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

Οι  εγγραφές  σε Νηπιαγωγεία  
και ∆ηµοτικά 

Ο δοιπορικό των «Ειδήσεων» και του συντοπίτη 
µας δηµοσιογράφου Γιάννη Σωτηρόπουλου 
στην «άγρια δύση» της Αττικής. Στις Αχαρνές, 

όπου η εγκληµατικότητα χτυπάει...«κόκκινο». Σχεδόν 
σε ηµερήσια διάταξη κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, ει-

σβολές σε σπίτια, όπλα και ναρκωτικά. Μαρτυρί-
ες-σοκ θυµάτων στις γειτονιές του τρόµου. «∆εν πάει 
άλλο» µε την εγκληµατικότητα δηλώνουν αγανακτι-
σµένοι οι κάτοικοι του ιστορικού και πολύπαθου δή-
µου Αχαρνών.  

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΩΝ «ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ «ΑΓΡΙΑ ∆ΥΣΗ» ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΛ. 6

«∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ» ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ   
ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Αχαρνών, στην συνεδρίαση της   8 
Απριλίου 2017,  το Σχέδιο Οικονοµικής Εξυγί-
ανσης εναρµονισµένο µε τις παρατηρήσεις και 
τον έλεγχο του παρατηρητηρίου, όπως και ο 
προϋπολογισµός και το τεχνικό πρόγραµµα 
για το 2017 όπως αυτά διορθώθηκαν και ορι-

στικοποιήθηκαν από το Παρατηρητήριο.
Η έγκρισή του είχε ιδιαίτερη σηµασία για την 
εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου καθώς- σύµ-
φωνα µε τα λεγόµενα- χρειαζόταν η ψήφιση 
του τελικού κειµένου ώστε να «περάσει» ο 
Προϋπολογισµός και το Τεχνικό Πρόγραµµα 
για να λειτουργήσει ο ∆ήµος.

Κατά πλειοψηφια εγκρίθηκε το Σχέδιο Οικονοµικής Εξυγίανσης, 
ο Προϋπολογισµός και το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Αχαρνών

Τώρα και στις Αχαρνές από 2 Μαΐου 2017

Μικροβιολογικά Εργαστήρια και Τµήµα Ακτινοδιαγνωστικής

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Κωνσταντινουπόλεως 362, Αχαρναί 13673 - Τηλ.: 210 24 67 368
e-mail: info@kounellas-iatriki.gr  -  www.kounellas-iatriki.gr

Σπύρος Βρεττός:
«Φτάσατε τον 
∆ήµο σε αδιέξοδο
και σήµερα µας
ζητάτε να ψηφίσουµε 
το «µνηµόνιο»
του παρατηρητηρίου»

ΣΕΛ. 5 ΣΕΛ. 8

Για µια ακόµη φορά
το Παλικάρι του Λαού 

έδωσε µαθήµατα 
ανθρωπιάς

τις ηµέρες του Πάσχα

Παναγιώτης Γρηγοριάδης

ΣΕΛ. 7

Από τη φετινή σχολική χρονιά αλλάζει η ηµεροµηνία των εγ-
γραφών στα νηπιαγωγεία και στα δηµοτικά σχολεία. Θα γί-
νονται πλέον από 2 έως 19 Μαΐου. Καλούνται οι γονείς και 
κηδεµόνες που τα παιδιά τους: έχουν γεννηθεί το έτος 2012 
και 2013 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο της 
περιοχής τους. έχουν γεννηθεί το 2011 να κάνουν αίτηση εγ-
γραφής στο δηµοτικό σχολείο της περιοχής τους.
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 ●  Έτος  7ο  

Αρ. Σήµατος: 209698/2863/18-05-2011
Τιµή: 0,50 λεπτά  

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 ● Αχαρνές ● Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 ● ∆ΟΥ: ΚΓ Αθηνών

Fax: 210 8623644 ● Τηλ.: 210 2445658 - 697 2426684
E-mail: acharnaiki@gmail.com και nioras@gmail.com   

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ∆ιευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύµβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 697 2426684

Ειδικός Σύµβουλος: Ευρώπη Κοσµίδη
Συντακτική οµάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας

∆ιαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 
Φιλική συµµετοχή: Νίκος Παπαζίσιµος, Νίκος Κακογιάννης  

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

Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου ● 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: 25 € ● Σύλλογοι: 50 € ● ∆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

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Οι πολιτικές, οικονοµικές, θεολογικές θεωρίες, δεν δίνουν λύση στο πρό-
βληµα της επιβίωσης των απλών πολιτών. Ένας συνετός κυβερνήτης πρέ-

πει 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 άνερ-
γο πολίτη όλα τα συστήµατα, όλες οι θεωρίες, είναι απάτες που τον κρατούν 
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 κατα-
στροφής και εξαθλίωσης. Το να χειρίζεσαι τα προβλήµατα των 

ανθρώπων, δίνοντας ανεκτές και έξυπνες 
λύσεις, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Χρει-
άζονται γνώσεις, εµπειρία, υποµονή και επι-
µονή. Τέτοια προσόντα δεν τα έχουµε όλοι 
µας. Ο κάθε ένα µας έχει, τον εγωισµό του 
και τις φιλοδοξίες του, που το πλείστον εί-
ναι µάταιες.

Και εάν ακόµη εκλέγαµε τους βουλευτές να 
εργαστούν χωρίς µισθό, λόγω της εξουσίας 

που τους δίνουµε, θα τα έπαιρναν µαύρα και µάλι-
στα πολύ χειρότερα. Αυτή είναι η φύση του ανθρώ-
που και κανείς δεν µπορεί να την αλλάξει. Γι’ αυτό 
στην δηµοκρατία θεσπίσαµε το σύνταγµα και τους νόµους, για να προστατέψου-
µε τον άνθρωπο από τον εαυτό του, την φύση του. Το µειονέκτηµα είναι ότι, άν-

θρωποι είναι οι λειτουργοί της τήρησης των νόµων. ∆εν γίνεται αλλιώς. 
Η ανηθικότητα των πολιτικών που κυνηγούν την εξουσία, εί-
ναι ότι επενδύουν πάρα πολλά εξαπατώντας τους άπειρους νέ-

ους µας, υποσχόµενοι τα πάντα. Όταν αυτοί ωριµάσουν και καταλα-
βαίνουν την απάτη, είναι σχεδόν αδύνατο να γυρίσουν πίσω, γιατί 
έχουν δηµιουργήσει υποχρεώσεις και άµεση ανάγκη επιβίωσης. Τό-

τε έρχεται η απόγνωση και η απελπισία.
Ο µεγάλος πολέµαρχος, µα το ∆ία, Σιώρας ήταν αρκετά έξυπνος, αλλά µε αρ-

νητικό πρόσηµο. ∆εν γνώριζε ότι τα έξυπνα πουλιά από την µύτη πιά-
νονται.  Τώρα θα τον ξετρυπώσουν από το λαγούµι του οι ποντικοί. Άλ-

λο ο παπατζής και άλλο ο σκιτζής. ∆ηλαδή ο άσχετος όπως καλή ώρα ο κυ-
βερνήτης µας και η παρέα του.

Η πεθερά µου πρόσφατα σε ταξίδι της στον Άγιο Τάφο στην Ιε-
ρουσαλήµ, πέθανε ξαφνικά η δύστυχη. Μου είπαν ότι θα µου 

κόστιζε πολύ λιγότερα να ταφεί εκεί, παρά να την φέρω στην Αθή-
να.  Κάθισα και σκέφθηκα, εκεί έθαψαν ένα 
άνθρωπο και σε τρεις µέρες αναστήθηκε. 
Βρε µπας και αναστηθεί και η πεθερά µου 
και την έχω άλλα τριάντα χρόνια στο σβέρ-
κο µου;
 Ένας φίλος κάθισε στο καφενείο και ξεφυ-

σούσε αναστενάρηκα. Ο διπλανός µου τον 
ρωτά τι έχει και ξεφυσά σαν φάλαινα. Τι να έχω, 
έκανα µια δουλειά για την ∆ηµαρχία και περιµένω 
τα λεφτά µου, ένα χρόνο τώρα. Μην κάνεις έτσι, θα 
πάρεις τα λεφτά σου, του Αγίου Μπουρανά. Ανή-
µερα; Μήπως είναι αργία; Όχι ο Μπουρανάς δεν 

έχει αργία αν και στην ηλικία µας σπάνια δουλεύει. 
Καλέ µου φίλε, εάν σου ορκιστώ ότι δεν θα πεθάνω, θα βάλεις τα 
γέλια για ένα τέτοιο απλοϊκό ψέµα. Το ερώτηµα είναι πότε θα πε-

θάνω. Να σου εξηγήσω: Έχω υπογράψει και πήρα πίστωση και από το 
θεό και από τον σατανά. Άς 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 τελετάρχης. Αυτό είναι το σίγουρο. Όταν 
ρωτώ πως πάνε οι δουλειές µου απαντά: Άσε πεθαµένα πράγµατα.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Κάθε γιορτή είναι µια αφορµή να πούµε µια καλή κουβέ-
ντα, να θυµηθούµε όλους όσους λησµονήσαµε έστω και 
µε µια απλή ευχή που δηλώνει παρουσία, µε µια ευχή 

προσωπική που αναδεικνύει το συναίσθηµα µας, µε µια ευχή για 
όλους που δείχνει  την αγάπη µας,  στα αγαπηµένα µας πρόσω-
πα, στους φίλους της καρδιάς µας. Τούτο το Πάσχα ας αποτελέ-
σει µια αφορµή επανασύνδεσης µε απλές ευχές, που θα στείλου-
µε σε όλους µε ένα µήνυµα sms, ένα email, µε µια κάρτα, από 
κοντά ή µε ένα απλό τηλέφωνο. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην µεταφορά του Αγίου φω-
τός στην Αθήνα έπαιξε η Περιφέρεια Αττικής.  Στην 
αποστολή µεταφοράς του από τα Ιεροσόλυµα µετεί-

χαν ο Μητροπολίτης Ιλίου-Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
Αθηναγόρας, οι Βουλευτές Θανάσης Μπούρας και Κώστας 
Κατσίκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φι-
λίππου.

Μεγάλο γλέντι για το Πάσχα επιφύλαξε ο ∆ήµαρχος Αµα-
ρουσίου Γιωργος Πατουλης . 150 αρνιά , αυγά , κουλού-
ρια , κρασί κλπ , και πάνω από όλα ανθρωπιά µε πολύ 

κέφι και χορό.  Πλούσιο το  τηλεοπτικό ρεπορτάζ του  Focus Web 
Tv, του συµπολίτη µας Άγγελου Παγώνα.

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης Ηπειρω-
τών     Αχαρνών, την  ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και 
ώρα 11 π.µ. στην  αίθουσα της Ένωσης Ηπειρωτών 

Αχαρνών , ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΙΠΠΕΩΝ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΟΥ (  Β ΄ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΛΟΦΟ )  πί-
σω από το 17ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.

Ο πρόεδρος της «Αρωγής» κος Νίκος Γκασούκας, συνο-
δευόµενος από την διευθύντρια του Κέντρου, κα Γιάννα 
∆ηµογιάννη, και την κα Γωγώ ∆αλακώστα, µέλος του ∆ι-

οικητικού Συµβουλίου του Κέντρου, συναντήθηκε µε την πρό-
εδρο κα Έλλιοττ και τις κυρίες του ∆Σ του Φιλανθρωπικού Σω-
µατείου «Αρωγή» µε σκοπό να τις ενηµερώσουν σχετικά µε την 
πρόσφατη έκδοση της της άδειας ίδρυσης- λειτουργίας του Βαµ-
βακάρειου Ξενώνα.

Προειδοποιητικό µήνυµα  µε νόηµα στο Facebook από 
τον εοικεφαλείς της ∆ηµοτικήςε παράταξης «Αχαρ-
νείς» Οδυσσέα Καµπόλη « Οι Πασχαλινές Ευχές κρα-

τούν για αρκετές ηµέρες ακόµα. Έχουµε από αύριο στην πό-
λη µας και το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής. Συνεπώς, δεν 
θέλω να γκρινιάξω (θα το κάνω την επόµενη εβδοµάδα). Θα 
κάνω µόνο µια διαπίστωση: Επειδή βαρέθηκα να ακούω αγο-
ρεύσεις-δηλώσεις-συνεντεύξεις από ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ - συναδέλφους δηµοτικούς συµβούλους είτε της 
δηµοτικής αρχής είτε της αντιπολίτευσης, οι οποίοι προτεί-
νουν «λύσεις» σε περίπλοκα θέµατα οικονοµοτεχνικής και 
νοµικής υφής ∆ηµόσιου Λογιστικού, οι οποίες (λύσεις) θα 
οδηγήσουν από τη µια µέρα στην άλλη στην οικονοµική ανά-
καµψη του ∆ήµου Αχαρνών, δεν µπορώ να µην πω κάτι ή 
έστω να κάνω µια ΕΥΧΗ, µέρες που είναι (κυρίως στους συ-
ναδέλφους που έχουν διατελέσει στο παρελθόν ∆ιοίκηση 
του ∆ήµου): ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥ-
ΝΕΣΗ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ!»

Τις προϋποθέσεις συνεργασίας της Αντικαρκινικής Αχαρ-
νών και Φυλής µε το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κη-
φισιάς «Άγιοι Ανάργυροι», συζήτησε ο Πρόεδρος  κ . Πα-

ναγιώτης Καζανάς µε τη ∆ιοικήτρια του Νοσοκοµείου κ. Μαρία 
Χαρίτου και τον ∆ιευθυντή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νο-
σοκοµείου κ. Βασίλειο Μπούνταλη, στις 30 Μαρτίου 2017. Η ∆ι-
οίκηση του Νοσοκοµείου ευχαρίστησε τον κ . Καζανά για την 
προσφορά φαρµάκων και παραφαρµακευτικού υλικού στο Νο-
σοκοµείο και παράλληλα δεσµεύτηκε να εξετάσει τις περαιτέρω 
δυνατότητες συνεργασίας. 

Την παρουσίαση του βιβλίου του «ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ τόπος 
µου αγαπηµένος» , φόρος τιµής στον τόπο καταγωγής 
του, αντίδωρο στους κόπους και τις προσπάθειες των 

προηγούµενων,  παρουσίασε  την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 
και ώρα 11.00 π.µ. στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Ιωνίας, (Πατρ. 
Ιωακείµ 4 - δίπλα στο σταθµό του ηλεκτρικού),  ο συνδηµό-
της  Κώστα  Ζήσιµος. 

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη που βρίσκεται στον Κόκκινο 
Μύλο (άνωθεν του ΚΕΠ και του ΚΑΠΗ) αποτελεί ένα 
πραγµατικό κόσµηµα για την πόλη µας και ένα βασικό 

κύτταρο δηµιουργικότητας και πολιτισµού. Πρέπει όλοι να 
αφυπνιστούµε και να κινηθούµε προς την κατεύθυνση περε-
ταίρω στήριξης και εµπλουτισµού της βιβλιοθήκης αυτής, 

όπως ακριβώς και η «∆ηµιουργική Οµάδα» Κοκ. Μύλου.
Υπεγράφη από την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσι-
όγλου, απόφαση µε την οποία ρυθµίζονται µε ευνοϊκό-

τερους  όρους το ύψος και ο τρόπος αποπληρωµής των οφει-
λών όλων των δικαιούχων των εργατικών κατοικιών στους 
οικισµούς του τέως Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). 
Η νέα Υπουργική Απόφαση προβλέπει τη δραστική περικο-
πή και ρύθµιση των τόκων υπερηµερίας για όσους έχουν λη-
ξιπρόθεσµες οφειλές, επιµηκύνει τον χρόνο αποπληρωµής 
από 240 σε 360 δόσεις και περιλαµβάνει ευνοϊκότερους 
όρους για ευάλωτες κοινωνικά οµάδες (µακροχρόνια άνερ-
γοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, µονογονεϊκές οικογένειες, συντα-
ξιούχοι, ΑµεΑ κτλ.).

Η ∆ΕΗ έχει προχωρήσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε 
ο ηλεκτρονικός λογαριασµός να αποτελεί επίσηµα φορο-
λογικό παραστατικό και βέβαια να διασφαλίζεται το απόρ-

ρητο της επικοινωνίας. Αυτό της δίνει τη δυνατότητα να εφαρµό-
σει πολύ σύντοµα τον σύγχρονο αυτό τρόπο τιµολόγησης, περ-
νώντας ταυτόχρονα στη µηνιαία έκδοση λογαριασµού για όσους 
πελάτες αφήνουν «το χαρτί» και περνάνε στην ηλεκτρονική επο-
χή. 

Να «σερφάρουν» ξέγνοιαστοι, να στέλνουν µηνύµατα 
και να µιλούν χωρίς επιπλέον χρεώσεις θα µπορούν 
από το φετινό καλοκαίρι οι χρήστες κινητών τηλεφώ-

νων και άλλων συσκευών, καθώς καταργούνται από τις 15 
Ιουνίου οι λιανικές χρεώσεις περιαγωγής. Ειδικότερα οι χρή-
στες φορητών συσκευών που ταξιδεύουν εντός Ε.Ε. θα χρε-
ώνονται όπως στη χώρα τους µέχρι να συµπληρώσουν τον 
χρόνο οµιλίας που προβλέπει το πρόγραµµά τους.

Η δήλωση του τραπεζικού λογαριασµού για το ακατάσχε-
το (1250 ΕΥΡΩ) γίνεται ηλεκτρονικά µε τους λογαρια-
σµούς TAXISNET του φορολογούµενου. Νέα διαδικασία 

µέσω aade.gr
Ανακοινώθηκαν οι ηµεροµηνίες πληρωµής για τις συ-
ντάξεις Μαΐου 2017 για όλα τα ταµεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, 
ΟΑΕΕ, ∆ηµόσιο και ΕΤΕΑ). Το ∆ηµόσιο και το ΙΚΑ θα 

καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέµπτη, 27 Απριλίου 2017. Ο 
ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη, 2 
Μαΐου 2017. Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέµπτη, 
27 Απριλίου 2017. Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συ-
ντάξεις την Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017. Τα υπόλοιπα Ταµεία του 
Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέ-
µπτη, 27 Απριλίου 2017.

 Ο άνθρωπος που λέγει ή αποκαλύ-
πτει την αλήθεια των γεγονότων εί-

ναι πάντα εχθρός της εξουσίας. Η εξουσία 
φροντίζει πάντα  να τον εξαγοράσει για να 
σωπάσει. Εξαρτάται από την ηθική αντίστα-
ση του ανθρώπου το πόσο θα αντέξει. Με-
γάλη πληγή, αθεράπευτη, ο αµοραλισµός. 
∆ηλαδή η άλωση της ηθικής µε χρήµατα.
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ΧΡΟΝΙΑ

Μ ε αφορµή όλα εκείνα που λαµβάνουν χώρα το τελευ-
ταίο χρονικό διάστηµα στο πολιτικό σκηνικό του Πα-
γκόσµιου, όσο και του Εγχώριου επιπέδου, θα ήθελα 

να µοιραστώ µαζί σας φράσεις από τρεις(3)  Σοφούς άνδρες. 
Πιο συγκεκριµένα:  Αρχή άνδρα δείκνυσι.  (Η Εξουσία Αποκαλύ-
πτει τον Χαρακτήρα.)                                                                       Βίας ο 
Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 Σοφών της Αρχαίας Ελλάδος
Άρχεσθαι µαθών άρχειν επιστήσει.  (Όταν µάθεις να διοικείσαι, 
τότε θα µάθεις να διοικείς)                                                                                                        
Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νοµοθέτης & φιλόσο-
φος και Ένα αφεντικό προκαλεί Φόβο, ένας ηγέτης Εµπιστοσύ-
νη. Ένα αφεντικό Κατηγορεί, ένας ηγέτης Καλύπτει τα Λάθη. Ένα 
αφεντικό τα ξέρει  Όλα, ένας ηγέτης κάνει Ερωτήσεις. Ένα αφεντι-
κό κάνει τη ∆ουλειά Αγγαρεία, ένας ηγέτης ∆ιασκέδαση.                                                                       
Ένα αφεντικό νοιάζεται για τον Εαυτό του, ο ηγέτης για την Οµά-
δα. Anthony Robbins, 1960-, Αµερικανός συγγραφέας αυτοβο-
ήθειας

Άραγε Σήµερα υπάρχουν Ηγέτες; Άραγε ο Ηγέτης «Είναι Ηγέτης» 
ή απλά « Φαίνεται Ηγέτης »;

Ερωτήµατα που αναδύονται εύκολα από τον τρόπο που λει-
τουργούν τα πρόσωπα φορώντας τα προσωπεία του ηγέτη και 
της εκάστοτε ηγεσίας. 

Ερωτήµατα που ζητούν απαντήσεις σε χρόνια «Γιατί;» µε 
φτηνές και άνανδρες δικαιολογίες µετατρέποντας πολλές φορές 
το θάρρος της γνώµης τους σε θράσος και λαϊκισµούς.

Όταν µιλάµε για Ηγέτη και για Ηγεσία, αποτυπώνουµε και 
αποδίδουµε µε ακρίβεια και σαφήνεια το τι εννοούµε; Πιο συ-
γκεκριµένα, Ηγέτη αποκαλούµαι το άτοµο εκείνο που κατέχει 
ένα σηµαντικό και καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία επηρεα-
σµού της σκέψης των πολιτών, των εκάστοτε συναισθηµάτων 
(ευχάριστων, δυσάρεστων, ή/και ανάµεικτων), των επιµέρους 
στάσεων, όσο και των συµπεριφορών µιας µικρής ή µεγάλης, 
τυπικής ή άτυπης οµάδας ανθρώπων. Ο Ηγέτης εµψυχώνει και 

ενδυναµώνει τους Συµπολίτες του µε τέτοιο τρόπο ώστε εθελο-
ντικά και πρόθυµα, καθώς επίσης και µε την κατάλληλη συνερ-
γασία, να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να υλοποιούν 
τους εκάστοτε στόχους αποτελεσµατικά. Στόχοι που απορρέουν 
από την οµάδα των συνεργατών προκειµένου να συνεργαστούν  
για την Πρόοδο, την Ανάπτυξη και την Ευηµερία για ένα καλύ-
τερο Αύριο.

Ο Ηγέτης Εµπνέει. Λειτουργεί δε, ως Πρότυπο προς Μίµη-
ση και όχι ως πρότυπο Αποφυγής. Ταυτόχρονα, περνάει το όρα-
µα της ελπίδας για το καλύτερο µέλλον, για το Αύριο των παι-
διών µας.  Ελπίδα, που αναζητά και συχνά απαιτεί την ανατρο-
φοδότησή της, ειδάλλως το κοινωνικό σύνολο τη µετατρέπει σε 
Θυµό, Οργή  και Μίσος αφού αισθάνεται Προδοµένο και Ταπει-
νωµένο… Κανείς και για κανένα λόγο δεν έχει το δικαίωµα να 
παίζει µε τα Όνειρα, τα Συναισθήµατα, τη Νοηµοσύνη και το 
Μέλλον του κάθε πολίτη καθώς και των παιδιών µας. 

Επίσης, ο Ενθουσιασµός λειτουργεί ως ώθηση σε καθετί δη-
µιουργικό και καινοτόµο. Ο µόνος κίνδυνος στον ενθουσιασµό 
είναι η παραπλάνηση – το ψέµα-. Κι αυτό διότι θα δηµιουργήσει 
αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα καταλήξουν στην Απογοήτευ-
ση.  Όταν µάλιστα αυτές οι απογοητεύσεις είναι συχνές και τακτι-
κές τότε θα οδηγηθούµε στην Αδιαφορία µε τροµακτικές συνέ-
πειες για όλους. Αδιαφορία σε όλα και για όλους. 

Ο Ηγέτης καλείται να αποτυπώνει τα «θέλω» και τα «µπο-
ρώ» του λαού που τον ανέδειξε, τον εµπιστεύτηκε. 

Τέλος, ο Ηγέτης Στελεχώνει και Στελεχώνετε από ικανά πρό-
σωπα της απόλυτης εµπιστοσύνης του µε άξονα το συµφέρον 
του λαού του και όχι το προσωπικό συµφέρον, εις βάρος του 
λαού του.  

Άραγε υπάρχει ιδανικό στυλ Ηγεσίας; 
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το ιδανικό στυλ ηγεσίας είναι 

αυτό, το οποίο Ενεργοποιεί και Αξιοποιεί µε τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο το Σύνολο της ∆υναµικότητας όλων των µελών της Πο-
λιτικής οµάδας των Συνεργατών. Παράλληλα,  Ανατροφοδοτεί, 

Αναπτύσσει και Αυξάνει την ίδια τη ∆υναµικότητα.
∆υστυχώς, σήµερα η Ηγεσία είναι Αχάριστη κι Αγνώµων. 

Ο ηγέτης δεν θέλει και συνειδητά δεν αποδίδει την οφειλόµενη 
ευγνωµοσύνη για την όποια ευεργεσία έχει δεχτεί. Η φράση 
«ουδείς αχάριστος εκ του ευεργετηθέντος» επίκαιρη όσο ποτέ 
και διαχρονική ταιριάζει απόλυτα σε ότι βιώνουµε καθηµερινά. 
Ο Ηγέτης του Σήµερα  ∆εν αναγνωρίζει, ∆εν αποδίδει και συχνά 
λειτουργεί µε κυνισµό και δολιότητα προκειµένου να µην ακου-
στεί το µεγαλειώδης «Ευχαριστώ». Το παράδοξο είναι ότι συχνά 
αποδίδει σε λάθος ανθρώπους τα εύσηµα, αφού καρπώνονται 
µε τον πιο αισχρό και προκλητικό τρόπο τη δουλειά, τους αγώ-
νες,  τις προσπάθειες και τη λειτουργική διαδικασία άλλων, προς 
όφελος του εγωισµού τους και των προσωπικών τους συµφε-
ρόντων.

Παρ’ όλα αυτά θεωρώ και πιστεύω ότι ο Ηγέτης του Σήµε-
ρα και του Αύριο σε κάθε  απόφασή του λαµβάνει σοβαρά υπό-
ψη του τις απόψεις, τις προτάσεις, τις ανάγκες και τις επιθυµίες των 
µελών της Πολιτικής του οµάδας. Συχνά δε, ζητά και τη συµµε-
τοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο Ηγέτης λειτουρ-
γεί οµαδικά ακόµη και στις περιπτώσεις εκείνες όπου αναγκάζε-
ται να πάρει απόφαση µόνος του λόγω συγκυριών. Σε δεύτερο 
χρόνο επεξηγεί στην οµάδα του το τρόπο σκέψης του καθώς και 
της λήψης απόφασης. Τα δε µέλη της πολιτικής οµάδας συνερ-
γατών του µε τη συµµετοχή τους, δέχονται τις όποιες νέες ιδέες 
και αλλαγές µε την από κοινού συµµετοχή τους, έχοντας ανα-
πτυγµένο το αίσθηµα της ευθύνης, του σεβασµού και της αξιο-
πρέπειας. Η δε ποιότητα της εκάστοτε εργασίας και η παραγωγι-
κότητα είναι υψηλή αφού η λειτουργική διαδικασία είναι συλ-
λογική και όχι ατοµική υπόθεση. Αυτή είναι και η «µαγική συ-
νταγή» προκειµένου η πολιτική οµάδα και το κοινωνικό σύνολο 
να αισθάνεται επιτυχηµένο και να συνυπάρχουν αρµονικά. 

Η επιτυχία σε καθετί είναι η λειτουργία του Συνόλου και όχι 
το ενός …πόσο δε, όταν αυτός ο ένας έχει πιστοποιηθεί ως «ψευ-
το-Ηγέτης»…

Σε λίγο χρόνο τα Ψέµατα Τελειώνουν, όπως και οι Θητεί-
ες…. και η φήµη του καθενός θα πηγαίνει πιο γρήγορα από ότι 
ο ίδιος. 

Τα Συµπεράσµατα ∆ικά σας…

Ελεύθερες Γραµµές 

Όταν η ηγεσία ειναι αχάριστη και αγνώµων 

Της Μαρίας Χρ. Ναυροζίδου 
-Πρόεδρος Τριτέκνων Ανατολικής 
Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά»

-Μέλος Πανελλαδικής
Οµοσπονδίας Τριτέκνων 

-Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Αχαρνών (∆Η.Κ.Ε.Α.)
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Σε αποκαλυπτικό άρθρο της  Ουάσιγκτον Ποστ, 
αναδεικνύει το πρόβληµα που υπάρχει στη γειτονική 
µας Αλβανία, µε το εξτρεµιστικό Ισλάµ και την τροµο-
κρατική οργάνωση Ισλαµικό Κράτος. Στα   Βόρεια σύ-
νορα της Ελλάδος, υπάρχουν  σφηκοφωλιές  Τζιχα-
νιστών. Αυτή η διαπίστωση για όσους θεωρούν ότι το 
Ισλαµικό κράτος,   «είναι µακράν» και δεν µας αφο-
ρά.  Η Ουάσιγκτον  Πόστ, ξεκινά το ρεπορτάζ της,   
αναφερόµενη στον Ιµάµη Μπουγιάρ Χίσα, ο οποίος 
καταδικάστηκε σε κάθειξη κρινόµενος ένοχος από την 
Αλβανική δικαιοσύνη, ότι στρατολογούσε νεαρούς 
Αλβανούς  για το Ισλαµικό Κράτος. Αν και ο ίδιος δη-
λώνει ότι  «ουδέποτε ενεθάρρυνα την τροµοκρατία», 
παραδέχεται ότι υποστηρίζει ενός είδους Ισλαµικό 
κράτους, όχι στη Συρία αλλά µέσα στην Αλβανία  και 
που  προβλέπει ότι µέσα από το κελί του,  ότι οι Αλ-
βανοί στο τέλος θα αποκηρύξουν   την δυτικότροπη 
ζωή και διακυβέρνηση  και θα υιοθετήσουν την Θεο-
κρατία και την Σαρία, δηλαδή τον Ισλαµικό νόµο. 

Ιδιαίτερα οι νεαροί  µεταξύ των οπαδών του είναι 
ένθερµοι υποστηρικτές µιας θεοκρατικής Αλβανίας, 
σηµειώνει. «Το Ισλάµ µπορεί να συνυπάρξει µε άλλες 
θρησκείες, αλλά µε ∆ηµοκρατία; Όχι !»,  δηλώνει  ο 
γενειοφόρος Ιµάµης στον δηµοσιογράφο και συνεχί-
ζει: « Όποιος ισχυρίζεται ότι η Σαρία µπορεί να συνυ-
πάρξει, µε την δηµοκρατία,   είναι υποκριτής». Περισ-

σότεροι από εκατό Αλβανοί έχουν ταξιδέψει στη µέ-
ση Ανατολή, για να ενταχθούν στο Ισλαµικό κράτος 
και ορισµένοι από αυτούς έχουν γίνει ευρέως γνω-
στοί, µέσω του ∆ιαδικτύου, από το οποίο καλούν 
τους συµπατριώτες τους να ακολουθήσουν το παρά-
δειγµα τους. 

Το πρόβληµα στην Αλβανία, µια χώρα µε µακρά 
παράδοση στη θρησκευτική µετριοπάθεια έχει εµφα-
νιστεί τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας των άκρως συντη-
ρητικών  τζαµιών που ξεφυτρώνουν σε όλοι τη χώρα 
χρηµατοδοτούµενα από την Τουρκία και Αραβικές 
Χώρες του Περσικού κόλπου. Ισλαµικές φιλανθρω-
πίες και Ιεραποστολές Ιµάµηδων από την Τουρκία και 
τη Σαουδική Αραβία ενισχύουν το Ορθόδοξο Σουνι-
τικό Ισλάµ. 

Η κυβέρνηση  της Αλβανίας, προσπαθεί να «συ-
γκρατήσει» τον ολοένα αυξανόµενο  εξτρεµισµό. Η 
συµµετοχή στο Ισλαµικό κράτος απαγορεύτηκε και 
υπηρεσίες ασφαλείας εξάρθρωσαν δίκτυα στρατολό-
γησης Τζιχανιστών  που ήθελαν να στείλουν εθελο-
ντές στη Συρία και στο Ιράκ. Ο Μπουγιάρ  Χίσα είναι 
ένας από τους τρεις Ιµάµηδες και ακόµα έξη οµοϊδεά-
τες τους που καταδικάστηκαν µέχρι και σε 18 χρόνια 
κάθιξη, µε την κατηγορίαν, ότι ενεθάρρυναν νεαρούς 
Αλβανούς να κάνουν ιερό πόλεµο «Τζιχάντ». Ας είναι 
αυτά στα υπ’ όψιν….

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος 
υπάρχουν... σφηκοφωλιές  Τζιχανιστών Μισθώσεις: Η εγκατάλειψη του µισθίου

δεν επιφέρει λύση της µίσθωσης. 
Οι µισθώσεις διακρίνονται σε µίσθωση ορισµένου 

και αορίστου χρόνου. Η µίσθωση ορισµένου χρόνου λή-
γει µε την πάροδο του συµβατικού χρόνου, εφόσον δεν 
επακολουθήσει παράταση µε συµφωνία εκµισθωτή και 
µισθωτή πριν από τη λήξη της διάρκειας της ή ανανέωση 
ή έστω σιωπηρή αναµίσθωση (άρθ. 611 ΑΚ) οπότε, στην 
τελευταία αυτή περίπτωση η σύµβαση γίνεται αορίστου 
χρόνου και η λήξη της επέρχεται µε καταγγελία. Οι προ-
ϋποθέσεις για τη σιωπηρή ανανέωση είναι ότι α) ο µισθω-
τής πρέπει να εξακολουθήσει τη χρήση του µισθίου µε-
τά τη λήξη της µίσθωσης όπως ρητά ορίζει η ΑΚ 611, β) 
η γνώση του εκµισθωτή τόσο για τη λήξη της µίσθωσης 
όσο και για τη συνέχιση της χρήσης από το µισθωτή και 
γ) η µη εναντίωση του εκµισθωτή στην αναµίσθωση. 

Η µίσθωση αορίστου χρόνου λύεται µόνο µε προ-
ηγούµενη καταγγελία αυτής από τους συµβαλλοµένους 
ή εκούσια παράδοση του µισθίου ακινήτου (π.χ. προ-
σφέροντας τα κλειδιά αυτού) από την µισθώτρια και απο-
δοχή της παράδοσης του από την εκµισθώτρια. 

Η αυτόβουλη εγκατάλειψη του µισθίου από τον µι-
σθωτή χωρίς προηγούµενη έγγραφη ή προφορική κα-
ταγγελία της µίσθωσης και χωρίς παράδοση των κλει-
διών του µισθίου δεν επιφέρει λύση της µίσθωσης. Συ-
νεπώς ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον εκµι-
σθωτή το συµφωνηµένο µίσθωµα για ολόκληρο το 
αιτούµενο χρονικό διάστηµα,  έστω και αν δεν κάνει χρή-
ση του µισθίου καθόσον το µίσθωµα καταβάλλεται όχι 
για την πραγµατική χρήση του µισθίου, αλλά για την πα-
ρεχόµενη δυνατότητα άσκησης της χρήσης, την οποία 

παρέχει ο εκµισθωτής. Περαιτέρω, η σύµβαση µισθώσε-
ως µπορεί να καταργηθεί µε αντίθετη σύµβαση των συµ-
βαλλοµένων. Η αντίθετη αυτή συµφωνία (καταργητική) 
µπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρά, να συνάγεται δηλαδή 
από ορισµένη συµπεριφορά των συµβαλλοµένων (π.χ 
ο µισθωτής αποδίδει τη χρήση του µισθίου στον εκµι-
σθωτή). Συντρέχει δε οικειοθελής ή εκούσια απόδοση 
του µισθίου από το µισθωτή στον εκµισθωτή, όταν αυτή 
πραγµατοποιείται κατόπιν ρητής ή σιωπηρής µεταξύ τους 
συµφωνίας, έστω και µε την παράδοση των κλειδιών στα 
χέρια του εκµισθωτή συνοδευόµενη από επιφύλαξη του 
τελευταίου ως προς τυχόν αξίωση είσπραξης οφειλόµε-
νων µισθωµάτων.

Η µονοµερής εγκατάλειψη του µισθίου από το µι-
σθωτή χωρίς να το αποδώσει στον εκµισθωτή δεν απο-
τελεί παράδοση τούτου, ούτε επιφέρει τη λύση της µι-
σθώσεως ούτε παύση πληρωµής του µισθώµατος, αφού 
δεν εµποδίζεται ο µισθωτής να επανέλθει και να ανακα-
ταλάβει το µίσθιο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 601 του ΑΚ, 
ο µισθωτής για όσο χρόνο παρακρατεί το µίσθιο µετά την 
λήξη της µίσθωσης, οφείλει ως αποζηµίωση το συµφω-
νηµένο µίσθωµα, χωρίς αυτό να αποκλείει δικαίωµα του 
εκµισθωτή να απαιτήσει και άλλη περαιτέρω ζηµία. 

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι προϋποθέσεις 
για την απαίτηση του συµφωνηµένου µισθώµατος, ως 
αποζηµίωσης, είναι η λήξη της µίσθωσης και η µετά από 
αυτή παράνοµη παρακράτηση του µισθίου από το µι-
σθωτή χωρίς να ερευνάται, αν ο εκµισθωτής υπέστη ζη-
µία από την καθυστέρηση της απόδοσης του µισθίου.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

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

Η Αχαρναϊκή απευθύνεται  σε όσους  αγαπούν τον Γραπτό λόγο, τον  Έντυπο Τύπο.
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Κ αταπέλτης η τοποθέτηση 
του επικεφαλής της Αχαρ-
ΝΕΩΝ Ελπίδα στο ∆ηµοτι-

κό συµβούλιο Αχαρνών της 
8ης Απριλίου  2017.  Ο Σπύρος 
Βρεττός, αρχικά παρατήρησε ότι 
στις αρχές του 2016 η ∆ηµοτική 
Αρχή κακώς αποφάσισε πως για 
την ισοσκέλιση του προϋπολογι-
σµού του 2016 έπρεπε να πάρει 
δάνειο από το Ταµείο Παρακατα-
θηκών και ∆ανείων. 

Αυτή η πολύµηνη προσπάθεια 
για τη λήψη του δανείου της τάξης 
των 10 εκατ. περίπου, µετατράπη-
κε σε εµµονή όπως χαρακτηριστι-
κά ανέφερε και συνοδεύτηκε από 
πολλά λάθη, κωλυσιεργίες  και 
παραλήψεις, µε αποτέλεσµα να 
φτάσει ο Αύγουστος και ο ∆ήµος 
Αχαρνών να µην έχει προϋπολο-
γισµό. Αργότερα ήρθε και η αρνη-
τική απάντηση του ταµείου Παρα-
καταθηκών και ∆ανείων για να πι-
στώσει στον ∆ήµο το δάνειο, µε 
αποτέλεσµα το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών να υποχρεώσει τον ∆ήµο να 
ενταχθεί στο παρατηρητήριο.

«∆εν ήταν λίγες οι φορές που 
είχαµε επισηµάνει εντός και εκτός 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι 
ήταν λάθος η στάση της ∆ηµοτικής 

Αρχής. Εξαρχής 
είχαµε δηλώσει 
πως το δίληµµα 
«∆άνειο ή Πα-
ρατηρητήριο» 
ήταν εσφαλµέ-
νο. Ήµασταν 
κάθετα αντίθε-
τοι στη λήψη 
δανείου καθώς 
και αντίθετοι 
στο να µπει ο 
∆ήµος στο Πα-
ρατηρητήρι-
ο-Μνηµόνιο. 
Επανειληµµέ-
νως είχαµε το-
ποθετηθεί µέσα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο πως έπρεπε να ακο-
λουθήσουµε τρίτη λύση. Ποια 
ήταν; Μείωση δαπανών. ∆εν ήταν 
λίγες οι φορές που είχαµε αναφέ-
ρει πως σε έναν ∆ήµο µε 110 εκατ. 
περίπου προϋπολογισµό θα µπο-
ρούσαµε αν εξαιρέσουµε τις ανε-
λαστικές δαπάνες να κάνουµε µια 
εξοικονόµηση της τάξης του 10%, 
δηλαδή όσο χρειαζόµασταν για να 
ισοσκελίσουµε τον προϋπολογι-
σµό.» είπε στη συνεδρίαση ο Σπύ-
ρος Βρεττός ο οποίος δυστυχώς 
επιβεβαιώθηκε και συνέχισε λέγο-

ντας: «Παρόλα 
αυτά οι πολιτι-
κές επιλογές της 
∆ιοίκησης οδή-
γησαν αναγκα-
στικά το ∆ήµο 
στο παρατηρη-
τήριο τον Αύ-
γουστο του 
2016 και στη 
συνέχεια ο ∆ή-
µος έπρεπε να 
καταρτίσει σχέ-
διο οικονοµικής 
ε ξ υ γ ί α ν σ η ς 
(ΣΟΕ). Μετά 
από µεγάλη 

κωλυσιεργία και καθυστέρηση 
χωρίς διάθεση συνεργασίας µε τις 
παρατάξεις της αντιπολίτευσης τον 
∆εκέµβριο του 2016 η ∆ηµοτική 
αρχή έφερε προς ψήφιση στο ∆η-
µοτικό Συµβούλιο ένα Σχέδιο Οι-
κονοµικής Εξυγίανσης το οποίο 
δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψη-
φία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
όπως προβλέπει ο νόµος, µε απο-
τέλεσµα να φτάσουµε στο σήµερα 
και το παρατηρητήριο να στέλνει 
στο ∆ήµο νέο ΣΟΕ για να ψηφιστεί 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε 
την ∆ηµοτική Αρχή πανικόβλητη 

να προσπαθεί άλλοτε να πείσει και 
άλλοτε να «εκβιάσει» τους ∆ηµο-
τικούς Συµβούλους να το ψηφί-
σουν.»

Στο τέλος, ο επικεφαλής της 
ελάσσονος αντιπολίτευσης συ-
µπλήρωσε πως µερικά από τα άρ-
θρα που περιλαµβάνει το ΣΟΕ το 
οποίο ψηφίστηκε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο είναι η εξάντληση των 
µέτρων εισπραξιµότητας των οφει-
λετών πέραν της δέσµευσης του 
ΑΦΜ, δηλαδή µε απλά λόγια 
προβλέπει έως και κατασχέσεις 
παρουσιών καθώς επίσης προβλέ-
πει και επιµήκυνση των υφιστάµε-
νων ∆ανείων του ∆ήµου µέσω πα-
ρακαταθηκών σε βάθος 25ετίας, 
µε αύξηση των τοκοχρεολυσίων 
συνολικά περίπου στα 15 εκατοµ-
µύρια. 

Με τις εσφαλµένες πολιτικές 
επιλογές της ∆ιοίκησης ο ∆ήµος 
µπήκε σε µια περιπέτεια εσωτερι-
κού µνηµονίου το οποίο όπως 
φαίνεται δεν θα είναι πρόσκαιρο, 
αλλά θα διαρκέσει µερικά χρόνια, 
µε µια πρώτη εκτίµηση τουλάχι-
στον έως το 2021, όπως είπε ο 
Σπύρος Βρεττός, το οποίο φαίνεται 
ότι θα έχει επιπτώσεις στις τσέπες 
των ∆ηµοτών.

Σπύρος Βρεττός: «Φτάσατε τον ∆ήµο σε αδιέξοδο και σήµερα 
µας ζητάτε να ψηφίσουµε το «µνηµόνιο» του παρατηρητηρίου»

Το νέο ∆.Σ  του Σ.Ε..Β. Αχαρνών
Μετά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του συνδέσµου στις 
13,14 & 15 Μαρτίου 2017 και την συγκρότηση των εκλεγµέ-
νων συµβούλων σε σώµα αναδείχθηκε το νέο ∆.Σ  του 
Σ.Ε..Β.Α. που έχει ως εξής:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ: ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΠΑΓΩΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το νέο ∆.Σ.  Συλλόγου Τριτέκνων «Η Ζεστή Αγκαλιά»
Κατόπιν εκλογοαπολογισκού αποτελέσµατος που έγινε στις 
8/4/2017 το νέο σώµα του ∆.Σ. του συλλόγου   Τρίτεκνοι  Ανατ. 
Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά» έχει ως εξής :
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μαρία Χρ. Ναυροζίδου 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νεόφυτος Σιδηρόπουλος 
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία  Πάλλη 
ΤΑΜΙΑΣ: Καλιφατίδης ∆ανιήλ
∆ΗΜ. ΣΧΕΣΕΙΣ: Τσιαούση ∆ήµητρα 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ναυροζίδης Χρήστος, Παρίση Σταµα-
τία, Μαρίνα Κολέτση 

Nέο ∆.Σ. στους Θεσσαλους Αχαρνων
Πρόεδρος: Κώστας Κωσιωρής
Αντιπρόεδρος: Μπάµπης Γκιάκας
Γραµµατέας: ∆ηµήτρης Λούκας
Ταµίας: Βασίλης Γκούντας
Υπεύθυνοι πολ. και χορευτικών: Πένυ Πετρούλια και Χρύσα 
Παµπόρη
Υπεύθυνος ∆ηµ. σχέσεων: Βαγγελης Μαλλιάρος
Έφορος: Νικος Παπαπούλιος
Αναπλ. Ταµίας: Άννα Κορωνιού
Αναπλ. Γραµµατέας: Τριάδα Παπαπούλου
Σύµβουλοι Προέδρου: Γιώργος Νάκος και Αγγελική Σµυρ-
ναίου
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Αχαρναϊκή : Όλες  τις  Τοπικές και Γενικές Οικονοµικές Ειδήσεις µε λίγες λέξεις. 

Ρεπορτάζ: Γιάννης Σωτηρόπουλος
Φωτογραφίες: Στέλιος Ματσάγγος

Ο δοιπορικό των «Ειδήσεων» και του συντοπίτη 
µας δηµοσιογράφου Γιάννη Σωτηρόπουλου 
στην «άγρια δύση» της Αττικής. Στις Αχαρνές, 

όπου η εγκληµατικότητα χτυπάει...«κόκκινο». Σχεδόν σε 
ηµερήσια διάταξη κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, εισβολές 
σε σπίτια, όπλα και ναρκωτικά. Μαρτυρίες-σοκ θυµάτων 
στις γειτονιές του τρόµου. «∆εν πάει άλλο» µε την εγκλη-
µατικότητα δηλώνουν αγανακτισµένοι οι κάτοικοι του 
ιστορικού και πολύπαθου δήµου Αχαρνών.  

«Ο ληστής βάσταγε το κοριτσάκι µου από τον ώµο 
και µου έλεγε δώσε µου τα χρυσαφικά σου...» Τον από-
λυτο τρόµο µέσα στο ίδιο της σπίτι και µάλιστα µπροστά 
στα µάτια της 4χρονης κορούλας της, έζησε µια 35 χρονη 
µητέρα στο Μενίδι. 

Πριν από δύο εβδοµάδες ένας αδίστακτος ληστής ει-
σέβαλε στη µονοκατοικία της, που βρίσκεται στην οδό 

Βαρδουσίων στην περιοχή Άγιος ∆ηµήτριος και από 
τότε δεν µπορεί να το ξεπεράσει. 

Μιλώντας στις «Ειδήσεις» µας αποκάλυψε τις εφι-
αλτικές στιγµές που πέρασε στα χέρια του ληστή « Η 
ώρα ήταν 10:00 το πρωί. Ο σύζυγός µου έλειπε στη 
δουλειά. Ήµουν µόνη µου, µε το παιδί µου. Ξαφνικά 

ένας ληστής, µε µια καρέκλα από το τραπέζι που έχω 
στην αυλή µου, έσπασε το τζάµι του παραθύρου και 
εισέβαλε µέσα στο σπίτι µου. Πάγωσα µόλις τον είδα 
µπροστά µου. Φοβόµουν µην κάνει κακό στο παιδί 
µου. Αυτός βάσταγε το κοριτσάκι µου από τον ώµο και 
εγώ από το χέρι του. Πήγε αµέσως στην κρεβατοκάµα-
ρα και µόλις πήγε να ανοίξει το συρτάρι του για να πά-
ρει τα χρυσαφικά, άρπαξα το κοριτσάκι από το χέρι του 
και έτρεξα γρήγορα και βγήκα έξω από το σπίτι και κά-
λεσα σε βοήθεια τους γείτονες. Αυτός πήρε τα χρυσα-
φικά µου και εξαφανίστηκε».

Πριν από λίγες ηµέρες, οι αστυνοµικοί της Ασφά-
λειας Αχαρνών κατάφεραν και συνέλαβαν τον αδίστα-
κτο κακοποιό, ο οποίος λήστεψε και απείλησε αυτή τη 
µητέρα µε το 4χρονο κοριτσάκι της. Πρόκειται για έναν 
24χρονο Ροµά, ο οποίος µαζί µε άλλους τέσσερις συ-
νεργούς του (τρείς άντρες και µια γυναίκα) είχαν συ-
στήσει συµµορία και είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόµος 
των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, καθώς, όπως 
αποδείχθηκε, είχαν διαπράξει 10 εισβολές σε σπίτια και 
5 ληστείες.

 
«∆ύο-δύο»

 Με τα πιο µελανά χρώµατα µας περιέγραψε τη κα-
τάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι στην περιοχή ο Βα-
σίλης Πετρόπουλος, πρόεδρος του εξωραϊστικού συλ-
λόγου Άγιος ∆ηµήτριος του ∆ήµου Αχαρνών. « Η 
εγκληµατικότητα και η παραβατικότητα έχει επιδεινω-
θεί το τελευταίο διάστηµα στην περιοχή µας, µε απο-
τέλεσµα να µην µπορούµε να κυκλοφορήσουµε, όχι 
µόνο µόλις πέσει το σκοτάδι, αλλά ούτε την ηµέρα. 
Έχω φτάσει στο σηµείο να προτείνω στους κατοίκους 
- για λόγους ασφαλείας - να κυκλοφορούν δύο-δύο, 
σαν τους Χιώτες! Επιπλέον όλο και περισσότεροι κά-
τοικοι βάζουν πωλητήρια στα σπίτια τους για να φύ-
γουν από αυτή την περιοχή, διότι δεν πάει άλλο.»

 
«Ελεύθεροι πολιορκηµένοι»  

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι τον τελευταίο 
καιρό η εγκληµατικότητα στο Μενίδι έχει χτυπήσει ξα-
νά «κόκκινο». Η Βίκυ Τζιβέλου είναι συνταξιούχος δη-
µοτική υπάλληλος και διαµένει στην περιοχή Αυλίζα, 
έναν από τους µεγαλύτερους θύλακες εγκληµατικό-
τητας του ∆ήµου Αχαρνών. Τόσο το σπίτι της, όσο και 
το σπίτι του γιού της, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, 
έχουν µπεί στο στόχαστρο των κακοποιών. Μαζί µε το 
σύζυγό της έχουν κάνει το σπίτι τους φρούριο, µε συρ-
µατοπλέγµατα, σκυλιά και συστήµατα ασφαλείας. Μι-
λώντας στις «Ειδήσεις» η οργή της για την κατάσταση 
ξεχειλίζει «Πριν από ενάµιση µήνα µπήκαν στο σπίτι 
του γιού µου και του πήραν τα ηλεκτρονικά που είχε 
µέσα. Εµένα µου έσπασαν την πόρτα της κουζίνας, 
µπούκαραν µέσα και µου «άδειασαν» το σπίτι. Μου 
άρπαξαν ό,τι οικονοµίες είχα σε µετρητά, όλα τα χρυ-
σαφικά µου και δύο τηλεοράσεις. Τώρα έχουµε µετα-
τρέψει τα σπίτια µας σε φυλακές, µε συρµατοπλέγµα-

τα παντού. Η νύφη µου έχει ένα µωρό 1 έτους και επειδή 
φοβάται δεν µπορεί να βγει µόνη της έξω από το σπίτι. 
Ούτε καν να βγάλει  βόλτα το εγγονάκι µου µε το καρό-
τσι. Θα έλεγα πως είµαστε ελεύθεροι-πολιορκηµένοι!» 

«∆εν πάει άλλο»
Το πρόβληµα είναι τόσο οξυµένο που οι κάτοικοι 

του ∆ήµου Αχαρνών έχουν δηµιουργήσει ακόµα και 
Σύλλογο κατά της Εγκληµατικότητας και των Ναρκωτι-
κών που µαστίζουν την περιοχή και έχουν οδηγήσει στην 
αγανάκτηση το σύνολο των κατοίκων που ζουν σε γκε-
τοποιηµένες περιοχές 
του δήµου Αχαρνών.

Συνοµιλήσαµε µε 
τον επικεφαλής του 
συλλόγου Γιώργο Κου-
λόγιαννη (φωτό), ο 
οποίος µας δήλωσε: «Ο 
∆ήµος Αχαρνών, ένας 
από τους πιο σηµαντι-
κούς ιστορικούς ∆ήµους 
της Ελλάδος,  βάλλεται 
από συµµορίες οργανω-
µένου εγκλήµατος, περιθωριοποιείται, απαξιώνεται και 
ο πολίτης ντρέπεται που ζει εδώ. Αυλίζα, Άγιος ∆ηµήτρι-
ος, στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ, Προφήτης Ηλίας, Αγία Σωτή-
ρα, Κύπρου, περιοχές του ∆ήµου οι οποίες στενάζουν 
κάτω από το βάρος της παραβατικότητας και της εµπορί-
ας των ναρκωτικών, της ανεξέλεγκτης και επικίνδυνης 
εγκληµατικότητας, η οποία κατέλαβε τα σχολεία, τα λε-
ωφορειακές γραµµές Β10-Α10 το Σιδηροδροµικό Κέντρο 
Αχαρνών (ΣΚΑ), τις πλατείες, τους δρόµους, εξωτερικού 
χώρους των σπιτιών µας, την ίδια µας την ζωή. Είµαστε 
καταδικασµένοι να ζούµε σε συνθήκες ακραίας υποβάθ-
µισης και επικινδυνότητας, σε καθεστώς τρόµου, έντονης 
ψυχολογικής βίας, αδέσποτων πυροβολισµών, κλοπών, 
κακοποίησης ενήλικων γυναικών, σεξουαλικών παρε-
νοχλήσεων κυρίως σε νεαρά κορίτσια. Η  ηχορύπανση 
από κόντρες µοτοσυκλετών και αυτοκινήτων και από 
ηχοσυστήµατα τύπου συναυλιών ως τα ξηµερώµατα 
πλήττει την καθηµερινότητά µας. 

Οι εκπρόσωποι του «Συλλόγου Κατά της Εγκληµα-
τικότητας και των Ναρκωτικών ∆ήµου Αχαρνών» δια-
τρανώνουµε:
●Tην πλήρη αντίθεση µας σε αυτόν το ακήρυχτο πόλε-
µο «∆εν πάει άλλο»,
●Λέµε  όχι στην «γκετοποίηση» των χώρων που καθη-
µερινά ζούµε εµείς και τα παιδιά µας,
●Λέµε  όχι στους έµπορους ναρκωτικών και στην εν γέ-
νει παραβατικότητα στο ∆ήµο µας.
●Λέµε ναι σε κάθε προσπάθεια κοινωνικής ένταξης µει-
ονοτήτων και απεξάρτησης τοξικοµανών.
●Επιθυµία µας είναι η αφύπνιση της κεντρικής εξουσίας 
και η πολιτική βούληση της εξυγίανσης της περιοχής.
● Είµαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε µορφή βίας από 
όπου και αν προέρχεται.»

Οδοιπορικό των «Ειδήσεων» και του συντοπίτη µας δηµοσιογράφου Γιάννη Σωτηρόπουλου στην «άγρια δύση» της Αττικής

«∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ» ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ   
ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
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Αχαρναϊκή : Προβάλει µε συνέπεια και Αξιοπιστία Επαγγελµατίες και καταστηµατάρχες

Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

Για άλλη µια φορά το  Παλικάρι του Λαού 
έδωσε µαθήµατα ανθρωπιάς τις ηµέρες του Πάσχα
Τ ρόφιµα και χρήµατα σε φτωχές 

οικογένειες οι οποίες βάλλονται 
από την οικονοµική κρίση, µοί-

ρασε ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης, όπως 
άλλωστε συνηθίζει να κάνει κάθε χρόνο 
τις Άγιες µέρες. Φέτος το Πάσχα, ο Πανα-
γιώτης Γρηγοριάδης, έδωσε απλόχερα 
χαρά και ελπίδα σε φτωχές οικογένειες 
του δήµου µας, οι οποίες αδυνατούσαν 
να αντεπεξέλθουν στα έξοδα του Πασχα-
λινού τραπεζιού.

Η προσφορά του έτυχε µεγάλης απο-
δοχής από τους αδύναµους συνανθρώ-
πους µας, οι οποίοι έδωσαν τις καλύτε-
ρες ευχές τους στο παλικάρι του λαού, ο 
οποίος όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν 
είναι πάντα στο πλευρό τους µε έργα και 
όχι µε λόγια. Ο Παναγιώτης Γρηγοριά-
δης, ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένος σε 
θέµατα τα οποία αφορούν τις αδύναµες 
κοινωνικές οµάδες, φροντίζει πάντα µα-
κριά από τα φώτα της δηµοσιότητας να 
βοηθάει και να στηρίζει αυτούς οι οποίοι 
έχουν ανάγκη. Για άλλη µία φορά λοι-
πόν, το παλικάρι του λαού έδωσε µαθή-
µατα ανθρωπιάς. Είµαστε βέβαιοι ότι  η 
κίνηση του θα αποτελέσει παράδειγµα 
προς µίµηση και από άλλους συµπολί-
τες µας.

∆εν είναι η πρώτη φορά ούτε η τελευταία που οι επιχειρηµατίες που δραστηριο-
ποιούνται στις Αχαρνές, επί της Αγίου Φανουρίου, δρουν µε ίδια µέσα µε στόχο 
την ανάπτυξη της περιοχής και την αποµάκρυνση της παραβατικότητας.

Έτσι, αυτή τη φορά, µετά τη διαµόρφωση του γεφυριού επί της Αγ. Φανουρί-
ου το οποίο είχε υποστεί σηµαντικές ζηµιές µετά τις περυσινές πληµµύρες, σειρά  
είχε η ασφαλτόστρωση  του δρόµου µε ειδικά αντιολισθητικό  οδόστρωµα από 
το ύψος της Τατοϊου µέχρι το ύψος της Αγίας Σωτήρας.

Με πρωτοβουλία της Εταιρίας Βίκος που χρηµατοδότησε το έργο, τα συνερ-
γεία έξυσαν και αφαίρεσαν  το παλαιό οδόστρωµα και έστρωσαν καινούργιο τε-
λευταίων προδιαγραφών. Στόχος αυτών των παρεµβάσεων είναι αφενός η οµα-
λή διέλευση των οχηµάτων και αφετέρου η ανάπτυξη της περιοχής µε την ταυτό-
χρονη µείωση ή ακόµα και αποµάκρυνση της παραβατικότητας.

Το επόµενο βήµα είναι η έναρξη των εργασιών για την αποκατάσταση των πρα-
νών στην κοίτη του Κηφισού καθώς αναδείχθηκε ο ανάδοχος από την Περιφέ-
ρεια, ενώ θα συνεχιστούν οι παρεµβάσεις από την πλευρά των ιδιωτών προκειµέ-
νου να εξασφαλίσουν στους διερχόµενους την απαραίτητη ασφάλεια.

Πηγή : http://doxthi.gr

Συνεχίζονται οι παρεµβάσεις από επιχειρηµατίες 
στην οδό Αγίου  Φανουρίου στις Αχαρνές
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Κατά πλειοψηφια
εγκρίθηκε το Σχέδιο
Οικονοµικής
Εξυγίανσης,
ο Προϋπολογισµός και 
το Τεχνικό Πρόγραµµα 
του ∆ήµου Αχαρνών

Κ ατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών, 
στην συνεδρίαση της   8 Απριλίου 

2017,  το Σχέδιο Οικονοµικής Εξυγίανσης 
εναρµονισµένο µε τις παρατηρήσεις και τον 
έλεγχο του παρατηρητηρίου, όπως και ο 
προϋπολογισµός και το τεχνικό πρόγραµ-
µα για το 2017 όπως αυτά διορθώθηκαν και 
οριστικοποιήθηκαν από το Παρατηρητήριο.

Η έγκρισή του είχε ιδιαίτερη σηµασία 
για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου κα-
θώς- σύµφωνα µε τα λεγόµενα- χρειαζόταν 
η ψήφιση του τελικού κειµένου ώστε να 
«περάσει» ο Προϋπολογισµός και το Τεχνι-
κό Πρόγραµµα για να λειτουργήσει ο ∆ή-
µος.

Από την πλευρά του ο σύµβουλος του 
∆ήµου Βασίλης Λαµπρακάκης απαντώντας 
σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης εξήγησε 
ότι το Παρατηρητήριο έκανε δεκτή την πρό-
ταση του ∆ήµου για τα µέτρα εισπραξιµό-

τητας, τα οποία θα αφορούν στους µεγαλο-
οφειλέτες  άνω των 30χιλιάδων ευρώ. Πα-
ράλληλα, διευκρίνισε ότι το διάστηµα που 
θα µείνει ο ∆ήµος Αχαρνών στο Παρατηρη-
τήριο έχει να κάνει µε την ισοσκέλιση του 
προϋπολογισµού του και εκτείνεται στα 
δύο έτη εφόσον υπάρξει ισοσκελισµένος.

Υπενθυµίζεται ότι η απόφαση του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου, που αφορά στο Σχέ-
διο Οικονοµικής Εξυγίανσης περιλαµβάνει 
πλήρη αναφορά της οικονοµικής κατάστα-
σης του ∆ήµου Αχαρνών και θέτει συγκε-
κριµένους οικονοµικούς στόχους αλλά και 
πηγές χρηµατοδότησης χωρίς βλαπτικά µέ-
τρα για τους δηµότες και τις Υπηρεσίες του 
∆ήµου Αχαρνών.

Το Σχέδιο Οικονοµικής Εξυγίανσης που 
ψηφίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αχαρνών δεν περιλαµβάνει κανένα δυσχε-
ρή µέτρο για τους δηµότες.

Πηγή : http://doxthi.gr 
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Η Αχαρναϊκή, ευχαριστεί και ευγνωµονεί όλους όσους την στηρίζουν

• 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.

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

●Οικογενειακό εισόδηµα κάτω από 1.000 ευρώ το µήνα εµφανίζουν στην εφο-
ρία δύο στα τρία νοικοκυριά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, µέσα σε µία πενταε-
τία το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί από το 49% στο 64,11%.

● «Ψαλίδι» στις «προσωπικές διαφορές» που έχουν οι «παλαιές», πριν από τον 
νόµο Κατρούγκαλου, κύριες και επικουρικές συντάξεις θα «µπει» από το 2019, 
για να περικοπεί η συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 1,8 δισ. ευρώ..

●Τα εισοδήµατα που θα αποκτήσουν από τον Ιανουάριο του 2020 πάνω από 
4 εκατ. µισθωτοί και συνταξιούχοι, θα δεχθούν νέα επίθεση.Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, το αφορολόγητο θα διαµορφωθεί στα 5.600 ευρώ για άγα-
µους και στα 5.900 ευρώ για έγγαµους µε τέκνα.  

● Όλα αλλάζουν στη συµµετοχή του συνταξιούχου στη φαρµακευτική δαπάνη 
(προς όφελος, ασφαλώς, των συνταξιούχων, σχεδόν όλων των συνταξιούχων, 
όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια). Σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο, ο ασθενής 
καλύπτει ένα ποσοστό του συνταγογραφηµένου φαρµάκου του και ανάλογα 
µε την ασθένειά του, το ποσοστό ανέρχεται αυτό σε 0%, 10% ή 25%. Με το νέο 
σύστηµα, παρέχεται έκπτωση ανάλογα µε τα εισοδήµατα του συνταξιούχου. Για 
εισοδήµατα κάτω των 700 ευρώ η συµµετοχή είναι µηδενική ανεξαρτήτως ασθέ-
νειας. 

●Τα εισοδήµατα που θα αποκτήσουν από τον Ιανουάριο του 2020 πάνω από 
4 εκατ. µισθωτοί και συνταξιούχοι θα δεχθούν νέα επίθεση. Τα µεγαλύτερα 
βάρη θα κληθούν να σηκώσουν οι έχοντες χαµηλές αποδοχές της τάξης 
των 7.000 – 9.000 ευρώ τον χρόνο ή 500 - 750 ευρώ τον µήνα. Πολλοί θα 
διαπιστώσουν ότι µε την προσγείωση του αφορολογήτου θα χάσουν µέ-
χρι και ένα µισθό ή µια σύνταξη τον χρόνο.

● Για πρώτη φορά φέτος υπάρχει η δυνατότητα συµπλήρωσης ενός ή δύο τραπε-
ζικών λογαριασµών ΙΒΑΝ για τους άγαµους και έγγαµους / µε σύµφωνο συµ-
βίωσης αντίστοιχα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της εκκαθάρισης.  

●Πρόγευση για νέα έκρηξη στις ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου σε ιδι-
ώτες από τον Μάρτιο και µετά, δίνουν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρί-
ου, τα οποία δείχνουν ότι το ∆ηµόσιο αποπλήρωσε ληξιπρόθεσµες οφει-
λές µόνο 47,2 εκατ. ευρώ το πρώτο δίµηνο του χρόνου έναντι ενός συνο-
λικού υπολοίπου ύψους 3,8 δισ. ευρώ,  αυξηµένου κατά 200 εκατ. ευρώ 
από την αρχή του χρόνου.

●Αλλαγές της τελευταίας στιγµής στην καταληκτική προθεσµία υποβολής των φο-
ρολογικών δηλώσεων, τον χρόνο καταβολής του φόρου εισοδήµατος για τις επι-
χειρήσεις, την ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώτος ΦΠΑ και την άρση 
ακινησίας αυτοκινήτων µε την καταβολή τελών κυκλοφορίας µε τον µήνα, έφε-
ρε τροπολογία του υπουργείου Οικονοµικών, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. 

●Φορολογικές δηλώσεις έως τις 30 Ιουνίου: Καθιερώνεται ως καταληκτική ηµε-
ροµηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων 
η 30ή Ιουνίου αντί της 30ή Απριλίου που ίσχυε.

● Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων: Μειώνεται ο 
αριθµός των µηνιαίων δόσεων από οκτώ σε έξι, η πρώτη εκ των οποίων δεν κατα-
βάλλεται πλέον µε την υποβολή της δήλωσης αλλά την τελευταία εργάσιµη ηµέ-
ρα του επόµενου µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αυτής και οι 
υπόλοιπες πέντε µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των πέντε επόµενων µηνών.

●Αγρότες: Προθεσµία µέχρι τις 12 Μαΐου 2017 έχουν οι αγρότες προκειµένου 
να υποβάλουν δηλώσεις έναρξης ή µεταβολών ένταξης στο κανονικό καθε-
στώς ΦΠΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2017. Πρόστιµα εκπρόθεσµης υποβολής, 
που τυχόν επιβλήθηκαν, διαγράφονται ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση.

●  Άρση ακινησίας αυτοκινήτων: Τη δυνατότητα να πάρουν πίσω τις πινακίδες κυ-
κλοφορίας των αυτοκινήτων τους για ένα µήνα, για ένα τρίµηνο, ή έως το τέλος 
του έτους, θα έχουν και φέτος οι κάτοχοι οχηµάτων, καταβάλλοντας τέλη αναλο-
γικά µε τους µήνες κυκλοφορίας συν ένα πρόστιµο το οποίο κυµαίνεται από 1/12 
έως 2/12 επί των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

● Αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω του Taxisnet θα πρέπει να υποβάλουν οι 
επιχειρήσεις τη δήλωση Ειδικού Φόρου Ακινήτων έτους 2017. Οι δηλώσεις 
υποβάλλονται µέχρι τις 20 Μαίου, ενώ ο φόρος καταβάλλεται εντός προθε-
σµίας τριών εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της δήλωσης. Αναλυτικά 
τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηµατίες στη Χρήσιµη ενηµέρωση του Β.Ε.Α  

● Έναν πλήρη οδηγό για τα νέα δεδοµένα που φέρνει η υποχρεωτική τοποθέτηση 
POS σε χιλιάδες επιχειρήσεις και η συλλογή των αποδείξεων, δηµοσιεύει η επι-
στηµονική οµάδα του Taxheaven. Πρόκειται για σειρά απαντήσεων σχετικά µε το 
τι θα πρέπει να ξέρουν οι φορολογούµενοι προκειµένου να «κτίσουν» φέτος το 
αφορολόγητο και να µην επιβαρυνθούν µε επιπλέον φόρους. Ο πλήρης οδηγός 
στη χρήσιµη ενηµέρωση του Β.Ε.Α.  

●Στον... αέρα θα είναι έως το τέλος του 2017 οι εισφορές των ελεύθερων επαγ-
γελµατιών, καθώς ο ΕΦΚΑ και η Η∆ΙΚΑ δεν έχουν την τεχνική δυνατότητα, 
ελλείψει λογισµικού, να ελέγξουν πριν από τον Σεπτέµβριο αν καταβλήθη-
καν όλες οι προβλεπόµενες, ανά κατηγορία, εισφορές, ούτε και να συµψη-
φίσουν τις διαφορές που θα προκύψουν µετά τον οριστικό υπολογισµό των 
ασφαλίστρων µε βάση τα εισοδήµατα του 2016. 

●Ηλεκτρονικές καταγγελίες για κρούσµατα απάτης και διαφθοράς σχετικά µε τις 
επενδύσεις των αναπτυξιακών νόµων δέχεται πλέον η Γενική Γραµµατεία Στρα-
τηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
µέσω ειδικής πλατφόρµας.  Συγκεκριµένα, στην ηλεκτρονική      διεύθυνση 
https://www.ependyseis.gr/kataggelies.htm οι πολίτες µπορούν να υποβάλ-
λουν καταγγελίες, για περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς σχετιζόµενες µε επεν-
δυτικά σχέδια, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων.

● Τη µείωση του προστίµου των 10.550 ευρώ στην περίπτωση της πρόσλη-
ψης από την επιχείρηση του ανασφάλιστου απασχολούµενου ζητεί η ΕΣΕΕ 
από την ηγεσία του υπουργείου   Εργασίας.

●Την πρώτη επίσηµη παραδοχή ότι στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης µε τους δα-
νειστές βρίσκεται η πώληση υδροηλεκτρικών µονάδων της ∆ΕΗ έκανε χθες ο 
πρόεδρος της ΡΑΕ Νίκος Μπουλαξής, κατά την ενηµέρωση των βουλευτών της 
Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής.

● Γλιτώνουν έως την 1/1/2025 την περικοπή - κατά 60% - όλοι όσοι πρώην 
ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ συνταξιοδοτούνται µετά τη ψήφιση του νόµου Κα-
τρούγκαλου και συνεχίζουν να απασχολούνται. Την εξαίρεση από τον κα-
νόνα - που επιβάλλει τη µείωση κατά 60% των ακαθάριστων συντάξεων 
(κύριων και επικουρικών) για συνταξιούχους οι οποίοι αναλαµβάνουν ερ-
γασία ή ιδιότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ - προβλέπει εγκύκλιος 
του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλου.

●Ως ηµέρα «υποχρεωτικής αργίας» για όλα τα καταστήµατα, τις βιοµηχανίες, βιο-
τεχνικές επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κα-
τά τις Κυριακές, κήρυξε την 1η Μαΐου η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. 
Με βάση τη σχετική απόφαση (ΦΕΚ Β 1307/13-4-17), για ακόµη µια χρονιά η 
Πρωτοµαγιά ορίζεται ως ηµέρα υποχρεωτικής αργίας αν και, για τα συνδικάτα 
θα είναι ηµέρα 24ωρης πανελλαδικής απεργίας.
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Ένα παλαιό έθιµο ανεβίωσε στο Κοιµητήριο Αχαρνών 
τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο Μητροπολίτης Ιλίου κ. 
Αθηναγόρας και πλήθος ιερέων των Αχαρνών έκα-

ναν λιτανεία του Επιταφίου ανάµεσα στα µνηµεία του Κοιµη-
τηρίου Αχαρνών.
Τη λιτανεία ακολούθησαν εκατοντάδες πιστοί, οι οποίοι ήρ-
θαν εκείνη την ηµέρα για να περιποιηθούν τα µνηµεία των 
προσφιλών τους προσώπων και να τελέσουν µνηµόσυνα και 
τρισάγια, όπως ο λαός συνηθίζει εκείνη την ηµέρα.

Εκατοντάδες πιστοί   προσήλθαν  και φέτος  στον Ιερό 
Ναό Παναγίας Σουµελά στον Άγιο Πέτρο στις Αχαρνές  
και παρακολούθησαν τις ακολουθίες της Μεγάλης 

Εβδοµάδας. Ειδικότερα το Βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 
που έγινε και η περιφορά του Επιταφίου πάνω από τρία χι-
λιόµετρα  το πλήθος.  Το αδιαχώρητο σηµειώθηκε και στην 
ακολουθία της Ανάστασης.

Χριστός Ανέστη. Με λαµπρότητα τελεέτηκε και φέ-
τος προς τιµή του Αγίου στο παρεκκλήσιο του Αγί-
ου Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών, ο όρθρος και ο 

εσπερινός µε την συµµετοχή πιστών και του πατριός Απο-
στόλου ιερέα του Αγίου Βλασίου .!!!!!!

Φωτορεπορτάζ από τις  θρησκευτικές  πανηγύρις   των Ιερών Ναών του ∆ήµου µας

∆εκάδες χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν του 
Ιερούς Ναούς της πόλης των Αχαρνών, όλη 
την Μεγάλη Εβδοµάδα της εορτής των 

παθών του Ιησού Χριστού, τόσο την Μεγάλη 
Τετάρτη στην τελετή του Ευχελαίου, όσο και το 
βράδυ της Μεγάλης Πέµπτης µε τα δώδεκα 
ευαγγέλια καθώς και  την Μεγάλη  Παρασκευή 
στην κορύφωση «των παθών», της Σταύρωσης 
και του Θανάτου του Θεανθρώπου.
Στους δύο κεντρικούς Ναούς, του Αγίου Βλασίου 

και της Παναγίας, υπό τους ήχους της Φιλαρµονικής 
του ∆ήµου µε την συµµετοχή πλήθους πιστών  Ίδια 
εικόνα και στου Ιερούς Ναούς Αγίου ∆ηµητρίου, 
Αγίου Γεωργίου, Αγίου ∆ιονυσίου, Αγίων 
Κωνσταντίνων, Αγίας Παρασκευής, Ταξιαρχών, 
Αγίας Άννας και  Προφήτη Ηλία.

Το νεοσύστατο 
Τµήµα Γυναικείων 
θεµάτων,  

ευχήθηκε  την ηµέρα του 
Πανηγυριού Χριστός 
Ανέστη! Χρόνια πολλά! 
Μοιράζοντας 
κουλουράκια, σε δείγµα 
αλληλεγγύης, στην 
µεγάλη γιορτή της πόλη 
µας!

Χιλιάδες πιστοί  κατέκλυσαν τις εκκλησίες, 
για να τιµήσουν την Ανάσταση του Κυρίου 
και να ψάλουν  όλοι µαζί το «Χριστός Ανέ-

στη εκ νεκρών», υπό το πλήθος  των βεγγαλικών 
και κροτίδων. Το Αναστάσιµο µήνυµα των χριστια-
νών µετατράπηκε σε ένα µεγάλο πανηγύρι την Κυ-
ριακή του Πάσχα. Το σύνολο των κατοίκων της πό-
λης µας, γιόρτασαν και γλέντησαν µε το παραδοσι-
ακό , Ελληνικό τρόπο. Τον οβελία, τα κόκκινα αυ-
γά, τις αµέτρητες ευχές και φυσικά  µε ολοήµερο 
γλέντι και χορό σε κάθε γειτονιά σε κάθε σπίτι.
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Πλούσιο συνοπτικό φωτορεπορτάζ από τις δράσεις Συλλόγων και Φορέων της πόλης µας

Από απόλυτη επιτυχία χαρακτηρίστηκε η πρώτη 
ηµέρα του εορτασµού της Ζωοδόχου Πηγής του ∆ή-
µου Αχαρνών. Την αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων άνοιξε ως είθισται το Τµήµα Παραδοσιακών χορών της 
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Αχαρνών 
(∆ΗΚΕΑ), ακολούθησαν τα χορευτικά του Συλλόγου Άγιος 
Κωνσταντίνος Άνω Αχαρνών, «Παραδοσιακή Αναβίωση – 
Αχαρναϊκή Κληρονοµια» και το χορευτικό ταξίδι σε όλη την 
Ελλάδα έκλεισε ο Σύλλογος Γυναικών Θρακοµακεδόνων. 

Την σκυτάλη παρέλαβε η Νεανική Ορχήστρα της ∆ΗΚΕΑ 
που δηµιουργήθηκε πέρυσι και ήδη κατάφερε να κλέψει τις 
εντυπώσεις αφού κυριολεκτικά από τα σπλάχνα της γέννησε 
δύο µουσικά ταλέντα, τον Γιάννη Ξανθόπουλο και τον Κων-
σταντίνο Σικοτάκη! Η είσοδος του νικητή του γνωστού talent 
show Rising Star και συνδηµότη Γιάννη Ξανθόπουλου προ-
κάλεσε φρενίτιδα στη νεολαία που κατέφθασε για να δει από 
κοντά την πρώτη του δηµόσια συναυλία µετά την λήξη του 
διαγωνισµού. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός συνεχάρη τους 
δύο καλλιτέχνες προσωπικά για την πορεία, αλλά και το ήθος 
που επέδειξαν κατά την συµµετοχή τους στο talent show, αλ-
λά και για το γεγονός πως προέβαλαν την πόλη που γεννή-
θηκαν µε τον καλύτερο τρόπο. 

Παραµονή της Ζωοδόχου Πηγής, την Πέµπτη 20/04, θα 
πραγµατοποιηθεί στις 19:00 ο Αρχιερατικός Εσπερινός µετ’ 
Αρτοκλασίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου.

Στις 20:45 ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός, ο πρόε-
δρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών κ. 
Γιώργος Φυτάς και η πρόεδρος της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρ-
νών κα Ειρήνη Μπαϊρακτάρη, θα εγκαινιάσουν τις εκθέσεις: 
«Ταξιδεύοντας στο παρελθόν»  και «Μορφές στο χρόνο» στο 
Μουσείο της ΙΛΕΑ (Κεντρική πλατεία Αχαρνών)

Τις µουσικές εκδηλώσεις θα ανοίξουν µε παραδοσιακούς  
χορούς από Πολιτιστικούς Συλλόγους του ∆ήµου Αχαρνών: 
ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος «ο Κόκκινος Μύλος», 
ο Σύλλογος Θεσσαλών Αχαρνών, ο Σύλλογος Ηπειρωτών 

Αχαρνών και ο Σύλλογος Πελοποννησίων Αχαρνών. Η βρα-
διά θα κλείσει µε συναυλία από τον γνωστό τραγουδιστή και 
ιδιαίτερα αγαπητό Γιώργο Γιαννιά στις 22:30.

Να τονίσουµε πως η εµποροπανήγυρη που επιµελείται η 
Επενδυτική Αχαρνών έχει ήδη στηθεί και περιµένει τους επι-
σκέπτες της στην οδό Φιλαδελφείας καθώς και στη οδό Αθη-
νών.

Λαµπρές και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του πανηγυριού 

Με λαµπρές τιµές, βυζαντινή µεγαλοπρέπεια αλ-
λά και αρβανίτικη παράδοση εορτάστηκε το πα-
νηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στην Κεντρική Πλα-

τεία των Αχαρνών. Την παραµονή της γιορτής, το από-
γευµα της Πέµπτης 20 Απριλίου 2017, τελέστηκε ο Μέ-
γας Πανηγυρικός Εσπερινός, µε την συµµετοχή πλήθους 
πιστών. Ανήµερα της γιορτής της Ζωοδόχου Πηγής, το 
πρωί της Παρασκευής 25 Απριλίου, τελέστηκε η θεία λει-
τουργία προεξάρχοντος του Μητρπολίτη Ηλιουπόλεως 
Αιγύπτου κ.κ. Θεωδώρου και  στη συνέχεια πραγµατο-
ποιήθηκε η Λιτάνευση της εικόνας. 

Στην ποµπή της οποίας επικεφαλής τέθηκε η Φιλαρ-
µονική του ∆ήµου Αχαρνών, συµµετείχαν ιερείς σχεδόν  

από όλες τις ενορίες της πόλης, ο ∆ήµαρχος  Γιάννης 
Κασσαβός, οι  Βουλευτές   Γιάννης ∆έδες, Πάνος Σκου-
ρολιάκος. Εύη Χριστοφιλοπούλου και Θανάσης Μπού-
ρας, Αντιδήµαρχοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, Οι επικεφα-
λής ∆ηµοτικών  Παρατάξεων  Σωτήρης Ντούρος και Σπύ-
ρος Βρεττός, ο Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλί-
ου Χάρης ∆αµάσκος, η  Περιφ. Σύµβουλος  Γιάννα 
Τσούπρα του Στρατού της Αστυνοµίας, των  µαζικών φο-
ρέων της πόλης των Αχαρνών και πλήθος πιστών. 

Ξεχωριστή νότα παράδοσης στον φετινό εορτασµό, 
έδωσαν οι γριζοφόρες και οι τσολιάδες των χορευτικών 
τµηµάτων του ∆ήµου Αχαρνών, που µε την παρουσία 
τους, λάµπρυναν τις θρησκευτικές εκδηλώσεις. 

Θρησκευτική  πανήγυρις  Αχαρνών 
Με Λαµπρότητα  και  µεγαλοπρέπεια 
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40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ∆ΕΥΤΕΡΑ  24 Απριλίου  2017  και ώρα 07.30 π.µ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στην Ιερά Μονή Αγίων  Κυπριανού και Ιου-
στίνης, στη  Φυλή - Αττικής,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυ-

αγαπηµένου µας  Πατέρα,  Αδελφού,  Θείου και Εξαδέλφου

∆ΗΜΗΤΡΙΟ (Μίµη) ΚΟΡΡΕ 
ΕΤΩΝ 66

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: Νικόλαος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Γεώργιος  και  Τάνα   Κορρέ, 

Ιωάννα  και  Γεώργιος Κουλουρίδης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ -  ΟΙ ΘΕΙΕΣ - ΟΙ ΘΕΙΟΙ -  ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 

στην αίθουσα  της Ιεράς Μονής

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣABBΑΤΟ 29 Απριλίου 2017 και ώρα 9.00 π.µ., 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - Αχαρνές, 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των πολυαγαπηµένων µας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
και ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΦΩΤΟΥ

Τ Α ΠΑΙ∆ΙΑ: Σωτήριος Φώτος, Κυριακή χήρα Γεωρ. Φώτου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος, Γεωργία

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Νικόλαος και Βάγια Φώτου - Ειρήνη χήρα Παν. Φώτου, 
Χρήστος  και  Αναστασία Παγώνα,

Μαρία χήρα Γεωρ. Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης και Μαρία Παγώνα
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   7  Μαΐου 2017  και ώρα 9.30 π.µ., 40/ΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί,  

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΗΡΑΣ ΠΑΝ.ΚΡΕΟΥΖΗ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ∆ΑΜΙΑΝΟΥ)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Γεώργιος Κρεούζης  και  Σωτηρία Φυτά, 
Αικατερίνη  Κρεούζη  και  Αντώνιος Μπαχάς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτης, Μαργιάννα
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Ελένη χήρα ∆ηµ. Βρεττού, 

Ειρήνη χήρα Χρηστ. Κρεούζη, ∆ηµήτριος και Αγαθή Κρεούζη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 30 Απριλίου 2017 και ώρα  09.30 π.µ., 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – 

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

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΝΕΛΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: Σιµέλα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Παναγιώτης, Βασίλειος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ - ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ -   ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   καφενείο του «ΓΚΙΚΑ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  30 Απριλίου 2017 και ώρα 9.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – Αχαρναί, για 
την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας, Συζύγου,  Πα-

τέρα, Υιού, Αδελφού και Θείου

ΠΑΝΑΓΗ   ΜΑΝΤΑΛΒΑΝΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Μπούκη

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Γεράσιµος, Κωνσταντίνος
Η ΜΗΤΕΡΕΣ: Ανθή χήρα Γεράσιµου Μαντάλβανου, 

Ευαγγελία χήρα Κων. Μπούκη
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια  
στο καφενείο του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  30 Απριλίου 2017 και ώρα 9.30 π.µ., 40/

ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου  – Αχαρναί, 
για την ανάπαυση της ψυχής της  πολυαγαπηµένης µας, Συζύγου,  

Μητέρας,  Γιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑΣ   
Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ:  Νικόλαος  Μουλατσιώτης

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ηµήτρης  και Βίκυ Μουλατσιώτη, 
Ντίνα  Μουλατσιώτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Παύλος, Αριάδνη, Νικίας, Άρτεµις 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΛΟΥΤΣΗ»

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ   6  Μαΐου 2017 και ώρα 9 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρναί,  για την 
ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, 

Αδελφής και Θείας

ΝΙΚΗΣ ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤ. ΜΑΚΡΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Μαίρη  και  Νίκος Πουραϊµης, 

Γιώργος  και  Ευαγγελία Μάκρη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φάνη, Κωνσταντίνα, Νίκη, Βασιλική 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»

Με σεβασµό  και αξιοπρέπεια  στις  Αξέχαστες µνήµες
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΟΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του  

ΗΛΙΑ και της  ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ το γέ-
νος ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ που γεν-
νήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ και η ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥ-
ΣΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ και της 

ΑΛΕΞΙΑΣ το γένος ΜΠΟΥΡ∆ΟΥ-
ΒΑΛΗ  που γεννήθηκε στην ΠΡΕ-
ΒΕΖΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
– ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάµο 
που θα γίνει στην ΜΕΤΑΜΟΡ-

ΦΩΣΗ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ   
του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟ-
ΠΗΣ το γένος ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ    

και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ και η ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΟΥ 
ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ το γένος ΒΑ-
ΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε 
στο ΜΑΡΟΥΣΙ  – ΑΤΤΙΚΗΣ και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ θα έρ-
θουν σε γάµο που θα γίνει στις 

ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του   
ΘΕΟΦΙΛΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥ-
ΛΑΣ το γένος ΓΑΛΑΝΗ που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και  

κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ και η ΜΠΡΑΧΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΛΠΙ∆Α του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και 
της  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ το γένος 

ΚΟΥΡΕΑ που γεννήθηκε  στο 
ΙΛΙΟΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
έρθουν σε γάµο που θα γίνει 
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ; – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Για άµεση ανάγνωση  και ανταπόδοση - Μικρές αγγελίες και Ανακοινώσεις

Η Ι.Λ.Ε.Α. κατευοδώνει
τον Σπύρο Αναγνωστόπουλο ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ(Νέο Κατάστηµα)

Εθνικής 
Αντιστάσεως 
40 (∆ίπλα 
από το παλιό 
Νεκροταφείο)  
Τηλ. 6987 464089

Σε ιδιωτικό Κολυµβητήριο,  
στις  Αχαρνές,  άτοµα για Γραµ-
µατεία και Γυµναστές µε πτυχίο 
Ναυαγοσωστικής    για   Baby   
swimming,  aqua,  Αερόµπικ  

και  επίβλεψη πισίνας, τις απο-
γευµατινές ώρες.  Τηλ. 2130 

443971 και 6946 121122. 2∆167 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 750  τ.µ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγγελ-
µατικός χώρος 750  τ.µ. 
υπόγειο, ισόγειο και 1ος 
όροφος, κατάλληλος  για 
Οίκος Ευγηρίας,  Εργα-
στήρια διάφορα,  Εκθεσι-
ακός και αποθηκευτικός,  
κλπ. στο κέντρο του Με-
νιδίου, οδός Χρ. ∆έδε και 
Θεµ. Βαρελά. Τηλ. 210 
2468004 και 210 
2465043. 5∆170

R.I.SE. ΤΕΧΝΙΚΗ

ΓΚΡΙΜΕΚΗΣ ΑΛΕΞ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηρώων Πολυτεχνείου 79 • Αχαρνές,  Τ.Κ. 13674
Τηλ.:  210 7714131 • 6974 70 30 80

Email: info@risetexniki.gr - Web: www.risetexniki.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΝΙΣΕΙΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Μονοµατίου  προσκαλεί  τα µέλη του
σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγµατοποιηθεί στης  7  Μαΐου 2017 

ηµέρα Κυριακή  και ώρα 11.00 π. µ. στα  Γραφεία  του Συλλόγου, 
∆εκελείας και Ίριδος  1 – Μονοµάτι,   µε  τα εξής θέµατα:

• Απολογισµός του ∆ιοικητικό Συµβούλιο έτος 2016.
• Ενηµέρωση επί προβληµάτων περιοχής  και

ενταξιακά ζητήµατα περιοχής.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΜΠΕΝΑΡ∆ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τον εκπαιδευτικό
και συγγραφέα της µονογραφίας
για τον Άγιο Βλάσιο Πολιούχο

των Αχαρνών. 
Το βιβλίο εκδόθηκε το 1989
σε µια επετειακή έκδοση για

τα 100 χρόνια του Ναού. 
Στην οικογένεια

του εκλιπόντος η Ι.Λ.Ε.Α.
εκφράζει τα συλλυπητήριά της.
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      23/4/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 210 2476440
24/4/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗΝΗ ∆εκελείας 51. 
ΤΗΛ. 210 2448377
25/4/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Φιλαδελφείας 64.  
ΤΗΛ. 210 2467050
26/4/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ  
Λεωφ.Θρακοµακεδόνων 242. ΤΗΛ. 210 2435820
27/4/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΖΕΡ∆ΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (κληρ.) Αγίου ∆ιονυ-
σίου 36 .ΤΗΛ. 210 2441644
28/4/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   
Πάρνηθος 41.  ΤΗΛ. 210 8087990
29/4/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
Εθν. Αντιστάσεως 20. ΤΗΛ. 210 2409494
30/4/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

Π. Μελά 1. ΤΗΛ. 210 2469362
1/5/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 2465432
2/5/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λαθέας 56.  
ΤΗΛ. 210 2477556
3/5/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  Πάρνηθος 121.  
ΤΗΛ. 210 2465660
4/5/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ  
Πλ. Αγίου Νικολάου 5. ΤΗΛ. 210 2467156
5/5/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
Πάρνηθος 23. ΤΗΛ. 210 2464914
6/5/2017  ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  
∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 210 2466690
7/5/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ   
Κιουρκατιώτη 25. ΤΗΛ. 210 2462194

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 23/04/2017  ΕΩΣ 07/05/2017

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγγελµατικός χώρος 1ου ορόφου στην οδό Θηβαί-
ου, απέναντι από την ∆ΥΟ Αχαρνών, κατάλληλο για  Γραφεία, Ιατρεία 
κλπ. Τηλ. 210 2463357, 4∆167

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πάρκιν υπόγειο µε γκαραζόπορτα στην πλατεία Αγίου Νικολάου,   
στο κέντρο του Μενιδίου. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.  6977 939871. 4∆167.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόα στην περιοχή ξενοδοχοϋπαλλήλων σε οικόπεδο 625 τ.µ. 
περιφραγµένο και ενταγµένο στο υπό  ανάρτηση Σχεδίου.  Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.  
6944  948804 και 210 8652667. 4∆167.
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ δενδρίλια σε ευπαθείς οµάδες (πολύτεκνοι και άποροι)βερυ-
κοκιές,  µουσµουλιές, συκιές, ∆αµασκηνιές, Ροδιές. Τηλ. 6976 836287. 5∆168 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Κτήµα 330 τ.µ. στο προσχέδιο, παραπλεύρως Αγίου ∆ιονυσί-
ου σε τιµή ευκαιρίας . Τηλ. 6977 939871. 4∆169

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει µαθήµατα σε µα-
θητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 
601252. 4∆167.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει  µαθήµατα σε µαθητές Γυµνα-
σίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10∆172
KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστηµίου, µε µετα-
πτυχιακές σπουδές και πολύ µεγάλη εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθή-
µατα για όλα τα επίπεδα(PROFICIENCY,LOWER,TOEFL,TOEΙC,JMB,ΚΡΑΤΙ
ΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, CITY &GUILDS, ETC.)Ειδικά µαθήµατα για 
µαθητές, υποψηφίους Αγγλικής Φιλολογίας, Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυ-
τικού, Σχολών Ξεναγών κ.α., υποψηφίους Πανεπιστηµίων εξωτερικού, ερ-

γαζοµένους  και   επαγγελµατίες,  εµπορική αλληλογραφία, ορολογία. 
Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία. Τηλ. 6937 855982. 5∆166
ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαθηµατικών παραδίδει ιδιαίτερα σε µαθη-
τές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου σε χαµηλές τιµές. Η αµοιβή καθορί-
ζεται σε συµφωνία µε τους κηδεµόνες των µαθητών και εφόσον εξακρι-
βωθεί πρόοδος στην επίδοση, στα αντίστοιχα µαθήµατα του σχολείου 
που φοιτούν. Η διδασκαλία υποστηρίζεται και µε την βοήθεια κατάλλη-
λου εκπαιδευτικού λογισµικού, έντυπων και ηλεκτρονικών σηµειώσε-
ων. Τηλέφωνο: 6946947721 Ώρες επικοινωνίας 5-8 µ.µ. 5∆166
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  Φυσική – Χηµεία , παραδίδονται από έµπειρη καθηγήτρια 
30ετούς πείρας . Τιµές προσιτές. Τηλ. 210 2319153  και 6988 935604. 
4∆169.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 140 τ.µ. , ισόγειο µε αυλή και ρεύµα βιοµηχανικό. 
Κατάλληλο για Βιοτεχνία ή Αποθηκευτικό χώρο, στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 
6937 434508. 7∆172
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα 550 τ.µ. (υπόγειο, ισόγειο και πατάρι) επί της Λε-
ωφ. Αθηνών, πλησίον Κεντρικής πλατείας. Τηλ.  210 2402579 και 6945 
383667. 6∆170
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστηµα  83 τ.µ.  κατάλληλο για 
αποθηκευτικό χώρο στο  κεντρικό Μενίδι. Τηλ.  210 
2402579 και 697 8069033. 6∆170
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα δυάρι  45 τ.µ.  επί της οδού Θεοφράστου, Κεντρι-
κό Μενίδι.  Τηλ.  210 2402579 και 697 8069033. 6∆170

 ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙ∆Α  αναλαµβάνει ως εξωτερική  υπηρεσία,  την φροντίδα σπιτιών, 
ηλικιωµένων ή παιδιών. Τηλ.  6934 139200. 4∆166
ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ  µε µεγάλη εµπειρία, αναλαµβάνει Ραψίµατα από την αρχή και 
επιδιορθώσεις  ρούχων. Τηλ. 210 2461482. 6∆167.

Κυρία Ελληνίδα 50 ετών, ζητά εργασία και αναλαµβάνει την φροντίδα παι-
διών ή ηλικιωµένων, καθάρισµα σπιτιού, σιδέρωµα, ως εξωτερική. Τηλ. 
6982020683. 4∆167.

 Ζητά την  Βοήθεια µας 
Οικογένεια τρίτεκνη,  που διαµένει  στην οδό  Ηρώων Πολυτεχνείου 23,  
Αχαρνές, το δύο ετών  παιδάκι τους πάσχει από ανεπάρκεια καρδιάς και 
προκειµένου να χειρουργηθεί ζητά την βοήθειά µας. Τραπεζικός Λογαριασµός 
: 0026-0722- 660103813513 Ταµιευτήριο – Eurobank. Τηλ. 6948 855416. 
4∆167.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 5 ευρώ η καρτέλα   Τηλ. 6976 836287. 
10∆170117065
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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 ● email: sirstefanou@yahoo.gr

Στεφάνου Γεώργιος
Οφθαλµίατρος

Ειδικευµένος
στην Παιδο-

οφθαλµολογία
Πιστοποιηµένος 
για ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ • Θ. ΛΕΚΚΑ  9 - ΑΧΑΡΝΑΙ
www.polyiatrikoacharnon.gr

Τηλ.:  210 2401086 • 210 2405884 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

∆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



Αγαπητοί Φίλοι 

Η απόφαση ίδρυσης του νέου «∆ιαγνωστικού Κέντρου,  Κουνέλλας 
-  Ιατρική ∆ιαγνωστική Αχαρνών»,  δεν είχε άλλο ερέθισµα από την 
παρότρυνση σας να συνεχίσω να προσφέρω ποιοτικές υπηρεσίες στο χώρο 
της υγείας. 
Η αποδοχή  σας αυτή τα 24 χρόνια παρουσίας µου στη γειτονιά της Νέας 
Ερυθραίας,  µου έδωσαν τη δύναµη να τολµήσω κάτι µεγαλύτερο, να 
επεκταθώ σε έναν   ακόµα  ∆ήµο, στον οποίο είχα ήδη αναπτύξει ένα 
σταθερό πελατολόγιο. 
Ακριβώς  επειδή η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχω  ήταν,  είναι 
και θα παραµείνει αδιαπραγµάτευτη,  προτίµησα να µην συνεργαστώ  µε 
µεγάλους  επιχειρηµατίες -  χρηµατοδότες, αλλά να αναπτύξω σταδιακά  το 
κέντρο  στηριζόµενος  αποκλειστικά  στο πάθος µου  για την υγεία και το 
ιατρικό λειτούργηµα.
Το Κέντρο στο Μενίδι , αρχικά θα ξεκινήσει µε το  Μικροβιολογικό 
εργαστήριο στο οποίο θα προΐσταµαι και µε τµήµα υπερήχων το οποίο  
στελεχωθεί µε εκλεκτό επιστηµονικό δυναµικό που διαθέτη η ευρύτερη 
περιοχή µας. 
Η επιλογή των συνεργατών  ιατρών του Κέντρου έγινε µε γνώµονα τόσο 
την  εµπειρία όσο και τις γνώσεις τους  σε  νέες µεθόδους και στα εργαλεία 
διάγνωσης. Ο εξοπλισµός του Κέντρου είναι  σύµφωνος   µε την  τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας και η  επιχειρηµατική µορφή του είναι υποκατάστηµα 
της ήδη  υπάρχουσας   Ανώνυµης Εταιρείας, µε ενισχυµένο προσωπικό  και 
άρτια µηχανογραφική και λογιστική υποστήριξη.
Σε δεύτερο στάδιο, πολύ σύντοµα ελπίζω, θα λειτουργήσουν Τµήµατα 
Ακτινολογικού, Μαστογραφίας, και αργότερα   Οστικής Πυκνότητας και  
Ορθοπαντογράφου. 
Φιλοδοξία µου  είναι να καλύψουµε ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών 
διάγνωσης και πρόληψης. 
Θεωρώ αυτονόητη   υποχρέωση  µου να φροντίζουµε τις ξεχωριστές  
ανάγκες  καθενός  από εσάς.  Γιατί  πιστεύω  πραγµατικά ότι εκτός  από 
την επιστήµη  µας υπάρχει και µια άλλη  σηµαντική  διάσταση που λέγεται 
«άνθρωπος».  
Και για µένα έχει εξίσου µεγάλη βαρύτητα. 

Γιάννης  Κουνέλλας 
Ιατρός – Βιοπαθολόγος

“

ΑΧΑΡΝΑΙ
Κωνσταντινουπόλεως 362, Αχαρναί 13673 - Τηλ.: 210 24 67 368
e-mail: info@kounellas-iatriki.gr  - www.kounellas-iatriki.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 
Καθηµερινά: 07.30 - 13.00 και απογεύµατα 17.00 - 20.00 εκτός Τετάρτης
Σάββατο: 08.00 -12.00.  

ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ • Π. Γρηνορίου Ε΄  5,  Νέα Ερυθραία 146 71
Τηλ.: 210 80 72 088. 210 80 75 525 - fax: 210 80 72 742

Αναλυτικά οι υπηρεσίες του ∆ιαγνωστικού Κέντρου
Κουνέλλας Ιατρική Αχαρνών περιλαµβάνουν:

Μικροβιολογικό Εργαστήριο - Τµήµατα:

• Αιµατολογικό
• Αλλεργιολογικό
• Ανοσολογικό
• Βιοχηµικό
• ∆είκτες Νεοπλασίας
• Μικροβιολογικό
• Μοριακής Βιολογίας
• Ορµονολογικό
• Τεστ Παπ

• Πραγµατοποιούνται και εξωτερικές αιµοληψίες

Τµήµα Υπερήχων και Triplex αγγείων

Ο έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος αποτελεί µία από τις πλέον αξιόπιστες 
διαγνωστικές µεθόδους και προσφέρει γρήγορα, ανώδυνη και ασφαλή 
διάγνωση καθώς δεν χρησιµοποιεί ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Ολική Χοληστερίνη και Σάκχαρο

∆ΩΡΕΑΝ µέχρι 31/8
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΠΗ

∆ωρεάν µία φορά το µήνα
σάκχαρο, ουρία και γενική αίµατος

Όλες οι υπόλοιπες µικροβιολογικές εξετάσεις
κοστολογούνται σε κρατικό τιµολόγιο

Κοντά σας από

2/5/2017

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


