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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου και αγωγή αποζηµίωσης κατά 
του ∆ηµοσίου υπέβαλαν οι γονείς του 11χρονου Μάριου, ο οποί-
ος τον περασµένο Ιούνιο κατά τη διάρκεια γιορτής στο 6ο  ∆ηµοτι-
κό Σχολείο Αχαρνών βρήκε τραγικό θάνατο από αδέσποτη σφαί-
ρα. Ο πατέρας του άτυχου µαθητή και ο δικηγόρος του Θεόδωρος 
Μαντάς µίλησαν στο STAR στον  δηµοσιογράφο  Γιάννη Σωτηρό-
πουλο και ζήτησαν να παρέµβει η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 
ώστε να  αποδοθούν επιτέλους ευθύνες στα όργανα της Πολιτείας 
για σωρεία παραλείψεων και να µπει τέλος στο καθεστώς ανοµίας 
που ευθύνεται για τη δηµιουργία των συνθηκών που οδήγησαν 
σε αυτό το έγκληµα, που έξι µήνες µετά παραµένει ατιµώρητο. 

Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 5ης ∆εκεµβρίου 2017 
καθορίστηκαν τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού του έτους 2018.
Σύµφωνα µε την εισήγηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού 
και µε απόλυτη κοινωνική ευαισθησία, οι µειωµένες χρεώσεις δηµοτικών 
τελών για τις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού του ∆ήµου Αχαρνών και τα 
νοικοκυριά που δοκιµάζονται από την οικονοµική κρίση έχει ως εξής:  
1. Μηδενικά τέλη για απόρους µε φορολογητέο εισόδηµα έως 6.000 
ευρώ
2. Μηδενικά τέλη για ΑµΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και φο-
ρολογητέο εισόδηµα έως 10.000 ευρώ. 

3. Μηδενικά τέλη για πολύτεκνους µε φορολο-
γητέο εισόδηµα έως 20.000 € και κύρια κατοικία έως 100 τ.µ. 
4. Έκπτωση στα τέλη 50%, για πολύτεκνους µε φορολογητέο εισόδηµα 
άνω των 20.000 € και κύρια κατοικία έως 100 τ.µ.
5. Έκπτωση στα τέλη 50%, για τρίτεκνους µε φορολογητέο εισόδηµα 
άνω των 10.000 € και κύρια κατοικία έως 100 τ.µ.
6. Μηδενικά τέλη για νοικοκυριά που και οι δύο σύζυγοι είναι µακροχρό-
νια άνεργοι. 
7. Έκπτωση στα τέλη 50% για µονογονεϊκές οικογένειες µε φορολογητέο 
εισόδηµα έως 10.000 ευρώ.

ΜΗ∆ΕΝΙΚΑ Η ΜΕΙΩΜΕΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Τα  φετινά Χριστούγεννα θα είναι τα πιο «δύσκολα», για τους Έλ-
ληνες καταναλωτές, καθώς η ανεργία, οι φόροι, η υπερχρέωση 
στις Τράπεζες, η µείωση των µισθών και των συντάξεων , έχουν 
κατεβάσει την αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών.
Σε λίγες ηµέρες θα βρεθούµε, ενώπιον των γιορτών των Χρι-
στουγέννων και του νέου έτους, που  όπως συνηθίζεται  να είναι 
ηµέρες  γιορτινές ηµέρες λάµψης, αλλά και µέρες φτώχειας…ση-
µαντικής φτώχειας αφού βρίσκει το 50% των Ελλήνων παραγω-
γικής ηλικίας χωρίς εργασία, αλλά και του συνταξιούχους φτω-
χότερους και ψυχικά πιεσµένους.
Είναι αλήθεια ότι η φτώχεια του κάθε καταναλωτή, θα περάσει 
και στις µέρες των γιορτών από  την ανάγκη του να τηρήσει το 
έθιµο, να κάνει τα συνηθισµένα ψώνια να  βρεθεί  στο εορταστι-
κό κλίµα µε θετική διάθεση µε την ελπίδα ότι θα έρθουν και κα-
λύτερες µέρες…

Τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
- ΙΑΤΡΟ - ΑΝΘΡΩΠΟ
- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ

Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» εύχεται σε όλους τους αναγνώστες Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά 

Η Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΑΓΙΑΣ  ΑΝΝΑΣ 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 12-13

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ 
ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Οι απανωτές ληστείες των τελευταίων ηµερών
σε καταστήµατα των Αχαρνών, επιβεβαιώνουν 

ξανά τα όσα ισχυριζόµαστε σχετικά µε
την εγκληµατικότητα στην περιοχή µας

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου
και αγωγή αποζηµίωσης

Τ ην ίδρυση του 31ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αχαρνών, στην περιοχή 
της Αγίας Άννας ενέκρινε οµόφωνα 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών, µετά τη 
θετική γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής  Επι-
τροπής Παιδείας.

H έκταση έχει, ήδη, αποκτηθεί (απαλ-
λοτριωθεί και αποζηµιωθεί) από τις «ΚΤΙ-
ΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.» και σύµφωνα 
µε την εισήγηση το σχολείο θα είναι 6/
θέσιο  και οι µαθητές του θα προέρχονται 
από τα  όµορα σχολεία των 9ου, 4ου και 
14ου  ∆ηµοτικών  Σχολείων Αχαρνών τα 
οποία µµέχρι σήµερα λειτουργούν µε 
υπεράριθµο µµαθητικό δυναµικό µε 
αποτέλεσµα να µµην επιτυγχάνεται ο 
σκοπός του σχολείου.

Σε περίπτωση δυσχερούς µµετακίνη-
σης από και προς το Σχολείο- ενός (1) 
αριθµού µµαθητών –λόγω χιλιοµετρικής 
απόστασης, τα έξοδα δαπάνης θα καλυ-
φθούν από την Περιφέρεια Αττικής σύµ-
φωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
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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, Χάρης ∆ηµούτσος  

∆ηµιουργικό: Γιάννης Νιώρας  
Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου l Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, 
µε απλή αναφορά πηγής. Άρθρα και Επιστολές δηµοσιεύονται µόνο ενυπόγραφα, 

τα  οποία εκφράζουν µόνο την άποψη του γράφοντος. 
Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Η προβολή προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωµή µετά από ειδική συµφωνία.
∆ωρεάν µόνο οι σύντοµες ειδήσεις.

Ετήσιες Συνδροµές: 
Ιδιώτες: 30 € l Σύλλογοι: 50 € l ∆ήµοι: 10 0 €

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

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σηµεία ∆ιανοµής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - ∆ηµαρχείο - ΚΑΠΗ - ΚΕΠ και όλο 

το δεκαπενθήµερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ», οδός Φιλαδελφείας, 
Κεντρική Πλατεία. Σε όλες τις Ενορίες µε διανοµέα, την ηµέρα έκδοσης.       

Στους συνδροµητές αποστέλλεται µέσω Ταχυδροµείου.
Για να γίνεται συνδροµητής, καλέστε στο 697 2426684

Η διεθνής εµπειρία µας διδάσκει ότι, οι άµεσοι φόροι δεν πρέπει να υπερβαί-
νουν το 25 τοις εκατό, οι έµµεσοι να είναι µονοψήφιος αριθµός. Όλα τα άλλα 

είναι λύσεις απελπισίας και µόνο προβλήµατα και συµφορές προκαλούν. Υποθέτω 
δεν το διδάσκονται αυτό οι µαθητές στις οικονοµικές σχολές.

Κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη. «ΣΥΡΙΖΑ». Βρε παιδιά και το τροχόσπι-
το είναι µια λύση. Πληρώνεις λίγο νοίκι στο κάµπιγκ, αλλά δεν πληρώνεις 

ΕΝΦΙΑ. Και δεν ενοχλείς και τον κάτω όροφο.
Αυτό που θαυµάζω στον Πρωθυπουργό µας, είναι η πονηριά του. Με λένε 
Αλέξη και δεν λέω λέξη. Αν είναι για ψέµα, είµαι µεσ’ στο θέµα. Παιδί του κοµ-

µατικού σωλήνα είναι ο άνθρωπος, ή είναι χάρισµα από φύση;
Ένα γεροντάκι καλή ώρα κάθεται για ένα καφεδάκι για στο καφενείο. Έρ-
χεται µια κοπέλα µε τον δίσκο. -Τι θα πάρετε κύριε; Έναν καφέ  κοπέλα µου. 

-Πως τον πίνετε κύριε; -Με στερήσεις κοπέλα µου;
Μια καφετζού µαθαίνει την τέχνη σε µια µαθήτρια 
της. – Κάνε ένα καφέ πηχτό και µέτριο µε µπόλικο 

καϊµάκι. Πιές τον. Γύρισε το φλιτζάνι ανάποδα και πες µου 
τι βλέπεις. – Βλέπω µέϊντ ιν τσαϊνα κυρία. Φτου πάλι από την 
αρχή.

∆ικέ µου, δεν είναι ατυχία να έχεις γερόντια στην 
οικογένεια σου, δύο από εσένα και τα δύο από 

την γυναίκα σου, παρόλο τις βιολογικές τους αδυναµί-
ες. Το µόνο που σκέφτονται τα γεροντάκια είναι, το πώς 
θα σε ευεργετήσουν. Κάποτε θα γίνεις και εσύ γέροντας και θα το καταλάβεις.

Όταν µας σερβίρουν πνευµατικό φαγητό, σωστό είναι να το ψάχνουµε και να 
προβληµατιζόµαστε. Με την επιφύλαξη ότι µπορεί να είναι δόλιο καταχθόνιο 

και να στοχεύει κάπου που εµείς δεν υποψιαζόµαστε. Όταν το φάµε και διαπιστώνου-
µε την πλάνη, τότε λέµε. Βρε παιδιά δεν ήξερα, και την πάτησα.

Το λάθος µε όλους  εµάς τους ανθρώπους είναι ότι, γονείς και ιερείς 
µας εµποτίζουν από την παιδική µας ηλικία, τον φόβο του θεού τι-

µωρού. Όταν µεγαλώσουµε ο φόβος αυτός, καπελώνει την βιολογική µας 
ευφυΐα, όποια και να είναι και λειτουργούµε στις αποφάσεις µας κάτω από 
τον φόβο της τιµωρίας. Αυτό δεν µας επιτρέπει να διακρίνουµε τους 

δόλιους σκοπούς της πνευµατικής τους κυριαρχίας. Γιατί τόση αφέλεια.
Ο ορθόδοξος πρόεδρος της Ρωσίας κύριος Πούτιν, δίνει στον πολύ Μουσουλ-
µάνο Τούρκο Πρόεδρο Ερτογάν. Πυρηνική τεχνογνωσία. Ο Χριστιανισµός, ο 

Μουσουλµανισµός, ο Βουδισµός, ή όποιο θρησκευτικό δόγµα, δεν δίνουν λύση σε 
κανένα πρόβληµα των ανθρώπων. Είναι απλά καπελώµατα. Λύση ή τουλάχιστον άµ-
βλυνση της µισαλλοδοξίας µας µπορεί να δώσει η αγαθή χρήση της βιολογικής µας 
Ευφυΐας.

Ένας πιτσιρικάς στο καφενείο µε ρώτησε. Μπάρµπα Μήτσο σε 
βλέπω παρά την ηλικία σου, είσαι εντούρο. Πως τα καταφέρνεις; 

Άκου νεαρέ µου.  Με νηστεία αλλά και χωρίς προσευχή. ∆ιότι νηστεία 
και προσευχή σε αποβλακώνουν. Ενώ όταν πεινάς στύβεις το µυαλό 
σου να βρεις την τροφή σου, για να µην πέσεις κάτω.

Επειδή τελείωσα το οκτατάξιο Γυµνάσιο, ένας πι-
τσιρικάς για να µου την βγει, µε ρώτησε. Βρε µπάρ-

µπα, ο πληθυντικός του ΝΕΚΤΑΡ πως είναι; Τα νεκταρί-
νια του απάντησα και τον τάπωσα. Έ!  Όχι και το αλεπου-
δάκι εκατόν ένα ετών.

Παρ’ όλο που είµαι ένθερµος υποστηριχτής των 
θείων, όµως η πράξη της ζωής µας λέγει, ότι 

υπάρχει και θεία δίκη που θέλει να σκοτώσει την δικη-
γόρο που υπερασπιζόταν τους ανάρχες. Βέβαια η θεία 
µπορεί να µην είναι ακριβώς θεία, αλλά ένας διπλός 

πράκτορας, που κατ’ εντολή, έκανε την βρώµικη δουλειά. Έτσι γίνεται συνήθως. 
Αχ λεµόνα, αχ λεµόνα, πως θα βγάλω τον χειµώνα. Ευτυχώς είναι και ο Πρω-
θυπουργός µας που µας δίνει πετρέλαιο να ζεσταθούµε, και ένα µπουκάλι ρε-

τσινόλαδο(καθαρτικό ), όταν πληρώνουµε τον ΕΝΦΙΑ. Ας είναι καλά το παιδί. Να σε 
κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι. 

Ο κοντός και ο ψηλός µε ραντεβού παίζουν σχεδόν κάθε µέρα τάβλι. Όταν 
ο ψηλός κερδίζει, χαιρετά τους παρισταµένους, σαν να είναι υποψήφιος 

δήµαρχος. Όταν χάνει, την κάνει σιωπηρά µε ελαφρά πηδηµατάκια. Εγώ για να 
τον παρηγορήσω του λέγω. Οφείλεις να το παραδεχτείς. Είναι γάτα ο κοντός µε 
την γραβάτα.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Για όλα τα προβλήµατα 
υπάρχει εφικτή λύση, αρκεί 

να υπάρχει έντιµη και κατά το δυ-
νατόν δίκαιη πρόθεση. Αρκεί να 
µην υπάρχει υστεροβουλία και 
δόλος. Το λάθος διορθώνεται, ο 
δόλος τιµωρείται.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ∆ήµος 
Αχαρνών,  ξεκίνησαν µε  το άναµµα του ∆ένδρου στην Κεντρι-
κή Πλατεία, από την Πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου  

την Παρασκευή  8 ∆εκεµβρίου 2017.  Οι εκδηλώσεις   θα συνεχιστούν 
έως την Παραµονή της Πρωτοχρονιάς. Η  προσπάθεια των ανθρώπων 
της ∆ΗΚΕΑ, έχουν σαν σκοπό να µεταφέρουν αυτό το αισιόδοξο µήνυ-
µα στις γειτονιές του ∆ήµου Αχαρνών και να φέρουν το χαµόγελο σε 
µικρούς και µεγάλους. 

Χριστουγεννιάτικη Εβδοµάδα ανταλλαγής βιβλίων στο ∆ήµο Αχαρ-
νών. Ξεκίνησε  την Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου 2017  η Εβδοµάδα 
Ανταλλαγής Βιβλίων και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 20 ∆εκεµβρί-

ου 2017 στην ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς» στο Μενίδι. (Λιο-
σίων 18, έναντι Ι. Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου). Ώρες λειτουργίας:  Καθηµε-
ρινά 9.00-14.00 και το Σάββατο 16.00-20.00 (εκτός Κυριακής)

Το 1ο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του ∆ήµου Αχαρνών είναι γε-
γονός! Η αυλαία για το 1ο χριστουγεννιάτικο bazaar µ΄ένα 
πρόγραµµα που περιλαµβάνει θεατρικές παραστάσεις, µουσι-

κή, ζογκλέρ και ξωτικά., άνοιξε την Παρασκευή 15  ∆εκεµβρίου.  ∆είτε 
το πρόγραµµα για το 1ο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του ∆ήµου Αχαρ-
νών από την ∆Η.Κ.Ε.Α.  στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Στις 23 ∆εκεµβρίου 12:00- 14:00 η Πλατεία του Ιερού Ναού Αγ. 
Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κόκκινο Μύλο στολίζεται, µεταµορ-
φώνεται από την ∆Η.Κ.Ε.Α. και περιµένει τους µικρούς µας φίλους 

σ΄ ένα υπέροχο Χριστουγεννιάτικο σκηνικό, µε πολλά διαδραστικά παιχνί-
δια και φουσκωτό κάστρο. Μαζί µε σκανταλιάρικα ξωτικά και τον Ρούντολφ 
θα περάσουµε υπέροχες Χριστουγεννιάτικες στιγµές.

Με µεγάλη  χαρά συµµετείχε την Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου, στην εκ-
δήλωση του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρ-
νών «ΑΡΩΓΗ»Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών. Το χορευτικό του 

συλλόγου, παρουσίασε χορούς από το όµορφο νησί µας και καταχειρο-
κροτήθηκε. Στο τέλος της βραδιάς δεν έλλειψαν οι απαραίτητες αναµνη-
στικές φωτογραφίες και όλοι µαζί ανταλλάξαµε ευχές για καλές γιορτές.

Επιβεβαιώνεται κι από επίσηµα στοιχεία ότι το Μενίδι είναι κέντρο δια-
κίνησης ναρκωτικών. Ποσότητα 7,77 κιλών ηρωΐνης ανακάλυψε σε 
παράπλευρο της οδού Μπόσδα η Αστυνοµία και προχώρησε σε τρεις 

συλλήψεις. Η ποσότητα θεωρείται πολύ µεγάλη και η αξία της αγγίζει τα δέκα 
εκατ. ευρώ. Αποκαλυπτικό το σχετικό ∆ελτίο Τύπου της ΕΛΛΑΣ.

Νέα συµµορία «ληστών των χρηµατοκιβωτίων» έχει αρχίσει να 
δραστηριοποιείται έντονα στη δυτική Αττική προκαλώντας συ-
ναγερµό στην Αστυνοµία, καθώς τα µέλη της εµφανίζονται ένο-

πλα και επικίνδυνα. Ενδεικτικό είναι ότι µόνο τις τελευταίες 10 ηµέρες 
έχουν πραγµατοποιήσει τρία χτυπήµατα µε στόχο ένα νοσοκοµείο και 
δύο εταιρίες. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η τελευταία εντυπωσιακή τους 
επίθεση…

Η εικόνα που επικρατεί στον υπαίθριο χώρο στάθµευσης, στο εκ-
κλησάκι της Αγίας Παρασκευής, πλησίον της κεντρικής πλατείας των 
Αχαρνών, απασχόλησε το πρόσφατο δηµοτικό συµβούλιο. Σύµ-

φωνα µε όσα αναφέρθηκαν, τον χώρο που αποτελεί έναν από τους λίγους 
χώρους στάθµευσης στο κέντρο της πόλης, τον εκµεταλλεύονται Ροµά οι 
οποίοι λειτουργούν σαν παρκαδόροι µε το «αζηµίωτο» φυσικά. Κάτοικοι 
και χρήστες του πάρκινγκ ζητούν από τον δήµο να παρθούν δραστικά µέτρα 
για το θέµα, κυρίως για την ασφάλεια των δηµοτών αλλά και για την «ει-
κόνα» της περιοχής.

Ξεκίνησε  από τον ΟΑΕ∆ την Πέµπτη 14/12/2017 από τις 10 το 
πρωί µέχρι και την Τετάρτη στις 12 το µεσηµέρι η υποβολή ηλε-
κτρονικών αιτήσεων του Β’ Κύκλου προγράµµατος Κοινωφε-

λούς χαρακτήρα σε 34 ∆ήµους για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης. 
Το Πρόγραµµα αφορά εγγεγραµµένους στο µητρώο του Οργανισµού 
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και 

άνω και είναι 8µηνης διάρκειας. ∆ικαίωµα υποβολής ηλεκτρο-
νικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πί-
νακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης 

µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγε-
γραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.

Στην αναβάθµιση 7 παιδικών χαρών προχωρά άµεσα ο δήµος 
Αχαρνών µετά την υπογραφή προγραµµατικής Σύµβασης που 
υπέγραψε ο δήµαρχος Γιάννης Κασσαβός και η Περιφερειάρχης Ατ-

τικής, Ρένα ∆ούρου µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Έρ-
γα αναβάθµισης παιδικών χαρών ∆ήµου Αχαρνών», προϋπολογισµού 
632.000 ευρώ µε ΦΠΑ και χρηµατοδότηση της Περιφέρειας.

Συγκινητική ήταν γι’ άλλη µια χρονιά η ανταπόκριση του 
κόσµου στο καθιερωµένο ετήσιο φιλανθρωπικό bazaar του 
Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ», στις 2 και 3 ∆ε-

κεµβρίου. Πλήθος συµπολίτες µας έσπευσαν να προµηθευτούν τα χρι-
στουγεννιάτικα δώρα τους από το bazaar, στηρίζοντας έµπρακτα την 
προσπάθεια των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ.Ένα Bazaar µε Χριστουγεννιάτι-
κα δώρα, στολίδια και υπέροχες δηµιουργίες των παιδιών του κέντρου.

Το Τµήµα Απασχόλησης & Επιχειρηµατικότητας του ∆ήµου Αχαρ-
νών σας ενηµερώνει ότι στις 8 Ιανουαρίου 2018 ξεκινά η ηλεκτρο-
νική υποβολή αιτήσεων στο www.ependyseis.gr για ένταξη µι-

κροµεσαίων επιχειρήσεων στη ∆ράση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) 
«Επιχειρούµε Έξω». Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας 
των ελληνικών µεταποιητικών επιχειρήσεων µέσω της συµµετοχής τους 
σε διεθνείς εκθέσεις και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνι-
κούς πόρους.

Την υλοποίηση του έργου µε αντικείµενο την «Κατασκευή – 
συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Αχαρνών» αποφάσισαν 
η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος 

Αχαρνών, Γιάννης Κασσαβός µε την υπογραφή της σχετικής Προ-
γραµµατικής Σύµβασης. Πρόκειται για έργο προϋπολογισµού 
3.000.000 ευρώ µε ΦΠΑ που χρηµατοδοτείται από πόρους της Περι-
φέρειας.  Το συνολικό µήκος των δρόµων που θα υλοποιούν παρεµ-
βάσεις είναι 6.695 µέτρα, εκ των οποίων στα 4.975 µέτρα θα γίνει πλή-
ρης κατασκευή, ενώ στα 1.720 µέτρα θα γίνει συντήρηση µε φρεζάρι-
σµα – ασφαλτόστρωση οδών.

Τιµητικές διακρίσεις από το Αρχελάου Θέατρο - Εν τη πολει - Εθε-
λοντές Αχαρνών Θρακοµακεδονων - photoimage !!! την  Κυρια-
κή 14 Ιανουαρίου 2018 ώρα 11.15 !! 1. Ετήσιο Βραβείο Καίτη Πα-

παπανίκα. 2. Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών Πετρουπόλεως Αθηναγόρας 
. 3.Σύλλογος Γυναικών Θρακοµακεδόνων. 4. Ροταριανός Όµιλος Πάρνη-
θας. 5.Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς. 6.Ιστορική Λαο-
γραφική Εταιρεία Αχαρνών ο πρόεδρος Γιώργος Φυτάς. 7.Σωµατείο 
εµπόρων και παραγωγών λαϊκών αγορών ∆.Αττ. ο Άγιος Γεράσιµος. 8.Πα-
νελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης ατυχηµάτων Ανηλίκων .9.Άννα Βερού-
λη . 10. Νίκος Μιχαλόπουλος. 11. Ολυµπιακό µουσείο Κυριακή Ουδατζή  
12. Αντώνης Γλύκας . 13.Νίκος Ντέλλας. 14 Αντώνης Αντωνιάδης. 15 Ολυ-
µπιάδα Θρακοµακεδόνων. 16. Οικογένεια Παύλου Γεωργίου

Η Ελληνική Αστυνοµία ενηµερώνει τους πολίτες για την αλλα-
γή στις ώρες κοινής ησυχίας.  Με ανάρτησή της στον λογαρια-
σµό της στο Twitter, η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι της σχετικής διάταξης, 

ως ώρες κοινής ησυχίας ορίζονται: – Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 
έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00. Κατά τη χειµερινή περίοδο από 
15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30. 

Τιµητική εκδήλωση για τους εισαχθέντες στα Ανώτερα και Ανώτα-
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. Η εκδήλωση θα πραγµατο-
ποιηθεί την Τετάρτη 20 ∆εκεµβρίου 2017 στις 19:00 στο ∆ηµαρ-

χείο Αχαρνών (αίθουσα εκδηλώσεων)
Στις 19 και 21 ∆εκεµβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις για 
τον… πρώτο µήνα του 2018.  Πιο συγκεκριµένα και κατόπιν 
απόφασης που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ορίζονται ως ηµεροµη-

νίες καταβολής των συντάξεων µηνός Ιανουαρίου 2018 του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης την 19η ∆εκεµβρίου 2017 για τους συ-
νταξιούχους που προέρχονται από τους Φορείς ΟΑΕΕ και ΟΓΑ και την 
21η ∆εκεµβρίου 2017 για τους συνταξιούχους που προέρχονται από 
τους λοιπούς Φορείς και το ∆ηµόσιο.
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Είναι  δύσκολο  να πραγµατοποιηθεί  µια  
συµπύκνωση  ώστε  να  αποδοθεί  σω-
στά  µια  ∆ιπλωµατική  Εργασία  ( 250 σε-

λίδων ) σε  µια  Λαϊκή  ∆ηµοσίευση  ενός άρ-
θρου.

Ο  Τίτλος -  θέµα  «  Οινική  -  Αµπελουργική  
Λαογραφία   ( Λεύκωµα ) στην  Αττική »     που  
µου  Είχε   ανατεθεί   ως  εκπόνηση   Μεταπτυχι-
ακής  ∆ιπλωµατικής  Εργασίας .  Αποτελεί  βαρύ  
φορτίο  για  το  συγγραφέα ,  µιας  και  δεν  ήταν  
εύκολο  να  ανταποκριθεί  κανείς  στις  ευθύνες  
που  του  δηµιουργεί.                                                                                                  

Ως  Λαογραφία ορίζεται εκείνη η επιστήµη 
που ασχολείται µε όλες τις εκφάνσεις του λαϊ-
κού πολιτισµού. Εξετάζει, καταγράφει και ταξι-
νοµεί όλα όσα ένας λαός κατά παράδοση λέγει, 
ενεργεί και πράττει σε συλλογικό επίπεδο.

Η  Λαογραφία  του  οίνου  και  της  Αµπέλου  
αποτελείται  από  µια  αλυσίδα  γεγονότων , στε-
νά  συνδεµένων  µεταξύ τους  , τα  ποια  επηρε-
άζουν  το  ένα το  άλλο , µε  χρονολογική  κα-
τεύθυνση  από  το  παρελθόν  στο  µέλλον.

Οι  σηµερινές   τεχνικές  στην  αµπελουργία  
και  την οινοποίηση  είναι  σχεδόν  στο  σύνολο  
τους   αποτέλεσµα  της  εξέλιξης  των παλαιών  
τεχνικών.

Η µελέτη της Λαογραφίας µας είναι περισσό-
τερο σήµερα αναγκαία και απαραίτητη για λό-
γους ιστορικής γνώσης, αλλά και πρακτικής 
σκοπιµότητας, για την ρύθµιση της εξελικτικής 
πορείας του πολιτισµού µας, γιατί µόνον όταν 
λαµβάνονται υπ’ όψιν οι πολιτιστικές ρίζες του 
παρελθόντος διασφαλίζεται η ιστορική συνέ-
χεια.

Είναι  λυπηρό  το  γεγονός  ότι  η  ελληνική  
αµπελουργία  και  οινολογία  στην  Αττική  (∆ι-
οικητική  Επικράτεια  του  Νοµού  Αττικής ) πα-
ρά  την  µακραίωνη  ιστορία  της  κατέχει   ελάχι-
στη  θέση  στην επιστηµονική  βιβλιογραφία , 
την  εκδοτική  και Λαογραφική – Μουσιολογι-
κη  µας  δραστηριότητα.

Συνοπτική  Παρουσίαση  σε  Τίτλους:
Το αντικείµενο της λαογραφίας.
Πέρασµα από την ιστορία της αµπέλου και 

του οίνου στην  Ελλάδα, στην οινική και αµπε-
λουργική λαογραφία.

Η απεικόνιση του καθηµερινού βίου στα ψη-
φιδωτά δάπεδα του  ελλαδικού χώρου.

Λαογραφία και χριστιανική ορθόδοξη θρη-
σκεία.

Λαογραφία οίνου και ιατρική.
Οίνος  και  Άµπελος  ( Στο Ρεµπέτικο και Λαϊ-

κό  Τραγούδι ).
Ποίηση   Κρασί  και  Αµπέλι.
Oινοπότες και  Πορεία  του  Ποτηριού Στο τρα-

πέζι.
Γνωµικά ,Παροιµίες  και Αινιγµατώδης  Φρά-

σεις.
Χαριτολογήµατα  και  Ευτράπελα  Οινοποτών 

σε Αττική.
Αµπέλι και κρασί στα Μεσόγεια και την Αθή-

να, Λαογραφική  και ιστορική µατιά.
Λαογραφικές Οινικές  ιστορίες Αθήνας.
Έγγραφα  Οινοποιιών -  Ιδιωτικών  και  Κρατι-

κών  Φορέων.
Λαογραφική  Οινική Μάτια  στο Μουσείο Λα-

ϊκής Τέχνης.
Πύργος  Βασιλίσσης  και  Γεωργική Σχολή 

Πύργου Βασιλίσσης.
Βασιλική   Έπαυλη – Οινοποιείο  Τατοιου. 
Eνδεικτικές  Φωτογραφίες  - Οινικά  Λαογρα-

φικά -   Ιδιωτικά  Μουσεία  στην  Αττική.
Ιδιωτικές  Συλλογές  Οινικής  και  Αµπελουρ-

γικής Λαογραφίας.
Μουσειακά  εργαλεία  επαγγέλµατος  Βαρε-

λά.
Γραµµατόσηµα  µε  θέµα Το κρασί και το 

Αµπέλι.
Οινικό  και  Αµπελουργικό  Λεύκωµα  Αττικής.
Συµπεράσµατα   -  Υποδείξεις  για  περαιτέρω   

έρευνα….κ.α.
Η   ερευνητική  εργασία  παρουσιάζει   την  ει-

κόνα  για  την  τότε  εποχή. Το  θέµα δεν  εξα-
ντλείται  αλλά, εκείνο  που  υπερισχύει  είναι  η  
προσπάθεια  να  γνωρίσουµε  εκείνη  την  επο-
χή  που  είναι  γεµάτη  Μνήµες.

Λαογραφικά  Μουσεία , Συνεντεύξεις  µε  
τους  Πρωταγωνιστές µια άλλης Εποχής,  Επι-
στηµονικά  κέντρα  και  όλοι   φορείς  όπως  ανα-
φέρεται Συντελέσαν  και  εκδώσανε  το  εισιτή-
ριο  για  το  Λαογραφικό Ταξίδι  που  πραγµατο-
ποιήθηκε µε  απόλυτη  επιτυχία.

Οι  φωτογραφίες  που   παρουσιάζονται  στο  
Λεύκωµα  αποτελούν  Σηµαντικές  Ψηφίδες   για  
την  οινική  και  αµπελουργική  προσέγγιση  
στην  Αττική  του  περασµένου  αιώνα.  Μέσα  
από  τα  φωτογραφικά  κατάλοιπα  που  µας  
κληροδοτήθηκαν  συγκεντρώθηκε  ένα  πολύ-
τιµο  τεκµήριο  που  µιλά  µε  χίλιες  και  πλέων  
λέξεις  για το  τότε.

Εύχοµαι από καρδιάς για τα Χριστούγεννα και
την καινούρια  Χρονιά, υγεία δύναµη σε εσάς
και στις οικογένειες σας.
Εύχοµαι το 2018 να µας χαρίσει αισιοδοξία,
πίστη και επιτέλους την ελπίδα.
Μία ελπίδα που τη χρειαζόµαστε όλοι µας. 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

                                               Σπύρος Ι. Βρεττός
                                                 ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης
                                                  «ΑχαρΝέων Ελπίδα»

OINIKH ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Από την ∆ιπλωµατική Εργασία
του Msc. OΙΝΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΑ)

Ενδεικτικά παραθέτουµε  τρεις  Φωτογραφίες:

«Από το πρωί  ως το βράδυ
στα χωράφια, στα αµπέλια.                                                             
Εκεί εµείς από παΐδι
βοηθούσαµε, σκάλισµα
στα αµπέλια χορτάρια.                                             
Τα µενιδιάτικα κτήµατα
φτάνανε µέχρι
την πλατεία βάθης.
από Βαρυµπόµπη
µέχρι το Γαλάτσι.
Ήταν όµως παιδεµένη                                          
 εποχή και για να βγάλεις
τον επιούσιο σου έβγαινε
η ψυχή….»

Απόσπασµα απο την βιογραφία 
του Μιχάλη Μενιδιάτη

Πετραδάκι... Πετραδάκι
έως την κορυφή ! 
εκδόσεις Μένανδρος.

Συνολικά  η  ∆ιπλωµατική  
Εργασία  θα  δοθεί  στην  
ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΑΧΑΡΝΩΝ  ( 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ). Το 

θεµατοφύλακα  της Ιστορίας 
και της Λαογραφίας των 

Αχαρνών. Ώστε  να  διασωθεί  
και να  είναι  στην ευχέρεια 

επιστηµόνων, συγγραφέων, 
φοιτητών για την παραγωγή 

ερευνών, αλλά και 
προπτυχιακών, 

µεταπτυχιακών και 
διδακτορικών εργασιών.

Αρχείο: Ασπασίας Αγγέλου - 1955 (πλύσιµο κοφινιωνσε Λούτσα)

Μιχάλης  Μενιδιάτης ( Καλογράνης )  1954

Τρύγος στα Κιούρκα το 1949 - Συλλογή Σωτηρίου Κόλλια
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Να γιατί η Ελλάδα είναι  πάµπλουτη και δυστυχώς, 
οι µόνοι που δεν το ξέρουν είµαστε εµείς οι   Έλληνες…

Κατ’ ἀρχάς νά διευκρινήσουμε ὅ,τι ὁ Ἐρντογάν, τό 
ἀξίωμα τοῦ Σουλτάνου τό ἔχει στό τσεπάκι. Ὁ στό-
χος του εἶναι να γίνει Χαλίφης, δηλαδή ἡγεμόνας 
ὅλων τῶν μουσουλμάνων. Αὐτός ὁ τίτλος εἶναι κά-
τι σάν τόν Πάπα τῆς Ρώμης, ὁ ὁποῖος νομίζει ὅ,τι 
εἶναι ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ, τρομάρα τους. 
Ἐπίσης εἶναι γνωστό ὅ,τι πρίν ἀπό συναντήσεις 
ἡγετῶν κρατῶν, οἱ διπλωμάτες ἔχουν συμφωνή-
σει ὅλες τίς λεπτομέρειες τοῦ τί θά εἰπωθεῖ, τούς 
προορισμούς καί ὅλες τίς κινήσεις. Ἀπό ὅ,τι φά-
νηκε, ὁ προγραμματισμός ἦταν «στό πόδι». Για-
τί ἦλθε ὁ Ἐρντογάν; Μᾶς τόν ἐπέβαλαν ξένα κέ-
ντρα, γιά λόγους τούς ὁποίους ἐμεῖς δέν γνωρί-
ζουμε; Ἤ μήπως ἁπλώς τό ἀπαίτησε ὁ ἴδιος καί 
ἐμεῖς σάν προθυμα γιουσουφάκια ὑπακούσαμε. 
Ὅ,τι καί νά ἰσχύει ἀπό τά δύο, ἡ ἐπίσκεψη μόνον 
ζημιά ἀποφέρει. Ξέρουμε ὅ,τι ὁ γείτονας εἶναι 
κράτος-συμμορία, θρασύτατος, ἄρπαγας, κυνι-
κός εἰσβολέας, μέ μόνη του ἔννοια νά προσαρτᾶ 
ξένα ἐδάφη. Ὅταν λοιπόν ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο 
τόν φέρνεις σπίτι σου καί διεκδικεῖ πρῶτα μέρος 
ἀπό τόν κῆπο σου, μετά ἀπό τά ἔπιπλά σου, μετά τήν γυναῖκα σου καί 
στό τέλος ἐσένα τόν ἴδιο, ἡ ἰδανικότερη γιά ἐσένα κατάληξη εἶναι νά μήν 
πάρει τίποτα. Αὐτό εἶναι τό τέλειο ἀποτέλεσμα. Ὅμως κάτι θά καταφέρει. 
Ὅπως πράγματι διαπιστώσαμε, τά μόνα θέματα πού συζητήθηκαν, ἦταν 
ἀπαιτήσεις τῶν Τούρκων εἰς βάρος μας. Εἶναι δεδομένο ὅ,τι ἡ ἰσλαμική 
Τουρκία δέν καταλαβαίνει τήν διπλωματική ἁβρότητα καί ἀντιλαμβάνεται 

τίς ἑλληνικές καί κυπριακές ὑποχωρήσεις ὡς 
ἀδυναμία. Οἱ δικές μας θέσεις ἐκτός ἀπό μερικές 
ἐπιδερμικές ἀναφορές ἐξαφανίστηκαν. Ἡ Γενο-
κτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας, ἡ εἰσβολή καί κατοχή στήν Κύπρο, τό 
ἔγκλημα πολέμου πού λέγεται ἔποικοι, οἱ συνε-
χεῖς παραβιάσεις στό Αἰγαῖο, οἱ πολύπλευρες καί 
ὠμές παρεμβάσεις στήν Θράκη κ.ἄ. Ἔχει τό 
θράσσος νά μιλάει γιά δικαιώματα, ὅταν οἱ μου-
σουλμάνοι τό 1920 ἦταν 86.000 καί τώρα 
120.000 περίπου, ἐνῶ στήν Κωνσταντινούπολη 
οἱ Ἔλληνες, ἀπό 125.000, ἔμειναν  1500, μετά 
ἀπό ἄγριους διωγμούς. Ἡ δέ Ἁγία Σοφία ἀντί να 
λειτουργεῖ ὡς Ορθόδοξος ναός, βεβηλώνεται 
ἀπό τούς ἰσλαμιστές.
Ἀπό διεθνῶς ἀπομωνομένος, μᾶς ἦλθε μέ τήν 
ἀστροναύτισσα καί τοῦ δώσαμε βῆμα νά προβλη-
θεῖ στήν Εὐρώπη. Ἐκτός αὐτοῦ, λέγε-λέγε κάτι μέ-
νει στό τέλος. Ὅσο δηλαδή καί ἄν εἶναι ἐμφανῶς 
παράλογος, κρατᾶ ζωντανές τίς διεκδικήσεις του 
εἰς βάρος μας. Ὁ ἐξευτελισμός τῆς χώρας μας φά-

νηκε καί μέ τούς 200 σωματοφύλακες τοῦ Τούρκου προέδρου πού ἔκα-
ναν ἀπόβαση στήν Ἐλλάδα. Ἄν δέν μπορεῖς ὡς κράτος νά διασφαλίσεις 
τά αὐτονόητα, δέν ἐκχωρεῖς τό δικαίωμα αὐτό σε ἄλλους, ἰδιαίτερα στούς 
μπράβους τοῦ Ἐρντογάν, ὁρισμένοι ἀπό τούς ὁποίους καταζητοῦνται στίς 
ΗΠΑ γιά ἀγριότητες ἐναντίον διαδηλωτῶν.
Ἐπιτέλους πότε θά δοῦμε Ἐλεύθερη Πατρίδα;

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Είµαστε µια χώρα που ελέγχει µια χερσαία  
και θαλάσσια έκταση όσοι είναι η Γερµανία 
και η Αυστρία µαζί (450 χιλ. τ.µ.), αφού εκτει-
νόµαστε από την Ανδριατική έως της ακτές 
Λιβάνου(περιλαµβανοµένης της Κύπρου 
µας) και από το  τριεθνές στον Έβρο έως  
ανοιχτά  της Λιβύης.
Θέλεις δύο ώρες ταξίδι µε το αεροπλάνο για να 
πας από το πιο ∆υτικό (Κέρκυρα) στο πιο Ανα-
τολικό άκρο του Ελλαδικού χώρου (Λάρνακα). 
Σαν να πετάς από τις Βρυξέλλες στη Μασαλία. 
∆εύτερον στον κόσµο ζουν συνολικά 17 εκα-
τοµµύρια  Ελλαδίτες, Κύπριοι, Βορειοηπειρώ-
τες, Κωνσταντινοπολίτες, Ίµβριοι, Τενέδιοι κλπ. 
Τρίτον είµαστε δεύτεροι στον κόσµο σε κατα-
θέσεις στην Ελβετία.
Τέταρτον, δεχόµαστε 18 εκατοµµύρια τουρί-
στες το χρόνο και διαθέτουµε µια σηµαντική 
τουριστική βιοµηχανία.
Πέµπτον έχουµε τρία  µεγάλα Ναυπηγία που 
κατασκευάζουν κάθε είδους πλοία.
Έκτον έχουµε βιοµηχανίες αµαξωµάτων που  
κατασκευάζουν βαρέα φορτηγά, λεωφορεία,  
βαγόνια τρένων,  τρόλεϊ, επικαθήµενα, µπετο-
νιέρες, Βυτία, κλπ.
Έβδοµο, διαθέτουµε   2.400  υπερδεξαµενό-
πλοια  και µεγάλα φορτηγά πλοία. Είµαστε έτσι 
πρώτοι στον κόσµο στην Εµπορικοί ναυτιλία, 
ενώ άλλα  1.500 τεράστια τάνγκερ και φορτη-
γά έχουν οι Κύπριοι πλοιοκτήτες – πέµπτη στον 
κόσµο. 

Είµαστε δεύτεροι παγκοσµίως στο πρόβιο γά-
λα, Τρίτη στις ελιές, τρίτοι παγκοσµίως στον 
κρόκο, στα ακτινίδια, στα ροδάκινα.
Είµαστε πρώτοι στο κόσµο σε νικέλιο, πρώτοι 
σε λευκόλιθο, πρώτοι στον κόσµο σε υδροµα-
γνησίτη, πρώτοι στον κόσµο σε Περλίτη 
(1.600.000), δεύτεροι παγκοσµίως σε Μπετο-
νίτη (1.500.000 τόνοι), πρώτοι στην Ε.Ε. σε Βω-
ξίτη (2.174.000 τόνοι), πρώτοι και σε χρωµίτη, 
πρώτοι και σε ψευδάργυρο, πρώτοι και σε 
Αλουµίνα. 
Έχουµε την δεύτεροι καλύτερη Αεροπορία στο 
ΝΑΤΟ, µετά τις ΗΠΑ, ενώ οι Τούρκοι είναι προ 
τελευταίοι, ενώ έχουµε και το καλύτερο πολε-
µικο Ναυτικό στο ΝΑΤΟ,  µε την Τουρκία να εί-
ναι ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ!
Έχουµε νοτίως της  Κρήτης, 175  δισεκατοµµύ-
ρια βαρέλια πετρέλαιο, το τρίτο µεγαλύτερο 
κοίτασµα παγκοσµίως. Εν τω µεταξύ ο Χρυσός 
που υπάρχει στη Θράκη µας, αξίζει 38 δις ευ-
ρώ.  Έχουµε εκεί, στη Μακεδονία και στη Θρά-
κη τα τρία µεγαλύτερα κοιτάσµατα χρυσού της 
Ευρώπης.
Η αξία του πετρελαίου και του  αερίου µας  εί-
ναι – κρατηθείτε – 10 τρισεκατοµµύρια (10 ΤΡΙ-
ΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ!), όπως αναφέρει 
το  Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.                                                                                               

Πηγή : Τρο-µα-κτι-κό

Υ.Γ. Φίλε αναγνώστη θα πρότεινα το παρόν άρ-
θρο µου  να το αρχειοθετήσεις. 

Παράγοντες που αυξάνουν την επικινδυνότητα κατά την 
οδική µετακίνηση  και οδηγούν στην κακή ποιότητα ζωής. (Μέρος 3ο)
Όπως ανέφερα και στο 2ο µέρος του άρθρου, η 
ποιότητα της ατµόσφαιρας µπορεί να συµβάλλει 
στον τρόπο οδήγησης. Κατά την οδήγηση ο οδηγός 
οφείλει να είναι συγκεντρωµένος, για να µπορεί να 
παρατηρεί, να χρησιµοποιεί σωστά τα αντανακλαστι-
κά του, να ανακαλεί και να εφαρµόζει τον κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας, ώστε τελικά να οδηγεί σωστά.
Η όσφρηση είναι µια αίσθηση, που σε πολύ µεγάλο 
βαθµό επηρεάζει το συναίσθηµα , την διάθεση, αλ-
λά και την συµπεριφορά µας. Άς σκεφτούµε σε αυτό 
το σηµείο την µυρωδιά από το φρεσκοψηµένο ψω-
µί, το φρεσκοκοµµένο γρασίδι, την µυρωδιά των 
λουλουδιών, το αναµµένο τζάκι, το σαπισµένο κρέ-
ας, τα καυσαέρια, τα καµµένα λάστιχα κ.α.
Οι διάφορες µυρωδιές µπορούν να έχουν µεγάλο 
αντίκτυπο σε διάφορες δραστηριότητες της ζωής µας, 
γιατί µπορούν και επηρεάζουν τον τρόπο που σκε-
φτόµαστε, τον βαθµό της αποδοτικότητάς µας, αλλά 
και το πως αντιλαµβανόµαστε ό,τι συµβαίνει γύρω 
µας, τόσο τις ευχάριστες, όσο και τις δυσάρεστες κα-
ταστάσεις.  Αν επικεντρωθούµε σε διάφορες µυρω-
διές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον 
ενός αυτοκινήτου, αποδεικνύεται ότι, µπορούν να 
ενισχύσουν την συγκέντρωση µας, ή να µας βοηθή-
σουν να διατηρήσουµε την ψυχραιµία µας, µπορούν 
όµως και να προκαλέσουν την τάση για ταχύτερη 
οδήγηση, ή εκνευρισµό. 
Κάποια παραδείγµατα µυρωδιών που πρέπει να 
αποφεύγονται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου κατά 
την οδήγηση, είναι: αρώµατα που προκαλούν µεγά-
λη χαλάρωση, όπως του χαµοµηλιού και της λεβά-

ντας, ζύµες και ψωµί, γιατί ανοίγουν την όρεξη και 
προκαλούν εκνευρισµό και αύξηση της ταχύτητας, 
έντονα αρώµατα των συνεπιβατών µπορεί να απο-
συντονίσουν τους οδηγούς, τα δερµάτινα καθίσµα-
τα, που µπορεί να προκαλέσουν νοσταλγία, ειδικά 
στους πιο ηλικιωµένους οδηγούς  κι έτσι αυτοί να υι-
οθετήσουν πιο επικίνδυνες οδηγικές συµπεριφορές. 
Κάποιες µυρωδιές (όχι χηµικές) που φαίνεται να υπο-
βοηθούν την ασφαλή οδήγηση είναι: η µέντα και η 
κανέλα, που ενισχύουν την συγκέντρωση, ενώ πα-
ράλληλα µειώνουν τον εκνευρισµό των οδηγών, το 
άρωµα λεµονιού και του καφέ, που βελτιώνουν τη 
διανοητική κατάσταση και την συγκέντρωση, η µυ-
ρωδιά του καινούργιου αυτοκινήτου, που επιτυγχά-
νεται από τον τακτικό καθαρισµό των αυτοκινήτων 
και φαίνεται να κάνει τους οδηγούς πιο προσεκτικούς 
και συγκεντρωµένους.
Καθώς πτητικές ουσίες από τα διάφορα τµήµατα του 
εσωτερικού του αυτοκινήτου και η εξωτερική ατµό-
σφαιρα, λόγω των καυσαερίων, επηρεάζουν αρνη-
τικά τον οδηγό, µειώνοντας την συγκέντρωση, την 
αποδοτικότητα, προκαλώντας είτε υπνηλία, είτε ευε-
ρεθιστότητα, είναι σηµαντικό να γίνεται τακτική συ-
ντήρηση του κλιµατιστικού καθώς και συχνός εσω-
τερικός καθαρισµός του αυτοκινήτου. Για ακόµα κα-
λύτερο αποτέλεσµα, όταν τοποθετείται ένας ιονιστής 
στο αυτοκίνητο, αυξάνονται τα  αρνητικά ιόντα, τα 
οποία προκαλούν ευεξία, ενισχύουν την συγκέντρω-
ση, την αποδοτικότητα, βελτιώνουν τη διάθεση του 
οδηγού και κατά συνέπεια την οδηγική του συµπε-
ριφορά.

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

µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.

Ο Σουλτάνος στό βιλαέτι του

Ἡ φύση ἐκδικεῖται   
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

\

Το νέο Τοπικό Τµήµα του Σώµατος Ελληνικού 
Οδηγισµού σας εύχεται  Χρόνια Πολλά                            

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - Η ΤΟΠΙΚΗ 
ΕΦΟΡΟΣ - ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ  ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ  ΚΑΒΒΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΒΕΛΛΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΗ  
ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΚΑΤΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ
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∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Κανονισµός Γενικών Αδειών της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων (ΕΕΤΤ). Ο Κανονισµός Γενικών Αδειών ρυθµίζει τη δια-
δικασία και τις προϋποθέσεις για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών, ενώ σύµφωνα µε την ΕΕΤΤ, µε τις τροποποιήσεις του δίνεται έµφαση στην προάσπιση των 
δικαιωµάτων των συνδροµητών και στον έλεγχο των χρεώσεών τους σε τηλεφωνία και ∆ιαδίκτυο.
Οι σηµαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νέος Κανονισµός, µεταξύ άλλων, αφορούν στα 
ακόλουθα θέµατα:
Συµβάσεις ορισµένου χρόνου: Ο πάροχος δεν θα έχει δικαίωµα, στη διάρκεια του ορισµένου 
χρόνου της σύµβασης, να αυξάνει το πάγιο ή να µειώνει τον χρόνο οµιλίας/όγκο δεδοµένων του 
προγράµµατος υπηρεσιών.
Αποστολή λογαριασµών: Σε όλες τις νέες συµβάσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των ανανεώ-
σεων των υφιστάµενων συµβάσεων, ο συνδροµητής θα ερωτάται να επιλέξει εξαρχής εάν επιθυ-
µεί να λαµβάνει τον λογαριασµό σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Σε περίπτωση που ο συνδρο-
µητής δεν  επιλέξει και εφόσον η σύνδεσή του περιλαµβάνει υπηρεσίες ∆ιαδικτύου, ο λογαρια-
σµός θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.
Η απαγόρευση της αύξησης του παγίου στις συµβάσεις ορισµένου χρόνου και η ρύθµιση για την 
αποστολή ηλεκτρονικών λογαριασµών τίθενται άµεσα σε ισχύ.
Αύξηση προθεσµίας για καταγγελία σύµβασης: Αυξάνεται το χρονικό περιθώριο που έχει στη δι-
άθεσή του ο συνδροµητής για την καταγγελία της σύµβασης αζηµίως, σε περίπτωση  µονοµερούς 
τροποποίησης των συµβατικών όρων ή των τιµολογίων από τον πάροχο. Η παραπάνω προθε-
σµία καθορίζεται, για ορισµένου ή αορίστου χρόνου σύµβαση, είτε στους τρεις µήνες, εάν ακολου-
θείται µηνιαίος κύκλος τιµολόγησης, είτε στους τέσσερις µήνες, για διµηνιαίο κύκλο τιµολόγησης, 
από την ηµεροµηνία εφαρµογής των τροποποιήσεων.  
Έλεγχος υπέρογκων χρεώσεων: Οι συνδροµητές θα µπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα δια-
κοπής της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο λογαριασµός υπερβαίνει συγκεκριµένο χρηµατικό πο-
σό, µε βάση τρεις κατηγορίες επιλογών.
∆ωρεάν γραµµή εξυπηρέτησης βλαβών: Οι συνδροµητές θα µπορούν να καλούν τη γραµµή εξυ-
πηρέτησης βλαβών, που διαθέτουν οι πάροχοι, χωρίς χρέωση από όλα τα δίκτυα σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας.
Αυτόµατη πίστωση λογαριασµού σε περίπτωση βλαβών: Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο ερ-
γάσιµες ηµέρες από την ηµέρα δήλωσής της, ο πάροχος θα πιστώνει αυτόµατα τον συνδροµητή, 
εντός τετραµήνου από την άρση της βλάβης και χωρίς να απαιτείται σχετική αίτηση, µε το τµήµα 
του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Οι υπόλοιπες ρυθµί-
σεις του Γενικού Κα-
νονισµού θα τεθούν 
σε ισχύ µετά την πά-
ροδο έξι µηνών, 
χρόνος που απαιτεί-
ται προκειµένου οι 
πάροχοι να προετοι-
µαστούν επαρκώς, 
ώστε να ανταποκρι-
θούν στις νέες υπο-
χρεώσεις τους.

Η τεχνολογία πίσω από κάθε ψηφιακό 
νόµισµα θέλει και µπορεί να µετα-
µορφώσει τον τρόπο που συναλλασ-

σόµαστε, ανταλλάζουµε δεδοµένα και στοι-
χεία, ώστε τα πάντα να γίνονται χωρίς µεσά-
ζοντες. Οι τράπεζες πρέπει να επιλέξουν αν 
θα πολεµήσουν την απειλή ή αν θα αξιοποι-
ήσουν την ευκαιρία.

Το ψηφιακό νόµισµα που τα τελευταία χρό-
νια έχει ανατρέψει τα δεδοµένα στις συναλλα-
γές, παρά τις προβλέψεις περί του αντιθέτου, 
όχι µόνο διατηρείται στην επικαιρότητα, αλλά 
ενισχύεται διαρκώς. Παράλληλα όµως µε το 
Bitcoin αναπτύσσεται µια ευρεία γκάµα εναλ-
λακτικών νοµισµάτων, λειτουργιών και εφαρ-
µογών που βασίζονται στην τεχνολογία και τη 
λογική του Blockchain. Η τεχνολογία αυτή απο-
τελεί τη βασική συνισταµένη της λειτουργίας 
όλων των ψηφιακών νοµισµάτων.

Ουσιαστικά, το blockchain πρόκειται για µία 
σειρά καταχωρίσεων που αφορούν συναλλα-
γές, σε ένα δηµόσιο κατάστιχο (ledger). Κάθε 
καινούρια οµάδα καταχωρήσεων -ένα «block»- 
συνδέεται µε τα προηγούµενα, δηµιουργώντας 
µία «αλυσίδα» καταχωρίσεων, δηλαδή ένα 
«blockchain».

Tο blockchain λειτουργεί ως ένα αποκε-
ντρωµένο λογιστικό καθολικό, το οποίο είναι 
κοινό για όλους τους συµµετέχοντες, µιας και 
όλοι οι εµπλεκόµενοι αποθηκεύουν ένα αντί-
γραφό του· κάτι που εξασφαλίζει την ασφάλεια 
και την διαφάνεια των συναλλαγών.

Η ειδοποιός διαφορά -αναφορικά µε την 
προστασία- προκύπτει από το γεγονός ότι δεν 
είναι πλέον απαραίτητη η ύπαρξη µιας ενδιάµε-
σης «έµπιστης» αρχής (πχ. µιας τράπεζας), ενώ 

η εµπιστοσύνη των συναλλασσοµένων µερών 
βασίζεται σε αλγοριθµική επιβεβαίωση.

Όπως το θέτει η έκθεση InnoVentures της 
Ισπανικής τράπεζας Santander, «οι τεχνολογί-
ες που βασίζονται στο blockchain, µπορούν να 
προσφέρουν µείωση στα κόστη τραπεζικών 
συναλλαγών κοντά στα 15-20 δισ. δολάρια 
ετησίως µέχρι το 2020», χρήµατα τα οποία θα 
συνεισφέρουν άµεσα στην κερδοφορία των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.

Ήδη, τράπεζες µε διεθνή δραστηριότητα 
(Deutsche Bank, Santander, BNP Paribas) και 
πολλοί οργανισµοί από το χώρο των χρηµατο-
πιστωτικών υπηρεσιών, όπως η Visa, η Citi και 
ο NASDAQ, επιδιώκουν να υπερισχύσουν του 
ανταγωνισµού, συνεργώντας µε πάροχους 
blockchain τεχνολογίας, ώστε να διασφαλί-
σουν τις υφιστάµενες υποδοµές και να επωφε-
ληθούν από τη µη-γραµµική καινοτοµία που 
εισάγει η συγκεκριµένη τεχνολογία.

6 Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου 2017

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
των συνδροµητών σε τηλεφωνία και ∆ιαδίκτυο 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Νιώρας Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος στήλης

email: nioras.kng@gmail.com

Κινητo: 6983 522407

Γιαννέλης  Πέτρος
Αρθρογράφος
ONELIFE Independent Marketing Associate

OneAcademy member

email: pg.pdpnet@gmail.com 
Kινητό: 6948 501189

Τι είναι το Blockchain και γιατί κάνει τα ψηφιακά νοµίσµατα ασφαλή;

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. 
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Η ∆ηµοτική Αρχή είναι υποχρεωµένη  να παρέχει 
ασφάλεια και  ποιότητα  ζωής στους πολίτες των Αχαρνών
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι απανωτές ληστείες των τελευταίων ηµερών σε καταστήµατα των 
Αχαρνών, επιβεβαιώνουν ξανά τα όσα ισχυριζόµαστε σχετικά µε την εγκλη-
µατικότητα στην περιοχή µας. Όπως φαίνεται, το έγκληµα, είναι πιο καλά 
οργανωµένο, προετοιµασµένο και αποτελεσµατικό στους στόχους του από 
ότι η υποτιθέµενα οργανωµένη  τοπική εξουσία.  

Μέσα σε αυτή την τραγική κατάσταση, ο καθένας θα πρέπει να αναζη-
τήσει το ρόλο του και να καταθέσει τις προτάσεις του για το πώς τελικά θα 
δοθεί οριστικό τέλος  σε αυτή την περιπέτεια που βιώνει η πόλη µας. 

Ως επικεφαλής δηµοτικής παράταξης, πιστεύω ακράδαντα ότι οι εγκληµατικές οµάδες που 
δρουν στην πόλη µας, µπορούν να αντιµετωπιστούν επιτυχώς εάν εµείς κάνουµε χρήση της εξου-
σίας που µας έδωσαν οι  δηµότες, αναγκάζοντας  τις αρµόδιες αρχές να δρουν άµεσα και αποτε-
λεσµατικά.

Άλλωστε τόσο οι αστυνοµικές αρχές όσο και οι δικαστικές διαθέτουν τη γνώση, την εµπειρία 
αλλά και τους τρόπους µε τους οποίους, όταν θέλουν, έχουν αποδείξει ότι µπορούν να αντιµε-
τωπίσουν τις εγκληµατικές οµάδες αποτελεσµατικά. 

Μέσα από συντονισµένες και σχεδιασµένες αστυνοµικές επιχειρήσεις, µε την υποστήριξη και 
την εποπτεία της τοπικής εξουσίας η οποία θα συνεργάζεται µε όλους τους εµπλεκόµενους φο-
ρείς, θα χτυπηθεί το οργανωµένο έγκληµα στη ρίζα του απαλλάσσοντας την πόλη µας και τους 
πολίτες της από το αίσθηµα ανασφάλειας, την υποβάθµιση και τους κινδύνους που καθηµερινά 
αντιµετωπίζουν. 

Η ∆ηµοτική Αρχή είναι υποχρεωµένη να έχει ως πρώτη προτεραιότητα,  την παροχή  στον 
πολίτη του ύψιστου αγαθού που δεν είναι άλλο από την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής του. 

Τρίτη,  12 ∆εκεµβρίου 2017
Παναγιώτης Γρηγοριάδης

Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

Αγώνες   Iππικής Aντοχής  στο  Varibobi Club
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Λίγο πριν αποχαιρετήσουµε το 2017 το 
VARIBOBI CLUB σας καλωσορίζει και 
σας προσκαλεί το Σάββατο 30/12/2017 
από τις 11 το πρωί , έως τις 4 το µεσηµέ-
ρι, να γνωρίσετε από κοντά το καινού-
ριο µας χώρο εντός του κτήµατος ειδικά 
διαµορφωµένο για παιδικά party , επι-
σκέψεις οικογενειών και  events.
Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλ-
λον στους πρόποδες της Πάρνηθας , πε-
ριτριγυρισµένο από έλατα , τα παιδιά θα 
χαρούν και θα γνωρίσουν τη φύση , θα 
κάνουν βόλτα µε τα  Pony, και   µε άµα-
ξα , θα δούνε τα άλογα µας και θα παί-
ξουν και φυσικά θα γευτούν τις απί-
στευτες λιχουδιές από τη σπιτική µας 
κουζίνα..
∆ηλώστε συµµετοχή εδώ. > https://
www.facebook.com/
events/558291481180516/ & τηλεφω-
νικώς > 2102435161

Σας περιµένουµε όλους µικρούς και µεγάλους.

Varibobi Club 
Ορφέως και Παλαιάς Χαλκίδος Βαρυµπό-
µπη   
Office : +30 210 24 35 161 
• E-Mail: info.varibobiclub@gmail.com
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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

Ρεπορτάζ:  Χάρης ∆ηµούτσος

Τ ην Τρίτη 14 Νοεµβρίου, τελέσθηκαν τα εγκαίνια του Πνευ-
µατικού Κέντρου της Ενορίας του Αγίου Αντωνίου Βαρυ-
µπόπης, στον ειδικό χώρο κάτωθι του Ιερού Ναού των 

Αγίων Πέτρου και Παύλου.  Την Ακολουθία, ετίµησε µε την πα-
ρουσία του και ετέλεσε ο Μητροπολίτης µας κ. κ. Αθηναγόρας.

Παρέστησαν οι πρόεδροι και τα διοικητικά συµβούλια των τρι-
ών τοπικών συλλόγων (των Γυναικών Βαρυµπόπης, των Οικιστών 
και του Εξωραϊστικού Συλλόγου) και πλήθος ενοριτών και φίλων της 
ενορίας µας. Έτσι µε την ευλογία του Θεού συνετελέσθη και το ∆εύ-
τερο Θαύµα, η δηµιουργία του Πνευµατικού Κέντρου «Πάκης Γιαν-
νόπουλος», µετά το Πρώτο Θαύµα της ολοκλήρωσης εντός επτά 
ετών, του Ιερού Ναού των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Στο τέλος της 
τελετής εδόθησαν πλακέτες τιµητικές στον κ. Πάκη Γιαννόπουλο και 
στην κα. Θάλεια Γιαννοπούλου από τον Σεβασµιώτατο κ.κ. Αθηνα-
γόρα, αναγορεύοντας τους στην τάξη των Μεγάλων Ευεργετών.

Παράλληλα, εδόθησαν τιµητικές πλακέτες στον προϊστάµενο 
της Ενορίας π. Ευάγγελο Λάζο και στον νεωκόρο κ. Αναστάσιο Σέρ-
βο, ως εκπρόσωπο του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου. Εδώ οφεί-
λουµε να επισηµάνουµε ό,τι η ψυχή της ενορίας υπήρξε από την 
πρώτη στιγµή, ο κ. Αναστάσιος Νικολούζος. Για την ανέγερση του 

Ναού, ήταν ο άνθρωπος πού έτρεχε για όλα, αντιµετώπιζε πάµπολ-
λες αντιξοότητες και προβλήµατα, συγκέντρωνε χορηγίες από µι-
κρές έως µεγάλες, διοργάνωνε εκδροµές, τσάγια, χορούς και οτι-
δήποτε µπορούσε για να επιτευχθεί ο σκοπός. Τελικώς είδε τους 
αγώνες του να πραγµατώνονται. Κατόπιν συνέλαβε την ιδέα της 
δηµιουργίας του Πνευµατικού Κέντρου, προσπάθησε µε τον ίδιο 
ζήλο, και τις ίδιες ενέργειες, και στο τέλος πρέπει να αισθάνεται ευ-
τυχής για το αποτέλεσµα. Βεβαίως η οικονοµική συµβολή του ζεύ-
γους Γιαννόπουλου ήταν καθοριστική, αλλά το κεφάλαιο µόνο 
του, χωρίς τον ιθύνοντα νου, δεν αρκεί. Είθε να έχει την ευλογία 
των Αγίων της Ενορίας. 

Οι σκοποί και οι δυνατότητες του Πνευµατικού Κέντρου, όπως 
είχαν προγραµµατιστεί προ τετραετίας είναι οι ακόλουθοι:
α) Αίθουσα Γενικών Εκδηλώσεων χωρητικότητας 250 θέσεων, µε 
σκηνή και παρασκήνια για: διαλέξεις, σεµινάρια, παρουσιάσεις βιβλί-
ων, εξυπηρέτηση µνηµοσύνων, γιορτές κατηχητικού, γιορτές Θρη-
σκευτικές, Εθνικές και σχολικές, θεατρικές παραστάσεις, µουσικές εκ-
δηλώσεις, προβολές ντοκιµαντέρ, κ.ά.
β) Αίθουσα Κατηχητικών µε παιχνίδια (πινγκ- πονγκ, επιτραπέζια παι-
χνίδια, κατασκευές διάφορες, κ.λ.π.)
γ) Κουζίνα µεγάλη, µε προοπτική.
δ) Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο και παράλληλα χώρος παράδοσης 

∆ΩΡΕΑΝ µαθηµάτων από εθελοντές καθηγητές (φυσικής – µαθηµα-
τικών – βιολογίας – αρχαίων ελληνικών – αγγλικής γλώσσης και εκ-
παίδευσης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές), όπως επίσης και µα-
θηµάτων πιάνου και βυζαντινής µουσικής. 
ε) Αρχονταρίκι: Χώρος ελκυστικός, µε ζεστό περιβάλλον, φιλόξενη 
ατµόσφαιρα και δυναµική δηµιουργίας νέων γνωριµιών σε παρέες, 
προσφέροντας µετά τις Κυριακάτικες Θείες Λειτουργίες τον καφέ της 
ενορίας µας. 
στ) Χώρος Μελέτης - Ψυχαγωγίας - Ενηµέρωσης, µε ηλεκτρονικά µέ-
σα, όπου οι µαθητές θα µπορούν να ετοιµάζουν την ατοµική ή οµα-
δική τους εργασία σε ηλεκτρονική µορφή. 
ζ) Κατοικία Ιερέως. 

Για αυτό το άρτιο έργο εκπόνησαν ∆ΩΡΕΑΝ τα σχέδια ο µηχανι-
κός κος Νικόλαος Γωγής, µε την αρχιτέκτονα κόρη του ∆ήµητρα Γω-
γή στους οποίους οφείλονται πολλές ευχαριστίες. 

Με µια επίσκεψη σας, µπορείτε να διαπιστώσετε ότι, µε την βοή-
θεια του Θεού, γίνονται και σήµερα Θαύµατα, µε την δηµιουργία ενός 
Πνευµατικού Κέντρου ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΑΛΛΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. 

Ευχή όλων είναι να στελεχώσει ο Σεβασµιώτατος µε ικανούς και 
άξιους συνεργάτες το Πνευµατικό µας Κέντρο, ώστε να γίνει αυτό µια 
Κιβωτός Σωτηρίας.

Εγκαίνια Πνευµατικού Κέντρου Βαρυµπόπης  µε  ονοµατεπώνυµο
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Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

Οι προτάσεις  του επικεφαλής της « ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα»

Μείωση ∆ηµοτικών τελών, Εγκληµατικότητα, 
µετάδοση ∆ηµοτικών συµβουλίων και Αρωγή

Σε σηµαντικά ζητή-
µατα που απασχο-
λούν τους ∆ηµότες 

των Αχαρνών αναφέρ-
θηκε ο επικεφαλής της  
«ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα»  
και Αστροφυσικός, Σπύ-
ρος Βρεττός. Ο Σπύρος 
Βρεττός ζήτησε από τη 
∆ηµοτική Αρχή την άµε-
ση µείωση των ∆ηµοτι-
κών τελών τουλάχιστον 
κατά 20%  ώστε εκτός 
των άλλων να ανακου-
φιστούν οι τοπικές επι-
χειρήσεις που προσπα-
θούν να επιβιώσουν σε 
µια τόσο δύσκολη οικο-
νοµική περίοδο που περ-
νάει η χώρα και ιδιαιτέ-
ρως οι οικονοµικά ασθενέστερες περιοχές 
όπως ο ∆ήµος Αχαρνών.

Στη συνέχεια ο Σπύρος Βρεττός αναφέρ-
θηκε στην εγκληµατικότητα, παρουσιάζοντας 
δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Αρχικά 
το πρόβληµα µίας δηµότισσας η οποία αντι-
µετωπίζει το πρόβληµα των τρωκτικών και 
της έντονης δυσοσµίας δίπλα στο σπίτι της 
λόγω της ανεξέλεγκτης χρήσης του διπλα-
νού οικοπέδου από Ροµά και µετέπειτα τις ει-
κόνες ντροπής στο γνωστό χώρο στάθµευ-

σης της Αγίας Παρασκευής, 
µία ανάσα από την Κεντρι-
κή πλατεία, όπου Ροµά ζη-
τούν εµµέσως χρήµατα για 
να µην προκαλέσουν ζη-
µιές στα αυτοκίνητα που 
σταθµεύουν εκεί. 

Ο γνωστός Αστροφυσι-
κός τόνισε ότι είναι απαρά-
δεκτο να συµβαίνει αυτό 
και ζήτησε να λυθούν τα 
ζητήµατα αυτά ΤΩΡΑ, χω-
ρίς να ξεχάσει να αναφερ-
θεί στην οικογένεια του 
άτυχου Μάριου λέγοντας 
ότι θα πρέπει ο ∆ήµος να 
τη στηρίξει, ιδιαιτέρως αυ-
τές τις άγιες ηµέρες των 
Χριστουγέννων που διανύ-
ουµε. 

Ακόµη επισήµανε µετά από παράπονα 
∆ηµοτών ότι θα πρέπει να µεταδίδονται τα 
∆ηµοτικά συµβούλια στο διαδίκτυο τα οποία 
για ανεξήγητο λόγο εδώ και δύο µήνες οι ∆η-
µότες δε µπορούν να παρακολουθήσουν δι-
αδικτυακά.

Ο επικεφαλής της «ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα»  
τόνισε ότι οι δαπάνες θα πρέπει να περνάνε 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και όχι µέσω 
3µελούς εκτελεστικής επιτροπής όπως γίνε-
ται σήµερα.
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Θερµές Ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισµένο το Νέο έτος 2018
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«Έ φ υ γ ε » 
την Τρί-
τ η  1 4 
Ν ο ε µ -

βρίου 2017, µετά από 
βραχυχρόνια νοσηλεία 
στο νοσοκοµείο ο συ-
µπολίτης µας  Ιατρός  - 
δερµατολόγος Πανα-
γιώτης Βενετσάνος. Η 
απώλειά του προκάλε-
σε µεγάλη συγκίνηση 
στην πόλη όχι µόνο για-
τί υπήρξε πρότυπο επι-
στήµονα, οικογενειάρ-
χη και ανθρώπου, αλ-
λά γιατί µπορούσε ακό-
µα να προσφέρει στην 
κοινωνία και στην οικο-
γένειά του, καθώς βρι-
σκόταν στη µάχιµη ηλι-
κία των 73 ετών και διέ-
θετε µεγάλη διαύγεια. 

Η κηδεία του τελέστηκε µε επισηµότητα την Πέµπτη, 16 Νο-
εµβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου Αχαρνών.

Η οικογένειά του, οι συµπατριώτες του στο Σοφικό Κορινθίας 
και οι Μενιδιάτες που τον αγάπησαν για την καλοσύνη και την ευ-
ρυµάθειά του θα τον θυµούνται, για πάντα χαµογελαστό, νηφά-
λιο κι έτοιµο να βοηθήσει τους πάντες. 

Από το http://menidiatis.blogspot.gr/2017/11/blog-post_20.
html

ΕΠΙΚΗ∆ΕΙΟΣ
Εκ µέρους του Προέδρου, τακτικού  Καθηγητή ∆ερµατολογίας 
Πανεπιστηµίου Αθηνών  κ. ∆ηµήτρη Ρηγόπουλου  και των υπο-
λοίπων µελών του ∆.Σ. της Ελληνικής ∆ερµατολογικής   και  
Αφροδισιολογικής Εταιρείας, θα ήθελα να εκφράσω τα πιο θερ-
µά µας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο Παναγιώτης Βενετσάνος υπήρξε ενεργό µέλος του ∆Σ της 
Ε∆ΑΕ από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της και τη στήριξε επα-
νειληµµένα µε την παρουσία και τη συµµετοχή του στα δρώµε-
να της εταιρείας. ∆ιακρίθηκε τόσο για την υψηλού επιπέδου δι-
δασκαλία του και την επιστηµονική του ικανότητα, όσο και για το 
ήθος του. Γενεές ιατρών ∆ερµατολόγων-Αφροδισιολόγων εκπαι-
δεύτηκαν δίπλα του και ακολούθησαν τις δικές του κατευθυντή-
ριες οδηγίες στη θεραπεία των δερµατικών και αφροδισίων νό-
σων.

Η µεγάλη του προσφορά θα είναι πάντα αξιοµνηµόνευτη και 
η απουσία του θα είναι αισθητή από όλους τους ∆ερµατολόγους-
Αφροδισιολόγους που θα τον θυµούνται µε περίσσια εκτίµηση 
και σεβασµό. Για το λόγο αυτό και θέλοντας να εκφράσουµε την 
ευγνωµοσύνη µας για όλα όσα µας προσέφερε, το ∆.Σ. της Ελ-
ληνικής ∆ερµατολογικής και  Αφροδισιολογικής Εταιρείας κατα-
θέτει στεφάνι και προσφέρει στη µνήµη του, το χρηµατικό ποσό 
των 500 € σε Φιλανθρωπικό Ίδρυµα.

Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα τον σκεπάσει και ο Θεός ας 
αναπαύσει την ψυχή του εν τόπω χλοερό.

Γιώργος   Κοντοχριστόπουλος
Ως ∆/ντής του ∆ερµατολογικού Τµήµατος του

Νοσοκοµείου «Λοιµωδών» ∆υτικής Αττικής

            ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟ,    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ - ΙΑΤΡΟ - ΑΝΘΡΩΠΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ

Αποχαιρετισµός  από  τον   Γεώργιο Σγούρο,
∆/ντή ∆ερµατολογικής και ∆ερµατοχειρουργικής Κλινικής
Αντικαρκινικού  Νοσοκοµείου  « ΜΕΤΑΞΑ»

Ο  προσκείµενος  φίλος µας, αξίζει να θεωρείται ευδαίµων, αφού κέρδισε όλες τις µαχες της ζωής, µε προ-
σωπικές και συνειδητές  επιλογές. Υπηρέτησε µε πίστη  την οικογένεια και την επιστήµη,  όντας απέραντο 
πρότυπο αρετής και ποτέ δεν γύρισε την πλάτη στις δυσκολίες αλλά πάντα πολέµησε και προσπάθησε 

δια βίου.
Τον πενθούµε για την απώλεια από τη ζωή, τον επαινούµε για την ενάρετη ζωή του.
Αυτό που διαφοροποιεί ορισµένους ανθρώπους από τους πολλούς, είναι η καλοσύνη, η προσφορά και η 

αρετή, που ο φίλος µας ο  Παναγιώτης  τα διέθετε εν περίσσεια.   
«Ήσουν καλός, ήσουν γλυκός, είχες τις χάρες όλες», όπως λέει ο Ποιητής.
Το πένθος το σηµερινό, εµπεριέχει τον έπαινο όλων µας, διότι η πραγµατική αρετή και ευτυχία, κατακτάτε µε 

κόπο και θάρρος. Χαρακτηριστικά, όλης της ζωής του αγαπητού Παναγιώτη, τα οποία µεταλαµπάδευσε, στην 
καθ’ όλα επιτυχηµένη οικογένεια του.

Καταξιώθηκε προσωπικά και κοινωνικά, χωρίς να επιδεικνύεται επιδιώκοντας την προβολή, η οποία όµως 
ήταν ορατή, από το έργο του και τον ανθρωπισµό του.

Αισθανόµαστε συγκίνηση και θλίψη, αλλά το αίσθηµα αυτό για την οικογένεια του, αντισταθµίζεται από την 
τιµή που του αποδίδουν τώρα και του απέδιδαν πάντα, όσοι τον γνώρισαν.

Αποτελούσε πρότυπο επιστήµονα και ανθρώπου, µε ανοιχτή σκέψη, αλλά και ανοιχτή καρδιά.  Καθοδηγού-
σε επιστηµονικά, επαγγελµατικά και κοινωνικά το νέο συνάδελφο, που εκπαίδευε στο Νοσοκοµείο παλαιότε-
ρα, αλλά και το ιδιωτικό ιατρείο αργότερα. Υπηρέτησε µε τόλµη και θάρρος στο Κέντρο Χανσενικών, µια ξεχω-
ριστή ιατρική και κοινωνική προσφορά, αλλά και παράδειγµα βοηθώντας τον κοινωνικά περιθωριοποιηµένο 
άνθρωπο, τον ασθενή, νικώντας όλες τις προκαταλήψεις. 

Απέδιδε σεβασµό σε διδάσκοντες και διδασκοµένους. ∆ίδασκε µε το παράδειγµά του, έπειθε µε την περισ-
σή υποµονή  και καλοσύνη του, αλλά και µε το µόνιµο χαµόγελο του.

Ξεπέρασε και  επεξέτεινε τα όρια της ∆ερµατολογίας, προς τη χειρουργική πλευρά της, µε συνεχή µετεκπαί-
δευση, αλλά και εφαρµογή πρωτοποριακών µεθόδων και κυρίως, µεταδίδοντας γνώση και εµπειρία.

Στον κοινωνικό χώρο της ειδικότητας, υπηρέτησε, εξελέγη και διακρίθηκε, στις ανώτερες διοικητικές θέσεις 
∆ερµατολογίας και ∆ερµατοχειρουργικής, µε καθολική αποδοχή, πάντα πρόθυµος  σε κάθε αίτηµα.

Από τις θέσεις αυτές, µας καθοδηγούσε µε σύνεση αποτρέποντας την ορµή και τις τριβές, µέσα και έξω από 
το διοικητικό Συµβούλιο.

Στον  οικογενειακό τοµέα, διέπρεψε κατά γενική οµολογία. Πρότυπο τέκνου, αλλά κυρίως συζύγου και πα-
τέρα, αφιέρωσε µε την σύζυγο του, την αγαπητή Σίτσα, αµέτρητες ώρες δηµιουργίας, µιας συµπαγούς και αξιο-
θαύµαστης  οικογένειας. Του   κρατούσε το χέρι όλη την νύχτα  για να µείνει ζεστό, για να τον βαστήξει µαζί της.

Μαζί   δηµιούργησαν αρµονικό ζευγάρι, σαν αξεπέραστο δίδυµο, αλλά   και θεµελιώσανε, οργανώσανε και 
λειτουργούσανε µε επιτυχία, µια αξιοζήλευτη επιστηµονικά και επαγγελµατικά, ιατρική  µονάδα.

Ευτύχισε να δει απογόνους απογόνων και επιτυχηµένα καθ’ όλα, τα τρία παιδιά του.
Υπήρξε  ταπεινός   παρά την αξία του, αλλά υψώθηκε στην συνείδησης µας, όπως διδάσκει και το ευαγγέλιο.
Με την απώλεια του, µειώνεται αισθητά η γενιά των παλαιών ∆ερµατολόγων,  των πρωτοπόρων, που µετα-

πήδησαν  από το φακό στο νυστέρι, και πολέµησαν  στη µεθόριο και την αιχµή της ειδικότητας.
Τις ώρες τις πάλης για την υγεία του, έδειξε καρτερία και θάρρος, πάντα µε χαµόγελο και αισιοδοξία, στον 

αγώνα που έδωσε µέσα και έξω από το θάλαµο της εντατικής θεραπείας, αποτελώντας µέχρι τις τελευταίες δύ-
σκολες µέρες, ένα ακόµη παράδειγµα ζωής και στάσης ζωής.

∆εν είχε αντιπάλους, δεν είχε κακό λόγο για κανέναν.  Για όλους είχε µόνο θετικά σχόλια, επαινετικά και εν-
θαρρυντικά. Μας µετέφερε σε µια ιδανική συνύπαρξη, επιτελώντας ταχύτατη απόσβεση κάθε κραδασµού. Ήταν  
ένα τεράστιο Συν. Σαν άνθρωπος, συνάδελφος, συγγενής, συµπατριώτης.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ, Φίλε Παναγιώτη µας αφήνεις, µε αναµνήσεις φωτεινές, µε παραδείγµατα προς µίµηση, µε προ-
τροπές χρησιµότατες  και κυρίως µε καλοσύνη. 

Υπήρξες επιφανής άνδρας, χωρίς επιδείξεις , αλλά µε αποδείξεις, άφθονες για την αξία σου. Η Θεία ∆ικαιο-
σύνη σε αντάµειψε. Πρόλαβες να δεις το τρόπαιο των προσπαθειών σου και των κόπων σου, νωρίτερα από το 
γερό – ψαρο του Χεµινγουαίη και να το απολαύσεις: Τη σύζυγο σου και τα παιδιά σου, επιτυχηµένους και ευτυ-
χισµένους.  

Πέτυχες το «πολλώ κάρρονες». Που διακήρυτταν οι αρχαίοι  Σπαρτιάτες, ως προς τη διδαχή των γενεών. Ενέ-
γραψες υποθήκες ηθικής και επιτυχίας. Σε λίγη ώρα, ένας µεγάλος άνδρας, ένας  σπουδαίος γιατρός µας απο-
χαιρετά.   Τον αποχαιρετούµε µε σεβασµό και αγάπη. Τον ευχαριστούµε, που µας συγκέντρωνε πάντα. Νοιώ-
θουµε πόνο, που µας συγκεντρώνει σήµερα. Παντοτινή θα είναι η µνήµη του. 

Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα σε δεχθεί, Παναγιώτη, Φίλε µας.
Είθε ο  πανδαµάτωρ  χρόνος , να απαλύνει τον πόνο και την θλίψη των οικείων σου, που τόσο αγάπησες και 

υπηρέτησες και εκείνοι άλλο τόσο σε αγάπησαν.
Της Σίτσας, του Γιάννη, της Μαρίας, του ∆ηµήτρη σου. 
Αιωνία θα είναι η ανάµνηση σου, ανάµεσα µας 

Αχαρνές  16-11-2017

Βαθειά θλίψη για την απώλεια του Παναγιώτη Βενετσάνου στο Μενίδι 
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Ο  χαιρετισµός  της Προέδρου Ελληνικής
∆ερµατοχειρουργικής Εταιρείας
∆ήµητρας Ντάσιου

«Μέσα στις καρδιές µας θα ζει
ο συνάδελφος ο φίλος, ο αδερφός,
ο  Άριστος συνάδελφος !!!»
Συνάδελφε και φίλε Πάνο,

Πως να σου πει κάποιος το «τελευταίο αντίο» και να πιστέψει 
ότι θα λείπεις από την οικογένεια σου, από τους φίλους σου, 
τους συναδέλφους σου τους συνανθρώπυς σου.

Γιατί ήσουν πάντα εκεί µε χαµόγελο και µε το δικό σου ξε-
χωριστό τρόπο να προσφέρεις. 

Η προσφορά σου στην Επιστήµη ήταν ανεκτίµητη, ήσουν 
ένας από τους θεµελιωτές της επεµβατικής δερµατολογίας 
στην Ελλάδα, πρόθυµος πάντα να µεταδίδεις τη γνώση σου 
και την εµπειρία σου στους νεότερους  συναδέλφους σου.

Μαζί ιδρύσαµε την Ελληνική Εταιρεία ∆ερµατοχειρουργι-
κής εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες,. 

Μοιραστήκαµε χαρές στενοχώριες, αγωνίες, άγχη, γέλια, 
πειράγµατα, και πάνω από όλα Αγάπη. 

Για όλους τους συναδέλφους του ο Πάνος ούτε έφυγε ού-
τε και θα φύγει ποτέ. Καθώς η αγάπη δεν γνωρίζει κόσµους 
και σύνορα, µέσα από την αγάπη µας θα είσαι πάντα κοντά 
µας. θα µείνεις πάντα µέσα µας σαν ένα φωτεινό παράδειγµα 
προσφοράς υπηρεσίας, αλληλεγγύης, εντιµότητας φιλίας και 
εξαίρετου συναδέλφου.

Μέσα στις καρδιές µας θα ζει ο συνάδελφος ο φίλος, ο 
αδερφός, Άριστος συνάδελφος- Άριστος φίλος - Άριστος Άν-
θρωπος.

Εύχοµαι εκ µέρους όλων όσων σε αγάπησαν, κουράγιο 
και δύναµη στους δικούς σου.

Αντίο Φίλε.

Ένα από τα πολλά Ευχαριστήρια, ασθενών που ευερ-
γέτησε ο εκλιπών   Ιατρός  Παναγιώτης Βενετσάνος 

Αφιέρωµα στον Γιατρό, επιστήµονα και
ανθρωπιστή Παναγιώτη Βενετσάνο
∆υστυχώς δεν προλάβαµε να βρεθούµε ξανά στο Σπήλι που τό-
σο λάτρευε την ερχόµενη άνοιξη µε το µακαριστό Παναγιώτη Βε-
νετσάνο, όπως είχαµε δεσµευτεί στην τελευταία µας συνάντηση 
αφού ο χάρος είχε άλλα σχέδια. Πλησιάζοντας το 40ήµερο µνη-
µόσυνο του «Γιατρού» όπως τον αποκαλέσουµε ο πατέρας  µου 
και επιστήθιο φίλος του, αισθάνοµαι την ανάγκη να  αφιερώσω 
στη µνήµη του λίγες γραµµές αφού ήταν ένας από τους ανθρώ-
πους που σηµάδεψαν έντονα τα παιδικά µου χρόνια στο Σπήλι, 
όταν υπηρετούσε το τοπικό αγροτικό ιατρείο (1972- 1974).

Ήταν γιατρός ο οποίος από την αρχή της σταδιοδροµίας του 
ξέχωρης για το ήθος του, την εντιµότητα  και την µεγάλη αγάπη 
για τον συνάνθρωπο.  Ένας άνθρωπος απλός, σεµνός, ευγενής 
και πολύ ζωντανός. Η ακεραιότητα  του  ακλόνητη και η αξιοπρέ-
πεια του υπόδειγµα και στάση ζωής. Η έγνοια του για τον ασθε-
νή γνήσια, προπάντων για όποιον είχε ασθενής στην Αθήνα στο 
προσωπικό του ιατρείο χωρίς να δέχεται αµοιβή. Σπουδαίο το 
εύρος της επιστηµονικής του κατάρτισης, η διάθεση του να ενη-
µερώνεται διαρκώς αλλά και η ευσυνειδησία του σαν γιατρός.

Οι αρετές του, οι ανθρώπινες αξίες που υπηρετούσε µε πά-
θος και το επιστηµονικό του έργο αξίζουν τον θαυµασµό µας, 
ενώ άφησε την ευπρέπεια και την κοινωνική προσφορά µέσα 
από το ιατρικό του λειτούργηµα σαν παρακαταθήκη. Είµαι σί-
γουρος πως η µνήµη του Παναγιώτη Βενετσάνου θα µείνει 
άσβεστη σε όσους αγάπησε και τον αγάπησαν, σε εµάς τους 
Αγιοβασιλιώτες αλλά και στους ασθενείς του, που ξεχειλίζο-
ντας από ανάµεικτη ευγνωµοσύνη και θλίψη, συνέρρευσαν κα-
τά δεκάδες πριν από σαράντα χρόνια περίπου µέρες στο κοιµη-
τήριο του Μενιδίου να τον αποχαιρετήσουν.  Θα τον θυµόµα-
στε όλοι για πάντα. 

Γιάννης  Ταταράκης
∆ήµαρχος Αγίου Βασιλείου – Νοµού Ρεθύµνης 

            ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟ,    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ - ΙΑΤΡΟ - ΑΝΘΡΩΠΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ

Ευχαριστήριο οικογένειας
του εκλιπόντος  Παναγιώτη  Βενετσάνου

Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους, µε  την παρουσία τους, τα λό-
για τους, τον πόνο τους και τις σκέψεις τους, µας συµπαραστάθηκαν 
στο βαρύτατο πένθος για την πρόωρη απώλεια του αγαπηµένου 
µας Συζύγου Πατέρα. Παππού.

Τα συναισθήµατα αυτά, απαλύνουν τον  πόνο µας, και αποτε-
λούν την καθολική αναγνώριση  του ακέραιου χαρακτήρα του, κα-
θώς  και της αγάπης για την οικογένειά του, τους συνανθρώπους 
του, τους φίλους του, τους συναδέλφους του,  την Επιστηµονική 
του δραστηριότητα.

Ο   Πάνος µας, αν και έφυγε από κοντά µας, άφησε πίσω  του  
παρακαταθήκη  το χαµόγελό του, την αγάπη του για τη ζωή και την 
οικογένεια του, την ανθρωπιά του, τη διάθεση για δηµιουργία.

Έτσι θα τον θυµούνται για πάντα όλοι οι συγγενείς του, οι φίλοι 
του, οι συνάδελφοί του και οι συµπολίτες του,  που τον συνόδευ-
σαν στο απροσδόκητο ταξίδι του.

 
Η  Σύζυγος: Σίτσα Βενετσάνου

Τα Παιδιά του: Γιάννης Βενετσάνος, Μαρία και Κωνσταντίνος Ευ-
αγγελίου, ∆ηµήτρης και Βάσια  Βενετσάνου.

Τα εγγόνια  του: Γιάννης Ευαγγελίου, Πάνος  Βενετσάνος

40/ΗΜΕΡΟ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Πέρασαν κιόλας 40 ηµέρες πού έφυγε από κοντά µας

Για το φως του θεού ο λατρεµένος µας Άνδρας, Πατέρας, 
Παππούς, Αδελφός και  Θείος. 

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  17 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα  09.30 
π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στις  Αχαρνές,

το  40/ ΗΜΕΡΟ  Μνηµόσυνο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΙΩΑΝ.  ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ
(Γιατρού ∆ερµατολόγου) 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ: Σίτσα Βενετσάνου 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Ιωάννης  Βενετσάνος, 
Μαρία  και  Κωνσταντίνος  Ευαγγελίου, 

∆ηµήτρης  και  Βάσια Βενετσάνου
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:  Γιάννης  Ευαγγελίου, Πάνος Βενετσάνος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Κική ∆ηµητριάδη, Ολυµπία Βενετσάνου

Η ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ: Παγώνα Ν. Βενετσάνου
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ -  ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην αίθουσα «ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΩΣ»,  Παπαδηµητρίου 8 – Αχαρνές 

Ένα από τα πολλά Ευχαριστήρια, ασθενών που
ευεργέτησε ο εκλιπών Ιατρός Παναγιώτης Βενετσάνος 

Ευχαριστούµε  θερµά τον κ. Κώστα Νεαµωνιτό, Πρόερδρο 
Ελληνικής ∆ερµατοχειρουργικής Εταιρείας, για τα ζεστά λόγια 

που είπε στην εξώδιο ακολουθία από την καρδιά του 
Η  οκογένεια του
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ   ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του   ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ και  της ΣΤΥ-

ΛΙΑΝΗΣ     το γένος    
ΦΕΛΛΑ    που γεννή-
θηκε  στην   ΑΘΗΝΑ   
και κατοικεί  στην ΝΙ-
ΚΑΙΑ –    – ΑΤΤΙΚΗΣ     
και   η    ΜΑΥΡΙ∆Η  

ΣΟΦΙΑ    του   ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ   και  της  ΣΒΕΤΛΑ-
ΝΑΣ   το γένος   ΜΑ-

ΤΟΥΣΙΑΚ   που  γεννή-
θηκε  στην  ΑΘΗΝΑ   

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

στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργί-
ου ΓΟΧ στους  Θρακο-

µακεδόνες   ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Υγεία, Αγάπη, Αισιο-
δοξία και ας αγωνι-
στούµε για το αύριο, 
στρατευµένοι µε     
τους καλύτερους  
αντιπροσώπους 
της  Κοινωνίας 
και της Πολιτείας. 

Καλές Γιορτές
– Καλή Χρονιά

Βασίλης  Λαζάρου 
Ανεξάρτητος  ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
- ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ- ΕΜΠΟΡΩΝ

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ 
Το  ∆. Σ.
του Συνδέσµου µας   
εύχεται  µε Αγάπη 
και  Ελπίδα 
Καλές γιορτές 
και Υγεία σε όλους 
 
Ο  Πρόεδρος 
ΣΤΑΘΗΣ  
ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο  Πρόεδρος  
Νικόλαος  Λάµπρου 
και  τα  µέλη του ∆.Σ.  
Εύχονται  σε όλους,
Υγεία, Όµορφες 
και χαρούµενες 
Γιορτές

Ειρηνικό
και ∆ηµιουργικό
το  νέο έτος 2018
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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.

Τι είναι ο καρκίνος του προστάτη;
Ο καρκίνος του προστάτη εµφανίζεται, όταν κα-
κοήθη κύτταρα αναπτύσσονται µέσα στον προ-
στατικό ιστό. Στα αρχικά του στάδια, ο καρκίνος 
του προστάτη χρειάζεται την ανδρική ορµόνη- 
τεστοστερόνη για να αυξηθεί και να αναπτυχθεί. 
Οι περισσότεροι προστατικοί καρκίνοι αναπτύσ-
σονται σχετικά αργά, χωρίς να προκαλούν συ-
µπτώµατα. Με την πάροδο της ηλικίας αυξάνε-
ται η πιθανότητα εµφάνισης καρκίνου του προ-
στάτη.

Ποια είναι τα συµπτώµατα του καρκίνου 
του προστάτη;
Πολλοί ασθενείς µε καρκίνο του προστάτη   δεν 
παρουσιάζουν συµπτώµατα. Κάποια από τα πιο 
συχνά συµπτώµατα όταν υπάρχουν είναι: Συ-
χνοουρία
∆ιακοπτόµενη ή αδυναµία ροής ούρων Αδυνα-
µία έναρξης της ούρησης ∆υσκολία ούρησης, 
Καύσος ή πόνος κατά την ούρηση -    Αιµατου-
ρία ή αιµοσπερµία Στυτική δυσλειτουργία

Πως γίνεται η διάγνωση του καρκίνου του 
προστάτη;
Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη πραγ-
µατοποιείται µέσω της δακτυλικής εξέτασης και 
µιας αιµατολογικής εξέτασης για την µέτρηση του 
ειδικού προστατικού αντιγόνου-ΡΛ4. Εάν τα απο-
τελέσµατα δεν είναι φυσιολογικά µπορεί να χρει-
ασθεί ο ασθενής να υποβληθεί σε διορθικό υπέ-

ρηχο και διορθική βιοψία για περαιτέρω έλεγχο.
Τι είναι η πολυ-παραµετρική µαγνητική 

(mpMRI) του προστάτη;
Η πολυµαραµετρική µαγνητική του προστάτη 
είναι ένας ειδικός τύπος εξέτασης που προσφέ-
ρει πιο αναλυτικές εικόνες του προστάτη συ-
γκριτικά µε την απλή µαγνητική. Παρέχει περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά µε την παρουσία 
ή όχι κακοήθειας µέσα στον προστάτη και την 
πιθανότητα ταχείας ανάπτυξης του. Μπορεί να 
πραγµατοποιηθεί και πριν από το στάδιο της βι-
οψίας του προστάτη, καθορίζοντας την ανα-
γκαιότητα ή όχι επακόλουθης βιοψίας. Σε περί-
πτωση που θα πραγµατοποιηθεί η βιοψία του 
προστάτη τότε αυτή µπορεί να γίνει µε µεγαλύ-
τερη ακρίβεια και πιο στοχευµένα.

Είναι ιάσιµος ο καρκίνος του προστάτη;
Όσο πιο νωρίς ανιχνεύεται ο καρκίνος του προ-
στάτη τόσο µεγαλύτερες οι πιθανότητες ο ασθε-
νής να παραµείνει ελεύθερος της νόσου. Περί-
που το 90% των ασθενών µε καρκίνο του προ-
στάτη διαγιγνώσκονται σε αρχικά στάδια της 
νόσου, όταν η νόσος είναι εντοπισµένη.

Ποιες είναι οι Θεραπευτικές επιλογές και 
τη αντιµετώπιση του καρκίνου του προστά-
τη;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιµετωπιστεί ο 
καρκίνος του προστάτη, ανάλογα µε τις ανά-
γκες του ασθενή. Η θεραπευτική επιλογή εξαρ-

τάται κυρίως από το στάδιο της νόσου και το 
βαθµό κακοήθειας.
Πολλές παράµετροι πρέπει να ληφθούν υπόψιν 
όπως είναι η πρόγνωση της νόσου, η ηλικία, η γε-
νική φυσική και συναισθηµατική κατάσταση του 
ασθενή και οι προσωπικές επιλογές του ασθενή. Ο 
καρκίνος του προστάτη µπορεί να αντιµετωπιστεί 
µε: Ριζική προστατεκτοµή. Ακτινοθεραπεία. Ορµο-
νοθεραπεία. Ενεργό επιτήρηση / Προσεκτική πα-
ρακολούθηση. Νέες πειραµατικές θεραπείες.
 

Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της ροµποτι-
κής ριζικής προστατεκτοµής συγκριτικά µε το 
ανοικτό χειρουργείο;
Η ροµποτική χειρουργική έχει αντικαταστήσει 
πλέον την ανοικτή χειρουργική και έχει ανοίξει 
νέους ορίζοντες στο χώρο της ελάχιστα επεµ-
βατικής χειρουργικής. Προσφέρει πολλά πλε-
ονεκτήµατα έναντι του συµβατικού ανοικτού 
χειρουργείου, όπως:
- Άµεση εγκράτεια. Καλύτερη στυτική λειτουρ-
γία. Μικρότερος χρόνος νοσηλείας και γρήγο-
ρη έξοδο από το νοσοκοµείο. Μικρότερη απώ-
λεια αίµατος και ανάγκη µετάγγισης
- Ελαχιστοποίηση του µετεγχειρητικού πόνου, 
µικρότερη χρήση αναλγητικών και
λιγότερες µετεγχειρητικές επιπλοκές Ταχύτερη 
ανάρρωση και επιστροφή στις καθηµερινές και 
επαγγελµατικές  δραστηριότητες. Ταχύτερη 
αφαίρεση του καθετήρα.
Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ

Τι πρέπει να γνωρίζουµε  για τον  καρκίνο του προστάτη

Μας ενηµερώνει
ο Dr Αχιλλέας Πλουµίδης

Χειρουργός 
Ουρολόγος - Ανδρολόγος
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΒΕΑ: Μετά από τρεις 
επίπονες µέρες εκλογικής διαδικα-
σίας αισθάνοµαι την ανάγκη να ευ-
χαριστήσω αυτούς που µε τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο µε στήρι-
ξαν και µε βοήθησαν: τα παιδιά 
µου, την οικογένειά µου και κυρί-
ως τη µητέρα µου, τους φίλους 
που συνεργαστήκαµε, τους συ-
νεργάτες του γραφείου µου, τον 
Πρόεδρο του ΕΒΕΑ για την εµπι-
στοσύνη που µου δείχνει, τα υπη-
ρεσιακά στελέχη του επιµελητηρί-
ου για την άψογη εκλογική διαδι-
κασία και, πάνω απ’ όλα, τα µέλη 
µας - επιχειρηµατίες που µε τίµη-
σαν µε την ψήφο τους!

Ο Γρηγόρης της γειτονιάς μου! 
Κάθε µέρα, από 
∆ευτέρα έως Κυριακή, 
απολαµβάνω 
λαχταριστά σάντουιτς, 
χειροποίητες 
πίτες, ξεχωριστές 
σαλάτες και νόστιµα 
γλυκίσµατα, τόσο στο 
κατάστηµα όσο και  
µέσω της υπηρεσίας 
delivery!
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ΚΕΝΤΡΟ  ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ  ΝΤΙΝΑΣ  ΠΑΓΩΝΑ – ΚΙΟΥΣΗ

Σε Χριστουγεννιάτικο κλίµα, πραγµατοποιήθηκαν οι απονοµές τιµητικών τίτλων στους σπου-
δαστές  του Κέντρου Ξένων Γλωσσών της κας Ντίνας Παγώνα – Κιούση, που διέπρεψαν κατά 
την προηγούµενη µαθητική περίοδο. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε την υπέροχη και άρτια δοµηµένη χριστουγεννιάτικη γιορτή, κατά 

την διάρκεια της οποίας οι µικροί αλλά και οι µεγαλύτεροι µαθητές του - µέσα από αγγλόφωνα θεα-
τρικά δρώµενα, ποιήµατα και τραγούδια, παρουσίασαν το θαύµα της γέννησης του Χριστού, αποδει-
κνύοντας παράλληλα για µια ακόµη φορά, το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του Φροντιστηρίου Ξέ-
νων Γλωσσών.
Ακολούθησαν οι απονοµές, που έγιναν σε 
κλίµα ενθουσιασµού. 
Η κα Ντίνα Παγώνα - Κιούση, κάλεσε έναν- 
έναν και µία -  µία τους σπουδαστές που πέ-
τυχαν το στόχο τους και παρουσία των γο-
νιών, των φίλων και των συγγενών, που 
τους χειροκρότησαν µε θέρµη, τους απένει-
µε πτυχία και τίτλους. 
Η όµορφη γιορτή, έληξε µε χορό που συ-
νοδεύτηκε από ένα πλούσιο µπουφέ µε 
γευστικούς µεζέδες και εδέσµατα.

Σε κλίµα εορταστικό, µε εκατοντάδες φί-
λους, ξωτικά, Άγιο Βασίλη και Αγιοβα-
σιλίτσα, µε παράσταση Καραγκιό-

ζη,γλυκά και πολλά χαµόγελα άναψε το Χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο, το Βιωµατικό Χριστου-
γενιάτικο  Χωριό  Paradise Park. Στο υπέροχα 
στολισµένο Βιωµατικό Χριστουγεννιάτικο  του 
Paradise Park τα παιδιά παίζουν, µαθαίνουν και 
διασκεδάζουν σε µια φανταστική γιορτινή 
ατµόσφαιρα. Ο Αϊ Βασίλης, η κυρία Αϊ Βασίλη 
και τα χαρούµενα Ξωτικά τους θα περάσουν µε 
τους µικρούς τους φίλους πολλές ώρες µονα-

δικής χριστουγεννιάτικης διασκέδασης. 
Μεταξύ άλλων τα παιδιά:

l Θα απολαύσουν το πανύψηλο φυσικό Χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο του χωριού που φτάνει 
τα 8 µέτρα!
l Θα δώσουν στον Αϊ Βασίλη τα γράµµατα 
τους και θα φωτογραφηθούν µαζί στο θρόνο 
του
lΘα γνωρίσουν την κυρία Αϊ Βασίλη… και θα 
φτιάξουν µαζί κουραµπιέδες
Από το άναµµα του Χριστουγεννιάτικου δέ-
ντρου δεν θα µπορούσε να λείπει ο Γιάννης Μι-

χαλακόπουλος, ιθύνωνν νους του Paradise 
Park και οι φίλοι του, Γιάννης Σωτηρόπουλος, 
Γιάννης Σκράκης και Σπύρος Βούλγαρης
lΘα µάθουν να φτιάχνουν όµορφες Χριστου-
γεννιάτικες δηµιουργίες (τις οποίες θα πάρουν 
µαζί τους) µε τη βοήθεια των βοηθών του Αϊ 
Βασίλη στα εργαστήρια: σοκολατοµπισκοτο-
κατασκευής & στολιδιών ή πηλού µε Χριστου-
γεννιάτικο θέµα
l Θα κάνουν βόλτα µε το έλκηθρο του Αϊ Βα-
σίλη και µε το πόνυ του
lΘα ταΐσουν στην φάρµα του πάρκου τα υπέ-

ροχα ελάφια και θα τραγουδήσουν στον µικρό 
Ρούντολφ
l Θα ταΐσουν µε µπιµπερό τα µικρά αρνάκια 
στη φάτνη
Η επίσκεψη ολοκληρώνεται µε ψυχαγωγικό 
πρόγραµµα:
l Εντυπωσιακά παιχνίδια περιπέτειας τύπου 
survivor
l Στο Τραµπολίνο για άλµατα µέχρι… εξα-
ντλήσεως
l Πρωτότυπα παιχνίδια δεξιότητας και ευστο-
χίας

Merry  Christmas
µε απονοµές πτυχίων

Άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο βιωµατικό   χωριό του Paradise Park 
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Συνεχίζεται η ενηµέρωση
καταστηµάτων για
την Ανακύκλωση Γυαλιού

Συνεχίζεται η ενη-
µέρωση κατα-
στηµάτων του 

∆ήµου Αχαρνών για την 
Ανακύκλωση Γυαλιού, 
από τη ∆ιεύθυνση Καθα-
ριότητας και Ανακύκλω-
σης του ∆ήµου Αχαρνών 
σε συνεργασία µε την Ελ-
ληνική Εταιρεία Αξιοποίη-
σης Ανακύκλωσης (ΕΕ-
ΑΑ). Κλιµάκιο της ∆ιεύ-
θυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του ∆ήµου 
Αχαρνών και της Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανα-
κύκλωσης (ΕΕΑΑ) προχώ-
ρησε στην ενηµέρωση των 
καταστηµάτων του ∆ήµου 
Αχαρνών για την ανακύ-
κλωση γυάλινων συσκευ-
ασιών, µε τη διανοµή φυλ-
λαδίων και την επιτόπια 
ενηµέρωση των επαγγελ-
µατιών. Οι καταστηµατάρ-
χες και οι εργαζόµενοι 
τους, ενηµερώθηκαν επί-
σης και για την εφαρµογή 
για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) για Android και iPhone συ-
σκευές, η οποία είναι διαθέσιµη δωρεάν για όλους τους πολίτες. 

Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρ-
νών κ. Θοδωρής Συρινίδης ανάφερε ότι, πέρα από την δηµιουργία υπο-
δοµών ανακύκλωσης γυαλιού, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να υλοποι-
είται παράλληλα και αδιάλειπτα η ενηµέρωση των πολιτών και επαγ-
γελµατιών για την ανακύκλωση γυαλιών, ειδικότερα ενόψει των εορτα-
στικών ηµερών, όπου η κίνηση των καταστηµάτων αναµένεται είναι 
αυξηµένη.

Με τη φωταγώγη-
ση του χριστου-
γεννιάτικου δέ-

ντρου στην κεντρική πλα-
τεία του Αγίου Βλασίου, 
την Παρασκευή 8 ∆εκεµ-
βρίου, στις 19:00, ξεκίνη-
σαν οι εορταστικές εκδη-
λώσεις που έχει προγραµ-
µατίσει για τις φετινές γιορ-
τές ο ∆ήµος Αχαρνών.

Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

13674

Με την ενεργό συµµετοχή των ωφελούµενων του Κέντρου Ηµε-
ρήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.) του ∆ήµου Αχαρνών, 
ολοκληρώθηκε η πρώτη διαδηµοτική εκδήλωση για την ανάδει-

ξη του έργου της κοινωνικής δοµής των Κ.Η.Φ.Η. Η εκδήλωση εντάσσε-
ται σε µια σειρά κοινών δράσεων των Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλι-
κιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.) Αττικής, αρχής γενοµένης µε την εκδήλωση που 
πραγµατοποιήθηκε στον ∆ήµο ∆άφνης - Υµηττού την Παρασκευή 1 ∆ε-
κεµβρίου 2017. 

Οι ηλικιωµένοι - ωφελούµενοι του Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.) του ∆ήµου Αχαρνών, µαζί µε ωφελούµενους 
από τα Κ.Η.Φ.Η. της Αττικής, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν χειρο-
ποίητες Χριστουγεννιάτικες κάρτες, που θα διατεθούν σε κοινωφελή σκο-
πό και να συµµετάσχουν σε µια εκδήλωση µε Χριστουγεννιάτικη ατµό-

σφαιρα, κάλαντα, κεράσµατα και γιορτινές δραστηριότητες.
Τους ωφελούµενους του Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµέ-

νων (Κ.Η.Φ.Η.) του ∆ήµου Αχαρνών, συνόδευσαν οι εργαζόµενοι στην 
συγκεκριµένη κοινωνική δοµή, καθώς η σειρά δράσεων για την ανάδει-
ξη του έργου των Κ.Η.Φ.Η., έχει επίσης και τον χαρακτήρα διασύνδεσης 
και ανταλλαγής πρακτικών του προσωπικού που εργάζεται στα Κέντρα 
Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων. 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών κ. Γιώργος ∆ασκαλά-
κης εξέφρασε την αµέριστη υποστήριξή του στις δράσεις για την ανάδει-
ξη του έργου της κοινωνικής δοµής των Κ.Η.Φ.Η. και τόνισε ότι βούλη-
ση, τόσο του ίδιου όσο και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Φ.Α., εί-
ναι όχι µόνο η συνέχιση λειτουργίας µιας τόσο σηµαντικής κοινωνικής 
δοµής, αλλά και η αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται.

∆ιαδηµοτική εκδήλωση για την ανάδειξη δράσεων των ΚΗΦΗ 

Βουβός πόνος στο µνηµόσυνο του 11χρονου Μάριου ... 
Σε κλίµα βουβής θλίψης τελέσθη-
κε την Κυριακή το µνηµόσυνο 
των έξι µηνών του µικρού Μάρι-

ου, που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη 
σφαίρα στο Μενίδι. Με συγκινητικά λό-
για τον αποχαιρέτησε για µία ακόµη φο-
ρά ο δάσκαλός του.

Οι οδυνηρές µνήµες από τη µοιραία 
βραδιά της 8ης Ιουνίου, στο Μενίδι, είναι 
ακόµη νωπές. Κανείς δε µπορεί να βγάλει 
από το νου του πως οι χαρούµενες παιδι-
κές φωνές στο προαύλιο του 6ου ∆ηµο-
τικού Σχολείου.... έσβησαν µέσα σε µια 
στιγµή. Τη θέση τους είχαν πάρει οι κραυ-
γές αγωνίας µιας µάνας, που έβλεπε το 
αγοράκι της πεσµένο στο έδαφος.

«Αντίκρισα τον γιο µου πεσµένο 
µπρούµυτα, εντελώς ακίνητο. Από τη 
στάση του σώµατός του, είχαν την αίσθη-
ση ότι έπεσε κάθετα, σαν κορµός δέ-
ντρου... Προσπάθησα να τον συνεφέρω 
αλλά δεν ανταποκρινόταν» αναφέρει η 
µητέρα του. Μια αδέσποτη σφαίρα τον εί-
χε βρει στο κεφάλι. Κοινό....µυστικό στη 
γειτονιά πως είχε εκσφενδονιστεί από γει-

τονικό γλέντι Ροµά. Συγκλονιστικά είναι 
τα όσα αναφέρει η µητέρα του αδικοχα-
µένου Μάριου στη µήνυση κατά παντός 
υπευθύνου, την οποία δηµοσιεύει η Real 
News:

«Μιλούσα µε ένα άλλο παιδάκι, µε 
την πλάτη γυρισµένη στο γιο µου τον Μά-
ριο. Ήταν ακριβώς εκείνη τη στιγµή που 
άκουσα έναν µαθητή να µου φωνάζει: 

“Κυρία κυρία, ο Μάριος είναι κάτω” και 
γυρνώντας προς τα πίσω αντίκρισα τον 
γιο µου πεσµένο».

«Κι εγώ περιµένω να βρεθεί ο δολο-
φόνος του παιδιού µου, γιατί ήταν πολύ 
µεγάλη αδικία. Μετά τη δολοφονία του 
Μάριου, γιατί δολοφονία ήτανε , νοµίζω 
ότι τα πράγµατα είναι λίγο καλύτερα. 
Υπάρχουν έλεγχοι, υπάρχει αστυνόµευ-
ση παντού...» δηλώνει ο πατέρας του 
Μάριου, Αθανάσιος Σουλούκος.

Έχουν περάσει έξι µήνες από την 
πρωτοφανή τραγωδία και ο δολοφόνος 
του µικρού Μάριου δεν έχει ακόµα συλ-
ληφθεί. Το παιδί αποτελεί σύµβολο ενά-
ντια στην εγκληµατικότητα εδώ στο Με-
νίδι κι έτσι οι κάτοικοι θέλουν να κρατή-
σουν άσβεστη τη µνήµη του.

Οι γονείς του µικρού Μάριου αναµέ-
νεται να καταθέσουν και αγωγή κατά του 
δηµοσίου, καθώς -όπως υποστηρίζουν- 
το κράτος αδιαφορεί στις επανειληµµένες 
εκκλήσεις τους για προστασία της ζωής 
και της περιουσίας τους.

Πηγή: Star.gr
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούµε   από  καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθηκαν στο 
βαρύ πένθος µας, για την απώλεια του  πολυαγαπηµένου µας  Συζύ-

γου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και  Θείου  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
Σ.Σ.:  Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους

κατέθεσαν αντί στεφάνου κατέθεσαν
χρήµατα  στο «Λύρειο ίδρυµα». 

Η  Οικογένεια του

Ευχαριστούµε   θερµά, όλους όσοι, µας συµπαραστάθηκαν
στο πένθος µας, για το θάνατο  του  Λατρευτού  µας 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΙΩΑΝ.  ΦΥΤΑ
Σ.Σ.:  Επίσης ευχαριστούµε θερµά όσους κατέθεσαν 

στέφανο στη σορό του καθώς και όσους  αντί στεφάνου κατέθεσαν
χρήµατα  στο  Ίδρυµα «ΑΡΩΓΗ», στη µνήµη του. 

Τελούµε   την  ΚΥΡΙΑΚΗ   7  Ιανουαρίου  2018 και ώρα 9.30 µ.µ.,
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στην   Ιερά Μονή   Γεννήσεως Θεοτόκου,  
στην Ντάρδιζα, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και Θείου

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 90 

Η   ΣΥΖΥΓΟΣ :  Ελένη ( Το Γένος Νίκα - Κουταλιανού )
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Χρήστος  και  Αικατερίνη Παναγιωτοπούλου, 

Μαρία  και  Θεοφάνης Βαρελάς
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ -  ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ  

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ   -  ΟΙ  ΦΙΛΟΙ  ΤΟΥ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο της Ιεράς Μονής

Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ  23 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.µ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου, Πα-
τέρα, Παππού, Αδελφού και  Θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΙΩΑΝ.  ΦΥΤΑ  (Χοντρός)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ιωάννα και  Ιωάννης Νίκας,  Αικατερίνη και  ∆ηµήτρης Μπινιάρης
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: Μαριάνθη, Γεωργία, Ισιδώρα, Ελένη, Παυλίνα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Χρήστος Φυτάς,  Σταµατίνα και  Αναστάσιος Λέκκας, ∆ηµήτριος 
και Αγαθή Φυτά,  Παναγιώτα χήρα Νικ. Φυτά, Καλλιόπη χήρα Αντ. Παγώνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δειχθεί  συλλυπητήρια στην αίθουσα

«Το Ραντεβού της Μαριώς» –Παπαδηµητρίου 8 – Αχαρνές 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ   23 ∆εκεµβρίου  2017 και ώρα 9.30 

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

µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ   ΙΩΑΝ.  ΤΡΙΒΕΛΛΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ελένη

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαρία  και  Σταύρος,  Κωνσταντίνα  και  Νικηφόρος, 
Ιωάννα  και  Σωτήρης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   καφενείο του  ΓΚΙΚΑ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το  ΣΑΒΒΑΤΟ  30  ∆εκεµβρίου  2017 και ώρα 9.00 

π.µ.,  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό  Αγίου ∆ιονυσί-
ου – Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-
µένου µας  Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαρία

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Γεώργιος  και  Ελένη,  Νικόλαος  και  Ελένη,  
Ευαγγελία  και  Απόστολος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ∆έσποινα, Ειρήνη, Ιωάννης, Ανδρέας
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   κυλικείο  του   Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το   ΣΑΒΒΑΤΟ  30  ∆εκεµβρίου  2017 και ώρα  09.00 
π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτό-
κου — Αχαρναί,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπη-

µένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΣΟΦΙΑΣ  ΧΗΡΑΣ ΘΕΟ∆. ΛΙΟΣΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Γεώργιος  και Αγγελική, Ελένη και  Γεώργιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  : Μαρία και  Νικόλαος, Σοφία και  Λεωνίδας, 

Σοφία  και  Κωνσταντίνος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Ιωάννης   και  Μαρία Καπετάνιου, 

Μαρία χήρα ∆ηµ. Καπετάνιου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του  ΝΑΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ  30 ∆εκεµβρίου  2017 και ώρα 9.30 

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

µας  Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΕΛΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ζαχαρούλα 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Γεώργιος  και  Ερβίνα,  Βασιλική  και  Κωνσταντίνος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Λεωνίδας, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   καφενείο του  ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ 



ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε   την  ΚΥΡΙΑΚΗ   17   ∆εκεµβρίου   2017 και ώρα  9.30 π.µ., 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό  Μεγίστων Ταξιαρχών – Χα-

ραυγή  –Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του πολυαγαπηµένου µας, Αδελφού  και  Θείου

ΣΤΎΛΙΑΝΟΥ   ΦΕΙ∆ΑΚΗ
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Σπήλιος  και  Αγγελική, 

Γιώργος  και  Παρασκευή,  Γιώργος  και  Ελένη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο  κυλικείο του ΝΑΟΥ 

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

π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου  
- Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του  πολυαγαπηµέ-
νου µας, Συζύγου, Πατέρα , παππού, Αδελφού και  Θείου 

ΜΙΧΑΗΛ   ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ελένη

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : ∆ήµητρα και Κων/νος  Πανανάκης, 
Κων/να και Λάµπρος Μπόσδας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αντωνία, Ελένη, ∆ήµητρα, Ελένη.
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ   ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο κυλικείο  του   Ναού 

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

∆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

21Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου 2017



22 Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου 2017

Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

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

18/12/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  Ελ. 
Βενιζελου 78. ΤΗΛ. 210/2440400-800

19/12/2017  ΤΡΙΤΗ l ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Πάρνηθος 
83. ΤΗΛ.210/2468376

20/12/2017  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙ-
ΚΗ  Αριστοτέλους 132. ΤΗΛ. 210/2462255

21/12/2017 ΠΕΜΠΤΗ l ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ  Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 272. ΤΗΛ. 
210/2310318

22/12/2017  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ∆Ο-
ΚΙΑ Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210/2476440

23/12/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ  Λε-
ωφ. Καραµανλή 38-40. ΤΗΛ. 210/2446460

24/12/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟΝΥ-
ΣΗΣ  Αριστοτέλους 185. ΤΗΛ. 210/2477442

25/12/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ   
Πάρνηθος 118. ΤΗΛ. 210/2403004

26/12/2017 ΤΡΙΤΗ l ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Κ.  
(κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.Μύλος. Τ. 
210/2316673

27/12/2017  ΤΕΤΑΡΤΗ l ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ   Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος.  
ΤΗΛ.210/2316737

28/12/2017 ΠΕΜΠΤΗ l ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆Ο-
ΣΗΣ  Ηρώων Πολυτεχνείου 51. ΤΗΛ. 
210/2477711

29/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ  Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ.210/2316792

30/12/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗ-
ΝΗ  Αγ. Τριάδος 1. ΤΗΛ. 210/2440487

31/12/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ ΡΟΥΣ-
ΛΑΝ   Αγίου ∆ιονυσίου 82. ΤΗΛ. 210/2444771

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

17/12/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

 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 κεντρι-
κό Μενίδι µε επίπλωση για κατάστηµα ρούχων, 
έτοιµο για λειτουργία, 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.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 100 τ.µ.  στο ενδιάµεσο 
των  Πλατειών  Καράβου και Αγίου Νικολάου, στις 
Αχαρνές, Τηλ. 6973 580073. 4∆187
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  Πτυχιούχος, παραδίδει ιδιαίτερα µαθή-
µατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Εικοσαετής 
εµπειρία – Μεταδοτικότητα. Τιµές λογικές.  Τηλ. 6972 
695300. 4∆185.

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
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ , πτυχιούχος παραδίδει ιδιαίτερα µαθή-
µατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Εικοσαετής 
εµπειρία µεταδοτικότητας. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 
695300. 4∆187.
 ∆ΙΑΦΟΡΑ

Ο∆ΗΓΟΣ  κάτοχος  διπλώµατος οδήγησης  Ε΄ κατη-
γορίας  και 25ετή εµπειρία,  ζητάει εργασία,  χωρίς πε-
ριορισµούς 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
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

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

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.



∆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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