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Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Πρόταση για να κατευθυνθεί το µεγαλύτερο 
µέρος των 15000000 που προτίθεται να δια-
θέσει η Περιφέρεια Αττικής για την Μάνδρα, 
στους κατοίκους ως επιδότηση για την ανακα-
τασκευή και επισκευή των κτιρίων τους κατέ-
θεσε στο κλείσιµο της χτεσινής συνεδρίασης 
ο εισηγητής της µείζονος αντιπολίτευσης  Χά-
ρης ∆αµάσκος. 
Η πρόταση έγινε αποδεκτή από την διοίκηση 
της Περιφέρειας και καταγράφηκε στο τελικό 
κείµενο της απόφασης .
Με αυτή την τόσο σηµαντική εξέλιξη, εφόσον 
γίνει η απαιτούµενη νοµοθετική ρύθµιση, οι 
κάτοικοι της Μάνδρας που έχουν υποστεί ζη-
µιές τα κτήρια τους δεν θα είναι αναγκασµένοι να προβούν σε δανεισµό 
και θα τα αποκαταστήσουν εξ ολοκλήρου µε χρήµατα του κράτους (60%) 
και χρήµατα από το αποθεµατικό της Περιφέρειας (40%).

Με αίσθηµα αλληλεγγύης και συµπαράστασης προς 
τους κατοίκους του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας που 
επλήγησαν από την πρόσφατη θεοµηνία, ανταποκρί-
θηκαν  αρκετοί φορείς  του ∆ήµου Αχαρνών,  συγκε-
ντρώνοντας  τόσο είδη τροφίµων, όσο και είδη ρου-
χισµού, Κουβέρτες, Παπλώµατα, Παπούτσια κλπ .  
Σχεδόν  καθηµερινά   µεταφέρονται από τους ίδιους 
τους  φορείς και παραδίδονται στο ∆ηµαρχείο για να 

διανεµηθούν στους πληγέντες.  Ενδεικτικά  αναφέ-
ρουµς : Την ∆ηµιουργική Οµάδα Κόκ. Μύλου,  Εύ-
ξεινος Λέσχη Ευκλείδης, Οµάδα Προστασίας Ολυ-
µπιακού Χωριού, ∆ΗΜΤΟ Αχαρνών – Θρακοµακε-
δόνων, Κοινωνικό έργο «ΠΡΟΣΦΕΡΩ», Φιλότεχνη 
Λέσχη Αχαρνών,  Ένωση Γονέων Αχαρνών .κλπ. Τι 
να πει κανείς, η καταστροφή είναι µεγάλη και ήδη η 
νεκροί έφτασαν τους 25. 

ΣΤΟ  ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ  ΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ  ΤΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Ενηµερωθείτε αν είστε δι-
καιούχοι & δηλώστε ότι 
αποδέχεστε το Κοινωνικό 
Μέρισµα σε Οι βασικές ει-
σοδηµατικές κατηγορίες 
θα είναι τρεις: 
• Για εισόδηµα έως 5.000 
ευρώ - µέρισµα 450 ευρώ. 
• Για εισόδηµα από 5.001 ευρώ - 7.000 ευρώ, µέρισµα 350 ευρώ. 
• Για εισόδηµα από 7.001 ευρώ - 9.000 ευρώ, µέρισµα 250 ευρώ.
Προσαυξάνονται κατά 50% τα εισοδηµατικά όρια για κάθε επιπλέον ενήλι-
κο µέλος ενός νοικοκυριού και κατά 25% για κάθε ανήλικο µέλος. Επίσης 
προσαυξάνεται και το ποσό του µερίσµατος. 
Το ανώτατο όριο εισοδήµατος είναι τα 27.000 ευρώ και µέρισµα 1.350 ευ-
ρώ. Αφορά νοικοκυριά µε τουλάχιστον πέντε ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα 
και τουλάχιστον έξι ενήλικα µέλη.
Στο εισόδηµα προστίθενται τυχόν επιδόµατα ή χρηµατικές µεταβιβάσεις που 
µπορεί να προέκυψαν κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Στην ωφελούµενη µο-
νάδα εντάσσονται υποχρεωτικά και οι φοιτητές έως 25 ετών, ανεξαρτήτως 
του τόπου διαµονής τους.  Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την κα-
ταβολή του κοινωνικού µερίσµατος στο διαδικτυακό τόπο www.
koinonikomerisma.gr, θα παραµείνει ανοιχτός, µέχρι τα µεσάνυχτα της Τρί-
της 12 ∆εκεµβρίου 2017.

Μέρισµα 2017: Σε λειτουργία  
η σελίδα koinonikomerisma.gr 

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

Μ ετά τα πρόσφατα τραγικά 
γεγονότα στην Μάνδρα 
Αττικής ζητήσαµε από 

την ∆ηµοτική Αρχή,  να µας αναφέ-
ρει τον σχεδιασµό αντιπληµµυρι-
κής θωράκισης του  ∆ήµου Αχαρ-
νών µε συγκεκριµένα έργα και χρο-
νοδιαγράµµατα. 

Όπως ανέφεραν στελέχη της 
∆ηµοτικής Αρχής, ο ∆ήµος Αχαρ-
νών προκρίνει ένα ολοκληρωµέ-
νο και ρεαλιστικό σχέδιο για την 
αντιπληµµυρική θωράκιση των 
Αχαρνών. Με αυτό το σχέδιο και σε συνεργασία µε την Πε-
ριφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Μεταφορών Υποδοµών 
και ∆ικτύων, ο σχεδιασµός αντιπληµµυρικής θωράκιση του 
∆ήµου Αχαρνών, κάνοντας χρήση υπάρχουσες ή υπό δια-
µόρφωση µελέτες βασίζεται σε 4 άξονες: 
α) Στη διευθέτηση των ρεµάτων Εσχατιάς και Αχαρνών (Κα-
ναπίτσας)
β) Στην κατασκευής δικτύου αγωγών οµβρίων 
γ) Στην κατασκευή δεξαµενών ανάσχεσης 
δ) Στα έργα ορεινής υδρονοµίας (υδατοφράγµατα ανάσχε-

σης στην Πάρνηθα)
Για τη χρονιά που διανύουµε και 
σε αναµονή των αντιπληµµυρι-
κών έργων, αυτό που γίνεται εί-
ναι:
1. Ενίσχυση των πρανών του ρέ-
µατος Εσχατέας µε συρµατοκιβώ-
τια ή τοιχία µπετόν (έργο της Περι-
φέρειας Αττικής). 
2. Συνεχής καθαρισµός των ρεµά-
των (αρµοδιότητα της Περιφέρει-
ας Αττικής)
Εργολάβος της Περιφέρειας έχει 

εγκατασταθεί στην περιοχή προχωρώντας στον καθαρισµό 
των.
3. Ενδελεχής και συνεχής καθαρισµός των φρεατίων σε διά-
φορα σηµεία του ∆ήµου Αχαρνών (αρµοδιότητα του ∆ή-
µου Αχαρνών)
4. Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αχαρ-
νών, µε µηχανήµατα, οχήµατα, εργαλεία και µέσα ατοµικής 
προστασίας, καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού που 
υπηρετεί στη συγκεκριµένη Υπηρεσία. 

Αναλυτικά  στη σελίδα  7

    ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  ΣΤΑ   ΕΡΓΑ  
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 5

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ: ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Η ΜΕΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, Η ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:
ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

∆εκτή  από  τη  ∆ούρου 
η πρόταση ∆αµάσκου
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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

Γενικά  στην πολιτική και βεβαίως στην οικονοµία, έχεις να βάλεις χίλιους πο-
ντικούς µέσα στην ίδια φάκα. ∆εν είναι καθόλου εύκολο. Άλλοι µυρίζονται το 

τυρί, αλλά δεν βλέπουν την φάκα. Άλλοι βλέπουν την φάκα και δεν βλέπουν το τυ-
ρί και κάνουν αντίπερα, για αυτοάµυνα. Πρώτα πρέπει να επιβιώσεις και µεταβάλεις  
για το πρώτο βήµα. 

Με Σιµήτη – Γιωργάκη – Μπένη – Φώφη, προσπαθούν να οικοδοµήσουν 
καινούργιο κόµµα. Καλά βρε παιδιά µε µπάζα χτίζουµε σπίτι;
Έχω βάσιµες υποψίες, ότι οι Γάλλοι βράβευσαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, 
γιατί έσωσε τις Γαλλικές Τράπεζες. Βρε παιδιά µπας και µας δουλεύουνε και δεν 

το ψιλιαστήκαµε ; Τον (ΜΠ) – Βαρουφάκη, ποιος θα τον βραβεύσει; Οι Εγγλέζοι; Ποιος 
ξέρει, όλα γίνονται σ’ αυτήν την ζωή.

Το µέλλον δεν ανήκει ούτε στην Κεντροαριστερά, ούτε στην Κεντροδεξιά. 
Ανήκει στο ∆ηµοκρατικό Κέντρο, µε  την πίστη 

στην ∆ηµοκρατία και την Ελεύθερη Ιδιωτική Οικονοµία. 
Το Κράτος είναι Επόπτης και Ρυθµιστής. ∆εν µπορεί να 
είναι Επιχειρηµατίας.

Καµένος, Κουκουές, Χρυσαυγήτης, Ανάρχας. Τον  
αράπη κι αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς. Άλ-

λο οικόσιτο µανάρι κι άλλο παράσιτο ακάρι.
Η απληστία µας νικάει την λογική την πρόληψη, 
την πρόνοια. Όλοι βλέπουµε την φυσική ροή 

των νερών από το Βουνό προς την θάλασσα, µέσω των  
φυσικών ρεµάτων. Εµείς τα κλείνουµε για ένα φτηνό οι-
κόπεδο. Όταν έλθει η συµφορά, χάνουµε τους κόπους 
µιας ολόκληρης ζωής αλλά ακόµη και την ζωή µας. Όταν 
δείχνουµε µε το δάκτυλο τον φταίχτη, τα υπόλοιπα τρία 
δάχτυλα, δείχνουν τον εαυτό µας. Όλα τα άλλα είναι ψευτοδικαιολογίες.

Ο συµπαθέστατος κύριος Καρατζαφέρης όταν ήµασταν µικροί, µου έλεγε:  Εγώ 
Βασιλικός γεννήθηκα.  Μαντζουράνα δεν γίνοµαι.
Σήµερα είπα στον µακαντάση στο καφενείο. Κύριε Γιώργο µας, µε την Φώ-
φη δεν τραβάει το κάρο µπροστά. Με ΓΑΠ,  µε Βενιζέλο, µε Σηµίτη, µε όλα 

αυτά τα µπάζα, δεν µπορείς να κτίσεις καινούργιο σπίτι. Απορώ πόσο εύκολα εµείς 

οι Έλληνες τρώµε το παραµύθι,  το αναµασηµένο. Μας γοητεύει η µυθολογία. Σα-
φώς µέσω της µυθολογίας κρύβουµε τις βρωµιές µας.

Αφού ο Κουφοντίνας και η παρέα του, µια ζωή αγωνίζονται να σκοτώσουν την 
δηµοκρατία, τους νόµους και τους  ανθρώπους της, γιατί επικαλούνται τους ευ-

εργετικούς νόµους της δηµοκρατίας, για να βγουν έξω από την φυλακή. Αυτό είναι 
παράνοια, ανανδρία και αλητεία. ∆εν στέκει σε καµία λογική.

Εάν  στην αυλή σας έχετε γαϊδουράγκαθα, στέλνετε στον πολιτικό σας αντί-
παλο µια ανθοδέσµη. Εάν αυτός έχει στην αυλή του τριαντάφυλλα, σας 

ανταποδίδει την ευγένεια στέλνοντας σας µια ανθοδέσµη.  Τα τριαντάφυλλα µο-
σχοµυρίζουν είναι ευχάριστα στην µύτη. Τα γαϊδουράγκαθα βρωµάνε αλλά κά-
νουν καλό στην υγεία. Εσείς βγάλτε το συµπέρασµα σας. Αυτό µου το είπε ο δό-
κτωρ Αντουάν ο Κίγκ. Καλού κακού φυλαχτείτε.

Κατά την γνώµη  πολλών συνανθρώπων, παράδει-
σος είναι η γη µας, που µας γεννά και µας  τρέφει. Κό-

λαση όλοι  εµείς οι σατανάδες που ζούµε επάνω της. ∆εδο-
µένου ότι όταν πεθαίνουµε µας  χώνουν όλους µας στο χώ-
µα, τότε Όσιοι και σατανάδες θα συναντηθούµε όλοι στον 
παράδεισο.

Ο Έρωτας είναι ένας Βιολογικός πόθος παροδι-
κός που καταλαγιάζει µε τα χρόνια. Αγάπη είναι 

ο αλληλοσεβασµός, η αλληλοεκτίµηση που διαρκεί 
όλη µας την ζωή. Αυτό κρατά δεµένη την Ελληνική οι-
κογένεια. Σωστό είναι να πιστεύουµε αυτή την θεµελιώ-
δη Αρχή, όπως την πιστεύω και εγώ.

Προσπάθησε ο εγωισµός σου να µην καπελώνει την 
βιολογική σου ευφυΐα. Όσο παραµερίζεις τον εγωι-

σµός σου, τόσο η βιολογική ευφυΐα λειτουργεί πιο σωστά και βεβαίως πιο ωφέλιµα. 
Βρε παιδιά η σαρκική µας υπόσταση ακολουθεί µια βιολογική πορεία. Το 
µυαλό µας υπερβαίνει αυτή την βιολογική µας κατάσταση. Γιατί δεν το χρη-

σιµοποιούµε για την βελτίωση της καθηµερινής µας επιβίωσης και ανακούφισης. 
Ποιον περιµένουµε να µας πει, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Έτσι κι αλλιώς, αυτός είναι 
δόλιος και έχει το σκοπό του.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Θυµάµαι το παρακράτος της δε-
ξιάς πριν 35 χρόνια. Θυµάµαι 

την δεκαεφτά Νοέµβρη επί ΠΑΣΟΚ. Σή-
µερα έχουµε µε τον ΣΥΡΙΖΑ τους αναρ-
χοαυτόνοµους των Εξαρχείων και τους 
Ρουβίκωνες. Τελικά εξουσία χωρίς τσα-
νάκια να κάνουν τις βρώµικες δουλειές, 
δεν µπορεί να σταθεί. Απλά δεν γίνεται 
τα µπάζα και τα ρετάλια να µας προβάλ-
λουν ότι µπορούν να ξανακτίσουν το 
κράτος µας που βρίσκεται σε δεινή θέση.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Φτάσαµε αισίως,  δόξα το Θεό, στον τελευταίο µήνα του 2017.  Τον 
µήνα ∆εκέµβριο, τον µήνα των  εορτών και των Χριστουγέννων.  
Οι ∆ήµοι  στολίζουν τις πλατείες και τις βασικές αρτηρίες τις πόλης 

και πανηγυρικά ανάβουν το Χριστουγεννιάτικο δένδρο. Εδώ στις Αχαρ-
νές το άναµµα του ∆ένδρου θα γίνει  στις 8 ∆εκέµβρη 2017 και ώρα 8.00 
µ.µ..  Την ίδια ηµέρα και ώρα  θα γίνει το άναµµα του  δένδρου  και στο 
∆ήµου Φυλής, στην πλατεία Ηρώων. Στο πνεύµα των ηµερών µε τις στο-
λισµένες  βιτρίνες των καταστηµάτων  και φυσικά τις προσφορές τους. Σας 
ευχόµαστε καλό Μήνα και καλά  Χριστούγεννα

Το Φιλανθρωπικό Σωµατείο ΑΡΩΓΗ διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο 
Bazaar το Σάββατο 2  και την Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου 2017,  από τις 
10.30 ως τις 19.00 στο Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων 

µε Ειδικές Ανάγκες, στις Αχαρνές (οδός Μπόσκιζας και Πλαταιών). 
Ο Σύλλογος «ΜΕΡΙΜΝΑ» Θρακοµακεδόνων,  διοργανώνει χρι-
στουγεννιάτικη εορτή  Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου 2017, στο Πνευµα-
τικό Κέντρο,  µε σκοπό το έσοδα να συντελέσουν  στην  οικονο-

µική ενίσχυση του Συλλόγου µας, για την προστασία του περιβάλλοντος 
και την φροντίδα των αδέσποτων ζώων της περιοχής.

Εθελοντική αιµοδοσία  για  τα µέλη  και  τους φίλους του Παραρτή-
µατος Αχαρνών και Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, 
την Κυριακή, 3 ∆εκεµβρίου και ώρα 10:00 έως 13:00 στον Ορειβατι-

κό Σύλλογο  Αχαρνών – Φιλαδελφείας 11 – Αχαρνές.  Είναι  η 6η  ΕΤΗΣΙΑ ΑΙ-
ΜΟ∆ΟΣΙΑ του παραρτήµατος.

Ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Αχαρνών, διοργανώνουν το 1ο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι από 
15/12/2017 έως 17/12/2017. Το παζάρι θα πραγµατοποιηθεί στο 

Προαύλιο χώρο του ∆ηµαρχείου. Στην διάρκεια του θα υπάρχουν θεα-
τρικές παραστάσεις, φουσκωτά, απασχόληση παιδιών και συναυλίες.

Η 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ∆ηµόσια συνεδρίαση του  ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου  Αχαρνών που είχε οριστεί για τις 21/11/2017 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 19:00,  µε  58 θέµατα Ηµερήσιας διάταξης, δεν έγινε τε-

λικά λόγω έλλειψης απαρτίας,  µε την αντιπολίτευση να  καταγγέλλει την 
∆ηµοτική Αρχή, για µεθοδευµένη τακτική. Ας θυµηθούµε τα  τρία πρώ-
τα θέµατα: Πρώτο : Καθορισµός των τελών καθαριότητας και φωτισµού 
έτους 2018 για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών κα-
θαριότητας και φωτισµού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχό-
µενες δηµοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. ∆εύτερο : Κανο-
νισµός χρήσης κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Αχαρνών  και τρίτο: Ανα-
προσαρµογή ή µη τελών και δικαιωµάτων κοιµητηρίου – οικονοµική τεκ-
µηρίωση.  

Στην ίδια ηµερησία διάταξη, υπήρχε και ένα θέµα :  «∆ωρεάν πα-
ραχώρηση (δηλαδή χωρίς αντάλλαγµα µεταβίβαση κατά πλήρη 
κυριότητα) οικοπέδου έκτασης 1.975,98 τµ κειµένου εντός σχεδί-

ου στο Ο.Τ. 585 στο ∆ήµο Αχαρνών για την ανέγερση  Ιερού Ναού κατό-
πιν σχετικής αίτησης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών». Εκ πρώτης όψε-
ως τίποτα το  ιδιαίτερο. Ωστόσο, σύµφωνα µε δηµοσίευµα  στο «Ελεύθε-
ρο Βήµα Αχαρνών»,  πρόκειται για την « Ιερά  Αρχιεπισκοπή  Αθηνών»  
Γ.Ο.Χ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.  Αναφέρει αναλυτικά πως έχει το θέµα, 
µε χωροταξικούς πίνακες καθώς και την επιστολή διαφωνίας της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, µε την πρόβλεψη ότι 
στην επόµενη συνεδρίαση, πιθανόν το απόγευµα της Τρίτης  5 ∆εκεµβρί-
ου 2017, θα έχει αποσυρθεί. 

Την ∆ευτέρα   27 Νοεµβρίου 2017, ο Επικεφαλής της ∆ηµοτικής Πα-
ράταξης  Παναγιώτης Γρηγοριάδης , έστειλε στον Πρόεδρο, του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου Αχαρνών, επιστολή, µε την οποία ζητάει την 

άµεση σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε  µοναδικά  θέµατα συζήτη-
σης: Τη µείωση των δηµοτικών τελών. Τη διαγραφή των προστίµων. Το κού-
ρεµα των οφειλών προς τον ∆ήµο, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στην πόλη µας

Το ∆.Σ. της  Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών & Αττικής «Ο ΚΑΠΕΤΑΝ 
ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ», σας προσκαλεί στην Ετήσια Χοροεσπερίδα που θα 
πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 09 ∆εκεµβρίου 2017 & ώρα 21:00, 

στην αίθουσα Grand Cavallari (Λεωφόρος Πάρνηθος 18-20χλµ, Αχαρ-
νές), µε πλούσιο ποντιακό πρόγραµµα.  Τιµή εισητηρίου: 20 € /Πλήρες 
Μενού.  Τηλέφωνα Κρατήσεων: 6970130266 - 6988667069 – 6972103571.

Νέο κύκλο πνευµατικών-καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, µε ειδικά αφι-
ερώµατα σε διακεκριµένους ανθρώπους του πνεύµατος και της τέ-
χνης διοργανώνει η ∆Η.Κ.Ε.Α. που ξεκίνησε την περασµένη εβδοµά-

δα  µε την εκδήλωση-αφιέρωµα στον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη. Τις επι-
λογές και την επιµέλεια των αφιερωµάτων ανέλαβε ο καθηγητής του ∆ηµο-
τικού Ωδείου Αχαρνών Θανάσης Κατάρας έµπειρος σε τέτοιου είδους 
διοργανώσεις.

Ενηµέρωση από Μιχάλη Βρεττό:  «Στην προηγούµενη Οικονοµι-
κή Επιτροπή (20/11/2017), ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου του ∆ήµου Αχαρνών κ. Μιχάλης Βρεττός κατέθεσε τεκ-

µηριωµένη και κοστολογηµένη πρόταση για µείωση των ∆ηµοτικών τε-
λών. Το ίδιο αναµένεται να πράξει και στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η απάντηση του ∆ηµάρχου προς την πρότασή του, ήταν αρνητική. «Μία 
επανεκτίµηση του θέµατος από πλευράς ∆ηµοτικής Αρχής, θα ήταν προς 
το συµφέρον όλων και κυρίως των οικονοµικά ασθενέστερων. Ο ∆ήµος 

πρέπει κάθε στιγµή, εκτός των άλλων, να δείχνει και το κοινωνικό του 
πρόσωπο, ειδικά αυτή την περίοδο που όλα γύρω µας καταρρέουν».

Την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία τιµά ο  ∆ήµος Αχαρνών  
στις 3 ∆εκεµβρίου, µε τη διοργάνωση εκδήλωσης στο Αθλητικό κέ-
ντρο Θρακοµακεδόνων µε τη συµµετοχή οµιλητών και τµηµάτων χο-

ρού µε αµαξίδια του Νοµαρχιακού Σωµατείου Τυρταίος Α.µε.Α. Η εκδήλω-
ση συνδιοργανώνεται από τον δήµο Αχαρνών, το Πνευµατικό Κέντρο Θρα-
κοµακεδόνων και τον σύλλογο Γυναικών Θρακοµακεδόνων.

Ενδιαφέρουσες πολιτικές απορίες, του  δηµοτικού συµβούλου 
Αχαρνών Μιχάλη Βρεττού: «Οµολογώ πως αυτό δεν το είχα σκε-
φτεί... Είναι ένας τρόπος να «λύσεις» τα προβλήµατα µιας χώρας. 

- Βροχή; Κλείνουµε τα σχολεία να µην πάθει τίποτα κανένα παιδί. - Πυρο-
βολισµοί; Κλείνουµε τα σχολεία να µην σκοτωθεί κανένα παιδί. - ~Ναρ-
κωτικά; Κλείνουµε τα σχολεία να µην µπλέξει κανένα παιδί. - Η ανικανό-
τητα, µας οδηγεί σε λύσεις που µας εκθέτουν απέναντι στην κοινωνία και 
στα παιδιά µας».

Ο Περικλής  Τσιντότας έγραψε στο FB:  «Ηλεκτρονικοί Πλειστηρια-
σµοί...... Οι µαύρες Σελίδες τις Κοινωνικής Ιστορίας αυξάνονται.....  Ευ-
χή οι Ιστορικοί να µην χαρισθούν στους σηµερινούς Έλληνες και Ξέ-

νους ∆υνάστες.....» 
Μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση του χρήστη στο FB, Din Pan: «Τε-
λικά αυτό το f/b σου δίνει την δυνατότητα να γίνεις πιο µοναχι-
κός, για να επικοινωνήσεις µε όλο τον κόσµο, για να σχολιάσεις 

ό,τι δεν άκουσες, να ερµηνεύσεις ό,τι δεν είδες, να επεξηγήσεις ό,τι δεν 
κατάλαβες και να βρίσεις εκ του µακρόθεν όποιον δεν ξέρεις που διαφω-
νείς µαζί του και σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να τα έπινες µαζί του 
στο ταβερνάκι της γειτονιάς σας!!!!». 

Τώρα και εκτός κυπέλλου ο Αχαρναϊκός :  Τη µαταίωση του αγώνα κό-
ντρα στον Αχαρναϊκό (λόγω της αποβολής της από το πρωτάθληµα της 
Football League» γνωστοποίησε η ΕΠΟ στον Αστέρα Τρίπολης, µε τους 

Αρκάδες να προκρίνονται στην επόµενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος.
Στα «κάγκελα» ξανά :  Το ∆.Σ του Συλλόγου Εργαζοµένων του ∆ή-
µου Αχαρνών καταγγέλλει για αντισυναδελφική και αλαζονική 
συµπεριφορά τον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρε-

σιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού ο οποίος αρνήθηκε να συναντηθεί µε 
το ∆.Σ του Συλλόγου, µετά από πρόσκληση της Αντιδηµάρχου, προκειµέ-
νου να συζητήσουµε την επίλυση των προβληµάτων των συναδέλφων. 
Το ∆.Σ προασπίζοντας τα συµφέροντα των εργαζοµένων δεν είχε άλλη 
επιλογή από την αποστολή εξώδικης διαµαρτυρίας προς τον Προϊστάµε-
νο ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού.

Μετά την µαταίωση της κατά την 21-11-2017 συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, συ-
γκαλείτε  νέα δηµόσια συνεδρίαση (22η ΤΑΚΤΙΚΗ) στις 05/12/2017 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 µε τα ίδια θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Ψιθυ-
ρίζετε πως σε αυτή την συνεδρίαση θα ανακοινωθούν δύο  αντικαταστάσεις 
στελεχών της ∆ηµοτικής Αρχής.   
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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

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l  ΕΚΛΟΓΕΣ του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας, για την ανάδειξη των 
νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, θα διεξαχθούν στις 2, 3 και 4 
∆εκεµβρίου 2017.  Οι  ώρες  διεξαγωγής  της  ψηφοφορίας  θα είναι  από 
09:00 έως 19:00.

l  Τις ηµέρες Σάββατο – Κυριακή & ∆ευτέρα (2 – 3 & 4/12/2017) και ώρες 9:00 
έως 19:00 στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών - Πανεπιστηµίου 44 , 
πραγµατοποιούνται  οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου. Από τις Αχαρνές µετέχουν ως υποψήφιοι  σύµβουλοι δύο συµπολίτες 
µας. Ο  πρόεδρος της Ένωσης  Γονέων Αχαρνών  Σωτήρης  Κουφογιώργος , 
Ασφαλιστικός Σύµβουλος στην «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Συντάγµατος , µε 
τον συνδυασµό «Το Επιµελητήριό µας», µε επικεφαλής τον νυν Πρόεδρο κ. 
Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Και η  Σεργιανή Ποθητού, η οποία διατηρεί Ασφα-
λιστικό Γραφείο στις Αχαρνές, µε τον  συνδυασµό . Σ.Ε.Π ( ΣΊΓΟΥΡΗ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ) µε επικεφαλής τον Καρναχωρίτη Βασίλειο. Τους 
ευχόµαστε  Καλή επιτυχία

l  Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου και ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
διεξήχθησαν  και στο ∆ικηγορικό Σύλλογο  Αθηνών, την Κυριακή 26 και 
τη ∆ευτέρα 27 Νοεµβρίου 2017.  Από την πόλη µας, µετείχε ως υποψή-
φια σύµβουλος, η  δικηγόρος  και  Νοµική σύµβουλος  της εφηµερίδας 
µας Χαρά Τσελαλίδου,  µε τον συνδυασµό «ΕΠΕΙΓΕΙ» του Βασίλη Βραχι-
ώτη. 

l  Στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δηµοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση 
για την απλοποιηµένη διαδικασία ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων οι οποί-
ες δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 50.000 ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους 
στον εξωδικαστικό µηχανισµό. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον 
οφειλέτη, µέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους (Ε.Γ.∆.Ι.Χ. 

l  Αναβολή για τον Μάρτιο πήρε µε την υπογραφή των δανειστών η εξί-
σωση των αντικειµενικών αξιών µε τις εµπορικές, µε το υπουργείο Οικο-
νοµικών να χάνει και τη δεύτερη προθεσµία που είχε δοθεί µέχρι και το 
τέλος του χρόνου..

l  Την ουσιαστική λειτουργία των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών το 2018, µε 
τη διενέργεια ικανοποιητικού όγκου πλειστηριασµών µέσω του νέου συστή-
µατος κατά το δίµηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, θέτουν ως απαραίτητη 
προϋπόθεση οι θεσµοί, ενώ η ΕΚΤ έχει προειδοποιήσει τις τράπεζες ότι σε 
αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει επίπτωση στο stress test. 

l  Παρατείνονται έως τις 29 ∆εκεµβρίου οι προθεσµίες υποβολής ανακεφα-
λαιωτικών πινάκων και δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και οι προθεσµίες κατα-
βολής φόρου που τυχόν προκύπτει από τις δηλώσεις αυτές, για τις επιχει-
ρήσεις στις πληµµυροπαθείς περιοχές της ∆υτικής Αττικής, σύµφωνα µε 
απόφαση του ∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε, Γιώργου Πιτσιλή.

l  Την αύξηση της συνολικής δαπάνης για τα επιδοτούµενα προγράµµατα απα-
σχόλησης του 2018 κατά 100 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε την αντίστοιχη δα-
πάνη του 2017 προβλέπει ο προϋπολογισµός της επόµενης χρονιάς, µε απο-
τέλεσµα τα συνολικά κονδύλια που θα διατεθούν τόσο για την επιδότηση θέ-
σεων στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας όσο και για τα προγράµµατα κοινω-
φελούς εργασίας να ανέλθουν στα 450 εκατ. ευρώ.

l  ∆ηµοσιεύθηκε στη «∆ιαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του 
αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη και της ανα-
πληρώτριας υπουργού Εργασίας, αρµόδιας για την καταπολέµηση της 
ανεργίας, Ράνιας Αντωνοπούλου, για το νέο πρόγραµµα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών.

l  Στην αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων θα προχωρήσει η εφορία για να 
υπενθυµίσει στους φορολογούµενους την αποπληρωµή των υποχρεώσεων 
τους. Συγκεκριµένα όταν δείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σας την περίφη-
µη διεύθυνση no.reply taxisnet.gr, πρόκειται για την εφορία.

l  Υποχρεωτική για τα κτήρια που µεταβιβάζονται, καθώς και για µια σειρά 
από ακίνητα συνάθροισης κοινού θα καταστεί η Ηλεκτρονική Ταυτότητα 
Κτηρίων (ΗΤΚ) βάσει του ν. 4495/2017. 

l  Την ανάγκη να δοθεί στους υπερχρεωµένους δανειολήπτες, κυρίως στεγαστι-
κών δανείων, η δυνατότητα να αγοράσουν στην τιµή που προσφέρουν τα 
funds το «κόκκινο» δάνειό τους από την τράπεζα, πριν αυτή το πουλήσει σε 
κάποιο fund ή εταιρεία διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων, υποστηρί-
ζουν µε δηλώσεις του στη Realnews πρόεδροι φορέων της αγοράς και νοµι-
κοί.

l  Μπλόκο στη φοροδιαφυγή επιχειρεί το υπουργείο Οικονοµικών µέσω 
της υποχρεωτικής καθιέρωσης ενός και µοναδικού επαγγελµατικού λο-
γαριασµού για όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις.

l  Βελτιώσεις στην προστασία της πρώτης κατοικίας, εξετάζει το οικονοµικό επι-
τελείο, εξαιτίας των δυσλειτουργιών και των καθυστερήσεων που παρατη-
ρούνται. 

l  Συνταγµατικά και νόµιµα κρίθηκαν από το Συµβούλιο της Επικρατείας τα 

πρόστιµα που επιβάλλει ο νόµος στους εργοδότες για τους αδήλωτους 
και ανασφάλιστους εργαζοµένους. Κρίθηκε συνταγµατικά ανεκτό το 
πρόστιµο των 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο ή ανασφάλιστο εργαζό-
µενο.

l  Αίρονται οι διώξεις για δηµάρχους και διοικητικούς υπαλλήλους, που κατέ-
βαλαν µισθό σε εργαζόµενους που παρέµεναν στην θέση τους έως ότου τε-
λεσιδικήσει η δικαστική προσφυγή τους, µε αίτηµα την τακτοποίησή τους.   Η 
εξέλιξη αυτή έρχεται µετά από τροπολογία, που κατατέθηκε στο νοµοσχέδιο 
του υπουργείου Ναυτιλίας και φέρει την υπογραφή του υπουργού Εσωτερι-
κών, Π. Σκουρλέτη, του υπουργού ∆ικαιοσύνης, Στ. Κοντονή και της υπουρ-
γού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Ολ. Γεροβασίλη.

l  Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές δόθηκε στη δηµοσιότητα  η απόφα-
ση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, βάσει της οποίας προ-
κηρύσσεται η δηµοπρασία για τη χορήγηση επτά τηλεοπτικών αδειών. 

l  Μεγάλες ανατροπές στον τρόπο διοίκησης του κράτους, µε στόχο την απο-
κοπή του κρατικού µηχανισµού από τα κόµµατα, προβλέπει η συµφωνία για 
το κλείσιµο της 3ης αξιολόγησης. 

l  Νωρίτερα από τις προηγούµενες χρονιές θα καταβάλει ο Οργανισµός 
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) το δώρο Χριστουγέννων 
2017. Συγκεκριµένα: Από τη ∆ευτέρα 11.12.2017, θα καταβάλλεται το 
∆ώρο Χριστουγέννων 2017 στους επιδοτούµενους ανέργους και στις δι-
καιούχους της ειδικής παροχής προστασίας µητρότητας. Επίσης, από τη 
∆ευτέρα 11.12.2017, θα προπληρωθούν τα επιδόµατα ανεργίας, τα επι-
δόµατα µακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήµατα ανεργίας των αυτο-
τελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων, που κανονικά καταβάλλο-
νται από 11.12.2017 µέχρι και 07.01.2018.

l  Υψηλότερη σε σχέση µε την αρχική εισήγηση θα είναι η επιβάρυνση των κα-
ταναλωτών µε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη ∆ΕΗ που δεν προσέρχονται 
για ρύθµιση καθώς θα επιβαρύνονται µε επιτόκιο 7,25%, αντί για 6% που 
αναφερόταν στην έγγραφη εισήγηση προς το διοικητικό συµβούλιο της Επι-
χείρησης που έλαβε τις σχετικές αποφάσεις, όπως αναφέρεται σε αποψινή 
ανακοίνωση της ∆ΕΗ.  Η ίδια απόφαση προβλέπει ότι το επιτόκιο για τις ρυθ-
µισµένες οφειλές δεν αυξάνεται αλλά παραµένει στο 5,25 %, δηλαδή στο 
επίπεδο του δικαιοπρακτικού επιτοκίου. Με 6 %, όπως επίσης µετέδωσε το 
ΑΠΕ, θα επιβαρύνονται στο εξής (για πρώτη φορά) οι ληξιπρόθεσµες οφει-
λές του ∆ηµοσίου.
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Γιατί δεν είναι  αστεία η συζήτηση για τη σηµαία µας

Γνωρίζουμε κάποιον ὁ ὁποῖος εἶχε κατάστημα στό ὁποῖο σύχναζε πολύ 
νεολαῖα. Ἕνας θαμῶνας τοῦ εἶπε κάποτε: Ξέρετε γιατί ἐσεῖς ξεχωρίζετε 
ἀπό ἄλλους συναδέλφους σας; Ἀπό τί; ρώτησε ἐκεῖνος παραξενεμένος. 
Ὅτι ἐσεῖς λέτε «συγγνώμη» ἀπάντησε ὁ πελάτης. Συγγνώμη! Μιά λέξη 
ἀπλούστατη, κυριολεκτικά μαγική, λύνει ἄπειρα προβλήματα εἰδικά ὅταν 
εἶναι στήν ἀρχή. Γιατί ὅταν τό πρᾶγμα λάβει μεγάλη ἔκταση, δύσκολα 
ἐλέγχεται.
Τόν τελευταῖο καιρό βρίσκεται στήν κορυφή τῆς ἐπικαιρότητας τό θέμα 
τῆς πωλήσεως τῶν βλημάτων. Κατ’ ἀρχάς, σέ ἀντίθεση μέ τό ρεῦμα, θά 
τολμήσουμε νά ὑποστηρίξουμε, ὅ,τι ὁ ρόλος τῶν μεσαζόντων εἶναι πολ-
λάκις χρήσιμος, σημαντικός καί ἀπαραίτητος. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅ,τι ὅλοι 
οἱ καλλιτέχνες καί οἱ ἀθλητές διαθέτουν μάνατζερ. Χωρίς νά ἔχουμε κά-
ποια ἰδιαίτερη πληροφόρηση, ἀλλά μέ ὅσα διαβάζουμε καί ἀκοῦμε, θά 
παίρναμε 66.000.000 € γιά τήν πώληση 100.000 βλημάτων, ἐνώ τά 
ὑπόλοιπα 200.000, κοστολογοῦνται στήν μαῦρη ἀγορά μέ 150.000.000 
€. Τά πρῶτα θά δίδονταν μέ διακρατική συμφωνία, ὅμως τά δεύτερα, 
μόνον ἕνας ἰδιώτης ἔχει τήν δυνατότητα νά τά διαθέσει. Ἔχει τήν εὐκο-
λία νά ἐλιχθεῖ καί νά διαπραγματευτεῖ, ἐνώ τό κράτος εἶναι ὑποχρεωμέ-
νο νά πατᾶ σέ συγκεκριμένες ράγες καί μέ γραφειοκρατία πού δέν μπο-
ρεῖ νά ἀποφύγει. Τώρα ἀπό ὅ,τι φαίνεται, ὄχι μόνον δέν θά ὠφεληθοῦ-

με, ἀλλά θά ἐπιβαρυνθοῦμε καί γιά τήν καταστροφή τῶν βλημάτων.
Τό «σκάνδαλο» ξεκίνησε νά ἐκρήγνυται ὅταν ὁ ὑπουργός Ἀμύνης ἀντι-
μετώπισε σκαιά τόν ταξίαρχο, μέχρι πού διέταξε τήν σύλληψή του. Ἄν 
τόν εἶχε πάρει κατ’ ἰδίαν καί τοῦ ἐξηγούσε φιλικά πῶς ἔχουν τά πράγμα-
τα, ἴσως νά μήν εἶχε συμβεῖ τίποτε ἀπό ὅσα ζήσαμε καί νά εἶχε αἴσιο τέ-
λος ἡ πώληση. 

Μιά εἰκόνα μέ πολλά συμπεράσματα
Τά Σαββατοκύριακα τό πρωί, στήν τηλεόραση σοῦ Σκάι, ὁ δημοσιογράφος 
Γιώργος Αὐτιᾶς, στήν ἀρχή περίπου τῆς ἐκπομπῆς του, διαβάζει τά κυριώτε-
ρα θέματα ἀπό τίς ἐφημερίδες τῆς ἡμέρας. Τήν Κυριακή 19/11, περνώντας 
μία-μία τίς ἐφημερίδες καί φθάνοντας στό «Παρόν», πηγαίνει τό στυλό του 
στό πρῶτο θέμα πού ἦταν: «Μπλόκο στήν επίσκεψη Ερντογάν». Βγάζει τό 
δάκτυλό του ἀπό ἐκεῖ (μᾶλλον φοβισμένα), καί ἀναφέρει ἕνα ἄλλο θέμα δευ-
τερεύουσας ἤ τριτεύουσας σημασίας. 
Ὁ ραγιαδισμός τῶν πολιτικῶν μας ἀπέναντι στήν Τουρκία ἐδῶ καί πολλά χρό-
νια εἶναι τραγικός, φθάνει στά ὅρια τῆς προδοσίας καί μερικοί τά ἔχουν ὑπερ-
βεῖ κιόλας. Ἡ τουρκοφοφοβία καί ἡ ὑποτέλεια στούς γείτονες ὅμως, ἔχει κα-
ταλάβει καί τά «ἀνεξάρτητα» ΜΜΕ, ὅπως καί πολλούς πανεπιστημιακούς.
Ἀναμένουμε νά δοῦμε κάποτε «Ἐλεύθερη Πατρίδα».

Επίκαιρες  ∆ράσεις  

Αν έπρεπε να χαρακτηρίσω µε µια λέξη την εποχή µας θα επέ-
λεγα την λέξη «υπερανάλυση». Υπερανάλυση των πάντων 
χωρίς στόχο και οδηγό την υλοποίηση. Όχι προσήλωση στη 
λύση αλλά στην ικανοποίηση άλλων αναγκών. Αποτέλεσµα, 
οι γνωστές παθογένειες.
Πολλά λόγια, λίγη δράση, φτωχά αποτελέσµατα. Ποια είναι η 
λύση σε αυτή την κατάσταση; Μία και µοναδική. Να επιστρέ-
ψουµε στην κανονικότητα, δηλαδή, να επαναπροσδιορίσου-
µε τις έννοιες και τις αξίες στις οποίες βασιζόµαστε. 
Για παράδειγµα, να καλλιεργήσουµε την παιδεία που οραµα-
τιζόµαστε που µαζί µε το χαρακτήρα µας αποτελεί το διαβατή-
ριο στη ζωή και στην κοινωνία. Να βοηθήσουµε να αναπτυχθεί 
η δηµιουργικότητα και η υγιής επιχειρηµατικότητα που αποτε-
λεί το ανθρώπινο κεφάλαιο στη χώρα και θεµελιώνει το αύριο 
όλων µας. Να στηρίξουµε την υγεία και να προωθήσουµε την 
έρευνα. Να δώσουµε ευκαιρίες στην καινοτοµία. 
Με λίγα λόγια να επιδιώξουµε έναν πλήρη εξ ορθολογισµό 
του δηµόσιου βίου, µε σχέδιο και πίστη στον σκοπό. Και ο µό-
νος τρόπος για να συµβεί κάτι τέτοιο είναι η αλήθεια, η αξιο-
κρατία και η διαφάνεια. 
Να µην κρυβόµαστε άλλο πίσω από τις λέξεις, να διεκδικήσου-
µε την θέση που µας αρµόζει, να επενδύσουµε στους ανθρώ-
πους µε περγαµηνές και σχέδιο. Ο κατάλληλος άνθρωπος, 
στην κατάλληλη θέση.   Ας φανούµε αντάξιοι της στιγµής.

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Γιατί οι Έλληνες αγαπάνε τόσο την Σηµαία κα τον 
Εθνικό Ύµνο; Γιατί συγκινούµαστε κατά την έπαρ-
σή της και την ανάκρουσή του;  ∆εν µου πήρε πο-
λύ χρόνο για να σκεφτώ την απάντηση. Αστραπή 
πέρασαν από την µνήµη µου στιγµές ευχάριστες 
και δυσάρεστες, δόξας και παρακµής, υπερηφά-
νειας και ταπείνωσης για να το συνειδητοποιήσω. 
Η Σηµαία µας και ο Εθνικός Ύµνος σηµατοδοτούν 
το εύρος του Ελληνισµού. Το ένιωσα πρόσφατα 
όταν στον αγώνα των Εθνικών οµάδων Ελλάδος 
- Κύπρου παρακολούθησα τους ποδοσφαιριστές 
και των δύο εθνικών οµάδων να ψάλλουν µαζί 
του (κοινό ) Εθνικό Ύµνο. ∆ύσκολο να συγκρα-
τήσεις ένα τουλάχιστον δάκρυ σου όταν ζεις τέ-
τοια σκηνή. Το κατάλαβα βλέποντας την Στεφανί-
δου στον ακοντισµό και τον Πετρούνια στους κρί-
κους τυλιγµένος µε τη σηµαία µετά τις πρόσφατες 
διακρίσεις τους. Το εµπέδωσα όταν είδα την Ελ-
ληνική Σηµαία να υψώνεται στην πρεσβεία της Αι-
γύπτου στο Κατάρ: Σε εµάς τους χριστιανούς εµπι-
στεύτηκαν οι µουσουλµάνοι Αιγύπτιοι την εκπρο-
σώπησή τους σε αυτήν την αραβική χώρα µετά τη 
διακοπή των διπλωµατικών σχέσεων. Το διαι-
σθάνθηκα µετά τον καβγά που ξέσπασε για το δι-
άταγµα Γαβρόγλου.
Ένας καβγάς που δεν είχε µόνο ως αντικείµενο 
την αριστεία αλλά πόσοι µαθητές και µαθήτριες 
θα έχουν την ευκαιρία για µία φορά έστω στη ζωή 
τους να παρελάσουν κρατώντας το εθνικό σύµ-
βολό µας. ∆εν είναι αστεία λοιπόν η συζήτηση για 

τη σηµαία µας. Ούτε «εθνικιστική». Συνδέεται µε 
το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον του τόπου. 
Με το ποιοι είµαστε. Παρατηρώντας τα χρώµατά 
της και τις γραµµές της, έχεις απόλυτη επίγνωση 
που ανήκεις. Τι είναι για εσένα αυτό το «πανί» τι 
για τους άλλους, τι για τους έξω. Για σένα, για µέ-
να, για όλους µας η σηµαία σηµατοδοτεί πως 
πολλά µικρά όνειρα µπορούν να χωρέσουν σε 
ένα µεγάλο. Για σένα, για µένα, για όλους, η ση-
µαία σηµατοδοτεί εύκολες και δύσκολες στιγµές 
της ιστορίας µας:
Την επιστροφή της στον ιστότοπο του κονταριού 
της στην Ακρόπολη την ηµέρα της απελευθέρω-
σης το 1944. Την υποστολή της στα Ίµια τον Ια-
νουάριο του 1996 µε την παγκάλειο δικαιολογία 
«την πήρε ο αέρας», την έπαρσή της σε όλα τα 
στάδια του κόσµου όταν το 1997 κερδίσαµε την 
Ολυµπιάδα. Το ρίξιµό της στην πυρά σε συγκε-
ντρώσεις αναρχών το 2008.
Αυτούς που έχουν συναισθήµατα για την σηµαία 
µπορώ να την κατανοήσω. ∆εν καταλαβαίνω αυ-
τούς που δεν έχουν συναισθήµατα: Πρωταθλη-
τές µας που δεν έχουν ούτε µία φωτογραφία µα-
ζί της. Αυτό µε ξεπερνά. Παρατηρήστε, κάπως, 
προσεκτικά τη σηµαία που κυµατίζει θα ανακαλύ-
ψετε σε αυτήν το φιλµ του Ελληνισµού στους αι-
ώνες. Θα την καµαρώσετε όρθια, αγέρωχη, ανί-
κητη. Έπειτα από επτά χρόνια οικονοµικής κρίσης 
και µε λίγη τύχη ίσως διακρίνετε και µερικά από 
τα «προσεχώς».

Παράγοντες που αυξάνουν την επικινδυνότητα κατά την  οδική
µετακίνηση  και οδηγούν στην κακή ποιότητα ζωής. (Μέρος 2ο )
Ένας χώρος µετακίνησης έχει διάφορες χρήσεις και 
σύµφωνα µε αυτές πρέπει να προσαρµόζεται η συµπε-
ριφορά όλων των χρηστών, ειδικά όταν φιλοξενεί διά-
φορα µέσα (αυτοκίνητα, ποδήλατα, αναπηρικά καρό-
τσια, καροτσάκια µωρών) και τους πεζούς. Όταν παρα-
δίδεται ο χώρος είναι απαραίτητο να γίνεται εµφανές, 
ποια σηµεία πρέπει να χρησιµοποιούνται από κάθε χρή-
στη και να ακολουθούνται κανόνες. 
Πολλά ατυχήµατα, γίνονται επειδή οι χρήστες παρανό-
µως, για λόγους ευκολίας ή και άγνοιας χρησιµοποιούν 
τα τµήµατα του δρόµου στα οποία απαγορεύεται να µε-
τακινηθούν βάσει του µέσου που χρησιµοποιούν. Είναι 
απαραίτητο όλοι οι χρήστες να γνωρίζουν τις σηµάνσεις 
και τους κανόνες. Ούτε οι οδηγοί, αλλά ούτε και οι πεζοί 
είναι άµοιροι ευθυνών όταν αγνοούν τις διαβάσεις πε-
ζών, οφείλουν να τις αναγνωρίζουν και ανάλογα να λει-
τουργούν.  Σηµαντική προϋπόθεση βέβαια είναι να 
υπάρχουν διαβάσεις στα κατάλληλα σηµεία, αλλά και 
να διακρίνονται χωρίς προσπάθεια. Έχει αποδειχτεί, ότι 
όσες σηµάνσεις και να τοποθετηθούν, αν δεν υπάρχει 
αστυνοµική παρουσία για να επιβάλλει τους κανόνες συ-
στηµατικά, µέχρι να ακολουθούνται πιστά, πάντα θα 
υπάρχουν παρεκκλίσεις, µε τις επακόλουθες συνέπειες.
Τα σήµατα υπάρχουν για να διευκολύνουν τη σωστή 
χρήση του χώρου και την αρµονική συνεργασία όλων, 
κατά την µετακίνηση.  Βέβαια πεζοί και οδηγοί τείνουν να 
διευρύνουν το χώρο τους, ή του οχήµατός τους και να 

καταλαµβάνουν περισσότερο από ότι τους αντιστοιχεί, 
όποτε µπορούν. Μερικές φορές αυτό οφείλεται σε µει-
ωµένη αντίληψη του τι συµβαίνει γύρω τους, λόγω συ-
νήθειας, κούρασης, ηλικίας.  
Η ηχορύπανση, τα πολλά οπτικά ερεθίσµατα, αλλά και 
η ατµοσφαιρική ρύπανση θολώνουν την σωστή κρίση 
και την αντίληψη, άρα στα αστικά κέντρα χρειάζεται να 
καταβάλλουµε µεγαλύτερη προσπάθεια συγκέντρωσης, 
για να µετακινηθούµε µε ασφάλεια για τους εαυτούς µας, 
αλλά και τους άλλους.  Η ταχύτητα των οχηµάτων, πρέ-
πει να προσαρµόζεται στην χρήση της γύρω περιοχής. 
Μια εµπορική περιοχή µε πολλά καταστήµατα πρέπει να 
δίνει τη δυνατότητα εύκολης µετακίνησης των πεζών, µε 
χαµηλή ταχύτητα των κινούµενων οχηµάτων και φαρ-
διά πεζοδρόµια. 
Βέβαια όσο στενότερος είναι ο δρόµος τόσο µειώνεται η 
ταχύτητα των οχηµάτων, ενώ επιπλέον γίνεται καλύτε-
ρη η οδήγηση, λόγω µεγαλύτερης αίσθησης οριοθέτη-
σης του δρόµου, εκ µέρους των οδηγών. 
Τα πεζοδρόµια πρέπει να είναι κατάλληλα για όλες τις 
οµάδες πεζών, χωρίς εµπόδια από παρτέρια, δέντρα, 
κλαδιά φυτών σκαλοπάτια, εισόδους γκαράζ µε κλίσεις, 
κλπ.  Οι πεζοί δικαιούνται να περπατούν στο πεζοδρόµιο 
µε άνεση και χωρίς φόβο και οφείλουν να παραµένουν 
στο πεζοδρόµιο, εκτός αν πρόκειται να διασχίσουν τον 
δρόµο. Αυτοκίνητα και µηχανάκια είναι υποχρεωµένα 
να κινούνται αποκλειστικά στους δρόµους.

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

µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.

Αλήθεια, αξιοκρατία, 
διαφάνεια.Το µέλλον
που θέλουµε

«Είναι ένα µονοπάτι πονηρό που οδηγεί στην κατηφόρα τη µεγάλη»
   Του   Γ.  ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗ 

Είναι θέµα συµπεριφοράς
Ἡ φύση ἐκδικεῖται   Αλέξανδρος Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης Κεντρώων
στην Περιφέρεια Αττικής.

Σκουπίδια διαφόρων ειδών, τοξικοµανείς και 
άστεγοι, δηµιουργούν µια εικόνα στο κέντρο της 
Αθήνας που αποτρέπει όχι µόνο τους επισκέπτες 
του κέντρου αλλά και τους κατοίκους. Χαρακτη-
ριστικά παραδείγµατα τέτοιου είδους είναι γεµά-
τες οι γειτονιές της Αθήνας. 
Κάποιες φορές αυτά που βλέπουµε είναι τόσο 
παράλογα που θα έπρεπε η Πολιτεία µε τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες να ξεγελάσει τουλάχιστον το 
κοινωνικό σύνολο από τη σκληρή πραγµατικό-

τητα. Η εικόνα που βλέπετε, είναι στην είσοδο 
του Ο.Κ.Α.Ν.Α που έρχονται οι τοξικοµανείς για 
να γίνουν καλά!! 
Ο άνθρωπος αυτός για πάρα πολύ ώρα ήταν ακί-
νητος, κατακίτρινος και κατά πάσα πιθανότητα 
νεκρός. Ο κόσµος που περνούσε, κοιτούσε µε 
συµπόνια χωρίς όµως κανένας να πηγαίνει κο-
ντά για να διαπιστώσει αν ο άνθρωπος αυτός 
ήταν ακόµα ζωντανός ή πεθαµένος.  Η πλατεία 
Βάθης κάποτε, όπως και όλη η Αθήνα µας, ήταν 

γεµάτη ζωή και όχι θάνατο που θυµίζει τώρα. Η 
µαυρίλα των κτιρίων από τις φωτιές και τα καυ-
σαέρια, η πορνεία στα γύρω στενά, τα ναρκωτι-
κά, η κάθε λογής παραβατικότητα, σε συνεργα-
σία µε τον ωχαδερφισµό των αρµοδίων µας δί-
νουν αυτό το αποτέλεσµα. 
Ήθελα να’ ξερα, απ’ αυτή την πόρτα που είναι η 
κεντρική είσοδος του Ο.Κ.Α.Ν.Α. µπαίνουν µό-
νο οι τοξικοµανείς ή και οι κοστουµαρισµένοι 
που θα τους γιατρέψουν; Σε τι κόσµο ζούµε;
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Η απαράδεκτη και προσβλητική στάση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου αλλά και της δηµοτικής αρχής απέναντι στους 
επιχειρηµατίες και κατ’ επέκταση στους πολίτες των 

Αχαρνών, θα πρέπει να εγείρει ανησυχίες έπειτα από την 
αδιαφορία τους στην επίµονη  πρότασή µας για άµεση µείωση των 
δηµοτικών τελών, διαγραφή όλων  των προστίµων και κούρεµα 
των οφειλών προς το ∆ήµο.

Όσο οι ευθύνες βαραίνουν τους επικεφαλής των παρατάξεων που 
αδιαφορούν και προσπερνούν τα σοβαρά αιτήµατα για 
την τύχη της πόλης µας άλλο τόσο βαραίνουν και τους 
δηµοτικούς συµβούλους οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν 
ξεκάθαρη θέση ως προς το τι επιτέλους υποστηρίζουν. 

Τόσο εγώ προσωπικά όσο και η παράταξη την οποία 
εκπροσωπώ έχουµε επιστρατευτεί και συλλέγουµε 
υπογραφές από όλες τις επιχειρήσεις της πόλης µας.

Σκοπός µας είναι να επιτύχουµε µια δυναµική 
εκπροσώπηση του επιχειρηµατικού κόσµου των 
Αχαρνών σε προσεχές ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε µοναδικό 
θέµα συζήτησης, όπως έχουµε ήδη ζητήσει, τη µείωση 
των δηµοτικών τελών, τη διαγραφή των προστίµων και το κούρεµα των 
οφειλών προς τον ∆ήµο.

Η αποφασιστική, δυναµική και χωρίς οπισθοχωρήσεις παρουσία του 
επιχειρηµατικού κόσµου, σε ένα τέτοιο Συµβούλιο και τα δίκαια αιτήµατα που 
δεν αφήνουν περιθώρια σε κανέναν δηµοτικό σύµβουλο ή αρχηγό 
παράταξης να υπεκφύγει, θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο ως προς το αν τελικά 
στηρίζεται η επιχειρηµατικότητα στο ∆ήµο Αχαρνών ή διώκεται. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καταθέτουµε εκ νέου, επιστολή µας 
προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να συγκληθεί 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε µοναδικό θέµα συζήτησης την άµεση µείωση των 
δηµοτικών τελών, τη διαγραφή των προστίµων και το κούρεµα των οφειλών 
προς το ∆ήµο. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

Ο ι φονικές πληµµύρες των τελευταίων ηµερών, που 
στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από είκοσι 
συνανθρώπους µας στη ∆υτική Αττική, δεν θα 

πρέπει να µας αφήνουν αδιάφορους, ιδιαίτερα εµάς, εδώ 
στο δήµο Αχαρνών. 

Σε αυτές τις δύσκολες λοιπόν στιγµές, θα πρέπει όλοι µας, να 
σταθούµε δίπλα στους πληγέντες και να τους στηρίξουµε µε όλες 
µας τις δυνάµεις, αφού πριν µερικά χρόνια για τον ίδιο ακριβώς 
λόγο θρηνήσαµε τρεις συνανθρώπους µας εδώ 
στο δήµο Αχαρνών και γνωρίζουµε τις 
δύσκολες στιγµές που περνούν οι άνθρωποι 
που έχασαν τους δικούς τους και τις περιουσίες 
τους. 

Οι δραµατικές εικόνες και οι καταστροφές 
που συνέβησαν για άλλη µία φορά δυστυχώς 
δεν µας παραδειγµάτισαν και πάλι βρισκόµαστε 
στην ίδια θέση παρά τις προειδοποιήσεις των 
µετεωρολόγων για ακραία καιρικά φαινόµενα. 

Ο δήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε την 
Περιφέρεια θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιµότητα και να έχουν 
συναίσθηση της ευθύνης που τους βαραίνει και να µην θέσουν για 
άλλη µια φορά σε κίνδυνο τις ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων. 

Η λύση στο πρόβληµα των όµβριων έπρεπε να έχει δοθεί εδώ 
και δεκαετίες, όπως συνέβη και στις περιπτώσεις άλλων δήµων που 
αν και η γεωγραφική τους θέση καθιστά δυσχερέστερη την 
τακτοποίηση των όµβριων υδάτων, ωστόσο κατάφεραν να 
επιλύσουν το πρόβληµά τους. 

Στο δήµο Αχαρνών, τέτοιου είδους έργα είναι επιτακτικής 
ανάγκης για να δοθεί -µια και έξω-  οριστικό τέλος σε αυτή την 
απειλή η οποία θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και καταστρέφει 
ό, τι βρει στο πέρασµά της. 

Πέτρος Χατζηπέτρος
 Επιχειρηµατίας

Ως πολίτης του δήµου Αχαρνών, που γεννήθηκε σε αυτό 
τον τόπο, έχω την τύχη να γνωρίζω από κοντά τις 
οµορφιές της πόλης µας, γεγονός το οποίο µου 

δηµιούργησε από νωρίς την επιθυµία να οραµατίζοµαι για την 
πόλη µου και να την αγαπώ. 

Παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις και έχοντας µία πλήρη 
εικόνα των δυνατοτήτων του ∆ήµου Αχαρνών, εξαιτίας της ιστορικότητας 
και της γεωγραφικής του θέσης, εκτιµώ ότι η πόλη µας έχει πολλές 
δυνατότητες ανάπτυξης. 

Ως δικηγόρος, από τις εµπειρίες που έχω 
αποκοµίσει, έχω την πεποίθηση ότι οι θεσµικοί 
κανόνες θα πρέπει να λειτουργούν δίκαια και µε 
γνώµονα το κοινό συµφέρον της πόλης αλλά και 
των πολιτών. Η δικαστική εξουσία αποτελεί 
πυλώνα και ταυτόχρονα εγγυητή της εύρυθµης 
λειτουργίας της κοινωνίας. 

∆υστυχώς όµως, όταν ο πολίτης έρχεται 
αντιµέτωπος µε την εξουσία εισέρχεται σε έναν 
απίστευτο κυκεώνα  γραφειοκρατίας και αδικείται 
πολλές φορές ακόµη κι αν τα αιτήµατά του είναι καθ’ όλα δίκαια. Και όταν 
τελικά µία απόφαση τελεσιδικίσει και ο πολίτης δικαιωθεί ακόµα και τότε 
η απόφαση αυτή τις περισσότερες φορές, δεν εκτελείται. 

Περίτρανη απόδειξη όλων των παραπάνω είναι οι πάµπολλες 
τελεσίδικες αποφάσεις στο δήµο Αχαρνών, οι οποίες αν και έχουν 
δικαιώσει τους πολίτες ωστόσο δεν έχουν εκτελεστεί και οι πολίτες όχι µόνο 
έχασαν τις περιουσίες τους αλλά επιπλέον δεν αποζηµιώθηκαν γι’ αυτές.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει πειθαρχία ως προς την 
εκτέλεση των αποφάσεων και των υποχρεώσεων όχι µόνο από την 
πλευρά των πολιτών αλλά και από αυτή του δήµου έτσι ώστε όταν η 
δηµοτική αρχή απαιτεί από τους πολίτες να είναι συνεπείς να είναι και η 
ίδια απέναντι σε αυτούς. 

Σταµάτης Βαρελάς 
∆ικηγόρος

Μείζονος σηµασίας η µείωση δηµοτικών τελών, 
η διαγραφή προστίµων και το κούρεµα οφειλών 
προς το ∆ήµο για τις επιχειρήσεις της πόλης µας

Τα έργα όµβριων υδάτων
είναι επιτακτικής ανάγκης
για την πόλη των Αχαρνών

Όταν η εξουσία απαιτεί συνέπεια από 
τους πολίτες θα πρέπει πρώτα αυτή
να είναι συνεπής απέναντί τους

ΑΠΟ ΤΟ 1970

5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Σπάρτη, Τρίπολη, Καλλιθέα, 

Καλαµάτα & Αχαρναί

∆εχόμαστε παραγγελίες 
για ολόκληρα χοιρίδια 

και γαλοπούλες

3 Πρότυπες Χοιροτροφικές Μονάδες

Σφαγείο µε 3 γραµµές σφαγής Χοιρινών - Βοοειδών - Αµνοεριφίων

Αλλαντοποιΐα & Παραγωγή Παραδοσιακών Σκευασµάτων

Τεµαχιστήριο & Τυποποιητήριο προϊόντων κρέατος

Εργοστάσιο Παραγωγής Συµβατικών & Βιολογικών Ζωοτροφών

Το κατάστηµα των Αχαρνών 
λειτουργεί από το 1995, 

Αριστοτέλους 227, 
τηλ.: 210.2405401
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Νιώρας Κωνσταντίνος
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Η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει. Τα ψηφιακά νοµίσµατα ήρθαν για να µείνουν

Τ ο κοινό έχασε την πίστη του στα χρήµατα fiat (εξουσιοδότη-
σης), µετά την κρίση του 2008 στις ΗΠΑ και µετά την κατάρ-
ρευση της Lehman Brothers. Σήµερα η κεντρική αρχή φαίνε-

ται ότι δεν µπορεί να αντιδράσει µε τα λίγα πράγµατα που µπορεί 
να κάνει αφού χάθηκε η εµπιστοσύνη. Η νέα εποχή της αλλαγής 
του χρηµατοοικονοµικού µοντέλου είναι ικανή να αλλάξει και τις 
κοινωνικές δοµές. Να εξασφαλίσει λύσεις για τους ανθρώπους που 
τις χρειάζονται, χωρίς σύνορα και χωρίς γεωπολιτικές διακρίσεις. 
Το Νο1 Πρόβληµα Παγκοσµίως (µε βάση την Παγκόσµια Τράπεζα) 
είναι ότι δύο  δισεκατοµµύρια άνθρωποι στον πλανήτη, το 40% των 
ενηλίκων παγκοσµίως δεν έχουν τραπεζικές υπηρεσίες και τραπε-
ζικούς λογαριασµούς. 

Ας αναρωτηθούµε, ποιος αφήνει εκτός το 40% των ενηλίκων από 
την Ασφάλεια, την Ανάπτυξη και τέλος την Ελπίδα. Αυτό που είναι η 
πηγή όλων των σοβαρών προβληµάτων του αναπτυσσόµενου κό-
σµου, η Ψηφιακή Οικονοµία και τα Κρυπτονοµίσµατα έρχονται για να 
δώσουν λύση. Και η λύση είναι απλή, γιατί στηρίζεται στην επανάστα-
ση που έφερε το Internet και η Κινητή τηλεφωνία. Με οχήµατα αυτές 
τις δυο τεχνολογίες,  τα ψηφιακά νοµίσµατα µπορούν να ταξιδεύουν 
οπουδήποτε στον πλανήτη, χωρίς περιορισµούς και πολύ γρήγορα. 
Και ας σκεφτούµε ότι δεν είναι ο µόνος λόγος που τα ψηφιακά νοµίσµα-
τα αναπτύσσονται ως το επόµενο χρηµατοοικονοµικό µοντέλο.

Στον αναπτυγµένο κόσµο, που έχουµε την τύχη να ζούµε, έρχονται 
και εκεί να προσφέρουν λύσεις ουσίας και εξοικονόµηση χρηµάτων 
στην καθηµερινότητα.  Χαρακτηριστικά στα Εµβάσµατα. Το χρήµα όπως 
αυτή την στιγµή λειτουργεί δηµιουργεί έξοδα για την µετακίνηση του. 
Παρόλο που δεν µεταφέρονται φυσικά νοµίσµατα άλλα λογιστικές εγ-
γραφές σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το τραπεζικό σύστηµα µας χρε-
ώνει κάθε φορά για να µεταφέρει χρήµατα εντός και εκτός χώρας. Επει-
δή µάλιστα δεν έχει δώσει πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπους στον 
πλανήτη, όπως προανέφερα, έχει αφήσει ένα µεγάλο κενό για τις ιδιω-
τικές εταιρίες µεταφοράς χρηµάτων που κατά µέσω όρο οι χρεώσεις εί-

ναι 7,7% άλλα και σε κάποιες περιπτώσεις έως 29%. Με βάση τα στοι-
χεία από την Παγκόσµια Τράπεζα για το έτος 2014, οι διεθνείς µεταφο-
ρές χρηµάτων από άτοµο σε άτοµο ήταν 583 δις δολάρια και 22 τρις δο-
λάρια για µεταφορές χρηµάτων για συναλλαγές Β2Β, άρα µπορείτε να 
αναλογιστείτε πόσο ακριβό είναι το χρήµα κατά την µετακίνηση του και 
µε πόσους περιορισµούς.

Εδώ τα ψηφιακά νοµίσµατα µπορούν να εξασφαλίσουν µείωση 
κόστους µεταφοράς χρήµατος έως 80%, µε µεγαλύτερη ταχύτητα και 
χωρίς περιορισµούς (capital control).  Εκτός βέβαια όλων των παραπά-
νω, τα ψηφιακά νοµίσµατα συντελούν µια Παγκόσµια αλλαγή και για 
άλλους λόγους. Ο πιο ξεκάθαρος λόγος που τα ψηφιακά νοµίσµατα 
έχουν κερδίσει έδαφος έναντι των fiat χρηµάτων είναι ότι µπορούν να 
προστατέψουν το εισόδηµα και τον πλούτο που παράγουµε. Αυτό αφο-
ρά όλους εµάς που το εισόδηµα και ο πλούτος µας εκφράζονται σε νό-
µισµα, που εξαρτώνται άµεσα από την δύναµη του νοµίσµατος.

Έχουµε όλοι ακούσει την έννοια του Πληθωρισµού, τα περισσό-
τερα fiat χρήµατα είναι αδύναµα και τα δυνατά νοµίσµατα (ευρώ και 
δολάριο) σταδιακά καταστρέφονται λόγω του ότι κόβετε νέο πληθω-
ριστικό χρήµα για να διατηρήσουµε ένα παγκόσµιο σύστηµα που εξυ-
πηρέτησε τον πλανήτη µας µέχρι πριν λίγα χρόνια, όταν άρχισε να εµ-
φανίζει τα προβλήµατα του.  Τα κρυπτονοµίσµατα δεν πληθωρίζονται  
καθώς έχουν στην αρχιτεκτονική τους σχεδίαση τους κανόνες που τους 
επιτρέπουν να προστατεύονται. Κάθε ψηφιακό νόµισµα κατά την δη-
µιουργία του έχει πεπερασµένο αριθµό νοµισµάτων που τον γνωρί-
ζουν όλοι εξ’ αρχής.  ∆εν παραβιάζεται αυτή η συνθήκη διότι υποστη-
ρίζεται από την καινοτόµα τεχνολογία του Blockchain, εδώ ο κάθε χρή-
στης και όλοι οι συµµετέχοντες miner’s είναι αυτοί που πιστοποιούν 
την διαδικασία. Έτσι η αξία του νοµίσµατος εξαρτάται καθαρά από την 
προσφορά και την ζήτηση.  Οι Αλλαγές µας εξελίσσουν ως ανθρώπι-
νο είδος και επειδή ζούµε στην εποχή της ταχύτητας οι αλλαγές δεν θα 
έρθουν στο µέλλον, είναι ήδη εδώ.

Τα ψηφιακά νοµίσµατα ήρθαν για να µείνουν.

∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση για την 
απλοποιηµένη διαδικασία ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συ-
νολικά το ποσό των 50.000 ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 
«Εξωδικαστικός Μηχανισµός Ρύθµισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις 
(Α΄ 62)». Προβλέπει ότι η  αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, ενώ 
οι δόσεις φτάνουν τις 120 µε έκπτωση 85% στα πρόσθετα τέλη και τις προσαυξήσεις 
και ελάχιστη µηνιαία καταβολή τα 50 ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 
τον οφειλέτη, µέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους (Ε.Γ.∆.Ι.Χ.)
Προκειµένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιµος για την τυποποιηµένη πρόταση ρύθ-
µισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
 α) Θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευ-
ταία χρήση, ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αί-
τησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και
β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, µετά την αφαίρεση των υπερηµεριών και 
προσαυξήσεων προς το καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, 
πρέπει να είναι ίσος ή µικρότερος από οκτώ. Για την εφαρµογή της παρούσας προϋ-
πόθεσης λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση 
των εξής ποσών:
αα) του καθαρού αποτελέσµατος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταί-
ας χρήσης και
ββ) του µέσου όρου των δύο πλέον θετικών καθαρών αποτελεσµάτων προ φόρων 
τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις τελευταίες χρήσεις.
Οι πιστωτές του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το 
δικαίωµα να προβούν σε εξατοµικευµένη αξιολόγηση βιωσιµότητας, σύµφωνα µε 
τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειµένου να εκτιµήσουν την ικανό-
τητα αποπληρωµής του οφειλέτη. Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία 
επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιµήσει τον οφειλέτη ως µη βιώσιµο, δεν προ-
τείνεται καµία ρύθµιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιηµένης διαδικασίας.

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8
Αχαρναί, 1ος όροφος

Τηλ. : 211-1821258, Fax : 210-2440510
Κινητό : 6937426761, e-mail : haratselalidou@yahoo.gr

Η νοµική σύµβουλος της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου
σας ενηµερώνει για τα επίκαιρα νοµοθετικά και νοµολογιακά ζητήµατα. 

Ρύθµιση οφειλών επαγγελµατιών έως 50.000 ευρώ
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Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

Μ ετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην Μάνδρα Αττικής ζη-
τήσαµε από την ∆ηµοτική Αρχή,  να µας αναφέρει τον σχεδι-
ασµό αντιπληµµυρικής θωράκισης του  ∆ήµου Αχαρνών µε 

συγκεκριµένα έργα και χρονοδιαγράµµατα. 
Α) ∆ιευθέτηση των ρεµάτων Εσχατιάς και Αχαρνών : Πρόκειται για αρ-

µοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων και όσων 
αφορά στο ρέµα Αχαρνών (Καναπίτσας) υπάρχει ολοκληρωµένη Μελέτη 
του έργου και αναµένεται η δηµοπράτησή του στις αρχές του νέου έτους. Η 
εκτίµηση του προϋπολογισµού του έργου φτάνει στα 20.000.000 ευρώ. 

Η διευθέτηση της φυσικής κοίτης του ρέµατος Αχαρνών, µε ανοικτή δι-
ατοµή µε συρµατοκιβώτια ή κλειστό κιβωτοειδή αγωγό, έργο το οποίο θα 
επιτρέψει την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στα βόρεια και ανατολι-
κά του ∆ήµου Αχαρνών (π.χ. Λεωφόρος Καραµανλή, Αγριλέζα, Μεγάλα 
Σχοίνα Α’ κ.ά.). Όσων αφορά τη διευθέτηση στο ρέµα Εσχατέας αναµένεται 
η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ µετά από πρόσκληση του  Υπουργείου Ανά-
πτυξης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δηµοπράτηση του έργου. Ο προ-
ϋπολογισµός του έργου θα αγγίξει τα 100.000.000 εκ. ευρώ και αναµένεται 
να δηµοπρατηθεί τους πρώτους µήνες του 2018 σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 
του Υπουργείου Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων.  
Β) Έργο κατασκευής δικτύου αγωγών οµβρίων και δεξαµενών ανάσχεσης :
Το έργο κατασκευής δικτύου αγωγών οµβρίων και δεξαµενών ανάσχεσης 
χωρίζεται σε δυο υπο-έργα. Το πρώτο υπο-έργο αφορά συλλεκτήρα οµβρί-
ων υδάτων (Σ1) στο Κεντρικό Μενίδι και δεξαµενή ανάσχεσης (∆1) στην οδό 
Αριστοτέλους. Ο ∆ήµος Αχαρνών έχει συντάξει Προµελέτη και η οριστική 
Μελέτη του συγκεκριµένου έργου προϋπολογισµού 620.000 ευρώ έχει 
ενταχθεί στο πρόγραµµα έργων της Περιφέρειας Αττικής και αναµένεται να 
δηµοπρατηθεί (η Μελέτη) έως τις αρχές του 2018. 
Το δεύτερο υπο-έργο αφορά δίκτυο οµβρίων υδάτων (συλλεκτήρας Σ2) και 
δεξαµενή ανάσχεσης (∆2) στην οδό Κολοκοτρώνη. Αναµένεται  δηµοπρά-
τηση του έργου σύντοµα, ενώ προϋπολογίζεται περί τα 10.000.000 ευρώ.
Γ) Υφιστάµενες ∆εξαµενές ανάσχεσης
Ο ∆ήµος Αχαρνών είναι ο µοναδικός ∆ήµος στη χώρα όπου έχουν υλοποι-
ηθεί 2 έργα δεξαµενών ανάσχεσης:
α) ∆εξαµενή ανάσχεσης στην οδό Αγίας Τριάδος χωρητικότητας 1.000 κυ-
βικών µέτρων. Πρόκειται για πιλοτική εφαρµογή των δεξαµενών ανάσχε-

σης, έργο το οποίο ολοκληρώθηκε το 2007.
β) ∆εξαµενή ανάσχεσης στη Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας χωρητικότητας 8.000 
κυβικών µέτρων. Το έργο ξεκίνησε το 2014 και ουσιαστικά λειτούργησε για 
πρώτη φορά κατά τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόµενα του Νοεµβρίου 
του 2017. Ο σχεδιασµός αντιπληµµυρικής θωράκισης των Αχαρνών περι-
λαµβάνει τη δηµιουργία δυο  ακόµη δεξαµενών ανάσχεσης. Η πρώτη στην 
οδό Κολοκοτρώνη χωρητικότητάς 14.000 κυβικών µέτρων και η δεύτερη 
στην οδό Αριστοτέλους χωρητικότητάς 22.500 κυβικών µέτρων.
∆) Έργα ορεινής υδρονοµίας : Η πρόταση του ∆ήµου Αχαρνών αφορά τη 
δηµιουργία υδατοφραγµάτων ανάσχεσης στα ρέµατα του ορεινού όγκου 
της Πάρνηθας. Ο σχετικός φάκελος έχει αποσταλεί στον Γενικό Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων. 
Τρέχουσες ενέργειες …µέχρι την υλοποίηση των έργων
1. Ενίσχυση των πρανών του ρέµατος Εσχατέας µε συρµατοκιβώτια ή τοιχία 
µπετόν (έργο της Περιφέρειας Αττικής). Το έργο λειτούργησε πολύ ικανοποι-
ητικά στις πρόσφατες νεροποντές και θα συνεχιστεί  µε δυο ακόµη εργολα-
βίες εκ των οποίων η µια (στην οδό Ιλισού) θα δηµοπρατηθεί στις 19 ∆εκεµ-
βρίου 2017.
2. Συνεχής καθαρισµός των ρεµάτων (αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής)

Εργολάβος της Περιφέρειας έχει εγκατασταθεί στην περιοχή προχωρώ-
ντας στον καθαρισµό του ρέµατος και την απαιτούµενη  ενίσχυση των πρα-
νών µε συρµατοκιβώτια. 

3. Συνεχής καθαρισµός των φρεατίων σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου 
Αχαρνών (αρµοδιότητα του ∆ήµου Αχαρνών)

4. Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών, µε µηχα-
νήµατα, οχήµατα, εργαλεία και µέσα ατοµικής προστασίας, καθώς και εκπαί-
δευση του προσωπικού που υπηρετεί στη συγκεκριµένη Υπηρεσία. 

∆ήλωση ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού: « Η αντιπληµµυρι-
κή θωράκιση των Αχαρνών είναι µείζον ζήτηµα για την πόλη καθώς πέρα 
από υποδοµές και περιουσίες, σε κάθε νεροποντή κινδυνεύουν και ανθρώ-
πινες ζωές, όπως έγινε το 2015 στον ∆ήµο Αχαρνών. Το πρόσφατο τραγικό 
συµβάν στην Μάνδρα Αττικής καταδεικνύει το γεγονός ότι θα πρέπει να εντεί-
νουµε τις προσπάθειες µας και τις πιέσεις µας για την υλοποίηση του σχεδι-
ασµού που έχουµε καταρτίσει για την αντιπληµµυρική θωράκιση του ∆ή-
µου Αχαρνών. Ο ∆ήµος Αχαρνών, η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο 
Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων, συναρπαζόµαστε εντατικά - ο καθέ-
νας στις αρµοδιότητες του - για ένα κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από το 
να θωρακίσουµε τον ∆ήµο Αχαρνών από τα πληµµυρικά φαινόµενα». 

Ο ∆ήµος Αχαρνών προκρίνει ένα ολοκληρωµένο και ρεαλιστικό σχέδιο για την αντιπληµµυρική θωράκιση των Αχαρνών.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Επίβλεψη εργασιών ενίσχυσης πρανών στο ρέµα Εσχατιάς 
τον Μάιο 2017, από τον από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών. 

Η ∆εξαµενή Ανάσχεσης στην Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας που 
λειτούργησε για πρώτη φορά κατά τις νεροποντές του Νο-
εµβρίου 2017.
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Επισκεφθείτε σήµερα την έκθεση µας
και να σας δειγµατίσουµε ποικιλία 
προϊόντων, όπως:

Φωτιστικά οικιακής και επαγγελµατικής 
χρήσης για εσωτερικούς
ή εξωτερικούς χώρους. 

∆ιακοπτικό υλικό σε µεγάλη ποικιλία 
χρωµάτων και σχεδίων
από επώνυµες εταιρίες.

Λαµπτήρες κάθε είδους

Καλώδια, βιοµηχανικό υλικό, υλικά 
πινάκων και εσωτερικών
εγκαταστάσεων για κάθε επαγγελµατία.

Εποχιακά είδη: Ανεµιστήρες, Σόµπες, 
Θερµάστρες,  διακοσµητικά λαµπάκια κ.α.

Είδη οικιακής χρήσεως
και προσωπικής φροντίδας.

Θυροτηλεοράσεις, θυροτηλέφωνα, 
δορυφορικά, συστήµατα παρακολούθησης, 
συστήµατα συναγερµού.

Φωτοβολταϊκά 

Ακούµε και καταλαβαίνουµε τις ανάγκες σας

Κεντρικό κατάστηµα: Αγίου Νικολάου 47, Ίλιον -T.K. 13123 • Τηλέφωνο: 210-2691636, 210-2623428 • Fax : 210-2691142
Υποκατάστηµα: ∆εκελείας 53, Αχαρναί - T.K. 13674 • Τηλέφωνο: 210-3006757, 210-2440888 • Fax :210-2440887

e-mail: info@desikos.gr • Website : www.desikos.gr

Στόχος µας, η καλύτερη 
εξυπηρέτησή σας!

Τώρα και στις Αχαρνές 
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• Το κτήµα Varibobi Club βρίσκεται 
στο ωραιότερο σηµείο της περιοχής 
Βαρυµπόµπης, µέσα σε ένα παρθένο δάσος, 
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο 
προσθέτει µια εξαιρετική πινελιά

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

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν 
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη 
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτοµα.
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Αχαρναϊκη:  Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές  εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας 

Φόρος τιµής στις Ένοπλες ∆υνάµεις
από τον ∆ήµο Αχαρνών

Αποδίδοντας τον 
δέοντα φόρο τιµής 
προς τις Ένοπλες 

∆υνάµεις ο ∆ήµος Αχαρ-
νών διοργάνωσε τιµητική 
εκδήλωση, στις 21 Νοεµ-
βρίου 2017 ηµέρα Εορτής 
των Ενόπλων ∆υνάµεων 
της Ελλάδας και ανήµερα 
της σηµαντικής εορτής της 
Ορθοδοξίας των Εισοδίων 
της Θεοτόκου. 

Ο εορτασµός των Ενό-
πλων ∆υνάµεων καθιερώ-
θηκε κατά τη Μεταπολί-
τευση το 1975 και στον ∆ή-
µο Αχαρνών εορτάστηκε 
µε Επίσηµη ∆οξολογία και 
κατάθεση στεφάνων στην 
προτοµή του Μενιδιάτη 
Αγωνιστή Μήτρου Λέκκα, 
παρουσία του ∆ηµάρχου 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσα-
βού και εκπροσώπων, του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου, 
των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και Αγηµάτων 
µε σηµαία και παραστάτες από σχολεία και τοπικούς συλλόγους του 
∆ήµου Αχαρνών, υπό τους ήχους της Φιλαρµονικής Ορχήστρας 
Αχαρνών. 

Στον εορτασµό  παραβρέθηκαν: οι Βουλευτές  κ.κ. Νάσος Αθα-
νασίου και Γιάννης ∆έδες, ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβ. Αχαρνών κ. 
Κώστας Ρούσσας. Οι Αντιδήµαρχοι : Λουίζα Κοσµίδου, Αντώνης Πα-
λιούρας, Γιώργος Σταύρου, . Θοδωρής Συρινίδης.  Επίσης, ο Πρόε-
δρος της ∆ΗΦΑ  Γιώργος ∆ασκαλάκης, ο Πρόεδρος   Σχ. Επιτρ. Α/
βάθµιας Εκπαίδευσης Κώστας Καρυδάκης και η Πρόεδρος της ∆Η-
ΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου, ο συµπολίτης µας Στρατηηγός ε.α. κ. Ηλιό-
πουλος, ο πρώην ∆ηµ. σύµβουλος και Ναύαρχος ε.α  Γιώργος Λέκ-
κας.  Τον Πανηγυρικό λόγο της ηµέρας εκφώνησε ο Σµήναρχος (Ι) κ. 
Σπύρος Σοφικίτης από τη Σχολή ∆ιοίκησης και Επιτελών της Πολεµι-
κής Αεροπορίας στο Τατόι. Κατάθεση στεφάνων στην προτοµή του 
Μενιδιάτη Αγωνιστή Μήτρου Λέκκα κατέθεσαν:  Ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών κ. Γιάννης Κασσαβός.  ο Βουλευτής ς κ. Νάσος Αθανασίου,  ο 
Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβ. Κώστας Ρούσας,  ο Σµήναρχος κ, Κων/νος 
Μπούζιος,  ο ∆ιοικητής του ΑΤ Αχαρνών Αστυνόµος Α’ κ. Παναγιώ-
της Συρµαλής, ο Υποπυραγός κ. Βασίλης Σέψας, για την ΙΛΕΑ  η Ειρή-
νη Λιόση  και ο  ∆/ντής του Γυµνασίου Θρακοµακεδόνων  Ανα. Κου-
µπής εκ µέρους της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαρνών 

Τον εφοπλιστή και Επίτιµο ∆ηµότη του ∆ήµου Ωρωπού κ. Αθανάσιο Μαρτίνο,  καθώς και τον Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε 
και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ∆ήµαρχο Αµαρουσίου κ. Γιώργο Πατούλη, τίµησαν   τη ∆ευτέρα 13 Νοεµβρί-
ου, ο ∆ήµαρχος Ωρωπού κ. Θωµάς Ρούσσης  και ο Αντιδή-

µαρχος Αφιδνών κ. Γιώργος Πούλος εκ µέρους της ∆ηµοτικής Ενό-
τητας Αφιδνών για την πολύτιµη  προσφορά τους στο περιβάλλον 
και ειδικότερα στην Πολιτική Προστασία του ∆ήµου.

Μια  προσφορά η οποία περιλάµβανε οχήµατα και εξοπλισµό 
για την Οµάδα Πολιτικής Προστασίας Αφιδνών, η οποία κατά τις 
πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου σε Κάλαµο 
και Καπανδρίτι µε αυτοθυσία έσωσε ένα από τα τελευταία εναπο-
µείναντα περιαστικά δάση της Αττικής  και τις περιουσίες των κα-
τοίκων της περιοχής.

Πηγή:   http://www.apopsi-tora.gr

Όλοι  µαζί µπορούµε, ...µόνο όταν υπάρχει συµµετοχή!!!

Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑ∆Α κατοίκων ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΜΥΛΟΥ της οποίας  6 µέλη παραβρέθηκαν στις 
26-11-2017 στην πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση 

για το ∆ιαδίκτυο µε ειδικούς επιστήµονες και µε θέµατα 
όπως : (Γονείς , παιδιά και διαδίκτυο και (Ασφαλείς και 
Ωφέλιµη πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο για ΟΛΕΣ τις ηλικίες) 
σε σχέση µε τον εθισµό τον ΝΕΩΝ και όχι µόνο , στην αί-
θουσα του 14ου ∆ηµοτικού Σχολείου. 

Φυσικά για άλλη µια φορά η λάµψη της απουσίας πά-
ρα πολλών απέναντι σε σοβαρά θέµατα όπως το παραπά-
νω ήταν εκθαµβωτική, αφενός έχασαν την ευκαιρία να 
ενηµερωθούν και µάλιστα δίπλα από το σπίτι τους και µι-
λάµε πάντα για εκείνους που είχαν την δυνατότητα, και 
αφετέρου δεν µπορώ να πιστέψω ότι το παραπάνω θέµα 
ενδιέφερε µόνο τους 35…!!! περίπου συντοπίτες µας για-
τί τότε Αλίµονο …!!! 

Έφυγα από αυτή την ενηµερωτική συζήτηση µε απο-
ρίες και ερωτηµατικά, αναρωτιόµουν πραγµατικά, η κοι-
νοποίηση από τους διοργανωτές δεν ευαισθητοποίησε 
τουλάχιστον εκείνους που έχουν παιδιά… και που το κά-
θε παιδί είναι έρµαιο των κινδύνων που προκύπτουν από 
την αλόγιστη χρήση του διαδικτύου , έχοντας κυρίως 
άγνοια …!!! ή µήπως τελικά οι γονείς είναι τόσο ενηµερω-
µένοι που δεν βρίσκουν λόγο να παρευρίσκονται σε τέ-

τοιου είδους συζητήσεις …  Και µιλάµε πάντα για εκείνους 
που µπορούσαν να παραβρεθούν …!!! Αλλά δυστυχώς 
δεν το έπραξαν …!!!  Τρεις Σύλλογοι γονέων και Κηδεµό-
νων 4ο & 14ο ∆.Σ, 4ο Γυµνάσιο, ΕΓΕ παράρτηµα Αχαρνών 
Λαογραφικός χορευτικός σύλλογος  «ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥ-
ΛΟΣ ΕΕΕ δεν µπορώ να είµαι προσωπικά ευχαριστηµένος 
µε την συγκεκριµένη συµµετοχή και µάλιστα για ένα τόσο 
ευαίσθητο θέµα ….!!! 

Να τα λέµε και αυτά παιδιά όχι εκ του ασφαλούς και 
κριτική επί παντός επιστητού πίσω από το πληκτρολόγιο 
…!!! Και µετά µας φταίνε ΟΛΑ, όταν εµείς τα αποφεύγου-
µε…!!! 

Επειδή το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό η ∆ΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΚΗ ΟΜΑ∆Α κατοίκων ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ σε συνεργα-
σία µε εκείνους τους συλλόγους που εναρµονίζονται σε 
εκείνα που συµφωνούν σύντοµα θα σας καλέσει να πα-
ρακολουθήσετε κάποιες παρεµφερή συζητήσεις µε ειδι-
κούς επιστήµονες σε θέµατα όπως (∆ιαδίκτυο και Εθισµός) 
(Ναρκωτικά και εξαρτήσεις) ευελπιστώντας στην συµµε-
τοχή σας που σκοπό και στόχο θα έχουν να ενηµερωθούν 
όσο το δυνατών περισσότεροι ιδιαίτερα γονείς στα παρα-
πάνω θέµατα και όχι µόνο….!!! 

Γιατί τελικά ΜΟΝΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ …!!!
Αντώνης  Σουλακέλης



∆ωρεάν ενισχυτική διδασκαλία και
εκµάθηση ξένων γλωσσών για παιδιά
ευπαθών οικογενειών του ∆ήµου Αχαρνών
Ύστερα από ενέργειες της 
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής του ∆ήµου 
Αχαρνών και µε την ανιδιο-
τελή προσφορά ιδιοκτη-
τών, φροντιστηρίων µέσης 
εκπαίδευσης, κέντρων ξέ-
νων γλωσσών και εκδοτι-
κών οίκων, εξασφαλίστηκε 
η δωρεάν φοίτηση παιδιών 
που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού του ∆ήµου Αχαρνών. 

Οι δικαιούχοι φοίτησης, ανήκουν σε καταγεγραµµένες ευπαθείς 
οικογένειες της ∆ιεύθυνσης  Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρ-
νών, οι οποίοι µέσω της προσφοράς φροντιστηρίων µέσης εκπαίδευ-
σης και κέντρων ξένων γλωσσών εξασφαλίζουν δωρεάν ενισχυτική 
διδασκαλία για τα µαθήµατα του σχολείου, προετοιµασία για τις Πα-
νελλήνιες εξετάσεις ή εκµάθηση ξένων γλωσσών. Ενώ η συνεργα-
σία µε εκδοτικούς οίκους εξασφαλίζει τη δωρεάν προσφορά των ξε-
νόγλωσσων βιβλίων που απαιτούνται για την εκµάθηση ξένων 
γλωσσών.  Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντι-
δήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Σταύρου εξέφρασαν µε 
επιστολή τους, τις ευχαριστίες τους προς τους ιδιοκτήτες, φροντιστη-
ρίων µέσης εκπαίδευσης, κέντρων ξένων γλωσσών και εκδοτικών 
οίκων για τη στήριξη και συµπαράστασή τους στις ευπαθείς οµάδες 
πληθυσµού του ∆ήµου Αχαρνών. 
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

∆. Παπαδηµούλης στις Αχαρνές:
Απέναντι σε δυσµενείς 
συσχετισµούς βγάζουµε
την χώρα από την επιτροπεία
Με µεγάλη επιτυχία 
πραγµατοποιήθηκε την 
Κυριακή 26/11 στο ∆η-
µαρχείο Αχαρνών η εκ-
δήλωση – συζήτηση 
που συνδιοργάνωσαν 
η Νοµαρχιακή Επιτρο-
πή ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής 
Αττικής και η Οργάνω-
ση Μελών ΣΥΡΙΖΑ 
Αχαρνών µε οµιλητή 
τον Αντιπρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου κύριο ∆ηµή-
τρη Παπαδηµούλη. Θέ-
µα της εκδήλωσης 
ήταν: Η πρόκληση της 
µετα-µνηµονιακής Ελ-
λάδας και οι αλλαγές 
στην Ευρώπη.

Στην οµιλία του ο κ. 
Παπαδηµούλης είπε ότι 
η ελληνική οικονοµία σταθεροποιείται και ανακάµπτει, απένα-
ντι σε τεράστια σκάνδαλα, απέναντι στην προπαγάνδα και σε 
αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα. «Η ανεργία µειώνεται, οι 
προοπτικές για την οικονοµία είναι θετικές, χρειάζεται όµως µε-
γαλύτερη αποτελεσµατικότητα γιατί ο κόσµος υποφέρει», ανέ-
φερε ενώ τόνισε ότι η βράβευση Τσίπρα στο Παρίσι είναι ση-
µάδι ότι η Ελλάδα ανακάµπτει. «Χρειαζόµαστε επενδύσεις µε 
σεβασµό στους νόµους, όχι συνθήκες “µπανανίας”, δίκαιη και 
βιώσιµη ανάπτυξη για όλους τους πολίτες και την ενεργή συµ-
µετοχή πολιτών και φορέων», προσέθεσε και σηµείωσε πως 
«τα αναπτυξιακά συνέδρια κινούνται προς αυτή την κατεύθυν-
ση». Ο κ. Παπαδηµούλης τόνισε ακόµη: «Χρειαζόµαστε δίκαιη 
και βιώσιµη ανάπτυξη για όλους τους πολίτες. Το 2015 δια-
πραγµατευτήκαµε σκληρά, απέναντι σε ανηλεή προπαγάνδα, 
κινδυνολογία, και κλειστές τράπεζες. Υπογράψαµε µια δύσκο-
λη συµφωνία, µε πολλές υποχωρήσεις. Απέναντι σε δυσµε-
νείς συσχετισµούς ωστόσο, βγάζουµε τη χώρα από την επιτρο-
πεία».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βασικός πυλώνας, «καρδιά» της αριστε-
ρής και προοδευτικής Ελλάδας. Έχουµε δουλειά να κάνουµε 
για τον τόπο και θα τα καταφέρουµε» υπογράµµισε ο κ. Παπα-
δηµούλης.

13674

Εγγυητής ο  Άδωνις Γεωργιάδης στην άµεση ανέγερση  του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Το ∆.Σ. του Συλλόγου των κατοίκων της 
Μπόσκιζας στο πλαίσιο της ενηµέρωσης 
των κοινοβουλευτικών οµάδων για τα 
προβλήµατα που απασχολούν την περι-
οχή µας,  πραγµατοποίησε στ ις 
20/11/2017 την πρώτη του επίσηµη συ-
νάντηση, αυτή της Ν∆ και την εκπροσώ-
πησε ο αντιπρόεδρος της κ. Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, ο οποίος σε πολύ καλό κλίµα 
εποικοδοµητικού διαλόγου ζήτησε να 
µάθει τα προβλήµατα της περιοχής.

Σε αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του, καθώς και εκ-
πρόσωποι του ∆Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 
του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών. 

Το ζήτηµα που κυριάρχησε ήταν η µετεγκατάσταση και 
ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού Σχολείου στην Μπόσκιζα, κα-

θώς και η ασφάλεια των µαθητών στις 
ήδη υπάρχουσες παλιές εγκαταστάσεις. 
Ο κ. Γεωργιάδης επιδεικνύοντας ιδιαίτε-
ρη προσοχή και ενδιαφέρον, ζήτησε να 
του παρασχεθούν όλες οι πληροφορίες 
και τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε να 
αναδειχθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο το τόσο σηµαντικό ζήτηµα της περιο-
χής µας. Οι εκπρόσωποι και των δύο 
Συλλόγων δεσµεύτηκαν ότι θα παρέχουν 

κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να συνδράµουν στην πρωτο-
βουλία που ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος της Αξιωµατικής Αντι-
πολίτευσης.

Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση όπου όλες οι πλευρές 
συµφώνησαν να πραγµατοποιηθούν και άλλες ανάλογες 
συναντήσεις στο µέλλον.

Πέτρος Βαρελάς : «Πόσο µεγάλο
πρόβληµα είναι το παρκάρισµα και πόση
ταλαιπωρία υφίστανται οι δηµότες»
Περπατώντας καθηµερινά 
οι περισσότεροι από µας 
στο κέντρο της πόλης µας 
διαπιστώνουµε πόσο µεγά-
λο πρόβληµα είναι το παρ-
κάρισµα και πόση ταλαιπω-
ρία υφίστανται οι δηµότες. 
Κολωνάκια υπάρχουν για 
να προστατεύουν τις εισό-
δους των καταστηµάτων, 
τόσο εδώ όσο και σε άλ-
λους δήµους.

∆ηµοτική Αστυνοµία 
υπάρχει και κάνει την δουλειά της και εδώ και σε άλ-
λους δήµους. Η διαφορά µας;;;  

Η διαφορά µας λοιπόν είναι ότι εκτός από ένα ιδι-
ωτικό παρκινγκ το οποίο όµως δεν πολυχρησιµοποι-
είται …. δεν υπάρχει δηµοτικός χώρος στάθµευσης 
για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και φυσικά 
για την εµπορικότητα των καταστηµάτων του κέ-
ντρου.

Τόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένας χώρος για να 
εξυπηρετεί τους ∆ηµότες;;;  Τι πιο απλό από ένα ∆Η-
ΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ στο κέντρο. ΧΩΡΟΙ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!! ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ;;;
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40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  10 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 9.30 
π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου Παλαιοηµερολογιτών - Αχαρναί για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπηµένης µας, Μητέρας, Γιαγιάς, Προγια-

γιάς, Αδελφής και Θείας

ΚΑΝΕΛΛΑΣ  ΧΗΡΑΣ  ΑΠΟΣΤ. ∆ΡΑΒΙΛΛΑ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Σοφία  και  Παναγιώτης Γκίκας, 

Χριστίνα χήρα ∆ηµ. ∆ραβίλλα.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Φάνη  και  Ηλίας, Κανέλλα
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ : ∆ηµήτρης, Παναγιώτης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ   ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του   «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  17 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 9.30 

π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργί-
ου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµέ-

νης µας, Αδελφής  και  Θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ    ΡΕΤΣΑ  -  ΤΣΑΜΗ
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Νίκη  και  Γεώργιος Φιλάος

Άννα χήρα Νικ. Ρέτσα,  ∆ιαλεχτή χήρα Κων. Ρέτσα
ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του  ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ   16 ∆εκεµβρίου  2017 και ώρα   9.30 

π.µ.  ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - 
Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς,  Αδελφής και Θείας

KYPIAKOYΛAΣ   XHPAΣ   ΕΥΑΓΓ.   ΣΠΑΘΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:   Ελένη  και  Θεµιστοκλής  Σιαβέλης,  

Γεώργιος  και   Καλλιόπη   Σπαθή
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Παναγιώτης  και  Σοφία, Ευάγγελος  και  Αργυρώ, 

Κωνσταντίνος,  Κυριακούλα,  Ευάγγελος
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ : Ελένη, Μαρία, Στέφανος, Νικόλας

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η   οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο  του  «ΛΟΥΤΣΗ»

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ    17  ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 09.30  
π.µ. ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - 
Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ΧΗΡΑΣ   ΠΑΝ. ΠΟΥΡΑΪΜΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αικατερίνη και  Αντώνιος, 

Αναστασία  και  Γεώργιος, Γεώργιος  και  Αγγελική
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Βασίλειος  και  Παρασκευή, Παναγιώτης  και  ∆ιονυσία, 

Αικατερίνη  και  Αναστάσιος  Παναγιώτης 
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ  -    ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο  του  «ΛΟΥΤΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε   την   ΚΥΡΙΑΚΗ  17  ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα  09.30 π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, τον Ιερό Ναό Κοιµήσεως 

Θεοτόκου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας  Μητέρας, Αδελφής   και Θείας

ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ  ΧΗΡΑΣ  ΑΘΑΝ. ΛΑΖΑΡΟΥ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Γεώργιος  και Ειρήνη Λαζάρου, 

Καλοµοίρα - Έµµυ Λαζάρου
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ-    ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η   οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο  του  «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»



40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ     10 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 9.30 µ.µ.,

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, 
για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας,

Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Γιαννούλα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αγγελική και Ανδρέας ∆ηµόπουλος, Χρήστος και Φωτεινή 
Χειλετζάρη, Αναστάσιος και Μιχαλία  Χειλετζάρη 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Κωνσταντίνα, Γεώργιος,  Μαρινέτα 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Γεώργιος , Ειρήνη, Ιωάννης και Αθηνά
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην Ταβέρνα του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την  Κυριακή  17  ∆εκεµβρίου  2017  και ώρα    9.30  π.µ., τε-
λούµε   40ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον    Ιερό   Ναό   ΚΟΙ-

ΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Αχαρναί, για  την  Ανάπαυση  Της  Ψυ-
χής, Της  πολυαγαπηµένης  µας, Μητέρας  και  Γιαγιάς    

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  Χήρας   Σπυρίδωνος  ΚΙΟΥΣΗ
ΤΑ  ΤΕΚΝΑ : Χριστίνα  Κιούση, Γεώργιος  και  Ελένη, 

Φωτεινή  και  Γεώργιος, ∆ήµητρα  και  Μιχάλης
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : Γιώργος,  Σπύρος,  Αικατερίνη, 
Αναστασία,  Ευαγγελία, Στέλλα,  Μανώλης

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η  οικογένεια  θα  δεχτεί  συλλυπητήρια  στο  κυλικείο  του  ΝΑΟΥ

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

∆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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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΧΑΡΑΥΓΗ»
Γ. ΣΟΥΡΗ 15  ΤΚ 13673   
ΤΗΛ.: 210-2442989                Αχαρνές   16/11/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τα µέλη του συλλόγου να συµµετάσχουν στην   Έκτα-
κτη - Γενική  Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί -στα γραφεία του συλλόγου µας την 
Κυριακή 10/12/2017 και ώρα 11:00 ( Γ. Σουρή 15 Χαραυγή).
Έχουν προσκληθεί ο ∆ήµαρχος, αντιδήµαρχοι, ο Γ. Γ. ∆ήµου Αχαρνών, δηµοτικοί σύµ-
βουλοι αντιπολίτευσης, Μ.Μ.Ε. και ∆ιοικητές Αστυνοµικού τµήµατος Αχαρνών.
Θα συζητηθούν όλα τα θέµατα που αφορούν την Χαραυγή (εγκληµατικότητα).
Πρέπει να µην λείψει κανείς. Η παρουσία σας, που θεωρούµε αναγκαία, θα µας τιµήσει 
ιδιαίτερα.

Για το ∆.Σ.

 Ο  Πρόεδρος                                    Ο  Γραµµατέας 
Σπύρος Καπετάνιος                        Γιάννης   Αδαµίδης 
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Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

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

4/12/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 
210/2465432

5/12/2017 ΤΡΙΤΗ l ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ   ∆ηµ. ∆έδε 18. ΤΗΛ. 210/2467040

6/12/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΣ  Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 
210/2468746

7/12/2017 ΠΕΜΠΤΗ l ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ   Λε-
ωφ. Θρακοµακεδόνων 10.  ΤΗΛ. 
210/2443437

8/12/2017  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ  Θηβαίου 20. ΤΗΛ. 210/2468482

9/12/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 210/2400171

10/12/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Ολυµπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 
210/2476279

11/12/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ  ∆ιαγό-
ρα 30. ΤΗΛ. 210/2448558

12/12/2017 ΤΡΙΤΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΑΙΗ  Λε-
ωφ. Θρακοµακεδόνων 154. ΤΗΛ. 
210/2434055

13/12/2017  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ   ∆ε-
κελείας 70. ΤΗΛ. 210/2445844

14/12/2017  ΠΕΜΠΤΗ l ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΑΝΤΟΥ-
ΑΝ  Κύπρου 76. ΤΗΛ. 210/2469800

15/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   
Ελ. Βενι ζέλου 59. ΤΗΛ. 210/2448143

16/12/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ  
Πάρνηθος 140. ΤΗΛ. 210/2462102

17/12/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  
Φιλώτα 50 Θρακ/κεδόνες.  ΤΗΛ. 210/2430183

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

03/12/2017 ΕΩΣ 17/12/2017

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 75 τ.µ. 1ου ορόφου επί της 
Λ. ∆ηµοκρατίας.  Ανακαινισµένο. Ενιαίος χώρος, 2  µε-
γάλες κρεβατοκάµαρες.  Τιµή 280 €.  Τηλ. 6977 
609049. 4∆185.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 600 τ.µ., µε  ισό-
γειο  208 τ.µ., υπόγειο 393 τ.µ. επί της οδού Λαθέας 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 Μενί-
δι µε επίπλωση για κατάστηµα ρούχων, έτοιµο για λει-
τουργία, µε αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή πολύ προσιτή. 

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, κατάλλη-
λα για γραφεία, εµπορικά είδη., κλπ, επί της Ηρώων 
Πολυτεχνείου, απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. 
5∆185.
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  Πτυχιούχος, παραδίδει ιδιαίτερα µαθή-
µατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Εικοσαετής 
εµπειρία – Μεταδοτικότητα. Τιµές λογικές.  Τηλ. 6972 
695300. 4∆185.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ καθηγήτρια  µε 18  χρόνια εµπει-
ρία παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά 
και ενήλικες, περιοχές Μενιδίου και πέριξ.   

Προσιτές τιµές. Τηλ   6976 854911  5∆182
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει 
µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκεί-
ου. 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

Ο∆ΗΓΟΣ  κάτοχος  διπλώµατος οδήγησης  Ε΄ κατηγο-
ρίας  και 25ετή εµπειρία,  ζητάει εργασία,  χωρίς περιο-
ρισµούς ωραρίου ή βάρδιας. Τηλ. 6978 558784. 5∆187.
ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε επαγγελµατική εµπειρία, αναλαµβάνει 
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 Μενί-
δι 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
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 5 ευρώ η καρτέλα 
Τηλ. 6976 836287. 8∆190

∆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 κατοικία 65 τ.µ. , απο-
θήκες  100 τ.µ. µε 40 παραγωγικά δένδρα, (ελιές, Λεµονιές, 
καρυδιές, συκιές,…) περιοχή Αγίου Πέτρου Α΄.  ΤΙΜΗ ΕΥ-
ΚΑΙΡΙΑΣ  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

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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