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ΑΚΡΑΙΑ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ... Η ΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΦΥΣΗΣ!!!

Κοινωνικό µέρισµα 2017: Συνολικά 3,4 εκατ. νοικοκυριά αναµένεται να 
λάβουν µέσα στο ∆εκέµβριο το ποσό των 720 εκατ. ευρώ. Θα διανεµηθεί 
µε τη µορφή µιας εφάπαξ έκτακτης εισοδηµατικής ενίσχυσης σε άγαµους 
φορολογούµενους, έγγαµους χωρίς παιδιά και οικογένειες µε παιδιά, µε 
βάση συγκεκριµένα κριτήρια.  Συγκεκριµένα, τα εισοδηµατικά κριτήρια 
αφορούν µονοπρόσωπα νοικοκυριά µε ύψος εισοδήµατος µέχρι 9.000 
ευρώ και πολυπρόσωπα µε ανώτατο όριο τα 18.000 ευρώ. Τα εισοδηµα-
τικά όρια προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 
25% για κάθε παιδί. Η συγκεκριµένη παροχή είναι διαφορετική από τα 
αναδροµικά που θα πάρουν οι συνταξιούχοι λόγω της παράνοµης παρα-
κράτησης των εισφορών.  Οι δικαιούχοι θα µπορούν να υποβάλουν αί-
τηση για το κοινωνικό µέρισµα 2017 µέσω του Taxisnet, όπως και πέρσι, 
µέσα στις επόµενες ηµέρες, όταν και θα ανοίξει η ειδική πλατφόρµα

Ανακοινώθηκε και επίσηµα η αποβολή της οµάδας του 
Μενιδίου από τη Football League. Αυτό που ήταν γνω-
στό µέσα στην ηµέρα πήρε «σάρκα και οστά», µε τη 
∆ιοργανώτρια Αρχή να γνωστοποιεί την Τρίτη (14/11) το 
τέλος του «τριφυλλιού» από το πρωτάθληµα. Αναλυτι-
κά: «Το ∆.Σ. της FOOTBALL LEAGUE στη  συνεδρίασή 
του την 14-11-2017, απέβαλλε την ΠΑΕ NEOΣ ΑΧΑΡ-

ΝΑΪΚΟΣ από το Πρωτάθληµα της FOOTBALL LEAGUE 
αγωνιστικής περιόδου 2017 – 2018, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 24 παρ. 5 του Κανονισµού Ιδιότητας Μετεγγραφών 
Ποδοσφαιριστών, διότι υπέπεσε τρεις (3) φορές σε πα-
ράβαση που αφορά ποινές οι οποίες επιβάλλονται λόγω 
µη καταβολής χρηµατικών αποζηµιώσεων από οποια-
δήποτε αιτία σε ποδοσφαιριστές».

ΤΕΛΟΣ Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗ FOOTBALL LEAGUE

Από την Πέµπτη 16 Νοεµβρίου 2017 
εφαρµόζεται αποκλειστικά το ηλε-
κτρονικό εισιτήριο στα ΜΜΜ της 
Αθήνας. Όσοι θέλουν να µετακινη-
θούν και δεν έχουν εκδώσει προσω-
ποποιηµένη ή ανώνυµη Ath.ena 
Card, µπορούν να αγοράσουν ένα 
επαναφορτιζόµενο εισιτήριο Ath.
ena Ticket από οποιοδήποτε εκδοτήριο εισιτηρίων ή νέο εκδοτικό 
µηχάνηµα.  Τα εισιτήρια Ath.ena Ticket µπορούν να φορτιστούν 
ακόµα και µε ένα εισιτήριο µε διάρκεια 90 λεπτών. Σύµφωνα µε τη 
νέα εκπτωτική πολιτική του ΟΑΣΑ για την «περίοδο προσαρµογής 
στο ηλεκτρονικό εισιτήριο», εκπτώσεις θα δοθούν σε όσους αγο-
ράζουν πακέτα 5 και 10 εισιτηρίων, ενώ δηµιουργείται και νέο εισι-
τήριο 2 διαδροµών.

Μόνο µε ηλεκτρονικό
εισιτήριο στα αστικά 

Η µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης στις Αχαρνές

O άνθρωπος γέννηµα-θρέµµα 
της φύσης, στην προσπάθειά 
του για επιβίωση  συνδέεται 

αναπόσπαστα µαζί της . Η µητέρα- φύ-
ση του εξασφαλίζει  απλόχερα τροφή, 
στέγη και ένδυση αποτελώντας  για αυ-
τόν  σηµείο αναφοράς, πηγή έµπνευ-
σης και πολιτισµού. 

Παρά την ευεργετική της επίδραση, 
ωστόσο,  τα τελευταία χρόνια  ο άνθρω-
πος διακόπτει τους δεσµούς µαζί της. 

Η αποψίλωση και η καταστροφή των 
δασών, η άναρχη δόµηση, οι κλιµατολο-
γικές µεταβολές  και η αύξηση της θερµο-
κρασίας  προκαλούν κάθε χρόνο έντονα 
πληµµυρικά φαινόµενα που απειλούν 
κατοικηµένες περιοχές και στοιχίζουν σε 
ανθρώπινες ζωές. 

Οι πληµµύρες και η υπερχείλιση πο-
ταµών και λιµνών που προκαλούνται 
από τις βροχοπτώσεις θέτουν σε κίνδυνο  
εκτάσεις, εγκαταστάσεις  και  κατοικηµένες περιοχές,  προκα-
λώντας ανυπολόγιστες  καταστροφικές ζηµιές σε σπίτια, εγκατα-
στάσεις  και επιχειρήσεις. .  Τραγικός είναι ο απολογισµός από τη 
σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τις περιοχές της Νέας Περάµου 
και της Μάνδρας Αττικής τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύµφωνα, µε 

το υπουργείο Υγείας, µεταφέρθηκαν στο 
«Θριάσιο» 15 νεκροί (5 γυναίκες και 10 
άνδρες) και διακοµίστηκαν 17 τραυµατίες 
(6 γυναίκες και 11 άντρες).

Μεγάλες καταστροφές έχουν προ-
κληθεί, εκτός από τη Μάνδρα στη Νέα 
Πέραµο και την ευρύτερη περιοχή των 
Μεγάρων. Τα ορµητικά νερά έκοψαν 
δρόµους, γκρέµισαν µάντρες σπιτιών, πα-
ρέσυραν αυτοκίνητα και πληµµύρισαν 
σπίτια και καταστήµατα. Τα νερά σε πολ-
λά σηµεία έφτασαν σε πολύ µεγάλο 
ύψος, παρασύροντας ό,τι βρισκόταν στο 
διάβα τους.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέτα-
ση διέταξε ο προϊστάµενος της εισαγγελί-
ας πρωτοδικών Αθήνας Ηλίας Ζαγοραίος 
για τους θανάτους και τις καταστροφές 
που προκάλεσε η κακοκαιρία στη δυτική 
Αττική. Στόχος είναι να ελεγχθεί αν έχουν 
διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως αξιόποινες 

πράξεις µεταξύ των οποίων και πολεοδοµικές παραβάσεις. Αν 
ανάλογο  καιρικό φαινόµενο,  χτυπούσε  και το ∆ήµο µας,  τα απο-
τελέσµατα θα ήταν  ίδια,  ίσως και  χειρότερα.  Το ∆ηµοτικό µας 
Συµβούλιο να πάρει απόφαση εδώκαι τώρα:  Σε πρώτη προτε-
ραιότητα η αντιπληµµυρική θωράκιση των Αχαρνών.                                                                                                         

Νέα Πέραµος-Μάνδρα Αττικής:
16 νεκροί, αγνοούµενοι, 17 τραυµατίες !!!

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 5

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ: «ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ 
∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:  ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ  ΠΑΣΗ 

ΘΥΣΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΒΡΙ∆ΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:
«ΟΙ ΑΧΑΡΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 

ΜΙΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»

Κοινωνικό   µέρισµα  2017.  Τα χρήµατα 
θα δοθούν µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    
του  DR  ΑΝΤΟΝΥ  

ΣΕΛ. 8

Όταν οι Θεοί σ’ αγαπάνε πολύ, πρέπει 
να αγαπάς κι εσύ τους συµπατριώτες σου!
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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

Όλοι οι άνθρωποι επάνω στον πλανήτη είναι ίδιοι.  Αγαπούν και µισούν.  
Αδικούν και αδικούνται. Ληστεύουν και ληστεύονται. Σκοτώνουν και σκο-

τώνονται. Παρανοµούν όταν µπορούν. Χαίρονται και λυπούνται. Συµπονούν και 
ευεργετούν και τόσα άλλα. Εάν κάποιοι ξεχωρίζουν, διακρίνονται, είναι γιατί 
λόγω παιδείας. µαθαίνουν να ηµερεύουν τα αρχέγονα ένστικτά µας. 

Ο φίλος µου στο καφενείο, για να µου δείξει την αντρειοσύνη του συ-
χνά µου λέγει. Με λένε Γιωρίκα και οδηγώ νταλίκα. Τώρα κάθε που  

περνά η γυναίκα του και του βάζει καµιά φωνή, πετάγεται επάνω σαν ελατή-
ριο. ∆εν ξέρω, από αγάπη είναι ή από φόβο. Μέλει να το διακριβώσουµε.

Ο  φίλος µου ο κουρέας, κάθε φορά που θα πάω για κούρεµα, για να µε 
καλοπιάσει µου λέγει. Εσύ Μήτσο, θα ζήσεις πολλά χρόνια γιατί έχεις µε-

γάλα αυτιά. Εγώ του λέγω. Και ο Γάιδαρος έχει µεγάλα αυτιά αλλά, ζει 15-20 
χρόνια. Είναι ένα κόλπο για να µην µου κάνει κεφάλι µε 
τα ληξιαρχικά του πρωί- πρωί, ο κουσκουσιάρης. 

Περιµένω να δω µέχρι πόσο ανέχεσαι να υπο-
τιµάς την βιολογική σου ευφυΐα, µε τις υπο-

σχέσεις των πολιτικών και αυτές των ιερέων. Εάν υπε-
ρέχουµε σαν άνθρωποι, από τα άλλα έµβια όντα 
στην γη µας, το οφείλουµε στην βιολογική µας ευ-
φυΐα. Ο στόχος και των δύο αυτών είναι το καπέλω-
µα, η επιρροή και τελικά η κυριαρχία.

Το να έκανε η πολιτική  εξουσία µας, ένα οικονο-
µικό λάθος, να το παραδέχεται και να θέλει να το 

διορθώσει, είναι ένα σηµάδι εντιµότητας. Εδώ ο θεός των µουσουλµάνων, επι-
τρέπει στους φανατικούς του οπαδούς του, να σφάζουν χωρίς δισταγµό, τους συ-
νανθρώπους µας, και εµείς δεν µπορούµε να διορθώσουµε ένα οικονοµικό 
λάθος; Βέβαια έπρεπε να πάµε στο Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο για να το κα-
ταλάβει. Θέµα ιδεολογίας.

Εφόσον το χρήµα είναι η κινητήριος δύναµη, τότε. Φόρος στο εισόδη-
µα, στον ΕΝΦΙΑ, 24 τοις εκατό Φ.Π.Α. στο φως – νερό – τηλέφωνο, 

τρόφιµα, ποτά, ∆ηµοτικό φόρο, ένσηµα, ασφαλιστικού, τέλη κυκλοφορίας, 
διόδια και άλλα κρυφά, παράβολα, ΚΤΕΟ και λοιπά. Όταν λοιπόν η εξουσία 

σου παίρνει το 70 τοις εκατό από ότι βγάζεις, σε αποθαρρύνει να αυξήσεις 
τον κόπο σου. Αυτό είναι καταστροφικό για την οικονοµία του κράτους.

Εφόσον η πατρίδα µας δεν είναι σε θέση να δώσει εργασία στους νέους 
µας, στα παιδιά µας, αντί να ξενιτεύονται σαν ανειδίκευτοι εργάτες στην Γερ-

µανία, Βέλγιο, Ολλανδία,, κάνοντας τις βρώµικες και βαριές εργασίες, προτιµότε-
ρο είναι να πηγαίνουν µε πτυχία από τα Πανεπιστήµια µας, για µια αξιοπρεπή ζωή. 
Μας υποδουλώνουν µε το χρήµα, ενώ εµείς µπορούµε να τους ποδηγετήσου-
µε µε το εξαιρετικό Ελληνικό πνεύµα.

Ανδρέας:  «Βυθίσατε το Χόρα. Έξω οι βάσεις του θανάτου. ΕΟΚ και ΝΑ-
ΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Αλέξης : «Θα σκίσω τα µνηµόνια.  Θα βαράω 

ταµπούρλα να χορεύουν οι Ευρωπαίοι». Ούτε βυθίσαµε τίποτε, οι βάσεις πα-
ραµένουν και θα ενισχυθούν, ούτε από το συνδικάτο φύγαµε. Ο Αλέξης µας 

φέσωσε  ακόµη εκατό δις και βαράει τα νταούλια 
στους ανάρχες  να ρίχνουν µολότωφ. Εδώ παπάς, 
εκεί παπάς, που είναι βρε παιδιά ο παπάς να τον 
ψάξουµε επιτέλους;

∆εν είναι λάθος να είστε κουµπωµένοι, από 
διάσηµους συµπολίτες, οι οποίοι από την εφη-

βεία τους, µέχρι τα βαθειά γεράµατα τους, ψάχνουν 
τον εαυτό τους και δεν τον βρίσκουν. Εµείς γνωρίζου-
µε, Καζαντζάκη, Γλέζο, Θεοδωράκη τον µουσικό και 
τόσους άλλους. Εάν δεν βρεις τον εαυτό σου για ποιο 
πράγµα  ψάχνεις.

Πρώτα πρέπει να θεραπεύσουµε την δική µας βλακεία και µετά να την 
µεταθέσουµε στον συµπολίτη µας. Γιατί κι αυτός το ίδιο κάνει. Ο µε-

γάλος Πέρσης Βασιλιάς ο Ξέρξης, έδωσε εντολή να µαστιγώσουν την θάλασ-
σα, γιατί του έπνιξαν τους στρατιώτες του. Ποιος είναι ο βλάξ, η θάλασσα ή 
ο Βασιλιάς.

Όσµωση σηµαίνει η αλληλοεπίδραση δύο, τριών ή και περισσότερων φυ-
σικών συγκυριών. ∆εν υπάρχει υπερφυσικό φαινόµενο, γιατί όλα τα δη-

µιουργεί η µητέρα φύση. Όλα τα υπόλοιπα είναι φαντασιώσεις µας και τσαρλα-
τανισµοί.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

 Εάν εµείς σαν γονείς κάνα-
µε τα δικά µας λάθη, σωστό 

είναι να διδάσκουµε στα παιδιά 
µας να µην τα επαναλάβουν. 
Έγκληµα είναι να φορτώνουµε 
στα παιδιά και στα εγγόνια µας να 
ξεχρεώσουν τα δικά µας λάθη. 
Στο τι έφταιξαν!!! 

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Εορτή Ενόπλων ∆υνάµεων & Εισοδίων της Θεοτόκου, την Τρί-
τη 21 Νοεµβρίου 2017.  Στις εορταστικές εκδηλώσεις που διορ-
γανώνει ο ∆ήµος Αχαρνών για  την Ηµέρα των Ενόπλων ∆υ-

νάµεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου Επίσηµη ∆οξολογία. Ανάγνω-
ση του Πανηγυρικού της Ηµέρας. Κατάθεση στεφάνων στην προτοµή 
του Μήτρου Λέκκα. Ενός λεπτού σιγή. Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου.

Το Φιλανθρωπικό Σωµατείο ΑΡΩΓΗ διοργανώνει Χριστου-
γεννιάτικο Bazaar το Σάββατο 2  και την Κυριακή 3 ∆εκεµ-
βρίου 2017,  από τις 10.30 ως τις 19.00 στο Κέντρο ∆ηµιουρ-

γικής Απασχόλησης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, στις Αχαρνές 
(οδός Μπόσκιζας και Πλαταιών). Όλα τα έσοδα από τις αγορές θα 
διατεθούν για την οικονοµική στήριξη του Κέντρου και για τις 
ανάγκες των παιδιών.

H ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.) θα υλοποιήσει για 
ακόµα µία χρονιά Σχολή Γονέων για τους γονείς των παιδικών 
σταθµών του ∆ήµου Αχαρνών. Το πρόγραµµα, το οποίο θα 

συντονίζεται από Ειδική Ψυχολόγο, είναι διάρκειας 50 εκπαιδευτικών 
ωρών. Οι γονείς που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνή-
σουν µε την Κοινωνική Υπηρεσία της ∆Η.Φ.Α. Τηλ.: 210-2477900  

«Το φαινόµενο των πληµµυρών δεν αντιµετωπίζεται 
πάντως µε αποζηµιώσεις. Φυσικά και πρέπει οι κατοικίες να 
αποκαθίστανται αλλά δεν πρέπει να ζούµε και συνεχώς µε 

το φόβο µήπως και βρέξει ο Θεός. Τα αντιπλυµµηρικα στο Μενί-
δι πρέπει να µπουν προτεραιότητα σε κάθε λογής έργα που γίνο-
νται ή εξαγγέλλονται. Το έχω ξαναπεί, δεν έχει νόηµα µια Πλατεία 
ή ένα έργο ανάπλασης όταν βυθίζεται κάτω από 70 εκατοστά νε-
ρό κάθε που βρέχει λίγο παραπάνω. Ποσό µάλλον όταν χάνονται 
και ζωές». Αυτό είναι το σχόλιο της  συµπολίτης µας Ευρώπης Κο-
σµίδη, Πολιτικού Μηχανικού και πολιτευτή µε την Ν∆.

Την Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου 2017, η Φιλότεχνη λέσχη θα πα-
ρακολουθήσει την όπερα του Πουτσίνι «Μποέµ»στην Αίθου-
σα «Σταύρος Νιάρχος» της νέας Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο 

Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
Εθελοντική αιµοδοσία την Κυριακή 19-Νοεµβρίου 2017 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών 
από τις 9:00 - 13:00. Αξίζει να είµαστε όλοι εκεί. Είναι χρέος 

µας προς τον συνάνθρωπο µας. 
Ιερό Σαρανταλείτουργο για την προετοιµασία των Χριστουγέν-
νων θα τελεστεί σε Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως. Στην πόλη 
µας µεταξύ αυτών  ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Αγίου Βλασίου 

και ο Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία, καθηµερινά 7.00 µ.µ. έως 9.00 µ.µ. 
από 15 Νοεµβρίου έως 24 ∆εκεµβρίου 2017.

Το πολιτικό γεγονός της  εκλογής αρχηγού στο νεοϊδρυ-
θέν κόµµα της Κεντροαριστεράς,  η υπόθεση της ∆Η.ΣΥ. έγι-
νε υπόθεση ΠΑΣΟΚ.  Βέβαια η είδηση της  µέρας ήταν η 

επανεµφάνιση  αρκετών Πασοκογεννών στελεχών,  όπως  αυτή 
του κ. ∆ηµ.  ∆ηµόπουλου.  Ήταν εκεί και τα λέγανε µε τον Αφου-
ξενίδη. Η καταµέτρηση έδειξε ότι συνολικά ψήφισαν  937, Έλαβαν 
Γεννηµατά Φώφη 414 και  Ανδρουλάκης Νίκος 116. Καµίνης Γε-
ώργιος 143.   Σήµερα Κυριακή 19 Νοεµβρίου,  γίνονται επαναλη-
πτικές µεταξύ Φώφης Γεννηµατά και Νίκου Ανδρουλάκη,

Η ∆ΗΜ. Τ.Ο Αχαρνών Θρακοµακεδόνων συγχαίρει τον συ-
µπολίτη µας  Γιώργο Θεόδωρου για την εκλογή του από το συ-
νέδριο της ΟΝΝΕ∆ στην πολιτική επιτροπή της Νέας ∆ηµοκρα-

τίας.  Του ευχόµαστε ολόψυχα καλή δύναµη και καλή επιτυχία στο 
έργο του. 

Η Ιερά Μητρόπολις Ιλίου και η Υπηρεσία Γυναικείων Θε-
µάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών συνδιοργα-
νώνουν εκδήλωση µε σκοπό το σχεδιασµό ενός δικτύου 

για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Η εκδήλωση 
θα λάβει χώρα στο Πνευµατικό Κέντρο του Ι. Μητροπολιτικού Να-
ού Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Ιλίου, τη ∆ευτέρα 27 Νοεµβρίου 
2017, από τις 5 ως τις 7 το απόγευµα. «Μην σωπαίνεις... Μίλησέ 
µας!»

«Έκτακτη επιχορήγηση στα Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά σχο-
λεία του ∆ήµου Αχαρνών που δεν έχουν κυλικεία » Με 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτρο-

πής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου θα πραγµατοποιηθεί έκτα-
κτη επιχορήγηση στα Νηπιαγωγεία και τα ∆ηµοτικά σχολεία του ∆ή-
µου Αχαρνών που δεν έχουν κυλικεία κατόπιν παρακράτησης 10% 
από την κατανοµή της ∆΄ δόσης των λειτουργικών εξόδων 2017.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», την Παρα-
σκευή 24 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 6.30 µ.µ. στην αίθουσα 
του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων (πλατεία Αρι-

στοτέλους). παρουσιάζει το βιβλίο του Ιστορικού - Φιλολόγου 
Λευτέρη Παπακώστα : «ΜΕΡΕΣ   ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ».  Το βιβλίο περιέχει 
τα αποµνηµονεύµατα του, πατέρα του  συγγραφέα, Απόστολου 
Παπακώστα, Οπλαρχηγού του Ε∆ΕΣ, που αναφέρεται στην Εθνι-
κή Αντίσταση 1940 - 1944 και στα γεγονότα που ακολούθησαν.  
Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι κ.κ. Αθανάσιος Χούντας, οµότιµος 

Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιωάννης Βα-
καλόπουλος  Νοµικός -  Πολιτικός Επιστήµων, Γιώργος Κούκιος   
Ιστορικός Ερευνητής Λογοτέχνης - Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στην Ελλάδα. 

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαί-
δευσης (Β’ κύκλος) Η δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 
πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» έχει ως βασικό στόχο την 

υποστήριξη (ανέργων, µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων) για την 
έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας συνα-
φούς µε την ειδικότητά τους. Βασική προϋπόθεση είναι το πτυχίο τους να 
έχει αποκτηθεί µετά την 1/1/1995.  Περισσότερες πληροφορίες στη σχε-
τική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών  http://www.
acharnes.gr/content/section-3025

Απροσδόκητος  ο χαµός του ∆ιευθυντή του 18ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αχαρνών κ. Γιάννη Κουµούτσου µας αφήνει συντε-
τριµµένους. Η εκπαιδευτική κοινότητα του ∆ήµου Αχαρνών, 

στερείται το πάθος και την όρεξη ενός εξαίρετου εκπαιδευτικού και 
επιστήµονα που έχει προσφέρει πολλά και επί σειρά ετών. Εργάστη-
κε µε ευσυνειδησία και µεράκι, οργανώνοντας και παρουσιάζοντας 
µεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών και πολλές φορές καινοτόµων δράσε-
ων. Θερµά συλλυπητήρια και καλή δύναµη στην οικογένεια του,

 Τον τελευταίο µήνα είχαµε, ακόµα δύο απώλειες . Τον ιατρό πα-
θολόγο  Νίκο Κόρµαλη  πριν 50 µέρες και τον ιατρό ∆ερµατο-
λόγο Παναγιώτη Βενετσάνο, προχθές την Πέµπτη. Και οι δύο 

πρόσφεραν στις Αχαρνές µε τις επιστηµονικές  γνώσεις των, Αιωνία των 
η µνήµη.   

Κλιµάκιο των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ µε επικεφαλής τον 
Βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής κ. Κωνσταντίνο Κατσίκη και 
την Εκπρόσωπο του Κινήµατος κ. Μανταλένα Παπαδοπού-

λου επισκέφθηκε σήµερα τις περιοχές της Μάνδρας και της Ελευσί-
νας οι οποίες επλήγησαν από τις φονικές πληµµύρες που κόστισαν 
τη ζωή σε 15 συνανθρώπους µας και προκάλεσαν εκτεταµένη κατα-
στροφή µε ανυπολόγιστες ζηµιές. Από πλευράς των ΑΝΕΛ, ο Βουλευ-
τής κ. Κατσίκης δεσµεύτηκε ότι θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα πα-
ρέµβασης που διαθέτει προκειµένου άµεσα να αντιµετωπιστεί η κα-
ταστροφή και να επανέλθει η τοπική κοινωνία σε κανονικότητα, κα-
θώς και την άµεση καταβολή επιδοµάτων και αποζηµιώσεων.

Η 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ∆ηµόσια συνεδρίαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου  Αχαρνών θα διεξαχθεί στις 21/11/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
19:00,  µε  58 θέµατα Ηµερήσιας διάταξης.  Τα  τρία πρώτα είναι : 

Πρώτο : Καθορισµός των τελών καθαριότητας και φωτισµού έτους 2018 
για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
και φωτισµού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόµενες δηµο-
τικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. ∆εύτερο : Κανονισµός χρή-
σης κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Αχαρνών  και τρίτο: Αναπροσαρµογή 
ή µη τελών και δικαιωµάτων κοιµητηρίου – οικονοµική τεκµηρίωση. 
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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      ΒΟΛΙΩΤΗΣ

  Ήγγικεν   η ώρα   να  θυµηθούµε  ή   να   κατανοήσουµε  την  σοβαρότη-
τα  του   Αξιώµατος  του  ∆ηµοτικού  Συµβούλου. ο ρόλος των αιρετών 
οργάνων δεν  είναι  παιχνίδι  εντυπωσιασµού , ρουσφετολογικής  αντα-

ποδοτικότητας και   ∆ηµοσιών  Σχέσεων.
ο  ρόλος  των  αιρετών  µε  τα  σηµερινά  δεδοµένα  στο  συγκεκριµένο  ∆ή-

µο  και  σύµφωνα  µε  την  Νοµοθεσία  είναι   πολλαπλός  και  απαιτεί   στοιχειώδη  
ευφυΐα , στοιχειώδη  τουλάχιστον  µόρφωση , ∆ιαθέσιµο   χρόνο  και   ιδιαίτερες   
ικανότητες. Επικεντρώνοντας σε αυτό το πολλαπλό ρόλο ας δούµε κάποια ση-
µεία:  
• Ο πολιτικό  ρόλο  των ηµοτικ ν συµ ουλ ων.
• Ο πολιτικό  ρόλο  των αιρ τ ν ορ νων ναι ξαιρ τικ  σηµαντικό . 

Ο ρόλο  αυτό  κατο υρ ν ται, µ σα από την συµµ το  του  στα συλλο ι-
κά όργανα του ∆ήµου και τα αντίστοιχα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από αυτή, τόσο ως προς την θέση των αιρετών των δήµων, όσο και ως προς 
τη συµµετοχή και το ρόλο τους στα συλλογικά όργανα του ∆ήµου.

Μια σειρά από δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανάλη-
ψη εκτελεστικής φύσης αρµοδιοτήτων. Τέτοια διοικητικής φύσης εκτελεστικά κα-
θήκοντα απορρέουν από την εκλογή µέλους του δηµοτικού συµβουλίου ως προ-
έδρου του, από τον ορισµό µελών του δηµοτικού συµβουλίου ως αντιδηµάρ-
χων, από την εκλογή µελών του δηµοτικού συµβουλίου ως µελών της οικονο-
µικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής και από την συµµετοχή αιρετών 
στα ΝΠ∆∆  και  Επιχειρήσεις  του  ∆ήµου. Θα  ήταν  ωφέλιµο  εξαιρετικά  µια κα-
λ   αν νωση και  πισ µανση  του ρόλου που αναλαµ ν ι καν . Ο αναπτυ-
ξιακό  ρόλο  των ηµοτικ ν συµ ουλ ων. Ο Δ µο  πρ π ι να  ι  µια σ ιρ  
από αρµοδιότητες σε κρίσιµους τοµείς, όπως το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, 
η υ α, η παι α, ο πολιτισµό  και ο α λητισµό , η Οικονοµικ   Τοπικ   αν πτυ-
ξη κ.α.

 Η τοπική ανάπτυξη είναι µια διαδικασία που απαιτεί ισχυρή ηγεσία για την 
παρακίνηση του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού, την ευαισθητοποίηση, τη 
διαµόρφωση και επικοινωνία ενός σαφούς και ολοκληρωµένου αναπτυξιακού 
οράµατος για την περιοχή. Η πρωτοβουλία για την ανάληψη ενός τέτοιου αναπτυ-

ξιακού ρόλου στην τοπική κοινωνία µπορεί να προέλθει από πολλούς διαφορε-
τικούς πολιτικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς, όπως αντιπροσωπευτι-
κές επαγγελµατικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και οµάδες πολιτών. 

Σε κάθε όµως περίπτωση, ο ρόλος των δηµοτικών συµβούλων είναι κοµβι-
κός, καθώς, λόγω της ιδιότητας και της πολιτικής επιρροής τους, είναι σε προνο-
µιακή θέση να συνθέσουν τις επιµέρους πρωτοβουλίες και τα αιτήµατα σε ένα συ-
νολικό αναπτυξιακό πρόγραµµα. Ποιες όµως είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για 
την ανάληψη και αποτελεσµατική εκπλήρωση ενός τέτοιου σύνθετου αναπτυξια-
κού ρόλου στην τοπική κοινωνία; Από τη διεθνή και εγχώρια εµπειρία, αναδει-
κνύεται ότι σε µεγάλο βαθµό η ικανότητα των τοπικών αιρετών οργάνων να ανα-
λάβουν µια τέτοια κρίσιµη αναπτυξιακή λειτουργία εξαρτάται εν πολλοίς από τους 
εξής παράγοντες: Τη γνώση και την ικανότητα συστηµατικής ανάλυσης των τοπι-
κών αναπτυξιακών δυνατοτήτων και κυρίως των αδύναµων σηµείων που δυσχε-
ραίνουν την αναπτυξιακή προοπτική σε τοπικό επίπεδο.

Τη συµβολή στη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού προγραµ-
µατισµού που θα εξειδικεύει τους γενικούς στόχους σε επιµέρους δράσεις και 
στό ου . Ο πρ το  παρ οντα  προ πο τ ι τη συστηµατικ  ξοικ ωση µ  τα 
βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και τους ποσοτικούς δείκτες που σχετίζονται µε 
την υφιστάµενη κατάσταση της περιοχής σε βασικές υποδοµές που σχετίζονται µε 
την τοπική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ποιότητα του τοπι-
κού ανθρώπινου δυναµικού και το γενικό επιχειρηµατικό κλίµα της περιοχής που 
επηρεάζουν την αναπτυξιακή προοπτική του ∆ήµου. 

Ενδεικτικά, τέτοιες κρίσιµες πληροφορίες και στοιχεία µπορεί να είναι:
• οι τοµ  οικονοµικ  ραστηριότητα ,
• οι ισο ηµατικ  κατη ορ  πλη υσµού,
• οι τιµ  των ακιν των,
• το µορ ωτικό π π ο,
• οι ρ σ ι  η ,
• η οικο οµικ  ραστηριότητα,
• η παλαιότητα και οι αν κ  των ασικ ν υπο οµ ν,
• οι ηµόσι  υπηρ σ ,

• οι κοινωνικ  υπο οµ  και αν κ ,
• η κληµατικότητα κ.α.

Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν την αναπτυξιακή εικόνα της περιοχής και 
αποτελούν τη βάση για τη διαµόρφωση ενός συνολικού αναπτυξιακού οράµα-
τος . Το επιχειρησιακό πρόγραµµα κάθε δήµου εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων 
των εµπλεκόµενων, όπως των αιρετών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δηµοτικοί σύµβουλοι, Είναι αυτοί που, λόγω της ιδιαί-
τερης δηµοκρατικής νοµιµοποίησης που διαθέτουν, καλούνται να κατευθύνουν 
την από κοινού διαµόρφωση του αναπτυξιακού οράµατος και των επιµέρους 
στόχων, µέτρων και δράσεων, να συντονίσουν τις επιµέρους προσπάθειες και να 
µεταδώσουν το όραµα αυτό στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας. 

Ο κοινωνικός ρόλος των δηµοτικών συµβουλίων
Τα αυξανόµενα αιτήµατα των τοπικών κοινωνιών στους τοµείς της µέριµνας, της 
προστασίας των ηλικιωµένων, της ενίσχυσης της οικογένειας, της υποστήριξης 
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και κυρίως της αντιµετώπισης των φαινοµένων 
που σχετίζονται µε τον κοινωνικό αποκλεισµό και την περιθωριοποίηση ευάλω-
των κοινωνικών οµάδων, διαµορφώνουν ένα πλαίσιο απαιτήσεων προς τους αι-
ρετούς εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.

 Οι τ λ υτα οι καλούνται να αναλ ουν πρωτο ουλ  ν σ υση  των κοι-
νωνικών υποδοµών και καλύτερης αντιµετώπισης των καίριων αυτών προβλη-
µάτων. Προκειµένου λοιπόν, τα δηµοτικά συµβούλια και οι αιρετοί δηµοτικοί 
σύµβουλοι να ανταποκριθούν µε επιτυχία σε αυτόν τον, απαιτητικό, πολλαπλό 
τους ρόλο είναι απαραίτητο το τοπίο στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση να βελτιω-
θεί. Θα ήταν καλό ίσως να αναρωτηθούµε γιατί νέα άτοµα που θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν σηµαντικά «κεφάλαια» για την τοπική αυτοδιοίκηση, επιλέγουν 
πολλές φορές την συνειδητή αποχή από τα κοινά ενώ  αλλά  τολµούν   να  θέτουν  
υποψηφιότητα  ελαφρά  την  καρδία σε  βάρος του  τόπου. Αξιότιµοι   ∆ηµότες  
Αχαρνών  ποιοι από τους συµπολίτες µας  ανταποκρίνονται  στις απαιτήσεις των 
καιρών και των ρόλων που έχουν κληθεί ή θα κληθούν  ….στο µέλλον.  Μεγάλο  
το  Ερώτηµα!!!

Ο απαιτητικός ρόλος του «Σοβαρού» ∆ηµοτικού Συµβούλου

Ελεύθερες γραµµές Επιµέλεια: Ιωάννη Ευαγ. Μίχα  
Οινολό ο  - ηµικό
Πρώην  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος 
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Τι  περιµένει τη Νέα ∆ηµοκρατία, αν...

Ὁ ἀείμνηστος  Κωνσταντῖνος Δοξιάδης, ἀπό τούς σπου-
δαιότερους ἀρχιτέκτονες-πολεοδόμους παγκοσμίως, ὅταν 
εἶχε σχεδιάσει τήν οἰκιστική ἀνάπτυξη τῶν Ἀθηνῶν, εἶχε 
ἀναφέρει ὅτι ἡ πρωτεύουσα εἶναι κατάλληλη γιά μέχρι 
1.000.000 κατοίκους. Οἱ μεταπολεμικές ὅμως κυβερνήσεις 
δημιούργησαν ἕνα τέρας. Καταστρατηγῶντας τούς νόμους 
τῆς ὑδραυλικῆς, μπουκώσαμε τίς διεξόδους τοῦ νεροῦ 
πρός τήν θάλασσα, σκεπάζοντας τά ποτάμια.
Τά ποτάμια ἐξακολουθοῦν νά ρέουν κάτω ἀπό τούς 
δρόμους τῆς Ἀθήνας. Σέ πολλά κτίρια κατά μῆκος τοῦ 
δρόμου ἀντλοῦνται καί σήμερα νερά, μέ ὑδραυλικά συστή-
ματα, ἐνῶ γεωτρήσεις τοῦ ΙΓΜΕ ἀπέδειξαν ὅτι οἱ περισ-
σότεροι δρόμοι τῆς Ἀθήνας κρύβουν ἕνα μπαζωμένο ρέμα 
ἤ ἕνα ὑπόγειο ποτάμι.  Ὁ Ἰλισός, ὁ Ἠριδανός, ὁ Κυκλόβο-
ρος, τό Λυκόρεμα, ὁ Βουρλοπόταμος, ὁ Βοϊδοπνίχτης, ὁ 
Ἀλασσώνας εἶναι μερικά ἀπό αὐτά. Σύμφωνα μέ μελέτη τοῦ 
ΕΜΠ, τά ἀνοιχτά ρέματα τό 1945, εἶχαν μῆκος 1.280 χι-
λιόμετρα καί σήμερα, μόλις, 434 χιλιόμετρα, μειώθηκαν, δη-
λαδή, σέ ποσοστό 66,4%. Ὅπως δέ, προκύπτει ἀπό με-
λέτη τοῦ ΙΓΜΕ, πρίν ἀπό μερικά χρόνια, τό 80% τῶν νερῶν 
τῆς βροχῆς τό ἀπορροφοῦσε τό ἔδαφος καί μόλις τό 20% 
ἔπεφτε στήν θάλασσα, σήμερα τό ποσοστό αὐτό ἔχει ἀλ-
λάξει δραματικά. 
Καθίσταται, λοιπόν, σαφές, ὅτι τά πλημμυρικά φαινόμενα 
πού συχνά – πυκνά σημειώνονται στό λεκανοπέδιο, δέν 
ἀποτελοῦν «κεραυνό ἔν αἰθρίᾳ», ἀλλά εἶναι ἀποτέλεσμα 
τῶν ἐπιλογῶν μας καί τῆς στρεβλῆς ἀνάπτυξης πού ἀκο-
λουθήσαμε. Καί οἱ ἀριθμοί εἶναι ἐνδεικτικοί: μετά τόν Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, οἱ δομημένες ἐπιφάνειες στήν Ἀθήνα 
κάλυπταν τό 25% τοῦ λεκανοπεδίου. Μετά τό 1975, τό 75% 
καλύφθηκε ἀπό δομημένες ἐπιφάνειες καί δρόμους δίκτυα, 
ἑνῶ οἱ ἐλεύθεροι χῶροι ἀποτελούν, μόλις, το 4%. 
Στά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, διέσχιζαν τό λεκανοπέδιο, 700 
χείμαρροι, ποτάμια καί ρυάκια. Τό 1999, ὁ ἀριθμός τους 
ἦταν μικρότερος τῶν 70 (κάτω, δηλαδή καί ἀπό τό 10%) καί 
σήμερα, δέν ὑπερβαίνουν τά 50. Ποῦ χάθηκαν; Μπαζώθη-
καν καί καταπατήθηκαν. 
Μόνο στό λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικής ἔχουν μπαζωθεῖ καί τσι-
μεντοποιηθεῖ περίπου 550 χιλιόμετρα ρέματα καί χείμαρ-

ροι. Κι αὐτό, προκειμένου νά πραγματοποιηθοῦν τά οἰκιστι-
κά ὄνειρα τῶν κατοίκων τᾶς Ἀθήνας, μέ τίς γνωστές συ-
νέπειες, πού καί σήμερα (γιά πολλοστή φορά) βιώσαμε.
Οἱ πανεπιστημιακές μελέτες συγκρίνουν τήν σημερινή τσι-
μεντούπολη μέ τίς παλαιότερες διαμορφώσεις της, ὅπου 
γεωργικές ἐκτάσεις, χωράφια καί ποτάμια διέσχιζαν τή γῆ. 
Ἡ εἰκόνα τῶν πανάρχαιων ποταμῶν πού πότιζαν τήν Ἀθή-
να καί ἀπορροφοῦσαν τα νερά τῆς βροχῆς ἔχει περάσει 
ἀνεπιστρεπτί.   Ἔτσι, κάθε φορά πού βρέχει λίγο παρα-
πάνω, λόγω τῶν ἐπιχωματώσεων καί τῶν ἀλλοπρόσαλ-
λων οἰκιστικῶν σχεδίων, τά ὑπόγεια ποτάμια «φου-
σκώνουν» καί πλημμυρίζουν ὁλόκληρες περιοχές ὑπενθυ-
μίζοντάς μας τήν μακραίωνη ὕπαρξή τους καί χλευάζοντας 
τίς ὅποιες (ἐκ μέρους μας) προσπάθειες ἐξαφάνισής τους. 
Μπαζώθηκαν 800 χιλιόμετρα ρεμάτων.... 
Στά δικά μας  Κάτι ἀνάλογο ἰσχύει καί γιά τόν Δῆμο μας. Σέ 
ἀναρχία καί αὐθαιρεσία στήν δόμηση, ἴσως νά κατέχουμε 
τήν πρωτιά πανελληνίως. Τό δράμα τό ὁποῖο ζοῦν στήν 
Μάνδρα, τήν Μαγούλα καί τό Μεγάλο Πεῦκο, αὔριο μπορεῖ 
νά τό βιώσουμε καί ἐμεῖς. Βεβαίως, σχεδόν κάθε χρόνο, ζο-
ῦμε καί ἐδῶ καταστροφικές πλημμύρες, ἀλλά εὐτυχῶς ὄχι 
σάν τῆς Μάνδρας (μέχρι στιγμῆς). Οἱ ἁρμόδιοι κάθε φορά, 
διαχειρίζονται ὅσο μποροῦσαν καλλίτερα τήν κατάσταση, 
κυρίως ὅμως σάν Ἐπιμηθεῖς. Στήν πρόληψη λίγα μπορο-
ῦν νά μεριμνήσουν (καθαρισμό φρεατίων, ρεμάτων κ.λ.π.) 
καί ναί μέν προσπαθοῦν, ἀλλά τά προβλήματα εἶναι χρόνια 
καί οἱ ἀσπιρίνες δέν ἐπαρκοῦν. Ὑπολογίζεται ὅτι χρειάζο-
νται  22 ἑκατομύρια € γιά αντιπλημμυρικά ἔργα, ὥστε νά 
ἀντιμετωπίζονται τέτοια φαινόμενα, ποσό ἀπαγορευτικό γιά 
τίς δυνάμεις τοῦ Δήμου.
Ἡ Περιφέρεια ἡ ὁποῖα ὀφείλει νά συνδράμει, ἔχει ἀποφασί-
σει νά δώσει 20 ἑκατομύρια στήν ΑΕΚ. Ποῦ νά τῆς περισ-
σέψουν γιά τέτοια ἔργα; Καί μάλιστα δίνοντάς τα σέ ἕναν 
ἐφοπλιστή, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ἀπό συνάδελφό του ὡς 
βρώμικος, κτηνώδης, τυχοδιώκτης, λαθρέμπορος. Βέβαια 
ἐμεῖς δέν υἱοθετοῦμε αὐτούς τούς χαρακτηρισμούς, γιατί 
δέν γνωρίζουμε, ἀλλά θεωροῦμε προκλητικό νά χρηματο-
δοτοῦνται ἀνώνυμες ἐταιρίες καί ἐφοπλιστές ἀπό τό 
ὑστέρημα τοῦ λαοῦ καί ὁ κόσμος νά παίνεται.

Ἡ φύση ἐκδικεῖται   
Αλέξανδρος Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης Κεντρώων στην Περιφέρεια Αττικής.

Επίκαιρες  Σκέψεις   

Τι να πούµε αυτές τις ώρες;  Οι στιγµές είναι δύσκολες για τους κατοίκους 
της Νέας Περάµου, της Μάνδρας, των Μεγάρων. Χάθηκαν ζωές, συγγενείς, 
φίλοι, γείτονες! Η οργή ξεχειλίζει και δικαίως. Κάποιες σκέψεις που περνούν 

από το µυαλό, τις 
πρώτες ώρες της κατα-
στροφής. Όταν οι «ει-
δικοί» µπαζώνουν 
ρέµατα και φτιάχνουν 
κόµβους, έχουν υπο-
λογίσει την µανία της 
φύσης;

Ό τ α ν  ν ο µ ι µ ο -
ποιούν αυθαίρετα για 
να µαζέψουν χρήµα 
στο ταµείο, υπολογί-
ζουν τη µανία της φύ-
σης; Όταν καθυστερεί 
η κατασκευή των απα-
ραίτητων αντιπληµµυ-
ρικών, έχουν υπολο-
γίσει τη µανία της φύ-
σης. Πριν δύο χρόνια 
ήταν το Μενίδι, το Κα-
µατερό, το Ίλιον που 
µετρούσαν νεκρούς 
κα ι  πληγέ ς .  ∆ύο 
χρόνια µετά δεν έχει 
αλλάξει τίποτα. Η φύ-
ση παίρνει την εκδίκη-
σή της!

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

 Ας κάνουµε µια υπόθεση εργασίας: Αύριο, µεθαύ-
ριο επιβεβαιώνονται οι καλύτερες για την Νέα ∆η-
µοκρατία δηµοσκοπήσεις και το νυν κόµµα της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης όχι απλώς σχηµατίζει 
κυβέρνηση, αλλά το κάνει και χωρίς να έχει κανένα 
ανάγκη. Αυτοδυναµία και ότι άλλο επιθυµεί το Πο-
λιτικό Γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απόλυ-
τη πλειοψηφικά στη Βουλή.  Απόλυτη πολιτική δύ-
ναµη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στην αξιωµατική αντιπολίτευση, 
κουρεµένος µεν, ελεύθερος δε να επανέλθει στις 
παλαιές, αντικειµενικά πετυχηµένες τακτικές του.

Έχουµε λοιπόν τα νησιά του Ανατολικού Αι-
γαίου. Τι είδους δραστηριότητες λέτε να προτεί-
νουν στους ευρισκόµενους σε HOT SPOES και κα-
ταυλισµούς, στα Ελληνικά νησιά. Τα µιλιούνια µε-
λών Μ.Κ.Ο., οι αλληλέγγυοι που έχουν εγκατα-
σταθεί σε αυτά, πολλές φορές µε Ευρωπαϊκή ή 
κρατική επιχορήγηση; Οι οποίοι στο σύνολο τους, 
όχι απλώς «συγγένεια» µε τον ΣΥΡΙΖΑ και τις ορ-
γανικές προεκτάσεις του; Σε πόσο καιρό προ-
βλέπεται να έχουµε τις πρώτες «εξεγέρσεις» µετα-
ναστών στα εν λόγω νησιά; Εν µέσω ίσως τουρι-
στικής περιόδου; Και όχι στο επίπεδο που γίνονται 
σήµερα, αλλά µε πολύ υψηλότερη ένταση. Όπως 
προβλέπεται άλλωστε σε ειδικά «σενάρια» που 
εξετάζονται στις σχολές των Σωµάτων  Ασφαλείας 
της χώρας µας;

Ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσει τότε η 
κυβέρνηση της Ν.∆. σχετικά µε την αντιµετώπιση 
τους; Θα τολµήσει να κρατήσει «σκληρή στάση»; 

Χρησιµοποιώντας βία, έννοµη βία; Πως θα το 
κάνει, τη στιγµή που επανειληµµένα στελέχη της 
έχουν πάρει συγκεκριµένες θέσεις; Και πως θα 
αντιµετωπίσει το µιντιακό πόλεµο που θα δεχθεί 
από όλο τον µηχανισµό από  χρόνια στήνεται; Και 
ο οποίος εκτός από της Μ.Κ.Ο, και τους αλληλέγ-
γυους, περιλαµβάνει και άλλα συµφέρονται, Εται-
ρείες που ψωµίζονται από το συγκεκριµένο ζήτη-
µα και έχουν χτιστεί µε «επιλεκτικές συγγένειες» 
και πάλι µε το ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό είναι µόλις µία πε-
ρίπτωση σχετικής υπόθεσης εργασίας. Για να µην 
αναφερθούµε σε  άλλα ποιο «δύσκολα» ζητήµα-
τα όπως ο αριθµός των προσώπων στον κρατικό 
µηχανισµό οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί εκεί από 
το ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι δεν είναι όπως παλαιοί 
«φίλοι» του ΠΑΣΟΚ, αλλά αποτελούν «ταλι-
µπάν» της Αριστεράς και της Προόδου. Κι αυτή εί-
ναι η καλύτερη «µεταβλητή».

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είχε να βλέπαµε, 
τι θα γινόταν σε περίπτωση που η Ν.∆. συγκυβερ-
νούσε µε κάποιο κόµµα από το χώρο της Κεντρο-
αριστεράς, όπως είναι η πιθανότερη περίπτωση. 
Με δεδοµένο τον τρόπο µε τον οποίο αντιπολιτεύ-
εται η Νέα ∆ηµοκρατία, αναρωτιέται κανείς εάν θα 
καταφέρει   να «στεριώσει» στην εξουσία. 

Εάν οποιονδήποτε σχέδιο για να αντιµετωπί-
σει όσα ήδη ετοιµάζονται στα υπόγεια του Μαξί-
µου. Γιατί όποιος πιστεύει ότι αυτές οι καταστάσεις 
δεν είναι ήδη  δροµολογηµένες, κάνει τεράστιο 
λάθος. 

Παράγοντες που αυξάνουν την επικινδυνότητα κατά την οδική 
µετακίνηση και οδηγούν στην κακή ποιότητα ζωής. (Μέρος 1ο)
Προσωρινά δεδοµένα σχετικά µε τα οδικά ατυχήµατα, 
υποδεικνύουν, ότι συνέβησαν 807 απώλειες στους 
δρόµους της Ελλάδας, το 2016,  γεγονός που µετα-
φράζεται σε αύξηση κατά 1%, από το 2004. Η αστυνο-
µία καταγράφει τα στοιχεία από τα οδικά ατυχήµατα και 
είναι υπεύθυνη για την οριστικοποίηση των πληροφο-
ριών των απωλειών σε ένα διάστηµα 30 ηµερών από την 
ηµέρα του κάθε συµβάντος. Αυτά τα στοιχεία προωθού-
νται στην βάση δεδοµένων της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (EL.STAT), ενώ αποθηκεύονται και στη βάση 
δεδοµένων της αστυνοµίας.

Οι απώλειες αυτές περιλαµβάνουν από τραυµατι-
σµούς µέχρι θανάτους και οδηγούν σε σηµαντικές αλ-
λαγές, πολλές περισσότερες ζωές από αυτές που πραγ-
µατικά χάνονται ή αλλάζουν σε εκείνο το χρονικό σηµείο 
του συµβάντος. Παράγοντες που ενδεχοµένως έχουν 
παίξει ρόλο στην πρόκληση ατυχηµάτων στο δρόµο, αλ-
λά ίσως δεν λαµβάνονται σοβαρά υπόψη, είναι το θέµα 
αυτού του άρθρου.

Αρχικά παίρνουµε σαν δεδοµένο, ότι τόσο ο 
δρόµος όσο και το περιβάλλον του δρόµου, εξυπηρε-
τούν διάφορες χρήσεις, διάφορους χρήστες και διάφο-
ρα µέσα.  Θα ξεκινήσω από το χώρο, στον οποίο συµ-
βαίνει η κίνηση. Ο δρόµος και το περιβάλλον γύρω από 
αυτόν πρέπει να εκλαµβάνονται ως εργαλεία, που χρη-
σιµοποιούνται τόσο για την µετακίνηση όσο και τη 
στάση.  Προκειµένου να είναι χρηστικά και εργονοµικά 

πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαραί-
τητες προδιαγραφές και να δίνουν ξεκάθαρες οδηγίες σε 
όλους τους χρήστες, ώστε να εξυπηρετούν την αρµονι-
κή συνεργασία µεταξύ όλων. Οι δρόµοι εξυπηρετούν 
την µετακίνηση και πρέπει να είναι καλά συντηρηµένοι, 
ώστε να αποδίδουν σωστά και να µην δηµιουργούν ανα-
σφάλεια και εκνευρισµό.   Τα χρώµατα που υπάρχουν 
στο οδόστρωµα είναι σηµαντικό να είναι ευδιάκριτα και 
συντηρηµένα. Φρεσκοβαµµένες διαχωριστικές γραµµές, 
που έχουν τοποθετηθεί χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα 
ίχνη από τις παλιές, ειδικά όταν τα όρια τους έχουν µετα-
κινηθεί, µπορεί να µπερδέψουν τους οδηγούς, αλλά 
ακόµα και να προκαλέσουν ατυχήµατα. 

Η σηµατοδότηση βοηθά τους χρήστες να «δια-
βάζουν» το δρόµο και το γύρω περιβάλλον, ώστε να 
οδηγούν µε σιγουριά και ηρεµία. Χρειάζονται τα απαραί-
τητα σήµατα, στο κατάλληλο µέγεθος και ύψος, στο σω-
στό σηµείο, τοποθετηµένα µε προσοχή, ώστε να δίνο-
νται εύκολα και άµεσα, όσες πληροφορίες χρειάζονται 
για την πορεία των χρηστών. Τα  πολλά σήµατα, στο ίδιο 
σηµείο, δίνουν πλήθος πληροφοριών, που κουράζουν 
και µπερδεύουν τον οδηγό. Στοιχεία του περιβάλλοντος  
χώρου, που µειώνουν την οπτική επαφή µε το δρόµο 
και τα σήµατα, οδηγούν σε µειωµένη πληροφόρηση των 
χρηστών και τους θέτουν σε κίνδυνο.  

Το θέµα είναι πολύπλευρο και πολύ-παραγοντικό 
και θα µε απασχολήσει περαιτέρω.  

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

µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.

Η οργή ξεχειλίζει και δικαίως
Δέν τήν σεβόμαστε γι’ αὐτό καί  πνιγόμαστε 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Τρίτη, 7 Νοεµβρίου 2017

∆υστυχώς, για άλλη µια φορά, οι ανησυχίες µας για ένα τόσο 
σοβαρό θέµα όπως η µετεγκατάσταση του καζίνο της 
Πάρνηθας, που εδώ και µισό αιώνα εδρεύει στις Αχαρνές 

λόγω της ιστορικής της σηµασίας και της τουριστικής της αξίας 
επιβεβαιώνονται. 

Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η  συγκεκριµένη άδεια, που για 
συγκεκριµένους λόγους εκδόθηκε για την περιοχή της Πάρνηθας ούτε 
µεταβιβάζεται αλλά ούτε και µετακινείται. 

Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές είχα 
επισηµάνει στην εκάστοτε δηµοτική αρχή, να πράξει τα 
δέοντα και να προστατεύσει όπως οφείλει µία ζωτικής 
σηµασίας επένδυση για την πόλη µας. 

Τι έχουν άραγε να πουν αυτοί οι οποίοι όταν προσωπικά 
έθετα ως θέµα µείζονος σηµασίας την παρέµβαση µας για 
την αποτροπή ενδεχόµενης µετεγκατάστασης του καζίνο, 
χλεύαζαν και σφύριζαν αδιάφορα;

Αν και τα χρόνια που πέρασαν µας έδιναν τη δυνατότητα 
να αποτρέψουµε την αποµάκρυνση του καζίνο και µέχρι 
πρότινος  ζητούσαµε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
οργανωθούµε και να παρέµβουµε δυναµικά ωστόσο όλα αυτά ήταν λόγια σε 
«ώτα µη ακουόντων». 

Το 2013, ανέλαβα προσωπικά πρωτοβουλία διαµεσολαβητή 
προκειµένου να έρθουν στην πόλη µας ξένοι µεγιστάνες, οι οποίοι ήρθαν και 
εξέτασαν το ενδεχόµενο νέων επενδύσεων τρέφοντας µεγάλο ενδιαφέρον για 
την αγορά του καζίνο της Πάρνηθας αφού έχουν στην κατοχή τους και άλλα 
καζίνο. 

Για άλλη µια φορά καλούµε τη ∆ηµοτική Αρχή, να προβεί σε σύγκλιση 
Έκτακτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε µοναδικό θέµα συζήτησης το καζίνο της 
Πάρνηθας προκειµένου να εξαντλήσουµε κάθε δυνατότητα και να 
περισώσουµε ακόµα και αυτή την ύστατη ώρα  τα συµφέροντα της πόλης µας.  

Παναγιώτης Γρηγοριάδης 
Επικεφαλής ∆ηµοτικής 

Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

Σε µια δύσκολη για την επιχειρηµατικότητα εποχή, οι 
επιχειρηµατίες των Αχαρνών διατηρούµε την ποιότητα των 
υπηρεσιών που προσφέρουµε, παρά το γεγονός ότι 

οδηγούµαστε σε αδιέξοδο εξαιτίας της βαριάς και άδικης 
φορολόγησης.

Η Πολιτεία ενώ γνωρίζει την κατάσταση, την ίδια ώρα απαιτεί συνέπεια τη 
στιγµή που η ίδια δεν καταβάλει καµία προσπάθεια να βελτιώσει το κλίµα. 

Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε το ∆ήµο, ο οποίος απαιτεί συνέπεια χωρίς 
όµως να παρέχει στους επιχειρηµατίες τις κατάλληλες προϋποθέσεις, οι οποίες θα 
βοηθήσουν µε τη σειρά τους να κινηθεί η αγορά, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται 
τόσο τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεών και οι φόροι  
που ο ∆ήµος ζητά αλλά και το κέρδος των ανθρώπων που 
έχουν επενδύσει στην πόλη µας.  Ένας ∆ήµος θεωρείται 
επιτυχηµένος όταν εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα των 
επιχειρήσεων της πόλης του,  καθώς µέσα από την 
επιχειρηµατική ανάπτυξη µπορεί και ο ίδιος να εξασφαλίσει 
παροχές, υπηρεσίες και ασφάλεια προς τον πολίτη.  Στο δήµο 
Αχαρνών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στο οδικό 
δίκτυο αφού αυτό καθιστά προσβάσιµες τις επιχειρήσεις στο 
κοινό και βελτιώνει την εικόνα της πόλης. Η παρούσα 
κατάσταση όχι µόνο δεν συνάδει µε τα παραπάνω αλλά επιπλέον θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των διανοµέων µέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα αποστολής 
των προϊόντων. 

Οι χώροι στάθµευσης είναι ένα ακόµη πρόβληµα για τα καταστήµατα των 
Αχαρνών για το οποίο ο ∆ήµος πρέπει να µεριµνήσει  εκµεταλλευόµενος τις δικές 
του εκτάσεις προς όφελος τόσο δικό του όσο και των επιχειρηµατιών.

Παράλληλα το πρόβληµα της εγκληµατικότητας στην πόλη µας θα πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη από τον ∆ήµο, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που 
εργοδότες, προσωπικό και πελάτες έχουν πέσει θύµατα ληστρικών επιθέσεων.

Ο δήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε τους επιχειρηµατίες της πόλης, και κάθε 
αρµόδιο φορέα µπορούν να εξασφαλίσουν µια υγιή αγορά που θα γίνει πόλος 
έλξης για νέες επιχειρήσεις, θα προσελκύσει το αγοραστικό κοινό της περιοχής 
µας αλλά και των υπολοίπων δήµων.  

Γιάννης Ζαβρίδης - Επιχειρηµατίας

Ως επιχειρηµατίας που δραστηριοποιείται 
επαγγελµατικά τόσο εντός όσο και εκτός 
συνόρων αλλά και ειδικότερα στην  

περιοχή των Αχαρνών για περισσότερα από  
είκοσι συναπτά έτη, βιώνοντας την οικονοµική 
κρίση η οποία έχει άµεσο αντίκτυπο στην τοπική 
οικονοµία αισθάνοµαι την ανάγκη να καταθέσω 
τις προτάσεις και τους προβληµατισµούς µου.
∆εν είναι τυχαίο ότι οι χώρες που έχουν επιτύχει ταχείς 
ρυθµούς ανάπτυξης είναι αυτές που έχουν χαµηλούς 
φορολογικούς συντελεστές.  Κατ΄ 
επέκταση, η µείωση των 
φορολογικών συντελεστών στα 
επίπεδα των χωρών µε θετικό 
πρόσηµο ανάπτυξης είναι 
µονόδροµος. ∆υστυχώς, µε τη 
σηµερινή εξωφρενική 
φορολόγηση καµία ελληνική 
επιχείρηση, είτε µικρή είτε µεγάλη, 
δεν µπορεί να έχει καµία τύχη και 
κατά συνέπεια ούτε η ελληνική 
οικονοµία.  Όταν η επιχειρηµατικότητα δεν φορολογείται 
µέσα από τα κέρδη της αλλά από τα αποθέµατα που 
κρατούν ζωντανή την επιχείρηση τότε το αποτέλεσµα είναι 
καταστροφικό. Όπως επιβεβαιώνεται από τα µέχρι τώρα 
δεδοµένα, χιλιάδες επιχειρήσεις για τους παραπάνω 
λόγους µετέφεραν την έδρα τους εκτός Ελλάδος.  
Οφείλουµε όλοι οι επιχειρηµατίες άµεσα να αποτρέψουµε 
την καταστροφική πορεία της οικονοµίας που διαλύει 
κάθε είδος επιχειρηµατικότητας.
Άλλωστε, η ελληνική επιχειρηµατικότητα έχει αποδείξει 
πως όταν υπάρχουν τα κίνητρα µπορεί να µεγαλουργήσει. 

Του  Σωτήρη   Αλεπού 
Επιχειρηµατίας - Ιδιοκτήτης  του Varibobi Club.

Ήλθε η ώρα για δυναµικές αποφάσεις:  Να αποτρέψουµε
πάση θυσία τη µετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας

Οι Αχαρνές έχουν τη δυνατότητα να γίνουν 
µια ελκυστική  και ανταγωνιστική αγορά 

Η µείωση  των φορολογικών
συντελεστών είναι µονόδροµος

• Το µα r   ρί αι 
ο ραι ρο ηµ ίο ης ριοχ ς 

αρυµ µ ης  µέ α  ένα αρ ένο δ ος  
ν  αυ χρονα ο ιδυλλια  ο ίο 
ρο έ ι µια αιρ ι  ιν λι

• Το µα r   α ο λ ί αι α  
ρι ο ς αι ρι ο ς χ ρους α ς 

αι ένα αρ λ ι µέ α  µία ρ ια 
έ α η 20 αι λέον ρ µµ ν

• οναδι ς  ρ ιος χ ρος µ  έναν 
ανέµορ ο ο ς αι µια µ λη 

λίµνη µ  ένα ροµαν ι  υρ ι  α ο οία 
ρο έρουν µια ον ιρ µένη δ λ η.
 ρι ς χ ρος µ ορ ί να ιλο ν ι 

έως και 600 άτοµα.
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Το χρήµα στον «πραγµατικό» κόσµο ! 
Για να καταλάβουµε τι είναι η Ψηφιακή Οικονοµία και τα κρυπτο-

νοµίσµατα κρίνουµε απαραίτητη την ιστορική αναδροµή ώστε να κα-
τανοήσουµε τον τρόπο που σκέφτηκαν οι άνθρωποι, για να δηµιουρ-
γήσουν τις όποιες µορφές χρήµατος µέχρι σήµερα.

Τι είναι το Χρήµα;   Ποιος το δηµιουργεί και που βασίζεται;   Έχει 
αλλάξει µορφή πολλές φορές µέχρι σήµερα ;  Ποια είναι η αξία που 
αντιπροσωπεύει;  

Όλα αυτά τα ερωτήµατα είναι εύλογα να υπάρχουν καθώς η κοι-
νωνία µας δίδαξε να το χρησιµοποιούµε καθηµερινά άλλα χωρίς να 
µας δώσει την πλήρη εικόνα για αυτό το εργαλείο που λέγεται χρήµα.  
Το χρήµα είναι οποιοδήποτε στοιχείο ή επαληθεύσιµη εγγραφή που 
είναι γενικά αποδεκτό ως πληρωµή για αγαθά και υπηρεσίες και εξό-
φληση χρεών σε συγκεκριµένη χώρα ή κοινωνικοοικονοµικό πλαί-
σιο. Η δηµιουργία του χρήµατος ήταν δυνατή επειδή ο άνθρωπος έχει 
την ικανότητα να τοποθετήσει αξία σε σύµβολα. Είναι ένα σύµβολο 
που αντιπροσωπεύει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών. Οι κύριες 
λειτουργίες του χρήµατος διακρίνονται σε: µέσο ανταλλαγής, λογιστι-
κή µονάδα, παρακαταθήκη αξιών  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE
%A7%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1 - cite_note-3.  Κάθε στοι-
χείο ή επαληθεύσιµο αρχείο που πληροί αυτές τις λειτουργίες µπορεί 
να θεωρηθεί ως χρήµα.
 «Το χρήµα είναι µια εφεύρεση του ανθρώπου»

Η φυσική µορφή των χρηµατικών στοιχείων µπορεί να διαφέρει, 
και διαφορετικές µορφές χρηµάτων έχουν υπάρξει ιστορικά. Πολλά 
αντικείµενα έχουν χρησιµοποιηθεί ως χρήµατα, από τα φυσικά λιγο-
στά πολύτιµα µέταλλα έως κοχύλια και από τσιγάρα έως τα εξ ολοκλή-
ρου τεχνητά χρήµατα όπως τα χαρτονοµίσµατα.  Για παράδειγµα, κα-
τά τις συναλλαγές τους στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν καθιερώ-
σει το ανταλλακτικό σύστηµα βάσει του οποίου ο παραγωγός ενός 
προϊόντος αντάλλαζε τα επιπλέον προϊόντα µε προϊόντα άλλου παρα-
γωγού. Σε κάποιους αρχαίους πολιτισµούς χρησιµοποιούσαν κοχύ-
λια ως χρήµα. Σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του 2ου 

Παγκοσµίου πολέµου χρησιµοποιούσαν τσιγάρα ως χρήµα.
Πολλοί πολιτισµοί σε όλο τον κόσµο ανέπτυξαν τελικά τη χρήση 

χρηµάτων των οποίων η αξία βασίζονταν στην αξία του υλικού από το 
οποίο ήταν φτιαγµένα. Τα πρώτα νοµίσµατα κατασκευάστηκαν αρχι-
κά από χαλκό, κατόπιν από σίδηρο, αργότερα από ασήµι και τέλος από 
χρυσό. Η µέθοδος της χρήσης νοµισµάτων ως χρήµατος, µε βάση την 
αξία του υλικού από το οποίο ήταν φτιαγµένα τελικά εξελίχθη στη µέ-
θοδο του αντιπροσωπευτικού χρήµατος. 

Τα χάρτινα χρήµατα ή τραπεζογραµµάτια χρησιµοποιήθηκαν για 
πρώτη φορά στην Κίνα.

Στην Ευρώπη τα πρώτα τραπεζογραµµάτια εξεδόθησαν από τη 
Stockholms Banco το 1661 και χρησιµοποιήθηκαν παράλληλα µε κέρ-
µατα. Η ευκολία των συναλλαγών που παρείχε η έκδοση των τραπε-
ζογραµµατίων από τις τράπεζες καθιέρωσε τα χαρτονοµίσµατα σε ευ-
ρεία και κοινώς αποδεκτή συναλλακτική πρακτική. 

Μ’ αυτό το νοµισµατικό σύστηµα, όπου το µέσο συναλλαγής εί-
ναι χαρτιά, τα οποία µπορούν να µετατραπούν σε προκαθορισµένες, 
σταθερές ποσότητες χρυσού, αντικαταστάθηκε η χρήση των χρυσών 
νοµισµάτων ως χρήµατος µεταξύ του 17ου και 19ου αιώνα στην Ευ-
ρώπη. Αυτά τα πιστοποιητικά χρυσού νοµιµοποιήθηκαν ως χρήµα και 
η ρευστοποίησή τους σε χρυσό αποθαρρύνθηκε. Στις αρχές του 20ου 
αιώνα όλες σχεδόν οι χώρες υιοθέτησαν αυτό το σύστηµα όπου για τα 
πιστοποιητικά που εξέδιδαν, υπήρχε προκαθορισµένη ποσότητα χρυ-
σού προς εξαργύρωση. Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, µε τη 
διάσκεψη του Μπρέτον Γουντς, οι περισσότερες χώρες υιοθέτησαν τα 
χρήµατα Fiat (χρήµατα εξουσιοδότησης) των οποίων η τιµή είχε καθο-
ριστεί σύµφωνα µε το δολάριο ΗΠΑ. Το αµερικανικό δολάριο µε τη 
σειρά του καθορίστηκε σε σχέση µε το χρυσό.  Το 1971, η κυβέρνηση 
των ΗΠΑ έπαυσε τη µετατρεψιµότητα του δολαρίου ΗΠΑ σε χρυσού. 
Μετά από αυτό, πολλές χώρες ακολούθησαν το παράδειγµα των ΗΠΑ 
και η πλειονότητα των χρηµάτων παγκοσµίως σταµάτησε να υποστη-
ρίζεται από αποθέµατα χρυσού.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος
της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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Η Ολομέλεια ηος ςμβοςλίος ηηρ Επικπαηείαρ (ηΕ) με ηην ςπ’ 
απιθμόν 2287/2015 απόθαζη (και ηην όμοια 2288/2015) έκπινε όηι οι 
μειώζειρ ζηιρ κύπιερ και επικοςπικέρ ζςνηάξειρ, καθώρ και η καηάπγηζη 
ηων δώπων και επιδομάηων, πος επιβλήθηκαν με ηοςρ μνημονιακούρ 
Νόμοςρ 4051/12 και 4093/12 είναι παράνομες και αντισσνταγματικές. 

Επίζηρ, με ηην ςπ’ απιθμόν 244/2017 απόθαζη ηηρ Ολομέλειαρ 
ηος Ελεγκηικού ςνεδπίος κπίθηκε ανηιζςνηαγμαηική η παπακπάηηζη 
ηηρ Ειζθοπάρ Αλληλεγγύηρ ςνηαξιούσων (Ε.Α..). 

Με βάζη ηιρ ανωηέπω αποθάζειρ, ςπ’ απιθμούρ 2287/2015 ηος 
ηΕ και 244/2017 ηος Ελεγκηικού ςνεδπίος ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΜΕ 
ΟΜΑΔΙΚΕ ΑΓΩΓΕ ΣΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΩΝ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΡΑΣΗΕΩΝ.  

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ αναθοπικά με ηη δικαζηική 
διεκδίκηζη και εν γένει ενημέπωζη για ηα δικαιώμαηα ηων ζςνηαξιούσων 
για ηιρ πεπικοπέρ ηων ζςνηάξεων μποπείηε να επικοινωνήζεηε με ηο 
γπαθείο μαρ. 
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μειώζειρ ζηιρ κύπιερ και επικοςπικέρ ζςνηάξειρ, καθώρ και η καηάπγηζη 
ηων δώπων και επιδομάηων, πος επιβλήθηκαν με ηοςρ μνημονιακούρ 
Νόμοςρ 4051/12 και 4093/12 είναι παράνομες και αντισσνταγματικές. 

Επίζηρ, με ηην ςπ’ απιθμόν 244/2017 απόθαζη ηηρ Ολομέλειαρ 
ηος Ελεγκηικού ςνεδπίος κπίθηκε ανηιζςνηαγμαηική η παπακπάηηζη 
ηηρ Ειζθοπάρ Αλληλεγγύηρ ςνηαξιούσων (Ε.Α..). 

Με βάζη ηιρ ανωηέπω αποθάζειρ, ςπ’ απιθμούρ 2287/2015 ηος 
ηΕ και 244/2017 ηος Ελεγκηικού ςνεδπίος ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΜΕ 
ΟΜΑΔΙΚΕ ΑΓΩΓΕ ΣΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΩΝ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΡΑΣΗΕΩΝ.  

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ αναθοπικά με ηη δικαζηική 
διεκδίκηζη και εν γένει ενημέπωζη για ηα δικαιώμαηα ηων ζςνηαξιούσων 
για ηιρ πεπικοπέρ ηων ζςνηάξεων μποπείηε να επικοινωνήζεηε με ηο 
γπαθείο μαρ. 
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Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Στην 7η Συνδιάσκεψη 
της Ελληνογερµανικής 
Συνέλευσης ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
Στην 7η Συνδιά-
σκεψη της Ελλη-
νογερµανικής 
Συνέλευσης συµ-
µετείχε  ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών κ. 
Γιάννης Κασσα-
βός,  η οποία 
πραγµατοποιή-
θηκε από τις 9 
έως τις 11 Νοεµβρίου 2017, στο Sindelfingen, του οµόσπον-
δου κρατιδίου της Βάδης -Βυρτεµβέργης στη Γερµανία. 

Η Ελληνογερµανική Συνέλευση (DGV) είναι ένα δίκτυο 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνίας των πολιτών 
και οικονοµικών φορέων, µε στόχο τη διµερή συνεργασία σε 
όλα τα επίπεδα.  Οι συνεργασίες και τα θέµατα που απασχό-
λησαν την 7η Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής αφορού-
σαν τοµείς όπως: ο τουρισµός, η ενέργεια και τα αστικά από-
βλητα, η αγροτική οικονοµία, η ενεργή κοινωνία των πολιτών, 
η ένταξη των νέων στους δήµους και η συνεργασία οικονοµί-
ας και επιµελητηρίων.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός στο πλαίσιο 
της 7ης Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, εί-
χε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε συναδέλφους του Έλλη-
νες ∆ηµάρχους, όπως τον ∆ήµαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζιδιά-
κο, καθώς και µε τον Επίτροπο της Ελληνογερµανικής Συνέ-
λευσης και Υφυπουργό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης της Γερµανίας κ. Hans-Joachim Fuchtel, ενώ 
συµµετείχε στις παράλληλες συζητήσεις εργασίας µε θέµα: 
- την προσέλκυση και ενίσχυση επιχειρήσεων
- την ενεργειακή αξιοποίηση απορριµµάτων και 
- τα απορρίµµατα ως πολύτιµος πόρος. 

Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών 
µε τον ∆ιευθ.  Σύµβουλο της ΚτΥπ ΑΕ,
για τα σχολικά κτίρια
Συνάντηση µε αντικείµενο την ανέγερση ή ανακαίνιση 
σχολικών κτιρίων, πραγµατοποίησε ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών κ. Γιάννης Κασσαβός µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβου-
λο της εταιρείας Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ (ΚτΥπ) κ. Βασί-
λη Καραγιάννη, παρουσία του Γενικού Γραµµατέα του 
∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη. 

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέµα της προσω-
ρινής µετεγκατάστασης του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αχαρνών, εωσότου κατασκευαστεί νέο σχολικό κτίριο, 
καθώς και η ανέγερση νέων ή η ανακαίνιση σχολικών 
κτιρίων που αφορούν το 9ο, 18ο και 19ο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο Αχαρνών.

Παράλληλα ζήτησε την υποστήριξη της ΚτΥπ ΑΕ για 
το θέµα της µεταβίβασης του εγκαταλελειµµένου Γυµνα-
σίου στην περιοχή της Αυλίζας και της µετατροπής του 
σε Αστυνοµικό Τµήµα, όπως προβλέπεται στο Σύµφω-
νο Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Αχαρνών µε την 
ΕΛ.ΑΣ, τονίζοντας ότι το συγκεκριµένο θέµα είναι µείζο-
νος σηµασίας για τον δήµο, καθώς θα συµβάλλει σηµα-
ντικά στην καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και πα-
ραβατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Στην 25η επέτειο υπογραφής της Συλλογικής Συνθήκης 
Ασφάλειας στη Ρωσική πρεσβεία ο Γ.  Κασσαβός 
Με την ευκαιρία της 25ης επετείου της υπογραφής 
της Συλλογικής Συνθήκης Ασφάλειας και την 15η 
επέτειο της Οργάνωσης της Συνθήκης για τη Συλ-
λογική Ασφάλεια, η Ρωσική Πρεσβεία στην Ελλά-
δα σε συνεργασία µε τις πρεσβείες του Καζακστάν 
και της Αρµενίας, διοργάνωσε τιµητική εκδήλωση, 
στην οποία παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
κ. Γιάννης Κασσαβός. 

Η Συλλογική Συνθήκη Ασφάλειας υπογράφηκε το 1992, από την Αρµενία, το Καζακ-
στάν, το Κιργιζιστάν, τη Ρωσία, το Τατζικιστάν και το Ουζµπεκιστάν, ενώ το 1993 ακολούθη-
σαν οι υπογραφές από, το Αζερµπαϊτζάν, τη Γεωργία και την Λευκορωσία.

Στην εκδήλωση της Ρωσικής Πρεσβείας, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εί-
χε την ευκαιρία να συναντηθεί µε τον Πρέσβη της Ρωσικής Οµοσπονδίας κ. Αντρέι Μάσλοβ 
και τον Πρέσβη της ∆ηµοκρατίας του Καζακστάν κ. Αλεξέι Βολκόβ, στους οποίους ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών επεσήµανε τη σηµαντικότητα των δεσµών φιλίας και συνεργασίας του ∆ήµου 
Αχαρνών µε τους λαούς των δυο κρατών και τόνισε ότι η επικοινωνία που έχει αναπτυχθεί 
µεταξύ τους ∆ήµου Αχαρνών µε τις πρεσβείες Ρωσίας και Καζακστάν αφορά σηµαντικές  δι-
οικητικές υποθέσεις των πολιτών και προάγει τη φιλία και την πολιτιστική συνεργασία. 

Αντίθετος ο ∆ήµος Αχαρνών 
στην µετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας
Την έντονη και οξεία αντίθεσή του στη µετε-
γκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας εξέφρασε 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 
προς τους Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής, σε 
έκτακτη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε τη 
∆ευτέρα 6 Νοεµβρίου στο ∆ηµαρχείο Αχαρ-
νών. Στην σύσκεψη παρευρέθηκαν οι Βου-
λευτές Ν∆ κκ. Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρ-
τίνου, Γιώργος Βλάχος, Θανάσης Μπούρας, ΑΝΕΛ κ. Κώστας Κατσίκης και Ένωση 
Κεντρώων κ. ∆ηµήτρης Καβαδέλλας. 
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l Το θαυµατουργό µαγιοβότανο Dr ANTONY king Νο 17 
για αγόρια
l Το θαυµατουργό µαγιοβότανο Dr ANTONY king Νο 3 για 
κορίτσια
l Το θαυµατουργό µαγιοβότανο Dr ANTONY king Νο 7 για 
άλλους

Από το 1889, 11 χρόνια πριν τη γνωστή χρονολογία του 
καθαγιασµού του που ο πρώτος νεόδµητος τότε, ΑΓΙΟΣ 
ΒΛΑΣΙΟΣ, αιφνιδίως κατέρρευσε, µέσα σε εκκωφαντικό θό-
ρυβο, σκόνες, ερείπια, κλπ, δίνοντας τροφή στις δοξασίες, 
προλήψεις, δεισιδαιµονίες, γρουσουζιές, κατάρες, και υπο-
τιθέµενες θεϊκές εκδικήσεις των ηλικιωµένων κυρίως συ-
µπατριωτών του τότε, λίγο πριν τοποθετηθεί ο τρούλος. 

(Οι δοξασίες και δεισιδαιµονίες αφορούσαν, τόσο το 
γκρέµισµα της παλιάς ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, όσο και το στοί-
χειωνα των χωµάτων της πλατείας από την εκτέλεση του Ιε-
ρωµένου πράκτορα των Τούρκων - χτίσιµο του παπά - το 
1821, όσο επίσης  και τη συγκλονιστική σφαγή των ΒΟΥΡ-
∆ΟΥΜΠΑ∆ΩΝ κατά την περίοδο της µεσοβασιλείας, έξω 
από την παλαιά εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ- εκεί δηλα-
δή ακριβώς που σήµερα βρίσκεται το Ιστορικό και Λαογρα-
φικό Μουσείο ΑΧΑΡΝΩΝ -µε απόφαση µάλιστα , του τότε 
δηµοτικού συµβουλίου!!!)

Αυτά για την προϊστορία, για τους θρύλους και τις παρα-
δόσεις µας.

Σήµερα όµως που όλοι βιώνουµε µια πρωτοφανή κοι-
νωνική και οικονοµική κρίση, εµείς οι παρεξηγηµένοι µύ-
στες σιγά - σιγά λύνουµε την σιωπή µας και τραβάµε την 
κουρτίνα της σιωπής από το άβατο του ναού και φανερώ-
νουµε πανάρχαια µυστικά σε µια ελάχιστη συνεισφορά.

Σ’αυτό το κλίµα το µεταφυσικό, το µεταψυχικό και το εθι-
µικό ανδρώθηκα και εγώ από παιδί µε τα ακούσµατα της 
ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΥ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ (ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ), τη σοφία, και τα 
µαντέµατα και κάποια στιγµή αποσύρθηκα στη σιωπή της 
µεταφυσικής έρευνας και της ενδοσκόπησης και στο εργα-

στήρι ενός σύγχρονου αλχηµιστή αξιώθηκα να βρω το ελι-
ξίριο του έρωτα και της σεξουαλικής χηµείας.

Εξάλλου η λατρεία του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ του θεού της ιατρι-
κής ήρθε στην Αρχαία γη της ΑΤΤΙΚΗΣ από τον ΤΗΛΕΜΑΧΟ 
ΤΟΝ ΑΧΑΡΝΕΑ.

Κι εγώ ένας σύγχρονος ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - ΑΧΑΡΝΕΑΣ ΩΣ 
ΑΝΤΟΥΑΝ - µαζί µε την Θεοσοφία, τα Αποκαλυπτικά ∆ρώ-
µενα και µαζί µε την ανάµνηση του ΗΡΑΚΛΗ που λατρεύο-
νταν στις ΑΧΑΡΝΕΣ, φέρνω ένα δώρο από την ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ 
, η οποία στις ΑΧΑΡΝΕΣ είχε την επωνυµία ΑΘΗΝΑ ΑΡΕΙΑ.

Το δώρο αυτό, σε ένα µικρό µπουκάλι κρύβει την µαγι-
κή ενέργεια, την γνώση αιώνων αλλά και την δύναµη που 
ενσταλάζει τη συµποτική ενέργεια. 

∆εν είναι ύβρις προς τους Θεούς ένας µυσταγωγός να 
προσφέρει την αθέατη γνώση, τα µυστικά και την µαγεία της 
φύσης και της µεταφύσης και εγώ αισθάνοµαι ότι έτσι εκ-
πληρώνω την αποστολή µου µετά από τόσα χρόνια µετα-
φυσικών και µεταψυχικών ερευνών.

Το µικρό αυτό θαυµατουργό ελιξίριο είναι δώρο της συ-
µπωτικής αρµονίας και θα το προσφέρω απλόχερα και ιδι-
αίτερα σε όλους τους πατριώτες µου. (Φυσικά και σε όλους 
τους απανταχού Έλληνες ανά την υφήλιο)

ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗ-
ΤΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΛΞΕΩΣ ΣΤΟΝ 
ΠΛΟΥΤΟ ΣΤΟ ΣΕΞ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΙΣ.

Αυτά προς το παρόν!!!!!!! για του πολυπληθείς ανα-
γνώστες.( Σας αγαπάω όλους)

Dr ANTONY king

Αποκλειστικές  καταστάσεις του  Dr ΑΝΤΟΝΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ιστοσελιδα: http://dr-antonyking.gr/s/  - facebook: Antony Athanasioy Τηλ. 6999 931533

ΟΤΑΝ ΟΙ ΘΕΟΙ Σ’ ΑΓΑΠΑΝΕ ΠΟΛΥ, ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΚΙ ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΣΟΥ!
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Αχαρναϊκη:  Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές  εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας 

 Στην Αίθουσα Εκθέσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρ-
νών στις 10/11/2017, ηµέρα Παρσκευή εγκαινιά-
στηκε η έκθεση του Τµήµατος Φωτογραφίας της 

∆Η.Κ.Ε.Α.. Πρόκειται για δουλειά 15 µαθητών, που µοιρά-
ζονται το πάθος 
τους για την Φω-
τογραφία µε τον 
δάσκαλο τους, 
Γιώργο Συρσίρη. 
Οι µαθητές Βίκυ 
Βάσσου, Όλγα 
Παπανδρικοπού-
λου, Άλντα Στέφα, 
Βάνα Προκόπη, 
Γιώργος Γεωργιά-
δης, ∆ηµήτρης 
Καρποντίνης, Ελέ-
νη Μαράντου, 
Ηρώ Ζάβου, Θα-
νάσης Λούκας, 
Κωνσταν τ ί νος 
Μαρίνης, Μιχά-
λης Μαλαµάς, 
Νώντας Κλεάνθης, Σοφία Ζαχαριάδη και Χρυσούλα Λαζο-
πούλου, µας έδωσαν την ευκαιρία να έρθουµε πιο κοντά 
στην Τέχνη της Φωτογραφίας.
Στα εγκαίνια της Φωτογραφίας µας τίµησαν µε την παρου-
σία τους η Πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α. Μαρία Χρ. Ναυροζί-
δου, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Μιχάλης Βρεττός, Θεόφιλος 
Αφουξενίδης και ο Φωτογράφος Αναστάσιος Σωτηρίου.
Το Σάββατο 11/11 στο πλαίσιο της έκθεσης του τµήµατος 
φωτογραφίας της ∆Η.Κ.Ε.Α., ο φωτογράφος και δάσκα-
λος φωτογραφίας Βασίλης Αρτίκος, καλεσµένος του δα-
σκάλου φωτογραφίας Γιώργου Συρσίρη παρουσίασε φω-
τογραφίες του και µίλησε για την καλλιτεχνική φωτογρα-
φία στην αίθουσα εκδηλώσεων στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών.

Η Φιλαρ-
µονική του 
∆ ή µ ο υ 

Αχαρνών συµµε-
τείχε στα γυρίσµα-
τα της καθηµερι-
νής σειράς του 
ΑΝΤ1 «Παρθένα 
ζωή», αποτελού-
µενη από 15 µουσικούς και υπό την ∆ιεύθυνση του Κων-
σταντίνου Αµπαρτζάκη ερµήνευσαν το κοµµάτι «La Vita 
belle» για τις ανάγκες του γυρίσµατος. Το επεισόδιο θα 
προβληθεί αρχές ∆εκέµβρη.

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας τέλεσε το µυ-
στήριο της Θείας Ευχαριστίας στον Ιερό Ναό Παµ-

µεγίστων Ταξιαρχών Αχαρνών, την Κυριακή 5/11/2017. 
Στο κήρυγµά του αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικο-
πή «του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου». Ο Σεβα-

σµιώτατος διηγήθηκε την περικοπή και ανέφερε πως «ο 
θάνατος φαίνεται πως είναι δικαιότερος από τη ζωή επει-
δή αποκαθιστά τα πράγµατα και τα πρόσωπα στη φυσι-
κή τους κατάσταση», γεγονός που αποτυπώνεται στην 
ευαγγελική περικοπή.
Αναλυτικότερα επεσήµανε ότι ο θάνατος λειτούργησε ως 
το µέσο εκείνο που απεκατέστησε την αδικία που υπήρχε 
στον τρόπο της επίγειας ζωής του πλούσιου και του φτω-
χού Λαζάρου. Το βιολογικό φαινόµενο του θανάτου ανυ-
ψώνει το φτωχό Λάζαρο στην αγκαλιά του Αβραάµ και 
οδηγεί τον πλούσιο στον «τόπο της βασάνου».
Κλείνοντας και µε αφορµή την εορτή των Παµµεγίστων Τα-
ξιάρχων, κατά την οποία πανηγυρίζει και εορτάζει ο ως 
άνω ιερός ναός, ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ Αθηναγόρας ευχήθηκε 
ολόψυχα καλή πανήγυρη, χρόνια πολλά και ευλογηµένα 
σε όλους.

Με µεγάλη 
επιτυχία πραγ-
µατοποιείται 

και σήµερα το bazaar 
βιβλίου από το ∆Σ 
του σωµατείου Μέλη-
µα στο Αρτοποιείο 
Βλάσης στην οδό 
Σπάρτης 6. ∆ίπλα του 
έχει πολλούς συµπα-
ραστάτες. Άξια οικο-
δέσποινα η κ. Φανη 
Πουλιου – Μπαλωτή. 
Με χαρά προσφέρω 
και δικό µου χώρο για 
επόµενο bazaar. Οι 
«Φίλοι του Βιβλίου» 
διοργάνωσαν «Φι-
λανθρωπικό ΠΑΖΑΡΙ 
ΒΙΒΛΙΟΥ» για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και υπέρ του Σω-
µατείου «Μέληµα», παιδιών µε αναπηρία. Σκοπός της δι-
οργάνωσης ήταν να συγκεντρωθούν βιβλία τα οποία δια-
τέθηκαν προς πώληση και όλα τα έσοδα προσφέρθηκαν 
στο «Σωµατείο Μέληµα». 

Το Σάββατο 11/11/2017 στο γραφείο της ∆ηµ.Τ.Ο 
Αχαρνών - Θρακοµακεδόνων σε συνεργασία µε το 
γενικό ογκολογικό νοσοκοµείο «Οι  Άγιοι Ανάργυ-

ροι» και µε την «Ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Αχαρ-
νών-Φυλής» διοργάνωσαν  εθελοντική αιµοδοσία, η 
οποία στέφθηκε 
µε επιτυχία. Σκο-
πός της συγκεκρι-
µένης  δράσης 
ήταν η δηµιουργία 
τράπεζας αίµατος 
για την παροχή 
βοήθειας στους 
συµπολίτες µας. 
Με ικανοποίηση οι 
διοργανωτές  δή-
λωσαν: «Νιώθουµε ιδιαίτερη χαρά για όσους µας τίµησαν 
µε την παρουσία τους και θα θέλαµε να τους ευχαριστή-
σουµε. Γιατί όλοι έχουν δικαίωµα στην ζωή» .

Μια όµορφη γιορτή γεµάτη κέφι, µουσική και 
ασταµάτητο παιχνίδι ραγµατοποιήθηκε χθες στο 
∆ηµοτικό Γήπεδο Χολίδη! Στο Τουρνουά Χά-

ντµπολ που οργανώθηκε από τον Σύλλογο 
Thrakomakedones Handball Club συµµετείχαν πάνω 
από 150 παιδιά από το 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 13ο, 15ο,, 17ο 
και 25ο δηµοτικά σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών. Χάρη 
στην άρτια οργάνωση από τον προπονητή Γιάννη Χήνο 

Εγκαίνια  από την Μητροπολίτη Ησύχιο η νέα 
αίθουσα   εκδηλώσεων «Ραντεβού στις Μαριώς»

Επίσηµα ξεκίνησε την λειτουργία της  και  µε τις ευλογίες του  συµπολίτη µας Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ.κ. 
Ησύχιου,  η νέα αίθουσα εκδηλώσεων «Ραντεβού στης Μαριώς» το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 το απόγευ-
µα.  Το νέο στέκι βρίσκεται στο κέντρο των Αχαρνών πίσω από τον Ιερού Ναού  Αγ. Βλασίου (Παπαδηµητρίου 
8) και αποτελεί µία ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση σε ένα µοντέρνο χώρο ικανό να προσφέρει επαγγελ-
µατική φιλοξενία υψηλής αισθητικής και απαιτήσεων, ικανοποιώντας και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Μια υπέροχη, ζεστή και φιλόξενη αίθουσα (χωρητικότητας έως 150 ατόµων) είµαστε έτοιµοι να οργανώ-
σουµε εκδηλώσεις όπως γάµους, βαπτίσεις, γενέθλια, φιλανθρωπικά γεύµατα, επετειακούς εορτασµούς, πα-
ρουσίαση προϊόντων, εταιρικά γεύµατα, επαγγελµατικές συναντήσεις.

∆εκάδες  συµπολίτες µας ,  συγγενείς και φίλοι της ιδιοκτήτριας,  Μαρίας Πρίτσα – Στάση, παραβρέθηκαν  
τόσο στην τελετή του αγιασµού, όσο και στην  δεξίωση που ακολούθησε, δίνοντας τις ευχές  τους για καλές 
δουλειές.  Μεταξύ τους ο ∆ήµαρχος  Γιάννης Κασσαβός και ο πρόεδρος της ∆ΗΦΑ Γιώργος ∆ασκαλάκης.
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όλα τα παιδιά έφτιαξαν οµάδες, φόρεσαν φανέλα και 
έβαλαν αµέτρητα γκολ γνωρίζοντας ένα άθληµα δυνα-
µικό, συναρπαστικό και προσιτό σε όλους. 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 11η φάση 
του προγράµµατος “Εµβολιάζουµε: παιδιά ανα-
σφάλιστα όχι απροστάτευτα” που υλοποιεί η το 

Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 
της ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρ-
νών, σε συνεργασία µε την τη Μ.Κ.Ο. «Αποστολή Άνθρω-
πος». 
Κατά την ολοκλήρωση της 11ης φάσης του προγράµµα-
τος εµβολισµών σε ανασφάλιστα παιδιά, εµβολιάστηκαν 
συνολικά 30 µαθητές Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών και Γυ-
µνασίων του ∆ήµου Αχαρνών, µε 45 πολυδύναµα εµβό-
λια, τα οποία 
προστατεύ-
ουν τα παιδιά 
από 93 συνο-
λικά ασθένει-
ες. Ο Αντιδή-
µαρχος Κοι-
νωνικής Πολι-
τ ι κ ή ς  τ ο υ 
∆ήµου Αχαρ-
νών κ. Γιώρ-
γος Σταύρου, 
επεσήµανε την ανάγκη διατήρησης τους προγράµµατος, 
αλλά και την προσπάθεια που καταβάλει ο ίδιος και η ∆ι-
εύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής για τη διάδοση του προ-
γράµµατος, µε σκοπό την κάλυψη των υφιστάµενων ανα-
γκών εµβολιασµού ανασφάλιστων παιδιών στον ∆ήµο 
Αχαρνών, ενώ ευχαρίστησε την Παιδίατρο κα Αναστασία 
Μπράχου, η οποία πραγµατοποίησε εθελοντικά και αφι-
λοκερδώς τους εµβολιασµούς στα παιδιά. 

Η Πο-
λεµική 
Αερο-

πορία γιόρτα-
σε  τον Προ-
στάτη της Αρ-
χάγγελο Μι-
χαήλ. Στην 
Αεροπορική 
Βάση ∆εκέλει-
ας, στο Τατόι 
στον ∆ήµο 
Αχαρνών τε-
λέστηκε ∆ο-
ξολογία χορο-
στατούντος 
του Σεβασµιό-
τατου Μητρο-
πολίτη Ιλίου, 
Αχαρνών και 
Πετρουπόλε-
ως, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου 
Καµµένου, του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Χρήστου 
Χριστοδούλου, αρχηγών Όπλων και Σωµάτων Ασφαλεί-
ας και πλήθους κόσµου. Οι προστάτες των αιθέρων µας 
µέσα από την άρτια εκπαίδευση και οργάνωση τους και δι-
ατηρώντας υψηλό φρόνιµα, διεξάγουν αεροπορικές επι-
χειρήσεις για τη διασφάλιση της αεράµυνας της Πατρίδας 
µας. 

Τελετή ορκωµοσίας των εβδοµήντα εννέα (79) πρω-
τοετών ∆οκίµων Υπαστυνόµων της Σχολής Αξιωµα-
τικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, πραγµατοποιήθηκε 

σήµερα, ∆ευτέρα 13 Νοεµβρίου 2017, στην έδρα της Σχο-
λής, στις Αχαρνές. Στην τελετή ορκωµοσίας παρέστησαν ο 
Γεν.  Γραµ. ∆ηµόσιας Τάξης, ∆ηµήτρης Αναγνωστάκης, ο 

Γεν. Γραµ. Συντονι-
σµού Θεµάτων Αλ-
λοδαπών, Τζανέτος 
Φιλιππάκος και ο Αρ-
χηγός της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, Αντι-
στράτηγος Κωνστα-
ντίνος Τσουβάλας. 
Στην τελετή χοροστά-
τησε ο Σεβασµιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Ηλιουπόλεως Αιγύ-
πτου κ. Θεόδωρος, 
συνεπικουρούµενος 
από τον Προϊστάµενο 
της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας του Σώµα-
τος, Πανοσιολογιώ-
τατο Αρχιµανδρίτη-Ταξίαρχο Νεκτάριο Κιούλο.

Η οµάδα Πολίτικης Προστασίας Ολυµπιακού Χω-
ριού Αχαρνών σαν συνεργαζόµενος Φορέας του 
αυθεντικού Μαραθωνίου 12-11-2017 ήταν παρών.

Η Λαογραφική εταιρεία Θρακοµακεδόνων «Αριστοτέλης» πραγµατοποίησε και φέτος την εκδήλωση 
«Ρακοκαζανέµατα» και διοργάνωσε τον «4ο ∆ιαγωνισµό Φασολάδας». 
Μια άρτια οργανωµένη εκδήλωση, µε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, πολλές όµορφες στιγµές και την 

παρουσία του εξαιρετικού Ηλία Μαµαλάκη, ο οποίος αποτελεί τρανή απόδειξη, για την οµορφιά και του µεγα-
λείο που κρύβει η απλότητα και η ευγένεια.
Το τσίπουρο , άριστης ποιότητας για τους γνωρίζοντες, έρρεε συνεχώς από το καζάνι, το οποίο όπως κάθε χρό-
νο ήταν αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου µας κ. Γεωργίου Λιβανού. 
Στον διαγωνισµό της Παραδοσιακής Φασολάδας  υπήρχαν  8 συµµετοχές. Συµµετείχαν οι κ.κ. Γεσθηµανή Ευ-
φραιµήδου, Πέτρος Μπακάλης, Αρετή Λιβανού, Αγγελική Καζανά, Λεφτέρης Παπακώστας, Γεωργία Μηνά, 
Μαγδαληνή Πιοτοπούλου και Ιωάννης Καράµπελας. 
Μετά από την απαραίτητη γευσιγνωσία, εξελέγησαν οι τρεις καλύτερες φασολάδες για το 2017, µε κριτήρια επι-
λογής την αυθεντικότητα, τη γεύση, το χρώµα και το άρωµα. Οι νικητές ήταν: 1ο βραβείο η κ. Αρετή Λιβανού, 
2ο βραβείο η κ. Γεωργία Μηνά και 3ο βραβείο ο κ. Λευτέρης Παπακώστας. 
Για την εκδήλωση µαγείρεψαν οι κ.κ. Γιάννης ΝΙΚΑΣ, Νικόλαος ΤΡΑΚΑΣ, Ελένη ΝΤΖΙΑΒΙ∆Α, Μάγδα ΜΠΑΡ∆Α-
ΒΙΛΑ, Αθηνά ΚΑΡΛΟΥ, Σταθούλα ΚΑΡΤΑΝΟΥ, Αρετή ΛΙΒΑΝΟΥ, Βούλα ΓΚΙΟΛΗ, Αντωνία ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Βενε-
τία ΝΙΚΑ, Φρόσω ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ο αγαπηµένος φίλος και σταθερός αρωγός στις προσπάθειες του «ΑΡΙΣ-
ΤΟΤΕΛΗ», καταξιωµένος φιλόλογος κ. Κώστας ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ, ήταν και πάλι χορηγός των προκαταρτικών εδε-
σµάτων. 
Ευχάριστη έκπληξη ήταν το ζυµωτό ψωµί από τα χέρια του γνωστού σε όλους µας δηµοσιογράφου και εκδό-
τη της εφηµερίδας «∆ΕΚΕΛΕΙΑ» κ. Χάρη ∆ηµούτσου. 
Το κέφι άναψε µε τη µουσική και το τραγούδι της «ΡΕΜΠΕΤΙΚΗΣ ΚΟΜΠΑΝΙΑΣ» που µας συντρόφευε και ο χο-
ρός κράτησε καλά µέχρι αργά το βράδυ.

Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας
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ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ, την  Κυριακή  26  Νοεµβρίου  2017 και  

ώρα   9.30  π.µ., ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
στον   Ιερό   Ναό   ΑΓΙΟΥ  ΒΛΑΣΙΟΥ  Αχαρνών, για  την  
ανάπαυση  της  ψυχής του  πολυαγαπηµένου  µας, Πα-

τέρα, Παππού  και  Αδελφού 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΤΡΑΠΑΚΟΓΛΟΥ
ΤΑ  ΤΕΚΝΑ : Κωνσταντίνος, Ιωάννης  και  ∆άφνη

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ :  Γεώργιος ,  Χρήστος

ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ   -  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ ΠΑΡΝΗΣ (ΓΚΙΚΑ)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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»

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΤΕΛΟΥΜΕ   την  Κυριακή  26 Νοεµβρίου  2017 και  

ώρα   9.30  π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιε-
ρό   Ναό  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑ∆ΑΣ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ, για  

την  Ανάπαυση  της  Ψυχής,  της  πολυαγαπηµένης  
µας, Συζύγου, Μητέρας,  Γιαγιάς  και Θείας

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ   ΛΙΟΛΙΟΥ 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλέξανδρος

ΤΑ  ΠΑΙ∆ΙΑ: Μαρία  και  Ηλίας, Ελένη  και  Ιωάννης, 
Ελευθερία,  ∆ήµητρα, ∆ηµήτρης   και  Αθανασία 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Συραΐνα, Γεωργία, Μελποµένη, Γεώργιος, Μαρία-Καλλιόπη, 
Αλέξανδρος, ∆ηµήτριος, Μαρία, Σοφία, Καλλιόπη 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε   το Σάββατο  02 ∆εκεµβρίου 2017 και 

ώρα  9.00 π.µ. 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  
στον Ιερό Ναό  Κοιµήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί,  

υπέρ αναπαύσεως του πολυαγαπηµένου 
µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  Μαρία

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αγγελική, Ιωάννης και Μαρία, Παναγιώτης 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  -  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο του Ναού 

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ   26  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2017, και  
ώρα 9:30 π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό 

Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Αχαρναί, Για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, Πατέ-

ρα,   Παππού, Αδελφού και Θείου

ΗΛΙΑ   ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η   ΣΥΖΥΓΟΣ : Αικατερίνη

ΤΑ ΤΕΚΝΑ : Χρυσοβαλάντω,   Παναγιώτης
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ :Ευαγγέλια, Χρήστος

ΤΑ   Α∆ΕΛΦΙΑ   -  ΤΑ    ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Ο  καφές   και τα συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  03 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 
9.30 π.µ   ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό  Ναό Αγί-
ου Βλασίου –Αχαρνές, για την υπέρ αναπαύσεως της 
πολυαγαπηµένης µας,  Συζύγου,  Μητέρας, Θυγατέ-

ρας  και Αδελφής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ   Γ.   ΣΟΦΙΑΝΟΥ 
Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ  : Νικόλαος Κόκκορης

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  : Στέλλα,  Άρης
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ : Γεώργιος Σοφιανός
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Μαρίνος,  Μαρίνα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ –  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η  οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο  του    ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   3 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 
9.30 µ.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό 
Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυ-

χής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, Πατέρα, 
Παππού και Θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΑΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Φάνη ( Το Γένος Σπύρου Γκίκα)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μελποµένη  και  Γεώργιος Μαυραγάνης, 
Στυλιανός και  Αικατερίνη Σταυράκογλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Αθανάσιος, Βασιλική  και  Γεώργιος,  Φανή, Παναγιώτης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΓΚΙΚΑ»



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  
κοπέλες, 

σερβιτόρες,
για πρωινή και 
απογευµατινή 

βάρδια, από  νέο 
κατάστηµα,  Λεωφ. 

Πάρνηθος 
και Αγίου Πέτρου. 
Πληροφορίες στο  

6983 646960. 
κ. Λάµπρο.  4∆185 

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

13674
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ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

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

20/11/2017  ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ  Πάρνηθος 41.  ΤΗΛ. 210/8087990

21/11/2017  ΤΡΙΤΗ l ΖΕΡ∆ΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(κληρ.) Αγίου ∆ιονυσίου 36. ΤΗΛ. 
210/2441644

22/11/2017  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙ-
ΚΟΣ Εθν. Αντιστάσεως 20. ΤΗΛ. 210/2409494

23/11/2017  ΠΕΜΠΤΗ l ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ  ∆εκελείας 10. ΤΗΛ. 210/2460652

24/11/2017  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΚΑΛΑΝΤΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αθηνών 23 .ΤΗΛ. 
210/2465432

25/11/2017  ΣΑΒΒΑΤΟ l ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ Λαθέας 56. ΤΗΛ. 2102477556

26/11/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. ΤΗΛ. 
210/2406400

27/11/2017   ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210/2464914

28/11/2017   ΤΡΙΤΗ l ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Πλ. 
Αγίου Νικολάου 5. ΤΗΛ. 210/2467156

29/11/2017   ΤΕΤΑΡΤΗ l ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ  Κιουρκατιώτη 25. ΤΗΛ. 210/2462194

30/11/2017    ΠΕΜΠΤΗ l ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Λεωφ.∆ηµοκρατίας 222. ΤΗΛ. 
210/2312615

1/12/2017   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  
Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210/2465660

2/12/2017   ΣΑΒΒΑΤΟ l ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ Λεωφ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 
210/2461015

3/12/2017   ΚΥΡΙΑΚΗ l ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

19/11/2017  ΕΩΣ 03/12/2017

 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, Διστόµου 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

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
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