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 ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ...

Μέσα σε κλίµα αισιοδοξίας  
πραγµατοποιήθηκαν την Τρίτη 
31 Οκτωβρίου τα επίσηµα 
εγκαίνια λειτουργίας του  11ου 
Παιδικού Σταθµού του ∆ήµου 
Αχαρνών, που βρίσκεται στην 
περιοχή του Κόκκινου Μύλου. 
Πρόκειται για ένα λειτουργικό, 
σύγχρονο και «οικολογικό» κτί-
ριο που εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών και την εκπαιδευτική δια-
δικασία, µε δυνατότητα  φιλοξενίας µέχρι 60 παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας. 

Με τη συµµετοχή, σχολείων, συλλόγων, φορέων και σωµατείων σε Αχαρνές και 
Θρακοµακεδόνες ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική 
Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, στον ∆ήµο Αχαρνών. 

ΛΑΜΠΡΟΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Κατατέθηκε από τον 
υπουργό Οικονοµικών η 
τροπολογία για τη 
µεταφορά του καζίνο της 
Πάρνηθας, σε άλλη 
τοποθεσία εντός της 
Αττικής, στο νοµοσχέδιο 
για την ρύθµιση της 
αγοράς των παιγνίων. Το 
οικόπεδο και κτίρια που υπάρχουν στο βουνό θα 
επιστραφούν στο ∆ηµόσιο χωρίς κόστος αφού πρώτα 
αποκατασταθούν.

Με την υπογραφή των συµβολαίων, την 
Πέµπτη 26 Οκτωβρίου 2017 
ολοκληρώθηκε, η αγορά κτηρίου από 
την Ι.Λ.Ε.Α.  που   µελλοντικά, θα 
στεγάσει µέρος των δραστηριοτήτων της. 
Το κτήριο βρίσκεται στην οδό 
Αριστοφάνους, σε απόσταση 60 µέτρων 
από την κεντρική πλατεία, σε οικόπεδο 215 µ2 . 

«Μετακοµίζει» στα Βόρεια 
Προάστια το  Καζίνο της Πάρνηθας
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Η µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Τ α αποτελέσµατα ανακοι-
νώθηκαν και στην ειδική συ-
νεδρίαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Αχαρνών το βράδυ 
της Τετάρτης 18 Οκτωβρίου 2017.

Από 15 Ιουνίου έως 7 Οκτωβρί-
ου έχουν ελεγχθεί (29.912) άτοµα 
(26.018 ηµεδαποί και 3.894 αλλοδα-
ποί) και έχουν συλληφθεί (1.033) 
άτοµα (833 ηµεδαποί και 200 αλλο-
δαποί) για διάφορα αδικήµατα, ενώ 
έχουν κατασχεθεί δενδρύλλια κάνναβης, ναρκωτικά, πιστόλια, 
φυσίγγια, λαθραία τσιγάρα κ.α.

Σηµαντικός είναι ο απολογισµός των ολοκληρωµένων προ-
γραµµάτων αστυνόµευσης και των ειδικών αστυνοµικών δράσε-
ων, που εφαρµόζονται στο ∆ήµο Αχαρνών, για την αντιµετώπιση 
της εγκληµατικότητας και την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας 
των πολιτών. Το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο περιλαµβάνει ένα 
πλέγµα συνδυασµένων αστυνοµικών µέτρων, που υλοποιούνται 
από τη ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας 
∆υτικής Αττικής, τις Οµάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληµα-
τικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), της ∆ίκυκλης Αστυνόµευσης (∆Ι.ΑΣ.), Ελέγ-
χου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), καθώς και τις 
τοπικές αστυνοµικές Υπηρεσίες, υπό το συντονισµό της Γενικής 
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής. Για συνέχιση των ελέγχων, πι-
στή εφαρµογή των µέτρων και συχνή παρουσία στα ∆Σ για την 
εγκληµατικότητα δεσµεύτηκε ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας 

Τάξης ∆ηµήτρης Αναγνωστάκης µι-
λώντας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αχαρνών, στις 18 Οκτωβρίου, µε µο-
ναδικό θέµα την εγκληµατικότητα.

Ο κ.Αναγνωστάκης εµφανίστηκε 
µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις που δεν 
αποκλίνουν από τα µέτρα που αρχι-
κώς είχαν ανακοινωθεί.  Όπως είπε 
στην αρχική του τοποθέτηση, από 
πλευράς Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και Ελληνικής Αστυνοµί-

ας, έχουν εφαρµοσθεί όλα όσα συµφωνήθηκαν και ανακοινώθη-
καν στη συνάντηση µετά τον άδικο χαµό του Μάριου-∆ηµήτριου 
από σφαίρα. «Είµαστε εδώ όχι για να παρουσιάσουµε µια εξω-
ραϊσµένη εικόνα, αλλά για να σας παρουσιάσουµε τη συνέχεια 
των λόγων µας. Όσα σας είπαµε, τα κάναµε πράξη», σηµείωσε ο 
κ.Αναγνωστάκης. Παράλληλα, τόνισε πως πρέπει να υπάρξουν 
συµπληρωµατικές και παράλληλες δράσεις για να αντιµετωπι-
στούν. Παράλληλα, δεσµεύτηκε ότι σε συχνά διαστήµατα, δύο
-τριών µηνών θα υπάρχει παρουσία στα ∆ηµοτικά Συµβούλια της 
πολικής ηγεσίας του Υπουργείου προκειµένου να ενηµερώνει και 
να ενηµερώνεται για την πορεία των µέτρων. Επιπλέον, θα συνε-
χιστεί η δεκαήµερη ενηµέρωση από την πλευρά της ΕΛΑΣ για τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων, ενώ όπως είπε, θα υπάρχει αστυνο-
µική δύναµη και στις σχολικές µονάδες ιδίως εκεί όπου διαπι-
στώνεται πρόβληµα.  Αναλυτικά  το σχετικό ∆.Τ. του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνοµίας στη σελίδα  8

ΣΕ  ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ  ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»
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ΑΜΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, 
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ
 ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΖΗΤΑ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ - ΠΑΓΩΝΑ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ  ΤΗΣ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ, Ο ∆ΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ε∆Ω ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

Και πολυτελείας και  Οικολογικός 
ο 11ος Παιδικός  του  Κόκ. Μύλου
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Μεγάλωσε τον Μουσειακό της χώρο η Ι.Λ.Ε.Α. 
Απέκτησε  νέο ιδιόκτητο κτίριο για τις δράσεις της 

Περιλαµβάνει  πλέγµα συνδυασµένων αστυνοµικών µέτρων  και  πολλαπλές συλλήψεις 

Ο άνθρωπος ως το µοναδικό λογικό ον πρέπει όχι µόνο να διαφυλάττει 
την αλυσίδα της ζωής αλλά και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την καλύτερη συµβίωση του ανθρώπου µε το περιβάλλον και τα ζώα.    
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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

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

∆ιαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 
Φιλική συµµετοχή: Νίκος Παπαζίσιµος, Νίκος Κακογιάννης  

∆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 ιστορία έχει δύο πλευρές. Μία η καταγραφή του γεγονότος, όπως ακριβώς συ-
νέβη,  και η  άλλη είναι η κριτική, εάν αυτό ήταν σωστό ή λάθος, του πράξαντος. 

Αυτό χρειάζεται αρκετό χρόνο για να διαπιστωθεί. ∆εν θα χάναµε την Κύπρο, εάν ο Μα-
κάριος έδινε στις ΗΠΑ µια βάση και ο Ετσεβίτ δεν θα τολµούσε απόβαση στο νησί, βλέπο-
ντας τα Αµερικάνικα αεροπλανοφόρα να φρουρούν την Κύπρο.

Το µόνο που θα θυµόµαστε από την κυβέρνηση Τσίπρα, είναι ότι αποκάλυ-
ψε τους πραγµατικούς σκοπούς της αριστεράς και διέλυσε το όνειρο των ευ-

κολόπιστων συµπολιτών µας. Ουδέν κακό αµιγές καλού. ∆ιαβολικό όπως θα έλε-
γε ο Αλέξης. 

Εάν µε ρωτούσατε τι είναι η Ελλάδα.  Θα σας έλεγα. Ελλάς,  Ιστορία, Επιστήµες, 
Φιλοσοφία, αλλά και κουτοπονηριά, που µας φέρνει όλα τα δεινά. Πρώτα πρέπει 

να θεραπεύουµε τον εαυτό µας και µετά να µεταβιβάζουµε το φταίξιµο στους συµπολί-
τες , στους συνανθρώπους µας.

Εάν ακολουθήσουµε  και δεχθούµε την ρήση. Η 
Ελευθερία κερδίζεται και δεν χαρίζεται και ο άν-

θρωπος που είναι άνεργος, γίνεται κατ’ ανάγκη σκλάβος. 
Τότε ο κάθε αγώνας για καταστροφή του εργοδότη είναι 
αγώνας αυτοϋποδούλωσης. Βέβαια η κυβέρνηση πρέπει 
να κρατά το µέτρο της εργασίας από την εκµετάλλευση.

Η αναρχία, η ασυδοσία, η ατιµωρησία, φουντώνουν 
την παραβατηκότητα  και το έγκληµα. Οι πολίτες αι-

σθάνονται ανασφαλείς και απροστάτευτοι. Ότι χειρότερο για 
µια κυβέρνηση.

Η βιολογική ευφυΐα, δεν είναι ίδια και όµοια για όλους τους ανθρώπους. 
Αυτό είναι γνωστό. Το ζητούµενο είναι, εάν αυτός ο άνθρωπος χρησιµοποιεί 

αυτήν την ιδιότητα του, για ευεργεσία ή λαµογιά. Άλλωστε η παροιµία λέει : «Το 
έξυπνο πουλί από την µύτη πιάνεται».

Όποιος δεν θέλει να ζυµώσει,  εφτά µέρες κοσκινίζει, λέει η παροιµία. Αυτό συµ-
βαίνει µε το αεροδρόµιο του Ελληνικού. Όλα µας τα προτερήµατα σβήνουν, 

µπροστά στο ελεεινό µας κουσούρι. Είµαστε αυτοκαταστροφικοί.
Συχνά ο εκδότης του εντύπου µε ρωτά. Βρε Μήτσο που τα βρίσκεις όλα αυ-
τά και τα γράφεις. Εγώ του απαντώ. Μου τα λέει ένα πουλάκι. Όλοι οι άρρε-

νες γεννιούνται µε ένα πουλάκι.  Εξαρτάται πως και γιατί χρησιµοποιούν. Άλλοι το 
τιµούν και άλλοι το εξευτελίζουν.

Η οικονοµία είναι µια καδένα σε σχήµα κύκλου. Όλοι οι κρίκοι απέχουν το ίδιο 
από το κέντρο. Όταν ένας κρίκος σπάσει τότε το κέντρο τρελαίνεται και δεν ξέρει 

που να πάει.
Ποτέ δεν υβρίζουµε τα θεία ενός ανθρώπου. Την θεία του, ενίοτε της ρίχνου-
µε καµιά φαρµακερή, γιατί είναι κουσκουσιάρα, δηλαδή κουτσοµπόλα. Σε-

βόµαστε την θρησκευτική πίστη κάθε συνανθρώπου, άσχετα  από την δική µας.
Ο Γιωρίκας και  Κωστίκας, δούλευαν στην υπηρεσία καθαριότητας της ΝΑΣΑ. 
Κατά το µεσηµέρι δίψασαν.  Βρήκαν µια καθαρή φιάλη που έγραφε Υδρογόνο.  
Νερό θα είναι σκέφθηκαν και ήπιαν. Το βράδυ τηλεφωνεί ο Κωστίκας. Έλα  Γιω-

ρίκα που είσαι, σου τηλεφωνώ από την Μόσχα. Άσε Κωστίκα, δεν ξέρω πως αλλά εί-
µαι στο Πεκίνο.

Πολλά τρόφιµα τα βάζουµε στον ήλιο για να στε-
γνώσουν. ∆ηλαδή να βγάλουν το νερό τους. 

Όµως δεν χάνουν την νοστιµιά τους, ούτε και τα θρεπτι-
κά συστατικά τους. Όσο  πιο συµπυκνωµένος είναι ο 
λόγος, τόσο πιο ουσιαστικός είναι. Η µυθοπλασία είναι 
για τους ροµαντικούς και είναι παρελθόν. 

Γιατί έκανε η φύση όµορφη την γυναίκα. Για να 
έλκεται από τον άνδρα . Γιατί έκανε η φύση 

όµορφο τον άνδρα; Για να έλκεται από την γυναίκα. 
Τα ετερώνυµα έλκονται και τα οµώνυµα απωθούνται. 

Όλα τα άλλα είναι αφύσικα ή ανώµαλα.
Φτωχός  γίνεται ο τεµπέλης και ο ακαµάτης. Εάν δεν είσαι τίποτα από αυτά 
τα δύο και είσαι, εργατικός και αγαπάς την πρόοδο, τότε έρχεται άλλος πα-

ράγων, η Εξουσία, που µε νόµους σου κλέβει τον κόπο σου δηλαδή τα χρήµατα 
σου. Τότε η κατάσταση γίνεται εκρηκτική και ανεξέλεγκτη. 

Οι µεγάλοι έρωτες διαρκούν λίγο χρόνο. Στην ουσία είναι περιοδικός πόθος. Η 
αλληλοεκτίµηση και ο αλληλοσεβασµός µας ακολουθεί σε όλη µας τη ζωή. Και 

αυτό πρέπει να το δείχνουµε κάθε µέρα. Αυτό συντηρεί την οικογένεια και  εκπληρεί 
τους µύχιους πόθους µας. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Με επιδόµατα στους οικονοµικά 
ασθενέστερους, δεν παίρνει 

µπρος η οικονοµία. Ποιο έξυπνο είναι η 
σταδιακή µείωση της φορολογίας για 
όλους, παρά ο δανεισµός για κλείσιµο 
των µαύρων τρυπών, των ελλειµµάτων 
του προϋπολογισµού, εκτός εάν θέλεις να 
µαζέψεις κοµµατόσκυλα. 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Με ψήφισµα διαµαρτυρίας για την αναιτιολόγητη αποµάκρυνση 
∆ηµόσιων Υπηρεσιών και ∆ΕΚΟ από τον ∆ήµο Αχαρνών ξεκι-
νούν οι κινητοποιήσεις µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ-

βουλίου. Ως έκτακτο και επείγον θέµα έφερε στην τελευταία συνεδρίαση 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός αυτό της µετακίνησης δη-
µόσιων υπηρεσιών από την πόλη µας µε αποτέλεσµα την τεράστια ταλαι-
πωρία των δηµοτών που αναγκάζονται ακόµη και για ένα λογαριασµό 
να επισκεφτούν όµορους δήµους. Ο ∆ήµαρχος επεσήµανε πως έχουν 
εδώ και καιρό σταλεί επιστολές ∆ιαµαρτυρίας προς ∆ΕΗ και Υπουργείου 
Οικονοµικών (∆ΟΥ), έχουν πραγµατοποιηθεί δεκάδες τηλεφωνικές επα-
φές όπου εκφράζεται η διαµαρτυρία, καθώς επίσης έχει σταλεί αίτηµα για 
συνάντηση µε τους επικεφαλής των φορέων.
 Στον  διαδικτυακό τόπο του Facebook και συγκεκριµένα  στην 

οµάδα «∆ηµότες των Αχαρνών» αλιεύσαµε , το παρακάτω εν-
διαφέρον σχόλιο, σχετικά µε την µεταγκατάσταση του ΜΟΝΤ 

ΠΑΡΝΕΣ : «Πολύ µελάνι χύθηκε για την ενδεχόµενη µετεγκατάστα-
ση του Καζίνο της Πάρνηθας. Το θέµα προσεγγίστηκε από αρκετούς. 
Από πολλούς χωρίς σοβαρότητα και γνώση, και από κάποιους µε 
λαϊκισµό , για ψηφοθηρικούς λόγους. Το Καζίνο είναι µία ιδιωτική 
Ανώνυµη Εταιρία. Τα στελέχη της αποφασίζουν µε γνώµονα την κερ-
δοφορία της. Ο ∆ήµος δεν µπορεί να παρέµβει σε τέτοιου είδους απο-
φάσεις, πλην όµως να δηµιουργήσει αντισταθµιστικά οφέλη χρήσης 
εγκαταστάσεων, δικτύων, parkingk, τελεφερίκ και άλλα. Αυτά όµως 
γίνονται σε ∆ήµους µε σχεδιασµό ,και τεχνογνωσία . Γι’ αυτό και 
πέρυσι εµείς είχαµε κρούσει κώδωνα κινδύνου. Το αρχικό project της 
µετεγκατάστασης αφορούσε σε περιοχή επίσης του ∆ήµου µας, στη 
Βαρυµπόπη, σε οικοπεδική έκταση Τράπεζας. Το project «πάγωσε» 
και αναµένονται εξελίξεις....»

Ο συµπολίτης µας  Φάνης Μπούκης µέσα από την σελίδα του 
Facebook  ∆ηµότες των Αχαρνών, καταθέτει µια ενδιαφέρουσα 
πρόταση. Ας την δούµε : Μια σύγχρονη πόλη επιτρέπει στους πο-

λίτες, στις κοινότητες, στις επιχειρήσεις και στους επιχειρηµατίες να είναι 
όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσµατικοί στον τοµέα τους: Το να 
κάνουµε τις υποδοµές καλύτερες, είναι µια πρόκληση για τους µηχανι-
κούς. Όµως, το να κάνουµε µία πόλη πιο έξυπνη, πιο γοητευτική, είναι 
µια κοινωνική πρόκληση. Σε λίγο καιρό έρχονται Χριστούγεννα. Προτεί-
νω σε ∆ήµο, Σ.Ε.Β.Α. και ιδιοκτήτες καταστηµάτων κάποια στιγµή να συ-
νεργαστούν. Να ακολουθήσουν παραδείγµατα άλλων πόλεων, Τρίκα-
λα , Πάτρα , αλλά και προαστείων ,Χαλάνδρι, Μαρούσι , Ίλιον . ∆εν είναι 
λογικό να µη µπορούµε να συνδιοργανώσουµε ένα µεγάλο Χριστουγεν-

νιάτικο Φεστιβάλ , που µπορεί να γίνει πόλος έλξης, και παράγοντας ανα-
βάθµισης της αγοράς µας! Οι Αχαρνές αξίζουν περισσότερα από σου-
βλάκι, κλαρίνα και πανηγύρια!!!»

Ο ∆ήµος Αχαρνών στα πλαίσια των Αθλητικών δραστηριο-
τήτων, διοργανώνει και φέτος µεγάλη Αθλητική εκδήλωση 
προς τιµήν των Τοπικών Συλλόγων και Αθλητών που έχουν 

διακριθεί ανάλογα µε το άθληµα, Ατοµικό (1η, 2η, 3η θέση) ή Συλλο-
γικό (Πρωτάθληµα ή Κύπελλο), σε Τοπικό, Πανελλήνιο, Ευρωπαϊκό 
και ∆ιεθνές επίπεδο για την αγωνιστική περίοδο 2016 - 2017.  Καλού-
νται να µας γνωστοποιήσουν την διάκρισή τους, απευθυνόµενοι, στο 
Τµήµα Πολιτισµού Αθλητισµού και Νέας Γενιάς, στον αρµόδιο υπάλ-
ληλο,  κ. Νικόλαο Τσουκλίδη και στα τηλέφωνα: 210 24 15 326 και 
538 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Καταληκτική ηµεροµηνία ενη-
µέρωσης: Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 2017.

Ο ∆ήµος Αχαρνών συµµετέχει στην πρωτοβουλία της ΚΕ∆Ε για 
την υποστήριξη των δοκιµαζόµενων τοπικών κοινωνιών στην πε-
ρίοδο της κρίσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε ικανό αριθµό νέων 

- σε συνεργασία µε το Aegean College και το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ - να σπου-
δάσουν µε έκπτωση 30%-50% και 50% αντίστοιχα, στα δίδακτρα της 
κάθε Σχολής, εφόσον ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Οι ενδια-
φερόµενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως 
τις 30 Νοεµβρίου 2017 στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών 
(µε δυνατότητα παράτασης έως την 31ή Ιανουαρίου 2018). 

Ως δικαιούχοι των εκπτώσεων ορίζονται οι κάτοχοι απολυτη-
ρίου Λυκείου που πληρούν µόνον µία από τις παρακάτω προ-
ϋποθέσεις: 1) Ετήσιο οικογενειακό / ατοµικό εισόδηµα µι-

κρότερο από 10.000 ευρώ. 2) Ανεργία αιτούντα. 3) Ανεργία γονέων. 
4) Μέλη µονογονεϊκών / πολύτεκνων οικογενειών. 5) Πρόβληµα 
υγείας – αναπηρία. Υπεύθυνη υπάλληλος για την παραλαβή των αι-
τήσεων είναι η κα Βασιλική Μέγα. (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 212 

3132)
Με νέες συλλήψεις που αποτελούν ένα ακόµη καίριο χτύπηµα 
στους εµπόρους ναρκωτικών που δρουν στην πόλης µας απάντη-

σε η Ασφάλεια Αχαρνών. Αυτή την φορά, και µε διάστηµα λίγων µόλις 
ηµερών, οι αστυνοµικοί του Τ.Α. Αχαρνών συνέλαβαν µετά από συντο-
νισµένες ενέργειες και έρευνα ηµερών δύο άντρες και µία γυναίκα ροµά, 
στον Καταυλισµό της Αγίας Σωτήρας µε την κατηγορία της διακίνησης 
ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριµένα την περασµένη Παρασκευή συνελή-
φθησαν από άνδρες της Ασφάλειας Αχαρνών και αστυνοµικών του Τµή-
µατος Αστυνοµικών Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττικής τρεις ροµά στην κατο-

χή των οποίων βρέθηκαν 150 γραµµάρια ηρωίνης και περίπου 4.300 ευ-
ρώ, ποσό που θεωρείται κέρδος από την διακίνηση των ουσιών.

Έρχονται ριζικές αλλαγές στο ηλεκτρικό ρεύµα όπως το ξέρα-
µε µέχρι σήµερα - Η Ελλάδα σύµφωνα µε την Ρυθµιστική Αρ-
χή Ενέργειας από τον Οκτώβριο ξεκινάει να προσαρµόζεται 

στο µοντέλο της ΕΕ - Το ρεύµα πριν φτάσει στον καταναλωτή θα 
«περνάει» από τέσσερις αγορές. Ενώ πριν λίγα χρόνια η ∆ΕΗ είχε 
την αποκλειστικότητα στην παραγωγή, µεταφορά, διανοµή και προ-
µήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, σήµερα 
ιδιώτες παραγωγοί διαθέτουν δυναµικό άνω των 2.500 µεγαβάτ 
(χωρίς να υπολογίζονται οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας), έχει εγκα-
τασταθεί στρατηγικός επενδυτής στον Α∆ΜΗΕ (µεταφορά), περισ-
σότερες από 15 εταιρίες δραστηριοποιούνται στην προµήθεια (λια-
νική) και σύντοµα δηµιουργούνται τέσσερις νέες αγορές από τις 
οποίες θα «περνά» διαδοχικά η ηλεκτρική ενέργεια πριν καταλήξει 
στους καταναλωτές. 

Η προγραµµατισµένη συνάντηση µεταξύ του ∆.Σ. του Συλλόγου 
Εργαζοµένων και του κ. ∆ηµάρχου, την ∆ευτέρα 30/10/2017 και 
ώρα 17.00 µ.µ. Στην συνάντηση παρευρέθηκε και η Αντιδήµαρ-

χος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού κα Κοσµίδου 
Λουίζα. Ο κ. ∆ήµαρχος είχε µια θετική στάση ως προς τα αιτήµατα που 
του είχε καταθέσει γραπτώς ο Σύλλογος. Σχεδόν δεσµεύστηκε την στα-
διακή επίλυση όλων.

Τα φιλοζωικά σωµατεία, «Μέριµνα» και «Φιλοζωικό Σωµα-
τείο Ολυµπιακού Χωριού» µε την υποστήριξη του ∆ήµου 
Αχαρνών, διοργανώνουν «Ηµέρα Υιοθεσίας» αδέσποτων 

ζώων, το Σάββατο 4 Νοεµβρίου 2017 (14:00 – 17:00) και την Κυρια-
κή 5 Νοεµβρίου 2017 (11:00 – 14:00), στον προαύλιο χώρο στο ∆η-
µαρχείο Αχαρνών (Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα).  
Απώτερος σκοπός είναι η κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενηµέρω-
ση των δηµοτών, ώστε να προσφερθεί η σωστή φροντίδα σε 
αδέσποτα ζώα που το έχουν ανάγκη. 

Στις 11 Νοεµβρίου 2017 από τις 9:00 π.µ. εως τη 13:00 µ.µ. θα 
πραγµατοποιηθεί αιµοδοσία στα γραφεία της ΟΝΝΕ∆ Αχαρνών 
- Θρακοµακεδόνων (Φιλαδελφείας 2,έναντι Αγ.Βλασίου) σε συ-

νεργασία µε το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς  «οι Άγιοι 
Ανάργυροι» και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών-Φυλής.

Ξεκίνησε  και επίσηµα την δράση του ο Όµιλος Αντισφαίρι-
σης Αχαρνών την Τετάρτη 1η Νοεµβρίου 2017 στα νέα γηπε-
δάκια του δήµου πλησίον του Κλειστού Γυµναστηρίου 

Μπάµπης Χολίδης. Μεγάλο «ατού» του νεοσύστατου Οµίλου ο 
Προπονητής, καθώς ένα κορυφαίο όνοµα θα αναλάβει τόσο τα παι-
διά των Ακαδηµιών όσο και τους ενήλικες που επιθυµούν να µυη-
θούν στην µαγεία του τένις. Ο Όµιλος προσφέρει δωρεάν τον εξο-
πλισµό (ρακέτες κλπ) για τον πρώτο µήνα εγγραφής των αθλητών, 
δωρεάν εγγραφή αλλά και µία προπόνηση γνωριµίας.
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Τρως & πίνεις
Οοοσο Θες µε 12€ το άτοµο

Αναλαµβάνουµε τις Ευχές σας, τις εορτές σας, Αρραβώνες, Γάµους, Βαφτίσια, κλπ

Πλούσιο µενού: Θαλασσινά, νηστίσιµα, Ψαρόσουπα, Κρεατικά.

ΜΕΝΙ∆Ι:  Γ. Κατσανδρή 1 - Πλατεία Αγίου Γεωργίου.
Τηλ. 210 2400278 - Facebook: Βολιώτης, Μενίδι

Ανοιχτά
από

το πρωί

Ο ΒΟΛΙΏΤΗΣ

Μ έσα σε κλίµα αισιοδοξίας  πραγµατοποι-
ήθηκαν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου τα επί-
σηµα εγκαίνια λειτουργίας του  11ου 

Παιδικού Σταθµού του ∆ήµου Αχαρνών, που βρί-
σκεται στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου. 

Ο 11ος Παιδικός Σταθµός του ∆ήµου Αχαρ-
νών, µπορεί να φιλοξενήσει µέχρι 60 παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας και 

Πρόκειται για ένα λειτουργικό, σύγχρονο και 
«οικολογικό» κτίριο που εγγυάται την ασφάλεια 
των παιδιών και την εκπαιδευτική διαδικασία, µε 
δυνατότητα  φιλοξενίας µέχρι 60 παιδιά προσχο-
λικής ηλικίας. 

Ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας (∆Η-
ΦΑ)  κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης στην οµιλία του κα-
τά την τελετή των εγκαινίων, ευχαρίστησε το προ-
σωπικό της ∆Η.Φ.Α. για τις προσπάθειες τους να 
µετατρέψουν ένα «απρόσωπο» κτίριο, σε έναν φι-
λόξενο χώρο, όπου παρέχονται υψηλών προδι-

αγραφών υπηρεσίες κοινωνικοποίησης και εκπαί-
δευσης των παιδιών. 

Αναφέρθηκε επίσης στις εγκαταστάσεις του 
Παιδικού Σταθµού, οι οποίες έχουν λάβει την 
έγκριση του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) καθώς ικανο-
ποιούν τις απαιτήσεις Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού 
και Εξοικονόµησης Ενέργειας, δηµιουργώντας 
µια σύγχρονη, οικολογική και πλήρως λειτουρ-
γική δοµή. 

Ο κ. ∆ασκαλάκης ευχαρίστησε επίσης τον κ. 
Θανάση Μαρτίνο και τον Όµιλο Εταιρειών Φουρ-
λή (ΙΚΕΑ) που πρόσφεραν µέρος του εξοπλισµού 
του παιδικού σταθµού, τονίζοντας ότι τόσο οι δι-
κές του προσπάθειες, όσο και του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των εργαζοµένων της ∆Η.Φ.Α. 
θα συνεχιστούν µε την ίδια ένταση και το ίδιο σθέ-
νος για την παροχή σύγχρονων, αξιόπιστων  και 
αποτελεσµατικών κοινωνικών υπηρεσιών προς 

του πολίτες του ∆ήµου Αχαρνών. 
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 

ανέφερε µεταξύ άλλων ότι «
Ο παιδικός σταθµός που εγκαινιάστηκε θα 

προσφέρει χρήσιµες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε 
δυο ξεχωριστές και µοναδικές οµάδες ανθρώ-
πων: τις µητέρες και τα παιδιά. Πρόκειται για ένα 
κτίριο που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε 
βάση τις προδιαγραφές παιδικών σταθµών του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και έχει λάβει 
σχετικές πιστοποιήσεις  βιοκλιµατικού σχεδια-
σµού και εξοικονόµησης ενέργειας»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. 
Πέτρος  Φιλίππου ανέφερε, ότι η Περιφέρεια Ατ-
τικής παραµένει πιστή στις δεσµεύσεις της για την 
ενίσχυση δοµών που στηρίζουν την οικογένεια, 
όπως είναι οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθ-
µοί. 

Στα εγκαίνια λειτουργίας του 11ου Παιδικού 

Σταθµού του ∆ήµου Αχαρνών παραβρέθηκαν:  ο  
Πάτερ Μιχαήλ Τσιρώνης από την ενορία Αγίου 
Κων/νου και Ελένης Κάτω Αχαρνών και ο Πάτερ 
Εµµανουήλ Σέρβος γενικός Αρχιερατικός Επίτρο-
πος της Μητρόπολης Ιλίου Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως.

Οι βουλευτές κ.κ. Γιάννης ∆έδες, Βασίλης Οι-
κονόµου, Θανάσης Μπούρας και Εύη Χριστοφι-
λοπούλου. Οι Αντιδήµαρχοι  κ. Θοδωρής Συρινί-
δης,  Παν. Πολυµενέας,  Αντώνης Παλιούρας,   
Λουΐζα Κοσµίδου και Οικονοµικών κ. Ηλίας Ζη-
τούνης. 

Επίσης ο Γεν. Γραµµατέας  κ. Θανάσης Κατσι-
γιάννης, ο Πρόεδρος της  Πρωτοβάθµιας Εκπαί-
δευσης κ. Κώστας Καρυδάκης, η Πρόεδρος της  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κα Γεωργία Ευθυ-
µιάδου, η πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α κα Μαρία Ναυ-
ροζίδου και οι Αντιπρόεδροι της ∆Η.Φ.Α κ. Κώ-
στας Σασαρίδης και κα Αφροδίτη Μηλιώρη. 

Οικολογικός  και Πολυτελείας ο 11ος Παιδικός σταθµός του  Κόκ. Μύλου
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

∆εν   υπάρχει   χρόνος…

Τα οικονοµικά προβλήµατα κάποτε λύνονται. Τυχόν εθνικές 
απώλειες όµως, µπορεί να µην αποκατασταθούν ποτέ. ∆ια-
χρονικά υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για να προωθούνται 
σηµαντικά εθνικά θέµατα, όπως συναντήσεις µε αρχηγούς µε-
γάλων κρατών, προεδρίες, κ.ά. ∆υστυχώς στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι εκπρόσωποί µας προτάσσουν το ίδιον ή το 
κοµµατικό συµφέρον και έπεται το εθνικό. 
Έχουµε την ατυχία να περιβαλλόµαστε από γείτονες που 
εποφθαλµιούν την εθνική µας κυριαρχία. Οι Τούρκοι µας 
απειλούν ωµά και µε θρασύτητα από όλες τις µεριές. Οι Σκο-
πιανοί τελευταίως δείχνουν να έχουν βελτιωθεί. Αφαιρούν 
αγάλµατα αρχαίων Μακεδόνων, αλλάζουν όνοµα σε οδούς 
κ.ά. Μην παρασυρόµαστε όµως από δευτερεύουσες διαφο-
ρές. Εάν στο όνοµα το οποίο θα έχουν για πάσα χρήση, 
εµπεριέχεται η λέξη «Μακεδονία», αυτό και µόνο φανερώ-
νει αλυτρωτισµό. Τα περί αναφοράς στην λέξη µε γεωγρα-
φικό προσδιορισµό, είναι έωλα και ανάξια αναφοράς. Αισι-
όδοξη είναι η στάση του κ. Καµµένου, ο οποίος δήλωσε ό,τι 
θα ζητήσει δηµοψήφισµα σε περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει πρόταση που να µην είναι σύµφωνη µε την απόφα-
ση των πολιτικών αρχηγών του 1992. Μήπως όµως υπερ-
τερήσει η θέση των άλλων κοµµάτων και παραχωρήσουµε 
εθνικά δίκαια;Για την Βόρειο Ήπειρο πρέπει να επισηµάνου-
µε, ότι το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας βρίσκεται σε ισχύ και 
κανείς πολιτικός µας δεν εκµεταλλεύεται αυτό το όπλο, ώστε 
να απαιτήσουµε καλλίτερη ζωή για τους συµπατριώτες µας. 
Τουναντίον ο θρασύς Ράµα µε τις πλάτες των Τούρκων, όχι 
µόνον κυνηγάει τους Έλληνες, αλλά ζητάει δικαιώµατα για 
τους εγκληµατίες πολέµου Τσάµηδες.

Η αντιµετώπιση των προβληµάτων µε όλους είναι µία: Η 
Ισχύς. ∆ιότι αν θέλεις ειρήνη πρέπει να προετοιµάζεσαι για πό-
λεµο. Όπως γράφει και ο Θουκυδίδης: «Ο ισχυρός προχωρά 
όσο του επιτρέπει η δύναµη του και ο αδύναµος υποχωρεί 
όσο του επιβάλλει η αδυναµία του».
Στην συνάντηση των κυρίων Τσίπρα και Τράµπ, είχαµε το µε-
γάλο χαρτί το οποίο λέγεται «διευκολύνσεις» των Αµερικα-
νών σε όλη την χώρα. Το χρησιµοποιήσαµε για την άµυνά 
µας και τα γεωπολιτικά µας συµφέροντα, ή µήπως ζητήσαµε 
στήριξη στα οικονοµικά; Ακούγεται ότι µας πίεσαν να κλεί-
σουµε βιαστικά τις διαφορές µας µε τους γείτονες, για να προ-
ωθήσουν τα δικά τους συµφέροντα. Προφανώς µε προχει-
ρότητα που θα είναι ζηµιογόνος. Ίσως γι’ αυτό έρχεται εσπευ-
σµένως ο Ερντογάν. ∆ηλαδή µε µια συµφωνία µαζί του, θα 
µπορέσουµε να κερδίσουµε δαπάνες από µείωση των εξο-
πλισµών, ώστε να εξοικονοµηθούν χρήµατα για να µοιρα-
στούν στον λαό, τα οποία θα µεταφραστούν σε ψήφους. Πό-
τε όµως ο Τούρκος έχει τηρήσει συµφωνίες και πότε έπαψε να 
αρπάζει; Προσοχή γιατί υποχωρήσεις σε εθνικές εκκρεµότη-
τες, θα είναι µόνιµες και οδυνηρές για τον Ελληνισµό. Αντίβα-
ρο σε αυτούς τους φόβους είναι εκτός από τον κ. Καµµένο και 
ο κ. Κοτζιάς. Αν δεν ήταν αυτός, κάποιοι Κύπριοι και κάποιοι 
Ελλαδίτες θα είχαν παραδώσει τήν Μεγαλόνησο στην Τουρ-
κία. Επίσης έχει θετικές θέσεις σε όλα τα εθνικά ζητήµατα.
Οδηγός µας πρέπει να είναι η ιστορία. Από το «∆υστυχώς 
επτωχεύσαµεν» του 1893, και τον καταστροφικότατο πόλε-
µο του 1897, όπου οι Τούρκοι έφθασαν µέχρι την Λαµία, σε 
15 χρόνια διπλασιάστηκε η Ελλάδα. Τότε εκµεταλλευτήκαµε 
διεθνείς συγκυρίες, και είχαµε και τους κατάλληλους ηγέτες. 

Εθνικοί φόβοι

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

∆εν νοµίζω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος αυτή τη 
στιγµή στη χώρα που να µην έχει πρόβληµα!  
3.000.000 ανθρώπους τους κυνηγά η εφορία, 
2.000.000 ανθρώπους τους κυνηγά το ΙΚΑ, άλ-
λους 2.000.000 ανθρώπους τους κυνηγά ο 
ΦΠΑ και όλους µαζί τους κυνηγά ο ΕΝΦΙΑ, τον 
οποίον ούτε στα έξοδα δεν µας επιτρέπουν να 
τον περνάµε…
Πληρώνουµε τον πιο άδικο φόρο που έχει επι-
βληθεί, φόρο που σε µια νύχτα µετέτρεψε 
«τους ιδιοκτήτες σε ενοικιαστές», σχολίαζε στη 
σατιρική εκποµπή του ο κ. Λάκης Λαζόπουλος.
∆εν πρόκειται για «καλλιτεχνικές υπερβολές», 
εφόσον 4.374.475 φορολογούµενοι σε σύνο-
λο σχεδόν  6.000.000,  έχουν ληξιπρόθεσµες 
οφειλές και ενάντια σε 1.618.460 από αυτούς 
το κράτος ήδη κινείται µε µέτρα αναγκαστικής 
είσπραξης.
Με έκδοση κατασχετηρίων προς όλες τις τρά-
πεζες, δέσµευση ακινήτων και πώλησή της µε 
πρόγραµµα αναγκαστικού πλειστηριασµού, 
κατάσχεση µισθών και συντάξεων, κατάσχεση 
εισοδηµάτων και απαιτήσεων στα χέρια τρίτων 
κινείται το ∆ηµόσιο εναντίον των οφειλετών.
Για χρέη που µένουν απλήρωτα, που από 33,5 
δις ευρώ στο τέλος του 2009 ξεπέρασαν,  το 
2017, τα 98 δις ευρώ, από τα οποία µόνο τα 
13,9 δις ευρώ συσσωρεύτηκαν µέσα στο τε-
λευταίο έτος!.
Οι οφειλές;    ... Έκτακτη εισφορά  στις επιχειρή-
σεις, αύξηση τελών κυκλοφορίας, φόρος πο-
λυτέλειας και πολυτελούς διαβίωσης, εισφορά 
αλληλεγγύης, αύξησης συντελεστών φόρου 
εισοδήµατος, κατάργηση αφορολόγητων, επι-
βολή ΕΕΤΗ∆Ε (µονιµοποίηση του ως ΕΝΦΙΑ), 
αυξήσεις συντελεστών ΦΠΑ, µαζικές µετατάξεις 
προϊόντων και υπηρεσιών σε υψηλότερους συ-
ντελεστές ΦΠΑ, αυξήσεις στην εισφορά αλλη-
λεγγύης, στα καύσιµα, στα ποτά, στα τσιγάρα, 
στον καπνό, στις χρηµατιστηριακές συναλλα-

γές, επιβολή φόρο, υπεραξία σε µετοχές, οµό-
λογα, ακίνητα, αύξηση της προκαταβολής φό-
ρου και αύξηση φορολογίας κερδών στα τυχε-
ρά παιχνίδια (πρώτο και δεύτερο µνηµόνιο).
Αύξηση του ΦΠΑ (από 23% σε 24%), µαζική 
µετάταξη προσόντων και υπηρεσιών (από 
13% σε 24%), κατάργηση των µειωµένων συ-
ντελεστών στα νησιά,  αύξηση των συντελε-
στών εισφοράς αλληλεγγύης, µείωσης της έκ-
πτωσης φόρου για µισθωτούς  και συνταξιού-
χους (από 2.100 σε 1.900),αύξηση των συντε-
λεστών φορολογίας εισοδήµατος για όλους 
(από 42% σε 45%) µε κατάργηση της αυτοτε-
λούς φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελ-
µάτων, αύξηση φορολογικών συντελεστών 
εισοδήµατος από ενοίκια (µέχρι 45% από 
33%), αύξηση φορολογικού συντελεστή επι-
χειρηµατικών  κερδών (από 26% σε 29%),  
αύξηση του συντελεστή µερισµάτων (από 
10% σε 15%), ο  φόρος 10% στη συνδροµη-
τική τηλεόραση, φόρος 5% στη σταθερή τη-
λεφωνία και αύξηση ΕΦΚ σε οινοπνευµατώ-
δη, µπίρα, κρασί και ηλεκτρονικό τσιγάρο συν 
ασφαλώς και στα καύσιµα, αλλά και φόρος 
στις βραχυχρόνιες µισθώσεις κατοικιών και 
στον καφέ, καθώς και αύξηση των συντελε-
στών του υπολογισµού του  ΕΝΦΙΑ, συνοδευ-
όµενα από αύξηση της προκαταβολής φόρου 
για όλους στο 100%. (τρίτο µνηµόνιο)!
Ήδη προνοµοθετήθηκαν από το 2019 (;) κα-
τάργηση της έκπτωσης φόρου για ιατρικές δα-
πάνες, της έκπτωσης φόρου του 1,5% στην πα-
ρακράτηση µισθωτών και συνταξιούχων και 
νέα µείωση της έκπτωσης φόρου από 1.900 σε 
1.250 ευρώ, αλλά και σοβαρή µείωση στην 
προσωπική διαφορά όσων παίρνουν συντά-
ξεις!
Άκρως αναγκαίες οι φορολογικές ελαφρύν-
σεις. ∆εν υπάρχει χρόνος, στην αγορά, για «βά-
θος διετίας». 

∆ικαίωση δανειολήπτη  Ελβετικού Φράγκου
Η υπ’ αριθµόν 86/2017 του Εφετείου Αιγαίου απέρρι-
ψε έφεση της Τράπεζας Πειραιώς κατά της πρωτόδικης 
απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Σύρου, 
αναγνωρίζοντας την αναδροµική ισχύ των αρχικών 
συµβάσεων σε ευρώ δικαιώνοντας τον δανειολήπτη 
έναντι της τράπεζας.  

Κατά το σκεπτικό της, τα χρηµατικά ποσά που χο-
ρηγήθηκαν ως δάνεια δεν εκταµιεύθηκαν σε ελβετικά 
φράγκα, αλλά µετατράπηκαν στη συνέχεια λογιστικά 
στο νόµισµα αυτό, χωρίς να αποδεικνύεται ότι πράγ-
µατι η τράπεζα δανείστηκε αντίστοιχα ελβετικά φρά-
γκα από την διατραπεζική αγορά. 

Σύµφωνα µε την απόφαση, η τράπεζα, παρατύ-
πως, συνέχιζε να υπολογίζει το δάνειο σε ελβετικό 
φράγκο µετά την αλλαγή της ισοτιµίας µε το ευρώ, ζη-
τώντας από τους δανειολήπτες να καταβάλλουν πο-
λύ µεγαλύτερα ποσά από την αρχική σύµβαση. Οι 
συµβάσεις αναγνώρισης οφειλής σε ελβετικά φράγκα, 
µε τις οποίες επιχειρείται να ισχυροποιηθεί εκ των 
υστέρων η άνευ συµβατικής δέσµευσης των µερών 
µετατροπή του νοµίσµατος των δανειακών συµβάσε-
ων, είναι άκυρες ως αντίθετες στα χρηστά ήθη.

Αναλύοντας την απόφασή του, το Τριµελές Εφε-
τείο Αιγαίου εξηγεί ότι ουδέποτε συµφωνήθηκαν συ-
γκεκριµένοι όροι για τη µετατροπή και την εφεξής λει-
τουργία των δανείων σε ελβετικό φράγκο, ενώ η τρά-
πεζα δεν παρείχε ουσιαστικά καµία ενηµέρωση στους 
δανειολήπτες για τις συνέπειες της µετατροπής του νο-
µίσµατος των δανείων.

Πρόκειται για ακόµη ένα ισχυρό νοµικό όπλο για 
τους χιλιάδες πολίτες µε δάνεια σε ελβετικό φράγκο, 
που έχουν επιλέξει τη δικαστική οδό για τη δικαίωσή 
τους, αναµένεται να αποτελέσει η απόφαση του Τρι-
µελούς Εφετείου Αιγαίου.  Αυτή η απόφαση αποδει-
κνύει περίτρανα ότι η νοµολογία σήµερα βρίσκεται 
παγίως µε το µέρος των οφειλετών και ότι οι συνθή-
κες είναι άκρως ευνοϊκές για τους δανειολήπτες που 
είδαν τις οφειλές από τη σύµβασή τους να εκτοξεύο-
νται, να στραφούν µε αγωγές ελβετικού φράγκου κα-
τά των πιστωτικών ιδρυµάτων και να επιτύχουν την 
ακύρωση των καταχρηστικών όρων που επέτρεψαν 
τη µετάθεση του συναλλαγµατικού κινδύνου στους 
ίδιους χωρίς προηγούµενη κατάλληλη ενηµέρωσή 
τους κι άρα συγκατάθεσή τους.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

Ο εργασιακός χώρος ως παράγοντας
Ποιότητας Ζωής (3ο  µέρος)
Τα στοιχεία δείχνουν, ότι κατά το 90% του χρόνου µας, 
βρισκόµαστε σε εσωτερικούς χώρους. Θα επικεντρωθώ 
στους εργασιακούς χώρους, οι οποίοι ενώ συνήθως δεν 
επιλέγονται από τους εργαζόµενους, φιλοξενούν άφθο-
νο κόσµο, για αρκετές ώρες της ηµέρας. Η ποιότητα των 
εσωτερικών αυτών χώρων, είναι καθοριστική για την φυ-
σική, ψυχική και κοινωνική υγεία των ατόµων, όπως ανέ-
λυσα στα δύο πρώτα µέρη αυτού του άρθρου.
Ας σκεφτούµε όλους τους εσωτερικούς χώρους των κτι-
ρίων, ως εργαλεία που χρησιµοποιούνται από τους αν-
θρώπους, στην καθηµερινότητά τους, για τις διάφορες 
δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε αυτά. Θα κα-
ταλάβουµε, τότε, ότι αυτά τα κτίρια- εργαλεία,  πρέπει να 
είναι χρηστικά και να προστατεύουν την υγεία µας,  ώστε 
να εξασφαλίζεται η καλύτερη απόδοσή µας.
Θεωρώντας δεδοµένη, τη σωστή κατασκευή του κτιρίου, 
ώστε να επιτυγχάνεται η µηχανική σταθερότητα,  ο αειφο-
ρικός σχεδιασµός του κτιρίου είναι εξίσου βασικός. Ο αει-
φορικός σχεδιασµός, βασίζεται στην αρχή της αειφορίας 
και στοχεύει στην αειφόρο ή βιώσιµη ανάπτυξη. Το µο-
ντέλο αυτό της αειφόρου ή βιώσιµης ανάπτυξης δηµι-
ουργήθηκε, για να επιτευχθεί η βιωσιµότητα του φυσι-
κού συστήµατος στο διηνεκές, χωρίς να σταµατήσει η 
αναπτυξιακή πορεία της ανθρώπινης κοινωνίας. 
Όλο και περισσότερο κρίνονται απαραίτητα, ο φυσικός 
φωτισµός, η χρήση παθητικών ηλιακών συστηµάτων 
θέρµανσης και ψύξης, ο φυσικός αερισµός, η φυσική 
προστασία από την ηχορύπανση.
Έτσι ακολουθώντας αυτό το µοντέλο σε ένα κτίριο δια-
σφαλίζεται  ο κατάλληλος φωτισµός, η κατάλληλη θερ-
µοκρασία και ο κατάλληλος αερισµός, µε την µικρότερη 
κατανάλωση ενέργειας και µε ελάχιστη επιβάρυνση για 
το φυσικό περιβάλλον. Τότε, αναφερόµαστε σε ένα Υγι-
ές ή Πράσινο ή Παθητικό Κτίριο. 

Η δηµιουργία Υγιών Κτιρίων, δεν πρέπει να αντιµετωπί-
ζεται σαν πολυτέλεια και απώλεια χρηµάτων, εφόσον τα 
Άρρωστα Κτίρια είναι εκείνα που οδηγούν σε ασθένειες, 
άρα και στις συχνές απουσίες των εργαζοµένων, στην οι-
κονοµική επιβάρυνση της επιχείρησης, του εθνικού συ-
στήµατος υγείας, αλλά και στην επιβάρυνση του φυσι-
κού συστήµατος. 
Η εκδήλωση µολυσµατικών ασθενειών όπως: ιός SARS, 
γρίπη, ιλαρά, φυµατίωση, δεν είναι ασύνηθες φαινόµε-
νο και προκαλεί ανησυχία σχετικά µε την µετάδοση πα-
θογόνων οργανισµών στους εσωτερικούς χώρος. Η κα-
λή ποιότητα του αέρα, είναι απαραίτητο να διασφαλίζε-
ται σε όσους βρίσκονται σε ένα κτίριο,  όµως και οι παρευ-
ρισκόµενοι οφείλουν να προσέχουν τις συνήθειες τους, 
όπως τη χρήση προϊόντων υγιεινής, την προσωπική τους 
καθαριότητα, τη χρήση απορρυπαντικών και άλλων βλα-
βερών και τοξικών ουσιών.
Η εργονοµία είναι επίσης πολύ σηµαντικός παράγοντας 
στον εργασιακό χώρο, ο φωτισµός, η θερµοκρασία, τα 
ηχητικά ερεθίσµατα, τα χρώµατα, τα έπιπλα, οι συσκευές 
και τα υλικά όλων των κατασκευών, όταν είναι κατάλλη-
λα επιλεγµένα και σχεδιασµένα, δηµιουργούν ένα περι-
βάλλον που προκαλεί ικανοποίηση και υψηλή αποδοτι-
κότητα.
Χώροι που εξυπηρετούν τη χαλάρωση, την ιδιωτικότητα 
, την ανάγκη σύντοµης διαφυγής, αλλά και τη συγκέ-
ντρωση είναι σηµαντικό να υπάρχουν, ώστε οι εργαζόµε-
νοι να µην ενοχλούν, αλλά ούτε και να ενοχλούνται.
Η πρόσβαση σε φυσικά περιβάλλοντα µέσα στο χώρο 
εργασίας ή πλησίον αυτού, είναι καθοριστική για την ανα-
νέωση της προσοχής, την ηρεµία και την καλή συνεργα-
σία, ενώ συγχρόνως η χρήση βλάστησης στο κτίριο µει-
ώνει τις ενεργειακές ανάγκες. Το Υγιές Κτίριο είναι περι-
βαλλοντικά φιλικό και ενισχύει την Ποιότητα Ζωής.

Η  «Ποιότητα Ζωής», 
στην ζωή µας!
 Από την Λίνα Παρασκευοπούλου: Περιβαλλοντικός ψυχολόγος MSc - 

µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.
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Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Τα σατανικά σχέδια της κεντρικής εξουσίας που σκοπό έχουν να 
κλέψουν τις περιουσίες και τα κέρδη των επιχειρηµατιών, οι 
παράλογοι και εξωφρενικοί φόροι που δεν έχουν προηγούµενο, 

οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια τις επιχειρήσεις µας στην 
καταστροφή και δεν αφήνουν καµία ελπίδα επιβίωσης ούτε για τις 
µικρές αλλά ούτε και για τις µεγάλες επιχειρήσεις.

Προσωπικά ως επικεφαλής δηµοτικής παράταξης, έχοντας γνώση των βαρών 
που επωµίζονται οι επιχειρήσεις από τα βαριά δηµοτικά τέλη, τα πρόστιµα και τους 
πρόσθετους φόρους εµµένω στην άποψή µου ότι η 
επιχειρηµατική κοινότητα πρέπει να οργανωθεί και να 
αντιδράσει άµεσα, απαιτώντας την µείωση των δηµοτικών 
τελών, τη διαγραφή των προστίµων και το κούρεµα των 
χρεών προς το ∆ήµο. 

Σε µία απέλπιδα προσπάθεια διάσωσης της 
επιχειρηµατικότητας της πόλης των Αχαρνών καλώ την 
επιχειρηµατική κοινότητα να δράσει συντονισµένα και να 
διεκδικήσει χωρίς οπισθοχωρήσεις και συµβιβασµούς τα 
δικαιώµατά της. 

Αν τελικά οι επιχειρηµατίες υποκύψουν σε αυτή, οι 
συνέπειες θα είναι απρόβλεπτες όσον αφορά στην απώλεια των περιουσιακών 
στοιχείων τους και των ίδιων των επιχειρήσεών τους. 

Σε αυτή την επικίνδυνη τροπή, µε τις επιχειρήσεις εξιλαστήριο θύµα, και την 
εθνική καταστροφή προ των πυλών είναι επιτακτική ανάγκη οι επιχειρηµατίες να 
δώσουν τη δική τους µάχη και να αποτρέψουν την ολοκληρωτική τους 
καταστροφή. 

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ξεκινά η συλλογή υπογραφών µε 
σκοπό τον συντονισµό, την οργάνωση και την επικοινωνία των συµµετεχόντων 
επιχειρηµατιών που συµφωνούν µε τις παραπάνω θέσεις µας. 

                                                                                    Παναγιώτης Γρηγοριάδης 
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

Η ενασχόλησή µου µε το εµπόριο ζωοτροφών, και η 
ιδιαίτερη αγάπη µου για τη φύση και  τα ζώα, µε κάνουν 
περισσότερο ευαίσθητη στο συγκεκριµένο τοµέα. 

Βλέποντας κανείς τον τρόπο µε τον οποίο η φύση δηµιούργησε τόσο 
αρµονικά τα έµβια όντα και τον χώρο που αυτά κατοικούν, θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι ο δηµιουργός τους είχε προβλέψει ακόµα και 
την τελευταία λεπτοµέρεια προκειµένου να υπάρχει ισορροπία και να 
εξασφαλίζονται για όλους οι κατάλληλες συνθήκες επιβίωσης. 

Ο άνθρωπος ως το µοναδικό λογικό ον πρέπει όχι 
µόνο να διαφυλάττει την αλυσίδα της ζωής αλλά και να 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη 
συµβίωση του ανθρώπου µε το περιβάλλον και τα ζώα. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών ο οποίος έχει στην κυριότητά 
του και τον Εθνικό ∆ρυµό της Πάρνηθας θα πρέπει να 
µεριµνήσει ιδιαίτερα και για την προστασία των 
σπάνιων ειδών άγριων ζώων τα οποία κατοικούν στο 
δρυµό ευαισθητοποιώντας τους πολίτες και 
συµβάλλοντας ο ίδιος επί της ουσίας στη διαφύλαξη 
της τεράστιας αυτής κληρονοµιάς. 

Σε αυτή την προσπάθεια η αρωγή του ∆ήµου είναι καίριας σηµασίας 
και κατ’ αυτό τον τρόπο δίνει κίνητρα και σε εµάς τους απλούς πολίτες να 
συµβάλλουµε ο καθένας µε τον τρόπο του στην προστασία, την 
ευαισθητοποίηση και την προσφορά σε ένα κληροδότηµα του δήµου µας 
που θα πρέπει να αφήσουµε καλύτερο στις επόµενες γενιές. 

Η αγάπη µας για τη φύση και τα πλάσµατα που κατοικούν σε αυτή 
δείχνει τον πολιτισµό ενός λαού, µιας κοινωνίας. Ο δικός µας πολιτισµός 
εδώ στο ∆ήµο Αχαρνών, δεν µπορεί να παρεκκλίνει από έναν τέτοιο 
κανόνα. 

Απόδειξη είναι τα µνηµεία που βρίσκονται εντός του Εθνικού ∆ρυµού 
και µαρτυρούν την άριστη σχέση από την αρχαιότητα των ανθρώπων µε 
την ίδια τη φύση. 

Πριν λίγο καιρό είχα καταγγείλει την 
απαξίωση που υφίστανται οι πολίτες 
των Αχαρνών από την αποµάκρυνση 

των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που έγινε ο 
λόγος εκατοντάδες εξ ηµών να πέσουµε 
θύµατα απάτης. 

Η τραγική ειρωνεία όλων των παραπάνω είναι το 
γεγονός πως αντί  τα όσα έγιναν να προβληµατίσουν 
έτσι ώστε οι Υπηρεσίες αυτές να 
γυρίσουν στις Αχαρνές, 
αντιθέτως το πλήγµα γίνεται 
µεγαλύτερο µε την εξ 
ολοκλήρου αποµάκρυνση της 
∆ΕΗ από την περιοχή µας. 

Και η ειρωνεία δεν σταµατάει 
εδώ… Πρόσφατα 
ενηµερωθήκαµε και για την εξ 
ολοκλήρου αποµάκρυνση της 
Εφορίας από το δήµο µας. 

Ποιοι άραγε θα λογοδοτήσουν απέναντί µας για 
την συνεχόµενη ταλαιπωρία µας, την εξαπάτηση και 
την υποβάθµιση που δεχόµαστε και ποιοι είναι τελικά 
αρµόδιοι να υπερασπιστούν  τους δηµότες µιας 
πόλης 200.000 κατοίκων; 

Απευθύνω έκκληση προς τους συµπολίτες µου, 
να µην µείνουµε απαθείς απέναντι σε αυτό που 
συµβαίνει. Πρέπει να πάψουν πλέον να µας θεωρούν 
δεδοµένους  στα απαξιωτικά σχέδιά που έχουν για 
την πόλη µας. 

Παναγιώτης   Σιδέρης
   Επιχειρηµατίας

Άµεση µείωση των ∆ηµοτικών Τελών, 
διαγραφή πρόστιµων και κούρεµα των χρεών
προς το ∆ήµο ζητά ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης 

Το µεγαλείο  της Πάρνηθας,  
ο  δικός µας πολιτισµός εδώ στις Αχαρνές 

Γράφει  η  Χρυσούλα Φωτιάδου - Παγώνα
Έµπορος   ζωοτροφών

Nα πάψουν να µας θεωρούν 
δεδοµένους  στα απαξιωτικά 
σχέδια τους για την πολη µας
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Ο ερηµίτης στο σκοτεινό κελί του, ετοιµάζει για σένα τη τρο-
µερή γραφή του

και δε θα γλυτώσεις από της γης τη δικαιοσύνη, ούτε από του 
ουρανού τη κρίση .

Μέσα από λίγους στίχους, σαν ελάχιστο αφιέρωµα και  φόρο 
τιµής σε Ρώσους και Σοβιετικούς ποιητές,  «κουκίδα» αναφοράς  
στα 100 χρόνια της Οκτωβριανής επανάστασης, µοναδικής απόπει-
ρας στη παγκόσµια σκηνή για την απελευθέρωση της εργασίας, µέ-
σω της δικτατορίας του προλεταριάτου που σύντοµα µεταλλάχθη-
κε σε δικτατορία του politbyro .

Ένας αιώνας δεν είναι µόλις χθες κι ίδια η δύναµη είναι πειρα-
σµός στην ελπίδα για το καλό, στην αποκοτιά να βλέπεις τα πράγ-
µατα χωρίς φόβο .

Η µέγιστη συµβολή των λαών της Σοβιετικής Ένωσης στη νίκη 
κατά του φασισµού, λειτούργησε σαν προπέτασµα συγκάλυψης 
ανοµολόγητων πρακτικών και απερίγραπτης βίας.

Η καθιέρωση των ηγετικών στελεχών του Κ.Κ. σαν νεόκοπων 
τσάρων και αλάνθαστων εγκέφαλων, οδήγησε στην οριστική διά-
λυση, βάζοντας ταφόπλακα στα όνειρα της πολιτισµένης ανθρω-
πότητας για παγκόσµια ισότητα, ειρήνη και δικαιοσύνη.

Τους θυµάµαι να µας δυναστεύουν δυνατοί, µες’ στις αυλές 
που θριάµβευε το ψέµα.

Παντού οι φόβοι, γλιστρούν σαν ίσκιοι δρασκελώντας τα κα-
τώφλια. 

Τα επιτεύγµατα της διαστηµικής εποχής, η εξέλιξη της επιστή-
µης, η βιοµηχανική επανάσταση, η πολιτιστική δηµιουργία, η δω-
ρεάν ιατρική περίθαλψη επισκιάστηκαν από τη δηµιουργία ολο-
κληρωτικών µοντέλων διακυβέρνησης

Η ψύχωση ότι οι µάζες δεν καταλάβαιναν τα µακροπρόθεσµα 
συµφέροντά τους, δικαιολογούσε στα µάτια των µπολσεβίκων, τις 
κατασταλτικές πρακτικές ενάντια στο λαό.

Η δηµιουργία κοµµατικής ελίτ από ένα στενό κύκλο στελεχών, 
που δεν προέρχονταν από την εργατική  ή αγροτική τάξη, αλλά µε 
την απευθείας εισαγωγή στον ανώτατο κοµµατικό µηχανισµό, σαν 
µελλοντικών καθοδηγητών, φοιτητών από ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα, ακόµα και πριν καν αυτοί τελειώσουν τις σπουδές τους.

Η αποτυχηµένη αγροτική πολιτική, µε τους καταστροφικούς 
λοιµούς, τη πείνα και τη φτώχεια που επικρατούσαν σε ευρύτερα 
στρώµατα της κοινωνίας, σε συνδυασµό µε τη πολιτική εξόντωσης 
εκατοµµύριων «κουλάκων» υποτιθέµενων ή πραγµατικών 
εχθρών της καθεστηκυίας τάξης πραγµάτων.

Οι δίκες, ο εκτοπισµός και ο θάνατος χιλιάδων «αντιφρονού-
ντων», η εξορία ολόκληρων εθνικών οµάδων, ο τουφεκισµός χι-
λιάδων προσφύγων που θεωρούνταν ανατρεπτικά στοιχεία και τα-
ξικοί εχθροί.

Η άνυδρη πρωτοβουλία «εξαγωγής της επανάστασης», ο µο-
νοκοµµατισµός, η απουσία κινήτρων, η  γραφειοκρατία, η παρα-
µέληση του κοινωνικού κράτους χάριν της στρατιωτικής βιοµηχα-
νίας προκάλεσαν τεράστιο ηθικό και οικονοµικό µαρασµό στην 
ίδια τη πλουτοπαραγωγική πηγή, που 100 χρόνια πριν είχε γιγα-
ντώσει τη σπίθα της προαιώνιας δικαίωσης των αδικηµένων.

Κρεµλίνο…! Βλέπεις αυτή τη κουκίδα στο βάθος;
Είµαι εγώ, µ΄ ένα καρότσι γεµάτο µε το χώµα του Σοσιαλι-

σµού! 

Πούσκιν
Το πολιτικό γραφείο, ανώτατο όργανο µεταξύ

2 συνεδριάσεων της κεντρικής επιτροπής,  ουσιαστικό φερέφωνο
του εκάστοτε γενικού γραµµατέα – ηγέτη του Σοβιετικού κράτους.

Πάστερνακ, (1932).
Γεφτουσένκο, «ο Φόβος»

Η εργατική (χειρώνακτες) µαζί µε την αγροτική τάξη,
δεν ξεπέρασαν κατά µέσο όρο το 30-40% των µελών

του Κ.Κ.Σ.Ε. σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. 
Ιγκόρ Τερέντιεφ, σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας (1941).

Πώς ξεκίνησε;
Όλα ξεκίνησαν µετά την κρίση του 2008 στις ΗΠΑ. 

Μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, αυξήθηκαν 
οι αναζητήσεις σε τεχνολογικές κοινότητες για την δυνα-
τότητα να υπάρξει ένα οικονοµικό σύστηµα χωρίς µια κε-
ντρική αρχή, χωρίς δηλαδή το τραπεζικό σύστηµα που 
θα εποπτεύει, θα πιστοποιεί και τελικά θα ελέγχει τις συ-
ναλλαγές.

Το 2009, πρωτοεµφανίστηκε στον χώρο του διαδι-
κτύου µια πρόταση για ένα καινούργιο νόµισµα, το 
Bitcoin, από ένα πρόσωπο που κανείς δεν γνωρίζει ποιο 
είναι στη πραγµατικότητα, τον κατά το διαδίκτυο γνωστό 
ως Satoshi Nakamoto. Το βασικό σκεπτικό πίσω από την 
πρόταση ήταν πως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα µπο-
ρούσαν να γίνονται απευθείας από τον έναν συναλλασ-
σόµενο στον άλλο (Peer 2 Peer) χωρίς να υπάρχει ένας 
ενδιάµεσος που να πιστοποιεί τη συναλλαγή. Επίσης, 
ακριβώς επειδή δεν θα υπήρχε ενδιάµεσος πιστοποιητής, 
δεν θα υπήρχε και χρέωση επί της συναλλαγής. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά, µαζί µε την δυνατότητα για πλήρη ανω-
νυµία του κατόχου των νοµισµάτων, στάθηκαν ικανά να 
αυξήσουν τη δηµοφιλία του.
Πώς όµως πιστοποιούνται οι συναλλαγές µέσω του 
Blockchain;

Τα ψηφιακά νοµίσµατα δηµιουργούνται µέσα σε Η/Υ. 
Τα ανταλλάσσουµε µε δολάρια ή ευρώ σε ειδικά ανταλ-
λακτήρια και µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε για 
αγορές στο διαδίκτυο ή σε ειδικές πλατφόρµες, τα τελευ-
ταία χρόνια. Ο κάθε χρήστης κρατάει έναν κωδικό µε τον 
οποίο έχει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά του χρήµατα. 
Ήδη, µεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, το eBay ή κρα-
τικά ιδρύµατα όπως το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
δέχονται πληρωµές µε bitcoin. 

Κύριο χαρακτηριστικό των ψηφιακών νοµισµάτων, 
είναι ότι όλες οι συναλλαγές που έχουν πραγµατοποιη-
θεί, από την αρχή δηµιουργίας τους είναι δυνατόν να επι-
βεβαιωθούν και είναι αποθηκευµένες σε µία αλυσίδα 
από blocks (blockchain). Όταν γίνονται νέες συναλλαγές, 
νέα blocks προστίθενται στο blockchain. Την ιστορία των 
συναλλαγών την γνωρίζουν όλα τα µέλη του δικτύου 
του ψηφιακού νοµίσµατος, οι λεγόµενοι miners, έχοντας 
πρόσβαση ο καθένας σε ένα δικό του αντίγραφο όλου 
του blockchain. Αν κάποιος χρήστης προσπαθεί να δηµι-
ουργήσει µια συναλλαγή που δεν πιστοποιείται από τη 
πλειοψηφία των µελών του δικτύου bitcoin, τότε αυτή 
θεωρείται ψευδής και απορρίπτεται από το σύστηµα. Αυ-
τή είναι και η βασική αρχή πιστοποίησης που πρωτοπα-
ρουσιάστηκε από τον Nakamoto, αντί δηλαδή να πιστο-
ποιεί µια τράπεζα µια συναλλαγή, την πιστοποιούν όλοι.

Αυτή η ιδέα του Nakamoto άνοιξε τον δρόµο για την 
δηµιουργία πολλών ψηφιακών νοµισµάτων µε αυτή την 
αρχιτεκτονική της Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης, τα γνω-
στότερα είναι το Bitcoin, Litecoin, Ethereum κ.α.

Επίσης το 2015 άρχισε να δηµιουργείτε µια νέα αρχι-
τεκτονική, της Κεντρικής ∆ιαχείρισης.

Έχει κοινά σηµεία µε ότι γνωρίζουµε σήµερα από τον 
τραπεζικό χώρο, µε βασικό της χαρακτηριστικό την τεκ-
µηρίωση που αποδεικνύει την ταυτότητα του κάθε χρή-
στη (K.Y.C – Know Your Customer). Με αυτό τον τρόπο 
διασφαλίζετε ότι κάθε µεταφορά που πραγµατοποιείται 
χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο K.Y.C δεν είναι ανώ-
νυµη. Όλα τα υποβληθέντα έγγραφα ταυτότητας παρα-
µένουν εµπιστευτικά. Κάθε χρήστης πρέπει να περάσει 

από µια διαδικασία επαλήθευσης κάθε φορά που αλλά-
ζουν οι πληροφορίες ταυτότητάς του. Οι απαιτούµενες 
πληροφορίες K.Y.C. περιλαµβάνουν το όνοµα, τη διεύ-
θυνση κατοικίας και την ηµεροµηνία γέννησης / χώρας, 
όπως παρέχεται κατά το άνοιγµα του λογαριασµού, κάτι 
αντίστοιχο όπως συµβαίνει και σήµερα σε κάθε τράπεζα 
που θέλουµε να ανοίξουµε έναν λογαριασµό. Επίσης η 
πληροφορία αυτή είναι δυνατή να αποθηκεύεται στο 
Blockchain του κρύπτονοµίσµατος που υιοθετεί αυτή την 
τεχνολογία.

Με τον όρο κρυπτονόµισµα (cryptocurrency) εννο-
ούνται ψηφιακά νοµίσµατα τα οποία βασίζονται στην κρυ-
πτογραφία για την διασφάλιση δοσοληψιών, ιδιοκτησί-
ας και τη δηµιουργία νέων µονάδων νοµίσµατος.
Θα πορούσαν τα ψηφιακά νοµίσµατα να παρακάµ-
ψουν το τραπεζικό σύστηµα;

Τέτοιους είδους ερωτήσεις είναι θεµελιακές ως προς 
την έρευνα που βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη ανά-
λογων προσπαθειών. Η Αλλαγή στον κόσµο των οικο-
νοµικών είναι σε εξέλιξη, καθώς το τραπεζικό σύστηµα 
δεν έχει αφήσει αναπάντητη την αύξηση της επιρροής του 
bitcoin και των υπόλοιπων κρυπτονοµισµάτων. Ιδιαίτε-
ρα µετά το 2015, οπότε και επανακάµπτει η δηµοφιλία 
του bitcoin, αρκετές τράπεζες προσπαθούν να δηµιουρ-
γήσουν εµπόδια στην ανάπτυξη του. Τους τελευταίους 
µήνες βλέπουµε µια στροφή του Πολιτικού συστήµατος 
να οριοθετήσει και να θεσµοθετήσει σχετικά µε τα ψηφι-
ακά νοµίσµατα καθώς διακρίνουν ότι η αλλαγή είναι ανα-
πόφευκτη.

Σε κάθε περίπτωση, από το 2009 που έγινε η αρχή 
έως σήµερα, αριθµούµε κοντά στα 1000 διαφορετικά ψη-
φιακά νοµίσµατα που εξελίσσονται ως προς την τεχνολο-
γία κρυπτογράφησης, το πλήθος νοµισµάτων που µπο-
ρούν να υποστηρίξουν και την ταχύτητα διεκπεραίωσης 
συναλλαγών. 

Η αυξανόµενη χρήση τους σε πολλές περιοχές του 
κόσµου, αυξάνει την επιρροή τους µε µεγάλη ταχύτητα.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια στροφή τόσο 
των ηλεκτρονικών καταστηµάτων όσο και των ψηφιακών 
αγοραστών στα κρυπτονοµίσµατα ως καθηµερινή εναλ-
λακτική και ως ένα νέο µέσο συναλλαγών. Σε αυτό το γε-
γονός σηµαντικό παράγοντα αποτέλεσε η όλο και αυξα-
νόµενη έλλειψη εµπιστοσύνης των πολιτών στην αξιοπι-
στία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, οδηγώντας 
τους σε νέους τρόπους δοσοληψίας, δίχως τη διαµεσο-
λάβηση µιας κεντρικής αρχής.

Πρόσφατα δηµιουργήθηκε από γνωστή εταιρία ψη-
φιακού νοµίσµατος η 1η παγκόσµια πλατφόρµα αγορο-
πωλησιών µε µικτό σύστηµα πληρωµών σε Euro και Ψη-
φιακό νόµισµα ή και κατ’ επιλογή µόνο µε ψηφιακό νό-
µισµα. Σε αυτή µπορούν να κάνουν δωρεάν εγγραφή 
εταιρίες άλλα και φυσικά πρόσωπα ώστε να κάνουν τις 
συναλλαγές τους. Στόχος της πλατφόρµας είναι να γνω-
ρίσουν οι καταναλωτές άλλα και οι επιχειρηµατίες την ευ-
κολία και την ταχύτητα των συναλλαγών µε ψηφιακό νό-
µισµα. 

Το ερώτηµα λοιπόν σήµερα που γεννάτε είναι,  Πως 
µπορώ να είµαι έτοιµος για την αλλαγή στην Ψηφιακή Οι-
κονοµία που έχει αρχίσει ;

Σε αυτό το ερώτηµα θα προσπαθήσουµε µέσα από 
αυτή την στήλη να δώσουµε απαντήσεις άλλα και δηµι-
ουργικές ιδέες ώστε να προετοιµαστούµε όσο γίνεται κα-
λύτερα.

Θέµατα  Επικαιρότητας  
Γράφει ο Τάσος Βαρελάς 

Τα χειµερινά 
ανάκτορα

Τι είναι η Ψηφιακή Οικονοµία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Νιώρας Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος στήλης

email: nioras-kng@gmail.com

Κινητo: 6983 522407

Γιαννέλης  Πέτρος
Αρθρογράφος
ONELIFE Independent Marketing Associate

OneAcademy member

email: pg-kng@gmail.com  
Kινητό: 6948 501189
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• Το κτήµα Varibobi Club βρίσκεται 
στο ωραιότερο σηµείο της περιοχής 
Βαρυµπόµπης, µέσα σε ένα παρθένο δάσος, 
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο 
προσθέτει µια εξαιρετική πινελιά

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

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν 
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη 
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτοµα.

«Μετακοµίζει» στα Βόρεια
Προάστια το  Καζίνο της Πάρνηθας
Κατατέθηκε από τον υπουργό Οι-
κονοµικών η τροπολογία για τη 
µεταφορά του καζίνο της Πάρνη-
θας, σε άλλη τοποθεσία εντός της 
Περιφέρειας Αττικής, στο νοµο-
σχέδιο για την ρύθµιση της αγο-
ράς των παιγνίων. Το οικόπεδο 
και κτίρια που υπάρχουν στο 
βουνό θα επιστραφούν στο 
Δηµόσιο χωρίς κόστος αφού 
πρώτα αποκατασταθούν.

Η εταιρεία αφού αρχίσει να 
λειτουργεί στη νέα θέση θα χρηµατοδοτεί τον Φορέα ∆ιαχείρισης του ∆ρυµού µε 1 εκατ. ευ-
ρώ το χρόνο για πέντε χρόνια από τα κέρδη των παιγνίων, χωρίς να επιβαρύνεται το δικαίω-
µα του ∆ηµοσίου. Υποστηρίζοντας την ρύθµιση ενώπιον της Επιτροπής Οικονοµικών, ο Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος ενηµέρωσε ότι ορίζεται η διαδικασία για τη µεταφορά και εξαιρούνται 
από τις υποψήφιες περιοχές για αυτή, το Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας και Πειραιά, η Νότια 
Αθήνα, η ∆υτική Αττική και η περιοχή Λαυρεωτικής.

Με δεδοµένη τη δραστηριότητα του Καζίνο, ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι αυτή 
έχει νόηµα αν συνδεθεί µε άλλες εµπορικές χρήσεις και µε τη διάταξη αυτή εξασφαλίζεται η 
σύνδεσή του µε άλλες κεντρικές δραστηριότητες, καθώς και η λειτουργική πρόσβαση στις 
νέες εγκαταστάσεις. Συνολικά οι διατάξεις καθιστούν τη νέα οριοθέτηση συµβατή µε τις κα-
τευθύνσεις του ρυθµιστικού σχεδίου της Αθήνας, είπε. Προσέθεσε ότι η υλοποίηση της νέας 
χωροθέτησης θα προχωρήσει µε τα υφιστάµενα εργαλεία που προβλέπει η νοµοθεσία για 
το χωρικό σχεδιασµό και συγκεκριµένα µέσω της εκπόνησης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.

Ως προς το σκέλος των οικονοµικών θεµάτων, όπως ορίζονται στην τροπολογία, ο κ. Τσα-
καλώτος είπε ότι αφορούν στη διασφάλιση του ποσοστού του ∆ηµοσίου. Καθώς η ΕΤΑ (Ελ-
ληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ) έχει το 49%, προβλέπεται ότι, χωρίς να συµµετάσχει στη χρη-
µατοδότηση της νέας επένδυσης, το ποσοστό του ∆ηµοσίου δεν θα µειωθεί. «Συνεχίζουµε 
να έχουµε 49%, εξασφαλίζονται 300 νέες θέσεις εργασίας και επένδυση µε κέρδος τουλάχι-
στον 100 εκατ.», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αποδεκτές οι τροπολογίες του βουλευτή Κώστα  Κατσίκη  
κατά την ψήφιση του Ν/Σ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας

Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Πάνος Καµµένος κατά τη 
συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων, 
κατά τη συζήτηση για την ψήφιση του σχεδίου νόµου του 

Υπουργείου Εθνικής Άµυνας «Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και 
εξέλιξης στελεχών και οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των 
Ενόπλων ∆υνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών 
Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις», έκανε αποδεκτές τις τροπο-
λογίες που κατέθεσε ο βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής των 
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Θ. Κατσίκης. 

Η πρώτη τροπολογία, αφορά την προσθήκη των 
Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών των Σωµάτων Ασφα-
λείας και των Σχολών Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού 
(Α.Ε.Ν.) Πλοιάρχων-Μηχανικών, στην ποσόστωση εισα-
κτέων Πανελληνίων Εξετάσεων του Ν.Λέσβου.

Η δεύτερη τροπολογία, αφορά την αποσαφήνιση 
όρων, οριοθέτηση του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 
47 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και εναρµόνισή του, µε τις κα-
ταστατικές διατάξεις των Μετοχικών Ταµείων (ΜΤ) Στρα-
τού, Ναυτικού και Αεροπορίας. 

Η τρίτη τροπολογία, αφορά την τροποποίηση των άρθρων 11 και 13 του ν.4407/2016, σχετι-
κά µε την Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων ∆υνάµεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.∆.), απο-
στολή της οποίας είναι η αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (ΤΕ-
ΘΑ), του Ταµείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) και του Ταµείου Αεροπορικής Άµυνας (ΤΑΑ), προς όφε-
λος των Ενόπλων ∆υνάµεων και των στελεχών τους, καθώς και η αξιοποίηση των ακινήτων των 
Μετοχικών Ταµείων Στρατού, του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας 
(ΜΤΣ,ΜΤΝ,ΜΤΑ) προς όφελος των µετόχων τους. 

Επιπλέον αποδεκτές από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Πάνο Καµµένο, έγιναν και οι παρα-
κάτω δύο τροπολογίες, οι οποίες συνυπεβλήθησαν από κοινού µε βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Η πρώτη εξ αυτών, αφορά την τροποποίηση διατάξεων σταδιοδροµικής φύσεως, σχετικά µε 
την υπαγωγή των καταταγέντων στις Ένοπλες ∆υνάµεις το 1990 στις διατάξεις του ν.2439/1996 
(Ά134). 

Η δεύτερη τροπολογία, αφορά ζητήµατα στρατολογίας, ∆ιδακτικού Προσωπικού Α.Σ.Ε.Ι. και 
Αξιωµατικών Πολεµικής ∆ιαθεσιµότητας.
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ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ 
µε άριστη γνώση στο νοµικό τους αντικείµενο,

ανά κατηγορία, αναλαµβάνουν:

1. Υποθέσεις υπερχρεωµένων νοικοκυριών και Επιχειρήσεων 
(Αναστολές - ανακοπές πλειστηριασµών), συµβιβασµοί

2. Οικογενειακά - Κληρονοµικά θέµατα 
3. Συνταξιοδοτικές υποθέσεις (χηρείας, γήρατος, αναπηρίας)
4. Εισπράξεις οικονοµικών απαιτήσεων, εργατικές διαφορές

5. Μισθωτικά θέµατα
Αυστηρά µόνο µε ραντεβού.

ΓΡΑΦΕΙΑ: Μιχαλακοπούλου 111 Αθήνα (Ύψος Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου)
Υπεύθυνη Γραφείου: Κυριακάκη Αικατερίνη

Τηλ.: 210- 7751194 - Κιν.: 6937 702481 και 6938 122098
e-mail: ekaterinadikigoros@gmail.com

Η ΠΕΝΑ
Bιβλιοπωλείο - Είδη Γραφείου - ∆ώρα

ΈΝΤΥΠΑ 

◗ Είδη  Γραφείου

◗ Είδη Ζωγραφικής

◗ Είδη Νηπίου 

◗ Κασετίνες 

◗ Πορτοφόλια 

◗ Αναλώσιµα

– Τιµές ασυναγώνιστες, χονδρική - λιανική
– Εξυπηρέτηση µε ευγένεια και ανθρώπινο πρόσωπο

∆ΩΡΑ
◗ Σχολικά
◗ Τσάντες
◗ Βιβλία

◗ Κλασέρ
◗ Παzλ
◗ FAX

◗ Φωτοτυπίες

Είδη  Γραφείου

Είδη Ζωγραφικής

◗

◗

◗

◗ Φωτοτυπίες

Πάρνηθος 185 • Αχαρνές • Τ.Κ. 13675 • Τηλ. 210 2404118  
E-mail:  dimitrisstoulis@gmail.com

Σηµαντικός είναι ο απολογισµός  αστυνόµευσης και 
των ειδικών αστυνοµικών δράσεων,  στο ∆ήµο Αχαρνών 

Τα αποτελέσµατα ανακοινώθηκαν και στην τελευταία Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Αχαρνών το βράδυ της Τετάρτης 18 Οκτωβρίου  και το σχετικό   ∆ελτίο Τύ-
που που εξέδωσε, έχει ως ακολούθως :  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                       Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θετικά τα αποτελέσµατα των ολοκληρωµένων προγραµµάτων αστυνόµευσης και 
ασφάλειας για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών

Σε εξέλιξη ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει πλέγµα συνδυασµέ-
νων αστυνοµικών µέτρων

Από 15 Ιουνίου έως 7 Οκτωβρίου, έχουν συλληφθεί 1.033 
άτοµα για διάφορα αδικήµατα, ενώ έχουν κατασχεθεί δενδρύλ-
λια κάνναβης, ναρκωτικά, πιστόλια, φυσίγγια, λαθραία τσιγάρα 
κ.α Σηµαντικός είναι ο απολογισµός των ολοκληρωµένων προ-
γραµµάτων αστυνόµευσης και των ειδικών αστυνοµικών δρά-
σεων, που εφαρµόζονται στο ∆ήµο Αχαρνών, για την αντιµετώ-
πιση της εγκληµατικότητας και την ενίσχυση του αισθήµατος 
ασφάλειας των πολιτών.

Από 15 Ιουνίου έως 7 Οκτωβρίου έχουν ελεγχθεί (29.912) 
άτοµα (26.018 ηµεδαποί και 3.894 αλλοδαποί) και έχουν συλ-
ληφθεί (1.033) άτοµα (833 ηµεδαποί και 200 αλλοδαποί) για διάφορα αδικήµατα, ενώ 
έχουν κατασχεθεί δενδρύλλια κάνναβης, ναρκωτικά, πιστόλια, φυσίγγια, λαθραία τσιγά-
ρα κ.α.

Συγκεκριµένα συνελήφθησαν:
(156) για ναρκωτικά,  (84) για παραβάσεις του νόµου περί αλλοδαπών, (83) διωκόµενοι,
(19) για παραβάσεις του νόµου περί όπλων,  (21) για κλοπές-διαρρήξεις, (7) για κλοπές 
οχηµάτων, (6) ληστείες, (3) για λαθρεµπόριο, (587) για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και (67) για λοιπές παραβάσεις.
Στο πλαίσιο των αστυνοµικών δράσεων, βεβαιώθηκαν συνολικά (3.511) παραβάσεις και 
συγκεκριµένα:
(145) για ναρκωτικά, (101) περί αλλοδαπών, (23) για τα όπλα, (23) ηχορύπανση,
(22) για κλοπές - διαρρήξεις,  (7) για ληστείες, (4) για κλοπές οχηµάτων, (3) για λαθρεµπό-
ριο, (3.055) για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  και
(128) για λοιπές παραβάσεις.
Επιπλέον, ακινητοποιήθηκαν (393) οχήµατα, για στέρηση στοιχείων κυκλοφορίας και σο-
βαρές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, µεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

(57.551) πακέτα λαθραία τσιγάρα, (975,95) γραµµάρια ηρωίνη, (783,5) ναρκωτικά χάπια, 
(234,8) γραµµάρια κάνναβης, (12,4) γραµµάρια κοκαΐνης, (3.739,7) ευρώ,
(22) µαχαίρια-ρόπαλα-λοιπά όπλα και (8) οχήµατα.

Το ίδιο χρονικό διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν στοχευµένες αστυνοµικές επιχειρή-
σεις από αστυνοµικούς των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, Ασφάλειας Αττι-
κής, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής και άλλων Υπηρεσιών, από τις οποί-
ες ενδεικτικά σηµειώνονται οι παρακάτω:

1. ∆ιαδοχικές αστυνοµικές επιχειρήσεις στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου «Κα-
ποτά», στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν (25) άτοµα και πραγµατοποιήθηκαν έρευ-
νες στους χώρους του πρώην στρατοπέδου και σε σπίτια, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν: (62.700) πακέτα λαθραίων τσιγάρων, (900) συσκευασίες λαθραίου καπνού, (89,2) 

γραµµάρια κάνναβης, (77) δενδρύλλια κάνναβης, (2) πιστόλια,
ζυγαριές ακριβείας, κυνηγητικές καραµπίνες, δισκία ναρκω-

τικών, φυσίγγια πυροβόλων όπλων & κάλυκες διαφόρων διαµε-
τρηµάτων.

2. Σύλληψη 63χρονου ηµεδαπού για απόπειρα εµπρησµού 
στην Πάρνηθα. Ο 63χρονος εντοπίστηκε την Τρίτη 15 Αύγουστου 
2017 από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφάλειας Αχαρνών, σε 
δασική περιοχή της Πάρνηθας, όπου είχε απαγορευτεί η πρόσβα-
ση λόγω υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. 

3. Εξάρθρωση εγκληµατικής οµάδας εµπορίας ναρκωτικών. 
Στις 22 Ιουνίου εξαρθρώθηκε πολυµελής εγκληµατική οµάδα, 

που δραστηριοποιούνταν στη διάθεση & εµπορία ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της 
Αγ. Σωτήρας Αχαρνών. Συνελήφθησαν (21) ηµεδαποί, µέλη της οµάδας, ενώ ταυτοποιή-
θηκε η συµµετοχή επιπλέον (15) συνεργών τους.

4. Στις 12 Σεπτεµβρίου βρέθηκε στις Αχαρνές, παράνοµο συσκευαστήριο εµφιαλω-
τήριο νοθευµένων οινοπνευµατωδών ποτών. Συνελήφθη 40χρονος ηµεδαπός, που είχε 
µισθώσει και λειτουργούσε το χώρο, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: (3.610) φιάλες πο-
τών, (1.031) αυτοκόλλητα διαφόρων εταιρειών, (4) ρολά µε αυτοκόλλητες ταινίες, παλµι-
κό τριβείο, πιστόλι θερµοκόλλησης κ.α.

5. Στις 2 Οκτωβρίου συνελήφθησαν, από αστυνοµικούς της ∆ίκυκλης Αστυνόµευ-
σης ∆υτικής Αττικής, δύο υπήκοοι Μπαγκλαντές, ηλικίας 26 και 28 ετών και σε έλεγχο, 
που πραγµατοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες, µε 
(208) γραµµάρια ηρωίνης.

Από την ανάλυση των µέχρι τώρα αποτελεσµάτων, προκύπτει η αισθητή βελτίωση 
του περιβάλλοντος ασφάλειας της περιοχής προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, καθώς 
και η αναβάθµιση των σχέσεων συνεργασίας και εµπιστοσύνης των κατοίκων και των Φο-
ρέων της περιοχής µε την Ελληνική Αστυνοµία.

Οι αστυνοµικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές της ∆υτικής Αττικής.

Αλέξανδρος Ανδριώτης 
Πολιτευτής της Ένωσης Κεντρώων

στην Περιφέρεια Αττικής.

Χρήσιµη ενηµέρωση 

Βρέθηκα γι’ άλλη µια φορά 
στις Αχαρνές, στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για την εγκλη-
µατικότητα, από αληθινό εν-
διαφέρον να µάθω αν έχει 
αλλάξει κάτι τους µήνες, µε-
τά τη δολοφονία του µικρού 
Μάριου-∆ηµήτριου. Όσα 
άκουσα επιβεβαίωσαν την 
ανησυχία µου, ότι η κατά-
σταση παραµένει προβληµατική και αβίωτη για 
τους κατοίκους. Άκουσα για την οπλοκατοχή, 
την οπλοχρησία και την ηχορύπανση που έχουν 
εξελιχθεί σε εφιάλτη και κατάλαβα ότι χρειάζεται 
συνδυαστικές ενέργειες και δράσεις για να υπάρ-
ξει νοµοθετική πρωτοβουλία που θα λύσει το 
πρόβληµα; 

Πως γίνεται για το αυτονόητο να χρειάζεται 
τόσο κόπος και τόση προσπάθεια; Πως είναι δυ-
νατό για το παραβατικό και το παράνοµο να µην 
υπάρχει λύση στη στιγµή. Και γιατί να χρειάζο-
νται τόσα Υπουργεία για να δοθεί λύση και ο Γ.Γ 
∆ηµόσιας Τάξης να ρίχνει το µπαλάκι στους βου-
λευτές και στα άλλα υπουργεία; Πριν λίγο καιρό 
είχα προτείνει µια δέσµη µέτρων για την αντιµε-
τώπιση της εγκληµατικότητας που κινούνται 
στην ίδια γραµµή µε αυτά που κατέθεσαν φο-
ρείς, σύλλογοι και κάτοικοι των Αχαρνών. Ωστό-
σο, τα µέτρα θα είναι πάντα ελλιπή εάν δεν µπει 
φραγµός στην οπλοκατοχή, αν δεν υπάρξει 
έλεγχος σκληρός κι αν επιτρέπεται να συνεχίζε-
ται το αλισβερίσι µεταξύ των «γνωστών-αγνώ-
στων» που στοιχειώνουν µια πόλη.
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Μ ε την υπογραφή των συµβολαίων, την Πέ-
µπτη 26 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε, η αγορά 
κτηρίου από την Ι.Λ.Ε.Α.  που   µελλοντικά, θα 

στεγάσει µέρος των δραστηριοτήτων της.
Το κτήριο βρίσκεται στην οδό Αριστοφάνους, σε από-

σταση 60 µέτρων από την κεντρική πλατεία, σε οικόπεδο 
215 µ2 . 

Ο ισόγειος χώρος έχει εµβαδόν 125 µ2 και ο πρώτος 
όροφος  αποτελείται από δύο διαµερίσµατα περίπου 75 
µ2 το καθένα και τα οποία σήµερα είναι ενοικιασµένα ως 
Ιατρεία, άρα το συνολικό εµβαδόν του πρώτου ορόφου 
είναι  150 µ2. 

Στο κτήριο αυτό (µέρος του οποίου στεγάζει ήδη τις 
αποθήκες µας) η Ι.Λ.Ε.Α. έχει σκοπό µελλοντικά να δηµι-
ουργήσει Εργαστήριο συντήρησης αντικειµένων, Αίθου-
σα Εκθέσεων και πολλαπλών χρήσεων και ενδεχοµένως 
Γραφείο Υποδοχής, Γραµµατείας και ∆ιοίκησης, απελευ-
θερώνοντας έτσι το χώρο που σήµερα καταλαµβάνει το 
αντίστοιχο γραφείο στο ισόγειο του Μουσείου και δίνο-

ντας έτσι την αίθουσα αυτή για επέκταση του εκθεσιακού 
χώρου των συλλογών µας. ∆ηλαδή ουσιαστικά αυξάνο-
ντας τον µουσειακό µας χώρο κατά 25% ! 

Στην υπογραφή των Συµβολαίων που έλαβε πανηγυ-
ρικό χαρακτήρα παρέστησαν οι πρώην Πρόεδροι της 
Ι.Λ.Ε.Α., ∆ηµήτρης Γιώτας Συγγραφέας και Γιάννης Ματου-
κάς, η Συγγραφέας Ματούλα Στριφτού - Βάθη, ο Επίτιµος 
Πρόεδρος του ΕΟΣ Αχαρνών Βασίλης Νίκας και η Πρόε-
δρος του ΕΟΣ Αχαρνών Εύα Μπάλλιου, τα ιστορικά στε-
λέχη της Ι.Λ.Ε.Α. Ελένη Νίκα και Νίκη Κολυβά. Ο Περιφε-
ρειακός Σύµβουλος Χάρης ∆αµάσκος µε την ιδιότητα του 
πολιτικού µηχανικού, ο δικηγόρος Άγγελος Λάσκος και 
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου.  

Η αγορά του κτηρίου ολοκληρώθηκε, χάρη στην γεν-
ναιόδωρη πρόταση των αδελφών Κωνσταντίνου και Αλε-
ξάνδρου Φυτά, η οποία ανήλθε στη συµβολική τιµή των 
60.000,00 €, ενώ η αντικειµενική αξία ανέρχεται στα 
147.000,00 € περίπου.

 Πέρα από την γενναιόδωρη αυτή πρόταση - προσφο-

ρά, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αδελφοί Φυτά παραιτήθηκαν 
και από την είσπραξη των οφειλόµενων (από την ΙΛΕΑ σε 
αυτούς) ενοικίων συνολικού ύψους περίπου 10.000,00 €. 

Για την υπερπατριωτική αυτή προσφορά των πωλητών 
η Ι.Λ.Ε.Α. αποφάσισε να τους απονείµει την ύψιστη διάκρι-
ση ανακηρύσσοντάς τους µεγάλους ∆ωρητές και Επίτιµα 
Μέλη.  

Πέραν της προκαταβολής που δόθηκε, η εξόφληση 
του συνολικού ποσού θα γίνει σε διάστηµα τριών ετών. 

Η Ι.Λ.Ε.Α. ευχαριστεί ιδιαιτέρως όσους συνέβαλαν είτε 
πρακτικά  είτε ουσιαστικά από την αρχή της προσπάθειας 
αυτής µέχρι την ευόδωσή της. Ευχαριστεί όσους εργάστη-
καν πρακτικά και αµισθί για την υπογραφή των συµβολαί-
ων (τη Συµβολαιογράφο Ειρήνη Λιόση για την σύνταξη και 
υπογραφή, το Τεχνικό Γραφείο του Χάρη ∆αµάσκου για 
την διεκπεραίωση των πολεοδοµικών ζητηµάτων του ακι-
νήτου και τους ∆ικηγόρους Γιάννη Μουστακάτο και Τόνια 
∆ηµητρακοπούλου για την παροχή των νοµικών τους 
υπηρεσιών).

Μεγάλωσε  τον  Μουσειακό   της  χώρο  η  Ι.Λ.Ε.Α. 
Απέκτησε  νέο ιδιόκτητο κτίριο για τις δράσεις  της 
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Αχαρναϊκη:  Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές  εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας 

Με  ευλάβεια  ο εορτασµός 
του Αγίου ∆ηµητρίου στις Αχαρνές  

Με τη συµµετοχή  εκατοντάδων  πι-
στών  πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του 
Αγίου ∆ηµητρίου, στην οµώνυµη συ-

νοικία  στις Αχαρνές,  το εορταστικό διήµερο 
25 και 26 Οκτωβρίου 2017. 
Την παραµονή της γιορτής του µεγαλοµάρτυ-
ρος το απόγευµα της Τετάρτης 25 Οκτωβρίου, 
τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 
µετ’ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγµατος, ιε-
ρουργούντος  του  Αρχιµανδρίτου  κ.κ. Θεο-
λόγου Σκορδίλη.   Κορυφαία στιγµή, η λιτά-
νευση της ιεράς εικόνας του Αγίου,  συνοδεία  
ιερέων, µε επικεφαλής την φιλαρµονική  του  
∆ήµου, παρόντος του ∆ηµάρχου Αχαρνών 
Γιάννη Κασσαβού,  των Αντιδηµάρχων  Παν. 
Πολυµενέα και Θεόδ. Συρινίδη, των προέ-
δρων  της ∆ΗΦΑ  Γιώργου ∆ασκαλά και ∆Η-
ΚΕΑ Μαρίας Ναυροζίδου.
Με την  ολοκληρωση  της λιτάνευσης,  ο πα-
τήρ Κων/νος Πρίµπας  ευχαρίστησε  όλους  
που συµµετείχαν, ιδιαιτέρως δε τον ∆ήµαρχο, 
την φιλαρµονική και  τους αστυνοµικούς της 
∆ΙΑΣ  για  την  περιφρούρηση του χώρου.
Ανήµερα της  εορτής,  Πέµπτη 26 Οκτωβρίου,   
τελέστηκε ο  Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία 
λειτουργία, ιεροργούντος του ιεροκήρυκος  
της Ιεράς Μητροπόλεως µας, κ.κ. Ιωαννικίου, 
ενώ το απόγευµα   τελέστηκε   η παράκληση 
του Αγίου.                                                                                                              

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ σκόρπισε χαµόγελα στον ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ 
Το θέατρο σκιών µε τον πρωταγωνιστή του 
τον ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ και µε τον Κώστα Σπυρό-
πουλο, άρεσε, εντυπωσίασε και σκόρπισε 

χαµόγελα σε µικρός και µεγάλους αφήνοντας φυσι-
κά παρακαταθήκη την υπόσχεση µε την πρώτη ευ-
καιρία να ξανά επισκεφτεί τον Κόκκινο Μύλο. 
Τι µεγαλύτερη χαρά ευτυχία και επιτυχία να βλέπεις 
παιδιά να γελάνε µε την ψυχή τους γιατί αυτό έγινε 
την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Οκτωβρίου 2017, το απόγευµα 
στην κατάµεστη πάνω από 330 άτοµα µικροί και µε-
γάλοι φίλοι κατέκλυσαν την αίθουσα εκδηλώσεων 
του ΠΟΚΕΝ προκειµένου να παρακολουθήσουν την 
παράσταση µε τον ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ και φυσικά τα γέλια 
και η χαρά δεν εκδηλώθηκαν µόνο από τα µικρά 
παιδιά µεταφέρθηκε και στους µεγάλους θυµίζοντας 
τους ίσος και τα παιδικά τους χρόνια .
Φυσικά για αυτό σηµαντικό ρόλο έπαιξε και το Όνο-
µα του Κώστα ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ άξιου συνεχιστή του 
πατέρα του Θανάση Σπυρόπουλου και της παράδο-
σης που πρεσβεύει στο χώρο του Θεάτρου σκιών η 
εγγύηση που φέρει το όνοµα ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Σίγουρα σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η πολύ χαµηλή και προσιτή τιµή του εισιτηρίου του ενός (1) ευ-
ρώ εναρµονισµένη στις σηµερινές δύσκολες οικονοµικές συνθήκες δίνοντας την δυνατότητα σε πολ-
λούς γονείς να συνοδέψουν τα παιδιά τους και φυσικά να παρακολουθήσουν µαζί την παράσταση …
Ανάµεσα στους παρευρισκοµένους διακρίναµε τον Ανεξάρτητο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Στέργιο Πεδια-
δίτη και τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη ∆ηµοτικό σύµβουλο και επικεφαλής της ∆ηµοτικής παράταξης 
«Νέα ∆ύναµη» 
Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑ∆Α κατοίκων ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ, Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  «Ο Αγιος 
Ταξιάρχης Μανταµάδου και ο Α.Ο.Κόκκινος Μύλος, εκφράζουν ένα ΜΕΓΑΛΟ και θερµό ευχαριστώ 
σε ΟΛΟΥΣ όσοι συµµετείχαν στην εκδήλωσή µας και ιδιαίτερα τους : Παναγιώτη Γρηγοριάδη για την 
προσφορά των Νερών και γλυκών για τον κόσµο , Κώστα έξαρχο Ηλεκτρονικός, για την επισκευή του 
ενισχυτή για την ντουντούκα µας, Γρηγόρη Ελτζίδη για την παραχώρησης των καρεκλών το θέατρο 
σκιών του Σπυρόπουλου για την προσφορά προς τα παιδιά των φιγούρων του Καραγκιόζη.

Με τη συµµετοχή, σχολείων, συλλόγων, φο-
ρέων και σωµατείων σε Αχαρνές και Θρακο-
µακεδόνες ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές 

εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτω-
βρίου 1940, στον ∆ήµο Αχαρνών. 
Στην κεντρική πλατεία Αχαρνών τελέστηκε επίση-
µη ∆οξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου 
Βλασίου και εκφωνήθηκε ο Πανηγυρικός λόγος της 
ηµέρας από τη Γεωργία Νικολαΐδη, φοιτήτρια Βιο-
λογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
Ακολούθησε µετάβαση στο µνηµείο Ηρώων, όπου 
τελέστηκε Επιµνηµόσυνη ∆έηση, πραγµατοποιήθη-
κε κατάθεση στεφάνων, τηρήθηκε ενός λεπτού σι-
γή και έγινε ανάκρουση του Εθνικού  Ύµνου.
Η Παρέλαση στη δηµοτική ενότητα Αχαρνών, πραγ-
µατοποιήθηκε στην οδό Φιλαδελφείας στο ∆ηµαρ-
χείο Αχαρνών, µε τη συµµετοχή δηµοτικών σχολεί-
ων, γυµνασίων και λυκείων του ∆ήµου Αχαρνών, 
καθώς και πολιτιστικών και εθνοτοπικών συλλό-
γων, αθλητικών σωµατείων και φορέων του ∆ήµου 
Αχαρνών, υπό του ήχους της Φιλαρµονικής του 
∆ήµου Αχαρνών.
Μετά την Παρέλαση στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών, 

πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Αυ-
θεντικά Ιστορικά Κειµήλια του 1940» από το Αρχείο 
Ελληνικών Γραµµάτων «Γεώργιος Λεβιθόπουλος» 
από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό.
Στους Θρακοµακεδόνες, η επίσηµη ∆οξολογία τε-
λέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Ο Πανηγυ-
ρικός λόγος της ηµέρας εκφωνήθηκε από την Αγ-
γελική Ζαφειροπούλου, αριστούχο, Φοιτήτρια Νο-
µικής Αθηνών και οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν 
µε την Παρέλαση µαθητών, προσκόπων, φορέων 
και συλλόγων της ∆ηµοτικής ενότητας Θρακοµα-
κεδόνων.

Λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης στο ∆ηµαρ-
χείο Αχαρνών, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός, τίµησε την Αγγελική Ζαφειροπούλου, 
αριστούχο, Φοιτήτρια Νοµικής Αθηνών και την Γε-
ωργία Νικολαΐδη, φοιτήτρια Βιολογίας στο Πανεπι-
στήµιο Αθηνών, για τις µαθητικές επιδόσεις τους, οι 
οποίες τις επέτρεψαν την είσοδό τους σε Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας, ενώ τις ευχα-
ρίστησε που συµµετείχαν στις εκδηλώσεις εορτα-
σµού της Εθνικής Επετείου µε την εκφώνηση του 
Πανηγυρικού λόγου της ηµέρας σε Αχαρνές και 
Θρακοµακεδόνες. 

Λαµπρός ο εορτασµός της 28ης Οκτωβρίου στον ∆ήµο Αχαρνών
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

Μια ιδιαίτερη ξενάγηση,  σε  Ι.Λ.Ε.Α.  και ∆ηµοτική Πινακοθήκη  
Μία οµάδα φίλων  του Προέδρου της Ελ-
ληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών 
και Φυλής κ. Παναγιώτη Καζανά, αποτε-

λούµενη από  υψηλόβαθµους απόστρατους στρα-
τιωτικούς  µε τις  συζύγους  τους, ξεναγήθηκαν στο 
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών και 
στη  ∆ηµοτική Πινακοθήκη Αχαρνών «Χρήστος 
Τσεβάς» Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 .
Η οµάδα των επισκεπτών αποτελούνταν από  τον 
Αντιστράτηγο  ε. α. Μπόλη Νικόλαο, τους  Υπο-
στράτηγους ε.α. Κυριακόπουλο Αθανάσιο  και Μα-
νέττα  Στέφανο  και τον Ταξίαρχο  ε.α. Κοροβέση Ευ-
άγγελο µε τις συζύγους τους. Έµειναν όλοι ενθου-
σιασµένοι, αφού ήλθαν για πρώτη φορά σε επαφή 
µε τον Πολιτισµό και την Ιστορία των Αχαρνών. Οι 
παραπάνω επισκέπτες ανανέωσαν το ραντεβού 
τους µε επίσκεψη στην Αρχαιολογική Συλλογή, 
στον Πύργο Βασιλίσσης, στον Τύµβο του Σοφοκλή, 
στο Κτήµα του Τατοΐου, στα Μεταβυζαντινά µας εκ-
κλησάκια και στην Πάρνηθα. Την ξενάγηση επιµε-
λήθηκε ο τέως Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Α. Γιάννης Ματουκάς σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Ι.Λ.Ε.Α. 
Γιώργο Φυτά, τον τέως Πρόεδρο του  Οµίλου Φίλων ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών  Κώστα Νιώρα 
καθώς και µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των δύο φορέων, όπως η Σούλα Κατράνη - Τσαµάλη, η 
Μαργαρίτα Κλαδιά και η Ελένη ∆ίελα. 
Οι εκλεκτοί καλεσµένοι συνέχισαν την ηµέρα τους µε καφεδάκι στην κεντρική πλατεία, δίπλα στον ΚΟ-
ΤΙΝΟ, το δέντρο της Αντικαρκινικής Εταιρείας, µιλώντας για τον εθελοντισµό.
Περιµένουµε οργανωµένες παρέες από οποιονδήποτε συµπολίτη µας.  

Συνεργασία σε θέµατα 
Πολιτισµού µε τον Γαλλικό
δήµο Grand Belfort 
Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 επισκέ-

φτηκε τον ∆ήµο Αχαρνών αντιπροσω-
πεία του Γαλλικού δήµου του Grand 
Belfort και συναντήθηκε µε τον ∆ήµαρ-

χο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, µε σκοπό την 
αναζήτηση πεδίων συνεργασίας και ανταλλα-
γής καλών πρακτικών, του ∆ήµου Αχαρνών µε 
τον Γαλλικό δήµο. Στη Γαλλική αντιπροσωπεία 
του Grand Belfort συµµετείχε, ο ελληνικής κα-
ταγωγής Αντιδήµαρχος Προστασίας Περιβάλ-
λοντος κ. Μιλτιάδης Κωνσταντακάτος και η 
Αντιδήµαρχος Πολιτιστικών κα Delphine 
Mentre. Στη συνάντηση των εκπροσώπων του 
∆ήµου Αχαρνών και του Grand Belfort, αναζη-
τήθηκαν πεδία συνεργασίας σε θέµατα Πολιτι-
σµού, ενώ η Γαλλική αντιπροσωπεία επισκέ-
φθηκε και ξεναγήθηκε, στον Θολωτό Τάφο Αχαρνών, στο Μουσείο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εται-
ρείας Αχαρνών και  στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς» και στον Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας.  
Κατά τη συνάντηση και τις επισκέψεις των Γάλλων εκπροσώπων στον ∆ήµο Αχαρνών, η µετάφραση του 
υλικού που διατέθηκε στους Γάλλους επισκέπτες έγινε αφιλοκερδώς από την καθηγήτρια Γαλλικών κα 
Μαίρη Σµυρναίου, ενώ η διερµηνεία τις καθηγήτριες:  κα Μαρία Κατσανδρή και κα Κατερίνα Σταµάτη.

Στο 1ο Συνέδριο του ∆ικτύου Πόλεων «Βιώσιµη Πόλη» 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γ. Κασσαβός

Στο 1ο Συνέδριο του ∆ικτύου Πόλεων «Βιώσι-
µη Πόλη» συµµετείχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασσαβός, το οποίο πραγµατοποιήθη-

κε την Τετάρτη 1 Νοεµβρίου στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης. Ο ∆ήµος Αχαρνών είναι 
ένας εκ των 32 ∆ήµων Ελλάδας και Κύπρου που συµµε-
τέχουν στο ∆ίκτυο Πόλεων «Βιώσιµη Πόλη», το οποίο 
έχει σαν σκοπό να παρέχει τεχνική στήριξη, στην ενηµέ-
ρωση, δικτύωση και οργάνωση των ∆ήµων, ώστε να 
υποβάλλουν και να υλοποιούν προτάσεις σε Ευρωπαϊ-
κά Προγράµµατα και να εκµεταλλευτούν τις πρόσθετες 
παρεχόµενες χρηµατοδοτήσεις. Στο συνέδριο έγινε συνο-
πτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του δικτύου κα-
θώς και παρουσίαση έργων και καινοτόµων εφαρµογών 
υπό την αιγίδα του ∆ικτύου.  Η θεµατολογία του 1ου Συ-
νέδριο του ∆ικτύου Πόλεων «Βιώσιµη Πόλη» περιελά-
βανε επίσης, οµιλίες και παρουσιάσεις που σχετίζονται, µε 
τη Βιώσιµη ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων, τις Έξυπνες 
πόλεις και η σηµασία της διαχείρισης ενέργειας, την πα-
ρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος SMURBS/
ERA-PLANET για έξυπνες λύσεις πόλεων σε θέµατα ρύπανσης καταστροφών και αστικής ανάπτυξης, τη σχέση του 
Πολιτισµού µε τη βιώσιµη ανάπτυξη, τη µείωση της δαπάνης θέρµανσης µε αντλίες θερµότητας, τον εικονικό Ενερ-
γειακό συµψηφισµό κ.ά. Με αφορµή τη συµµετοχή του στο 1ο Συνέδριο του ∆ικτύου Πόλεων «Βιώσιµη Πόλη» ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Η εφαρµογή στρατηγικών σχεδιασµών που αποβλέπουν στη 
βιώσιµη ανάπτυξη σχετίζονται µε τη χρήση των φυσικών πόρων και ενεργειακών αποθεµάτων αλλά και µε την επί-
δραση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο Περιβάλλον». 

Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών Γ. Κασσαβού 
µε τον Σύλλογο του Αγίου ∆ηµητρίου.  

Σε κλίµα συνεργασίας και σύµπνοιας 
πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση του 
∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσα-

βού µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Συλλόγου Αγίου ∆ηµητρίου Αχαρνών. Ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός αντα-
ποκρίθηκε άµεσα σε αιτήµατα του συλλόγου 
που αφορούσαν µικρές επεµβάσεις εξωραϊ-
σµού στην περιοχή, που σχετίζονται µε εγκατα-
λελειµµένα αυτοκίνητα, µε αποκατάσταση κοι-
νόχρηστων χώρων και πεζοδρόµων καθώς και µε την αποτελεσµατικότερη αποκοµιδή των απορριµµάτων.  Στη 
συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Αγίου ∆ηµητρίου 
Αχαρνών, συζητήθηκε εκτεταµένα και το κορυφαίο πρόβληµα της περιοχής που είναι η Εγκληµατικότητα και Πα-
ραβατικότητα. Παρόλο που υπάρχει µια σχετική ικανοποίηση από τα µέτρα της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή και ευρύτερα 
στον ∆ήµο Αχαρνών, όπως αυτά παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και τη φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών της 18ης Οκτωβρίου 
2017, κοινή αντίληψη όλων είναι ότι τα υφιστάµενα µέτρα θα πρέπει να αποκτήσουν µόνιµο και σταθερό χαρακτή-
ρα, αλλά και να ενταθούν, καθώς επίσης να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την 
αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητα και Παραβατικότητα στον ∆ήµο Αχαρνών.  Όπως τόνισε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
κ. Γιάννης Κασσαβός, τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα των δράσεων της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή δηµιουργούν ελπίδα 
και προοπτική, αλλά δεν δηµιουργούν εφησυχασµό. Ο αγώνας για τη πάταξη της Εγκληµατικότητας και Παραβα-
τικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών είναι µια διαρκής πάλη και πρέπει να περιλαµβάνει τα στοιχεία της συνεχούς και αδι-
άλειπτης προσπάθειας.  Για τον ∆ήµο Αχαρνών, πέραν των µέτρων καταστολής ή των κοινωνικών παρεµβάσεων, 
παραµένει κορυφαία προτεραιότητα η εφαρµογή του Συµφώνου Συνεργασίας του ∆ήµου Αχαρνών µε την ΕΛ.
ΑΣ., το οποίο προβλέπει µεταξύ άλλων και την εγκατάσταση ενισχυµένου Αστυνοµικού Τµήµατος στο εγκαταλε-
λειµµένο Γυµνάσιο στην περιοχή της Αυλίζας.

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

 
 

 

ΑΝΔΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ 
1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΣΑΒΒΑΤΟ) -2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ)   ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 92Ε /ΑΤΟΜΟ 


ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

12/9(20.00 μμ)-16/9(8.00 πμ)-4ΗΜΕΡΗΕΚΔΡΟΜΗ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ, ΤΑΞΙΑΡΧΗ…) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 178Ε /ΑΤΟΜΟ 


        ΝΑΠΟΛΗ-ΡΩΜΗ 

                         ΠΟΜΠΗΙΑ-ΚΑΠΡΙ-ΑΣΙΖΗ 
17/10-23/10 ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  4****,ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ), ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, Φ.Π.Α., ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ, CHECK POINT, ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΛΕΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΞΙΟΥ)  ΑΠΟ 410Ε/ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:  3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    13-15/10 
ΚΥΠΡΟΣ :    4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    28-31/10 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ  
ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων 

στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – NOEΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

l ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 -ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 17:15
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΙΚΗ - ‘ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΥΡΙΕ ΖΑΜΠΕΤΑ’  

l ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017
∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ στις  09 έως 10 -12-2017

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΧΑΡΑΥΓΗ»
Γ.ΣΟΥΡΡΗ 15 ΤΚ13673 • ΤΗΛ. 210-2442989

Το νέο ∆.Σ. του Συλλόγου 
Το ∆.Σ του συλλόγου Χαραυγής που προήρθε από τις εκλογές 15 Οκτωβρίου, ευχαριστεί θερµά όλους 
τους πολίτες της Χαραυγής και θα κάνει τα δέοντα για το καλό της περιοχής. Τα γραφεία είναι ανοιχτά 
κάθε ∆ευτέρα και Πέµπτη 6-8 το απόγευµα.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΙΓΥΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
            ΠΕΤΡΟΣ (ΠΕΛΟΠΙ∆ΑΣ)
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙ∆. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ (ΜΑΡΙΑ)

ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Β. ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΗ: ΠΟΛΥΜΕΝΕΑ (ΝΟΝΟΤΑ) ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΗ: ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



12 Κυριακή 5 Νοεµβρίου 2017 ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  18 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 09.00 

π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασί-
ου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπη-

µένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού  και  Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευφροσύνη
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ιωάννης και Ανδροµάχη, Ιωάννης και Μαρία 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Χρήστος, Χρήστος, Πάρις.
Η Α∆ΕΛΦΗ :  Ελένη Σκληρού

Τ Α ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  12 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 9.30 µ.µ.,  

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – 
Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας,  Συζύγου, Αδελφού και Θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΓΕΩΡ.   ΜΙΧΑ (ΦΑΤΣΗΣ )
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαγδαληνή

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : ∆ηµήτρης και Ματρώνα Μίχα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΤΑ ΕΞΑΑΕΑΦΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 
στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  Κυριακή   5  Νοεµβρίου 2017 και

ώρα 9.30 π.µ,. 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό 
Παµµεγίστων Ταξιαρχών – Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της 

ψυχής του πολυαγαπηµένου µας  Συζύγου,
Πατέρα, Παππού, Αδερφού και Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ    ΝΙΚ.  ΛΕΒΕΤΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Πολυξένη

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αικατερίνη και Γεώργιος Γαραζανάκης,
Νικόλαος   Λεβέτας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρίνα, Αλκιβιάδης, Αριάδνη
ΤΑ Α∆ΕΡΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ –  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  -   40ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η οικογένεια του αειµνήστου Συζύγου, Πατέρα και Παππού, 

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΙΩΑΝΝΟΥ   ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ  
 

Ευχαριστεί θερµά όλους τους συγγενείς και φίλους που µε την παρουσία τους / µας τίµησαν και 
συµµετείχαν στο βαρύτατο πένθος µας, εκφράζοντας την αµέριστη συµπαράσταση τους, στο 

απροσδόκητο «ταξίδι» του πολυαγαπηµένου µας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη ( Νίτσα )Μουστακάτου

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ιωάννης - Παρασκευή , Επιστήµη – Μαρία - Γεώργιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελσια, ∆ήµητρα, Γιώργος

Το 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ θα τελεσθεί την Κυριακή 19-11-2017 και ώρα 9:30 π.µ, στον Ιερό 
Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου στις Αφίδνες (Κιούρκα).

ΤΕΛΟΥΜΕ   την  Κυριακή  5  Νοεµβρίου  2017 
και  ώρα   9.30  π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,
στον   Ιερό   Ναό  ΑΓΙΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  Αχαρνών, 

για  την  Ανάπαυση  της  Ψυχής,  της  πολυαγαπηµένης  
µας, Μητέρας,  Αδελφής  και  Γιαγιάς

ΕΥΤΕΡΠΗ   ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
ΤΑ  ΤΕΚΝΑ : Μαρία, Θεόδωρος,    

Αναστάσιος  και  Αγγελική
Η  Α∆ΕΛΦΗ : Σοφία

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : Άγγελος,  Ευτέρπη,  Γεωργία
ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι οικογένεια θα  δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΒΑ-
ΣΙΛΗ  ΣΟΥΛΑΚΗ

Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ  19 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 9.30 µ.µ.,  
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ   ΘΕΟΦ.  ΝΤΟΥΡΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αγγελική  και  Απόστολος,  ∆έσποινα 
Ο   ΕΓΓΟΝΟΣ: Ιωάννης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο  του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»



ΓΑΜΟΣ
Ο ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΛΑΜΠΡΟΥ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

το γένος ΤΖΟΥΜΠΕΛΗ που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και 

κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  
ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της   
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ το 

γένος   ΛΑΜΠΡΟΥ που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί στις 

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

ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 750  τ.µ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγγελµατικός χώρος 750  τ.µ. υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος, κατάλ-
ληλος  για Οίκος Ευγηρίας,  Εργαστήρια διάφορα,  Εκθεσιακός και αποθηκευτικός,  κλπ. 
στο κέντρο του Μενιδίου, οδός Χρ. ∆έδε και Θεµ. Βαρελά. 
Τηλ. 210 2468004 και 210 2465043. 5∆170

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ(Νέο Κατάστηµα)

Εθνικής 
Αντιστάσεως 
40 (∆ίπλα 
από το παλιό 
Νεκροταφείο)  
Τηλ. 6987 464089

∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές l Τ.Κ. 13672
Τηλ.: 210 2468490 - Κιν. 6983 326000 και 6948 986032.

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Mε  Σεβασµό

Αναλαµβάνουµε πάσης φύσεως Τελετές
Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ - ΣΤΕΦΑΝΑ
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ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

5/11/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ  Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 210/2444418

6/11/2017  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ 
ΤΟΥΛΑ  Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλος. ΤΗΛ. 
210/2385253

7/11/2017  ΤΡΙΤΗ ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ   
Πάρνηθος 95.  ΤΗΛ. 2102445975

8/11/2017  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ  Αγίας Τριάδας 75. ΤΗΛ. 210/2442655

9/11/2017  ΠΕΜΠΤΗ ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ  Σαλαµίνος 36. ΤΗΛ. 210/2463245

10/11/2017   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙ-
ΚΗ  Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210/2464914

11/11/2017  ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 
210/2476440

12/11/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ   Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 
210/2442311

13/11/2017  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αγίου Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211/7000902

14/11/2017  ΤΡΙΤΗ ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  ∆ε-
κελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

15/11/2017  ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕ-
ΜΗΣ Πλ. Θρακ/δόνων Εµπ.Κέντρο. ΤΗΛ. 
210/2432259

16/11/2017  ΠΕΜΠΤΗ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ  
Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

17/11/2017  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Λεωφ.Θρακοµακεδόνων 242. Τ. 
210/2435820

18/11/2017  ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
Κ.  Κορδελιού & Βαρελά.  ΤΗΛ. 210/2476847

19/11/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗ-
ΝΗ ∆εκελείας 51. ΤΗΛ. 210/2448377

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

04/11/2017  ΕΩΣ 19/11/2017

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 100 τ.µ., µε  πάρκιν,  κο-
ντά στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών. Τηλ. 6996 355728. 
4∆181
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 600 τ.µ., µε  
ισόγειο  208 τ.µ., υπόγειο 393 τ.µ. επί της οδού Λαθέ-
ας στις Αχαρνές για γενική χρήση. Τηλ. 6936 754651. 
4∆182
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Γραφείο στο 2ο  όροφο, 40 τ.µ. , µε 
αιρ κοντίσιον. Τιµή  προσιτή. Τηλ. 210 2403514. 
4∆183.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα   60 τ.µ. στο κεντρικό Με-
νίδι µε επίπλωση για κατάστηµα ρούχων, έτοιµο για 
λειτουργία, µε αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή πολύ προ-

σιτή. Τηλ. 210 2403514. 4∆183.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ τρία καταστήµατα , 22 τ.µ. 35 τ.µ. και 
33τ.µ. στην κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου αριθ. 22 
– στις Αχαρνές. Τηλ. 210 2469087, 6937 108661. 
4∆183.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο ισόγεια καταστήµατα, κατάλ-
ληλα για γραφεία, εµπορικά είδη., κλπ, επί της Ηρώ-
ων Πολυτεχνείου, απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο. 5∆185.
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ καθηγήτρια  µε 18  χρόνια εµπειρία πα-
ραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες, πε-
ριοχές Μενιδίου και πέριξ.   Προσιτές τιµές. Τηλ   6976 
854911  5∆182
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ  ιδιαίτερα  µαθήµατα, Αρχαία, Νεο-
ελληνική Γλώσσα και Ιστορία, από φοιτήτρια κλάσης 

Φιλολογίας. Τιµές προσιτές.  Τηλ. 6907 766637. 
4∆181
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  - Φυσική - Χηµεία  παραδίδονται,  
από  καθηγήτρια 35 έτους πείρας.  Προσιτές τιµές. Τηλ   
6988935604 - 2102319153.  5∆181
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδί-
δει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – 
Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 10∆1189.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει  µαθή-
µατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6942 864739. 10∆189
 ∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε επαγγελµατική εµπειρία, αναλαµβά-
νει ραψίµατα από την αρχή και επιδιορθώσεις. Τηλ. 
210 2461482. 6∆178
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καµαριέρα για το  Ξενοδοχείο 4 αστέρων 

στις Αχαρνές  - PARNIS PALLAS,  20ο  χιλ. Λ. Πάρνη-
θος - µε προϋπηρεσία.  Τηλ. 210 2464010 και 210 
2447660. 4∆181
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ζητείται διαµέρισµα στο Κεντρικό Μενίδι 
από 75 – 100 τ.µ. Πληρ. 6980700372
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι και σερβιτόρες από την Τα-
βέρνα ΕΛΑΤΟΣ, Λεωφ. Καραµανλή. Μεροκάµατο 50 
ευρώ. Τηλ. 6944 131415. 4∆184

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΝΙΚ. ΓΚΑΣΟΥΚΑ 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ,

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ,
∆ΙΑΖΥΓΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΠΟΙΝΙΚΟ -

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ 

Πουραϊµη 1 και Παγκάλου
• Αχαρνές • Τηλ. 210 2445700

• Κιν.: 6930 408884

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΚΤΗΜΑ  µε σταθερή προφύλαξη εντός 
σχεδίου 2.200 τ.µ., δηλαδή  έξη οικόπεδα, µε κα-
τοικία 65 τ.µ. , αποθήκες  100 τ.µ. µε 40 παραγωγι-
κά δένδρα, (ελιές, Λεµονιές, καρυδιές, συκιές,…) 
περιοχή Αγίου Πέτρου Α΄.  ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  
165.000 ευρώ. Τηλ.  697 242668, 6976 836287.

ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
& ΛΑΠΑΡΟΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝ∆ΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Dr Αχιλλέας Πλουµίδης

MD. BSc. MSc.   PhD. FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ιστόµου 5-7 . Μαρούσι • Τ.Κ. 15125
• Τηλ. 210 6157015 • Kιν. Γραµµετείας:  6977 404050

Α.  Μεταξά  33, Γλυφάδα. Τ.Κ. 16674
Τηλ. 210 8985140 • Φαξ :210 8985141• Προσωπικό  κιν. : 6944 298138



∆ΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

DDS ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Χειρούργος Οδοντίατρος

ΙΑΤΡΕΙΟ: Πάρνηθος 67 - Αχαρνές Τ.Κ.: 13674
ΤΗΛ.: 210 2463842 - 6944 547628

e-mail: p.dimakou@yahoo.com
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

l Τηλ.: 210 2401073
l Κιν:  697 2323235

e-mail: georgios.skrekis@yahoo.com

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές l Τ.Κ. 13674

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 3,
136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ

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

Τ.: 213 04 47 235

Προσεχώς και 
καρδιολογικό ιατρείο
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ




