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ΜΕ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ  Η  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών (22 Ιανουα-
ρίου 2018), η λήψη, επιβεβαίωση και επαλήθευση των στοιχείων 
αστικής και δηµοτικής κατάστασης και των στοιχείων των ληξιαρχι-
κών πράξεων, που απαιτείται από τους φορείς του ∆ηµόσιου και ευ-
ρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, 
όπως αυτές προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, λαµβάνει χώ-
ρα µέσω της πρόσβασης των φορέων αυτών στο Μητρώο Πολιτών, 
σύµφωνα στα οριζόµενα στο άρθρο 119.
Όπου κατά την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η έκδοση και υπο-
βολή σε φορείς του ∆ηµόσιου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα πι-
στοποιητικών, πράξεων, βεβαιώσεων ή αποσπασµάτων που αφο-
ρούν σε στοιχεία αστικής και δηµοτικής κατάστασης και στοιχεία λη-
ξιαρχικών γεγονότων των πολιτών, αυτή αντικαθίσταται από την 
πρόσβαση των φορέων στα δεδοµένα του Μητρώου Πολιτών, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 119.

Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018 συγκάλε-
σε την πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή για 
το 2018 ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός µε σκοπό τον συνοπτικό 
απολογισµό της χρονιάς που πέρασε 
και τον προγραµµατισµό της νέας χρο-
νιάς, µε τη συµµετοχή των Αντιδηµάρ-
χων, αλλά και των Προέδρων των Νο-

µικών Προσώπων καθώς και του Γενι-
κού Γραµµατέα, του ∆ήµου Αχαρνών. 
Όπως αναφέρθηκε στην πρώτη Εκτελε-
στική Επιτροπή για το 2018 η χρονιά 
«αφήνει» πίσω της σηµαντικές δυσκο-
λίες και αντιξοότητες και η νέα έρχεται 
µε περισσότερη ελπίδα και υψηλότερες 
προσδοκίες.      

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΛΠΙ∆Α ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΤΟ 2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Την 22 Ιανουαρίου 2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το 
«Μητρώα Πολιτών», το οποίο συγκροτείται από:   α. το σύνολο 
των στοιχείων του Εθνικού ∆ηµοτολογίου, όπως αυτό ορίζεται 
στο άρθρο 13 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195),  β. το σύνολο των στοι-
χείων που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πο-
λιτών και αλλοδαπών, στους οποίους συµβαίνουν ληξιαρχικά 
γεγονότα στην Ελλάδα, οι οποίες καταχωρίζονται και τηρούνται 
στο πληροφοριακό σύστηµα ∆ιαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξε-
ων του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 8Α του ν. 344/1976 
(Α΄ 143) και  γ. το σύνολο των στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων 
που εισάγονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα του 
Ειδικού Ληξιαρχείου του ίδιου Υπουργείου, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Τέλος τα Ληξιαρχεία, στο εξής   
λειτουργούν «Μητρώα Πολιτών»

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

Σ το «δρόµο» των   «Λυµένων  
- Άλυτων», πρώην ∆ηµοτι-
κών Επιχειρήσεων  του ∆ή-

µου Αχαρνών, οδηγήθηκε  και η   
τελευταία εν ζωή, Μονοµετοχική 
«ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» Α.Ε.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρ-
νών, στις 23/10/2017 µε την υπ’ 
αριθµ. 221 απόφασή του, αποφάσι-
σε την  Λύση της,  χωρίς όµως να 
προσκοµισθούν οικονοµικά στοι-
χεία που να βεβαιώνουν την αναγκαιότητα αυτής της από-
φασης.

Με δικαιολογία το άρθρο 15 του νόµου 4483/2017 
(ΦΕΚ Α’ 107) παρ. 2 όπου αναφέρει ότι «σε περίπτωση λύ-
σης ανώνυµης εταιρίας Ο.Τ.Α., της οποίας ποσοστό τουλά-
χιστον 90% του µετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οι-
κείο ΟΤΑ, δύναται το προσωπικό της µε σχέση εργασίας Ιδι-
ωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου να µεταφέρεται µε την 
ίδια σχέση εργασίας στον ∆ήµο, µε την απόφαση λύσης της 
εταιρίας ή µε ειδική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος ή λυθούν και τεθούν 
υπό εκκαθάριση µέχρι την 
31/10/2017» ∆ηµοτική Αρχή, πα-
ρατάξεις της αντιπολίτευσης έλα-
βαν την απόφαση για λύση κι εκκα-
θάριση της µονοµετοχικής Επιχεί-
ρησης «ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
κάτω µάλιστα από την πίεση των 
εργαζοµένων.

Ωστόσο δεν τηρήθηκαν ούτε 
στοιχειωδώς, οι κανόνες που πρέ-

πει να διέπουν την λειτουργία ενός ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου, δηλαδή ύπαρξη φακέλου µε όλα τα οικονοµικά στοι-
χεία που αποδεικνύουν την κακή οικονοµική κατάσταση 
της επιχείρησης κι εποµένως η ανάγκη λύση της, δεν έγιναν 
οι αναγκαίες όσο και υποχρεωτικές ερωτήσεις δηµοτικών 
συµβούλων για τους λόγους αυτής της απόφασης και το-
ποθέτηση πάνω στην αιτιολόγηση της ∆ηµοτικής Αρχής, 
δεν συζητήθηκε η προσπάθεια αναζήτησης άλλης βιώσι-
µης λύσης για την συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης κι 
αυτό καταγράφεται στα αρνητικά που επί σειρά ετών παρα-
κολουθούµε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

ΣΕ  ΛΥΣΗ   ΚΑΙ   ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  
ΚΑΙ Η  «ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 5

Αµετακίνητο από τις αρχές του
το Παλικάρι του Λαού

Ζητά µείωση φορολογικών συντελεστών, κατάργηση
του φόρου 0,5% επί του τζίρου των καταστηµάτων, 
διαγραφή όλων των προστίµων και «κούρεµα» οφειλών 

Παναγιώτης  Σιδέρης - Επιχειρηµατίας:
Προσβολή  και  Ασέβεια  προς  τους Μενιδιάτες, 

η υφαρπαγή των Βασιλικών  κτηµάτων

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής 
πιστοποιητικών σε ∆ηµόσιους Φορείς

ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΟΥΑΝ 
Αναλαµβάνω πρωτοβουλίες 
για να απαλλαγή  το Μενίδι 
από το εµπόριο  ναρκωτικών ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 5
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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

Είναι γνωστό και σίγουρο ότι στην ζωή µας δύο πράγµατα δεν µπορού-
µε να αποφύγουµε. Τον θάνατο και την εφορία. Όσοι τυχόν λένε ότι γλυ-

τώνουν από την εφορία, απλά ταΐζουν την εκάστοτε εξουσία από τον µικρότε-
ρο κρίκο, µέχρι την κεφαλή. Η διαδικασία αυτή είναι αέναη.

Το καπέλωµα των Γεωργών µε τους υβριδικούς σπόρους που δεν 
αναπαράγονται, στα δηµητριακά, είναι πιο ελεεινή κυριαρχία που 

γίνεται από δύο – τρεις πολυεθνικές Εταιρείες. Στην πράξη, καταδικάζουν 
τους γεωργούς στα χρέη, δηλητηριάζουν τα χώµατα µε τα χηµικά λιπάσµα-
τα και κρατούν λαούς εξαρτηµένους και πεινασµένους.  Καθόλου ουµανι-
στική διαφορά. Πλεονεξία και πάθος, για κυριαρχία, οδηγεί  σε συµφορές,  
επαναστάσεις , πολέµους,  θανάτους.

Η δηµιουργία από τους πολιτικούς και τους επισκόπους ευχάριστων ψευ-
δών,  που χαϊδεύουν τα αυτιά των ανθρώπων, κατασκευάζουν µια εικο-

νική πραγµατικότητα, καταχθόνια  και δόλια, που οδη-
γεί τους ανθρώπους στην υποταγή και στην κυριαρχία 
των δηµιουργών τους. 

Είναι πάντα χρήσιµο να ακούµε την αντίθετη 
άποψη γιατί αµβλύνει την αντιπαλότητα, γεν-

νά την κατανόηση και οδηγεί σε ψυχραιµότερες και 
σοφότερες αποφάσεις .

Όταν έχουµε  έναν πλανητάρχη απρόβλεπτο και 
δικτάτορες όπως του ΙΡΑΝ, Βενεζουέλας, Βορεί-

ου Κορέας, το 2018 θα είναι δύσκολη χρονιά για τις τι-
µές του πετρελαίου, ενέργειας, τροφίµων και πρώτων 
υλών. Αντί η σηµερινή κυβέρνηση να λέγει µεγάλα λόγια και να σκορπίζει προ-
εκλογικά επιδόµατα, πιο φρόνιµο είναι να φυλάξει τα νώτα της.

∆ρυός πεσούσης, πας ανηρ ξηλεύεται. Άκη µας, όλοι ξέρουµε να 
κλέβουµε, λίγοι ξέρουν να κρυφτούν, Εάν είναι και βλάκες,  τότε χέ-

στα και άστα. Απαισιότατοι αρχοµανείς.
Οι πολιτικές, οικονοµικές, θεολογικές θεωρίες, δεν δίνουν λύση στο πρό-
βληµα της επιβίωσης των απλών πολιτών. Ένας συνετός κυβερνήτης 

πρέπει να βρίσκει τρόπους έτσι ώστε οι πολίτες να βρίσκουν δουλειά για να βγά-

ζουν το µεροκάµατο τους µε τον κόπο τους και τις ικανότητες τους. Για έναν 
άνεργο πολίτη όλα τα συστήµατα, όλες οι θεωρίες, είναι απάτες που τον κρα-
τούν εξαρτηµένο από την εκάστοτε εξουσία. Αυτό το γεγονός καταρρακώνει το 
εγώ του και την αξιοπρέπεια του.  Ένας καθαρός Έλληνας δεν το ανέχεται αυτό. 

Το να  αρνείσαι  την πραγµατικότητα, είναι ιδεολογία καταστροφής 
και εξαθλίωσης. Το να χειρίζεσαι τα προβλήµατα των ανθρώπων, δί-

νοντας ανεκτές και έξυπνες λύσεις, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Χρειά-
ζονται γνώσεις, εµπειρία, υποµονή και επιµονή. Τέτοια προσόντα δεν τα 
έχουµε όλοι µας. Ο κάθε ένα µας έχει, τον εγωισµό του και τις φιλοδοξίες 
του, που το πλείστον είναι µάταιες.

Και εάν ακόµη εκλέγαµε τους βουλευτές να εργαστούν χωρίς µισθό, λό-
γω της εξουσίας που τους δίνουµε, θα τα έπαιρναν µαύρα και µάλιστα 

πολύ χειρότερα. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου και κανείς δεν µπορεί να 
την αλλάξει. Γι’ αυτό στην δηµοκρατία θεσπίσαµε το 
σύνταγµα και τους νόµους, για να προστατέψουµε τον 
άνθρωπο από τον εαυτό του, την φύση του. Το µειο-
νέκτηµα είναι ότι, άνθρωποι είναι οι λειτουργοί της τή-
ρησης των νόµων. ∆εν γίνεται αλλιώς. 

Η ανηθικότητα των πολιτικών που κυνηγούν 
την εξουσία, είναι ότι επενδύουν πάρα πολ-

λά εξαπατώντας τους άπειρους νέους µας, υποσχό-
µενοι τα πάντα. Όταν αυτοί ωριµάσουν και καταλα-
βαίνουν την απάτη, είναι σχεδόν αδύνατο να γυρί-
σουν πίσω, γιατί έχουν δηµιουργήσει υποχρεώσεις 

και άµεση ανάγκη επιβίωσης. Τότε έρχεται η απόγνωση και η απελπισία.
Καλέ µου φίλε, εάν σου ορκιστώ ότι δεν θα πεθάνω, θα βάλεις τα γέλια 
για ένα τέτοιο απλοϊκό ψέµα. Το ερώτηµα είναι πότε θα πεθάνω. Να σου 

εξηγήσω: Έχω υπογράψει και πήρα πίστωση και από το θεό και από τον σατα-
νά. Ας τους να τσακώνονται. Ο ένας θα πάρει την ψυχή µου, ο άλλος το σώµα 
µου. Και οι δύο είναι χαµένοι. Ο µόνος που θα βγάλει µεροκάµατο είναι ο τε-
λετάρχης. Αυτό είναι το σίγουρο. Όταν ρωτώ πως πάνε οι δουλειές µου απα-
ντά: Άσε πεθαµένα πράγµατα.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Η παρακµή της κοινωνίας µας, 
ξεκινά από την χαλάρωση του 

οικογενειακού δεσµού. Αυτό προκα-
λείται είτε από τα κληρονοµικά, είτε 
από αφύσικη συµπεριφορά. Οι παπ-
πούδες µας έλεγαν. Ένα κλαδί σπάει 
εύκολα. Ένα µάτσο από κλαδιά δύ-
σκολα τα λυγίζεις. Η πείρα είναι δά-
σκαλος, η γνώση είναι σοφία.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Με Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα, τραγούδια, δρώµενα και 
πολλές ευχές για το 2018, επισκέφθηκε τον ∆ήµαρχο 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, ο Λαογραφικός Χορευτικός 

Σύλλογος «Ο Κόκκινος Μύλος», ο Σύλλογος Παραδοσιακή Ανα-
βίωση Αχαρναϊκή Κληρονοµιά, η Ένωση Κρητών Αχαρνών και η 
Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών.

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παραρτήµατος 
Αχαρνών & Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας,  θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 

2018 και ώρα 6µ.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εύξεινης 
Λέσχης Αχαρνών «Καπετάν Ευκλείδης», οδός Κοµνηνών 1, 
Πλατεία Καράβου Αχαρνές.

Στον  Κόκ. Μύλο, τα παιδιά θα δουν αλλά και θα παίξουν 
θέατρο µε τους  Ονειροβάτες», την Κυριακή 14 Ιανουαρί-
ου 2018, στο ΠΟΚΕΝ Κοκ. Μύλου και ώρα 17.00 µ.µ.
Στο «Φλαµπούρι», την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, κόβει 
Βασιλόπιτα ο Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών και ώρα 
12.00 το µεσηµέρι.
Βασιλόπιτα και Χοροεσπερίδα για την Παραδοσιακή Ανα-
βίωση το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018, και ώρα 20.00 µ.µ. 
στην Ταβέρνα  «Ο ΒΛΑΧΟΣ», Λ. Πάρνηθος.
Με οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Αχαρνών εγκρίθηκε η Σύµβαση Συνεργασίας µε την 
«Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ» για την τοποθέτηση 

και λειτουργία Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στον 
∆ήµο Αχαρνών. Στα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, 
κάνοντας χρήση εξοπλισµού υψηλής τεχνολογίας, πραγµατο-
ποιούνται αυτόµατα οι εργασίες συλλογής, επεξεργασίας και 
αποθήκευσης των συσκευασιών, ενώ παράλληλα παρέχεται 
στους καταναλωτές ανταποδοτικό κίνητρο για κάθε επιστρε-
φόµενη συσκευασία. Το κίνητρο αυτό, µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί είτε για δωρεάν αγορές σε συµβεβληµένα καταστήµατα 
είτε να δωρηθεί υπέρ της ενίσχυσης κοινωνικών σκοπών.

Η ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ & Η ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, προκηρύσσουν τον Ε΄ διαγωνισµό 
ποίησης στη µνήµη του ποιητή ΝΙΚΟΥ Β. ΛΑ∆Α (1953-

1979) για τους µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, (Γυµνα-
σίων- Λυκείων & ΤΕΕ) του ∆ήµου Αχαρνών. Στο διαγωνισµό µπο-
ρούν να λάβουν µέρος µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης που φοιτούν αποδεδειγµένα σε Γυµνάσια & Λύκεια του ∆ή-

µου Αχαρνών. Πληροφορίες: Κυριακή Ασλανίδη – Γεν. 
Γραµµατέας Ένωσης Γονέων. Τηλ. : 6974 463938. Σωτήρης Κου-
φογεώργος - Πρόεδρος Ένωσης Γονέων. Τηλ. :  6944 352697  

Οι χειµερινές εκπτώσεις έτους 2018 άρχισαν τη ∆ευτέ-
ρα, 08 Ιανουαρίου και θα λήξουν τη Τετάρτη 28 Φε-
βρουαρίου 2018.
Άγνωστοι  δράστες ανατίναξαν το ΑΤΜ, σε σούπερ µάρκετ 
στη Λεωφ. Αθηνών, λίγο µετά τις 3 τα ξηµερώµατα του πε-
ρασµένου Σαββάτου. Πιθανότατα τα κατάφεραν µε τη µέ-

θοδο της παροχέτευσης αερίου, σύµφωνα µε πληροφορίες από 
την αστυνοµία που επικαλείται το ΑΠΕ.

Πρωταθλητές Χειµώνα οι άνδρες της ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ µε 11/11!  Ο σύλλογός  µετά από 7 χρόνια λειτουρ-
γίας υποδοµών, έβαλε το µεγάλο στοίχηµα της λειτουρ-

γίας του αντρικού τµήµατος, προκειµένου να υπάρχει η  «επό-
µενη µπασκετική µέρα»  για τα παιδιά του συλλόγου µας. Η 
αντρική οµάδα αποτελείται κατά 90% από δηµότες των Αχαρ-
νών και παιδιά από τα τµήµατα υποδοµής µας. Τα αποτελέσµα-
τα εντός παρκέ έρχονται να µας δικαιώσουν για την προσπά-
θειά µας.  11 νίκες σε ισάριθµα παιχνίδια µετράνε οι άνδρες µας  
στο πρωτάθληµα της  ∆΄ΕΣΚΑ. 

Εκδόθηκε η Απόφαση του ∆ικαστηρίου µε την οποία προσ-
διορίσθηκε το ύψος της αποζηµίωσης των ιδιοκτησιών κά-
τω από τις οποίες βρίσκεται το αρχαίο θέατρο Αχαρνών. 

Μετά την εξαιρετικά θετική αυτή εξέλιξη, η οποία προέκυψε ακρι-
βώς 11 χρόνια µετά την αποκάλυψή του από την αρχαιολόγο και 
συντοπίτισσά µας Μαρία Πλάτωνος, η Κίνηση Πολιτών για την 
Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ έστειλε 
επιστολή στην Υπουργό Πολιτισµού Λυδία Κονιόρδου µε την 
οποία ζητά να προχωρήσει αµέσως στην παρακατάθεση της απο-
ζηµίωσης στους ιδιοκτήτες, ώστε να συνεχιστούν οι ανασκαφικές 
εργασίες.

Από την άνοιξη και µε την ευκαιρία της οργάνωσης του 
νέου συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, το 
υπουργείο Υγείας ευελπιστεί να θέσει σε λειτουργία τον 

ατοµικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας για όλους τους πολίτες 
χρήστες υπηρεσιών υγείας, µε τη χρήση του κωδικού της φο-
ρολογικής δήλωσης. Ο ηλεκτρονικός φάκελος θα συνοδεύει 
τον πολίτη στη «διαδροµή του» στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα 
Υγείας και θα περιέχει δηµογραφικά και επιδηµιολογικά στοι-

χεία, αναλυτικό ιστορικό υγείας, στοιχεία φαρµακευτικής αγω-
γής, εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί και τα αποτελέσµατα 
αυτών αλλά και τα εµβόλια στα οποία έχει υποβληθεί (κυρίως 
στην περίπτωση των παιδιών).

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενηµέρωσης και το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών 
προωθούν, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής, ∆ρά-

ση για την εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi στις αστικές συγκοινωνίες 
της Αττικής. Πιο συγκεκριµένα, η ∆ράση, συνολικού κόστους 900 
χιλ. ευρώ, θα χρηµατοδοτηθεί από το «Περιφερειακό Επιχειρησι-
ακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Αττικής 2014 -2020» και αφορά στην εγκα-
τάσταση δικτύου Wi-Fi σε 2.030 οχήµατα (λεωφορεία, τρόλεϋ και 
τράµ) του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), 
προκειµένου το επιβατικό κοινό να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο 
κατά τις µετακινήσεις του µε τα εν λόγω Μέσα Μεταφοράς.

Περισσότεροι από 1,5 εκατ. φορολογούµενοι µε ετήσι-
ες αποδοχές από µισθό ή σύνταξη άνω των 9.000 ευρώ 
τον χρόνο θα διαπιστώσουν µείωση στις µηνιαίες απο-

δοχές τους στα τέλη του µήνα. Η µείωση θα προκύψει από την 
κατάργηση της έκπτωσης του 1,5% που γίνεται στη µηνιαία πα-
ρακράτηση φόρου. 

Ασφαλιστική ενηµερότητα, για 6 µήνες, θα µπορούν να λά-
βουν χιλιάδες ασφαλισµένοι του ΕΦΚΑ, ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι και αγρότες, εφόσον 

εντός του τρέχοντος έτους έχουν καταβάλλει αδιάλειπτα, την ελά-
χιστη εισφορά που για την πλειοψηφία τους αντιστοιχεί σε 168 ευ-
ρώ το µήνα.

Μια ιστορική καταγραφή, από τον  συντοπίτη µας δηµο-
σιογράφου του  TV STAR, Γιάννη Σωτηρόπουλο.: «Πα-
ράδοση σχεδόν ενός αιώνα έχουν τα µουσικά λαϊκά κέ-

ντρα στις Αχαρνές, στο Μενίδι όπως το ξέρουν πολλοί. Από το 
καφέ Αµάν του Μήτσου Κατάρα, που άνοιξε το 1923, τη µου-
σική µπυραρία του Ηλία Παγώνα το 1924, το κοινοτικό περί-
πτερο ή παράγκα το 1925 έως το Μουλέν Ρούζ (Κόκκινος Μύ-
λος), το ρέµα του Κοττού, ο τεκές του Μάνθου Γραβαρά και το 
καφεζυθεστιατόριο «η ∆ροσιά» που άνοιξε το 1931 και λει-
τουργούσε και µετά τη µεταπολίτευση του 1974 στο προαύλιο 
του Αι Γιάννη του Νηστικού, όπου το 1953-54 έκανε το ντε-
µπούτο του ο Μιχάλης Μενιδιάτης και είχαν τραγουδήσει εκεί 
µεγάλα ονόµατα του ρεµπέτικου ακόµα και ο Γρηγόρης Μπι-
θικώτσης, ενώ ερχόντουσαν ο Μάρκος Βαµβακάρης και ο Γιάν-
νης Παπαιωάννου. Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες προέρχο-
νται από τη µελέτη του Θανάση Κατάρα. Συνεχιστές αυτής της 
σηµαντικής µουσικής παράδοσης αποτελούν σήµερα οι ταβέρ-
νες: ο Μπούλιος, µε τον εξαιρετικό λαϊκό τραγουδιστή και φί-
λο Θάνο Ευταξία, ο Μήτσης, ο Κιτσαρώνας και η Αυλή».
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Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018 συγκάλεσε την πρώτη 
Εκτελεστική Επιτροπή για το 2018 ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών κ. Γιάννης Κασσαβός µε σκοπό τον συνοπτικό 
απολογισµό της χρονιάς που πέρασε και τον προ-
γραµµατισµό της νέας χρονιάς, µε τη συµµετοχή των 
Αντιδηµάρχων, αλλά και των Προέδρων των Νοµι-
κών Προσώπων καθώς και του Γενικού Γραµµατέα, 
του ∆ήµου Αχαρνών. 

Όπως αναφέρθηκε στην πρώτη Εκτελεστική Επι-
τροπή για το 2018 η χρονιά «αφήνει» πίσω της σηµα-
ντικές δυσκολίες και αντιξοότητες και η νέα έρχεται µε 
περισσότερη ελπίδα και υψηλότερες προσδοκίες. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών, τα τελευταία τρία χρόνια έχει 
διανύσει µια πολύ δύσκολη πορεία, µέσα από σηµαντι-
κές προκλήσεις, ως επακόλουθο σηµαντικών παραλεί-
ψεων, κακοδιαχείρισης, υπερδανεισµού, έλλειψης προ-
γραµµατισµού και µεθοδικότητας των προηγούµενων 
ετών. 

Τον Σεπτέµβριο του 2014, η ∆ηµοτική Αρχή παρέ-
λαβε, ΚΑΜΙΑ νέα ενεργή Προγραµµατική Σύµβαση µε 
την Περιφέρεια Αττικής για έργα υποδοµών, ΚΑΜΙΑ 
Μελέτη για έργα υποδοµών, ΚΑΜΙΑ πιστοποιηµένη 
Παιδική Χαρά. Παρέλαβε έναν δήµο, µε ταµειακό έλ-
λειµµα που ξεπερνούσε τα 10,27 εκατοµµύρια ευρώ,  
έναν δήµο που από το 2003 έως το 2010 είχε δανειστεί 
πάνω από 75 εκατοµµύρια ευρώ, που δεν ήταν συνε-
πής στην εξόφληση των δανειακών του υποχρεώσεων 
και είχε κατασχέσεις από το 2014 έως το τέλος του 2017 
ύψους 4.204.928,58 ευρώ! Παρόλα αυτά από τον Σε-
πτέµβριο του 2014 ο ∆ήµος Αχαρνών είναι συνεπής στο 
ακέραιο, καθώς µέχρι τις 30/12/2017 εξοφλήθηκαν δό-
σεις δανείων ύψους 10.298.146,37€, ενώ ταυτόχρονα 
εξοφλήθηκαν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις ύψους 
11.271.302,08€! 

Από την πρώτη στιγµή ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 

Γιάννης Κασσαβός και τα στελέχη της ∆ηµοτικής Αρχής 
εφαρµόζουν ένα σφιχτό οικονοµικό πρόγραµµα και 
παράλληλα αναζητούν πηγές χρηµατοδότησης έργων 
υποδοµής που τόσο ανάγκη έχει η πόλη. 

Σε αντίθεση µε τις κινδυνολογίες κάποιων, ο ∆ήµος 
Αχαρνών καταφέρνει και προσλαµβάνει επιπλέον προ-
σωπικό καθαριότητας “ξεπαγώνοντας”  προκήρυξη 
του ΑΣΕΠ από το 2008!!

Μηδενίζει ή µειώνει σηµαντικά τα δηµοτικά τέλη σε 
ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, καταβάλλει σηµαντικό 
µέρων ληξιπρόθεσµων οφειλών και καταφέρνει σηµα-
ντική µείωση δαπανών (ο Προϋπολογισµός δαπανών 
του 2016 είναι µειωµένος κατά 39,50% σε σχέση µε αυ-
τόν του 2013, ήτοι -61,4 εκ. ευρώ και µειωµένος κατά 
20,45% ήτοι -24,16 εκ. ευρώ σε σχέση µε τον Προϋπο-
λογισµό δαπανών του 2014). Παρά τις αντίξοες οικονο-
µικές συνθήκες σεβόµενοι ότι η ∆ιοίκηση έχει συνέχεια, 

αναλάβαµε όλες τις υποχρεώσεις της ∆ηµοτικής Επιχεί-
ρησης Τεχνικών Έργων (∆ΕΤΕ∆Α) που ταλαιπωρούσε 
τα τελευταία 10 χρόνια συµπολίτες µας εργαζοµένους 
και προµηθευτές.  Σε αυτό το τοπίο ο ∆ήµος Αχαρνών 
δεν αποκλίνει από τους στόχους του και µε οικονοµία 
κλίµακας εξασφαλίζει χρηµατοδότηση από ιδίους πό-
ρους για την προµήθεια  µηχανήµατος JCB, για την εξα-
σφάλιση µηχανηµάτων και εργαλείων των Τεχνικών 
Υπηρεσιών και της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και για 
την προκήρυξη διεθνή διαγωνισµού για την αγορά νέ-
ων απορριµµατοφόρων και οχηµάτων.  Βασισµένη σε 
µελέτες που έχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ή-
µου Αχαρνών, η ∆ηµοτική Αρχή κατάφερε και υπέγρα-
ψε Προγραµµατικές Συµβάσεις µε την Περιφέρεια Αττι-
κής έργων που ο προϋπολογισµός τους αγγίζει τα 8 
εκατοµµύρια ευρώ. 

Έργα που αφορούν, ασφαλτοστρώσεις (4,5 εκ ευ-
ρώ), επισκευές στα σχολεία (1,3 εκ ευρώ), κατασκευή 
πιστοποιηµένων παιδικών χαρών (0,6 εκ ευρώ), δίκτυο 
αποχέτευσης (1,8 εκ ευρώ) και άλλα που αναµένονται. 
Αυτά τα έργα, είτε έχουν ήδη δηµοπρατηθεί, είτε δηµο-
πρατούνται τους  πρώτους µήνες του 2018 και αναµέ-
νεται να βελτιώσουν σηµαντικά την εικόνα του ∆ήµου 
Αχαρνών. 

Παράλληλα έχουν κατατεθεί προτάσεις χρηµατο-
δότησης από το ΕΣΠΑ, όπως την πρόταση χρηµατοδό-
τησης για την ολοκληρωµένη διαχείριση αστικών απο-
βλήτων  προϋπολογισµού 2,8 εκ ευρώ, προς την Ειδι-
κή Υπηρεσία   ∆ιαχείρισης  Επιχειρησιακού Προγράµ-
µατος Υποδοµών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και 
Αειφόρου Ανάπτυξης, όπου η τεχνική αξιολόγηση θα 
γίνει σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Μέσα στο 2018 ο ∆ήµος Αχαρνών αναµένει σηµα-
ντικές δηµοπρατήσεις έργων από το Υπουργείο Μετα-
φορών, Υποδοµών και ∆ικτύων και από την Περιφέ-

ρεια Αττικής, που αφορούν την αντιπληµµυρική θωρά-
κιση του ∆ήµου Αχαρνών. Είναι η πρώτη φορά, που 
όσων αφορά τα αντιπληµµυρικά έργα στον ∆ήµο 
Αχαρνών, υπάρχει σαφής σχεδιασµός,  συγκεκριµένες 
ώριµες µελέτες και εξασφαλισµένες πηγές χρηµατοδό-
τησης.  Ένα ακόµη σηµαντικό πρόβληµα, για το οποίο 
η ∆ηµοτική Αρχή αναµένει εξελίξεις και απτά αποτελέ-
σµατα τη νέα χρονιά, είναι αυτό της εγκληµατικότητας 
και κατά πόσο θα έχει αποτέλεσµα ο επιχειρησιακός 
σχεδιασµός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
και της ΕΛ.ΑΣ. Πρόκειται για ένα θέµα για το οποίο έχει 
µεν χαραχτεί ο δρόµος, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να 
καλυφθεί ακόµη µεγάλη απόσταση.  Παράλληλα 
έχουν υλοποιηθεί έργα µικρότερης κλίµακας, όπως η 
ανάπλαση της πλατείας, οι πεζοδροµήσεις σε διάφορες 
περιοχές, οι κατασκευές πλατειών και η διαµόρφωση 
κοινόχρηστων χώρων και παρόλο την υποστελέχωση 
των Υπηρεσιών, έχουν εξασφαλιστεί χρήσιµες και αξι-
όπιστες υπηρεσίες προς τους πολίτες, όπως η απογευ-
µατινή λειτουργία των ΚΕΠ, η λειτουργία σηµαντικών 
κοινωνικών δοµών και υπηρεσιών αλληλεγγύης και 
φροντίδας, η παροχή δηµιουργικών, καλλιτεχνικών και 
αθλητικών υπηρεσιών κ.ά.

Το 2018 είναι µια χρονιά που η ∆ηµοτική Αρχή 
αναµένει να “καρποφορήσουν” πολλές από τις προ-
σπάθειες που έχουν γίνει. Είναι µια χρονιά που προσ-
δοκά ο σχεδιασµός και η προετοιµασία που έχει γίνει, 
να “αγγίξει” στην καθηµερινότητα των πολιτών και των 
κατοίκων του ∆ήµου Αχαρνών και να βελτιωθεί η εικό-
να της πόλης.  Το απτό αποτέλεσµα αυτής της προσπά-
θειας θα δώσει δύναµη για τη συνέχεια.

Οι ευχές αλλά κυρίως οι προσπάθειες του ∆ηµάρ-
χου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού αλλά και όλων των 
στελεχών της ∆ηµοτικής Αρχής θα είναι ώστε το 2018 
να είναι µια καλύτερη χρονιά για όλους!

Ενηµέρωση από το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου Αχαρνών

Περισσότερη ελπίδα και υψηλότερες προσδοκίες το 2018 για τον ∆ήµο Αχαρνών

Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Η   Μεσαία  Τάξη…. 
Μπήκε το  2018. ∆υστυχώς, φέτος, για πολ-
λούς λόγους. Όχι αισίως. Μπαίνει φορτωµέ-
νο, αντί δώρα και ελπίδα, µε επιπλέον φό-
ρους και ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά για 
την  λεγόµενη  µεσαία τάξη, τους «νοικοκυ-
ραίους», της Ελληνικής Κοινωνίας, όσους 
απέµειναν.  Το 2018 και το 1019 προοιωνίζο-
νται εφιαλτικά. Νοικοκύρης, λέει το λεξικό, εί-
ναι «ο έχων την διαχείριση της οικογενειακής 
µονάδας Του οίκου, του σπιτιού». Στην  Ελ-
ληνική κοινωνία, όµως, το «νοικοκύρης» 
ήταν για χρόνια τίτλος τιµής.

 Ήταν αυτός που έκανε και κάνει καλό οικο-
νοµικό και κοινωνικό κουµάντο στη δουλειά, 
στο σπίτι και την  οικογένεια του. Που δεν απλώ-
νει τα πόδια του µακρύτερα από εκεί που φτά-
νουν, δεν ανοίγεται σε έξοδα και τρόπο ζωής πέ-
ρα από τις δυνάµεις του. Που φροντίζει να απο-
ταµιεύει   για την ανάγκη, να µην χρωστάει και 
να τα φέρνει καλά βόλτα ακόµα και στην τυχόν 
κρίση.  Ο επιτυχηµένος, ο δουλευταράς και ο 
κατά κανόνα νοµιµόφρων µέσος Έλληνας οικο-
γενειάρχης, όποια δουλειά και να κάνει. Επαγ-
γελµατίας, υπάλληλος, εργάτης, επιστήµονας.

Κάποιοι µιλάνε για αστική, αλλά για µεσαία 
τάξη. Όπως και να τους ονοµάσεις, είναι η ραχο-
κοκαλιά της κοινωνίας, η βάση της προόδου, η 
ελπίδα για το µέλλον. Απορροφηµένος στη 
δουλειά και την διαχείριση του οίκου του, ο Έλ-
ληνας νοικοκύρης, αν και έχει ήδη σοβαρό δείγ-
µα γραφής, φαίνεται ότι δεν έχει συνειδητοποι-
ήσει καλά – καλά, τι του έρχεται. Οικονοµικά και 
κοινωνικά. Πόσο θα µειωθεί το εισόδηµα του 
από τις αρπαχτές του κράτους και, κυρίως, που 
θα οδηγήσει  η κοινωνική διαίρεση που καλλι-
εργείται. ∆εν έχει (ως φαίνεται) αντιληφθεί πως 
αυτοί που ακόµα και τώρα ειρωνεύονται την 
προκοπή του,  χαρακτηρίζοντας τον τρόπο ζω-
ής του, κοινωνικό συντηρητισµό, κοµφορµισµό 
και άλλες τέτοιες µπουρδολογίες των τεµπέλη-
δων και αποτυχηµένων, κυβερνόντων τη χώρα. 

Αυτοί οι ίδιοι τον αναγορεύουν τώρα που 
τους βολεύει – µισοειρωνικά  βέβαια- στυλοβά-
τη και ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας για να 
του φορτώσουν βέβαια ανελέητα µε νέους φό-
ρους  και δυσβάστακτες εισφορές, µε προσχη-
µατικό σκοπό την κοινωνική στήριξη των αδυ-
νάτων. Αληθώς όµως επιρρίπτουν στον Έλληνα 
νοικοκύρη  το ασήκωτο βάρος του,  της εκλογι-
κής  επιβίωσης και κυβερνητικής µακροηµέρευ-

σης του κυβερνόντος παρά φύση πολιτικού συ-
νασπισµού.  Που αυτάρεσκα διακηρύττει ότι 
εκλέχτηκε για να υποστηρίξει τους φτωχούς και 
όχι τους πλουσίους όπως αυτός. Εξίσωσης προς 
τα κάτω και αδιάκριτα.

Το νοικοκυρεµένο σπιτικό του αναβαθµίστη-
κε σε πλουσιόσπιτο  και ο ίδιος ευκατάστατος, 
αν όχι πλούσιος, για να φορολογούνται. Του 
ανατέθηκε, χωρίς να ερωτηθεί, ο ρόλος του 
υποστηρικτή αδυνάτων. Μέσω του λεγοµένου 
κοινωνικού µερίσµατος, αλλά και στηρίγµατος 
του ασφαλιστικού συστήµατος µε τις συνεχώς 
αυξανόµενες υπέρογκες εισφορές που καλείται 
να  πληρώνει. Με το προϊόν του κόπου, της δου-
λειάς και του κουµάντου του.  Μένει να του ζη-
τηθεί να ευχαριστήσει για την τιµή. Βλέπει, ακού-
ει και τρελαίνεται να δίνονται, µε τα δικά του χρή-
µατα,  κοινωνικά µερίσµατα και επιδόµατα – 
µποναµάδες σε αδυνάτους, πραγµατικούς και 
δήθεν. Με κριτήρια που δεν τα κατανοεί αυτός 
που δεν σηκώνει κεφάλι  12 ή 15 ώρες την ηµέ-
ρα. Είτε σε δική του δουλειά, είτε ως υπάλληλος 
ή εργάτης σε επιχείρηση ή στο δηµόσιο, που 
φροντίζει και κάποια κτήµατα πατρογονικά και 
δεν αφήνει λεπτό να πάει χαµένο για να µην λεί-
πει τίποτα, στο σπιτικό του. 

Κυρίως όµως, τον εξοργίζει όταν δίνεται κοι-
νωνικό µέρισµα σε συστηµατικούς φοροφυγά-
δες, για τους οποίους ξέρει καλά ότι βγάζουν πε-
ρισσότερα από τον ίδιο, δηλώνουν ελάχιστα και 
κατατάσσονται στους κοινωνικά αδύναµους. 

Να δώσω ευχαρίστως, µονολογεί, αλλά σε 
αυτόν που έχει πραγµατική ανάγκη, που γνωρί-
ζει και τον βοηθάει ήδη και έτσι επιβιώνει.  Όχι 
όµως στον τεµπέλη του καφενείου που αρνείται 
να δουλέψει στις διάφορες εργασίες που καλύ-
πτουν  οι αλλοδαποί, ακόµα και τώρα κατά εκα-
τοντάδες χιλιάδες τα κτήµατα, στις λαϊκές αγορές 
και αλλού, για να παίρνει αυτός επίδοµα.   Και 
να τον υποβλέπει γιατί προκόβει. Άσε που εξορ-
γίζει τα θύµατα της φοροεισφοροεπιδροµής. 
Πολλώ µάλλον όταν νοιώθουν ότι γίνεται για 
λόγους διατήρησης στην καρέκλα της εξουσίας. 

Γρηγορείτε νοικοκυραίοι, µήπως ήλθε η 
ώρα να οργανωθείτε παραµερίζοντας ως περιτ-
τή πολυτέλεια άλλες διακρίσεις διαφορές σας;  
Με µοναδικό γνώµονα την αναζήτηση της απο-
κλειστικής αντιµετώπισης της επιδροµής που 
σας απειλεί µε καταστροφή. Η µπάλα στο γήπε-
δο σας.  

Σκέψεις από  τις   ∆ράσεις  µου 
Ένα, ακόµα, πολυνοµοσχέδιο έρχεται να ψηφιστεί σε λίγες 
µέρες στη Βουλή. Συνηθισµένοι θα µου πείτε! Τόσα προα-
παιτούµενα έχουν περάσει αυτά τα χρόνια από το Κοινο-
βούλιο που, πλέον, δεν µας κάνει αίσθηση. Ούτε καν µας 
αγγίζει το θέµα, θα συµπλήρωνα.

Ωστόσο η αδιαφορία και η απάθεια απέναντι στα όσα 
συµβαίνουν και µας επηρεάζουν µας δηµιουργούν ένα µε-
γάλο κενό, υπαρξιακό θα έλεγα, εφόσον θεωρούµε ότι δεν 
µπορούµε σε καµια περίπτωση να πάρουµε τον έλεγχο στα 
χέρια µας.Κι όµως εάν ως κοινωνία κάναµε εµείς τις αλλα-
γές που χρειάζονται καµία κυβέρνηση δεν θα µπορούσε να 
πάρει ερήµην µας αποφάσεις. Γιατί θεωρώ ότι η αλλαγή ξε-
κινά από εµάς για να φτάσουµε στο σηµείο να κρατάµε την 
ζωή και την τύχη στα χέρια µας.

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων

στην Περιφέρεια Αττικής.

Θετική για τους προσφεύγοντες δανειολήπτες 
που είχαν πάρει δάνεια σε ελβετικό φράγκο, 
είναι πρώτη εφετειακή απόφαση από το Τριµε-
λές Εφετείο του Πειραιά (791/2017) η οποία εί-
ναι άµεσα εκτελεστή, υποχρεώνοντας την τρά-
πεζα να δέχεται την εξόφληση των δανειακών 
υποχρεώσεων των πελατών της µε την παλιά 
ισοτιµία.
Το Εφετείο του Πειραιά απέρριψε την έφεση 
της τράπεζας, κρίνοντας ουσιαστικά ότι τα δά-
νεια σε ελβετικό φράγκο είναι επενδυτικά προ-
ϊόντα, για τους κινδύνους των οποίων ο κατα-
ναλωτής όφειλε να ενηµερώνεται λεπτοµερώς, 
πράγµα που δεν έγινε από τους υπαλλήλους 
της τράπεζας. Αποτέλεσµα, όταν η ισοτιµία ευ-
ρώ- ελβετικού φράγκου κατέγραψε µεγάλη 
µείωση έναντι του ευρώ, οι δανειολήπτες απο-
πλήρωναν µεν τις δόσεις, το κεφάλαιο όµως 
παρέµενε “ανέπαφο”, ή και αυξανόταν.
Οι δικαστές του Εφετείου έκριναν στην απόφα-
ση τους ότι ο επίµαχος όρος της ισοτιµίας αντί-
κειται στην αρχή της διαφάνειας, αφού δεν 
“περιείχε το σ’ αυτόν καµία κρούση για τη βα-
ρύτητα του συναλλαγµατικού κινδύνου που 
αναλάµβαναν αποκλειστικά και µόνο οι εφεσί-
βλητοι και τούτο διότι, δεν αποκαλύπτει στους 
εφεσίβλητους τον ακριβή τρόπο λειτουργίας 
του ως άνω µηχανισµού συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας, τις ιδιαιτερότητες του µηχανισµού 
µετατροπής ξένου νοµίσµατος καθώς και τη 
σχέση του µεταξύ του µηχανισµού αυτού και 
του µηχανισµού που προβλέπουν άλλες ρή-
τρες σχετικά µε την αποδέσµευση του δανείου, 

ώστε οι εφεσίβλητοι να µπορούν να προβλέ-
ψουν βάσει ευδιάκριτων κριτηρίων τη βαρύτη-
τα του συναλλαγµατικού κινδύνου που συνο-
δεύει τις ένδικες δανειακές συµβάσεις, που 
έχουν µεγάλη χρονική διάρκεια. Εποµένως ο 
όρος αυτός δεν ανταποκρίνεται στην αρχή της 
διαφάνειας”.
Σύµφωνα µάλιστα µε το σκεπτικό της απόφα-
σης, οι επιστολές που εστάλησαν από την τρά-
πεζα προς τους δανειολήπτες (σ.σ κάνοντας 
αναφορά στον συναλλαγµατικό κίνδυνο) 
εστάλησαν µετά την υπογραφή των συµβάσε-
ων, και συνεπώς οι οφειλέτες δεν είχαν την δυ-
νατότητα να αντιληφθούν την επικινδυνότητα 
του εν λόγω προϊόντος, “δεδοµένου ότι η δια-
κύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας εξαρ-
τάται από σειρά απρόβλεπτων προσδιοριστι-
κών παραγόντων (κοινωνικοπολιτικές συνθή-
κες, πληθωρισµός, ισοζύγιο πληρωµών, τον 
τρόπο δράσης και τις πολιτικές ενός κράτους, 
αλλά και της Κεντρικής Τράπεζας του)…Οι εφε-
σίβλητοι αγνοούσαν ανυπαιτίως ότι ήδη από 
το έτος 2007 ελλόχευε ο συναλλαγµατικός κίν-
δυνος υποτίµησης του ευρώ σε ποσοστό 30%, 
γεγονός, που από τότε είχε πληροφορηθεί η 
Τράπεζα από την έκθεση του ιδίου έτους του 
∆ΝΤ, αναφέρεται στη µείζονα σκέψη της εφε-
τειακής απόφασης.
Η επίµαχη απόφαση αφορά 70.000 καταναλω-
τές που έχουν πάρει δάνεια µε ρήτρα αποπλη-
ρωµής σε ελβετικό φράγκο και ενισχύει της δι-
καστική προστασίας τους και της διεκδίκηση 
των νοµίµων δικαιωµάτων τους.

∆ικαστική δικαίωση για 70.000
δανειολήπτες µε Ελβετικό Φράγκο

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

Ἡ κυρία Περιστέρα Μπαζιάνα προσφάτως παρε-
χώρησε μιά συνέντευξη στήν ἀτύπως κομματική 
ἐφημερίδα «Τῶν Συντακτῶν». Ἡ «Αὐγή» εἶναι τό 
ἐπίσημο ἔντυπο. Ἐλάχιστοι θά εἶχαν ἀσχοληθεῖ, ἄν 
δέν ἦταν καθαρά πολιτικοῦ περιεχομένου. Ἐπίσης 
πολύ λιγώτεροι θά εἶχαν σχολιάσει, ἄν δέν ἦσαν 
ἐμφανῶς τραγελαφικές οἱ ἀπόψεις της. Προέβει σέ 
αὐτήν τήν κίνηση ἐπειδή ἐπιθυμεῖ νά συμμετάσχει 
ἐνεργῶς στήν πολιτική; Ἤ ἁπλῶς χρησιμοποιή-
θηκε ἀπό τόν Πρωθυπουργό σάν δεκανίκι δικαιο-
λογῶντας τά ἀδικαιολόγητα; 
Κατ’ ἀρχάς διορθώνοντας κάποιους δημοσιογρά-
φους, νά ἐπισημάνουμε ὅ,τι δέν εἶναι σύζυγος τοῦ 
κυρίου Τσίπρα. Ἐφ ὅσον ἡ ἐρίτιμος κυρία Μπαζιά-
να καί ὁ ἀξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός δέν 
ἔχουν τελέσει κανενός εἴδους γάμο, λέγονται φίλοι, 
σύντροφοι ἤ δέν ξέρουμε τί ἄλλο, ἀλλά ὄχι σύζυ-
γοι. Τά δέ συμπαθέστατα παιδιά τους ἀπό καθαρά 
τυπικῆς ἀπόψεως λέγονται ἐξώγαμα. Βεβαίως τό 
λεξικό ἔχει καί μία ἄλλη λέξη, ἀλλά δέν χρειάζεται 
νά τήν ἀναφέρουμε. Θά πεῖ κανείς, καί γιατί μᾶς ἐν-
διαφέρει αὐτό; Διότι ἀφ ἑνός τά ὑψηλά δημόσια 
πρόσωπα ζοῦν «σέ γυάλινο σπίτι», λίγα εἶναι τά 
αὐστηρῶς προσωπικά τους, καί ἀφ ἑτέρου ἕνας 
πρωθυπουργός θέλει δέν θέλει, γίνεται παράδειγ-
μα γιά τόν λαό, καί ὅταν γίνεται κακό πρότυπο, 
ὀφείλουμε νά τό στηλιτεύουμε.
Ὁ χῶρος δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀναλύσουμε πολ-

λά πράγματα ἀλλά ἐλάχιστα. Δέν ἐξαπάτησε ὁ κ. 
Τσίπρας, μᾶς λέει στήν συνέντευξή της. Ὅμως ὁ 
Πρωθυπουργός ὁμολόγησε ὅ,τι εἶχαν αὐταπάτες. 
Ἄν τό δεχτοῦμε ὅπως τό εἶπε, σημαίνει τουλάχι-
στον ἀκούσια ἐξαπάτηση. Δέν εἶπε ψέματα δήλω-
σε. Ὅμως ὁ Πρωθυπουργός εἶχε πεῖ: «Μπορεῖ 
νάμᾶς κατηγοροῦν γιά ψεύτες, ἀλλά ὄχι γιά κλέ-
φτες» Εἶναι ἡ ἠθική τοῦ ἐλάσσονος κακοῦ. Τό μή 
χεῖρον βέλτιστον. Λέει ὁ κλέφτης, «δέν εἶμαι δά καί 
δολοφόνος. Ἕνας κλέφτης μόνον εἶμαι». Μικρό τό-
κακό. «Βρεῖτε μου ἕναν ἀπό τό ΣΥΡΙΖΑ πού κατη-
γορεῖται ὅτι ἔκλεψε λεφτά» σημειώνει. Λές καί  μό-
νον τό ὅτι δέν κλέβεις σέ καθιστᾶ ἱκανό κυβερνή-
τη. Δηλαδή ἡ μόνη ἀξία πού πιστεύει εἶναι τό 
χρῆμα. Προδοσία καί ἐξαπάτηση δέν ὑπάρχουν 
παρά μόνο ὅταν πρόκειται χρῆμα! Ἠθική ὑπάρχει 
μόνο ἄν ὑπάρχει χρῆμα! 
Ἔχει ἐνδιαφέρον ὅτι στήν συνέντευξη αὐτή δέν 
ὑπάρχει πουθενά ἡ Εὐρώπη, δέν ὑπάρχει, παρά 
σέ ἐλάχιστα σημεῖα, ἡ Ἑλλάδα. Ὑπάρχει μόνον ἡ 
Ἀριστερά. Ὁ ἀριστερός πολιτικός καί ὁ  ἀριστερός 
πολίτης, ὅπως συνεχῶς τονίζει. Κλασσικά σταλι-
νικά. Τά ὅσα εἶπε στήν συνέντευξή της εἶναι ἀριστε-
ρίστικες ἰδεοληψίες πού δέν τίς ἀκούγαμε οὔτε 
ἀπό τήν ΑΑΣΠΕ και την ΠΠΣΠ στά ἀμφιθέατρα 
τοῦ ‘70. Ὅλα αὐτά γιά νά ταϊστοῦν ἀριστερό σανό, 
οἱ Καρανίκες πού θέλουν τά ψέματα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, 
γιατί, τελικά, μόνον αὐτούς βολεύουν.

Η  Γνώµη µας... 
Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος

∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Τό δεκανίκι 
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Αµετακίνητο από τις αρχές 
του το Παλικάρι του Λαού.  
Ζητά µείωση φορολογικών 

συντελεστών, κατάργηση του 
φόρου 0,5% επί του τζίρου των 
καταστηµάτων,  διαγραφή όλων 
των προστίµων και «κούρεµα» 
οφειλών 

Η ∆ηµοτική Αρχή οφείλει να µην 
ακολουθεί τις επιταγές της κεντρικής 
εξουσίας που έχει ως αυτοσκοπό την 
αφαίµαξη των περιουσιών και τον 
αφανισµό κάθε µικρής και µεγάλης 
επιχείρησης αλλά να βρίσκεται κοντά 
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις 
δίνοντας λύσεις και ευκαιρίες για τόνωση 
της επιχειρηµατικότητας και της 
απασχόλησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η 
πόλη µας µπορεί να καταστεί βιώσιµη και 
να εξασφαλίσει το µέλλον της.  

Για άλλη µια φορά καλούµε τη ∆ηµοτική Αρχή να 
απαλλάξει τους δηµότες και τις τοπικές επιχειρήσεις από όλα 
τα πρόστιµα που τους βαραίνουν και να προβεί σε 
«κούρεµα» των οφειλών.

Να απαλλάξει τα καταστήµατα εστίασης και τις 
ξενοδοχειακές µονάδες του δήµου µας από την  παράνοµη 
και παράλογη φορολόγηση του 0,5% επί του τζίρου, αφού 
οι επιχειρήσεις υπερφορολογούνται ήδη επί του τζίρου τους 
από το ίδιο το Κράτος. 

Να απαλλάξει τα καταστήµατα εστίασης και τις 
ξενοδοχειακές µονάδες από την επιβολή επιπρόσθετου 
φόρου για τους ανεκµετάλλευτους χώρους όπως για 
παράδειγµα τους χώρους στάθµευσης. 

Επιπλέον ο ∆ήµος θα πρέπει να µειώσει τους 
συντελεστές χρήσης που αφορούν στον υπολογισµό των 
∆ηµοτικών Τελών ανά πολεοδοµική ενότητα.

Συγκεκριµένα, για τις κατοικίες ο 
συντελεστής τέλους ανέρχεται από 1€/τ.µ. 
έως και 1,30€/τ.µ. πράγµα στο οποίο οι 
πολίτες είναι αδύνατο να αντεπεξέλθουν 
µε αποτέλεσµα να γίνεται διακοπή της 
ηλεκτροδότησης, φαινόµενο που πλέον 
είναι καθηµερινό στο δήµο µας. 

Στους επαγγελµατικούς χώρους ο 
συντελεστής τέλους κυµαίνεται από 
2,07€/τ.µ. έως και 3€/ τ.µ., γεγονός το 
οποίο καταστρέφει τις επιχειρήσεις µας 
διότι είναι αδύνατον να αντεπεξέλθουν 
αφού η ίδια η Πολιτεία δεν αφήνει 
περιθώρια βιωσιµότητας σε καµία 
επιχείρηση. 

Στην περίπτωση των αυθαιρέτων 
κατοικιών ο παραλογισµός περισσεύει 
αφού βεβαιώνουν δηµοτικά τέλη  µε 
συντελεστή βιοµηχανίας και τις χρεώνουν 

µε αυτά προκειµένου να εισπράττουν υπέρογκα ποσά. 
Η ∆ηµοτική Αρχή δεν πρέπει να διερωτάται αν έχει το 

δικαίωµα να υπερασπίζεται τα δικαιώµατα των πολιτών 
αλλά να κρίνει ποιο είναι το συµφέρον των πολιτών και το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίζει µε γνώµονα το καλό 
της πόλης και των πολιτών που ζουν και εργάζονται σε 
αυτή. 

Τα πρόστιµα που προσφάτως επιβλήθηκαν σε πολίτες 
και Επιχειρήσεις από το ∆ήµο θα πρέπει να τεθούν άµεσα 
προς συζήτηση στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Προσωπικά δεσµεύοµαι απέναντι στους δηµότες ότι θα 
φέρω το θέµα προς συζήτηση είτε ως Έκτακτο είτε ως προ 
ηµερησίας για να δοθεί επιτέλους λύση σε αυτό το 
πρόβληµα που έχει σπείρει τον πανικό στις ήδη βαλλόµενες 
από την κρίση επιχειρήσεις αλλά και στους απλούς πολίτες. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης 
Επικεφαλής ∆ηµ. Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»

Έχοντας µεγαλώσει στο ∆ήµο Αχαρνών είχα την τύχη να 
γνωρίζω από πρώτο χέρι τις οµορφιές αυτού του τόπου που 
συνδέονται άµεσα και µε την ιστορία 

του. Τα βασιλικά ανάκτορα αποτελούν 
αναπόσπαστο κοµµάτι της ιστορίας του 
τόπου µας αλλά και αναπόσπαστο 
περιουσιακό στοιχείο του δήµου αφού το 
µεγαλύτερο κοµµάτι της έκτασης των 42.000 
στρεµµάτων προήλθε από δωρεές 
Μενιδιατών.

Όποιος επισκέπτεται δε την περιοχή µαγεύεται 
από την φυσική οµορφιά της η οποία είναι 
µοναδική σε όλο τον κόσµο εξαιτίας της ιδιαίτερης 
βιοποικιλότητας, των ενδηµικών και ξενικών 
ειδών χλωρίδας αλλά και των σπάνιων και 
απειλούµενων ειδών πανίδας. 

Οι δηµότες των Αχαρνών ουδέποτε αποδέχτηκαν το γεγονός ότι τα 
βασιλικά ανάκτορα θα µπορούσαν να περιέλθουν σε άλλο δήµο. Οι υπόγειες 
διαδικασίες που έγιναν ερήµην των πολιτών αφού δεν υπήρξε καµία 
ενηµέρωση προς την πλευρά τους όχι µόνο θίγει την ιστορικότητά των 
βασιλικών ανακτόρων αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και µεγάλη ασέβεια 
απέναντι στους Μενιδιάτες που διέθεσαν τις περιουσίες τους για τη δηµιουργία 
αυτού του παραδεισένιου τοπίου. 

Γι αυτό το λόγο απαιτούµε την άµεση επιστροφή των βασιλικών κτηµάτων 
στην κυριότητα του δήµου Αχαρνών όπου και ανήκουν και που παράτυπα 
και παράνοµα  άρπαξαν µη γνωρίζοντας ότι οι Μενιδιάτες ποτέ δεν θα 
επέτρεπαν αυτή την υφαρπαγή. 

Εµείς ως πολίτες αυτού του ∆ήµου µαζί µε την εκάστοτε δηµοτική αρχή 
αλλά και όλους τους παράγοντες αυτής της πόλης οφείλουµε να σταθούµε στο 
ύψος των περιστάσεων και να διεκδικήσουµε αυτά που µας ανήκουν και 
έχουµε χρέος να παραδώσουµε στα παιδιά και στα εγγόνια µας.          

Παναγιώτης   Σιδέρης
 Επιχειρηµατίας

Αµετακίνητο από τις αρχές του το Παλικάρι του Λαού Προσβολή  και  Ασέβεια  προς 
τους Μενιδιάτες, η υφαρπαγή

των Βασιλικών  κτηµάτων

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

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

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν 
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη 
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτοµα.
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∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  10/01/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                     

Σηµαντική ανακοίνωση για τη λειτουργία 
του ∆ηµοτολογίου και του Ληξιαρχείου
Κατόπιν της Α.Π. ΤΑ∆Κ οικ. 28/2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών η ηµεροµηνία έναρξης 
λειτουργίας του Συστήµατος «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» ορίζεται η 22η Ιανουαρίου του 2018 για το λόγο 
αυτό ΠΑΥΕΙ να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενηµέρωσης στα ∆ηµοτολόγια των ∆ήµων όλης 
της χώρας από τις 12 Ιανουαρίου του 2018 έως και τις 21 Ιανουαρίου του 2018.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. έκδοση διαβατηρίου) θα εκδοθεί πιστοποιητικό εφόσον υπάρξει 
αιτιολογηµένη αίτηση του πολίτη η οποία θα εξεταστεί ως προς το κατεπείγον αυτής από τον οικείο ∆ή-
µο καθώς επίσης και η εγγραφή ανηλίκου στα χειρόγραφα βιβλία του ∆ηµοτολογίου.

Ως εκ τούτου δεν δύναται να εκδοθούν βεβαιώσεις ∆ηµοτολογίου ούτε από τα ΚΕΠ της χώρας µέ-
σω διαλειτουργικότητας του ΟΠΣΕ∆. Όσο αφορά το Ληξιαρχείο Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων σύµ-
φωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ.:Α.Π. οικ 28/2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών από την 16η 
Ιανουαρίου του 2018 και ώρα 15:00 µ.µ. ΠΑΥΕΙ η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ια-
χείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ) και ως εκ τούτου δεν καταχωρίζεται καµία ληξιαρχική πρά-
ξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καµία πράξη από αυτό. Για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η µετά-
πτωση δεδοµένων του συστήµατος, δηλαδή από 17 Ιανουαρίου του 2018 έως και 21 Ιανουαρίου του 
2018, η καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται σε «χειρόγραφα» ληξιαρχικά βιβλία.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Αγαπητοί αναγνώστες της Αχαρναϊκής,
Νοµίζω ότι θα ήταν ίσως πιο χρήσιµο και ίσως να είχε και µεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωής σας, να 
επικοινωνείτε µαζί µου και να µου αναφέρετε προβληµατισµούς σχετικά µε κάποιο περιβαλλο-
ντικό στοιχείο, το οποίο σας ενοχλεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο σας επηρεάζει, καθώς και οτιδή-
ποτε πιστεύετε ότι δυνητικά επηρεάζει την ποιότητα ζωής σας στον χώρο σας, είτε στον ∆ήµο µας 
γενικότερα. Εγώ θα τα επεξεργάζοµαι και θα απαντώ χωρίς φυσικά να αναφέρω οποιοδήποτε 
όνοµα, µέσα από τη στήλη. Φυσικά κατά καιρούς θα αναφέροµαι σε θέµατα που, ούτως ή άλ-
λως, θεωρώ σηµαντικά.

Το  ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέσω του οποίου µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µου είναι το 
εξής:  e mail: lipacharna@gmail.com

Λίνα  Παρασκευοπούλου: 
Περιβαλλοντικός ψυχολόγος MSc

µετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήµιο 
Surrey, Ην. Βασιλείου.

Χρηµατοδότηση των Παιδικών
Σταθµών του ∆ήµου Αχαρνών
Οι Παιδικοί Σταθµοί του ∆ήµου Αχαρνών θα εντα-
χθούν στο Πρόγραµµα χρηµατοδότησης ύψους 15 
εκατοµµυρίων ευρώ, που ανακοίνωσε το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης για την ίδρυση και λειτουργία 400 νέων δη-
µοτικών βρεφονηπιακών σταθµών για 10.000 επιπλέ-
ον παιδιά. 

Η ανακοίνωση του προγράµµατος χρηµατοδότη-
σης, πραγµατοποιήθηκε από την  Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης κα Θεανώ Φωτίου, σε σύσκεψη 
ενηµέρωσης και συνεργασίας µε τους δηµάρχους και 
τους εκπροσώπους των 203 δήµων που θα συµµετά-
σχουν στο Πρόγραµµα. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός συνοδευόµενος από τον Γενικό Γραµ-
µατέα του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη, 
παραβρέθηκε στη σύσκεψη ενηµέρωσης και συνεργα-
σίας και µε αφορµή την επιλογή του ∆ήµου Αχαρνών 
για τη συµµετοχή του στο Πρόγραµµα χρηµατοδότη-
σης του Υπουργείου δήλωσε:  «Η κάλυψη των αυξη-
µένων αναγκών της εργαζόµενης µητέρας, αποτελούν 
βασική µας προτεραιότητα. Τα τελευταία δυο χρόνια 
καταβάλλαµε µεγάλη προσπάθεια και καταφέραµε να 

εγκαινιάσουµε τη λειτουργία δυο σύγχρονων Παιδι-
κών Σταθµών στον ∆ήµο Αχαρνών, στην περιοχή της 
Αγριλέζας και του Κόκκινου Μύλου.  Η συµµετοχή µας 
στο Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης των Παιδικών Σταθ-
µών που εξήγγειλε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα συ-
νεπικουρήσει τις προσπάθειες που καταβάλουµε, ώστε 
να προσφέρουµε αξιόπιστες και υψηλών προδιαγρα-
φών υπηρεσίες φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευ-
σης στα παιδιά των συµπολιτών µας».  Το Πρόγραµµα 
αφορά την επιχορήγηση για ανακαίνιση, αναµόρφω-
ση και εξοπλισµό υφιστάµενων κτιρίων, ιδιόκτητων ή 
µισθωµένων από τους ∆ήµους.  Για την ανακαίνιση- δι-
αµόρφωση των κτιρίων θα εφαρµοστούν οι διαδικασί-
ες του πρόχειρου διαγωνισµού, ενώ φορέας διαχείρι-
σης του Προγράµµατος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπι-
κής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ 
ΙΡΙ∆ΟΣ 1 – ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέου Μονοµατίου, καλεί τα µέλη του  να παραβρεθούν  στην εκδήλωση  κοπής 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11,30 π.µ. στα Γραφεία του. 

Το ∆.Σ.
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Στο σηµείο αυτό ο ∆εύτερος Γενικός Γραµµατέας  της Ρωσικής Πρε-
σβείας  στην Αθήνα,  στο χαιρετισµό του εξήρε    το έργο του πατρός 
Γρηγορίου Πιγκάλωβ, ευχαριστώντας  και τον Μητροπολίτη Αθη-
ναγόρα για την όλη συµβολή του στην διευκόλυνση των εκ Ρωσί-
ας πολιτών  των Αχαρνών. Με την ευκαιρία αυτή  και µε   εντολή  
του υπουργού εξωτερικών  της Ρωσίας κ. Λαβρώφ, απένειµε στον  
Εφηµέριο πατήρ Γρηγόριο Πιγκάλωβ,   Αριστείο   Τιµής  και Ανα-
γνώρισης του έργου του  στην διατήρηση της Ρωσικής  κουλτούρας  
και  τις  καλές σχέσεις,  στην πόλη των Αχαρνών, µε την  Ελλάδα. 

Ακολούθησε η ανταλλαγή ευχών για τα Χριστούγεννα και το 

νέο έτος.  Παραβρέθηκαν,  ο  ανεξάρτητος  δηµοτικός σύµβουλος  
Αναστάσιος Χίος, ο  δηµοτικός σύµβουλος και  επικεφαλής της πα-
ράταξης «ΑχαρΝέων Ελπίδα»  Σπύρος Βρεττός και ο πρώην δηµο-
τικός σύµβουλος Θεόδωρος Χαραλαµπίδης. 

Με  Πανηγυρικό -  Αρχιερατικό  Εσπερινό
η  παραµονή Χριστουγέννων στην Παναγία  Σουµελά  Αχαρνών   

Η  Ρωσική Πρεσβεία της Αθήνας
τίµησε τον πατήρ  Γρηγόριο Πιγκάλοβ

Με ιδιαίτερη λαµπρότητα  τελέστηκε  το απόγευµα του Σαββάτου 6  Ιανουα-
ρίου 2018, ( 24 ∆εκεµβρίου κατά το πάτριο ηµερολόγιο),  ο µέγας πανηγυ-
ρικός και Αρχιερατικός, εσπερινός,  σε δύο γλώσσες ταυτόχρονα,  στην Ελ-

ληνική και την Ρώσικη,   παραµονή Χριστουγέννων στο Ιερόν παρεκκλήσιον  Πανα-
γίας  Σουµελά, της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου,  Αχαρνών και Πετρουπόλεως, στις 
Αχαρνές,  χοροστατούντος του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Αθηναγόρα. 

Ο εφηµέριος του Ναού  πατήρ Γρηγόριος Πιγκάλωβ, καταγόµενος εκ Ρωσίας  ακο-
λούθησε όλους τους τύπους της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, πλαισιωµένος  από 
την    πολυµελή ρωσόφωνη  χορωδία  και  τα   είκοσι  έξη  παπαδάκια.

Με την ολοκλήρωση του εσπερινού,  τα παιδιά του κατηχητικού του Ναού, έψα-
λαν τα κάλαντα στη Ρωσική γλώσσα. Επίσης κάλαντα του Πόντου, τραγούδησαν και 
τα παιδιά του Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου «Παναγία Σουµελά». 

Αριστείο τιµής στον πατήρ Γρηγόριο Πιγκάλοβ
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Για µια ακόµη φορά, το µεγάλο και σοβαρό θέµα της 
εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών, είναι στην επικαι-
ρότητα.

Και πώς να µην είναι, όταν αρκετά από όσα συνθέτουν την 
πόλη των Αχαρνών, αποτελούν βασικά συστατικά για να εκ-
κολαφθεί και να αναπτυχθεί η εγκληµατικότητα.

Έχουν γίνει καταπατήσεις εκτάσεων µε την ανοχή των 
υπευθύνων;

Χρόνια τώρα πωλούνται σε λαϊκές κι άλλα σηµεία λα-
θραία τσιγάρα ή άλλα εµπορεύµατα;

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εκείνοι που «προστατεύουν» 
µαγαζιά εντός κι εκτός πόλης;

Είναι γνωστά τα σηµεία αλλά και οι έµποροι ναρκωτικών;
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εκείνοι που κατέχουν όπλα αλ-

λά κι εκείνοι που τα πωλούν;
Είναι γνωστό το τι συµβαίνει τόσα χρόνια στο στρατόπεδο Καποτά;
Όλοι αυτοί, δεν έρχονται από άλλες πόλεις, δεν είναι εξωγήινοι.
Ζουν και δρουν ανάµεσά µας και η κοινωνία δεν έχει εκείνα τα αντα-

νακλαστικά για να τους αποβάλει.
Χρόνια τώρα, δηµοτικές αρχές εναλλάσσονται στην εξουσία, αλλά 

δυστυχώς καµία από αυτές δεν τόλµησε να κάνει ουσιαστικές παρεµ-
βάσεις που θα βεβαίωναν την απόφασή της να αµβλύνει σταδιακά το 
µέγεθος της εγκληµατικότητας.

Σηµειώνουµε την παρέµβαση του τότε δηµάρχου Σωτήρη Ντού-
ρου στην οδό Κύπρου όπως και την µηνυτήρια αναφορά που κατέθε-
σε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών από τον οποίο ζητούσε «Την 
άµεση επέµβασή σας και την απόδοση ευθυνών σε όλους όσοι έχουν 
αδιαφορήσει για την κατάσταση που επικρατεί στον ∆ήµο µας , την 
οποία έχουµε κατ’ επανάληψη γνωστοποιήσει στις Αρχές και κυρίως 
στην Ελληνική Αστυνοµία» καθώς και τις διεκδικήσεις του Γιάννη Κασ-
σαβού και της σηµερινής δηµοτικής αρχής από το υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη µετά τον άδικο χαµό του µικρού Μάριου που απέδω-
σαν κάποιους καρπούς αλλά λύση δεν έδωσαν.

Οι δηµότες των Αχαρνών σήµερα απαιτούν από την πολιτεία να πα-
τάξει την εγκληµατικότητα στον ∆ήµο Αχαρνών. Είναι εφικτό αυτό;

Αξίζει να σκεφτεί κανείς, τα µέτρα που ελήφθησαν από την πολι-
τεία όταν άρχισαν τα ναρκωτικά να εξαπλώνονται ραγδαία στη χώρα. 
∆ηµιουργήθηκαν οι θεραπευτικές κοινότητες κι έγιναν πιο ελαστικοί οι 
νόµοι για τους εµπόρους ναρκωτικών!

Ας θυµηθούµε τα µέτρα της πολιτείας κατά της αθρόας εισόδου λα-

θροµεταναστών στη χώρα καθώς και τον ρόλο των 
Προξενείων στη Ρωσία και την Αλβανία. Ξέφραγο 
αµπέλι η Ελλάδα, έµπαινε κι έβγαινε όποιος ήθελε, 
εργοστάσια παραγωγής πλαστών διαβατηρίων τα 
προξενεία. Έτσι, στην Ελλάδα των µυρίων προβλη-
µάτων, βρήκαν καταφύγιο και άνθρωποι που αναζη-
τούσαν µια δεύτερη ευκαιρία, ένα καλύτερο αύριο γι’ 
αυτούς και τα παιδιά τους, αλλά και πλήθος κακοποι-
ών. Ποιοι ευθύνονται; Ασφαλώς όχι οι κακοποιοί!  
Μία σωστά οργανωµένη πολιτεία, µε έντιµους πολι-
τικούς, µε δηµόσιους λειτουργούς που τιµούν τον θε-
σµικό τους ρόλο, δεν θα επέτρεπε να γίνουν όλα αυ-
τά. Ασφαλώς και ελάχιστα κακοποιά στοιχεία θα κα-

τάφερναν µε διάφορους τρόπους να εισέλθουν στη 
χώρα. Όµως δεν θα υπήρχε αυτός ο µεγάλος αριθµός.

Το µέγεθος της εγκληµατικότητας σε µια χώρα, εξαρτάται κι από τα 
θέλω της κάθε κυβέρνησης.

«Βολεύει» την εξουσία να φοβάται ο κόσµος. «Βολεύει» την εξου-
σία εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών να είναι συνέχεια µαστουρωµένοι εί-
τε µε ναρκωτικά είτε µε ψυχοφάρµακα. «Ντίλερ» της εξουσίας είναι οι 
µεγαλέµποροι ναρκωτικών αλλά κι οι µεγάλοι λαθρέµποροι πετρελαί-
ου. Κι αν κάποιες φορές γίνονται συλλήψεις, αυτές είτε αφορούν κά-
ποιους που θέλουν να µπουν στον χώρο χωρίς όµως να έχουν την 
απαιτούµενη «άδεια λειτουργίας» είτε για τα µάτια του κόσµου.

Ας µην υπάρχουν αυταπάτες λοιπόν.
Στην πόλη των Αχαρνών όπως και σε συγκεκριµένους ∆ήµους της 

Αττικής, η εγκληµατικότητα αναπτύχθηκε πρώτα γιατί η όποια ∆ηµοτι-
κή Αρχή και οι δηµότες επέτρεψαν την εγκατάσταση παραβατικών στοι-
χείων είτε γιατί δεν έδωσαν την απαιτούµενη προσοχή είτε γιατί δεν πί-
στευαν πως θα δηµιουργηθεί ένα τόσο µεγάλο πρόβληµα αλλά και για-
τί η εξουσία ήθελε και θέλει να υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες.

Αν πραγµατικά θέλουν οι πολίτες να ξεκινήσει σε όλη τη χώρα η 
καταπολέµηση της εγκληµατικότητας τότε ας φροντίσουν, οι επιλογές 
που κάνουν είτε στις βουλευτικές είτε στις Νοµαρχιακές αλλά πολύ πε-
ρισσότερο, στις ∆ηµοτικές εκλογές, να είναι άτοµα που να έχουν τις ίδιες 
σκέψεις, τα ίδια οράµατα, τα ίδια «θέλω» µε αυτούς. Αλλιώς, θα µπο-
ρούν ασφαλώς µετά από κάθε δραµατικό περιστατικό να διαµαρτύρο-
νται για το µέγεθος της εγκληµατικότητας αλλά να µην περιµένουν ου-
σιαστικά µέτρα αντιµετώπισης, βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους, 
ασφάλεια για τα παιδιά τους, για την οικογένειά τους.

∆ελτίο Τύπου

Παρουσίαση της πολιτικής παράταξης
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙ∆Α στις Αχαρνές Αθηνών

 Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου, στις 6 µ.µ., στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρνών, η 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙ∆Α θα παρουσιάσει το σχέδιο πολι-
τικής δράσης της.

Κύριοι οµιλητές θα είναι οι Βασιλειάδης Νικόλαος 
(δικηγόρος,  επίκουρος καθηγητής τµήµατος ∆ιεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστηµίου Μακεδονί-
ας), ∆ρακωνάκης Ιωάννης (αντιστράτηγος ε.α - επίτι-
µος διοικητής Ι Μεραρχίας Ειδικών ∆υνάµεων), Μή-
τσιος Ιωάννης (πολιτικός επιστήµων-διεθνολόγος) και 
Ταµουρίδης Νικόλαος (αντιστράτηγος ε.α. - επίτιµος 
Α’ υπαρχηγός ΓΕΣ).

Θα αναπτυχθούν ιδιαίτερα οι επιτακτικές εθνικές 
απαιτήσεις, η πολιτική οπτική και η έως τώρα εξέλιξη 
της παράταξης, καθώς και η πολιτική της πρόταση. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση µε το κοινό.

Το Γραφείο Τύπου της Ελεύθερης Πατρίδας                                                                   
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 - 3645335

Κεντρική ιστοσελίδα: www.eleftheripatrida.gr

Η εγκληµατικότητα χωρίς… µύθους

Γράφει
ο Ιάκωβος Ποθητός

ΤΟ  ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ  ΦΥΛΑΧΤΟ 
Το Θαυµατουργό Φυλαχτό,  το Μαγιοβότανο  του  ΑΝΤΟΥΑΝ 
Προσφέρει  τα  ΠΑΝΤΑ , όπως  Πλούτο,  SEX, Ευεξία !!!  κλπ.
Αυτό είναι το Θαυµατουργό Άρωµα  που  θα κυκλοφορήσει, 

προσεχώς, πρώτα  στις  Αχαρνές …. και µετά σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Το άρωµα θα  φέρει την ονοµασία: ANTONY king Νο17

dr-antonyking.gr
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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!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2018

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

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» / 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 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€
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Αχαρναϊκη:  Φωτορεπορτάζ από τις θρησκευτικές  εκδηλώσεις των Ιερεών Ναών της πόλης µας 

Στον Ιερό Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου όπως κάθε 
χρόνο κόπηκε η πρώτη βασιλόπιτα στον ∆ήµο 
Αχαρνών. Ο µαχητικός αλλά και φιλόξενος πρω-

τοπρεσβύτερος του Αγίου ∆ηµητρίου πατήρ Κωνσταντί-
νος Πρίµπας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον ∆ήµαρχο 
Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό για τις ενέργειες του στην προ-
σπάθεια να αποµακρυνθούν οι τοξικοµανείς από την ενο-
ρία ενώ υπέβαλε το αίτηµα για γκρέµισµα του τσιµεντένιου 
τείχους γύρω από το Ναό, ώστε να πάψει το προαύλιο της 
εκκλησίας να αποτελεί κρησφύγετο των ναρκοµανών. Ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών από την πλευρά του υπήρξε θετικός 
στα αιτήµατα του εφηµέριου και έδωσε θερµές ευχές στο 
εκκλησίασµα για τη νέα χρονιά που ανέτειλε.

Ανθρώπινος όσο ποτέ! Ο Κοκκινοµυλιώτης Άγι-
ος Βασίλης του 2018...  χάρισε δώρα αλληλεγ-
γύης και αγάπη σε µικρούς και µεγάλους. Με πο-

λύ χαρά και διάθεση και µε την συµµετοχή µικρών και 
µεγάλων φίλων του έκανε την εµφάνισή του ο Κοκκινο-
µυλιώτης ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ πιστός στο ραντεβού του τα 
τελευταία χρόνια να ανταποκρίνεται στα καλέσµατα των 
ανθρώπων της περιοχής και κάθε πρωτοχρονιά να µοι-
ράζει χαµόγελα σε µικρούς και µεγάλους  Πιο ανθρώπι-
νος πιο κοινωνικός και πιο αλληλέγγυος και αγαπησιά-
ρης , εναρµονισµένος και αυτός µε τις σηµερινές δύσκο-
λες συνθήκες για ΟΛΟΥΣ µας …!!! Ο εκπρόσωπος των 
διοργανωτών Αντώνης Σουλακέλλης στην έναρξη της 
γιορτής καλωσορίζοντας τον Άγιο Βασίλη ευχαρίστησε 
ΟΛΟΥΣ τους παραβρισκόµενους µικρούς και µεγάλους 
για την παρουσία τους

Με λαµπρές τιµές και βυζαντινή µεγαλοπρέπεια 
τελέστηκαν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις στον 
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βλασίου Αχαρ-

νών γ ια 
τον εορ-
τ α σ µ ό 
των Θεο-
φανείων, 
το πρωί 
του Σαβ-
βάτου 6 
Ιανουαρί-
ου. Θεού 
θέλοντος 

και καιρού επιτρέποντος ο Αγιασµός των υδάτων, σε µια 
από τις κορυφαίες γιορτές της Ορθοδοξίας, τελέστηκε 
στο προαύλιο του Ναού στην Κεντρική Πλατεία των 
Αχαρνών, µε τη συµµετοχή πλήθους πιστών. 

Βροχή! στον Αγιασµό των Θεοφανείων στην Πα-
ναγίτσα. Με λαµπρές τιµές και τη συµµετοχή 
πλήθους πιστών τελέστηκε ο Αγιασµός των υδά-

των στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου των Αχαρνών, 
προεξάρχοντος του πατήρ Θεολόγου, ο οποίος κατά τα 
ειωθότα , ράντισε αφειδώς το εκκλησίασµα.  Και του 
χρόνου!

Το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Παναγίας 
Σουµελά, το οποίο λειτουργεί µε το Ρωσικό τυ-
πικό και εξυπηρετεί τους Ρωσόφωνους οµογε-

νείς και µετανάστες της περιοχής των Αχαρνών αλλά 
της ευρύτερης περιοχής, γιορτάζει αυτές τις ηµέρες τις 
εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το 

παρεκκλήσιο τελεί τις ακολουθίες σύµφωνα µε το 
ιουλιανό ηµερολόγιο. Εφηµέριος του Ιερού Ναού ο 
δραστήριος ιερέας Πατήρ Γρηγόριος Πιγκάλοβ, ο 
οποίος κάθε χρόνο στολίζει το εσωτερικό του Ναού 

µε όµορφα έλατα που δίνουν ένα ξεχωριστό χρώµα 
στον εορτασµό των Χριστουγέννων της Πρωτοχρο-
νιάς και των Θεοφανείων.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών έκοψε  το 
απόγευµα της Τετάρτης 10 Ιανουαρίου 2018,  
την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα του.   Τα µέλη 

του συλλόγου, µέσα από τις δράσεις του συλλόγου 
αποδεικνύουν έµπρακτα την αγάπη τους για τη Φύση, 
προάγοντας 
την κυνηγετι-
κή φιλοσο-
φία και κουλ-
τ ο ύ ρ α ,  η 
οποία είναι 
άρρηκτα συν-
δεδεµένη µε 
την προστα-
σία του Φυσι-
κ ο ύ  µ α ς 
πλούτου και 
του Περιβάλ-
λοντος. Ευχή  για µια Καλή, Ευτυχισµένη και ∆ηµιουρ-
γική Χρονιά µε τις οικογένειες τους να απολαµβάνουν 
τις εξορµήσεις τους στη Φύση, από τον ∆ήµαρχο Γιάν-
νη Κασσαβό, τους βουλευτές  της περιφέρειας Αττικής 
που παραβρέθηκαν. Μαζί µε τις ευχές και η προτροπή, 
να συνεχίσουν µε την ίδια προθυµία τις προσπάθειες και 
πρωτοβουλίες τους.

Στο Varibobi club :  Με τους αγαπηµένους φίλους 
Σωτήρη Αλεπού ιδιοκτήτη,  ο πρώην  ∆ήµαρχος  
Τάσος Μουστακατος, ο  νυν υποψήφιος ∆ήµαρχος 

και επικεφαλής 
∆ηµοτικής παρά-
ταξης «ΝΕΑ ∆Υ-
ΝΑΜΗ»,  Πανα-
γιώτης Γρηγοριά-
δης και ο πρώην 
Περιφερειάρχης  
Βορείου Αιγαίου,  
Γιάννης Λέκκας,  
στην παρουσίαση 
των ιππικών αγώ-
νων αντοχής στο 
∆ήµο Αχαρνών στη Βαρυµπόµπη, το Σάββατο  30 ∆εκεµ-
βρίου 2017.

Με τις ευλογίες του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα και πα-
ρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού, εκπρόσωπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Αντιδη-
µάρχων, ∆ηµοτικών Συµβούλων και εκπροσώπων των Σωµάτων Ασφαλείας, τελέστηκε η επίσηµη ∆οξολο-

γία για τον ερχοµό του 2018 στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στην κεντρική πλατεία Αχαρνών.   Μετά τη 
∆οξολογία ακολούθησε η κοπή της Βασιλόπιτας από τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως και τον ∆ήµαρχο Αχαρνών.  Εορταστική και ιδιαίτερη ήταν και φέτος η παρουσία της Φιλαρµονικής Ορχή-
στρας του ∆ήµου Αχαρνών µε Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα και τραγούδια. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός αντάλλαξε εγκάρδιες ευχές για Καλή Χρονιά µε Υγεία και Ευηµε-
ρία, µε επισήµους και µε πολίτες που παραβρέθηκαν το πρωί της Πρωτοχρονιάς στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στην 
κεντρική πλατεία Αχαρνών.
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018 στον Κόκκινο Μύλο. Για άλλη µια φορά λοιπόν το απίθανο ,εκπληκτικό 
και εκρηκτικό διασκεδαστικό µουσικό δίδυµο από τον Ανδρέα Αποστόλου και τον ∆ηµήτρη Έξαρχο ξα-
ναχτύπησε, και αυτή τη φορά και µε την προσθήκη των µαθητών του Αντρέα, Γιάννης Ζάχος και Ισµήνη 
Παυλίδου και µε την ηχοληψία του ∆ηµήτρη Τουµπανάκη κράτησαν έως τις πρώτες πρωινές ώρες σε 
εγρήγορση και σε υψηλά ρίχτερ διασκέδασης.  ΟΛΟΥΣ όσοι παρευρέθηκαν στο BARBARA ΚΑΦΕ και σε 
συνδυασµό µε τις προσιτές τιµές στα ποτά στο φαγητό και το άψογο σέρβις από το προσωπικό του, άλ-
λη µια όµορφη εκδήλωση έλαβε βαθµό διασκέδασης ΑΡΙΣΤΑ …!!!

Το αξιόµαχο Τµήµα Γυναικείων Θεµάτων της ∆ΗΜ ΤΟ 
Αχαρνών και Θρακ/δόνων της ΝΕΑΣ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
την Τετάρτη βράδυ 10-01-2018,  στη κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του. Η αίθουσα κατακλύστηκε από 
στελέχη και µέλη της Παράταξης.
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ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ  28  Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09.30 π.µ.,    
ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρναί 

για την ανάπαυση της ψυχής της  πολυαγαπηµένης  µας  Μητέρας, 
Γιαγιάς, Αδελφής  και Θείας

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ (ΑΙΜΙΛΙΑΣ)  Χήρας  Γ. ΒΟΥΡ∆ΟΥΜΠΑ
( Το γένος Πηληχού)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Σπύρος  Βουρδουµπάς, Νώντας και Μαρία  Θεοδώρου 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Χρήστος και Γεώργιος

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Σπύρος  και Ειρήνη Πηλιχού,
Σοφία χήρα Τηλ. Βουρδουµπά  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια  στο   καφενείο  ΛΟΥΤΣΗ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Ιανουαρίου  2018 και ώρα  09.30 µ.µ.,  

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

Συζύγου, Πατέρα, Υιού, Αδελφού, Θείου και Ανηψιού

ΙΩΑΝΝΗ   ΠΑΝ. ΣΤΡΙΦΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ∆ήµητρα 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Τόνια  και  Γιώργος, Παναγιώτης
Η ΜΗΤΕΡΑ : ∆έσποινα Βατίστα

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ:  Σπύρος   και  Ρένια Στριφτού, Μαίρη Στριφτού
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ : Φάνη, Παναγιώτης  και  Χρύσα, Βιολέτα  και  Θεόδωρος

ΟΙ ΘΕΙΟΙ   -  ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΓΚΙΚΑ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 28  Ιανουαρίου  2018 και ώρα  09.30 π.µ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού  και  Θείου

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ    ∆ΙΑΜΑΝΤΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Μιχάλης  και  Νίκη,  Χριστόφορος  και  Αντιγόνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Ελένη, Αλέξανδρος, Αθηνά
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γεωργία χήρα ∆ηµ. Χριστακόπουλου

Ουρανία χήρα Βασ. Τούση,   Βασίλειος  και  Γεωργία ∆ιαµαντή
Ελευθερία χήρα Κων. ∆ιαµαντή,  Ερµιόνη χήρα ∆ηµ. Κατάρα

Λαµπρινή χήρα Ευαγ. Καίσαρη ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   04  Φεβρουαρίου  2018 και ώρα  09.30 
π.µ. ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτό-

κου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού και Θείου

                            
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΖΙΑ

Η   ΣΥΖΥΓΟΣ : Κωνσταντίνα
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΑΖΑΡΟΥ)

ΤΑ   ΠΑΙ∆ΙΑ : Σοφία   και  Γεώργιος Τριαντάφυλλου
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια
στο   καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

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 »

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ  40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 20  Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09.00 µ.µ., 
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ   40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου 

Βλασίου – Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπη-
µένου µας, Συζύγου, Θείου και Φίλου.

ΙΩΑΝΝΗ   ∆ΗΜ.   ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : Σίτσα   Κατάρα 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ  ΦΙΛΟΙ  ΤΟΥ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑ-
ΡΩΝΑ »



ΚΑΛΕΣΜΑ  
Ο ΑΝΤΟΥΑΝ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ 
ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ,  
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΕΛΑ  -  ΣΟΥΦΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ -  ΠΑΚΙΟ,   
ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ  ΚΑΙ   ΦΥΤΑ  
ΣΤΟ  40/ΜΕΡΟ  
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,   ΠΟΥ ΘΑ 
ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΩΝΑ , ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 .                                      

Με εκτίµηση 
Antony  Athanasioy

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, 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

13674

ΓΑΜΟΣ
Ο ΝΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 

ΜΙΧΑΗΛ και της ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ 
το γένος ∆ΕΜΕΡΤΖΗ που 

γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΜΑΡΙΝΟΥ 
ΕΛΕΝΗ του ΙΟΡ∆ΑΝΗ  και  της 

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ το γένος   
ΨΑΡΑ∆ΕΛΗ που γεννήθηκε 

στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στα  
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

πρόκειται να  έλθουν σε γάµο 
που θα γίνει στα  ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - 
ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και  

της  ∆ΗΜΗΤΡΑΣ  το γένος    
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ   που 

γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί  στο ΖΕΦΥΡΙ  – ΑΤΤΙΚΗΣ     

και η ΚΑΜΠΟΥΡΗ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

και  της ΕΥΑΝΘΙΑΣ το γένος   
ΣΑΜΠΑΝΗ που γεννήθηκε  στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΖΕΦΥΡΙ  
- ΑΤΤΙΚΗΣ πρόκειται να  έλθουν 

σε γάµο που θα γίνει στις   
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.
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Η Αχαρναϊκή ευχαριστεί ιδιαίτερα και όσους δεν την Ζηµιώνουν ...

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

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

15/1/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ   Εθν. Αντιστάσεως 117. ΤΗΛ. 
210/2442311

16/1/2018 ΤΡΙΤΗ l ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210/2476440

17/1/2018  ΤΕΤΑΡΤΗ l ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Αγί-
ου Πέτρου 27. ΤΗΛ. 211/7000902

18/1/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  
∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210/2466690

19/1/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕ-
ΜΗΣ Πλ. Θρακ/δόνων Εµπ.Κέντρο. ΤΗΛ. 
210/2432259

20/1/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ  Φι-
λαδελφείας 64. ΤΗΛ. 210/2467050

21/1/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
Κ.  Κορδελιού & Βαρελά.  ΤΗΛ. 210/2476847

22/1/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ 
∆εκελείας 51. ΤΗΛ. 210/2448377

23/1/2018 ΤΡΙΤΗ l ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
∆εκελείας 10. ΤΗΛ. 210/2460652

24/1/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟ∆Ι-
ΤΗ Λεωφ.Θρακοµακεδόνων 242. Τ. 
210/2435820

25/1/2018  ΠΕΜΠΤΗ l ΖΕΡ∆ΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(κληρ.) Αγίου ∆ιονυσίου 36. ΤΗΛ. 
210/2441644

26/1/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙ-
ΚΟΣ Εθν. Αντιστάσεως 20. ΤΗΛ. 210/2409494

27/1/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210/2465432

28/1/2018  ΚΥΡΙΑΚΗ l ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ  Πάρνηθος 41.  ΤΗΛ. 210/8087990

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ

14/01/2018 ΕΩΣ 28/01/2018

 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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