΔΑ) στην οποία ο Δήμαρχος 
Αχαρνών είναι μέλος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής και την Ένωση Δημάρχων Αττικής 
(ΕΔΑΤ).

Για την Κοινωνική τους προσφορά και την 
στήριξη του θεσμού της Αυτοδιοίκησης, 

βραβεύτηκε ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος Εφο-
πλιστής από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Επίσης για την Προσφορά του στην Αυτο-
διοίκηση και το Κοινωνικό Σύνολο, βραβεύ-
τηκε ο Κοινοτικός Επίτροπος κ. Δημήτρης 
Αβραμόπουλος πρ. Δήμαρχος Αθηναίων και 
πρ. Υπουργός Εξωτερικών, ενώ για την πο-
λυετή προσφορά τους στην Αυτοδιοίκηση 

βραβεύτηκαν οι: Κωνσταντίνος Κορτζίδης 
πρ. Δήμαρχος Ελληνικού, Κυριάκος Ντη-
νιακός πρ. Δήμαρχος Χαϊδαρίου, Ιωάννης 
Παπαδογεωργάκης πρ. Δήμαρχος Γέρακα, 
Ταξιάρχης Παπαντώνης πρ. Δήμαρχος Μο-
σχάτου και Πέτρος Φιλίππου πρ. Δήμαρχος 
Σαρωνικού και Αντιπεριφερειάρχης Ανατο-
λικής Αττικής. 

Εργασίες εξωραϊσμού στην Πλατεία Θρακομακεδόνων

Τις εργασίες εξωραϊσμού που πραγμα-
τοποιούνται στην κεντρική πλατεία των 
Θρακομακεδόνων (πλατεία Αριστοτέλους), 
επίβλεψε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 

Κασσαβός, την περασμένη εβδομάδα. 
Οι εργασίες αφορούν στην διαμόρφωση 

των κοινόχρηστων χώρων της πλατείας, τη 
φύτευση λουλουδιών και καλλωπιστικών 

φυτών καθώς και την επισκευή και συντή-
ρηση του σιντριβανιού. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 
τόνισε πως αποτελεί κύρια προτεραιότητα 
της δημοτικής αρχής η αναβάθμιση της πε-
ριοχής των Θρακομακεδόνων μέσα από κα-
θημερινές παρεμβάσεις αλλά και μέσα από 
πιο μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς. 

Δήλωσε δε ικανοποιημένος από την όψη 
της πλατείας Θρακομακεδόνων ύστερα από 
τις πρόσφατες παρεμβάσεις που πραγματο-
ποίησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών 
και ζήτησε το αποτέλεσμα της προσπάθειας 
να διαφυλαχθεί και να συντηρηθεί, καθώς 
και η προσπάθεια να ενταθεί και να βελτιω-
θεί σε παρόμοιες παρεμβάσεις.

Στα «Βραβεία Αυτοδιοίκησης» στο Μέγαρο 
της Παλιάς Βουλής, ο Δήµαρχος Αχαρνών

Στο τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων (ΚΕΔΕ) που πραγματοποιείται 
από 1-3 Δεκεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη 
συμμετέχει ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός. 

Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η δια-
μόρφωση των θέσεων της ΚΕΔΕ, ενόψει της 
μεταρρύθμισης του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ που έχει 
εξαγγείλει η Κυβέρνηση. 

Στο περιθώριο του Συνεδρίου ο Δήμαρχος 

Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συναντήθη-
κε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών κ. Κώστα Πουλάκη, με τον 
Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων (ΤΠΔ) κ. Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη, 
καθώς και συναδέλφους του Δημάρχους 
με τους οποίους συζήτησε θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος.

Σηµαντικέ επαφές Γιάννη Κασσαβού στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Φιλοπρόοδου Συλλόγου «Προφή-
της Ηλίας» συναντήθηκε ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός. Ο κ. 
Κασσαβός υποδέχθηκε το νέο Διοι-
κητικό Συμβούλιο του συλλόγου στο 
γραφείο του και συζήτησε μαζί με τα 
μέλη του τα ανοιχτά θέματα της πε-
ριοχής του Προφήτη Ηλία, όπως είναι 
ο εξωραϊσμός πλατειών και κοινόχρη-
στων χώρων, η παραβατικότητα, η 
καθαριότητα κ.ά. Ευχαρίστησε επίσης 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλ-

λόγου για το γεγονός ότι συνεργάζεται 
και στηρίζει τη λειτουργία του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου το οποίο στεγά-
ζεται παραπλέυρως των γραφείων του 
συλλόγου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
προέκυψε από αρχαιρεσίες της 27ης Νο-
εμβρίου 2016 και απαρτίζεται από τον 
πρόεδρος κ. Γαλανόπουλο Γιώργο, τους 
Α’ και Β’ αντιπροέδρους κ. Λαγουτάρη 
και Τσούφη, τον γενικό γραμματέα κ. 
Θεοδωρίδη, τον Ταμία κ. Τάτση, τον ει-
δικό γραμματέα κ. Λοΐζο και τα μέλη κ.κ. 
Γεροδήμος, Μιχόπουλος και Μπέλος. 

Συνάντηση Κασσαβού µε το νέο ΔΣ του «Προφήτη Ηλία»
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                ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 

Γράφει ο Νίκος Κακογιάννης 
τέως Διευθυντής  του Υπουργείου Υγείας

Τα επεισόδια που δημιούργησαν οι λαθρομετανάστες στα σημεία 
κράτησης στα νησιά του Αιγαίου, στην Ειδομένη, στο Κιλκίς και σε 
άλλες πόλης της χώρας, μας έκαναν να δώσουμε προσοχή στο τι 
συμβαίνει στην Ελλάδα και στις Αχαρνές(Αμυγδαλέζα). 

Οι λέξεις HOT SPOT έχουν μπει στη ζωή μας και περνούν απαρατή-
ρητες για πολλούς από εμάς, σαν να μην μας αφορούν. Υπάρχουν 
περιπτώσεις, που τα γεγονότα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, 
αλλά οι πολίτες, έχουν πάθει την πλάκα τους. 

Οι Έλληνες από τη φύση τους είναι φιλόξενοι έχοντας εμπειρίες 
από τις δικές μας τραγικές προσφυγικές εποχές, συμπονάμε τους 
κατατρεγμένους. Αυτές τις ιδιότητες εκμεταλεύτηκαν οι «Συνωμό-
τες» και γέμισαν την πατρίδα μας με το ξένο στοιχείο.

Ακόμη και εμείς στην αρχή είπαμε πως είναι δυστυχισμένοι άν-
θρωποι, δεν έχουν τίποτα, ίσως πρέπει να τους βοηθήσουμε. Δεν 
μπορούμε να σας εξηγήσουμε πως έγινε, αλλά από την μια μέρα 
στην άλλη βρεθήκαμε με χιλιάδες πρόσφυγες. 

Η διακομματική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που πάνω στην ώρα 
που είχε μειωθεί η ροή λαθρομεταναστών με τον φράκτη στον 
Έβρο και αυστηρότητα στο Αιγαίο, άνοιξε διάπλατα τα Ελληνικά 
Σύνορα και μοίρασε αφειδώς χαρτιά νομιμοποίησης, ήταν σαν να 
έκανε «επίσημη πρόσκληση» σε καλούς και κακούς. Με τον σχεδι-
ασμό της απέναντι Τουρκίας γέμισε η Ελλάδα από αλλοδαπούς, οι 
οποίοι όμως και λόγω θρησκείας δεν αισθάνονται ευγνωμοσύνη, 
αλλά τουναντίον μίσος, που δεν το κρύβουν.

Οι περισσότεροι με τις πράξεις τους, όπως καταστροφές χώρων, 
εγκαταστάσεις, θρησκευτικών Χριστιανικών μνημείων, βιασμών και 
κλοπών, απαιτήσεων στέγασης και πολλών άλλων, δείχνουν το 
«κρυφό» προσωπείο τους. Στη Γερμανία, στη Γαλλία και στις Βρυ-
ξέλλες έχουν ήδη αποκαλυφθεί και οι χώρες φιλοξενίας εισπράτ-
τουν την βαρβαρότητα και την έμπρακτη συμπεριφορά των φιλοξε-
νουμένων. Εκτός από την φυσική τους παρουσία σέρνουν μαζί τους 
ακόμα και ξεχασμένες ασθένειες, οι οποίες άρχισαν να κάνουν πάλι 

την εμφάνιση των. 
«Αυτό που συμβαίνει στο γείτονα σου, περίμενε το και στην πόρτα 

σου». Αυτό λέγεται σε παρόμοιες καταστάσεις και φυσικά έχει και 
εδώ την εφαρμογή του. 

Μας λένε συνεχώς οι κυβερνώντες ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 
60 χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά στην πραγματικότη-
τα αυτή τη στιγμή είναι εκατοντάδες χιλιάδες για να μην πούμε 
πολλαπλάσιοι του εκατομμυρίου. Μας είπαν ότι είναι προσωρινή η 
παραμονή τους στην Ελλάδα και αυτοί όπως τα γεγονότα δείχνουν 
ήλθαν για να μείνουν, διότι κάποιοι τους πλήρωσαν για αυτό, προ-
κειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες «πολυπολιτισμικότητας». 
Διαβάζουμε μια περιγραφή, τι έγινε στο Καλαί της Γαλλίας, πριν ξε-
σηκωθούν οι Γάλλοι πολίτες και με επικεφαλής την Δημοτική Αρχή 
όπου και τους έδιωξαν από εκεί.: 

«Ναι είναι 18.000 άτομα και φτιάξανε πόλη μέσα στην πόλη. Εί-
χαν ντίσκο μαγαζιά, σχολεία, κομμωτήρια, είχαν ακόμη…εεε για τις 
ανάγκες των ανδρών».

Η αστυνομία δεν μπορούσε καν να εισέλθει σ’ αυτό το μου-
σουλμανικό κομμάτι, που ήτο απαγορευτικό. Εκτός κι αν κάποιος 
μπορεί να αντέξει…. Υπάρχουν ταραξίες. Έρχονται στο κέντρο της 
πόλης, από 2-3-4 χιλιάδες, παντού καταστρέφουν αυτοκίνητα μες 
λοστούς, επιτίθενται σε κόσμο, ακόμη και σε παιδιά, υπάρχουν βια-
σμοί, κλοπές, είναι αφάνταστο το τι υποφέρουμε. Μπαίνω σε σπίτια 
όταν οι άνθρωποι είναι μέσα, να φάνε μερικές φορές, χτυπάνε τους 
ανθρώπους, κλέβουν ότι βρουν και μπορούν και μετά, ό,τι δεν μπο-
ρούν να το πάρουν το καταστρέφουν…».

Κατάλαβες φίλε αναγνώστη σε ποια κατάσταση μας έφεραν οι 
ανίκανοι πολιτικοί; 

Υ.Γ. Στους αναγνώστες της στήλης αυτής και κατ’ επέκταση της 
Εφημερίδας ΑΧΑΡΝΑΪΚΗΣ, εύχομαι, Καλές Γιορτές και ο νέος Χρό-
νος 2017, υγιείς και δυνατούς με ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Προς τα πού πάει η Ελλάδα; Επιτρεπτή η εκπρόθεσµη 
διακοπή εργασιών 
φορολογουµένων

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση (ΠΟΛ. 
1163/23.11.2016) με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις 
καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη εκπρόθεσμη διακο-
πή εργασιών των φορολογουμένων με ημερομηνία διακοπής εργασιών 
την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

Ειδικότερα, πρόκειται για δυνατότητα που παρέχεται σε φορολογού-
μενους ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης τους, οι 
οποίοι έχουν την πρόθεση να προβούν στη διακοπή της επιχειρηματι-
κής τους δραστηριότητας με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των 
εργασιών τους υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Οι Φορολογούμενοι: (α) Δεν διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύ-
σιμα και (β) Δεν έχουν, εφόσον πρόκειται για εταιρείες ή λοιπά νομικά 
πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης, 
χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου ερ-
γασιών της επιχείρησης τους,

Οι φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλουν, στον αρμόδιο υπάλλη-
λο του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστή-
ριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα 
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, δήλωση διακοπής εργασι-
ών (έντυπο Μ4) με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών 
τους, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού 
χρόνου παύσης των εργασιών τους. Ως ημερομηνία διακοπής, στην εν 
λόγω δήλωση, θα αναγράφεται ο πραγματικός χρόνος παύσης των ερ-
γασιών τους. Όταν η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται πέραν 
της ως άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το πρόστιμο 
του άρθρου 54, παρ. 2, περ. α’ του Ν. 4174/2013 (εκατό ευρώ). 

Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για τη διακοπή, θα πρέπει να 
έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογικών 
ετών μέχρι και τον πραγματικό χρόνο της παύσης εργασιών. 

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της δήλωσης διακοπής εργα-
σιών στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS, χορηγείται στο φορολογούμενο 
βεβαίωση διακοπής εργασιών.

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

 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
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Καλά Χριστούγεννα 

Και ευτυχισμένο 
το Νέο Έτος 2017

Χάρης Δαμάσκος 
Αντιπρόεδρος Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής
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Χριστόφορος 
Τεγερµεντζίδης

Τάσος 
Βαρελάς

Έρευνα, επιμέλεια και παρουσίαση από τον Τάσο Βαρελά με τη συνεργασία του συνθέτη  Χριστόφορου Τεγερμεντζίδη, 
τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.   Η στήλη αυτή είναι ανοιχτή σε παρατηρήσεις, προτάσεις 

και συνεργασίες, προσθήκη νέου υλικού,  φωτογραφιών ή συμπλήρωση από τυχαίες ή λόγω άγνοιας παραλείψεις ονομάτων 
και γεγονότων μέσω του  e-mail: tassosvarelas@gmail.com

Στη μουσική του John Cage «Μουσική των 
νερών», οι συνδυασμοί νέων ηχοχρωμάτων 
προκάλεσαν ηχητικές μνήμες…

 Παρακολουθώντας τον 
J. Cage ο Ιταλός σκηνοθέ-
της, ζωγράφος και συνθέτης 
Sylvano  Bussotti (1931), 
χρησιμοποίησε τη μέθο-
δο της αλεατορικής  πολύ 

ευρύτερα,  συμμετέχοντας σε συναυλίες 
αντιμουσικής, σαν δημιουργός έργων χωρίς 
κανένα φθόγγο.

 Είναι ένας από τους σημαντικότερους εκ-
πρόσωπους του ακραίου avantgarde κινήμα-
τος,  ευρύτερα γνωστός από τη σουρεαλι-
στική παράσταση τα «Πάθη του πρίγκιπα Ντε 
Σαντ – La  Passion selon Sade (1968)» και του 
«Requiem (1969)».

Ο Ξενάκης όπως είναι γνωστό, συχνά 
εμπνέεται και αντλεί στοιχεία από την αρχαία 
Ελληνική φιλοσοφία και αισθητική, με νέους 

τρόπους ώστε να παράγονται απόλυτα τα 
πρότυπα μουσικά ακούσματα και έργα.

Με μεγάλη ταχύτητα ο ένας συνθέτης μετά 
τον άλλον έδινε κάτι καινούργιο, ένα παγκό-
σμιο φαινόμενο που οι ρίζες του βρίσκονται 
στους αρχαίους πολιτισμούς Αίγυπτο, Ελλά-
δα (αρχαία τραγωδία), Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία, 
παντού με τη μία ή με την άλλη μορφή.

  Ο Johann Sebastian Bach 
(1685 –1750) έγραφε την 
ίδια μουσική τόσο στα Θρη-
σκευτικά, όσο  και στα Κο-
σμικά πάθη του.

 Τι ήρθε σε αντικατάσταση 
της δωδεκαφωνίας και που 

πάει το avantgarde κίνημα, όταν η  βάση του 
έχει σαν βασική επιδίωξη τη αποκοπή από τις 
ρίζες,  οι οποίες δένουν τον  σύγχρονο τρόπο 
ανάπτυξης της τέχνης, με το παρελθόν του.

Ο Ιάνης Ξενάκης αναφέρει: 
Οι ήχοι της φύσης ή του βιομηχανικού κό-

σμου, που τίθενται στη διάθεση της αλυσίδας 
(μικρόφωνο – μαγνητόφωνο – ηχείο), δημιουρ-
γούν συγκεκριμένη μουσική, που με τη σειρά 
της βασίζεται σ΄ αυτούς τους φυσικούς ήχους.

Οι ήχοι των οργάνων της ορχήστρας που 
προέρχονται από παλμούς των χορδών, τις 
στήλες αέρα των πνευστών, τις μεμβράνες 
των κρουστών ή άλλα αντικείμενα (βότσα-
λα, ροκάνες, κομμάτια ξύλου κ.λ.π.)

Οι ήχοι που παράγονται τεχνητά με αναλο-
γικά όργανα, όπως οι γεννήτριες συχνότη-
των και λευκών θόρυβων.

Οι ήχοι που παράγονται από ηλεκτρονικούς 
εγκέφαλους με τη βοήθεια μαθηματικών 
προγραμμάτων, ψηφιακά κωδικοποιημένων 
και έπειτα μετασχηματισμένων σε ήχους 
από ψηφιακούς, αναλογικούς μετασχηματι-
στές και αλυσίδες χαμηλής συχνότητας.

Αυτά τα 4 παραπάνω υποσύμπαντα κατά 
τον Ξενάκη, δεν είναι καθόλου στεγανά 
αλλά μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους.

ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ (µέρος 5o)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
«ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο Πρόεδρος Νικόλαος 
Λάμπρου και τα μέλη του 
Δ.Σ. Εύχονται σε όλους, 

Υγεία, Όμορφες και 
χαρούμενες Γιορτές, 

Ειρηνικό και Δημιουργικό 
το νέο έτος 2017

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ 
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια και το 2016 η συνοικία μας 

βίωσε, εν γνώσει της Πολιτείας και της Ελληνικής Αστυνομίας, 
τις καθημερινές επισκέψεις χιλιάδων χρηστών( από 500 έως 
1500), δια μέσου των οδών Μόρνου - Βαρδουσίων και Μπόσ-
δα. Αν συνεχιστεί αυτή η ροή και το 2017 επιβάλλεται η ύπαρ-
ξη Ιδρύματος Πρόνοιας Υγειονομικής Προστασίας Χρηστών και 
Ασφάλειας των πολιτών. Ωστόσο εμείς ελπίζουμε ….

Ευχόμαστε σε όλους, Δημοτικούς Άρχοντες και δημότες 
Καλές Γιορτές, ευτυχισμένο και ειρηνικό το νέο έτος 2017.

Ο Πρόεδρος Βασίλης Πετρόπουλος 
και τα µέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

  Δημοτική Παράταξη Αχαρνών

Αντιπροσωπεία της «ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα» επισκέφθηκε το καθι-
ερωμένο χριστουγεννιάτικο bazaar της Αρωγής. Ο επικεφαλής 
της, Σπύρος Βρεττός μαζί με τους Θανάση Γιαννουσά και Βίκυ 
Καράμπελα-Μίχα και Γιάννη Μπίρμπα είχαν την ευκαιρία να συ-

νομιλήσουν με τα παιδιά της Αρωγής αλλά και να ψωνίσουν χρι-
στουγεννιάτικα δώρα.

«Η Αρωγή είναι ένα στολίδι για την πόλη μας το οποίο πρέπει να 
το διαφυλάξουμε. Αυτό είναι δέσμευση για έμενα ως απλός Δημό-
της που θέλει μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους. Η Αρωγή 
αξίζει πολλά…» επισήμανε ο Σπύρος Βρεττός.

«Η Αρωγή αξίζει πολλά»

Ο επικεφαλής της ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα, Σπύρος Βρεττός, δε θα µπορούσε 
να απουσιάζει από την έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών αντικειµένων 
της οµάδας «εικαστική ρήξη». Πέρα από το πολιτιστικό ενδιαφέρον που 

παρουσίαζε η έκθεση 
ο Σπύρος είχε έναν 
επιπρόσθετο λόγο να 
παραβρεθεί καθώς 
συµµετείχε και η φίλη 
του, Ισιδώρα-Μαρία 
Δαµάσκου. Τον Σπύρο 
Βρεττό συνόδεψαν τα 
µέλη της «ΑχαρΝΕΩΝ 
Ελπίδα», Ρένα Γκου-
γκουλίτσα και Γιάν-
νης Μίχας.

«Είμαι πολύ χαρού-
μενος για την Ισιδώ-
ρα, στις δύσκολες 

εποχές που ζούμε υπάρχουν ακόμη κάποιοι που στηρίζουν τη τέχνη με 
οποιοδήποτε τρόπο.» τόνισε ο Σπύρος Βρεττός.

O Σπύρος επισκέφθηκε την Ισιδώρα…

Το Δ. Σ. του Συνδέσμου μας 
εύχεται με Αγάπη και Ελπίδα 

Καλές γιορτές και Υγεία σε όλους 
 

Ο Πρόεδρος 
ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΕΛΑΛΙΔΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ- 
ΕΜΠΟΡΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Υγεία, Αγάπη, Αισιοδοξία 
και ας αγωνιστούμε για το 

αύριο, στρατευμένοι με τους 
καλύτερους αντιπροσώπους 

της Κοινωνίας και της 
Πολιτείας. 

Καλές Γιορτές – Καλή Χρονιά

Βασίλης Λαζάρου 
Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
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Σ το τέλος κάθε χρονιάς, συνηθίζεται ένας απολογισµός. Αξιοποιώ αυτή τη χρονική στιγµή, για 
να µοιραστώ κάποιες σκέψεις που καθηµερινά, γίνονται πιο έντονες. Αφορούν το αύριο του 
τόπου µας. Αλλά ας ξεκινήσω από το παρόν. 

Τα τελευταία 2,5 χρόνια, έχει συντελεστεί µια δραµατική αλλαγή στη νοοτροπία διοίκησης.
Ουσιαστικά, καταργήθηκε η έννοια “συνεννόηση” και συλλογικά όργανα όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και στη θέση τους εισήχθη η λογική του «ενός ανδρός αρχή». Η παρούσα διοίκηση - δυστυχώς - δεν 
αντιλήφθηκε το ρόλο που της ανέθεσε ο Αχαρναϊκός λαός σε µια τόσο κρίσιµη χρονική περίοδο. 
Ακολούθησε ένα µοντέλο αντίληψης που έχει τελειώσει εδώ και καιρό και εξάντλησε τις δυνάµεις 
της σε υπόγειες διαδροµές, µοναχικούς σχεδιασµούς και στην αντιµετώπιση φανταστικών «εχθρών».

∆ίκαια βέβαια, θα ρωτήσει κάποιος: «…πόση σηµασία έχουν όλα αυτά στο επίπεδο ζωής του 
δηµότη»;  «…εµείς που ζούµε σε αυτή την πόλη τι θα ωφεληθούµε; Τι θα αλλάξει αν συνεδριάζει το 
∆Σ;» Την ίδια περίοδο, στην πραγµατική ζωή της πόλης, έχει - ήδη - ξεκινήσει µια περίοδος έντονων 
και αφανών διεργασιών που αφορούν στην ίδια την κοινωνία.  Η φτωχοποίηση, οδηγεί στην πλήρη 
αποµόνωση ολόκληρων κοινωνικών οµάδων. Σε απόλυτη έξαρση, είναι τα  εµφανή και αφανή 
γκέτο που δρουν διαλυτικά στον κοινωνικό ιστό των Αχαρνών. Τα υγιή κύτταρα, όπως η 
οικογένεια, οι µικροεπιχειρηµατίες, οι συλλογικοί φορείς  βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση 
και λόγω της οικονοµικής κρίσης δυσκολεύονται να αντισταθούν ουσιαστικά.  

Γίνεται αντιληπτό ότι θέτω δυο ζητήµατα:  τον πρωτοφανή τρόπο άσκησης µονοπρόσωπης 
διοίκησης τα τελευταία 2,5 χρόνια χωρίς σχέδιο και τις πληγές που µεγαλώνουν στην πόλη, λόγω 
της οικονοµικής κρίσης και έχουν χαρακτήρα κοινωνικής αποσύνθεσης.

Σε αυτή την χρονική περίοδο, ο «µεγάλος ασθενής», η πόλη µας, έχει άµεση ανάγκη από 
µια αποτελεσµατική στρατηγική αντιµετώπισης της αυξανόµενης κοινωνικής κρίσης, που 
προβλέπω ότι θα γίνει αβάστακτα έντονη στα επόµενα χρόνια. Η φράση ανώτατου αξιωµατικού 
της Αστυνοµίας, ακούγεται στα αυτιά µου καθηµερινά: «…σε 5 -10 χρόνια αν συνεχιστεί η σηµερινή 
πορεία στο Μενίδι δεν θα µπορείς να κυκλοφορείς» ! 

Με την έλευση της νέας χρονιάς, αντί ευχών, θα ήθελα να δω µόνο κάτι αληθινό, που να 
προοιωνίζει αλλαγή. Οφείλουµε να αντιληφθούµε ότι δεν πρόκειται να βιώσουµε στο πετσί µας 
άµεσα την απαλλαγή από τα µεγάλα προβλήµατα, γιατί δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις. Η µόνη 
επιλογή την οποία υπηρετώ συνειδητά, είναι να συµφωνήσουµε, ποια είναι τα 4-5 βασικά 
προβλήµατα του τόπου και να προωθήσουµε λύσεις στα επόµενα χρόνια σε ορίζοντα ίσως και 
δεκαετίας.  Όλα δεν λύνονται από έναν. Γι’α τούτο σε αυτή τη συµφωνία απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η κοινωνία να είναι παρούσα και ενεργή.  

Αν είναι η ανεργία… Υπάρχουν λύσεις σε τοπικό επίπεδο! Αν είναι τα όµβρια… Να 
εστιαστούν όλες οι ενέργειες (πολιτικές και τεχνικές) στην τελική λύση. Αν είναι η παραβατικότητα 
και τα γκέτο… Να προωθηθούν οι λύσεις που θα αποτρέπουν το έγκληµα θα εντάσσουν κοινωνικά 
τις µειονότητες, ώστε να σταµατήσει  η διαρκής υποβάθµιση και η έξαρση της παραβατικότητας. 
Μήπως από την άλλη είναι σηµαντικό πρόβληµα το ελλιπές συγκοινωνιακό δίκτυο, η αναξιοποίητη 
δηµοτική περιουσία, η απαξίωση του Ολυµπιακού Χωριού κ.α.;  

Αν γίνει αποδεκτό το πλαίσιο των βασικών προβληµάτων και οι επιθυµητές λύσεις, τότε µε 
άξονα τη συνένωση πολιτικών δυνάµεων και κοινωνίας, µπορούµε να ελπίζουµε σε ένα µέλλον, 
περισσότερο αισιόδοξο, χωρίς να αναλώνουµε άσκοπα πόρους και δυνάµεις. 

Κρίνω ότι µόνο αυτή η προοπτική πολιτικής υπάρχει ως λύση για τον τόπο µας και 
αποτελεί µονόδροµο! Αυτήν την πολιτική υπηρετώ και αισιοδοξώ γιατί ξέρω καλά, ότι σε 
αυτόν τον δρόµο, δεν είµαι µόνος.

“πριν αναζητήσουµε 
την σωτηρία σε 

λάθος δρόµους…”

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ

Ενδιαφέρουσα  Ιστορική Ηµερίδα 
του Οµίλου Δηµοτικής Πινακοθήκης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 
- 12 - 2016 η ημερίδα με θέμα : «Η Περίο-
δος της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας από το 

1897 έως και το 1909 : Το Κοινωνικό και Πολιτικό της 
Περίγραμμα» από τον Όμιλο Φίλων Δημοτικής Πινακο-
θήκης Αχαρνών «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ» με την στήριξη και 
συνδιοργάνωση του ιστορικού πανελλήνιας κυκλοφο-
ρίας περιοδικού ΕΠΙΚΑΙΡΑ, στον Ελληνικό Ορειβατικό 
Σύλλογο Αχαρνών.

Βασικοί ομιλητές της ημερίδας ήταν : Ιωάννης Ια-
κωβίδης : Δρ. Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημί-
ου - Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Ανατολικών 
Σπουδών. Ειρήνη Κουμπούρη : Εκπαιδευτικός M.Ed - 
Υποψήφια Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. 
του Ομίλου Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών 
«Χρήστος Τσεβάς», Αντιπρόεδρος του Λυκείου Ελληνί-
δων, παράρτημα Αχαρνών.

Ιωάννης Ρεκατσίνας : Υπαξιωματικός της Πολεμικής 
Αεροπορίας, Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου Φίλων Δημοτι-
κής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς».

Συντονιστής : κ. Γιάννης Κορωναίος, Διευθυντής του 
περιοδικού «ΕΠΙΚΑΙΡΑ».

Ένα σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε ο Πρόεδρος του 

Ομίλου Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρή-
στος Τσεβάς», κ. Κωνσταντίνος Νιώρας, υπογραμίζο-
ντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Η Περίοδος της Νεότερης 
Ελληνικής Ιστορίας από το 1897 έως και το 1909 : Το 
Κοινωνικό και Πολιτικό της Περίγραμμα» η οποία πραγ-
ματοποιείται με την στήριξη και συνδιοργάνωση του 
ιστορικού πανελλήνιας κυκλοφορίας περιοδικού ΕΠΙ-
ΚΑΙΡΑ. Ως Όμιλος έχουμε αποφασίσει σε συνεργασία με 
έγκριτους επιστήμονες να φωτίσουμε πλευρές της Ελ-
ληνικής Ιστορίας χωρίς ιδεοληψίες και με αντικειμενικό 
τρόπο γιατί η ιστορική τεκμηρίωση είναι η απόδειξη ότι 
υπάρχει αντικειμενική ιστορία, αλλά περισσότερο να 
γνωρίσουμε και να αναδείξουμε πρόσωπα και γεγονό-
τα που η ιστορική μνήμη άλλες φορές έχει ξεχάσει κι 
άλλες λόγο χρόνου δεν τα έχει εντάξει στους πρωτα-
γωνιστές, κι αυτό συμβαίνει διότι ο ιστορικός χρόνος 
όσο πιο πίσω πηγαίνουμε τόσο συμπυκνώνεται».

Εκτενέστερο ρεπορτάζ  στα τοπικά Διαδικτυακά μέσα, 
με φωτογραφίες και βίντεο.
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- Διπλάσιο σε ποσοστό σε σχέση µε το κοι-
νωνικό µέρισµα του 2013 είναι το µέρισµα 
ύψους 617 εκατ. ευρώ για 1,6 εκατ. Μικροσυ-
νταξιούχους, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας. Με αυτά τα δεδοµένα, 
αποφασίστηκε να δοθούν τα 617 εκατ. ευρώ 
σε συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη έως 
και 850 ευρώ (µικτά) ένα ποσό που θα ξεκινά 
από 300 ευρώ. 

- Το δεύτερο μέτρο, αυτό της αναστολής 
των αυξήσεων των συντελεστών ΦΠΑ από 
1/1/2017 αφορά τα νησιά: Λέσβο, Χίο, τη Σάμο 
και την Κω, τα οποία ως γνωστό, έχουν δεχθεί 
το μεγάλο κύμα των προσφυγικών ροών από 
την Συρία και άλλες χώρες της κεντρικής Ασί-
ας. 

- Χιλιάδες φορολογούµενοι οι οποίοι έχουν 
εντάξει παλαιές ληξιπρόθεσµες οφειλές 
τους προς το Δηµόσιο στη ρύθµιση του ν. 
4321/2015, προκειµένου να τις εξοφλήσουν 
τµηµατικά έως και σε 100 µηνιαίες δόσεις, θα 
τίθενται από την 1η Ιανουαρίου 2017 εκτός 
της ρύθµισης αυτής, αν, για 2η φορά µέσα 
στους τελευταίους έξι µήνες, αφήσουν απλή-
ρωτη. 

- Αναδρομικό «κούρεμα», από την 1η Ιουνίου 
του 2016, θα υποστούν από την 1/1/2017 οι 
υψηλο - συνταξιούχοι που λαμβάνουν πάνω 
από 2.000 ευρώ μεικτά αν έχουν μια σύντα-
ξη ή πάνω από τα 3.000 ευρώ «καθαρά», εφό-
σον έχουν δύο ή περισσότερες συντάξεις από 
οποιοδήποτε Ταμείο. Αναλυτικά η εγκύκλιος 
στη χρήσιμη ενημέρωση του ΒΕΑ.

- Μέχρι τις 30 Δεκεµβρίου θα µπορούν 23.000 
ενδιαφερόµενοι άνεργοι ηλικίας 29-64 ετών 
να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραµ-

µα του ΟΑΕΔ, προκειµένου να απασχοληθούν 
σε κλάδους αιχµής της ελληνικής οικονοµίας. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
του ΟΑΕΔ.

- Σε περίπου 200.000 ανέρχονται οι επιχειρη-
ματίες οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότη-
τά τους στην Ελλάδα το 2015, σύμφωνα με 
ετήσια έκθεση για την επιχειρηματικότητα, η 
οποία εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομι-
κών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) .

- «Μαχαίρι» σε επιδόµατα, κατάργηση φο-
ροαπαλλαγών, αφορολόγητο όριο µόνο µε 
δαπάνες που γίνονται µε πλαστικό χρήµα, 
περιορισµός συναλλαγών µε µετρητά, αλλά 
και επιβολή ενός νέου φόρου, είναι ορισµένα 
από τα νέα µέτρα που θα περιλαµβάνει το πο-
λυνοµοσχέδιο το οποίο θα καλύπτει σηµαντι-
κό όγκο των προαπαιτούµενων της δεύτερης 
αξιολόγησης. 

- Περαιτέρω χαλάρωση στους τραπεζικούς πε-
ριορισμούς, με αλλαγές στα capital controls, 
προτείνουν οι τράπεζες και ετοιμάζει η κυ-
βέρνηση, εφόσον βεβαίως κλείσει θετικά η 
αξιολόγηση. Σύμφωνα με τις προτάσεις που 
έχουν κατατεθεί, το όριο ανάληψης αυξάνεται 
σε 2.000 το μήνα, από 1.800 ευρώ που είναι 
σήμερα με τους πολίτες να έχουν δικαίωμα και 
σωρευτικής ανάληψης.

- Νέο πληροφοριακό σύστηµα, που θα ενερ-
γοποιεί αυτόµατα τις διαδικασίες κατασχέσε-
ων για χρέη προς το Δηµόσιο από την πρώτη 
στιγµή που αυτά θα καθίστανται ληξιπρόθε-
σµα, ετοιµάζεται να θέσει σε λειτουργία από 
το 2017, το υπουργείο Οικονοµικών. Όλες 
οι διαδικασίες από την αποστολή των κατα-
σχετηρίων µέχρι την επιβολή κατασχέσεων 

σε καταθέσεις, εισοδήµατα και περιουσιακά 
στοιχεία φορολογουµένων που χρωστούν, θα 
γίνονται µαζικά και αυτοµατοποιηµένα.

- Μειωμένα θα είναι τα τιμολόγια της ηλεκτρι-
κής ενέργειας, της ΔΕΗ και των εναλλακτικών 
παρόχων, από 1ης Ιανουαρίου σε εφαρμογή 
των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας με τις οποίες περιορίζονται οι χρεώσεις 
για τα τέλη δικτύου (μεταφοράς και διανομής).

- Στις 29 Νοεµβρίου, ψηφίσθηκε από την Βου-
λή των Ελλήνων, τροποποίηση - προσθήκη 
στην αρτοποιητική νοµοθεσία, στο νοµοσχέ-
διο µε τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστα-
σης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµπο-
δίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις». 
Στο νόµο αυτό, ορίζονται οι όροι: «παραδοσι-
ακός άρτος», «παραδοσιακός φούρνος» και 
«παραδοσιακός αρτοποιός».

- Την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) σε όλη την Ελλάδα, επικυ-
ρώνει διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο Σχέ-
διο νόμου για την Κοινωνική Ένταξη και την 
Κοινωνική Συνοχή, που κατατέθηκε χθες στη 
Βουλή. Το ΚΕΑ επεκτείνεται και από την πιλο-
τική εφαρμογή που είχε έως τώρα, σε μόλις 30 
δήμους, επεκτείνεται σε όλους τους δήμους 
της χώρας.

- Κλείνουν µε ρυθµό 9.000 το µήνα, τα µπλο-
κάκια και τα βιβλία τους οι ασφαλισµένοι του 
ΟΑΕΕ, για να γλιτώσουν το «τσουνάµι» εισφο-
ρών 27%, από των πάσης φύσεως εισοδήµατα 
από εργασία που προέρχεται από 1η Ιανουα-
ρίου, µε τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (ΕΦΚΑ). Η φυγή των ασφαλισµένων από 
τον ΟΑΕΕ, εκτιµάται ότι ξεπερνά τους 40.000 
στο τελευταίο εξάµηνο.

- Διογκώνονται μήνα με τον μήνα, τα ληξιπρό-
θεσμα χρέη προς το Δημόσιο, γεγονός που 
οφείλεται στην αδυναμία πολλών φορολο-
γουμένων να ανταποκριθούν στις πολλαπλές 
υποχρεώσεις. 

- Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης του 
ΟΟΣΑ, εξακολουθεί να βρίσκεται η Ελλά-
δα στον κλάδο της Έρευνας και Ανάπτυξης 
(Ε&Α),παρά την οριακή άνοδο των δαπανών 
ως ποσοστό του ΑΕΠ (0,96% το 2015 έναντι 
0,67% το 2008).

- Παρατείνονται για έναν μήνα οι προθεσμίες 
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα 
του νέου αναπτυξιακού νόμου «Γενική Επιχει-
ρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ». Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτή-
σεων ήταν η 20ή Δεκεμβρίου 2016.

- «Δεύτερη ευκαιρία» δίνεται σε επιχειρηµατί-
ες που πτωχεύουν λόγω πραγµατικής αδυνα-
µίας, ενώ µπαίνει φρένο σε δόλιες πτωχεύσεις 
µε συνοπτικές διαδικασίες και επιταχύνονται 
οι διαδικασίες για την εξυγίανση των βιώσι-
µων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το νέο πτω-
χευτικό κώδικα που κατατέθηκε στη Βουλή.

- Πρόστιμα συνολικού ύψους 29,2 δισ. ευρώ, 
τα οποία επιβλήθηκαν έως και τις 31-12-2015 
σε χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγ-
γελματίες και φυσικά πρόσωπα, για έκδοση 
ή λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών 
στοιχείων, για μη έκδοση ή για ανακριβή έκδο-
ση φορολογικών στοιχείων και πλήθος άλλων 
παραβάσεων του ισχύσαντος μέχρι το 2013 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων παραμένουν 
απλήρωτα για χρονικά διαστήματα έως και... 
40 χρόνων!

ÌéêñÜ... êáé åíäéáöÝñïíôá
ÅðéìÝëåéá: ÃéÜííçò Íéþñáò 
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Το Δ.Σ. της Δημοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών

& οι Εργαζόμενοι 
σας εύχονται 

Καλά Χριστούγεννα 
κι ένα Ευτυχισμένο

& Δημιουργικό & Δημιουργικό 
Νέο Έτος

Ο Πρόεδρος 
Γιώργος Δασκαλάκης
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 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου
Το Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες του Δήµου Αχαρνών 

«ΑΡΩΓΗ» διοργάνωσε και φέτος µε µεγάλη επιτυχία το φι-
λανθρωπικό Bazaar, µετατρέποντας τον χώρο του κέντρου 
σε µια φιλόξενη εστία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Το Χρι-
στουγεννιάτικο Bazaar, πραγµατοποιήθηκε το διήµερο 3 και 
4 Δεκεµβρίου 2016 και πλήθος κόσµου το επισκέφθηκε και 
προµηθεύτηκε Χριστουγεννιάτικα δώρα, στολίδια και άλλα 
αντικείµενα, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο, τους σκο-
πούς και τις δράσεις της ΑΡΩΓΗΣ. 

Ο Δήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε την 
ικανοποίηση του, τόσο για την διοργάνωση του Bazaar, από 
τα παιδιά, το Διοικητικό Συµβούλιο της ΑΡΩΓΗΣ και τον Σύλ-
λογο Γονέων των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ, όσο και για τη συµ-
µετοχή των συµπολιτών που «αγκάλιασαν» για µια ακόµη 
χρονιά αυτή την δράση της ΑΡΩΓΗΣ, δείχνοντας έµπρακτα 
την υποστήριξη τους σε µια τόσο σπουδαία και σηµαντική 
κοινωνική δοµή του Δήµου Αχαρνών. 

Η 11 Δεκεµβρίου είναι η Παγκόσµια ηµέρα των παιδιών 
όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής γι-

ορτάζει αυτή την ηµέρα µε δράσεις για τα παιδιά. Έτσι και φέτος 
πραγµατοποιήθηκε Δωρεάν παράσταση ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ στην Αίθου-
σα Εκδηλώσεων του Δήµου Αχαρνών. Ο Τρίτεκνος Καραγκιόζης 
διασκέδασε τα παιδιά των Τριτέκνων µε την Χριστουγεννιάτικη 
του παράσταση. 

Η Πρόεδρος των Τριτέκνων, Μαρία Χρ. Ναυροζίδου στον σύντοµο 
χαιρετισµό της καλωσόρισε τα παιδιά και τους γονείς τους και ανα-
φέρθηκε στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα των παιδιών που αποτελεί 
το πλέον αποδεκτό κείµενο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα παγκο-
σµίως το οποίο Υιοθετήθηκε στις 20 Νοεµβρίου του 1989 στη Γενι-
κή Συνέλευση του Ο.Η.Ε. Στη χώρα µας επικυρώθηκε το 1992 µε τον 
νόµο 2101 όπου καλύπτει όλα τα δικαιώµατα των παιδιών: Δικαιώ-

µατα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας και Συµµετοχής .

Εγκαινιάστηκε η Χριστουγεννιάτικη έκθεση των Καλλιτεχνικών 
τµηµάτων της ΔΗ.Κ.Ε.Α. µε τις εκπληκτικές δηµιουργίες των µικρών και µε-

γάλων φίλων µας, την Τετάρτη 14 Δεκεµβρίου 2016 και ώρα 18:30, στον εκ-
θεσιακό χώρο του Δηµαρχείου και παραµείνει ανοικτή για το κοινό έως την 
17 Δεκεµβρίου.

Οι επισκέπτες θαύµασαν  τα Χριστουγεννιάτικα τοπία, κοσµήµατα, πλεκτά, 
έργα του τµήµατος Decoupage, κεραµικά, χειροτεχνίες και καλλιτεχνικές φω-
τογραφίες. Έλαβαν µέρος οι σπουδαστές όπως και τους εκπαιδευτές: Νά-
ντια Βλαχοπούλου - εικαστικά, Σοφία Μιχαλέτου - πλεκτό, Στάθης Σαββάλας 
- decoupage, Κωνσταντίνα Δαµάσκου - κεραµική, Ευφροσύνη Στάβερη - χει-
ροτεχνία και Γιώργο Συρσιρή -

Στην παρουσίαση του βιβλίου «Θεέ µου, 
Θεέ µου… ψυχική εξάντληση και «αποξένωση» 

του κληρικού» του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη 
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγό-
ρα, παραβρέθηκε ο Δήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός, στο Πνευµατικό Κέντρο της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών. Το βιβλίο αποτελεί την εκ-
δοθείσα Διδακτορική Διατριβή του Σεβασµιωτάτου 
Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ. Αθηναγόρα. 

Το βιβλίο του Σεβασµιότατου παρουσίασε, ο Αρ-
χιµανδρίτης π. Συµεών Αυγουστάκης, ο Πρωτο-
πρεσβύτερος π. Βασίλειος Χριστοδούλου και ο 
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής κ. Δηµήτριος Κυρια-

ζής, ενώ απόσπασµα της εισηγήσεως του Καθηγητή 
του Α.Π.Θ. Πρωτοπρεσβύτερου π. Βασιλείου Καλ-
λιακµάνη ανέγνωσε ο Αρχιµανδρίτης π. Ιωαννίκι-
ος Γιαννόπουλος, Ιεροκήρυκας και Διευθυντής του 
Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως.

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας αφιέρωσε την εκ-
δήλωση - παρουσίαση του βιβλίου του στον Μακαρι-
ώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερώνυµο, ο οποίος στη συνέχεια τον συνεχάρη για 
την προσφορά του στην Εκκλησία, την Θεολογία και 
την Ψυχιατρική.

Επίσκεψη κλιµακίου της ΝΔ µε επικεφαλής την 
Βουλευτή κ. Γεωργία Μαρτίνου, τον Βουλευτη  Θα-
νάση Μπούρα, και την Πολιτευτή της Β. Αθηνών. 
Μαριάνθη Καφετζή, στο Κέντρο Ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες. «ΑΡΩΓΗ». Μία κουβέντα µε το προσωπικό 
του κέντρου και την κας Έλιοττ. Στο πλαίσιο της 
προσφοράς του κ. Μαρτίνου για να φτιαχτεί η πι-
σίνα που έχουν τα παιδιά ανάγκη. Στην συνέχεια 
επισκέφθηκα το Ξενώνα της «ΑΡΩΓΗΣ» στην περι-
οχή Αυλίζα, όπου ενηµερώθηκαν για την εµπλοκή, 
στην έκδοση αδείας λειτουργίας.

Μια όµορφη αρχή για τις δράσεις της βιβλιοθήκης 
του Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων έγινε σήµερα µε 

την παρουσίαση του βιβλίου της Maria Dourida-Mitarachi που 
ζωντάνεψε η γνωστή αφηγήτρια-παραµυθού Niki Kapari µε τις 
µουσικές του Yannis Psimadas του εξαιρετικού µουσικοσυν-
θέτη. Τα παιδιά συνοµίλησαν µε τη συγγραφέα, εξερεύνησαν 
παράξενα µουσικά όργανα, ξεφύλλισαν το βιβλίο και έµαθαν 
πράγµατα για την εικονογράφησή του, και τέλος έγραψαν ευ-
χές για τη Μπουµπού, την πασχαλίτσα του παραµυθιού.
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Ενημερωθείτε κάθε μέρα από το Διαδίκτυο στο http://menidiatis.blogspot.gr

 Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων Δεκαπενθημέρου

Άκρως επιτυχηµένη ήταν και φέτος η Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση του Φροντιστηρίου Μέσης εκπαίδευσης «Άλµα» 
των Σπύρου Βρεττού και Γιάννη Καβαλλιέρου που πραγµα-
τοποιήθηκε στο κέντρο Fever. Δεκάδες µαθητές συγκεντρώ-
θηκαν το βράδυ της περασµένης Παρασκευής έξω από το 
Φροντιστήριο µε αποτέλεσµα το κλείσιµο τόσο της οδού Β. 
Ουγκώ όσο και της οδού Πάρνηθος. Το κέφι κράτησε µέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες µε µαθητές και καθηγητές να ανα-
νεώνουν το ραντεβού τους για την επόµενη εκδήλωση του 
Φροντιστηρίου που οµολογουµένως αποτέλεσε µια όαση ψυ-
χαγωγίας και ευχάριστου διαλλείµατος από τη µελέτη και τα 
µαθήµατα τους. Η διεύθυνση του Φροντιστηρίου µε τη σειρά 
της ευχαρίστησε τους καθηγητές και όλα τα παιδιά για την 
συµµετοχή τους.

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε, η γεµάτη χρώµατα και φως, 
Οµαδική Έκθεση ζωγραφικής «Εικαστική Ρήξη» που έλαβε χώρα στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων, του Δηµαρχείου Αχαρνών. Για την ιστορία αξί-
ζει ν’ αναφερθεί ότι η έκθεση για 3η φορά, λειτούργησε από 2 έως 4 
Δεκεµβρίου, ενώ συµµετείχαν 30 εικαστικοί καλλιτέχνες και ο σύλ-
λογος «Πίστη». Την έκθεση παρουσίασε η ζωγράφος Ζέττα Γκουντέ-
λα Καζή, ενώ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυµάσουν έργα µε 
υπέροχα τοπία, πρόσωπα, αντικείµενα και φύση, γεµάτα χρώµα, ταλέ-
ντο κι έµπνευση.

Στα εγκαίνια έδωσε το «παρών» ο Θανάσης Κατσιγιάννης (Γε. Γραµ. 
Δήµου Αχαρνών), ενώ ανάµεσα στους εκθέτες ήταν και η Πρόεδρος 
της ΔΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου, που αποκάλυψε στο κοινό, το ταλέ-
ντο της.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια αιµοδοσία του Παραρτήµατος Αχαρνών 
και Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας αφιερωµένη στη µνήµη του φίλου-αι-

µοδότη Νίκου Καµπουράκη. Πιο συγκεκριµένα, την Κυριακή 4 Δεκεµβρίου µέλη, φίλοι και 
εθελοντές του Παραρτήµατός µας, προσήλθαν στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών 
προσφέροντας ένα πολύτιµο δώρο για τον συνάνθρωπο, θυµίζοντάς µας ότι εθελοντισµός 
δεν είναι φιλανθρωπία, είναι µια έµπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σαμψούντος και Βενιζέλου, Άγιος Πέτρος, Αχαρναί. 
Τηλ.: 210 2465635,6977 627625, Φαξ : 210 2465635

Λείψανα των θαυµατουργών 
Αγίων Ματρώνας και Σεραφείµ του 

Σαρώφ προς προσκύνηση στις Αχαρνές 

Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουµελά Αχαρνών εκτίθεται 
προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα µεγάλων Ρώσων Αγί-
ων: Οσίου Σεραφείµ  του Σαρώφ, Αγίας Ματρόνας της 

Αόµµατης, Μόσχας, Αγίων Φιλαρέτου  και Θεοδοσίου Αρ-
χιεπ. Τσερνίγκοφ και Οσίου Λαυρεντίου Τσερνίγκοφ.
Οι ευσεβείς Χριστιανοί µπορούν να λαµβάνουν την ευ-

λογία των Αγίων  καθηµερινά, αφού ο Ιερός Ναός Παναγί-
ας Σουµελά παραµένει ανοιχτός 

καθηµερινά από 8:00 π.µ. µε 1:00 µ.µ. και από τις 5:00 
µ.µ. µεχρι 8:00 µ.µ.

Με τον πιο ευλογηµένο 
τρόπο έγινε η έναρξη της 
εορταστικής περιόδου της 
µνήµης του Αγίου µας. Στη 
σηµερινή Θεία Λειτουργία 
όπου ιερούργησε ο ποιµενάρ-
χης µας κ.Αθηναγόρας πλαι-
σιωµένος από Ζακύνθιους 
ιερείς είχαµε την τιµητική δι-
άκριση της σταυροφορίας 
του π. Αναστάσιος Σαργιέτης. 
Πολλά τα έτη σας Σεβασµι-
ώτατε !!!Να φωτίζετε και να 
καθοδηγείτε τα βήµατά µας 
µε την αγάπη και την πατρό-
τητα που σας διακρίνει!

Τρία εκλεκτά στελέχη του ελληνικού τα-
εκβοντό, ο Grand Master Παναγιώτης Πα-
λαιολόγου (κάτοχος 8 DAN), η παγκόσµια 
πρωταθλήτρια, Αρετή Αθανασοπούλου και 
ο τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, Γι-
ώργος Ιωνάς, βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα 
στο ευρωπαϊκό Hall of Fame των µαχητι-
κών αθληµάτων. Η εκδήλωση, που πραγ-
µατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, 
φιλοξενήθηκε στο αµφιθέατρο του Πολε-
µικού Μουσείου και τιµήθηκαν µερικά από 
τα µεγαλύτερα αστέρια των δυναµικών 
αθληµάτων.
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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ   31  Δεκεμβρίου 2016 και ώρα  09.00 π.μ., 

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, 

Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΝΤΟΥΡΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αγγελική  και  Απόστολος ,  Δέσποινα 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:  Ιωάννης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ. με πατάρι 50 
τ.μ. στην οδό Καποδιστρίου 3, Κεντρική πλα-
τεία Αγίου Βλασίου. Τηλ. 210 2460903 και 6973 
523754. 4Δ161.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος κατάλλη-
λος για Φροντιστήρια, Ιατρεία, Γραφεία, κλπ. 
δίπλα στην Κεντρική Πλατεία, οδός Καποδιστρί-
ου 3 στις Αχαρνές. Τηλ. 210 2460903 και 6973 
523754. 6Δ161. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 75 τ.μ. επί της Αγίας 
Τριάδος 75 , καθώς και καταστήματα και Γρα-
φεία στον ίδιο κτίριο στον Α΄όροφο. Τηλ. 6974 
838179. 4Δ158.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 120 τ.μ. 1ου ορόφου, 
τρία δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, χωλ 
κλπ. χώρο πάρκιν, αυτονομία θέρμανσης , ηλι-
ακό, οδός Παπανίκα και Αθηνών 50. Τηλ. 210 
2433614 και 69764979. 4Δ158. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 13 επί της οδού Ρωμυ-
λίας 33 στην περιοχή Νεάπολη Αχαρνών, κατάλ-
ληλο για Φούρνο, έχει και τις προδιαγραφές και 
μισές εργασίες. 
Τιμή ενοικίου σε λογικά πλαίσια. Τηλ. 210 
2463517. 4Δ158 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τ.μ. περίπου στο 
κεντρικό Μενίδι, Οδυσσέως 18, στον Ά πρώτο, 
ανακαινισμένο, με θωρακισμένη πόρτα ασφα-
λείας, διαμπερές, ευάερο και ευήλιο, με καινού-
ρια τέντα, ενοίκιο 250 ευρώ. Τηλ. 210 2469673, 
6973214792.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ, παλαιά ισόγειος κατοικία, εντός οικο-
πέδου 137 τ.μ, εντός σχεδίου, οδός Σωκράτους 
15, όπισθεν παλαιού νεκροταφείου Αχαρνών . 
Τηλ. 6977 268890. 4Δ158
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέρισμα 2ου ορό-
φου, τρία δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, 
και ξεχωριστά WC, μεγάλα μπαλκόνια, πίσω 
και μπροστά. Τιμή λογική. Τηλ. 210 2433614 

και 69764979. 4Δ158.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών, με 18 έτη εμπειρίας, 
παραδίδεις ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά και 
ενήλικες. Όλα τα επίπεδε, από αρχάριοι τέως 
προετοιμασία για πτυχία. Περιοχές Μύδι και 
γύρω. Τηλ. 6976854911 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδί-
δει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασί-
ου – Λυκείου. Τιμές χαμηλές. Τηλ. 6972 601252. 
4Δ160.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει 
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. 
Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10Δ160 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται από κάτοχο 
c2. Τηλ 6977051457
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από 
έμπειρη καθηγήτρια 30 έτους πείρας. Χαμηλές 
τιμές. Τηλ.: 210 2319153 και 6988935604 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτι-
ών και κοινόχρηστων χώρων. Τηλ. 6994 994349. 
4Δ160 
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει την δια-
νομή φυλλαδίων Τηλ 6974962940
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει 
τον καθαρισμό και περιποίηση, κήπων, ελεύ-
θερων χώρων, αυλικών χώρων και οικοπέδων. 
Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6987 387127 κ. 
Ανέστης 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σόμπες . Τηλ. 210 2462553 ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 5 ευρώ  η 

καρτέλα . Τηλ. 6976 836287. 10Δ165.

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο Πολιτισμικός Σύλλογος «ΑΧΑΡΝΕΙΣ», σε συνεργασία με το Γραφείο Ταξιδίων 

PERRAKIS TOYRS , σας γνωρίζει ότι στις 17 Ιανουαρίου 2017, θα επισκεφθεί το Θέατρο 
«ΠΑΝΘΕΟΝ», στο ΓΚΑΖΙ, για παρακολούθηση της Θεατρικής Παράστασης «ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ, 
ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ». Συμμετέχει ένα πολύ καλό κάστ Ηθοποιών: Κόκλας, Χαϊκάλης, 
Πυγμαλίων, Λιβανού, Μπατσούκα, κλπ

Η παράσταση αρχίζει στις 07.00 μ.μ. . Ώρα αναχώρησης 05.30 μ.μ. από Αριστοτέλους 
και Πάρνηθας, και συνέχεια από Πλατεία Καράβου και Ηρώων. Οι θέσεις είναι 
περιορισμένες . Για κρατήσεις θέσεων κα Αλίκη Λεφάκη 6977 197710 και Βίκυ 
Περράκη στο 210 2469576.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδιάς,

 όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος 

μας για την απώλεια της πολυαγαπημένης μας  Συζύγου, 

Θυγατέρας και Αδελφής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Γ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ 
Η  Οικογένεια της 

Σ. Σ.:   Επίσης ευχαριστούμε θερμά 

όσους κατέθεσαν στέφανο στην μνήμη της.

40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ  31 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 09.00  π.μ.,

 40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού και Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΑΠΑΚΟΓΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης  και  Δάφνη, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Χρήστος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   καφενείο του  «ΓΚΙΚΑ»

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Blog Απόψεων και ειδήσεων

Ενημερώνει τους δημότες 
– επιμορφώνει τους αιρετούς!!!

Όλες οι δημοτικές ειδήσεις με αποδείξεις.
http://eleftherovima.wordpress.com
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Αγίου Διονυσίου 53 – Αχαρναί. Τ.Κ. 13674 - agiosdionysios@gmail.com - Τηλ 2102463144

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016 – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2017

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
ΩΡΑ: 07:00 π.µ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΩΡΑ: 05:00 π.µ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/12/2016
ΩΡΑ: 07:30 Ο Όρθρος κ Θεία Λειτουργία ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 27/12/2016
ΩΡΑ: 07:30 Ο Όρθρος κ Θεία Λειτουργία ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/12/2016 
ΩΡΑ: 05:30 µ.µ. Εσπερινός της Περιτοµής και του Μεγάλου Βασιλείου 

Είθισται στο τέλος του Εσπερινού να διαβάζουµε την Ευχή της Αγιοβασιλόπιτας 
που θα κόψουν οι ενορίτες στα σπίτια τους .

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

ΩΡΑ: 07:30 π.µ. Όρθρος κ Θεία Λειτουργία 
Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ . ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Στο πέρας της Θ. Λειτουργίας θα διανεµηθεί Αγιοβασιλόπιτα στο πλήρωµα . 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

ΩΡΑ: 07:00 µ.µ. Ο Όρθρος , οι Ώρες , ο Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία της Παραµονής των Θεοφανείων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΩΡΑ: 06:30 π.µ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων
Ακολούθως η τέλεση του Μεγάλου Αγιασµού.

 Ευχόµαστε ολόψυχα ο Θεός να Αγιάζει τα έργα µας και την Πατρίδα µας. 

ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ 
Μετ’ αγάπης Χριστού 

Για το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο
Αναστάσιος Σαργέντης 
Εφηµέριος Ιερού Ναού
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Συνταγογράφηση  -   Παραπεμπτικά  Με  Ε. Ο. Π. Π.

Τηλ &  F a x  21 0 24 03 4 03  
Κιν.  6 9 7 2 9 9 6 4 21

e - m a i l  :  v m a t z a r a k i @ g m a i l . c o m

Βασιλική Α.  Ματζαράκη M D ,  P h D
Καρδιολόγος

Τ. Επιμελήτρια Καρδ. Κλινικής ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Ιωακείµ Α. Αγνιάδης  M.D.
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Επιστ. Συνεργάτης ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Συνταγογράφηση  -  Παραπεμπτικά  Με  Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Λ.  Πάρνηθος 1 03  &  Σουλίου 
Αχαρνές 1 3 6 7 1 ,  1 ος όροφος

Τηλ &  F a x  21 0 24 03 4 03  
Κιν.  6 9 4 6  7 9 1 6 6 8

Τηλ.: 698 5861 697

18/12/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
Δεκελείας 41. ΤΗΛ. 210 2466690

19/12/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Κιουρκατιώτη 25. ΤΗΛ. 210 2462194

20/12/2016 ΤΡΙΤΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
 Λεωφ.Δημοκρατίας 222. ΤΗΛ. 2102312615
21/ 12/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

Αγίου Διονυσίου 4. ΤΗΛ. 210 2407559
22/12/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 Λεωφ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 2102461015
23/12/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Πάρνηθος 170. ΤΗΛ. 210 2406400
24/12/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

Φιλαδελφείας 28 .ΤΗΛ.210 2469146
25/12/2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 2465432
26/12/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Δημ. Δέδε 18 .ΤΗΛ. 210 2467040
27/12/2016 ΤΡΙΤΗ  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ 

Φιλαδελφείας 157 .ΤΗΛ. 2130 146658
28/12/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Θηβαίου 20. ΤΗΛ. 210 2468482
29/12/2016 ΠΕΜΠΤΗ ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ολυμπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 210 2476279
30/12/2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 Αριστοτέλους 86 .ΤΗΛ. 210 2468746
31/12/2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 210 2400171
1/1/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ 

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 10. ΤΗΛ. 210 2443437
2/1/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 
Διαγόρα 30. ΤΗΛ. 210 2448558

3/1/2017 ΤΡΙΤΗ ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Ελ. Βενιζέλου 59. ΤΗΛ. 210 2448143

 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Από 18-12-2016 Έως 01-01-2017

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
προστασίας της Πάρνηθας κ. 
Δημήτρης Καμπόλης εφιστά 
την προσοχή  στους πολίτες 
ώστε άθελα τους να μην προ-
καλέσουν πυρκαγιά: 
 Σε περίπτωση που αντιλη-
φθούμε φωτιά στο δάσος ή τις 
παρυφές του να τηλεφωνήσου-
με ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό 199 ή 
αν το κινητό τηλέφωνο δείχνει 
την ένδειξη “κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης” ή “εκτός δικτύου” 
στο 112. Όμως, επειδή η πρό-
ληψη έχει μεγαλύτερη αξία 
από την καταστολή για να μην 
προκαλέσουμε οι ίδιοι άθελά 
μας πυρκαγιά:

Ας προστατέψουµε 
το δάσος είναι η ζωή µας! 

- Δεν καίμε σκουπίδια, ξερά χόρτα 

και κλαδιά

- Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές 

στα δάση ή σε χώρους με ξερά χόρτα

- Δεν κάνουμε εργασίες που ενδέχεται 

να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγο-

νοκολλήσεις)

- Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα στην 

ύπαιθρο

- Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος

Για να είμαστε προετοιμασμένοι:

- Μεριμνούμε για τον καθαρισμό αποψί-

λωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων

- Απομακρύνουμε εγκαταλελειμμένα 

καυστά ή εκρήξιμα υλικά και αντικεί-

μενα
- εφοδιαζόμαστε με οικιακούς πυρο-

σβεστήρες

- Προμηθευόμαστε σωλήνα ποτίσμα-

τος με μεγάλο μήκος

Ο Σύνδεσμος Πάρνηθας θα βρίσκεται 

καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο σε 

επαγρύπνηση για να προστατέψει τον 

εθνικό μας Δρυμό. Το οφείλουμε στις 

επόμενες γενιές» δήλωσε ο Δημήτρη 

Καμπόλης.

13674
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Μεταπτυχιακό Σχολικής Ψυχολογίας
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμβουλευτική σε: Γονείς, Ζευγάρια, Ενήλικες, Παιδιά.
Για θέματα:

Διαχείρισης ανθρωπίνων σχέσεων 
- Υπογονιμότητας Διαχείρισης άγχους 

-Διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων (φόβου, θυμού κλπ) 
- Πένθος παιδιών -Δυσκολιών των παιδιών 

στη σχολική μελέτη και ενδοσχολική συμπεριφορά.

Ιατρείο: Δεκελείας 75 Α - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2441257 και 6932 136530, 

Mail:karagianniteo@yahoo.com 

Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΡΙΖΑ
 Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

 Αριστούχος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
 t Ενδοσκοπήσεις t Παιδο ΩΡΛ t Νευροωτολογία - 

t Υπερηχογραφικός έλεγχος Παραρρινίων 
t Έλεγχος ιλίγγου t Εμβοών 

-tΑλλεργική Ωτορινολαρυγγολογία 
 tΘεραπεία Ροχαλητού

t Διαταραχές φωνής t Αντιμετώπιση
 Δευτ. και Παρ.: 9.30-12.30 - Δευτ. έως Παρ. 17.30 - 21.00 

Φιλαδελφείας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673
Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
MD, ΡHD ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Επιμελητής «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας
tΠιστοποιημένος στον Υπέρηχο Καρδιάς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
t Ειδικευθείς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών.
t Διενεργεί Στεφανιογραφία και Αγγειοπλαστική μέσω της κερκιδικής αρτηρίας (χέρι), 

tΔιαδερμική αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδας.
tΣτο Ιατρείο γίνεται υπέρηχος (triplex) καρδιάς, holter ρυθμού και πιέσεως.

Éáôñåßï : ×áñ. Ôñéêïýðç 197, 14564 ÊçöéóéÜ 
Ôçë. 2130365669 – Êéí. 6998070000 - e-mail: dimitris@damaskos.com
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