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Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Ενηµέρωσης και Υποστήριξης ∆ανειολη-
πτών, µε έδρα τον ∆ήµο Αχαρνών, το οποίο στεγάζεται σε ειδικά διαµορφω-
µένο χώρο, που έχει παραχωρήσει ο ∆ήµος Αχαρνών, στην αίθουσα ∆ηµο-
τικού συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών (Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 
και Μπόσδα, 1ος όροφος). 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Τα χρόνια της «ευηµερίας» της Ελλάδας κάθε τέ-
τοια εποχή, γέµιζαν τα γραφεία και τα 
σπίτια από ευχετήριες κάρτες κάθε λο-
γής πολιτικάντηδων µε τυποποιηµένες 
ευχές για «Καλά  Χριστούγενννα, Καλές 
Γιορτές,  Καλή Χρονιά».
Οι εποχές όµως άλλαξαν και πλέον οι 
φορολογικές υποχρεώσεις και η κοινω-
νική κατακραυγή για σπατάλες, δεν 
αφήνουν πολλά περιθώρια σε κανέ-
ναν, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα 
φέτος ελάχιστοι να τολµήσουν να στεί-
λουν έντυπες ευχές.
Αντί χάρτινων ευχετήριων καρτών λοιπόν, γέµισαν τα ηλεκτρονικά 
ταχυδροµεία µε ηλεκτρονικές που δεν κοστίζουν τίποτα και προφα-
νώς φθάνουν σε περισσότερους, έστω και την ύστατη στιγµή. Άλλοι 
καιροί, άλλα ήθη για το πολιτικό σύστηµα που δείχνει να έχει συµ-
βιβαστεί µε την ιδέα πως αυτά αποτελούν παρελθόν.
Παρόλο που ακόµα υπάρχουν ορκισµένοι λάτρεις του κλασικού 
τρόπου ανταλλαγής ευχών µέσω ταχυδροµείου, δεν είναι και λίγοι 
οι λάτρεις της τεχνολογίας που βρίσκουν πιο εύκολο να ανταλλά-
ξουν ευχές µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Η τεχνολογία φρόντισε και γι’ αυτούς και στο διαδίκτυο µπορεί κά-
ποιος να βρει κάρτες για όλα τα γούστα, σε πολλά σχέδια, µεγέθη 
και µε τις κατάλληλες ευχές.
∆εν είναι πάντα «κακό» να επικοινωνείς µε αυτό τον τρόπο µε τους 
άλλους. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εταιρειών που µπορεί να έστελναν 
στο παρελθόν χιλιάδες κάρτες στους πελάτες και συνεργάτες τους, 
αυτό σίγουρα είναι κέρδος και οικονοµικό και χρόνου. Με ένα απλό 
πάτηµα του κουµπιού µπορείς να πεις τις ευχές σου σε όλο τον πλα-
νήτη.  Σε ότι αφορά  τα πλεονεκτήµατα αυτής εξέλιξης, µάλλον  θα 
απασχολήσει τις επόµενες γενιές, αφού σχεδόν µια δεκαετία από τη 
εφαρµογή  των, κάθε χρόνο, ενώ οι πολιτικοί αυξάνονται, λιγοστεύ-
ουν και οι ηλεκτρονικές ευχές.

Έφυγε ο «Καλός 
Σαµαρείτης» ο Γιατρός 
Πάνος Βενετσάνος.
Αποχαιρετισµός
από τον Νίκο Κακογιάννη

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

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 7 ΣΕΛ. 8

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ «ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»
Ε∆ΩΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

∆ υστυχώς για άλλη µια 
φορά βρεθήκαµε 
αντιµέτωποι σήµερα 

το πρωί µε ένα αποτρόπαιο 
θέαµα, σηµειώνει  στο διαδι-
κτυακό του χώρο , το «Ελεύ-
θερο Βήµα των Αχαρνών ο  
Κώστας Ζίγκηρης. Ένας νεα-
ρός σε µισολιπόθυµη κατά-
σταση µε την σύριγγα καρφω-
µένη στο χέρι έξω από την 
οδό των παραισθήσεων δί-
πλα σε καταυλισµό Ροµά στο 
Μενίδι στην Αγία Σωτήρα.  Και 
δυστυχώς αυτή η εικόνα δεν ταιριάζει στις Αχαρνές, έναν ∆ήµο 
µε τεράστια ιστορία.  

Εξίσου  οι αποκαλύψεις  σε  ρεπορτάζ, του δηµοσιογράφου 
Γιάννη Σωτηρόπουλου, στο STAR,  σοκάρουν για το κύκλωµα 
που διακινούσε ναρκωτικά σε περισσότερους από 60 µαθητές 
σχολείων στις Αχαρνές, τη Νέα Φιλαδέλφεια και τους Αγίους 
Αναργύρους. ∆ιακινητής...ετών 16 και χρήστης ετών...13! Μα-
θήτρια β΄Γυµνασίου λιποθύµησε από χρήση έξω από το σχο-
λείο! 

Το κύκλωµα εξαρθρώθη-
κε, ύστερα από πολύµηνες και 
συστηµατικές έρευνες, από 
αστυνοµικούς του τµήµατος 
Ασφαλείας Αχαρνών, οι οποί-
οι κατέγραψαν µια ακόµα επι-
τυχία στο ενεργητικό τους. 
Σύµφωνα µε πηγές της αστυ-
νοµίας, µέχρι στιγµής, έχουν 
συλληφθεί 17 άτοµα, εκ των 
οποίων δυο ανήλικοι µαθη-
τές, οι οποίοι λειτουργούσαν 
ως «βαποράκια», αλιεύοντας 
«πελάτες» µέσα στα σχολεία.

Τον τελευταίο χρόνια η ∆ηµοτική Αρχή κάνει τεράστιες προ-
σπάθειες για να βρει ξανά ο ∆ήµος των Αχαρνών την χαµένη του 
αίγλη και να νοιώσουν οι κάτοικοί του ασφαλείς στην πόλη τους. 

Θα πρέπει όµως οι αρµόδιοι φορείς του κράτους να σκύ-
ψουν σοβαρά επιτέλους πάνω στα προβλήµατα της πόλης µας 
και να µην µένουν άλλο πια στα λόγια και στις δηλώσεις. Να βο-
ηθήσουν τον ∆ήµο και την ∆ηµοτική µας Αρχή για να γίνει το 
Μενίδι η πόλη που ξέρουµε, αγαπάµε και µας αξίζει.  Φωτό από  
https://3.bp.blogspot.com  

Τα χρόνια της «ευηµερίας» της Ελλάδας κάθε τέ-

Ηλεκτρονικές ευχές για  
ταχύτητα και οικονοµία...

ΠΑΛΙ  ΣΤΗΝ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  ΑΠΟ   
ΤΗΝ  ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΑΣ
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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

Ας είναι κατασκευασµένη ιστορία, τα Χριστούγεννα µου αρέσουν, γιατί δίνουν 
πολύ χαρά στα µικρά παιδιά και τα κάνουν να ονειρεύονται έναν κόσµο πα-

ραµυθένιο. Η προσγείωση τους στην πραγµατικότητα αργότερα είναι απογοητευτι-
κή. Όµως ένα αθώο ψέµα µπορεί να δώσει χαρά και ελπίδες σε όλους µας. Χρόνια 
πολλά, Καλή Χρονιά.

Η βίαιη κυριαρχία, φέρνει την απληστία. Η απληστία την πείνα των λαών. Η 
πείνα τις ταραχές τους πολέµους τα εγκλήµατα. Είναι η µαύρη αλυσίδα, της 

σκοτεινής ψυχής των ανθρώπων. Ασθένεια αθεράπευτη. Αντίσταση στην βίαιη κυ-
ριαρχία, την απληστία, την πείνα, το έγκληµα. Ροµαντικό σλόγκαν για ονειροπόλους. 

∆εν καταλαβαίνω τι σηµαίνει δίκαιη και τι άδικη ανάπτυξη. Εάν άδικη ανάπτυξη 
είναι η ανάπτυξη µόνον των καπιταλιστών, τότε γιατί η κυβέρνηση συνειδητά εξό-

ντωσε την µεσαία τάξη, τον παραγωγικό πληθυσµό, µε την υπερφορολόγιση, να την 
καταδικάζει στην ανεργία και την φτώχια. Μήπως βρε παιδιά  και αυτό το αφήγηµα, δη-
λαδή το παραµύθι, είναι άλλη µπαρούφα; 
Γιατί οι Μουσουλµάνοι της Αφρικής και της Μέσης 

Ανατολής, ποθούν να καταφύγουν στα κρά-
τη της Ευρώπης για να δουν µια άσπρη µέρα; 

Γιατί πρώτον το θρησκευτικό τους δόγµα τους επι-
βάλλει να γεννοβολούν σαν τα κουνέλια, οπότε αυ-
ξάνουν τις στερήσεις στη ζωή τους και δεύτερον η άρ-
χουσα τάξη τους,  µε τίποτε δεν θέλει να διαταραχθεί 
αυτή η ταξική των διαφορά τους.  Όµως η Ευρώπη 
δεν αντέχει αυτή την ροή των πληθυσµών από δύο 
Ηπείρους. Βιολογικά  βλέπουµε την γέννηση των και-
νούργιων σταυροφόρων που µε νέα όπλα µαζικής εξόντωσης  θα αναλά-
βουν αυτό το ανούσιο έγκληµα.

Στη γλώσσα µας  ζαβό λέµε τον αριστερόχειρα. Ζαβό λέµε και τον γουρσούση. 
Το πρόβληµα δεν είναι στα χέρια, αλλά στο µυαλό. Εάν γεννήθηκες βιολογι-

κά Ζαβός, είσαι αθεράπευτος. Η επιστήµη θεραπεύει τις φυσικές βλάβες, δεν αλλάζει 
τις βιολογικές  καταβολές.

Οι πέντε αισθήσεις µας µέσω του εγκεφάλου µας, δηµιουργούν τα συναι-
σθήµατα. Χαρά, λύπη, θυµό,, αγανάκτηση , συµπόνια, αλληλεγγύη, βοή-

θεια, ευθύνη και τόσα άλλα. Άλλο τα συναισθήµατα και άλλο τα ένστικτα. Όταν µά-
λιστα αυτά καπελώνονται από ιδεολογίες, δηλαδή ξέπλυµα εγκεφάλου, γίνονται 
επικίνδυνα και εγκληµατικά. Κρατείστε τον εγκέφαλο φρέσκο και ανοιχτό γιατί εύ-
κολα απολιθώνεται. Το πολύ το µπάρα- µπάρα, κάνει το παιδί παπάρα.

Βιολογικά δεν είµαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο ικανοί. Υπάρχουν άνθρωποι άξι-
οι και ακαµάτηδες.  Στην δηµοκρατία  όµως είµαστε  όλοι ίσοι απέναντι στον νό-

µο. ∆εν υπάρχουν τάξεις,  αλλά ικανότητα, εργατικότητα, αριστεία.
Οι µεγάλοι έρωτες διαρκούν λίγο χρόνο. Στην ουσία είναι περιοδικός πό-
θος. Η αλληλοεκτίµηση και ο αλληλοσεβασµός µας ακολουθεί σε όλη µας 

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

Όταν η γυναίκα µου γκρινιάζει, ακουµπώ το χέρι µου στον ποπό της , να δω αν 
έχει πυρετό. Ε! τότε γίνεται το έλα να ακούσεις. Ξεχνάει την γκρίνια της και αρχίζει 

τα Αρβανίτικα. Ευτυχώς που δεν τα καταλαβαίνω.
Λέω στον φίλο µου τον Λάκη. Μεγάλε,  ο πρά-
σινος ήλιος έδυσε. Ο ήλιος γίνεται κόκκινος λί-

γο πριν την δύση του. Ο ήλιος γίνεται λαµπερός µόνο 
στον γαλάζιο ουρανό. Και καθαρός ουρανός,  αστρα-
πές δεν φοβάται. ∆εν µπορεί να το πιστέψει. Τι να κά-
νουµε, γίνεται κι έτσι.

Καλή µου Κυρία υπουργέ, µε το να ντυθείς Αρσακιά-
δα, δεν ξεπλένεις τις ενοχές του µπλου-τζιν. Και οι ιε-

ρείς βολεύονται µε το ράσο, για να σκεπάσουν τις λιπαρές 
κοιλιές τους, από τις νηστείες. Είναι τόσο απλό.

Η γυναίκα µου τσακώνεται όταν το χέρι µου είναι παγωµένο και το 
ακουµπώ στον ποπό της, για να ζεσταθεί Γιατί βρε γυναίκα εσύ ντρέ-

πεσαι να βάλεις το δικό σου παγωµένο χέρι στο δικό µου; Πρακτικά πράγ-
µατα. ∆εν το καταλαβαίνει.

Λέει στο καφενείο ένας φίλος  στο άλλον. ∆ικέ µου, για το µόνο που είµαι σί-
γουρος στην ζωή µου, είναι ότι η γυναίκα µου δεν µε έχει απατήσει ποτέ. 

Μπά, και πως είσαι τόσο σίγουρος βρε µεγάλε; Αφού  η γυναίκα µου δεν πηγαίνει 
µε άνδρες, µόνο µε γυναίκες.  Μπίγκο.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Όταν λέµε διάλογο εννοούµε δύο αν-
θρώπους που µιλάνε µε αντίθετη άπο-

ψη. Όταν η πρόθεση τους είναι έντιµη, τότε µέ-
σα από την αντίθεσή τους, διακρίνουν που είναι 
το λάθος τους. Βρίσκουν κοινή αποδοχή. Όταν 
ο ένας προσπαθεί µε κάθε τρόπο να επιβάλει 
την δική του γνώµη, τότε αυτό είναι φασισµός 
και γίνεται αντιπαθής και τελικά µισητός.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Καληµέρα και Καλή Πρωτοχρονιά σε όλες τις φίλες και 
όλους τους φίλους!! Με υγεία δύναµη χαµόγελο και ελπίδα 
στη θεά τύχη για τα καλύτερα και ωραιότερα σε όλους µας 

και στον καθένα ξεχωριστά. Ας ονειρευτούµε τις επόµενες 365 ηµέ-
ρες, καλύτερες µέρες, αφού πρώτα κάνουµε µια σύνδεση των επι-
θυµιών µας µε την πραγµατικότητα. Στόχος πρέπει να είναι να φτιά-
ξουµε έναν κόσµο καλύτερο, µε δικαιοσύνη, ειρήνη και αγάπη!!! 
.Στο χέρι µας είναι, αρκεί να το πιστέψουµε και να το θελήσουµε 

πραγµατικά !!! Καλή χρόνια .
Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η  
∆ΗΚΕΑ, δεν είχαν σύµµαχο  τις καιρικές συνθήκες.  Καλές  

οι   προσπάθειες των ανθρώπων της ∆ΗΚΕΑ, που είχαν σαν σκο-
πό να µεταφέρουν αυτό το αισιόδοξο µήνυµα στις γειτονιές του 
∆ήµου Αχαρνών και να φέρουν το χαµόγελο σε µικρούς και µε-

γάλους. Και του χρονου.
Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα πλαίσια των Χριστουγεν-
νιάτικων εκδηλώσεων της ∆Η.ΚΕ.Α πραγµατοποιήθηκε η 

Βυζαντινή συναυλία µε τις χορωδίες του ∆ηµοτικού Ωδείου Αχαρ-
νών και της Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής .ΥΜΝΟΙ & 

ΚΑΛΑΝΤΑ πληµµύρισαν τον ναό!!!!
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ιλίου κατά τη συνε-
δρίασή του στις 13.12.2017 αποφάσισε την µη παραχώ-

ρηση χώρου για τη λειτουργία του γραφείου ενηµέρωσης της 
Ειδικής Γραµµατείας του Κυβερνητικού Συµβουλίου ∆ιαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους, δεδοµένου ότι, από την έναρξη του φαι-
νοµένου των κόκκινων δανείων, ο ∆ήµος παρέχει πληροφορί-
ες και νοµικές συµβουλές στους δανειολήπτες, µέσω της Νοµι-
κής του Υπηρεσίας και µε την ίδια απόφαση προχώρησε στην 
επίσηµη συγκρότηση του Γραφείου Ενηµέρωσης και Παροχής 

Νοµικών Συµβουλών για την αντιµετώπιση των κόκκι-
νων δανείων.
Εκτεταµµένα επεισόδια µε τουλάχιστον 8 τραυµατίες αστυ-

νοµικούς έλαβαν χώρα το απόγευµα της Τετάρτης 13 ∆εκεµβρίου 
2017 έξω από το Αστυνοµικό Τµήµα Άνω Λιοσίων. Περίπου 80 τσιγ-
γάνοι επιτέθηκαν µε πέτρες και καδρόνια στους αστυνοµικούς του 
Τµήµατος,  σε βοήθεια των οποίων έσπευσαν και συνάδελφοί τους 
της Οµάδας ∆ΙΑΣ. Αφορµή αποτέλεσε ο θάνατος 62χρονου κρατού-
µενου, σε βάρος του οποίου εκκρεµούσαν καταδικαστικές αποφά-
σεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες ο κρατούµενος υπέστη καρδιακή 
προσβολή, το πρωί της Τετάρτης 13 ∆εκεµβρίου 2017. 

Επιβεβαιώνεται κι από επίσηµα στοιχεία ότι το Μενίδι είναι κέ-
ντρο διακίνησης ναρκωτικών. Ποσότητα 7,77 κιλών ηρωΐνης 
ανακάλυψε σε παράπλευρο της οδού Μπόσδα η Αστυνοµία 

και προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Η ποσότητα θεωρείται πολύ µε-
γάλη και η αξία της αγγίζει τα δέκα εκατ. ευρώ. Αποκαλυπτικό το σχε-
τικό ∆ελτίο Τύπου της ΕΛΛΑΣ.

Παρατείνεται εκ νέου η συγχώνευση των Φορέων ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ), έως την 31η.6.2018, µε τροπο-
λογία των υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. Η 

ρύθµιση προβλεπόταν από τον Ν. 4071/2012 οπότε και τότε ορίζονταν 
εντός εξαµήνου από την θέσπισή του, η συγχώνευση των Φο∆ΣΑ σε 
επίπεδο Περιφέρειας.

Το ιδρυτικό συνέδριο του Κινήµατος Αλλαγής, θα πραγµα-
τοποιηθεί στις 16-18 Μαρτίου, σύµφωνα µε απόφαση του 
Πολιτικού του Συµβουλίου που συνεδρίασε για πρώτη φο-

ρά το απόγευµα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικού-
πη.  Στην  συνεδρίαση  παρόντες εκτός από την κ. Γεννηµατά που 
προήδρευσε, ήταν οι Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου, 
Σταύρος Θεοδωράκης. Γιώργος Καµίνης και Θανάσης Θεοχαρό-
πουλος. 

Όλοι χρωστάνε στο ∆ήµο Βύρωνα εκτός από.... Ο αριθµός των 
πολιτών οι οποίοι χρωστάνε σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ή-
µου Βύρωνα σε ληξιπρόσθεµες οφειλές µας οδηγεί σε ένα 

ερώτηµα «∆ηµοσιογραφικό».Είστε σίγουροι ότι ανάµεσά τους δεν εί-
ναι και ο Λόρδος Βύρωνας;;;  Έγραψε το http://www.airetos.gr

Πήραν πίσω την απόφαση κατάσχεσης 4.000 λογαριασµών 
δηµοτών στον Βύρωνα Απόφαση να αρθούν οι 4.000 κα-
τασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών δηµοτών του Βύρω-

να, οι οποίοι έχουν χρέη προς το ∆ήµο,  κατά τη διάρκεια έκτακτου 
∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο συγκλήθηκε για τον λόγο αυτό.

Ενεργειακά αυτόνοµος θα γίνει ο ∆ήµος Φυλής µε την τοποθέ-
τηση φωτοβολταϊκών στο χώρο της αποκατεστηµένης Χωµα-
τερής, δήλωσε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς. Ο ∆ήµαρχος 

τόνισε ότι µε την καθοδήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και µε κονδύλια της Περιφέρειας Αττικής ο ∆ήµος θα συνερ-
γαστεί για την ανάπτυξη ενός προγράµµατος που όχι µόνο θα του απο-
φέρει εξοικονόµηση 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως από την κατανάλωση ηλε-
κτρικού ρεύµατος και από την συντήρηση δικτύου, αλλά θα του δώ-
σει τη δυνατότητα να συνδράµει τα νοικοκυριά που απειλούνται από 
τον ενεργειακό αποκλεισµό.

∆ιευρύνονται οι δυνατότητες επιχορήγησης των ΟΤΑ από το 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (ΤΠ&∆), προκειµένου 
να ενισχυθούν δήµοι που αξιοποιούν προγράµµατα κοινω-

φελούς εργασίας και χρειάζονται οικονοµική στήριξη. 
Ο ∆ηµοτικός σύµβουλος Θεόφυλλος  Αφουξενίδης, τώρα ανε-
ξάρτητος,  σε κάθε  συνεδρίαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  φρο-
ντίζει  να µαγνητοσκοπεί  τις  τοποθετήσεις του, τις οποίες αναρ-

τά σχεδόν αµέσως στο Facebook. ∆ιαβάστε την τελευταία ανάρτηση του:   
«Τα συµπεράσµατα από ένα επεισοδιακό δηµοτικό συµβούλιο (που έγι-
νε στις 19 -12-2017).  Είναι πλέον εµφανές ότι σε κάθε συνεδρίαση ∆η-
µοτικού Συµβουλίου ο ∆ήµαρχος σύρεται καθαρά από ανάγκη. 1) Η 
∆ηµοτική Αρχή είναι σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και οικονοµι-
κής ζωής του τόπου απούσα. Καµία αλληλεγγύη δεν υπήρξε στην πο-
λύπαθη Μάνδρα. Μόνο οι κοινωνικοί φορείς της πόλης µας ανταποκρί-
θηκαν συγκινητικά. 2) Σε πλήρη στασιµότητα είναι και ο σχεδιασµός για 
την αντιπληµµυρική θωράκιση της πόλης. Είναι θέµα χρόνου να αντι-
µετωπίσουµε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. 3) ∆εν υπήρξε καµία πρόταση 
για την ετήσια απώλεια άνω των 2,5 εκ € από την µετακίνηση του Καζί-
νου Πάρνηθας. ∆ειλοί, µοιραίοι και άβουλοι αντάµα, δυστυχώς δεν πε-
ριµένουµε ούτε ένα θάµα.»

 Ο  χρήστης   Facebook  Din Pan, , όπως  θα  διαπιστώσετε  έχει 
το χάρισµα  να διατυπώνει εύστοχους  συνειρµούς µε νόηµα 
και σηµασία.   «Ο πλούτος δεν είναι πρόβληµα. Η µοιρασιά 

του ήταν πάντα. Η ∆ηµοκρατία άµβλυνε τις αποστάσεις φτωχών και 
πλούσιων, κατήργησε την δουλεία, την δουλοπαροικία, την ακτη-
µοσύνη κι έδωσε σε περισσότερους την δυνατότητα της παραγωγής 
και της αυτοδιάθεσης. Συνεχίζει όµως να µην µπορεί να αντιµετωπί-
σει το 2% των µη εστεµένων οικονοµικών βασιλιάδων που αντιµε-
τωπίζουν το 98% σαν δούλους, δουλοπάρικους και ακτήµονες µε 
τους αυλικούς τους και το στρατό τους. Η µεταγενέστερη µαρξιστική 
θεωρία έθεσε τα ερωτηµατικά και πρότεινε λύσεις που δεν κατόρθω-
σε στην πράξη να πείσει λόγω εγγενών αδυναµιών. Τα ερωτηµατικά 
παραµένουν και θέλουν απαντήσεις σε µια ανθρωπότητα που τείνει 
όλο και περισσότερο να επιστρέφει σε ξεπερασµένα σκεπτικά των 
κληρονοµικά «ικανών» και «άξιων» που πρέπει να καθορίζουν την 
τύχη της ζωής των πολιτών ανάλογα µε το προσωπικό όφελος. Χρει-
αζόµαστε µάλλον µια αναθεώρηση των θεωριών βάσει των αξιών 
ζωής.»

Παρατείνεται έως 31.12.2018, τόσο η δυνατότητα Ν.Π.∆.∆. ∆ήµων 
και Περιφερειών, για έκτακτους και επείγοντες λόγους, να προχω-
ρούν σε δαπάνες αναγκαίες για την υποδοχή και φιλοξενία πολι-

τών Τρίτων Χωρών, όσο και η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων του 
∆ηµοσίου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα για την αντιµετώπιση έκτακτων 
και επειγουσών αναγκών, λόγω των αυξηµένων προσφυγικών - µετανα-
στευτικών ροών, στις Υπηρεσίες των Υπηρεσίας Ασύλου, Υπηρεσίας Υπο-
δοχής & Ταυτοποίησης και Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής.
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Στήν κεντρική πολιτική σκηνή, ὑπουργός σημαίνει διάκο-
νος, δηλαδή ὑπηρέτης τοῦ λαοῦ. Τό ἴδιο ἰσχύει γιά ὅλους 
τούς ταγούς. Ἤτοι τά κόμματα καί οἱ βουλευτές (πρέπει νά) 
ἔχουν ὡς κοινό καί ἀποκλειστικό σκοπό τό συμφέρον τῆς 
χώρας καί κατ’ ἐπέκταση τῶν πολιτῶν. Ἐκεῖ πού διαφω-
νοῦν, εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο θα ἐπιτευχθεῖ αὐτός ὁ 
στόχος. Σέ ἕνα ὑγιές κοινοβούλιο, σέ προτεινόμενα νομο-
σχέδια ἀπό ὁποιοδήποτε κόμμα ἤ βουλευτή, θά μποροῦ-
σαν νά ὑπερψηφίζονται ἀπό βουλευτές ἀνεξαρτήτως κόμ-
ματος, καί νά καταψηφίζονται ὁμοίως. Τί συμβαίνει ὅμως. 
Οἱ βουλευτές εἶναι περιχαρακωμένοι στό μαντρί, οἱ θέσεις 
τους εἶναι ὅ,τι πεῖ τό κόμμα, δηλαδή ὁ ἕνας, ὁ τσέλιγκας. 
Θά μποροῦσαν δηλαδή στίς ψηφοφορίες νά πηγαίνουν 
μόνον οἱ ἀρχηγοί καί νά ἔχουν στήν τσέπη τους τά κουκιά 
(τόν ἀριθμό τῶν βουλευτῶν τους). Ἀκούγεται ἀστεῖο, ἀλλά 
ἀντανακλᾶ τήν πραγματικότητα. Ἔτσι λοιπόν ἀντί γιά ἐθνι-

κούς ἀγώνες, ἀκοῦμε «νικᾶμε», «χάνετε», «συντριβή», 
«θρίαμβος» «φάγατε ἦττα», κ.ἄ. τά ὁποῖα δείχνουν πλήρη 
ποδοσφαιροποίηση τῆς πολιτικῆς ζωῆς.Αὐτή ἡ συμπερι-
φορά φανερώνει τήν ἄκρατο ἰδιοτέλεια τῶν συμμετεχό-
ντων.
Ἀκόμα χειρότερες εἶναι οἱ καταστάσεις στήν Τοπική Αὐτοδι-
οίκηση. Στό Δημοτικό Συμβούλιο ἡ εἰκόνα πού παρουσιάζε-
ται συχνά εἶναι ἀπογοητευτική. Ἐκεῖ βλέπει κανείς τήν ἰδιο-
τέλεια σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο. Παραταξιακή καί προσωπική. 
Οἱ σκληρές ἀντεγκλήσεις, οἱ ἀπρεπεῖς ἐκφράσεις καί οἱ ὑψη-
λοί τόνοι, εἶναι σύνηθες γεγονός. Ἔχει χαθεῖ κάθε ἔννοια σε-
βασμοῦ. Ἐνώ αὐτός ὁ χῶρος θά ἔπρεπε νά εἶναι πρότυπο 
συμπεριφορᾶς, ρίχνουν τό ἐπίπεδο τόσο, πού εἶναι παρά-
δειγμα πρός ἀποφυγή. Οἱ συνεχεῖς ἀναβολές συνεδριάσε-
ων (γιατί ἔτσι μᾶς ἀρέσει), σημαίνει ὅ,τι δέν ὑπολογίζουν τόν 
πολίτη. Ὅταν δέν ἰκανοποιεῖται τό ἴδιον συμφέρον, τότε ὁ ἀρ-

χηγός τους, μετατρέπεται σέ ἐχθρό. Πολλά ἐρωτήματα δέν 
ἀπαντῶνται. Ἴσως αὐτό νά γίνεται ἰδιαιτέρως, ἀλλά κατά τήν 
γνώμη μας, τά δημοσίως λεγόμενα δημοσίως ἀποκαθίστα-
νται ἤ ἐξηγοῦνται. Θά πρέπει στήν κάθε συνεδρίαση πρίν τίς 
ἀνακοινώσεις, νά ἀπαντῶνται οἱ ἐρωτήσεις τῆς προηγουμέ-
νης. Οἱ συνεδριάσεις ἀρχίζουν 45-60 λεπτά μετά τήν ἀνακοι-
νωμένη ἔναρξη. Οἱ ἀνακοινώσεις μετατρέπονται σέ ἀπέρα-
ντους «δεκάρικους» καί μέ κάποια ἔκτακτα θέματα, τά ἡμε-
ρησίας διατάξεως ξεκινοῦν κοντά στά μεσάνυχτα. Ἔτσι οἱ 
ἐνδιαφερόμενοι πολίτες ἔχουν φύγει, σιγά-σιγά ἀποχωροῦν 
καί σύμβουλοι καί μένουν 10 ἄτομα γιά νά περάσουν συχνά 
σημαντικά θέματα. 
Προβλέπεται ὅσο πλησιάζουν οἱ Δημοτικές ἐκλογές, αὐτές 
οἱ παθογένειες νά ἐνταθοῦν καί τό προσωπικό συμφέρον νά 
φθάσει στήν κορύφωσή του.
 Παρ’ ὃλα αὐτά ἐμεῖς εὐχόμαστε σέ ὅλους Καλή Χρονιά.

Η Γνώµη µας... Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος 
∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Ἐντυπώσεις ἀπό τό Δημοτικό Συμβούλιο
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

∆ΕΚΑ  ΧΡΟΝΙΑ ∆ΙΗΡΚΕΣΕ  Η   ΕΡΕΥΝΑ …
Έρευνα του Ελβετικού Ινστιτούτου Γενετικής 
«IGENEA», βρίσκει αγαπητέ αναγνώστη 300.000 Έλ-
ληνες στα Σκόπια, 900.000 στην Αλβανία και 
4.400.000 στην  Βουλγαρία! Η γενετική έρευνα διήρ-
κεσε πάνω από δέκα χρόνια χρησιµοποιώντας εκτε-
νή  βιβλιογραφία από περίπου 500 επιστηµονικές πη-
γές και σύγχρονες επιστηµονικές µεθόδους, είχε δη-
µοσιευτεί αρχικά το 2010, προκαλώντας µεγάλη αί-
σθηση στα Σκόπια  το 2014 και επανέρχεται πάλι 
σήµερα από σκοπιανά µέσα  ΜΜΕ (2017), που ψά-
χνουν να βρουν «ποιοι  τελικά  είναι οι κάτοικοι των 
Σκοπίων».
    
300.000 ΕΛΛΗΝΕΣ  ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ 
Σύµφωνα λοιπόν µε το γράφηµα του «IGENEA», το 
15% των Σκοπιανών είναι Έλληνες, στο DNA τους! 
∆ηλαδή 300.000 Έλληνες! (2 εκατ. κάτοικοι επί 15%).
Επίσης οι Σλάβοι (Σέρβοι) είναι 15% (300.000),  οι Αλ-
βανοί µόλις το 10%(200.000), ΟΙ ΤΕΎΤΟΝΕΣ (Γερµα-
νικό φύλο της Βαλτικής που πέρασε τον ∆ούναβη), 
20% (400.000) και οι πλαστογράφοι που αυτοαπο-
καλούνται «Μακεδόνες» µόλις το 30% δηλαδή 
600.000 ! Όπως γνωρίζουµε δε, ένα µεγάλο µέρος, 
από αυτούς, τους Σκοπιανούς, έχει Βουλγαρική συ-
νείδηση και γι’ αυτό προσπαθεί να τους προσεταιρι-
στεί εντατικά τελευταία η Σόφια.

900.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Στην Αλβανία πάλι, υπάρχει µεγάλη ανατροπή, αφού 
στην γενετική έρευνα του Ινστιτούτου  της «IGENEA», 
προκύπτουν 14% Έλληνες, δηλαδή  400.000, σχε-
δόν (2.831.000 κάτοικοι επί 14 %), ενώ αναφέρονται 
και 18%  Θράκες, στην ουσία και πάλι Έλληνες, δη-
λαδή άλλοι 500.000 !  Συνολικά εποµένως στην Αλ-
βανία ζουν 900.000 Έλληνες! Αυτό προδίδουν και τα 
χαρακτηριστικά πολύ µεγάλης µερίδας νοτίων «Αλ-
βανών»,  αλλά και οι εκτιµήσεις  ιστορικών για Ελλη-
νικής καταγωγής «Τόσκηδες»! 
  900.000 Έλληνες,  είναι όµως το 1/3 της σηµερινής 
Αλβανίας!  Και εποµένως µιλάµε για κάτι πολύ περισ-
σότερο της Βορείου Ηπείρου! 
  Σηµειώνουµε πως στα χρόνια των επιδροµών από 
τη ∆ύση,  αρχικά των  Οστρογότθων και µετέπειτα των 
Νορµανδών κυρίως, το Βυζάντιο έστειλε  Ελληνικό 

στρατό και κατοίκους να πυκνώσουν την περιοχή του 
∆υρραχίου (αρχαία Επίδαµνος), ώστε να εµποδίζο-
νται οι εισβολείς.  Πολλοί στρατηγοί µας έγιναν τότε 
εκεί και γαιοκτήµονες και πολλοί επίσης στρατιώτες 
µας εγκατέστησαν  τις οικογένειες τους, ώστε να τονω-
θεί η αµυντική θωράκιση της στρατηγικής περιοχής. 
Από το ∆υρράχιο άλλωστε  ξεκινούσε   η Εγνατία 
οδός και µέσω Θεσσαλονίκης κατέληγε στην Κων-
σταντινούπολη.
Η Άννα Κοµνηνή, εκθειάζει µάλιστα τα ψηλά, δωδε-
κάµετρα Βυζαντινά τοίχοι  του ∆υρραχείου, ( ∆ύο ρά-
χες -  βουνά), που ήταν  τόσο φαρδιά ώστε να προχω-
ρούν πάνω τέσσερες ιππείς ταυτόχρονα µε τα άλογα 
τους!

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΤΟ 60% ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
Σύµφωνα µε τα Σκοπιανά δηµοσιεύµατα, οι έρευνες 
της «IGENEA», σχετικά µε την Βουλγαρία, έδειξαν ότι 
το 49% είναι «Θράκες» δηλαδή Έλληνες, ενώ υπάρ-
χει και ένα 11% µε την καθαρή αναφορά «Έλληνες»! 
Αυτά σηµαίνουν πως στη Βουλγαρία (µεγάλο µέρος 
της οποίας είναι η Βόρεια  
Θράκη µας,  γνωστή και σαν Ανατολική Ρωµυλία) 
υπάρχουν 60 % Έλληνες, δηλαδή – κάπου 
4.400.000! Επί συνόλου 7.351.000 κατοίκων!
Τονίζουµε ότι στην έρευνα των Ελβετών, υπάρχουν 
εξόφθαλµες σκοπιµότητες, όπως η αναφορά σε «Μα-
κεδόνες» και   «Ιλλυριούς», εθνότητες που δεν υπάρ-
χουν και µπήκαν µε τις λέξεις αυτές για να στηρίξουν 
τα Σκόπια και να πλήξουν την Σερβία ή σκόπιµος δι-
αχωρισµός Ελλήνων από τους Θράκες.
Ωστόσο µέσα και από αυτό το κλίµα, προκύπτουν συ-
νταρακτικά στοιχεία για τις ρίζες του Ελληνισµού στα 
κράτη της Χερσονήσου, πολλά από τα οποία τολ-
µούν και µας κουνούν ακόµα το δάκτυλο! 
Αν όµως δουν τους αριθµούς που προκύπτουν, θα  
νοιώσουν  να χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια 
τους.  ∆ιότι εάν η Ελλάδα αποφασίσει να χρησιµοποι-
ήσει όλα τα «πιόνια» στη σκακιέρα της, θα τρέχουν 
και δεν θα προλαβαίνουν … και ο νοών νοείτω…
Υ.Γ. Στους αναγνώστες της παρούσας στήλης και κατ’ 
επέκταση της «Αχαρναϊκής», εύχοµαι,  Καλή Χρονιά 
και να είναι το 2018, απόθεµα υγείας.

Παράγοντες που αυξάνουν την επικινδυνότητα κατά την οδική
 µετακίνηση  και οδηγούν στην κακή ποιότητα ζωής. (Μέρος 4ο)
Η επιλογή των δρόµων από τους χρήστες 
- οδηγούς ακολουθεί µια ιεραρχία κριτη-
ρίων. Πρώτον ο δρόµος πρέπει να επιτρέ-
πει τη διέλευση του οχήµατος, στη συνέ-
χεια να είναι εύκολη και άνετη η πρόσβα-
ση σε αυτόν το δρόµο και βεβαίως ο χρή-
στης πρέπει να νοιώθει ασφάλεια σε έναν 
δρόµο τον οποίο χρησιµοποιεί. Τα δύο 
τελευταία κριτήρια που καθορίζουν την 
επιλογή του δρόµου, είναι το κόστος για 
τον οδηγό και τελικά η απόλαυση την 
οποία προκαλεί, το περιβάλλον του δρό-
µου. 
Η ποιότητα και η κατασκευή κάποιων δρό-
µων επιτρέπει τη διέλευση συγκεκριµένων 
µόνο οχηµάτων, τόσο για την ασφάλεια των 
χρηστών, αλλά και για την καλή διατήρηση 
των δρόµων. 
Η υπερβολική ταχύτητα, η µειωµένη προ-
σοχή και συγκέντρωση κατά την οδήγηση, 
η χρήση κινητού, το κάπνισµα, οι επικίνδυ-
νοι ελιγµοί, η διέλευσή των τροχοφόρων 
από δρόµους ακατάλληλους, η προσπέρα-
ση χωρίς καλή ορατότητα και χωρίς επαρ-
κή αξιολόγηση της απόστασης από τα διερ-
χόµενα οχήµατα του αντίθετου ρεύµατος, η 
προσπέραση χωρίς την απαραίτητη ειδοποί-
ηση µε χρήση φλας, η παραβίαση της Λω-
ρίδας Έκτακτης Ανάγκης, η παραβίαση της 
απόστασης ασφαλείας σε σχέση µε το προ-
πορευόµενο όχηµα, η παραβίαση του φα-
ναριού και άλλες τέτοιες συµπεριφορές που 
µπορεί να οφείλονται: στην κούραση, στον 
εκνευρισµό, στο ότι το πρόγραµµα έχει πά-
ει πίσω και βιάζεται ο οδηγός, στο ότι οι επι-

βάτες, είτε είναι λεωφορείο, είτε πούλµαν, 
είναι ανήσυχοι κι έτσι ο οδηγός επιλέγει να 
περάσει το φανάρι για παράδειγµα, παρά να 
φρενάρει απότοµα και χτυπήσουν, στο ότι 
δεν υπάρχει αστυνοµικός έλεγχος, άρα 
εφόσον µπορούν, λειτουργούν µε αυτόν 
τον τρόπο. 
Οι κακές συνθήκες καθώς και η κακή οδηγι-
κή συµπεριφορά εκ µέρους των οδηγών 
διαφόρων τροχοφόρων, σύµφωνα µε τα 
στατιστικά στοιχεία του παγκόσµιου οργανι-
σµού υγείας (2005), έχουν τα εξής αποτελέ-
σµατα: κάθε χρόνο συµβαίνουν 1.2 εκατοµ-
µύρια θάνατοι στους δρόµους, κάθε χρόνο 
τα οδικά ατυχήµατα οδηγούν σε περίπου 50 
εκατοµµύρια τραυµατίες και ανάπηρους, κά-
θε µέρα 3.500 άτοµα πεθαίνουν στους δρό-
µους, η υπέρβαση της ταχύτητας οδηγεί στο 
30% των θανάτων στους δρόµους. 
Η οδήγηση απαιτεί την απερίσπαστη προ-
σοχή των οδηγών. Ο οδηγός πρέπει να 
οδηγεί αµυντικά, δηλαδή να έχει αντίληψη 
όσων συµβαίνουν γύρω του και να προ-
βλέπει τις κινήσεις των άλλων οδηγών και 
πεζών, όσο παράλογες κι αν είναι. Ο οδη-
γός οφείλει να προσαρµόζει τη θέση του, 
τον καθρέπτη και τον κλιµατισµό, ώστε να 
οδηγεί άνετα και σωστά. Τα σηµάδια της 
κούρασης και του εκνευρισµού πρέπει να 
τα παίρνει σοβαρά υπόψη και να κάνει διά-
λειµµα για φαγητό και ξεκούραση. Η µετα-
κίνηση µε τα οχήµατα µπορεί να κάνει τη 
ζωή µας εύκολη κι ευχάριστη, αρκεί να 
ακολουθούµε κάποιους κανόνες µε ηρεµία 
και σεβασµό.

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

µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο - Surrey, Ην. Βασιλείου.

Σκέψεις από τις ∆ράσεις  µου 
Το 2017, το αποχαιρετώ µ’ ένα απόσπασµα από το, παγκοσµίως γνωστό ποίηµα, του Ρ. Κίπλινγκ, 
σε µετάφραση Κ. Βάρναλη. ∆ιαβάζοντάς το, ο καθένας ανακαλύπτει πτυχές του χαρακτήρα του και 
βρίσκει τη δύναµη ν΄αντιµετωπίσει τις στρεβλώσεις της καθηµερινότητας.

«Αν να κρατάς καλά µπορείς το λογικό σου, όταν τριγύρω σου όλοι
τάχουν χαµένα και σ’ εσέ της ταραχής των ρίχνουν την αιτία.
Αν να εµπιστεύεσαι µπορείς τον ίδιο τον εαυτό σου, όταν ο κόσµος
δεν σε πιστεύει κι αν µπορείς να του σχωρνάς αυτή τη δυσπιστία.
Να περιµένεις αν µπορείς δίχως να χάνεις την υποµονή σου.
Κι αν άλλοι σε συκοφαντούν, να µην καταδεχθείς ποτέ το ψέµα,
κι αν σε µισούν, εσύ ποτέ σε µίσος ταπεινό να µην ξεπέσεις,
µα να µην κάνεις τον καλό ή τον πολύ σοφό στα λόγια.
Αν να ονειρεύεσαι µπορείς, και να µην είσαι δούλος των ονείρων
αν να στοχάζεσαι µπορείς, δίχως να γίνει ο στοχασµός σκοπός σου,
αν ν’ αντικρίζεις σου βαστά το θρίαµβο και τη συµφορά παρόµοια
κι όµοια να φέρνεσαι σ’ αυτούς τους δυο τυραννικούς απατεώνες,
αν σου βαστά η ψυχή ν’ ακούς όποιαν αλήθεια εσύ είχες ειπωµένη,
παραλλαγµένη απ’ τους κακούς, για νάναι για τους άµυαλους παγίδα,
ή συντριµµένα να θωρείς όσα σου έχουν ρουφήξει τη ζωή σου
και πάλι να ξαναρχινάς να χτίζεις µ’ εργαλεία πούναι φθαρµένα.
Αν όσα απόχτησες µπορείς σ’ ένα σωρό µαζί να τα µαζέψεις
και δίχως φόβο, µονοµιάς κορόνα ή γράµµατα όλα να τα παίξεις
και να τα χάσεις και απ’ αρχής, ατράνταχτος να ξεκινήσεις πάλι
και να µη βγάλεις και µιλιά ποτέ γι’ αυτόν τον ξαφνικό χαµό σου».

Αλέξανδρος
Ανδριώτης 
Πολιτευτής
της Ένωσης
Κεντρώων

στην Περιφέρεια 
Αττικής.

Αναµνηστική πλακέτα 
στον Ανθυπίατρο ∆ιονύση Αργυρόπουλο
Ο ∆ιοικητής της Ζ’ Μοίρας Αµ-
φιβίων Καταδροµών Αντισυ-
νταγµατάρχης Γιάννης Καρπο-
ντίνης απονέµει την αναµνηστι-
κή πλακέτα της Μοίρας στον 
Ανθυπίατρο ∆ιονύση Αργυρό-
πουλο, που υπηρέτησε στη 
Μοίρα ως Ιατρός Μονάδας επί 
4 µήνες. 

Ήταν γι’ αυτόν µια σπου-
δαία εµπειρία αφού υπηρέτησε 
στην πλέον µάχιµη µονάδα του 
Ελληνικού Στρατού και φόρεσε 
τον πράσινο µπερέ και τα δια-
κριτικά των ΛΟΚ, υπό τις διατα-
γές ενός σπουδαίου αξιωµατι-
κού και ανθρώπου, όπως ο 
Αντισυνταγµατάρχης Γιάννης Καρποντίνης. Η λειτουργία, η εκπαίδευση, το ηθικό και η 
αλληλεγγύη των ανδρών της Ζ’ ΜΑΚ του άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Από τη ∆ευτέρα 18 ∆εκεµβρίου 2017 ο Ανθυπίατρος ∆ιονύσης Αργυρόπουλος θα 
υπηρετεί, ως Ιατρός Μονάδας, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) το αρχαιότερο 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυµα της Χώρας και λίκνο των στελεχών του Ελληνικού Στρα-
τού.

Όπως σωστά καταλάβατε ο Ανθυπίατρος ∆ιονύσιος Αργυρόπουλος , είναι ο πρωτό-
τοκος Γιος του  γνωστού   σε όλους   δηµοσιογράφου  και νυν Γενικού Γραµµατέα του ∆ή-
µου Φυλής  Αργύρη Αργυρόπουλου και έχει κάθε λόγο να  νοιώθει υπερηφάνεια για τις 
διακρίσεις του. 
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∆εξιώσεις

Κοινωνικές 
Εκδηλώσεις   

Εvents 

Συνέδρια 

Σεµινάρια

*
*
*
*
*

Με τις Θερµότερες ευχές για το νέο έτος 2018
Αναστάσιος Καβαλλάρης 

20o χιλ. Λ. Πάρνηθος l Αχαρναί l Τηλ.: 210-2464010, 
l Fax:210-2447661 l Κιν.: 6976604070 l www.parnispalace.gr

Αυτές τις Άγιες ηµέρες , αν είχαµε 
ένα µικρό τυµπανιστή στις Αχαρνές, 
είναι πολύ πιθανό να του είχαν 
κλέψει το τύµπανό του! Εύχοµαι 
να ξαναγυρίσει στις καρδιές µας, η 
αγάπη για το συνάνθρωπο και την 
πόλη µας. Στο κάτω - κάτω είναι χρέος 
µας  και κυρίως χρέος της νέας γενιάς 
της πόλης µας. Καλές γιορτές και 
ευτυχισµένο το νέο έτος!

Ας ελπίσουµε όλοι για καλύτερες 
µέρες στον τόπο µας!

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
Οικονοµολόγος – ∆ηµότης Αχαρνών ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

-  ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΩΝ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

Στους πρόποδες της καταπράσινης Πάρνηθας
τον  Parnis Palace  προσφέρεται για τις 

επιχειρηµατικές σας δραστηριότητες συνδυάζοντας 
παράλληλα την άνετη και ευχάριστη διαµονή σας.  

Όλοι οι χώροι έχουν σχεδιαστεί
να προσφέρουν αυτό που εσείς χρειάζεστε…
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Η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου ανέλυσε τα βασικά σηµεία της νέας ρύθµι-
σης για τις οφειλές στα ασφαλιστικά Ταµεία, επισηµαίνοντας ότι η σχετική υπουργι-
κή απόφαση θα εκδοθεί εντός της εβδοµάδας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Τόνισε δε ότι η ρύθµιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31.12.2016 
και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31.12.2018. Η υπουργός Εργασίας ξεκαθά-
ρισε πως η ρύθµιση αφορά φυσικά πρόσωπα µε πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έµπο-
ροι) ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστω-
τές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
Επίσης, αφορά φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα µε επιχειρηµατική 
δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει 
έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους ΦΚΑ δεν υπερβαίνουν τις 
50.000 ευρώ.
Υπάρχουν κριτήρια ένταξης σε σχέση µε το εισόδηµα και την περιουσία των οφει-
λετών, ενώ η διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων θα φτάνει το 85%. Όσον αφο-
ρά τις δόσεις για οφειλές 3.000-50.000 ευρώ, ο µέγιστος αριθµός δόσεων είναι 120 
και για οφειλές έως 3.000 ευρώ ο µέγιστος αριθµός δόσεων είναι 36. Το ελάχιστο 
ποσό δόσης είναι 50 ευρώ.
Ανάµεσα στα ευεργετήµατα της ρύθµισης, εκτός από τη δυνατότητα εξόφλησης, εί-
ναι ότι χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Προφα-
νώς, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη. 

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΠΛΕΟΝ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ∆ΙΑΖΥΓΙΑ
∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο νόµος 4509/2017 που παρέ-
χει την δυνατότητα της λύσης του γάµου µε την διαδικασία των συναινετικών δια-
ζυγίων µέσω συµβολαιογράφου, ενώ ο ίδιος νόµος προβλέπει και ποινές για όσους 
αθετούν την συµβολαιογραφική πράξη, ως προς την διατροφή και τα παιδιά.
Ειδικότερα, κατά τις επιταγές του νόµου 4509/2017, εφόσον το ζευγάρι έχει απο-
φασίσει συναινετικά τη λύση του γάµου, και έχει συµφωνήσει και διευθετήσει τα 
θέµατα της επιµέλειας των ανήλικων παιδιών τους (εφόσον υπάρχουν), µπορεί 
µια επίσκεψη είτε του ίδιου του ζευγαριού, είτε των δικηγόρων τους στο συµβο-
λαιογράφο να επέλθει η λύση των «αιώνιων δεσµών».
Ο νέος νόµος 4509/2017, µεταξύ των άλλων προβλέπει ότι: 1) Η πληρεξουσιότη-
τα στους δικηγόρους πρέπει να δοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα πριν από την υπο-
γραφή της συµφωνίας, 2) Η έγγραφη συµφωνία των δύο µερών για την λύση του 
γάµου και την ρύθµιση της επιµέλειας υποβάλλονται στον συµβολαιογράφο του-
λάχιστον 10 ηµέρες µετά την συµφωνία. Η ηµεροµηνία του έγγραφου «τέλους» 
πρέπει να αποδεικνύεται µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων 
από τη γραµµατεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συµβολαιογράφου που κα-
ταρτίζει την πράξη, 3) Ο συµβολαιογράφος συντάσσει πράξη µε την οποία βεβαι-
ώνει τη λύση του γάµου, επικυρώνει τις συµφωνίες των συζύγων και τις ενσωµα-
τώνει σε αυτή. Ακολουθούν οι απαιτούµενες υπογραφές από τους συζύγους ή µό-
νο από τους δικηγόρους τους, 4) Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωµένης συµφω-
νίας, η επιµέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό 
διάστηµα µπορεί να ρυθµιστεί µε νέα συµφωνία και µε την ίδια διαδικασία. 5) Το 
φινάλε ενός γάµου µπαίνει µε την κατάθεση αντιγράφου της συµβολαιογραφικής 
πράξης στο ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρηθεί ο γάµος και 6) Σε περίπτωση θρη-
σκευτικού γάµου, η λύση του παραγγέλλεται από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών, ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, η οποία συνοδεύεται από τη 
συµβολαιογραφική πράξη. Η αίτηση µε την παραγγελία του εισαγγελέα συνυπο-
βάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει η εκκλησία που τελέστηκε ο 
γάµος. Το στάδιο αυτό είναι υποχρεωτικό για την πνευµατική λύση του γάµου.
Ακόµη, ο νέος νόµος προβλέπει ότι όποιος παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής 
«ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχθεί την βοήθεια 
άλλων», τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα έτος», ενώ, όποιος µε πρόθεση δεν 
συµµορφώνεται στη συµφωνία που έχει επικυρωθεί από τον συµβολαιογράφο 
στο θέµα της επικοινωνίας µε τα ανήλικα παιδιά τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχι-
στον 6 µηνών.

Ρύθµιση 120 δόσεων: ∆ιαγραφή
προσαυξήσεων και τόκων έως και 85%

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

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. 

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ 

Το 2017 ήταν µια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Επώδυνες και πολυ-
µέτωπες αντιξοότητες διαµόρφωσαν µια αµείλικτη καθηµερινότη-
τα κυρίως σε ότι αφορά θέµατα παραβατικότητας στο ∆ήµο µας. 
ΥΠΟ∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ το 2018 µε την προσδοκία µιας καλύτερης 
χρονιάς . Οι περιστάσεις απαιτούν να δώσουµε τον καλύτερο 
εαυτό µας και µε συλλογικότητα, αλληλεγγύη, αυταπάρνηση και 
εθελοντισµό να δηµιουργήσουµε τις κοινωνικές συνθήκες και τις 
συµµαχίες εκείνες, που θα είναι αντάξιες όχι µόνο της ιστορίας 
του τόπου µας, αλλά και θα θέσουν τα γερά θεµέλια της διαµόρ-
φωσης ενός πιο βέβαιου και ασφαλέστερου µέλλοντος για τις 
επόµενες γενιές. 
Σας εύχοµαι ολόψυχα Καλή και ∆ηµιουργική Χρονιά!!! 

Στέργιος Μιχ. Πεδιαδίτης 
Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αχαρνών
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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.

Ο Πάνος  Βενετσάνος, το φωτεινό άστρο 
της  Βιθλεέµ που εµφανίστηκε  από το 
Σοφικό   Κορινθίας πριν από 73 χρό-

νια,  προσέφερε φως, γη και ύδωρ όπου διέ-
βει  και όπου εστάθην. 

Έφυγε ο καλός Σαµαρείτης των Αχαρνών και 
όχι µόνον και µάλιστα σε παραγωγική ηλικία. 
Έχασε  ξαφνικά τη µάχη µε την ζωή,  ο  συµπο-
λίτης µας  ιατρός  Πάνος  Βενετσάνος, αλλά προ 
πάντων άνθρωπος.  

Ο αείµνηστος  Πάνος  Βενετσάνος, ο αποκα-
λούµενος από την πλειάδα των δηµοτών  «Κα-
λός Σαµαρείτης»  όπου ευεργέτησε εκατοντάδες 
ανθρώπους, αφήνοντας  πίσω του παρακατα-
θήκη αλληλεγγύης και προ πάντων ανιδιοτέλει-
ας.

Η είδηση του θανάτου σου  αείµνηστε Πάνο, 
ξάφνιασε  και πραγµατικά  λύπησε τις Αχαρνές 
και όχι µόνον. 

 Αν και πέρασαν  η σαράντα  µέρες   σε απο-
χαιρετώ  και  σε τιµώ, κι εγώ όπως σε τίµησαν,   
η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, οι συγγενοί σου, 
οι συνάδελφοί σου  και οι χιλιάδες  φίλοι σου. 

Υπήρξες επιτυχηµένος   Ιατρός, Επιστήµονας, 
καλός φίλος µε όλους, έντιµος,  άνθρωπος,  µε-
γαλόκαρδος και προ πάντων «καλός Σαµαρεί-

της, καθ’ ότι  ήθελες  να βοηθάς  τους έχοντες 
και µη έχοντες. 

Έφυγες  φίλε Πάνο,  αφήνοντας πίσω σου 
πλούσιο έργο,  στην κοινωνία µε την αθόρυβη 
προσφορά σου, την πλούσια επιστηµονική σου 
κατάρτιση που κοσµούσε την Ιατρική Κοινότη-
τα και τον υψηλό δείκτη ευσυνειδησίας και Ια-
τρικής δεοντολογίας. 

Της ζωής σου το πέρασµα ήταν γεµάτο αισι-
οδοξία, το άγγιγµά σου θεραπεία στον πόνο 
των ανθρώπων, οι αγώνες σου  συνώνυµα µε 
τον αλτρουϊσµό και την ανιδιοτέλεια.

Αθάνατε   Πάνο  Βενετσάνε, σήµερα για σένα 
δεν ...  υπάρχουν φίλοι,  αλλά µόνο προσκυνη-
τές που προσεύχονται για σένα.  Ένας από 
όλους αυτούς  είµαι κι εγώ. 

Γιατί  αυτό αξίζεις   αείµνηστε  Πάνο.  
Για εµάς όλους που σε ξέραµε, δεν έφυγες. 
Ζεις και θα ζεις για πάντα µέσα στην καρδιά 

µας και στην ψυχή µας.

Αείµνηστε Πάνο. Αιώνια η µνήµη σου!

Νίκος  Κακογιάννης
Αρθογράφος  της  Εφηµερίδας Αχαρναϊκή

πρώην ∆/ντής Υπουργείου Υγείας 

Έφυγε  ο  «Καλός Σαµαρείτης» ο Γιατρός  Πάνος   Βενετσάνος 
Αποχαιρετισµός από τον Νίκο Κακογιάννη
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Για Τηλ. ραντεβού στο 215 50 50005 Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8:00 - 21:00
Ιατρείο: Λασκαράτου 8-10, Άνω Πατήσια,  Αθήνα 

Τηλ. Ιατρείου: 2130431090 - Κινητό: 6974904954 l email: sirstefanou@yahoo.gr

Στεφάνου Γεώργιος
Οφθαλµίατρος

Ειδικευµένος
στην Παιδο-

οφθαλµολογία
Πιστοποιηµένος 
για ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση

Στην  αλλαγή  του  Χρόνου 
Γράφει η Ευρώπη Κοσµίδη 

Πολιτικός Μηχανικός
     

Κ άθε χρόνος που φεύγει η ίδια ανάµεικτη γεύση. Μελαγχολία για όσα καλά και 
όµορφα φεύγουν. Μελαγχολία για όσα θέλαµε να κάνουµε και δεν µπορέσαµε 
και µαζί ελπίδα και αισιοδοξία για την επόµενη µέρα συνθέτουν έναν συναίσθη-

µα χαράς και λύπης µαζί.  Τι τελευταίες ηµέρες βρισκόµενη στην Γερµανία για δουλειά 
και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ελλάδα από «απόσταση» τόσο χιλιοµετρική, 
όσο και επί της ουσίας, διαπίστωσα για µία ακόµη φορά πως πάντα τέτοια ταξίδια, σε βο-
ηθούν να δεις τα πράγµατα πιο καθαρά και πιο «ουδέτερα». 

Ίσως ένα ταξίδι µακριά από την Ελλάδα, για όσους έχουν αυτή την δυνατότητα, θα 
βοηθούσε να καταλάβουµε ποια είναι τα µεγάλα και σηµα-
ντικά που µας ενώνουν όλους και ποια τα ασήµαντα τα 
οποία πολλές φορές – τις περισσότερες – δεν αφήνουµε πί-
σω. Θα µου πείτε τι σε έπιασε τώρα; Το πνεύµα των Χρι-
στουγέννων; Όχι. Είναι η έντονη αίσθηση που αποκοµίζω 
κάθε φορά που ταξιδεύω στο εξωτερικό και βλέπω όλα 
εκείνα που µε κάνουν να «ζηλεύω» γιατί δεν µπορούν να 
γίνουν στην χώρα µου και µε βάζουν σε σκέψεις. 

Ξέρετε οι Έλληνες δεν έχουµε να ζηλέψουµε, και το πι-
στεύω απόλυτα αυτό, τίποτα από κανέναν άλλο λαό. Έχου-
µε  σπάνια χαρακτηριστικά, τα οποία όµως δεν µπορούν να 
φανούν, να φυτρώσουν, καθώς επικρατεί η διχόνοια µετα-
ξύ µας. Η σπορά όµως υπάρχει. 

Βλέπω στο εξωτερικό, συναντώ Έλληνες που προο-
δεύουν και δηλώνουν ικανοποιηµένοι που έφυγαν µακριά από την χώρα µας. Γιατί 
να συµβαίνει αυτό; Απάντηση στην ερώτηση έχω και είµαι απόλυτα σίγουρη που δεν 
είναι άλλη από την κακή νοοτροπία. Αυτή που σαν δαίµονας κυριαρχεί εδώ και πολ-
λές δεκαετίες στην δηµόσια ζωή της Ελλάδας και κάθε φορά που πάει κάτι να γίνει, 
ξανά από την αρχή. 

Τα ζήσαµε τα προηγούµενα χρόνια. 
∆υστυχώς τα ζούµε ακόµα. Αυτή είναι και η ευχή µου για το καινούργιο χρόνο. Εκτός 

από υγεία, που δεν είναι καθόλου αυτονόητη και καθόλου κοινότυπη, εύχοµαι να έχου-
µε περισσότερη ψυχραιµία, µεγαλύτερη οµόνοια και πίστη πως τελικά όσα µας ενώνουν 
είναι πολύ περισσότερα από όσα µας χωρίζουν. Μόνο έτσι θα έρθει η πολιτική αλλαγή, 
από τις µικρές και τοπικές κοινωνίες έως το κοινοβούλιο που ορίζει τις τύχες όλων µας. 
Χρόνια Πολλά και Ευτυχισµένο το νέο έτος. 

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Ενηµέρωσης
 και Υποστήριξης ∆ανειοληπτών στον ∆ήµο Αχαρνών 
Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέ-
ντρου Ενηµέρωσης και Υποστή-
ριξης ∆ανειοληπτών, µε έδρα 
τον ∆ήµο Αχαρνών, το οποίο 
στεγάζεται σε ειδικά διαµορφω-
µένο χώρο, που έχει παραχω-
ρήσει ο ∆ήµος Αχαρνών, στην 
αίθουσα ∆ηµοτικού συµβουλί-
ου στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών 
(Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 
και Μπόσδα, 1ος όροφος). 

Τα Κέντρα Ενηµέρωσης και 
Υποστήριξης ∆ανειοληπτών έχουν στόχο να ενηµερώνουν σφαιρικά και αναλυτικά για 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις υπερχρεωµένων πολιτών, επαγγελµατιών και επι-
χειρήσεων που επιχειρούν να αντιµετωπίσουν την προφανή αδυναµία τους να εξυπη-
ρετήσουν τα χρέη τους προς το ∆ηµόσιο, τις Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά Ταµεία και λοι-
πούς ιδιώτες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κλείσουν ραντεβού καλώντας το τηλέ-
φωνο 213 212 57 30, καθώς και να ενηµερωθούν σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων  
Ενηµέρωσης και Υποστήριξης ∆ανειοληπτών, τις υπηρεσίες που προσφέρουν ή να κα-
ταθέσουν ηλεκτρονικά αίτηση για Εξωδικαστικό Μηχανισµό Ρύθµισης Οφειλών Επιχει-
ρήσεων στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός επισκέφθηκε τον χώρο που στεγάζεται 
το Κέντρο Ενηµέρωσης και Υποστήριξης ∆ανειοληπτών και συνοµίλησε µε τους εργα-
ζόµενους, που εργάζονται στη συγκεκριµένη δοµή και την ∆ιευθύντρια Ενηµέρωσης και 
Υποστήριξης ∆ανειοληπτών της Ειδικής Γραµµατείας Ιδιωτικού Χρέους κα Παρασκευή 
Χαµηλού αναφέροντας ότι, η λειτουργία του Κέντρου Ενηµέρωσης και Υποστήριξης ∆α-
νειοληπτών στον ∆ήµο Αχαρνών υποστηρίχθηκε από την πρώτη στιγµή που ανακοι-
νώθηκε η λειτουργία της δοµής και ο ∆ήµος Αχαρνών µε προθυµία και κοινωνική συ-
νείδηση πρόσφερε τον χώρο και κάθε διευκόλυνση για τη στέγαση του κέντρου. 

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσαβός: «Οι κάτοικοι στου ∆ήµου Αχαρνών 
έχουν επηρεαστεί αισθητά από τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας και 
η λειτουργία του Κέντρου Ενηµέρωσης ∆ανειοληπτών στον ∆ήµο Αχαρνών προσφέ-
ρει δωρεάν, χρήσιµες συµβουλές και οδηγίες για την αντιµετώπιση των οικονοµικών 
βαρών υπερχρεωµένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

Antony Athanasioy

dr-antonyking.gr

 Αγαπητοί  Φίλοι και Φίλες
Στις 17  Ιανουαρίου 2018 που είναι η εορτή µου, θα ανακοινώσω

διεθνείς και ελληνικές προβλέψεις µε γεγονότα οικονοµικά 
πολιτικά ασθένειες και θάνατοι πολιτικών,  σεισµούς και λοιπά.

Και προβολή στα διεθνή και Ελληνικά ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗΣ. 
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Το Σάββατο 30 ∆εκεµβρίου 2017 η παρουσίαση
της διοργάνωσης αγώνων Ιππικής Αντοχής

Τ ην διοργάνωση αγώνων ιππι-
κής αντοχής, οι οποίοι θα πραγ-
µατοποιηθούν µέσα στο νέο 

έτος, στα βασιλικά κτήµατα Τατοΐου, 
ανέλαβε ο  συντοπίτης µας Σωτήρης 
Αλεπούς, ιδιοκτήτης του Varibobi 
Club,  σε συνεργασία µε τον Αθλητι-
κό  Ιππ ικό  Όµιλο  Μαραθώνα 
(Marathon Endurance Club) υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Οµοσπονδίας 
Ιππασίας. 

Η επίσηµη παρουσίαση της διοργά-
νωσης αναµένεται να πραγµατοποιηθεί 
στις 30 ∆εκεµβρίου µετά τις 11 το πρωί 
στο Varibobi Club.

«Στόχος», όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε ο κ. Αλεπούς, «είναι να ανα-
δειχθούν οι οµορφιές του τόπου µας, 
να αναβαθµιστεί η περιοχή µας, αφού 

θεωρούµε πως µέσω αυτών των 
αγώνων θα προσελκύσει το ενδιαφέ-
ρον όσων ασχολούνται µε το άθλη-
µα της ιππικής αντοχής σε Ελλάδα και 
εξωτερικό.  

Ακόµα αυτό που επιθυµούµε είναι 
να  καταφέρουµε να περάσουµε το µή-
νυµα ότι αυτός ο τόπος έχει σηµαντικά 
πράγµατα να αναδείξει και ότι σηµασία 
έχει να αναδεικνύουµε τις οµορφιές 
του. 

Σηµαντικό είναι επίσης το µήνυµα το 
οποίο θα µεταδοθεί αφού οι αγώνες ιπ-
πικής αντοχής θα οργανωθούν στον τό-
πο µας, και δεν είναι άλλο από το  ότι 
τα βασιλικά ανάκτορα ιστορικά ανήκαν 
και εξακολουθούν να ανήκουν στο δή-
µο Αχαρνών και κατ’ επέκταση σε αυ-
τόν θα πρέπει να επιστρέψουν. 

Αξίζει ακόµη να σηµειωθεί ότι η ιπ-
πική αντοχή είναι ένα αγώνισµα που 
έλκει το ενδιαφέρον ισχυρών προσω-
πικοτήτων του κόσµου τις οποίες και 
ευελπιστούµε µελλοντικά να φιλοξε-
νήσουµε ως συµµετέχοντες αλλά και 
γιατί όχι επισκέπτες του τόπου µας. 

 Στο Varibobi Club ήδη οργανώ-
νουµε events και αθλητικές δραστη-
ριότητες για µικρούς και µεγάλους 
έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να έρ-
θουν σε επαφή µε τα άλογα και να κα-
τανοήσουν  επί του πρακτέου τη ση-
µασία της ιππασίας για τον άνθρω-
πο». 

Σωτήρης Αλεπού
- Επιχειρηµατίας

Ιδιοκτήτης Varibobi Club

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Τρίτη, 19 ∆εκεµβρίου 2017

Ο ι µέρες που πλησιάζουν, είναι µέρες γιορτινές. Ως εκπρόσωποι 
της πόλης µας, πρέπει έµπρακτα να πρωτοστατούµε στην 
αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, την κατανόηση και την προσφορά.

Σήµερα όσο ποτέ άλλοτε, είναι ανάγκη να εξαντλήσουµε τα αποθέµατα 
αγάπης και προσφοράς που ο καθένας από εµάς διαθέτει αφού η κοινωνία 
βασίζεται σε εµάς και µας έχει εµπιστευτεί. 

Η δοκιµασµένη ελληνική κοινωνία έχει αποδείξει, ότι το πιο ισχυρό όπλο 
στους δύσκολους καιρούς είναι η ανθρωπιά, η οποία χαρίζει ελπίδα, 
αισιοδοξία και δύναµη για να καταφέρουµε και πάλι να ξεπεράσουµε τα 
εµπόδια.

Στην πόλη µας, η οποία βάλλεται από την οικονοµική κρίση και την 
ανεργία, υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη  και 
αντιµετωπίζουν θέµα επιβίωσης. 

Ως αιρετοί εκπρόσωποι του τόπου, πρώτοι εµείς θα πρέπει να δώσουµε 
το παράδειγµα και να σταθούµε δίπλα σε κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη, 
προσφέροντας µε όποιον τρόπο µπορούµε τη βοήθειά µας και 
επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά ότι η κοινωνία των Αχαρνών βασίζεται 
στην αλληλεγγύη, το φιλότιµο και την προσφορά προς το συνάνθρωπο. 

Εύχοµαι ολόψυχα, το µήνυµα της γέννησης του Θεανθρώπου να φτάσει 
σε κάθε οικογένεια και να της χαρίσει οικογενειακή θαλπωρή, υγεία και 
αισιοδοξία για ένα καλύτερο µέλλον! 

Καλές γιορτές
Παναγιώτης Γρηγοριάδης

Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης «Νέα ∆ύναµη» 

Μ ε διακριτικότητα και σεβασµό στο πλευρό όσων 
έχουν ανάγκη βρέθηκε για ακόµη µία χρονιά ο 
Παναγιώτης Γρηγοριάδης, όπως άλλωστε 

συνηθίζει να κάνει εδώ και πολλά χρόνια. 
Ο κύριος Γρηγοριάδης, βρέθηκε και πάλι  κοντά σε 

αδύναµες οικογένειες προσφέροντάς τους τρόφιµα και 
χρήµατα προκειµένου να αντεπεξέλθουν στα έξοδα του  
χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

Οι οικογένειες άνοιξαν τα σπίτια τους και τον 
καλωσόρισαν ενώ του έδωσαν τις θερµότερες ευχές τους για 
την τόσο ευγενική αυτή κίνησή του να βρίσκεται δίπλα τους 
κάθε χρόνο αυτές τις µέρες αλλά και κάθε φορά που τον 
χρειάζονται. 

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε µία πολύτεκνη µητέρα: «Ο 
κ. Γρηγοριάδης είναι πάντα στο πλευρό µας, ηθικά αλλά και 
πρακτικά. ∆εν είναι ο άνθρωπος που µας θυµάται µόνο τα 
Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Πάντα µας βοηθάει µε όποιο 
τρόπο µπορεί. Ειδικά όµως αυτές τις µέρες είναι σηµαντικό να 
νιώθεις ότι κάποιος έχει την έγνοια σου. Ότι το τραπέζι που 
θα κάτσεις εσύ και τα παιδιά σου θα είναι αξιοπρεπές, ότι τα 
παιδιά σου θα έχουν να διηγηθούν όµορφες στιγµές στους 
φίλους τους από ένα τραπέζι γεµάτο όταν επιστρέψουν στο 
σχολείο». 

Εµείς από την πλευρά µας δε µένει παρά να ευχηθούµε 
να ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγµα που δίνει το 
Παλικάρι του Λαού. 

Το µήνυµα της γέννησης του Θεανθρώπου
να φτάσει σε κάθε οικογένεια και
να χαρίσει θαλπωρή, υγεία και αισιοδοξία

Για άλλη µια φορά
το «Παλικάρι του λαού» έδωσε µαθήµατα
ανθρωπιάς τις ηµέρες των Χριστουγέννων
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Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

Κατάµεστος ναός στην πανήγυρη
του Αγίου ∆ιονυσίου 
Μέσα σε πανηγυρικό κλίµα τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, 
για την εορτή του Αγίου ∆ιονυσίου Επισκόπου Αιγίνης του 
εκ Ζακύνθου, στον οµώνυµο Ιερό Ναό στις Αχαρνές. Της 
ακολουθίας προεξήρχε ο Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηνα-
γόρας, πλαισιωµένος από ζακυνθινούς ιερείς, τον ιεροκή-
ρυκα της Μητροπόλεως Αρχιµ. Αγαθάγγελο Κόκλα και 
τους προσκεκληµένους π. Χρήστο Μαρούδα και π. Γεώρ-
γιο Κωστή της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας.

Οι άσχηµες καιρικές συνθήκες και η βροχόπτωση, δεν επέ-
τρεψαν την πραγµατοποίηση της καθιερωµένης λιτάνευσης 
της εικόνας του Αγίου ∆ιονυσίου. ∆ε στάθηκε όµως εµπόδιο 
στην προσέλευση του κόσµου, που γέµισαν ασφυκτικά το 
Ναό από νωρίς το πρωί. Στον Θείο Λόγο του ο κ. Αθηναγόρας 
επεσήµανε ότι εφέτος µαζί µε την εορτή του Αγίου ∆ιονυσίου, 
συµπίπτει και η Κυριακή των προπατόρων. Μίλησε για την αλ-
ληγορία της παραβολής του δείπνου, που παρέθεσε ο άρχο-
ντας για το γάµο του γιου του και τις δικαιολογίες των προσκε-
κληµένων για τη δική τους απουσία. Με τον τρόπο αυτό, κα-
τέληξε στο δείπνο της βασιλείας του Θεού, το οποίο προσέφε-
ρε ο Άγιος ∆ιονύσιος στους ανθρώπους, µέσα από τα 
µυστήρια της Εκκλησίας. Τόνισε χαρακτηριστικά πως: «Οι προ-
σκεκληµένοι είµαστε όλοι εµείς και καλούµαστε να µετέχου-
µε. Να γίνουµε κοινωνοί των µυστηρίων, αφήνωντας στην 
άκρη τις όποιες µικροψυχίες και να ακολουθούµε το παράδειγ-
µα της ζωής του Αγίου ∆ιονυσίου, αγωνιζόµενοι για το Θεό».

Κλείνοντας την οµιλία του ευχαρίστησε θερµά τους προ-
σκεκληµένους ιερείς για την παρουσία τους, ενώ εξήρε το ση-
µαντικό έργο στην ενορία, του προισταµένου του Ναού π. 
Αναστάσιου Σαργέντη. Με τη σειρά του ο π. Αναστάσιος ευχα-
ρίστησε τον κ. Αθηναγόρα και τους ιερείς, ενώ απηύθηνε ευ-
χαριστίες προς τους παρευρισκοµένους τοπικούς φορείς, τον πρώην αντιδήµαρχο και τους δηµοτικούς 
συµβούλους αλλά κυρίως προς τον Χορευτικό Σύλλογο «Παραδοσιακή Αναβίωση - Αχαρναική Κληρο-
νοµιά», που παρά τη µαταίωση της λιτάνευσης, προσήλθαν µε τις παραδοσιακές Ζακυνθινές φορεσιές 
και πλαισίωσαν την εικόνα του Αγίου ∆ιονυσίου.

Τους νέους Ακαδηµαϊκούς πολίτες
της πόλης τίµησε ο ∆ήµος Αχαρνών
Τους φετινούς εισαχθέντες στα 
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύµατα της χώρας µας, τί-
µησε και βράβευσε ο ∆ήµος 
Αχαρνών, σε µια λαµπρή εκδή-
λωση που διοργάνωσε ο ∆ήµος 
Αχαρνών, σε συνεργασία µε την 
Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως και την Ένωση 
Γονέων και Κηδεµόνων Αχαρ-
νών, την Τετάρτη 20 ∆εκεµβρίου 
2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών. 

Την εκδήλωση προλόγισαν: ο 
Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ιλί-
ου Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ.κ. Αθηναγόρας, ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ο 
Αντιδήµαρχος Παιδείας,  Στάθης 
Τοπαλίδης, η Πρόεδρος της Σχο-
λικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  κα. Γεωργία Ευθυµιάδου, ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων Αχαρνών κ. Σωτήρης Κουφογέωργος, ενώ 
χαιρετισµό απεύθυναν οι βουλευτές κ.κ. Γιάννης ∆έδες, Κωνσταντίνος Κατσίκης και 
Βασίλης Οικονόµου, καθώς και ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Αττικής, κ. Στέφανος Καπέλας. 

Ακολούθησε η βράβευση των νέων φοιτητών του ∆ήµου Αχαρνών από τα 7 Γε-
νικά Λύκεια Αχαρνών, το Γενικό Λύκειο Θρακοµακεδόνων, το Εσπερινό Λύκειο Αχαρ-
νών, τα 3 ΕΠΑΛ Αχαρνών και τα 2 Εσπερινά ΕΠΑΛ του ∆ήµου Αχαρνών, ενώ ξεχώ-
ρισαν οι βραβεύσεις και η απονοµή δώρων των πρώτων σε µόρια µαθητών από κά-
θε λύκειο. 

Ιδιαίτερες βραβεύσεις έγιναν για όσους συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθµολο-
γία (µόρια) από κάθε λύκειο του ∆ήµου Αχαρνών

Μετά την απονοµή των τιµητικών επαίνων και αναµνηστικών ακολούθησε η κλή-
ρωση δώρων για όλους τους παρευρισκόµενους επιτυχόντες και η εκδήλωση ολο-
κληρώθηκε µε τη συναυλία από τη Μουσική Οµάδα του 7ου Λυκείου Αχαρνών. 



Η µικρή µου θητεία στο ∆ήµο,
ήταν µόνο η αρχή, ήταν  η  εµπειρία 

µιάς πορείας  ευθύνης.
Ο ενεργός πολίτης είναι κάθε µέρα

στην πρώτη γραµµή. Ενηµερωµένος,
µε παρουσία κοντά στα προβλήµατα

του δηµότη και της πόλης µας.  
Με  εποικοδοµητική κριτική

και προτάσεις. 
Παραµένω ενεργός πολίτης

στην πρώτη γραµµή και το 2018.  

ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ, ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

Γιάννης  Μίχας  
Πρώην ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος
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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!

∆εξιώσεις

Κοινωνικές 
Εκδηλώσεις   

Εvents 

Συνέδρια 

Σεµινάρια

*
*
*
*
*

Με τις Θερµότερες ευχές για το νέο έτος 2018
Αναστάσιος Καβαλλάρης 

Τέρµα  Λεωφ. Τατοϊου l Βαρυµπόµπη l Τηλ.: 210-8169391
l Fax: 210-8169475 l Κιν.:6976604070 l www.ktimaleonidas.gr

Η πρώτη σελίδα του εστατορίου Λεωνίδας
γράφηκε από τον εµπνευστή του Λεωνίδα ∆ιονυσιώτη 

το 1928,  µε την δηµιουργία
ενός µικρού ζυθεστιατορίου.

Σήµερα, συνεχίζουµε µε την ίδια αφοσίωση, 
κρατώντας αναλλοίωτη την παλιά αίγλη του.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2018

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

ΤΕΤΑΡΤΗ  03/01/2018
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΕΙ

«ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΚΕΣ» 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 20 €

ΠΕΜΠΤΗ  04/01 /2018
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΕΙ

«ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΚΕΣ»
(∆ΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ)

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 20€

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/01/2018
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
ΟΣΙΟΣ ∆ΑΥΙΒ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΩΣΣΟΣ-ΧΑΛΚΙ∆Α
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 15€

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/01/2018
ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΟΚΕ «BLACK FRIDAY»

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15:30

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 15€

ΠΕΜΠΤΗ 01/02/2018 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 15€

ΚΥΡΙΑΚΗ  04/02 /2018
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ/ΓΚΑΖΙ MUSIC HALL

«ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ-ΒΙΤΑΛΗ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ» / ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ 17:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/02/2018
ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ»
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 25€

  
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/02/2018

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 15€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/02/2018
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ/ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ

«ΚΑΡΡΑΣ-ΓΑΡΜΠΗ-ΜΕΝΙ∆ΙΑΤΗΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/02/2018
Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5€



13Κυριακή 31 ∆εκεµβρίου 2017

∆εχόμαστε παραγγελίες 
για ολόκληρα χοιρίδια 

και γαλοπούλες

8.70€
το κιλό

Χοιρίδια 
8-12Kg

6.80€
το κιλό

Γουρουνοπούλα 
περίπου 20Kg

3.80€
το κιλό

Γουρουνοπούλα 
περίπου 35Kg

2.80€
το κιλόΚότσι Χοιρινό

6.50€
το κιλό

6.50Ρολό Κοτόπουλο
(Παραγωγής µας)�από 
Κοτόπουλο Φάρµας Κουσιάκη

5.50€
το κιλό

Κορώνα Χοιρινή
Μαριναρισµένη

5.50€
το κιλό

Γκιούλµπασι
Χοιρινό

5.80€
το κιλόΡολό Χοιρινό

8.90€
το κιλόΨαρονέφρι

6.50€
το κιλό

Σκαλοπίνια
Χοιρινά

Καπνιστό Χοιρινό
5.95€

το κιλό

4.60€
το κιλό

Κόκκορας
Μονεµβάσιας

4.80€
το κιλό

Χύµα Λουκάνικα 
(Παραδοσιακά, Πορτοκάλι, Πράσσο, Πεπερόνι, Σκόρδο)

6.49€
το κιλό

Μπιφτέκι 
Μοσχαρίσιο

ΑΠΟ ΤΟ 1970

5 καταστηµατα: Σπάρτη, Τρίπολη, Καλλιθέα, Καλαµάτα & Αχαρναί
Το κατάστηµα των Αχαρνών λειτουργεί από το 1995, Αριστοτέλους 227, τηλ.: 210.2405401

Οι προσφορές ισχύουν 
από 15/12 έως 31/12
για το κατάστημα 

των Αχαρνών

Στο κατάστηµά µας θα βρείτε αρνιά & κατσίκια Πάρνωνα, γίδες & πρόβατα Ταϋγέτου

Καλά Χριστούγεννα

& Καλή Χρονιά



14 Κυριακή 31 ∆εκεµβρίου 2017

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l «Πέρασε» µε 153 «ναι» από την Ολοµέλεια της Βου-
λής ο κρατικός προϋπολογισµός για το 2018, που 
φέρνει νέες επιβαρύνσεις για φορολογούµενους, 
µισθωτούς και συνταξιούχους. Εκτός από τους... 
προφανείς, δηλαδή τους κυβερνητικούς βουλευτές, 
τον Προϋπολογισµό 2018 υπερψήφισε και η ανε-
ξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου, η 
οποία προέρχεται από την Κοινοβουλευτική Οµάδα 
της Ένωσης Κεντρώων.

l Με το 25% των προστίµων από αυθαίρετα θα χρηµα-
τοδότηθεί η οριοθέτηση ρεµάτων . Ξεχωριστή διάστα-
ση έχει ο νόµος που ψηφίστηκε πρόσφατα για τον έλεγ-
χο και προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος αντι-
µετωπίζοντας χρόνιες παθογένειες και αυθαιρεσίες, ση-
µείωσε ο κ. Σταθάκης. Στο νόµο προβλέπεται 
σηµαντική αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και πόρων: 
25% από τα πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης των 
νέων αυθαιρέτων κατευθύνεται στην Περιφέρεια όπου 
έχουν καταγραφεί και 25% στον οικείο ∆ήµο. Από αυ-
τό το ποσό µπορούν οι ∆ήµοι να διαθέσουν πόρους 
και για τη χρηµατοδότηση οριοθέτησης ρεµάτων.

l Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία 
εξοµαλύνονται οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας στους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργει-
ας και επέρχονται µειώσεις για τους καταναλωτές 
που υπερβαίνουν τα εκάστοτε κλιµάκια κατανάλω-
σης. Οι νέες ρυθµίσεις για τις ΥΚΩ, µε τις οποίες µει-
ώνονται σε τρία από τέσσερα τα κλιµάκια, θα ισχύ-
σουν από 1-1-2018. Η κυριότερη αλλαγή είναι ότι, 
αν η κατανάλωση ενός νοικοκυριού υπερβεί το όριο 
της κλίµακας, τότε δεν θα χρεώνεται το σύνολο της 
κατανάλωσης µε την αυξηµένη τιµή του επόµενου 
κλιµακίου (όπως ισχύει τώρα) , αλλά µόνο η υπερ-
βάλλουσα κατανάλωση. Έτσι επανέρχεται η κλιµα-
κωτή χρέωση των ΥΚΩ. Αναλυτικά : Από 0-1600 κι-
λοβατώρες 0,0069 ευρώ ανά κιλοβατώρα  και Από 
1601-2000 κιλοβατώρες (οι επόµενες 400), 0,05 ευ-
ρώ ανά κιλοβατώρα

l Αντιµέτωποι µε την υποχρέωση πληρωµής φόρου 
υπεραξίας θα βρεθούν από το 2018 όσοι αποφασίσουν 
να πουλήσουν σπίτια, λοιπά κτίσµατα, οικόπεδα ή 
αγροτεµάχια. Από τον Ιανουάριο επανέρχονται σε ισχύ 
οι διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Ει-
σοδήµατος για την επιβολή φόρου υπεραξίας στις µε-
ταβιβάσεις ακινήτων. Ο φόρος υπεραξίας θα επιβάλλε-
ται από την 1η-1-2018 σε κάθε µεταβίβαση ακινήτου 
εφόσον η τιµή πώλησής του είναι µεγαλύτερη από την 
τιµή κτήσης του. Ο φόρος θα επιβάλλεται µε συντελε-
στή 15% σε ένα ποσό υπεραξίας το οποίο θα προσδιο-
ρίζεται µε βάση τη διαφορά µεταξύ τιµής κτήσης και τι-
µής πώλησης και µε συνυπολογισµό συντελεστών απο-
µείωσης της διαφοράς αυτής ανάλογα µε το χρόνο που 
θα έχει παρέλθει µεταξύ της απόκτησης και της πώλη-
σης του ακινήτου. Ο φόρος θα επιβαρύνει τον πωλητή 
του ακινήτου ενώ ο αγοραστής θα εξακολουθεί να επι-
βαρύνεται µε φόρο µεταβίβασης 3% επί της αντικειµε-
νικής αξίας του ακινήτου.  Πηγή: enikonomia.gr 

l Κατατέθηκε η τροπολογία για την καταβολή ασφα-
λιστικών εισφορών υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ.), για κύρια σύνταξη 
και υγειονοµική περίθαλψη, για τα πρόσωπα που 
αµείβονται µε Παραστατικά Παρεχόµενων Υπηρε-
σιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελµα-
τικής δαπάνης). Επίσης, αναφέρεται ο τρόπος υπο-
λογισµού των ασφαλιστικών εισφορών και του 
χρόνου ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων, κα-
θώς και ο χρόνος έναρξης εφαρµογής των εν λόγω 
ρυθµίσεων (από την έκδοση της σχετικής υπουργι-
κής απόφασης και εφεξής).

l Απαλλάσσονται τελικά από τον ΕΝΦΙΑ  τα σεισµόπλη-
κτα ακίνητα σύµφωνα µε απόφαση της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε). Μετά το «µπέρδε-

µα» που δηµιουργήθηκε και τις αντιδράσεις που προ-
κλήθηκαν, εκδόθηκε απόφαση, η οποία δηµοσιεύτη-
κε στο ΦΕΚ. Πηγή: enikonomia.gr

l Παρέµβαση των  πέντε  δηµάρχων µε το ψηφοδέλ-
τιο της  Λαϊκής Συσπείρωσης για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας από κατασχέσεις και πλειστηρια-
σµούς Τραπεζών, κράτους, ∆ήµων. Η  κυβέρνηση 
έχει  βάλει µπροστά  τους ηλεκτρονικούς πλειστηρι-
ασµούς,  µε στόχο το βιός και  την κατοικία των φτω-
χών λαϊκών νοικοκυριών  που αδυνατούν να αντα-
πεξέλθουν στο κυνήγι τραπεζών και κράτους. Το ερ-
γατικό – λαϊκό κίνηµα εντείνει την πάλη του ενάντια 
στους πλειστηριασµούς και η κυβέρνηση απαντά µε 
την ποινικοποίηση της. Την ίδια ώρα, όχι  τυχαία, 
πολλαπλασιάζονται και οι δήθεν πρωτοβουλίες για 
«την  σωτηρία  της πρώτης   κατοικίας».

l Η ∆ιοίκηση υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα των 
διοικητικών εγγράφων. Κάθε ενδιαφερόµενος Πολίτης 
έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να 
λαµβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοι-
κητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις 
δηµόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, µελέτες, πρακτι-
κά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις 
της ∆ιοίκησης, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις

l Ριζική αναδιοργάνωση στη λειτουργία των κτηµα-
τολογικών γραφείων αλλά και στις υποχρεώσεις 
εκατοντάδων χιλιάδων ιδιοκτητών φέρνει το νοµο-
σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη Σύ-
σταση του Οργανισµού Εθνικού Κτηµατολογίου, 
που τέθηκε χθες σε δηµόσια διαβούλευση. Μάλι-
στα, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, γίνεται 
ένας ενιαίος φορέας, µε τίτλο «Οργανισµός Εθνικού 
Κτηµατολογίου», και αναµένεται να αναλάβει την 
ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης της χώρας έως 
το 2020, τη λειτουργία, καθώς και τη σταδιακή συγ-
χώνευση των υφιστάµενων κτηµατολογικών γρα-
φείων και υποθηκοφυλακείων.

l Ρυθµίσεις, µερικό αλλά και πλήρη διαγραφή χρεών 
καθώς και εκπτώσεις για 81.175 δανειολήπτες του Ορ-
γανισµού Εργατικής Κατοικίας θα προβλέπει υπουργι-
κή απόφαση που θα υπογραφεί σε λίγες ηµέρες.  Σύµ-
φωνα µε τη ρύθµιση θα προβλέπεται κούρεµα χρέους 
καθώς και πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση εξό-
φλησης του υπόλοιπου ποσού στις περιπτώσεις που ο 
δανειολήπτης έχει  εξοφλήσει  το 60% του δανείου. 

l Προ των πυλών είναι ο Οργανισµός Εθνικού Κτη-
µατολογίου που θα αντικαταστήσει τις σηµερινές 
υπηρεσίες υποθηκοφυλακείων κατ’ απαίτηση των 
δανειστών. Ουσιαστικά θα µπει λουκέτο στα 394 
υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν σήµερα και 
πλέον θα υπάρχει µια κεντρική υπηρεσία µε 17 κτη-
µατολογικά γραφεία και 69 υποκαταστήµατα. Ουσι-
αστικά οι πολίτες θα έχουν το 1/3 των σηµείων εξυ-
πηρέτησης σε σχέση µε σήµερα, ενώ θα χρειάζεται 
να βάλουν πιο… βαθιά το χέρι στην τσέπη για αντί-
γραφα και πιστοποιητικά. 

l Νέες µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις φέρνει από τον 
πρώτο µήνα το 2018. Οι µισθωτοί και συνταξιούχοι θα 
κληθούν να συνεισφέρουν στα δηµόσια ταµεία επιπλέ-
ον 422 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των µηνιαίων 
κρατήσεων φόρου εισοδήµατος επί των µισθών και 
των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου, οπότε και κα-
ταργείται η έκπτωση ποσοστού 1,5% κατά την παρα-
κράτηση φόρου εισοδήµατος. Oι µειώσεις στις µηνιαί-
ες αποδοχές και συντάξεις θα κλιµακώνονται ανάλογα 
µε το εισόδηµα και την οικογενειακή κατάσταση των 
φορολογουµένων.

l Συναινετικό ∆ιαζύγιο σε Συµβολαιογράφο (Νόµος 
4509/2017) ∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως (ΦΕΚ Α’ /201) την 22/12/2017 ο νόµος 
«Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από 

την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής 
και άλλες διατάξεις».  

l ∆ηµοσιεύτηκε στη ∆ιαύγεια η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τους πιστοποιηµένους εκτιµητές 
που θα αναλάβουν το έργο του προσδιορισµού των 
νέων αντικειµενικών τιµών των ακινήτων, που πρέπει 
να είναι έτοιµες έως τον Μάρτιο του 2018. Συγκεκριµέ-
να, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονοµικών µε ανα-
κοίνωσή του, δηµοσιεύτηκε σήµερα στη ∆ιαύγεια η 
πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποι-
ηµένους εκτιµητές, εγγεγραµµένους στο Μητρώο πι-
στοποιηµένων εκτιµητών στο πεδίο ακινήτων του 
υπουργείου Οικονοµικών, για σύνταξη εισήγησης για 
τον καθορισµό των τιµών εκκίνησης που προβλέπο-
νται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της µε αριθµό 
1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄549) απόφασης 
υπουργού Οικονοµικών, όπως ισχύει (αριθµός Α∆Α: 
ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7).

l Υπεγράφη την Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου 2017, το 
απόγευµα στο Μέγαρο Μαξίµου το σχέδιο Προεδρι-
κού ∆ιατάγµατος για την υλοποίηση της επένδυσης 
στο Ελληνικό. Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας, το Π.∆. θα οδηγηθεί εντός του έτους 
στο Συµβούλιο της Επικρατείας, ενώ τα έργα αναµέ-
νεται να ξεκινήσουν µέχρι το καλοκαίρι και να βρί-
σκονται σε πλήρη ανάπτυξη έως το τέλος του 2018

l Τη δέσµευση της για την αύξηση του κατώτατου µι-
σθού το 2018 και την εξεύρεση λύσης για την ενίσχυ-
ση των χαµηλοσυνταξιούχων, που έχασαν το Ε.Κ.Α.Σ., 
εξέφρασε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. Μί-
λησε και για τη ρύθµιση των 120 δόσεων για οφειλές 
που θα ισχύσει µέχρι το τέλος του έτους, ενώ αναφέρ-
θηκε και στα µέτρα για τους άνεργους, την καταπολέ-
µηση της µαύρης εργασίας και την κινητοποίηση της κυ-
βέρνησης για την ενίσχυση των ασθενέστερων.  

Πηγή:  iefimerida.gr 

l Αυξήθηκαν τον Νοέµβριο κατά 1% οι τιµές των οι-
κοδοµικών υλικών µε το πετρέλαιο κίνησης και τους 
σωλήνες χαλκού να σηµειώνουν τη µεγαλύτερη αύ-
ξηση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε 
η ΕΛΣΤΑΤ,  ανατιµήσεις καταγράφηκαν σε: Πετρέ-
λαιο κίνησης (16,9%), Σωλήνες χαλκού (15,2%), 
Αγωγούς χάλκινους (6,2%), Τσιµέντο (2,1%), Εξη-
λασµένη πολυστερίνη, πολυστερόλη, πολυουρεθά-
νη (2%), Έτοιµο σκυρόδεµα (1,7%), Σίδηρο οπλι-
σµού (1,5%), ∆ιακόπτες (1,4%), Υαλοπίνακες ενερ-
γειακούς (0,9%), Υαλοπίνακες ασφαλείας (0,9%), 
Υαλοπίνακες (0,8%), Ενισχυτικά κονιαµάτων και 
έτοιµου σκυροδέµατος (0,8%), Θερµαντικά σώµατα 
(0,6%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (0,5%) και Παρ-
κέτα (0,5%).   Πηγή:  iefimerida.gr

l Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Βιοτεχνικού Επιµε-
λητηρίου Αθήνας, που προήλθε από τις επιµελητηρι-
ακές εκλογές της 2ας, 3ης και 4ης∆εκεµβρίου 2017, 
συγκροτήθηκε σε σώµα και στη  συνεδρίασή του στις 
18 ∆εκεµβρίου 2017, εξέλεξε τα Μέλη της νέας ∆ιοι-
κητικής Επιτροπής, ως εξής:  

 Πρόεδρος: Παύλος Ραβάνης του Θεοφίλου, ο οποίος 
έχει ανακηρυχθεί αυτοδίκαια Πρόεδρος, ως επικεφα-
λής του Συνδυασµού «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΣΥΣ-
ΠΕΙΡΩΣΗ», που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψη-
φία των εδρών του ∆.Σ. του Επιµελητηρίου.

 Α΄ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος ∆αµίγος του Νικολά-
ου

 Β΄ Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Ρήνας του Γεωργίου 
 Γ΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μάνος του ∆ηµητρίου
 Γενικός Γραµµατέας: Βασίλειος Λιαµέτης του Σωκράτη
 Οικονοµικός Επόπτης: Άγγελος Τζίβας του Σωκράτη
 Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: 

Κωνσταντίνος ∆ούκας του Παναγιώτη 
 Υπεύθυνος Συµβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσε-

ων: Χρήστος Λούσης του Βασιλείου
 Μέλος: Γεώργιος Παύλου του Αθανασίου



15Κυριακή 31 ∆εκεµβρίου 2017

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 

Θερμές ευχές για Χρόνια Πολλά και καλή χρονιά!
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητά µας µέλη και Φίλοι του Συλλόγου Παραδοσιακή Αναβίωση -Αχαρναϊκή Κληρονοµιά,
µε χαρά σας προσκαλούµε στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Συλλόγου µας,

το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20:00,
στην Ταβέρνα «ο Βλάχος» (Λεωφ. Πάρνηθας 333, Αχαρναί).

Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία µας,

  Χαριλάου Τρικούπη & Απολλωνίας 32, Αχαρναί στο e-mail: par.anaviosi@gmail.com
και στα τηλέφωνα 6983.784.805 (κα Γκολέµη) 6979.575.233 (κα Λούκη)

Σας Περιµένουµε...
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Αχαρναϊκη:  Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές  εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας 

Με θερµές ευχές και Χριστουγεννιάτικα Κάλα-
ντα, από την Κρήτη, τον Πόντο, την Ικαρία, την 
Ήπειρο, την Πελοπόννησο και από άλλες περιο-

χές της χώρας, επισκέφθηκαν τον ∆ήµαρχο Αχαρνών 
κ. Γιάννη Κασσαβό, η Φιλαρµονική του ∆ήµου Αχαρ-
νών, ο Σύλλογος Παραδοσιακή Αναβίωση Αχαρναϊκή 
Κληρονοµιά, το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών, η Ένωση 
Ηπειρωτών Αχαρνών και οι µαθητές της έκτης τάξης του 
7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών. Ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχήθηκε σε όλους να έχουν 
Χαρούµενες Γιορτές, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχι-
σµένη και δηµιουργική η νέα Χρονιάς και πρόσφερε 
αναµνηστικά δώρα και κεράσµατα στους µαθητές και 
τα µέλη των συλλόγων, ενώ τους ευχαρίστησε για την 
λαµπρή και εορταστική τους παρουσία στο ∆ηµαρχείο 
Αχαρνών.

Ηπειρώτικα κάλαντα από την Ένωση Ηπειρωτών 
Αχαρνών στο ∆ηµαρχιακό µέγαρο. Ευχόµαστε 
στον ∆ήµαρχο µας κ. Ιωάννη Κασσαβό και σε 

όλους µας καλή χρονιά και πιο δηµιουργική από την προ-
ηγούµενη.

Τα παιδιά του 20ού ∆ηµοτικού σχολείου Αχαρ-
νών,  µετέφεραν το χαρµόσυνο µήνυµα πως στην 
Βηθλεέµ ήρθε ο Σωτήρας Χριστός,  στον Ιερό Ναό 

Αγίου ∆ιονυσίου.  Ο Εφηµέριος του Ναού πατήρ Ανα-
στάσιος Σαργέντης τα υποδέχθηκε µε  µεγάλη εγκαρ-
διότητα και την ευχή : « Και του χρόνου παιδιά. Κάθε 
ευλογία στην ζωή σας».

Η χρονιά έκλεισε στο Σύλλογο Κρητών Αχαρνών 
µε µια όµορφη γιορτή για τα παιδιά του χορευτι-
κού µας. Ο σύλλογος πλέον θα παραµείνει κλει-

στός και θα λειτουργήσει ξανά από ∆ευτέρα 8 Ιανουαρί-
ου 2018.  Χρόνια πολλά, µε υγεία και ευτυχία για όλους. 
Καλές γιορτές.

Τα Χριστουγεννιάτικα  Ηπειρώτικα Κάλαντα 
έψαλε η παιδική χορωδία της Ένωσης Ηπει-
ρωτών Αχαρνών, στον Ηπειρώτη Πρόεδρο 

της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Το Σάββατο το πρωί, 
23 ∆εκεµβρίου 2017, προπαραµονή των Χριστου-
γέννων, τηρώντας την παράδοση, που έχει πλέον 
δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, η Πανηπειρωτι-
κή Συνοµοσπονδία Ελλάδος και η Ένωση Ηπειρω-
τών Αχαρνών µε το παιδικό χορωδιακό τµήµα της 
και µε την συνοδεία της καταξιωµένης παραδοσια-
κής Ηπειρώτικης κοµπανίας  του εξαίρετου κλαρινί-
στα ∆ηµήτρη Ζιάγκα, µε τον Σάββα Σιάτρα στο τρα-
γούδι και το χορευτικό των ενηλίκων της  ιδίας Ένω-
σης,  των Ηπειρωτών των Αχαρνών, επισκέφτηκαν 
τον Ηπειρώτη Πρόεδρο της Κυβέρνησης Αλέξη Τσί-
πρα, παρουσία των εργαζοµένων στο Πρωθυπουρ-
γικό Γραφείο και έψαλαν τα Χριστουγεννιάτικα Ηπει-
ρώτικα Κάλαντα.
Την Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος, εκ-
προσώπησαν ο Πρόεδρος Γιώργος ∆όσης, ο Αντι-
πρόεδρος Κώστας Κωνής,  ο Έφορος Πολιτισµού 
Κώστας Μάτσιας και ο  Ταµίας ∆ιονύσης Τσούτσης. 
Την Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών, εκπροσώπησαν, 
η Πρόεδρος Μελποµένη Καράλη και ο Αντιπρόε-
δρος και χοροδιδάσκαλος Φάνης Μεντής.

Σε κλίµα κατανύξης και χαράς εορτάσθηκε και φέ-
τος η µνήµη του µεγάλου Αγίου της Εκκλησίας µας, 
Αγίου Νικολάου, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό στις 

Αχαρνές. Χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρ-
χου, Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσοστόµου, τελέσθηκε το 
απόγευµα της ∆ευτέρας, Μέγας πανηγυρικός Αρχιερατικός 
Εσπερινός.   
Η κυριώνυµος ηµέρα εορτάστηκε µεγαλοπρεπώς µε Τρι-
σαρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβα-
σµιωτάτου Ποιµενάρχου  µε συλλειτουργούς του τον Σε-
βασµιώτατο Μητροπολίτη Φιλίππων και Μαρωνείας κ. Αµ-
βρόσιο ο οποίος χοροστάτησε στον όρθρο και τον Θεοφι-
λέστατο Επίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήµεντα.

Με το ∆. Σ. του Συλλόγου Μελισσοκόµων Αχαρνών συναντήθηκε ο  ∆ήµαρχος  Γιάννης Κασσαβός µε 
σκοπό την ενηµέρωση σχετικά µε τις δράσεις του συλλόγου και τις προσπάθειες που καταβάλλει ο σύλ-
λογος για την υποστήριξη και προώθηση της Μελισσοκοµίας και των µελισσοκόµων µελών του συλλό-

γου. Στη συνάντηση, στην οποία παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης Κα-
τσιγιάννης, συζητήθηκε ο θέµα στέγασης του συλλόγου µε απώτερο σκοπό να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουρ-
γία και η υλικοτεχνική υποστήριξη των δράσεων του συλλόγου, αλλά και η συνεργασία του συλλόγου µε τον 
∆ήµο Αχαρνών για την ανάδειξη των δραστηριοτήτων του συλλόγου.
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

Στη Χρι-
σ τ ο υ -
γεννιάτι-

κη γιορτή του 
14ου Νηπιαγω-
γείου Αχαρνών, 
το απόγευµα της 
Τετάρτης προ 
των Χριστουγέν-
νων, παραβρέ-
θηκε  και  ο τέως 
∆ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
14ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Ιγνάτι-
ος Παπάζογλου. 
Με ιδιαίτερη συ-
γκίνηση περιέ-
γραψε την εκδή-
λωση ως εξής :  
«Όπως κάθε 
χρόνο, έτσι και φέτος, ήταν µια εξαιρετική και χαρούµενη 
γιορτή, που εξέφραζε τη σοβαρή και µε µεράκι δουλειά 
που γίνεται στο Νηπιαγωγείο. Οι νηπιαγωγός, µε πρωτερ-
γάτιδα τη∆/νρια Ρένα Θωµά, Ελένη Τσιώκου και Αθανα-
σία Λιανού, κοντά στα παιδάκια και στους γονείς, έδιναν 
τον εαυτό τους για την επιτυχία του έργου τους γενικά. Ιδι-
αίτερη εντύπωση µου προκάλεσε η άψογη, ζωντανή αφή-
γηση στο έργο από τη νηπιαγωγός Παυλίνα Κουβαλάκη. 
Καλύτερη και από την καλύτερη ηθοποιό. Σας ευχαριστώ 
που µου χαρίσατε ένα υπέροχο απόγευµα!!!»

Η Χριστουγεννιάτικη  
γιορτή  της ∆ΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ κα-
τοίκων Κοκ.  Μύλου  
την Κυριακή 17 ∆ε-
κεµβρίου  2017  το 
απόγευµα στην αί-
θουσα εκδηλώσεων  
του ΠΟΚΕΝ της περιο-
χής, στέφθηκε µε 
απόλυτη επιτυχία και  
έλαβε  κατά γενική 
οµολογία ένα όµορ-
φο τέλος, φαίνεται εξ 
άλλου από τη ΜΕΓΑ-
ΛΗ συµµετοχή και την 
παρουσία του κό-
σµου µε τις πολλές µεγάλες και σηµαντικές προσφορές 
του.
Η εκδήλωση περιλάµβανε : ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ –Μαί-
ρης Κοχλιού µε Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια & Κάλα-
ντα,  ΚΛΟΟΥΝ-Άγιος Βασίλης-Ψυχαγωγικό πρόγραµ-
µα,  ΚΛΟΟΥΝ – Νεραιδούλα -face painting - ζωγραφι-
κή προσώπου,  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ∆ΩΡΩΝ ΓΙΑ όλα τα ΠΑΙ-
∆ΙΑ...!!! . * ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ...!!! 
Ο Χαιρετισµός του µέλους της «∆ηµιουργικής Οµά-
δας»,  Μαρίας Καραγιώργου, είχε δύο σκέλη αφενός 
µεν επεσήµανε την ανάγκη στων συνεργασιών των το-
πικών φορέων τουλάχιστον σε ότι µας ενώνει και αφε-
τέρου να ενηµερώσει τις επόµενες δροµολογηµένες 
δραστηριότητες  που θα ακολουθήσουν.
2) 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Σάββατο) 3ο LIVE – NEMESIS 

3) 1 ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ   
2018(∆ευτέρα) Γιορ-
τή µε τον ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ (στην κεντρική 
π λ α τ ε ί α  µ α -
ς-µοίρασµα παιχνι-
διών κ.α ) 
4) 6 ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2018(Σάββατο) 4ο 
LIVE … σε µαγαζί της 
περιοχής µας 
5) 14 ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2018 (Σάββατο) –ΘΕ-
ΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (Αίθου-
σα εκδηλώσεων –
ΚΑΠΗ- ΚΕΠ )

Παράλληλα µε τα παραπάνω συγκεντρώθηκαν  - είδη 
ανάγκης όπως-τρόφιµα-ρούχα –παπούτσια –παιχνίδια 
προκειµένου να τα παραδώσουν της ηµέρες των Γιορ-
τών σε συντοπίτες µας που τα χρειάζονται… 
Ανάµεσα στους φίλους παρευρισκόµενους διακρίναµε 
και τον Ανεξάρτητο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Στέργιο Πε-
διαδίτη
Θυµίζουµε πως οι  παρακάτω σύλλογοι φορείς και  κοι-
νωνικές οµάδες  απαρτίζουν την  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑ-
∆Α κατοίκων ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ :  
  O Α.Ο.Κόκκινος Μύλος, Ο Σύλλογος «ο Άγιος ΤΑΞΙ-
ΑΡΧΗΣ Μανταµάδου » και η Μουσική  Σχολή, Μαίρης 
Κοχλιού.
Περισσότερες  λεπτοµέρειες, στον ∆ιαδικτυακό χώρο  
ifonitoykokkinoymylou.blogspot.com

Τους ασθενείς του Γενικού Ογκολογικού 
Νοσοκοµείου «Άγιοι Ανάργυροι» και του 
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης επισκέ-

φθηκε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ. 
Αθηναγόρας λίγες ηµέρες πριν τα Χριστούγεννα 
του 2017. Αντάλλαξε ευχές και ευχήθηκε δύναµη 
και ταχεία αποκατάσταση, µε τη χάρη του Θεού. Εί-
ναι µία από τις τακτικές επισκέψεις του κ. Αθηναγό-
ρα, ο οποίος ανελλειπώς επισκέπτεται τις ηµέρες 
των εορτών τους ασθενείς στα νοσηλευτικά ιδρύ-
µατα της µητροπολιτικής περιφέρειας.

Την πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία των Χρι-
στουγέννων τέλεσε ο 

Σεβασµιώτατος Μητροπολί-
της Ιλίου, Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασί-
ου Αχαρνών.

∆ΗΜΤΟ Ν∆ ΑΧΑΡΝΩΝ: «Ενά-
ντια στο ζοφερό κλίµα της επο-
χής και της κρίσης που καταπίνει 

κάθε τι φωτεινό, ανθρώπινο και ζεστό, 
είπαµε πάλι να αντισταθούµε. Έτσι και 
φέτος µε ελπίδα, αγάπη και προσπά-
θεια, η ∆ΗΜ.ΤΟ Αχαρνών Θρακοµακε-
δόνων για ακόµη µια χρονιά, προσπά-
θησε και φέτος να στηρίξει άπορες οικο-
γένειες µε την αξιοσέβαστη συνεισφορά 
της οικογένειας Μαρτίνου, και τους ευ-
χαριστούµε για την πολύτιµη βοήθεια 
της για την στήριξη τους στις ευπαθείς 
κοινωνικές οµάδες της πόλης µας, κα-
θώς επίσης και την συνεισφορά του  κ. 
Κων/νου ∆έδε πολιτευτή της Νέας ∆η-
µοκρατίας τον οποίον ευχαριστούµε».

Το Πρόγραµµα «Μαζεύουµε καπάκια» που 
υλοποιεί η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανα-
κύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών, σε συνεργα-

σία µε τα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών, απέφερε 
«καρπούς»  και τα πλαστικά καπάκια που έχουν µα-
ζευτεί, «µετατράπηκαν» σε τρία αναπηρικά αµαξίδια, 
ένα εκ των οποίων προσφέρθηκε  σε περιστατικό του 
Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και δυο προ-
σφέρθηκαν στο Νοµαρχιακό Αθλητικό Σωµατείο 
ΑµΕΑ. «Τυρταίος». 
Η παράδοση των αναπηρικών αµαξιδίων έγινε από 
τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό προς την 
∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών, που υλοποιεί το πρό-
γραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» στον ∆ήµο Αχαρνών την 
Πέµπτη 21 ∆εκεµβρίου 2017.
Στην παράδοση – παραλαβή των αναπηρικών αµαξι-
δίων παραβρέθηκε, ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θοδωρής 
Συρινίδης, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών (∆ΗΦΑ) κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης κ.α. 

ΜΕΓΑΛΗ παρουσία  κατοίκων  µε  πολλές
µεγάλες και σηµαντικές προσφορές του
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40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε   την  ΚΥΡΙΑΚΗ   7  Ιανουαρίου  2018 και ώρα 09.30 µ.µ., 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στην   Ιερά Μονή   Γεννήσεως Θεοτό-
κου,  στην Ντάρδιζα, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγα-
πηµένου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και Θείου

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
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 

ΕΤΗΣΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Ιανουαρίου  2018 και ώρα 09.30 µ.µ., 
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλα-
σίου – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµέ-

νου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΙΧΑ (Τασαργύρης) 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  Αλεξάνδρα 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Μαρία  και Γεράσιµος Κούρτης,  
Κωνσταντίνα  και  Βασίλειος Αγγελούσης

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

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ »

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 7  Ιανουαρίου 2018 και ώρα09.30 π.µ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί, 
για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας, Μητέρας, 

Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΣΟΦΙΑΣ   ΧΗΡΑΣ  ΠΑΥΛ.  ΒΑΣΙΛΟΒΙΤΣ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Ελισάβετ   και  Παναγιώτης Κατσαντώνης, 

Απόστολος Βασίλοβιτς, Ελένη Βασίλοβιτς
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Βασίλειος  και  ∆ήµητρα, Παύλος, 

Σοφία  και  Εµµανουήλ, Μιχαήλ  και  Βάγια
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ : Παναγιούλα, Παναγιώτης, Απόστολος, Θωµάς

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ «IN VIVO»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ    31 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα  09.30 π.µ.,  
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου 
– Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ   ΡΩΜΕΣΗ (Γκάνας)
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Παρασκευή  και  ∆ηµήτρης Αράπογλου, 

Ευδοκία  και  Κωνσταντίνος Ρούµος
Η  ΕΓΓΟΝΗ : Ελεάνα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Απόστολος Ρωµέσης, Σοφία χήρα Παν. Βρεττού
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί 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

∆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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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλα τα µέλη του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών που επιθυµούν να θέσουν 
υποψηφιότητα στις εκλογές του 2018, για την ανάδειξη νέου ∆Σ, βάσει καταστατικού, 
να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το αργότερα µέχρι τη γενική συνέλευση του συλλό-
γου που θα πραγµατοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2018, ή σε περίπτωση ύπαρξης µη 

απαρτίας, στις 4 Φεβρουαρίου 2018.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν από ∆ευτέρα 8/1/2018 (καθώς ο σύλλογος µέχρι τότε θα 
παραµείνει κλειστός λόγω διακοπών), να προµηθευτούν αιτήσεις συµµετοχής από τα 

γραφεία µας (Κων.Γιαµπουδάκη 98, λόφος Προφήτη Ηλία Αχαρνών), καθηµερινά 
19:30-21:00 ή να επικοινωνούν για πληροφορίες µε το τηλέφωνο του συλλόγου 210-

2465678 ή στο mail µας kritesacharnes@gmail.com.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν.  Γραµµατέας
ΕΜΜΑΝ.   ΜΑΝΙ∆ΑΚΗΣ                          ΝΙΚ.   ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ
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Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

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

1/1/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ  Λ. Θρακοµακεδόνων 117. 
ΤΗΛ.210/2430204

2/1/2018 ΤΡΙΤΗ l ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ∆εκε-
λείας 90.  ΤΗΛ. 2102477724

3/1/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   
Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

4/1/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
Αριστοτέλους 200-202.  ΤΗΛ. 210/2477292

5/1/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑ-
ΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. ΤΗΛ. 
210/2404494

6/1/2018  ΣΑΒΒΑΤΟ l ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ  Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 210/2444418

7/1/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ  Λ. Θρακοµακεδόνων 22. ΤΗΛ. 
210/2466608

8/1/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ  
Φιλαδελφείας 41. ΤΗΛ. 210/2448787

9/1/2018 ΤΡΙΤΗ l ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ  Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 210/2465660

10/1/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥ-
ΛΑ  Φιλ/φείας 203 Κ. Μύλος. ΤΗΛ. 
210/2385253

11/1/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ   
Πάρνηθος 95  ΤΗΛ. 2102445975

12/1/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ  Αγίας Τριάδας 75. ΤΗΛ. 210/2442655

13/1/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ  
Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210/2464914

14/1/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ  Σαλαµίνος 36. ΤΗΛ. 210/2463245

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

31/12/2017 ΕΩΣ 14/1/2018

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   Αποθηκευτικός χώρος  750 τ.µ., ύψος 
6 µέτρων επί της οδού Πτελέας , πάροδος ∆εκελείας.  
Τηλ. 6971 876520. 4∆187
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  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

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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