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ΦΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ!

Αποτροπιασµό και οργή
στους κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών προκάλεσε
η είδηση της επ’ αυτοφώρω σύλληψης από αστυνοµικούς της ασφάλειας
Αχαρνών απόστρατου
αξιωµατικού της Πολεµικής Αεροπορίας και γνωστού κοµµατικού παράγοντα της πόλης, µε την κατηγορία ότι
εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο βίαζε την 34χρονη ανηψιά
του, η οποία µάλιστα είναι ΑΜΕΑ! Την περασµένη Κυριακή,
στις 10:00 το πρωί δόθηκε το πράσινο φως για τη σύλληψη
του, σε σπίτι επί της οδού Ποσειδώνος, στον Κόκ. Μύλο.
Ο κατηγορούµενος µετά την απολογία του στον ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολις.
Αµέσως το κόµµα στο οποίο ήταν οργανωµένο στέλεχος τον
διέγραψε. Αποκαλυπτικό και µε αποκλειστικές µαρτυρίες, το
δηµοσίευµα του συντοπίτη µας δηµοσιογράφου Γιάννη Σωτηρόπουλου στην εφηµερίδα «Ειδήσεις» την Πέµπτη 04 Μαΐου 2017. Αναζητήστε ολόκληρο το δηµοσίευµα στο διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης.

6,5 εκατ. διεκδικεί η Τράπεζα
Πειραιώς από το ∆ήµο Αχαρνών
Η αντίστροφη πορεία στο συµπληρωµατικό δάνειο 8,5
εκατ. που συνοµολογήθηκε
την περίοδο της ∆ηµαρχίας
Σπύρου Στριφτού µεταξύ του
∆ήµου Αχαρνών και της Τράπεζας Πειραιώς, και που ο διάδοχός του Παν. Φωτιάδης, δεν
αναγνώρισε ως σύννοµο, έκανε την εµφάνιση του µε την µορφή δικαστικής διεκδίκησης, αφού πέραν της εφ’ άπαξ παρακράτησης των 3,5 εκατ. µία µέρα πριν ορκιστεί
ως ∆ήµαρχος ο Παναγιώτης Φωτιάδης στις αρχές του 2007. Το θέµα
ήλθε προς συζήτηση ως έκτακτο θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή της
25-04-2017 για ορισµό δικηγόρου παράστασης στην επικείµενη δικάσιµο. Η οφειλή το 2007 ήταν 5 εκατ., σήµερα µε τις προσαυξήσεις
και τους τόκους το διεκδικούµενο ποσό έφτασε τα 6,5 εκατ.

Ο ΣΥΝΤΟΠΙΤΗΣ ΜΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕ∆ΕΙΞΕ ΣΤΗ REAL
NEWS ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ

ΕΧΤΙΣΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
ΤΟΥ ΣΕ… ΛΑΘΟΣ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο!

Ο

Χαράλαµπος Καρακίτσος είναι οδηγός λεωφορείου
της ΟΣΥ και πολύτεκνος πατέρας, τεσσάρων µικρών
παιδιών, ηλικίας από 2 έως 12 ετών. Από το 2003 διαµένει στην περιοχή Μπόσκιζα Αχαρνών. Έχτισε το σπίτι των
ονείρων του αλλά σε…λάθος οικόπεδο! Ενός...λάθους,
όµως, µύρια έπονται. Χρωστάει 590.000 ευρώ στην εφορία,
από υπέρογκα πρόστιµα της πολεοδοµίας, 150.000 ευρώ στις
τράπεζες για σπίτι που δεν του ανήκει. Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά τον συνέλαβαν, πέρασε αυτόφωρο και καταδικάστηκε σε 8 µήνες φυλακή µε την κατηγορία του µεγαλοοφειλέτη του ∆ηµοσίου και τώρα η ∆ΕΗ απειλεί να του κόψει
το ρεύµα.
Μέσω της Real News απευθύνει δραµατική έκκληση στη ∆ΕΗ
να µην του κόψει το ρεύµα, το οποίο όπως µας είπε πληρώνει
κανονικά και να συνεχίσει να έχει εργοταξιακό, µέχρις ότου
ολοκληρωθούν οι δικαστικοί του αγώνες, που θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση: «Να σεβαστούν µόνο ότι έχω τέσσερα
ανήλικα παιδιά, δυο αγοράκια και δύο κοριτσάκια, ηλικίας
από 2 έως 12 ετών. ∆εν είναι δικό µου το λάθος αλλά του µη-

χανικού µου, όπως έχει αποφανθεί και η δικαιοσύνη. Γιατί να
πληρώσουν το δικό του λάθος τα τέσσερα µικρά παιδιά µου
και η σύζυγος µου, η οποία αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα
υγείας, µε συχνές επιληπτικές κρίσεις;»
ΣΕΛ. 6

Νέες ευνοϊκές ρυθµίσεις για τις Εργατικές Κατοικίες του Ολυµπιακού Χωριού
Η ανακοίνωση της τελικής τιµής και των ευνοϊκών
ρυθµίσεων για την αποπληρωµή των κατοικιών
του Ολυµπιακού Χωριού ήταν το αντικείµενο της
ενηµερωτικής συγκέντρωσης που πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 24 Απριλίου 2017 στο κλειστό γυµναστήριο της περιοχής, µετά από πρωτοβουλία
συλλόγων του Ολυµπιακού Χωριού. Στην συγκέντρωση ο Γεν. Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης και η ∆ιοικήτρια του
ΟΑΕ∆ Μαρία Καραµεσίνη ενηµέρωσαν τους πολί-

τες ότι η τιµή παραχώρησης καθορίστηκε στα
304,41 ευρώ/τ.µ. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της,
η κ. Καραµεσίνη δήλωσε ότι, σύντοµα, θα υπάρχει
ΚΑΠΗ στο Ολυµπιακό Χωριό. Μεταξύ άλλων, είπε
ότι στόχος είναι να λειτουργήσουν ξανά οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ σηµείωσε ότι υπάρχει έγκριση από το ∆Σ του ΟΑΕ∆ της παραχώρησης προς το
∆ήµο Αχαρνών τεσσάρων χώρων για την εγκατάσταση παραρτήµατος ΚΕΠ και παραρτήµατος ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
ΣΕΛ. 5

ΛΙΤΣΑ ΡΙΖΟΥ

36 Χρόνια µαζί. Σας ευχαριστώ πολύ!

Η µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα µε ηµέρα και ηµεροµηνία έκδοσης στις Αχαρνές
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Ο 6ος Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών αναµένεται
να πραγµατοποιηθεί την Κυριακή από τον ∆ήµο Αχαρνών, την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, το Σωµατείο ∆ΙΑΖΩΜΑ, και το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ. Η εκκίνηση θα γίνει στις 5.00 µ.µ. από το Αρχαίο
Θέατρο ∆ιονύσου στην Ακρόπολη µε ενδιάµεσες στάσεις στις Αχαρνικές
Πύλες , Αχαρνική Οδό (Πλατεία Κοτζιά), στον Θολωτό Τάφο των Αχαρνών (Κόκκινος Μύλος), Τύµβο του Σοφοκλέους (Βαρυµπόµπη) και ο τερµατισµός στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών. Η πολιτιστική ποδηλατική διαδροµή θα συνδέσει τα θέατρα των δύο µεγαλύτερων δήµων της Αττικής
κατά την κλασική περίοδο της αρχαιότητας, Αθηνών και Αχαρνών.
Σταθερά προσηλωµένη παραµένει η Περιφέρεια Αττικής στην
αντίθεσή της ως προς την εγκατάσταση νέων πλευρικών διοδίων στους κόµβους Μεταµόρφωσης και Αγίου Στεφάνου, καθώς και στην αποµάκρυνση των ήδη εγκατεστηµένων, ενώ ζητά να τεθεί σε εφαρµογή η αναλογική χιλιοµετρική χρέωση, όχι µόνο για το
εθνικό οδικό δίκτυο, αλλά και για την Αττική οδό. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε από το βήµα του Περιφερειακού Συµβούλιου, στις
25/04/2017, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τοµέα Αθηνών, Γιώργος Καραµέρος, ο οποίος, ταυτόχρονα, έθεσε
ως επιτακτική ανάγκη τη διάνοιξη της Λεωφόρου Κύµης, από το «τριεθνές» (Μαρούσι-Πεύκη-Ηράκλειο) έως την εθνικό οδό Αθηνών- Λαµίας, έργο που πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα.
Στόχος ληστών έγιναν τα ξηµερώµατα τα γραφεία των διοδίων της
Αττικής Οδού στο Μενίδι. Εξετάζεται µάλιστα το ενδεχόµενο δράστες να είναι οι επονοµαζόµενοι «ληστές των χρηµατοκιβωτίων».
Κι αυτό διότι οι έξι κουκουλοφόροι αφαίρεσαν από τα γραφεία ένα χρηµατοκιβώτιο µε άγνωστο χρηµατικό ποσό. Το περιστατικό καταγράφηκε
στις 4.45 τα ξηµερώµατα της πρωτοµαγιάς. Έξι άτοµα που είχαν καλυµµένα τα πρόσωπά τους µε κουκούλες full face ακινητοποίησαν µε την απειλή πιστολιών την υπάλληλο και αφού εισέβαλαν στα γραφεία των διοδίων, που βρίσκονται στη συµβολή της Αττικής Οδού µε τη λεωφόρο ∆ηµοκρατίας, αφαίρεσαν το χρηµατοκιβώτιο. Στη συνέχεια διέφυγαν µε δύο
Ι.Χ.
Εξαρθρώθηκε, από το Τµήµα Ασφαλείας Αχαρνών, σπείρα Ροµά, τα µέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και ληστείες σε βάρος διερχόµενων οδηγών αυτοκινήτων και οδηγών ταξί καθώς και πεζών, στην περιοχή Αγίας Σωτήρας Αχαρνών. Μάλιστα τα
ταυτοποιηµένα θύµατά τους την τελευταία διετία υπερβαίνουν τα 400!

Από τον
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Στη δηµιουργία τµήµατος αξιοποίησης υποστηρικτικών τεχνολογιών, προχώρησε το Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου
Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ».Λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις
στον τοµέα της ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόµων µε αναπηρία και
µε την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Stoiximan και της ΠΑΕ Αχαρναϊκός, το Κέντρο µας εξοπλίστηκε µε tablets, ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και laptops.
Καλούνται τα µέλη και οι φίλοι του Κυνηγετικού Συλλόγου
Αχαρνών, τη Κυριακή 14 Μαΐου να συµµετάσχουν στην προσπάθεια καθαρισµού κυνηγότοπων στην ευρύτερη περιοχή
Κρύο Πηγάδι Φυλής. Σηµείο συνάντησης στην αρχή της οδού προς
την Μονή Κλειστών Φυλής ώρα 09:00. Με το πέρας της περιβαλλοντικής αυτής δράσης θα ακολουθήσει κέρασµα στους συµµετέχοντες. Για
πληροφορίες και καλύτερη οργάνωση καλό θα είναι να δηλωθούν
συµµετοχές στο τηλ. του συλλόγου 2102463256.
Στις 5 Απριλίου 2017 οι µαθητές των «Μοντεσσοριανών Σχολείων» (Παιδικός Σταθµός, Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό) και του Γυµνασίου «Παιδαγωγική Πρωτοπορία» παρέδωσαν στον ραδιοτηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ οκτώ χαρτοκιβώτια µε φάρµακα.
Το σχολείο µας, µε τη βοήθεια των µαθητών και των γονέων
τους, συµµετείχε στην πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών και του σταθµού ΣΚΑΙ µε τίτλο «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ». Οι µαθητές συµµετείχαν πρόθυµα στον αγώνα αυτό, καθώς γνώριζαν ότι τα φάρµακα αυτά πρόκειται να δοθούν σε ευπαθείς οµάδες
συµπολιτών µας.
Ηµερίδα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού µε θέµα «Από το Λύκειο στο Πανεπιστήµιο» διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογος Τριτέκνων Αν.Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά» και το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΧΡΟΝΟΣ», την Κυριακή 7 Μαΐου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου από τις 10.00 έως τις 15.00 µ.µ.. Επίσης, θα παρέχεται δωρεάν το τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού
HORIZON.
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος της Νέας Κοινωφελούς Εργασίας τοποθετήθηκαν την 2/5/2017 σε δηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών οι πρώτοι 16 ∆Ε Γενικών Καθηκόντων και 2 ∆Ε
Σχολικών Βοηθών από τις συνολικά 33 θέσεις κάλυψης. Οι ανωτέρω
εντάσσονται στο βοηθητικό προσωπικό των σχολείων και συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων

Ο ∆ήµος Αχαρνών, µε την υπ’ αριθµ.: 125/2-4-2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου προχώρησε στη σύσταση Εθελοντικής Οµάδας Εργασίας στον ∆ήµο Αχαρνών. Μέλη της εθελοντικής οµάδας
µπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δηµότες του ∆ήµου Αχαρνών επιθυµούν
και υποβάλλουν αίτηση. Για το λόγο αυτό θα δηµιουργηθεί µητρώο εθελοντών, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στην εθελοντική οµάδα. Σκοπός της Οµάδας Εθελοντών
∆ήµου Αχαρνών είναι η παροχή, δια µέσου των µελών της, υπηρεσιών
που αφορούν τοµείς κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης (συµµετοχή στο κοινωνικό παντοπωλείο, στο κοινωνικό συσσίτιο κ.α.)
Η δήλωση του τραπεζικού λογαριασµού για το ακατάσχετο (1250 ΕΥΡΩ) γίνεται ηλεκτρονικά µε τους λογαριασµούς
TAXISNET του φορολογούµενου. Νέα διαδικασία µέσω
aade.gr.
Με επιτυχία και µεγάλη προσέλευση ολοκληρώθηκε η 42η Εθελοντική Αιµοδοσία στον ∆ήµο Αχαρνών, που πραγµατοποιήθηκε
την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 στην αίθουσα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. Η Εθελοντική Αιµοδοσία διοργανώθηκε από τη ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών και τον Σύλλογο Εργαζοµένων του ∆ήµου Αχαρνών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Αιµοδοσίας του
Νοσοκοµείου Αµαλία Φλέµινγκ. Στην Εθελοντική Αιµοδοσία στον ∆ήµο
Αχαρνών συµµετείχαν πάνω από 65 υπάλληλοι του ∆ήµου Αχαρνών και
των Νοµικών του Προσώπων, εργαζόµενοι του προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα και δηµότες.
Ανακοίνωση του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών : «Κατόπιν
σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθήκοντα δασκάλου των χορευτικών τµηµάτων του Συλλόγου
Κρητών Αχαρνών αναλαµβάνει ο κ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, καταξιωµένος χορευτής και πρόεδρος του µουσικοχορευτικού συλλόγου «Ερωτόκριτος».Ο χοροδιδάσκαλος που συµµετείχε µε το συγκρότηµά του, στην τελετή λήξης των Ολυµπιακών Αγώνων της
Αθήνας το 2004, ξεκινάει από το Σάββατο 6 Μαίου και κάθε Σάββατο από 5:00µµ έως 9:00µ.µ τα µαθήµατα κρητικών χορών σε παιδιά,
εφήβους και ενήλικες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού
Κέντρου Κρητών Αχαρνών (Κων. Γιαµπουδάκη 98, λόφος Προφήτη Ηλία, Αχαρνές), µε στόχο την συνέχιση της εξέχουσας πορείας
των χορευτικών τµηµάτων του συλλόγου µας. Του ευχόµαστε ολόψυχα Καλή Επιτυχία στο έργο του».
Πλήρως ηλεκτροκινούµενα θα είναι ως τον ερχόµενο Ιούνιο τα τρένα του Προαστιακού σιδηροδρόµου στο δίκτυο της Αθήνας και µέχρι τον τερµατικό σταθµό του Πειραιά. Τα έργα ηλεκτροκίνησης
στο τµήµα από το σταθµό Λαρίσης ως το λιµάνι του Πειραιά, βρίσκονται
ήδη σε στάδιο ολοκλήρωσης, ενώ η ηλεκτροκίνηση στο ίδιο τµήµα αναµένεται να λειτουργήσει εντός του Ιουνίου 2017.
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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

Του συνεργάτη µας

SPARK

Με τα νέα φορολογικά µέτρα των ΗΠΑ, όλα τα κερδοσκοπικά κεφάλαια θα νηρό πολίτευµα. Το κέντρο είναι, µελετάµε και τις δύο όψεις του νοµίσµατος. Γνώστες
οδεύουν στην Νέα Υόρκη. Η ισοτιµία δολαρίου – ευρώ, θα γίνει, ένα δολά- της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας των δύο άκρων, επιλέγουµε µε την λιγότερη
ριο ίσον ενάµισι ευρώ. Τα Ευρωπαϊκά κράτη θα αντιµετωπίσουν οικονοµική οδυνηρή και αναπόφευκτη λύση.
κρίση µε κοινωνικές εντάσεις. Η κυβέρνηση µας διορίζει στο δηµόσιο, για να αποΜε αυτά που σκέπτοµαι και γράφω, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν άνθρωπο. Απλά θέλω να παρακινήσω, µε έντιµη περιέργεια, να
κτήσει πελάτες. Ο Ναζισµός και ο Μπολσεβικισµός θα πιέζουν τον λαό µας σαν µέγγενη. Το αποτέλεσµα είναι απρόβλεπτο. Πρέπει να απελευθερωθούµε από το απο- ξανασκεφθούµε τι µέσα χρησιµοποιούν οι κάθε λογείς εξουσίες, αιρετές ή
όχι, για να µας καπελώνουν και να νέµονται τον κόπο
τυχηµένο πείραµα της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ένωσης.
µας. Όλοι οι άνθρωποι κάνουµε λάθη. Η αναθεώρηση
Εκ του αποτελέσµατος κρίνουµε εάν µια ιδέα
Ο Πολιτικός αµοραλισµός,
των λαθών µας για κάτι ποιο πραγµατικό, ποιο αληή θεωρία είναι επιτυχής ή βλακώδης. Βέβαια
δηλαδή η ανηθικότητα, η
θινό,
γκρεµίζει το εγώ µας, πράγµα που θέλει εντιµόάλλο είναι το ποθητό και άλλο το εφικτό, δηλαδή το
ατιµία, χαρακτηρίζει τους τυτητα να το παραδεχτούµε.
πραγµατοποιήσιµο. Στην πορεία της εφαρµογής χοδιώχτες, που βλέπουν την εξουσία
Τσουτσέκια στην λαϊκή γλώσσα λέµε τους ανήθικους ,
υπάρχουν πάµπολες παράµετροι που πρέπει να ξε- σαν µέσω πλουτισµού. Σπουδάζουν
περαστούν. Πάντως ένα πείραµα γίνεται δύο ή τρεις για να µάθουν πώς να κλέβουν τον
τους ανυπόληπτους. Μπορεί να είσαι προφεσόρος αλλά και να είσαι τσουτσέκι. Όταν δηλαδή δεν τηρείς τα όρια της
φορές, χωρίς το επιθυµητικό αποτέλεσµα, δείχνει το κόπο των πολιτών. Και όχι πώς να
ηθικής, χάνεις την εκτίµηση των συνανθρώπων σου Έξυπνα τα
µέτρο της βλακείας µας.
λύνουν τα προβλήµατα τους.
Κάποιοι από µας χρειάζονται δέκα λεπτά του ευρώ για
λευκά κολλάρα, τα γκόλτεν µπόϊς, αλλά στην πράξη ανήθικα,
να ξεκινήσουν να µιλάνε και χίλια ευρώ για να σταµαδηλαδή τσουτσέκια.
τήσουν. Αυτοί είναι κατά κανόνα οι αριστεριστές, οι βερµπαλιστές, οι λογοδιάρροιΗ γυναίκα µου µε καταπιέζει και µου δηµιουργεί κατάθλιψη. Μην κάοι, που τελειώνουν, ξεχνώντας από πού έχουν αρχίσει. ∆εν έχουν ακούσει ποτέ τους
θεσαι εδώ, κάτσε εκεί, γιατί λερώνεις. Είναι που µειώθηκε και η σύοι άνθρωποι αυτοί, το σοφό των προγόνων µας, το λακωνίζειν, εστι φιλοσοφείν.
νταξη µου στο µισό και άστα να πάνε. Όταν πεθάνω θα βάψει τα µατόκλαδα
Ο κυβερνήτης µας είπε τόσα πολλά ψέµατα που και να πει µια αλή- της µαύρα και θα κλαίει µε µαύρο δάκρυ. Βρε κορίτσια λίγο κατανόηση, έλεθεια ποιος θα τον πιστέψει. Την έπαθε σαν το βοσκό µε τον λύκο. ος πια…
Το δυστύχηµα είναι ότι τα πρόβατα είµαστε όλοι εµείς.
Αγαπητέ κύριε Καλιφάτση. Όταν µιλάς για πολιτικά, µην τα δείχνεις όλα, δηλαΆπαξ ψεύτης για πάντα ψεύτης. Άπαξ απατεώνας για πάντα απατεώνας. Απορώ
δή µην εκτίθεσαι γιατί πάντα παραµονεύουν οι χαφιέδες, οι τυχάρπαστοι, τα ερµε τον κυβερνήτη µας, τι είδους Έλληνας είναι. Θα έλεγα ότι είναι άνθρωπος πετά, οι νεροκουβαλητές που προκειµένου να φανούν χρήσιµοι και να τα οικονοµήστενής αντίληψης στον κύβο. Αυτό παθαίνουν τα υβρίδια του κοµµατικού σωλήνα.
σουν, οι νεροκουβαλητές θα σου στείλουν τον Ρουβίκωνα, να σου κάνουν το τσαρδί
Βρε τους κουτόφραγκους τι σατανικό κόλπο µας φορέσανε. Αντί καλοκαιρινό. Γι’ αυτό συγκρατήσου.
να ανεβάσουν τον φόρο, κατέβασαν το αφορολόγητο. Είναι αυτό
Γίνοµαι έξαλλος µε ένα φίλο µου άθεο, που συχνά – πυκνά µου λέει,
που λέµε. Κατέβασα το βρακί και ανέβασα το παντελόνι.. Εµείς πιο πονηότι όταν πεθάνει το µόνο που θέλει να είναι να τον θάψουν δύο παροί, πουλήσαµε το ρολόϊ και πήραµε κοµπολόϊ. Αυτό λέγεται ανάπτυξη. πάδες. Ένας από τον Άγιο Βλάσιο και ένας από την Παναγίτσα. Όταν του
Τοποθετώ τον εαυτό µου στο δηµοκρατικό κέντρο. Ούτε κεντροαριστερά, ούτε λέω, πολλά ζητάς, µου απαντά. Και ο Χριστός απέθανε εν µέσω δύο ληκεντροδεξιά. Τα άκρα είναι πάντα ύπουλα. Η δηµοκρατία είναι το λιγότερο οδυ- στών. Τώρα τι του λες.

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

Βοηθήστε τα παιδιά σας να αντιµετωπίσουν το άγχος

Ο

ι ερευνητές υποστηρίζουν ότι µόνο τα µεγάλα γεγονότα παίζουν
καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία
του άγχους. Ανεξάρτητα όµως από τα µεγάλα γεγονότα, σηµαντικό ρόλο παίζουν
και τα µικρά γεγονότα. Γεγονότα µικρότερης σηµασίας. Γεγονότα που λαµβάνουν
χώρα στην καθηµερινή µας ζωή. Καταστάσεις που επηρεάζουν, καθορίζουν και συχνά κατευθύνουν την πνευµατική, όσο και
τη σωµατική ζωή των παιδιών µας.
Εύλογο λοιπόν είναι το ερώτηµα που προκύπτει στο πώς θα αντιµετωπίσουµε τα καθηµερινά
προβληµατάκια που απασχολούν και προβληµατίζουν τα παιδιά; Ο µόνος τρόπος για να αντιµετωπίσετε κάθε είδους µικρή ή µεγάλη δυσκολία είναι το να είστε το κατάλληλο πρότυπο απέναντι
στα παιδιά σας. Υποστηρίξτε τις προσπάθειες των
παιδιών σας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν µερικοί λειτουργικοί τρόποι προκειµένου να αντιµετωπίσετε το άγχος των παιδιών σας µε ή χωρίς αυτά στο να συµµετέχουν ενεργά σ’ αυτή την προσπάθειά σας. Πιο συγκεκριµένα:
Βοηθείστε τα να καταλάβουν το γιατί. Είναι
σηµαντικό να γνωρίζουν το γιατί και το διότι σε
κάθε µας ενέργεια και σε κάθε µας λειτουργία.
Αναγνωρίστε, Εκφράστε και Περιγράψτε τα Συναισθήµατα. Συνδυάστε τα µε γεγονότα και µε
ερωτήσεις. Ερωτήσεις που θα εµπνέουν το διάλογο και όχι την ανάκριση σε λάθος χώρο και σε
λάθος χρόνο. Βοηθείστε τα παιδιά σας να µάθουν να ανιχνεύουν και να ανακαλύπτουν τις
πληροφορίες που τους χρειάζονται. Τα παιδιά
λειτουργούν µε πρότυπα που συχνά τα πρότυ-

πα αυτά τα ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή
τους. ∆ώστε απλόχερα τη συναισθηµατική υποστήριξη. Εκφραστείτε άφοβα, µοιραστείτε απλά
µε ειλικρίνεια και συµµεριστείτε κάθε συναίσθηµα που σας πληµµυρίζει. Πονέστε µαζί µε τα παιδιά σας. Μη ξεχνάτε µοιρασµένη χαρά είναι διπλή χαρά και µοιρασµένος πόνος είναι µισός πόνος.
Καθορίστε τους κανόνες και ελέγξτε το τι γίνετε, το πότε και το γιατί. Η οριοθέτηση και η σωστή διαχείριση του χρόνου εµπνέει τον προγραµµατισµό και την ανάπτυξη. Η υποτίµηση και
η πίεση δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι το εργαλείο ενθάρρυνσης και εµψύχωσης αφού συνήθως έχουµε αντίθετα και συνάµα τραυµατικά
αποτελέσµατα για το παιδί, όσο και για τους γονείς. Οι ενήλικοι µπορούν να αλλάξουν το περιβάλλον µε τέτοιο τρόπο, ώστε να περιοριστούν
οι παράγοντες του άγχους για τα παιδιά. Είναι
οδυνηρό και τροµερά ψυχοφθόρο για τα παιδιά
να προσπαθούν από µόνα τους να προσαρµόσουν το περιβάλλον τους στις ανάγκες τους και
όχι το αντίθετο.
Τα παιδιά που ακολουθούν ευέλικτους κανόνες, έχουν λιγότερο άγχος από εκείνα, που το
πρόγραµµά τους αλλάζει συνεχώς. Η ασφάλεια
της σταθερότητας εµπνέει σεβασµό και υπευθυνότητα µε ό,τι το παιδί δραστηριοποιείται. Οι
ενήλικοι µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να
οργανώσουν το χρόνο τους και να µειώσουν έτσι
την αιτία του άγχους. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι οι ενήλικοι να έχουν «Καλή Σχέση» µε το
«χρόνο τους» ώστε να µπορούν η προσφερόµενη βοήθεια να είναι ουσιώδης και παραγωγική.

Ανεξάρτητα, από όλα τα παραπάνω, εύλογα θα αναρωτιέται οποιοσδήποτε το κατά πόσο
υπάρχουν µέθοδοι ανάπτυξης ικανοτήτων για
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του άγχους
στα παιδιά. Κι όµως υπάρχουν αρκετοί µέθοδοι.
Ενδεικτικά αναφέρω τη φυσική δραστηριότητα,
τη δηµιουργία πνευµατικών εικόνων και το χιούµορ ως τις πιο πρακτικές µεθόδους για να αντιµετωπίζουµε το άγχος. Είναι χρήσιµο οι ενήλικες να δίνουν στα παιδιά ένα ευρύ φάσµα εµπειριών. Το κλειδί είναι το να βοηθήσουµε τα παιδιά
µας να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατά τους, τις
εκάστοτε δυσκολίες τους. Προβλήµατα και δυσκολίες που καλούνται να αντιµετωπίσουν στη
ζωή τους. Αν οι ενήλικοι δεν έχουν αποτελεσµατικές µεθόδους αντιµετώπισης του δικού τους
άγχους, τα παιδιά τους θα µειονεκτούν να µάθουν να αντιµετωπίζουν το δικό τους άγχος.
Στο σηµείο αυτό να διευκρινίσουµε τη σηµαντική διαφορά µεταξύ του άγχους και του
στρες. Το Στρες είναι η οριοθετηµένη κινητήρια
δύναµη για την πραγµατοποίηση των φαντασιώσεών µας, των ονείρων µας και γενικότερα των
µελλοντικών µας σχεδίων. Από την άλλη, το Άγχος είναι η δυσάρεστη - παθητική κατάσταση µέσα από συγκρούσεις που αντιστέκονται στην
εξέλιξη των καταστάσεων και κατά συνέπεια
στην µη επίτευξη του στόχου µας και γενικότερα
του σκοπού µας. Χρήσιµο είναι να θυµόµαστε ότι
τα παιδιά µαθαίνουν τον πρώτο τρόπο άµυνας
απέναντι στο άγχος από εκείνους που θαυµάζουν…
Άραγε ΣΕ ΕΜΑΣ ισχύει το «να θαυµάζουµε» ή «το µας θαυµάζουν»; !

Της Έφης
∆ηµ. Στάβερη
Πολιτική
Κοινωνιολόγος –
Παιδαγωγός
∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας

Ο Άθεος άνθρωπος και αυτό
που εµείς ονοµάζουµε Άγιο φως
Θα το πω µε λίγα και απλά λόγια:
1. Το Άγιον φως Μεγάλο Σάββατο και ώρα 12η
εµφανίζεται ως εκ θαύµατος καθώς µέσα στον Πανάγιο τάφο µπαίνει ο Πατριάρχης, ο Ελληνορθόδοξος, αφού τον ψάξουν οι Εβραίοι µε κάθε µέσον της
τεχνολογίας και µε κάθε τρόπο, για να σιγουρέψουν
ότι δεν θα κάνει κάποιο τρυκ για να ανάψουν οι λαµπάδες που έχει µαζί του. Οι λαµπάδες ανάβουν εκ
του µηδενός, εποµένως µιλάµε για ένα ξεκάθαρο
θαύµα που γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό ενοχλεί, το ότι
ο Χριστός κάνει κάθε χρόνο το θαύµα;
2. ∆οκίµασαν και µάλιστα δια της βίας, να µπούνε µέσα στον Πανάγιο τάφο και Πατριάρχες άλλων
Ορθόδοξων δογµάτων ως Κόπτες και Λουθηρανοί και Αγγλικανοί και Καθολικοί κλπ. Το Άγιο φως
δεν άναβε τις λαµπάδες τους. Μόνο και αποκλειστικά σε αυτόν που εκπροσωπεί το Ελληνορθόδοξο
δόγµα ανάβει το Άγιο φως. Μήπως κι αυτό ενοχλεί,
το ότι παραδίδεται σε Έλληνα και µόνο;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
∆ηλώνω ότι ούτε τυπολάτρης είµαι, ούτε θρησκόληπτος. Έχω ελέγξει την τυπολατρία και Εβραϊολατρία µέσα στην εκκλησία, καθώς και το ότι παραποιήθηκαν και αποσιωπήθηκαν πολλοί λόγοι
του Χριστού. Είναι µάλιστα γνωστό ότι ελέγχει κά-

ποιους δήθεν Αγίους, που δηµιούργησαν τον Εβραϊοχριστιανισµό και έβαλαν τον Εβραϊκό Μωσαϊκό
νόµο µέσα στον Χριστιανισµό. ∆ηλαδή επικροτείται
κάθε χρόνο το εκρηκτικό µείγµα. Είναι ένα µήνυµα
που στέλνει ο Χριστός κάθε χρόνο. Χριστός και Ελλάδα, όχι Χριστός και Εβραϊσµός. ΧΡΙΣΤΟΣ και ΕΛΛΑ∆Α, θέλουν δεν θέλουν αυτό ισχύει και γίνεται
κάθε χρόνο.
Οι λεπτοµέρειες µε την παλαιά διαθήκη και τις
τυπολατρίες και τις ειδωλολατρίες που δεν έχουν
νόηµα. Τις παραβλέπουµε και βλέπουµε την ουσία.
Και κάτι ακόµα. Στην Ελλάδα το φέρνουµε το Άγιο
φως, µε τιµές Αρχηγού Κράτους, διότι είναι οι ύψιστές τιµές που θα µπορούσαµε κατά κόσµου να
αποδώσουµε, αφού µας αφορά άµεσα, αφού µόνο στους Έλληνες παραδίδεται.
∆ύο φώτα προσφέρονται στους ανθρώπους:
1. Το φως του Χριστού.
2. Το φως της Ολυµπιακής φλόγας.
Και τα δύο από τους Έλληνες προσφέρονται και
γι’ αυτό ο Χριστός είπε: Ελήλυθεν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς, γαρ µόνη ανθρωπογενεί φυτόν ουράνιου και βλάστηµα θείον
ηκριβωµένου, λογισµόν αποτίκτουσα οικειούµενον
επιστήµην.
Χριστός Ανέστη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ
- ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 109 – Αχαρνές
Τηλ. 210 2462249

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος
της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου

«Η ρύθµιση οφειλών των επιχειρήσεων
µέσω του εξωδικαστικού µηχανισµού».
∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόµος 4469/2017 προκειµένου να ρυθµιστούν οι χρηµατικές οφειλές των επιχειρήσεων προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε
προέρχονται από την άσκηση επιχειρηµατικής
δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν
οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθµιση
των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συµµετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του
οφειλέτη.
Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών µπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο µε πτωχευτική
ικανότητα και κάθε νοµικό πρόσωπο το οποίο
αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 47 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.
4172/2013, Α΄167) και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα εφόσον:
α) κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 είχε
οφειλή προς χρηµατοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον
ενενήντα (90) ηµερών ή οφειλή που ρυθµίστηκε µετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθε-

σµες οφειλές προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή
προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς
άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η µη πληρωµή
επιταγών εκδόσεώς του λόγω µη επαρκούς
υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933
(Α΄ 401) ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωµής ή
δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσµων
απαιτήσεων εις βάρος του,
β) οι συνολικές προς ρύθµιση οφειλές του
ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ και
γ) πληροί τα κριτήρια του άρθρου 3 (σχετικά µε το λογιστικό σύστηµα που τηρεί).
Επισηµαίνεται ότι η ισχύς του νόµου αρχίζει τρεις (3) µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως
ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις και εκτός από
τις διατάξεις των παραγράφων 9 του άρθρου 5,
4 έως 7 του άρθρου 6, 4 και 5 του άρθρου 7, 7
του άρθρου 14, 14 και 20 του άρθρου 15 και
των άρθρων 16 και 17, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΟΒΛΥΤΙΣΣΑΣ
ΕΝ ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΟΒΛΗΤΙΣΣΗΣ & ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΠΙΤΣΙΛΟΥ
ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13676 - ΤΗΛ. 210 2462231

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ
Φέρεται εις γνώση των ευσεβών και φιλεόρτων χριστιανών της πόλεως
των Αχαρνών, ότι και φέτος θα εορτασθεί στις 14 Μαΐου 2015, ηµέρα
Κυριακή , στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου Αχαρνών, η ετήσιος µνήµη
του Αγίου ενδόξου Ιεροµάρτυρος, Θεράποντος, όπου φυλάσσεται µεγάλη θαυµατουργός Εικόνα του.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Μαΐου 2017
Ώρα 6.00 µ.µ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, µετ’ αρτοκλασίας και
Θείου Κηρύγµατος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Μαΐου 2017,
Ώρα 7.00 π.µ. : Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, µετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος.
Ώρα 6.00 µ.µ.: Ιερά Παράκλησης του Αγίου Θεράποντος .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΟΒΛΥΤΙΣΣΗΣ
Γνωστοποιούµεν ότι την 14η
Μαΐου 2017 ηµέρα Κυριακή
της Σαµαρείτιδος πανηγυρίζει η
οµώνυµος Ιερά Μονή της Παναγίας της Μυροβλύτισσας εν
Αχαρνές - Αττικής.
Την παραµονή της εορτής Σάββατο 13 Μαΐου 2017και ώρα 6
µ.µ. θα τελεσθή Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος.
Την πρωίαν της Κυριακής 14 Μαΐου 2017 θα τελεσθή ο Όρθρος και πανηγυρική Θεία λειτουργία µετ’ Αρτοκλασίας, Θείου Κηρύγµατος και λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνας.
Προς τούτοις παρακαλούνται οι ευσεβείς Χριστιανοί, όπως συµµετάσχουν και τιµήσουν δια της παρουσίας των τις θρησκευτικές και λατρευτικές εκδηλώσεις.

Εκ του Ιερού Ναού

Το νέο ∆.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών

Νέα σύνθεση για το ∆.Σ της Ένωσης Γονέων και Αχαρνών

Τη ∆ευτέρα 24 Απριλίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆.Σ. του
Κυνηγετικού συλλόγου Αχαρνών, που αναδείχθηκε στις αρχαιρεσίες
που έγιναν την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 και έχει ως ακολούθως :
Πρόεδρος: Σωτηρίου Αθανάσιος ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Αντ/δρος: Τσαµάλης Γεώργιος ΑΝΤ/∆ΡΟΣ
Γεν. Γραµ.: Μαριανός Νικόλαος ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.
Ταµίας: Σταύρου Ιωάννης ΤΑΜΙΑΣ
Κοσµήτωρ: ∆αµάσκος Κωνσταντίνος ΚΟΣΜΗΤΩΡ
Μέλη: Λαζάρου Βασίλειος, Μαντέλος Νικόλαος, Μαρίνης Πέτρος,
Σταύρου Γεώργιος.

Συγκροτήθηκε το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Γονέων και
Κηδεµόνων Αχαρνών µετά τις εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν, την
Κυριακή 19 Απριλίου. Η σύσταση του νέου ∆.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος: ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ Σωτήρης
Αντι/δρος: ΠΕΡΡΗΣ Ιωάννης
Γεν. Γραµ.: ΑΣΛΑΝΙ∆Η Κυριακή
Ειδ. Γραµ.: ΜΟΤΣΙΑ Ελένη
Ταµίας: ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ – ΜΙΧΑ Βασιλική
Μέλη: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΤΣΙΠΗ Ειρήνη – Ευγενία

Το Έκκλ. Συµβούλιον

Το νέο ∆.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών

Τη ∆ευτέρα 24 Απριλίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆.Σ. του
Κυνηγετικού συλλόγου Αχαρνών, που αναδείχθηκε στις αρχαιρεσίες
που έγιναν την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 και έχει ως ακολούθως :
Πρόεδρος: Σωτηρίου Αθανάσιος ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Αντ/δρος : Τσαµάλης Γεώργιος ΑΝΤ/∆ΡΟΣ
Γεν. Γραµ. : Μαριανός Νικόλαος ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.
Ταµίας : Σταύρου Ιωάννης ΤΑΜΙΑΣ
Κοσµήτωρ : ∆αµάσκος Κωνσταντίνος ΚΟΣΜΗΤΩΡ
Μέλη : Λαζάρου Βασίλειος, Μαντέλος Νικόλαος, Μαρίνης Πέτρος,
Σταύρου Γεώργιος.
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ΛΙΤΣΑ ΡΙΖΟΥ:
Οι νέες ρυθµίσεις για τις κατοικίες του Ολυµπιακού Χωριού
36 Χρόνια µαζί. Σας ευχαριστώ πολύ !

Α

υτό είναι το αποχαιρετιστήριο µήνυµα, της συνταξιούχου πια Φαρµακοποιού Λίτσας Ρίζου, προς
τους δηµότες των Αχαρνών. Με την συνταξιοδότηση της, κλείνει οριστικά
και το Φαρµακείο που διατηρούσε επί 36 συνεχή
χρόνια, στη γωνία των
οδών Παύλου Μελά και
Χειλίου, πίσω από το Μουσείο της ΙΛΕΑ στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών (Αγίου Βλασίου), εξυπηρετώντας όλων τον κόσµο.
Όλα αυτά τα χρόνια, η αγαπητή µας Λίτσα, πέραν από την επαγγελµατική της
δράση, ανέπτυξε τις χαρισµατικές αρετές
της άλλοτε µε την συµβουλή της και άλλοτε µε την συµµετοχή της σε όλους τους
τοµείς κοινωνίας, κυρίως στους ανθρώπους. Στα πολιτιστικά, στα κοινωνικά,
στον εθελοντισµό, στις ανθρώπινες στιγµές και σχέσεις, µε σεβασµό και εχεµύθεια, στην πολιτική της Βουλής και της Αυτοδιοίκησης.
Αγάπησε τις Αχαρνές και πρωτοστάτησε και αγωνίστηκε σε ότι είχε την προ-

οπτική ανάπτυξης. Από
τα ιδρυτικά µέλη της σύστασης του Οµίλου ∆ηµοτικής Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς». Από την άλλη
πλευρά, η Λίτσα Ρίζου για όλες αυτές τις
δράσεις και συµπεριφορές της, αγαπήθηκε … ακόµα από φίλους και …εχθρούς !!!
Σήµερα θα περιοριστούµε σε αυτές τις λίγες γραµµές. Και αντί τιµητικής πλακέτας,
τις ευχόµαστε «Υείαν και ευλογίαν και καλόν χρονίαν».

Οι νέες ρυθµίσεις, διευκολύνσεις και εκπτώσεις
που αφορούν τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του τέως Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
(ΟΕΚ) παρουσιάστηκαν
αναλυτικά σε εκδήλωση
που διοργανώθηκε στο
Ολυµπιακό Χωριό, παρουσία βουλευτών της Περιφέρειας Αττικής, από τον Γ.Γ.
του Υπουργείου Εργασίας Α.
Νεφελούδη και τη ∆ιοικήτρια
του ΟΑΕ∆ Μ. Καραµεσίνη. Στις
13 Απριλίου υπογράφτηκε η
υπουργική απόφαση για τη
ρύθµιση οφειλών των δικαιούχων του τέως Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) µε ειδική αναφορά στην τιµή παραχώρησης του Ολυµπιακού Χωριού. Στη εκδήλωση ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης και η ∆ιοικήτρια του
ΟΑΕ∆ Μαρία Καραµεσίνη ενηµέρωσαν τους πολίτες
ότι η τιµή παραχώρησης καθορίστηκε στα 304,41 ευρώ/τ.µ. και επιπλέον ανακοίνωσαν τις νέες ρυθµίσεις
για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του
τέως ΟΕΚ, αλλά και τους ευνοϊκούς όρους (εκπτώσεις 20%) για τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες (µακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, µονογονεϊκές
οικογένειες, συνταξιούχοι, ΑµεΑ κλπ). Αναφορικά
µε το Ολυµπιακό Χωριό, ο γενικός γραµµατέας του

υπουργείου Εργασίας σχολίασε ότι δεν µπορεί να
µην έχει κοινωνική συνοχή, κοινωνικό ιστό και κοινωνικές υποδοµές. Τόνισε
δε ότι η προσπάθεια έγκειται στη συγκρότηση ενός
ειδικού φορέα διαχείρισης
του Ολυµπιακού Χωριού.
Ήδη ο ΟΑΕ∆ έχει ξεκινήσει, µετά την ανακοίνωση
της προηγούµενης τιµής, να επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης
των οριστικών παραχωρητηρίων. Στις 15 Ιουνίου, ξεκινάει η
παράδοση οριστικών παραχωρητηρίων για 109 κατοικίες στο
πρώτο οικοδοµικό τετράγωνο,
στο οικοδοµικό τετράγωνο 27.
Μέχρι το τέλος του χρόνου, θα
έχουν παραδοθεί τα οριστικά
παραχωρητήρια για άλλες 600
κατοικίες πλέον των 109, ενώ,
µέχρι τα µέσα του 2018, θα έχει
παραδοθεί το σύνολο των παραχωρητηρίων για τις
2.292 κατοικίες του Ολυµπιακού Χωριού». Στην τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου δήλωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία µε τους συλλόγους του Ολυµπιακού Χωριού και τον ∆ήµο Αχαρνών θα αναδείξει τα
θέµατα του Ολυµπιακού Χωριού και θα αναλάβει τη
χρηµατοδότηση των αναγκαίων έργων για την αναβάθµιση και ανάπτυξη της περιοχής στις περιπτώσεις
που θα κατατεθούν οι απαραίτητες (ώριµες) µελέτες.
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ΕΧΤΙΣΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
ΤΟΥ ΣΕ… ΛΑΘΟΣ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο!
Κάθε χρόνο πρώτοι
σε επιτυχόντες στην πόλη µας
Ανοίγει και φέτος ο κύκλος της προετοιµασίας των µαθητών
µας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, ο οποίος µέσω των
θερινών µαθηµάτων στοχεύει να βάλει τα θεµέλια για την
εισαγωγή των µαθητών µας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Ρεπορτάζ: Γιάννης Σωτηρόπουλος

Η επιτυχηµένη οµάδα των καθηγητών του φροντιστηρίου
µας, όλα τα χρόνια της λειτουργίας του , έχει συµβάλει
στην δηµιουργία χιλιάδων νέων επιστηµόνων της πόλης
µας, ενώ σε κάποιους τοµείς, έχει ενισχυθεί από νέους
καθηγητές που διαθέτουν την ίδια επιθυµία και ικανότητα
για διδασκαλία.
Εκµεταλλευόµενοι την πείρα που έχει συσσωρευθεί όλα
αυτά τα χρόνια από τη διδακτική εµπειρία µας, στοχεύουµε
στην άριστη συνεργασία µεταξύ µαθητών και καθηγητών και
επενδύουµε στη διαρκή εξέλιξη µας σε όλα τα επίπεδα:
● Κτιριακές εγκαταστάσεις
● Συνεχώς εξελισσόµενες υποστηρικτικές σηµειώσεις
● Οργανωµένη και συστηµατική καθοδήγηση για µελέτη
● Συνεχείς γραπτές δοκιµασίες
● Συµβουλευτική υποστήριξη επαγγελµατικού

προσανατολισµού και σταδιοδροµίας
Είµαστε σίγουροι ότι για άλλη µια χρονιά θα είµαστε πρώτοι
σε επιτυχόντες στην πόλη µας.
Η προετοιµασία µας θα ξεκινήσει στις 06/06/2017 και θα
ολοκληρωθεί στις 14/07/2017 (διάρκεια 6 εβδοµάδες). Τα
µαθήµατα θα πραγµατοποιούνται το πρωί από τις 09.00
έως τις 14.00.
Με εκτίµηση
Μπούτσικος Κωνσταντίνος - Μαθηµατικός
Νίκα Xριστίνα – Οικονοµολόγος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 2 & ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 2 - ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΤΗΛ: 210-2461236
• www.mpoutsikos-ekseliksi.gr
• e-mail: mpoutsikos.ekseliksi@gmail.com
• f: mpoutsikos.ekseliksi

Ό

λα ξεκίνησαν το 2002, όταν ο Χαράλαµπος Καρακίτσος αγόρασε από µεσίτη
οικόπεδο 152 τ.µ στην οδό Πανόρµου
στην περιοχή Μπόσκιζα του ∆ήµου Αχαρνών,
κοντά στις σχολές της Αστυνοµίας στην Αµυγδαλέζα. Όπως µας είπε το 2003 έβγαλε νόµιµη άδεια
οικοδοµής και αποφάσισε να το χτίσει για να στεγάσει την οικογένεια του, χωρίς να φανταστεί τι
τον περίµενε. Το λάθος έγινε κατά τη διάρκεια της
εκσκαφής. Αντί να σκάψει το δικό του οικόπεδο,
άνοιξε θεµέλια στο…διπλανό!
«Την ηµέρα της εκσκαφής τηλεφώνησα στον
πολιτικό µηχανικό που µου είχε βγάλει την άδεια
να έρθει να ελέγξει. Αντί να έρθει ο ίδιος, έστειλε
µια εκπαιδευόµενη µηχανικό, όχι όµως την ηµέρα της εκσκαφής, αλλά µόλις έπεσαν τα πρώτα
µπετά και η συνεργάτιδα του µας είπε ότι «όλα είναι εντάξει, συνεχίστε». Να σηµειωθεί ότι είχε γίνει σωστό τοπογραφικό αλλά ο µηχανικός µου
δεν ήρθε ούτε να µετρήσει, ούτε στην εκσκαφή.
Κανονικά έπρεπε να έρθει πριν από εκσκαφή, να
πάρει συντεταγµένες, να οριοθετήσει το οικόπεδο που θα χτιζόταν και µετά να γίνει η εκσκαφή».
Η εκσκαφή σε λάθος οικόπεδο έγινε παρουσία µόνο του ιδιοκτήτη και του χειριστή του εκσκαφέα. Επιπλέον την ηµέρα της εκσκαφής ήρθαν και οι υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και αφού διαπίστωσαν ότι δεν βρέθηκαν αρχαία του είπαν: «µπορείτε να συνεχίσετε…». Το
λάθος αποκαλύφθηκε τυχαία τρία χρόνια µετά
την εκσκαφή και αφού η διώροφη µεζονέτα 90
τ.µ είχε ολοκληρωθεί και η οικογένεια Καρακίτσου έχει εγκατασταθεί µόνιµα στο νέο της σπίτι.
Συγκεκριµένα τον Φεβρουάριο του 2006 κατά τη
διάρκεια εργασιών για την κατασκευή µάντρας,
ένας γείτονας του κατήγγειλε επώνυµα στην πολεοδοµία ότι η µάντρα του πολύτεκνου οδηγού
λεωφορείου είχε µπει λίγα εκατοστά µέσα στη δική του ιδιοκτησία. Όταν όµως ήρθε το κλιµάκιο
της πολεοδοµίας να ελέγξει την καταγγελία, βρέθηκε µπροστά στην απίστευτη ανακάλυψη. Ο Χαράλαµπος Καρακίτσος είχε χτίσει το σπίτι του σε…
λάθος οικόπεδο. Ενώ δηλαδή είχε νόµιµη άδεια
οικοδοµής για να χτίσει το οικόπεδο του στον
αριθµό 22, τελικά έχτισε στο διπλανό, στον αριθµό 20.

Ενός λάθους µύρια έπονται

Έτσι η πολεοδοµία έβγαλε ολόκληρη τη διώροφη κατοικία του αυθαίρετη και του επέβαλε αρχικό πρόστιµο για ανέγερση χωρίς νόµιµη άδεια οικοδοµής και παράνοµη διατήρηση αυθαιρέτου,
ύψους 83.000 ευρώ, το οποίο µε τις προσαυξήσεις έχει φτάσει σήµερα στο ποσό των… 590.000

ευρώ! «Πριν ενάµιση χρόνο, µάλιστα, αστυνοµικοί κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου στο δρόµο
µε συνέλαβαν ως µεγαλοφειλέτη του δηµοσίου
και βρέθηκα στο κρατητήριο. Στη συνέχεια σαν να
ήµουν εγκληµατίας µε πήγαν στον εισαγγελέα,
πέρασα αυτόφωρο και καταδικάστηκα σε 8 µήνες, µε δυνατότητα να κάνω έφεση, εφόσον κάνω ρύθµιση. Όµως εγώ τι ρύθµιση να κάνω µε
1.000ευρώ το µήνα στις 590.000 ευρώ πρόστιµα
και τα παιδιά µου, πέτρες θα φάνε; Αφήστε που
ήδη έχω δώσει πάνω από 30.000 ευρώ, σε δικηγόρους και δικαστήρια και άκρη δεν µπορώ να
βγάλω»
Αυτό που ζητάει ο άτυχος πολύτεκνος είναι
να διαγραφούν τα υπέρογκα πρόστιµα της πολεοδοµίας, που έχουν περάσει στην εφορία και να
βρεθεί τρόπος να νοµιµοποιηθεί το ακίνητο του.
Μια δυνατότητα που υπάρχει είναι η ανταλλαγή
µε τον ιδιοκτήτη του όµορου οικοπέδου, όµως σε
επικοινωνία που είχε µαζί του αρνήθηκε να το κάνει και δέχεται µόνο την πώληση, ωστόσο, όπως
µας είπε ο κ. Καρακίτσος δεν υπάρχουν τα χρήµατα για την αγορά του: «Τέτοια εποχή από πού
και από ποιον να δανειστώ για ν’ αγοράσω το οικόπεδο. Αφήστε που µε έχουν βάλει στον Τειρεσία, καθώς για την ανέγερση του διώροφου κτίσµατος είχα δανειοδοτηθεί από την τράπεζα µε
150.000 ευρώ και είχα δόση 800 ευρώ το µήνα.
Μάλιστα και οι µηχανικοί των τραπεζών έχουν ευθύνη διότι ήρθαν τρεις φορές να κάνουν ταυτοποίηση εργασιών και µου έδιναν κανονικά τα
χρήµατα µε την πρόοδο των εργασιών. Ούτε αυτοί κατάλαβαν το λάθος; Εξαιτίας αυτής της κατάστασης έχω σταµατήσει να πληρώνω δόσεις και
έχω στραφεί νοµικά εναντίον της τράπεζας και η
υπόθεση θα εκδικαστεί το 2018.»

Έκκληση να µην κοπεί το ρεύµα

Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά η ∆ΕΗ αυτές τις
ηµέρες απειλεί να του κόψει την παροχή του εργοταξιακού ρεύµατος και να βυθιστεί στο σκοτάδι η πολυµελής οικογένεια του. Μέσω της Real
News απευθύνει δραµατική έκκληση στη ∆ΕΗ να
µην του κόψει το ρεύµα, το οποίο όπως µας είπε
πληρώνει κανονικά και να συνεχίσει να έχει εργοταξιακό, µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι δικαστικοί του αγώνες, που θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση: «Να σεβαστούν µόνο ότι έχω τέσσερα
ανήλικα παιδιά, δυο αγοράκια και δύο κοριτσάκια, ηλικίας από 2 έως 12 ετών. ∆εν είναι δικό µου
το λάθος αλλά του µηχανικού µου, όπως έχει
αποφανθεί και η δικαιοσύνη. Γιατί να πληρώσουν
το δικό του λάθος τα τέσσερα µικρά παιδιά µου
και η σύζυγος µου, η οποία αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα υγείας, µε συχνές επιληπτικές κρίσεις;»

Αχαρναϊκή : Όλες τις Τοπικές και Γενικές Οικονοµικές Ειδήσεις µε λίγες λέξεις.
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Θετικός απολογισµός του Κυνηγετικού Συλλόγου Στο ∆ήµο Αχαρνών

Μ

ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε
την Κυριακή των Βαΐων 9 Απριλίου 2017, στο εντευκτήριο
του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών,
η τακτική µετ’ αρχαιρεσιών Γενική Συνέλευση, η εξέλιξη της οποίας συµπεριλάµβανε καταρχάς ένα σύντοµο χαιρετισµό στα παρευρισκόµενα µέλη του
απερχόµενου Προέδρου Σωτηρίου
Αθανάσιου και την απονοµή τιµητικών
διακρίσεων στους:
Λούρη Κωνσταντίνο δηµοσιογράφο και
διαχειριστή – ιδιοκτήτη της κυνηγετικού
ενδιαφέροντος και όχι µόνο ιστοσελίδας
iHunt, για την αµεσότητα και εγκυρότητα ειδήσεων και ρεπορτάζ που καλύπτουν κυνηγετικά και περιβαλλοντικά
θέµατα προάγοντας την αγαπηµένη µας
δραστηριότητα, και στον για πολλά έτη
µέλος του ∆.Σ. στον Μπέλλο Γεώργιο,
για την προσφορά και τη δύναµη ψυχής
που τόσα χρόνια κατέθεσε στο σύλλογο.
Τις απονοµές έκαναν ο Πρόεδρος Σωτηρίου Αθανάσιος και το νυν µέλος και για
πολλά έτη Πρόεδρος Λαζάρου Βασίλειος.
Η Συνέλευση έλαβε τέλος µε την λεπτοµερή
αναφορά των πεπραγµένων του απερχόµενου ∆.Σ. καθώς και µε την ψήφιση δια ανατάσεως της χειρός από τα µέλη, του Απολογι-

µε την «Ελληνική Λύση»

σµού έτους 2016, Προϋπολογισµού έτους
2017 και της έκτακτης οικονοµικής εισφοράς
υπέρ της ∆΄ Κ.Ο.Σ.Ε., δίνοντας τη σειρά στη διαδικασία εκλογής νέου ∆.Σ. και Ελεγκτικής
Επιτροπής, η οποία εξελίχθηκε σε κλίµα ηρεµίας και απόλυτης τάξη.

Μετά από πρόσκληση του πολιτευτή στην Περιφέρεια Αττικής και στο
∆ήµο Αχαρνών µε την «Ελληνική
Λύση» Κώστα Σωτηράκου, ο Πρόεδρος του κόµµατος Κυριάκος Βελόπουλος επισκέφθηκε σήµερα (Σάββατο, 29/4/2017) το απόγευµα για
δεύτερη φορά µέσα σε λίγους µήνες
τις Αχαρνές. Ήταν µια δίωρη άτυπη
επίσκεψη η οποία περιελάµβανε
γρήγορη περιήγηση σε ορισµένες
περιοχές του αχανούς ∆ήµου (Βαρυµπόµπη, Θρακοµακεδόνες, Ολυµπιακό Χωριό) και µια στάση για ποτό και συζήτηση
σε γνωστό καφέ της πόλης.
Ο Κώστας Σωτηράκος ενηµέρωσε τον Πρόεδρο για την πορεία της τοπικής οργάνωσης και προσκάλεσε στην παρέα τον Οδυσσέα Καµπύλη, δηµοτικό σύµβουλο και
επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης ΑΧΑΡΝΕΙΣ (υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
της οποίας ήταν ο Κώστας Σωτηράκος στις δηµοτικές εκλογές του 2014).
Οι Οδυσσέας Καµπύλης και Κώστας Σωτηράκος ενηµέρωσαν τον Κυριάκο Βελόπουλο, συζήτησαν µαζί του και αντάλλαξαν απόψεις για τα πολλά και σοβαρά προβλήµατα του πολύπαθου ∆ήµου Αχαρνών (υπερχρέωση του ∆ήµου και Παρατηρητήριο, εγκληµατικότητα, τοπική ανεργία, αντιπληµµυρικά έργα, υποβάθµιση και κατακερµατισµός του ∆ήµου από τις πολλές υπερτοπικές χρήσεις του ∆ηµοσίου οι οποίες δεν αποδίδουν κανένα ανταποδοτικό όφελος στην πόλη και στους δηµότες κ.ά.).
Ήταν στιγµές χαλάρωσης και συνάµα εποικοδοµητικές για τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος θα παραµείνει για λίγες ώρες ακόµα στην Αττική ενόψει και της πρωινής
συνέντευξης του, την Κυριακή, στο Γιώργο Αυτιά στον ΣΚΑΙ.

Τζίκας AΒΕΕ Εργοστάσιο Επίπλων

Αχαρναϊκή : Προβάλει µε συνέπεια και Αξιοπιστία Επαγγελµατίες και καταστηµατάρχες
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α (Ν.Π.∆.∆)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
14η Πεζοπορία – Ανάβαση στην Πάρνηθα 2017
Η ∆ηµοτική Φροντίδα (Ν.Π.∆.∆) του ∆ήµου Αχαρνών, διοργανώνει στο όµορφο και ήρεµο περιβάλλον της Πάρνηθας, την «14η Πεζοπορία-Ανάβαση στην Πάρνηθα 2017» µέσα στα καταπράσινα έλατα, το καθαρό οξυγόνο, µακριά από το άγχος της καθηµερινότητας και το θόρυβο της πόλης, την Κυριακή 21 Μαΐου 2017.
Τόπος συγκέντρωσης : ∆ηµαρχείο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα) ώρα: 08:00 π.µ.
∆ιαδροµή Α΄(Εύκολη)
• Σηµείο εκκίνησης: ∆ιασταύρωση Μόλας – Φλαµπουρίου.
• Σηµείο τερµατισµού: Καταφύγιο Φλαµπούρι.
∆ιαδροµή Β΄(∆ύσκολη)
• Σηµείο εκκίνησης: Όρια Θρακοµακεδόνων, οδός Καστοριάς.
• Σηµείο τερµατισµού: Καταφύγιο Φλαµπούρι.
Η µεταφορά των πεζοπόρων από το ∆ηµαρχείο στα σηµεία εκκίνησης των διαδροµών, καθώς και
από το σηµείο τερµατισµού των διαδροµών, προς το ∆ηµαρχείο Αχαρνών, θα πραγµατοποιηθεί
µε πούλµαν δωρεάν.
Οι συµµετέχοντες πρέπει να φορούν αθλητικά ρούχα παπούτσια και καπέλο.
Κατά την εκκίνηση των διαδροµών θα δοθούν οδηγίες από το προσωπικό της ∆Η.ΦΑ., οι οποίοι
θα συνοδεύουν τους πεζοπόρους. Επίσης σε όλο το µήκος της διαδροµής θα παρευρίσκετε ιατρός
και ο Ερυθρός Σταυρός.
Στο σηµείο τερµατισµού, οι πεζοπόροι θα έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να απολαύσουν
την µοναδική θέα, το φυσικό τοπίο της Πάρνηθας καθώς και να συµµετέχουν στις αθλοπαιδιές (βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.λ.π.).
Στους συµµετέχοντες θα προσφέρουµε δωρεάν σάντουιτς και νερό.
Θα είναι µεγάλη µας χαρά να συµµετέχετε !!!
∆ηλώστε συµµετοχή στα γραφεία της ∆ηµοτικής Φροντίδας (Ν.Π.∆.∆.) Αχαρνών (Αγ. Τριάδος 39)
από 08-05-2017 έως 18-05-2017. Τηλ.: 216 7005271 -210 2477900.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆Η.ΦΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

● Αντιµέτωποι µε αύξηση έως και 15% στις ασφαλιστικές τους εισφορές, θα βρεθούν 1,4
εκατ. ασφαλισµένοι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι και αγρότες. Η
κυβέρνηση µε τους δανειστές συµφώνησε, υπό την πίεση του ∆ΝΤ, στην αλλαγή του
τρόπου υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς διαπιστώθηκε µηνιαίο
έλλειµµα στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 45 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε πληροφορίες των «Ειδήσεων», το 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές δεν θα υπολογίζονται
επί του καθαρού εισοδήµατος, αλλά του µεικτού. ∆ηλαδή, θα υπολογίζονται στο εισόδηµα µετά τις δαπάνες, αλλά πριν την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του
προηγούµενου έτους.
● Η αλλαγή αυτή, θα οδηγήσει σε επιβαρύνεις ασφαλισµένους µε εισόδηµα από 7.033 ευρώ και πάνω, οι οποίες θα αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο, για όσους έχουν υψηλότερα εισοδήµατα. Προκειµένου να περιοριστούν οι υπέρογκες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών, εξετάζεται να εφαρµοστεί µια µεταβατική περίοδος ενός έτους, όπου θα δίνεται
έκπτωση 15% για το 2018 για όλους τους ασφαλισµένους.
● Το άνοιγµα όλων των καταστηµάτων τις Κυριακές από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο,
συµφώνησαν κυβέρνηση και δανειστές, στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για την
επίτευξη της χθεσινής συµφωνίας. Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας για τα καταστήµατα αποτέλεσε απαίτηση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και σύµφωνα µε
πληροφορίες από το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, όπως διαµορφώθηκαν
οι συνθήκες για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, δεν υπήρχε περιθώριο
«αντίστασης», καθώς αυτή (η αξιολόγηση) δεν θα έκλεινε. Η απόφαση αυτή, που προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις τόσο της ΕΣΕΕ όσο και της ΓΣΕΒΕΕ, αναµένεται να ψηφισθεί µε τα υπόλοιπα προαπαιτούµενα, το αργότερο έως τις 15 Μαΐου.
● «Κούρεµα» του αφορολόγητου ορίου για µισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες κατά περίπου 3.000 ευρώ που οδηγεί σε έξτρα φόρους έως 650 ευρώ τον χρόνο φέρνει η προκαταρκτική συµφωνία της Αθήνας µε τους δανειστές. Οι φοροεπιβαρύνσεις που θα προκύψουν από το 2020 περιορίζονται µόνο µε την εφαρµογή των αντίµετρων, στην περίπτωση
που επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι και προβλέπουν:
● Τη µείωση του πρώτου συντελεστή της φορολογικής κλίµακας από 22% σε 20% και
το µηδενισµό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, για εισοδήµατα έως 30.000 ευρώ
και τη µείωση των συντελεστών της κλίµακας της εισφοράς από 6,5% σε 5% για τους
έχοντες εισοδήµατα 30.001 - 40.000 ευρώ και από 7,5% σε 7% για εισοδήµατα από
40.001 - 65.000 ευρώ.
● Όµως ακόµη και µετά την ενεργοποίηση των αντίµετρων, οι επιβαρύνσεις παραµένουν σηµαντικές για τους µισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες µε χαµηλά εισοδήµατα της τάξης

Επιµέλεια:
Γιάννης Νιώρας

των 8.000 - 10.000 ευρώ, πολλοί από τους οποίους σήµερα είναι αφορολόγητοι και κανείς
δεν επιβαρύνεται µε εισφορά αλληλεγγύης.
● Έως και δύο συντάξεις θα χάσουν, από το 2019, περίπου 900.000 συνταξιούχοι, µετά τις
νέες µειώσεις που θα γίνουν από το πρώτο ευρώ και µε ανώτατο ποσοστό περικοπής
το 18% σε κύριες και επικουρικές, σε συνάρτηση µε το ποσοστό της «προσωπικής διαφοράς» µετά τον επανυπολογισµό τους µε βάση το νόµο Κατρούγκαλου. Αυτό προκύπτει από την τελική συµφωνία για την περιστολή της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1,8 δισ. Ευρώ, που οριστικοποίησαν η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και οι επικεφαλής των τεχνικών κλιµακίων των δανειστών.
● Άµεση κατάργηση του υπουργικού «βέτο» στις οµαδικές απολύσεις και επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθµισης και της επεκτασιµότητας µετά το τέλος του προγράµµατος,
δηλαδή από τον Σεπτέµβριο του 2018, εφόσον αποδεδειγµένα «καλύπτεται» από τη σύµβαση το 51% των απασχολουµένων στον κλάδο, θα νοµοθετήσει η κυβέρνηση. Η τελική
συµφωνία δεν προβλέπει αλλαγή στο όριο των οµαδικών απολύσεων, ούτε τη νοµοθέτηση της ανταπεργίας (του «λοκ άουτ») καθώς θα προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα του εργοδότη να µην καταβάλει µισθούς σε απεργούς όταν σταµατά η επιχείρηση να λειτουργεί, λόγω απεργίας των εργαζοµένων.
● Σήµα κινδύνου για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που παραµένει σε ασταθή κατάσταση, η οποία απειλεί να µετατραπεί σε νέα ύφεση, ήλθε χθες από το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής τονίζοντας πως είναι απίθανη ανάπτυξη 2,7%, στην οποία
σηµειώνεται, στηρίζονται οι στόχοι του προγράµµατος.
● Απειλούνται µε κατάσχεση χρηµάτων από τους λογαριασµούς τους στις τράπεζες όλοι όσοι
έχουν χρέη στα ασφαλιστικά ταµεία κάτω από 5.000 ευρώ. Έχουν µεταβιβαστεί στο ΚΕΑΟ
όλα τα παλιά χρέη σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ και έτσι άρχισαν να πέφτουν βροχή τα «ραβασάκια» σε όσους χρωστούν. Οι οφειλέτες καλούνται να πληρώσουν το χρέος τους ή να
το ρυθµίσουν.
● Εκρηκτική είναι η κατάσταση και στα Ταµεία, µε τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές
και πρόστιµα να αγγίζουν, τον µήνα Μάρτιο, τα 22,5 δισ. ευρώ, έναντι 17, 5 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2016.
● Αντιµέτωποι µε αύξηση έως και 15% στις ασφαλιστικές τους εισφορές θα βρεθούν 1,4 εκατ.
ασφαλισµένοι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες. Η κυβέρνηση µε τους δανειστές συµφώνησε, υπό την πίεση του ∆ΝΤ, στην αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς διαπιστώθηκε µηνιαίο έλλειµµα στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 45 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε πληροφορίες των «Ειδήσεων», το 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές δεν θα υπολογίζονται επί το καθαρού εισοδήµατος,

αλλά του µεικτού. ∆ηλαδή θα υπολογίζονται στο εισόδηµα µετά τις δαπάνες, αλλά πριν
την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούµενου έτους.
● Το άνοιγµα όλων των καταστηµάτων τις Κυριακές από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο συµφώνησαν κυβέρνηση και δανειστές στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων
για την επίτευξη της χθεσινής συµφωνίας. Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας για
τα καταστήµατα αποτέλεσε απαίτηση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και σύµφωνα µε πληροφορίες από το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, όπως διαµορφώθηκαν οι συνθήκες για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, δεν υπήρχε περιθώριο «αντίστασης» καθώς αυτή (η αξιολόγηση) δεν θα έκλεινε. Η απόφαση
αυτή, που προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις τόσο της ΕΣΕΕ όσο και της ΓΣΕΒΕΕ, αναµένεται να ψηφισθεί µε τα υπόλοιπα προαπαιτούµενα το αργότερο έως τις 15 Μαΐου.
● Χάνονται τα ένσηµα για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, για όσο διάστηµα λαµβάνουν
επίδοµα ανεργίας. Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, ύστερα από γνωµοδότηση του υπουργείου Εργασίας αναφορικά µε το αν το διάστηµα λήψης του επιδόµατος από
τους ελεύθερους επαγγελµατίες µπορεί να θεωρηθεί ως χρόνος τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας και κατ’ επέκταση να προσµετρηθεί στα συντάξιµα έτη, όπως ισχύει και µε το
χρόνο επιδοτούµενης ανεργίας για τους µισθωτούς.
● Η απάντηση του υπουργείου είναι αρνητική, επειδή για το διάστηµα της ανεργίας οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες λαµβάνουν µεν επίδοµα, αλλά δεν καταβάλλουν εισφορές, σε αντίθεση µε τους µισθωτούς, όπου το επίδοµα ανεργίας έχει και ασφαλιστικές κρατήσεις που τις πληρώνει ο ΟΑΕ∆. Στην ίδια γνωµοδότηση αναφέρεται ακόµη ότι το διάστηµα ανεργίας για το οποίο οι ελεύθεροι επαγγελµατίες λαµβάνουν
επίδοµα δεν µπορεί ούτε να αναγνωριστεί ως πλασµατικός, γιατί δεν προβλέπεται
από το νόµο.
● «Φουσκώνουν» επικίνδυνα µήνα µε τον µήνα τα χρέη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς την εφορία, ενώ την ίδια ώρα τα δικαστικά τµήµατα των ∆ΟΥ έχουν πάρει «φωτιά» επιβάλλοντας µε ρυθµό «πολυβόλου» αναγκαστικά µέτρα εκτέλεσης για την είσπραξη των οφειλών.
● Κακή πρώτη γεύση δίνει η πρώτη παρτίδα των 82.800 εκκαθαριστικών από την εφορίες αφού ο µέσος φόρος φτάνει τα 617 ευρώ φέτος έναντι 313 ευρώ την ίδια περίοδο του 2016. Με δεδοµένο ότι πρώτοι κάνουν δηλώσεις οι συνταξιούχοι και όσοι ξέρουν ότι περιµένουν επιστροφή ή ένα ελάχιστο φόρο η συνέχεια αναµένεται πιο άγρια
µε το µέσο φόρο ανά χρωστική δήλωση να εκτοξεύεται πάνω από τα 2.200 ευρώ από
1.600 ευρώ το 2016 κυρίως λόγω της αυξηµένης παρακράτησης φόρου και των αλλαγών στην φορολογία σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες.

• 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.

Η Αχαρναϊκή, ευχαριστεί και ευγνωµονεί όλους όσους την στηρίζουν
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Τα Μοντεσσοριανά σχολεία
παρόν για την παρουσίαση
του λεύκωµατος του Μίµη
∆οµάζου. Μαζί και οι παλαίµαχοι
Αντώνης Αντωνιάδης ποδοσφαιριστής και Τάκης Παντέλης τερµατοφύλακας που µαζί είχαν κατακτήσει τα
ελληνικά γήπεδα. Ένας εκ των χορηγών της εκδήλωσης τα «Μοντεσσοριανά σχολεία» µε τον διευθυντή Κ.
Ζαχόπουλο Θανάση !

Τον Μίµη ∆οµάζο τίµησε
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών

Το Ταφικό Έθιµο στο οποίο οι ζωντανοί τιµούν τους νεκρούς παραθέτοντας γεύµα προς τιµήν τους στο κοιµητήριο πραγµατοποιήθηκε και
στον ∆ήµο Αχαρνών
την Κυριακή του Θωµά. Χιλιάδες Πόντιοι
συγγενείς και φίλοι
των νεκρών έφτασαν
στο Νέο Κοιµητήριο
τηρώντας το αρχαίο
αυτό έθιµο τσουγκρίζοντας τα κόκκινα αυγά, χύνοντας λίγο
κρασί στο τάφο των αγαπηµένων τους
και προσφέροντας γλυκίσµατα στους περαστικούς. Στο Νέο Νεκροταφείο έφτασε
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός µαζί µε τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως
κκ. Αθηναγόρα και συνοδευόµενος από
τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κωνσταντίνο Ρούσσα, τους Αντιδηµάρχους κκ. Στάθη Τοπαλίδη, Θεόδωρο
Συρινίδη, Λουίζα Κοσµίδου, Πολύκαρπο Παπαδόπουλο, τους Προέδρους κκ.
Γιώργο ∆ασκαλάκη, Γεωργία Ευθυµιάδου – Τουµανίδου και Νίκο Γκασούκα ώστε να συλλυπηθούν και να τιµήσουν κι αυτοί µε την σειρά τους νεκρούς.
Την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 ο ζωγράφος µας (και Επίτιµο Μέλος
µας) Χρήστος Τσεβάς επισκέφθηκε το Μουσείο και µας παρέδωσε
έναν πίνακά του, ακρυλικό
σε καµβά, διαστάσεων 83cm
Χ63cm. Εικονίζεται ο ιδρυτής του
Ορειβατικού Αχαρνών και σηµαντικός άνθρωπος για τον πολιτισµό της
περιοχής µας Νώντας Νίκας. Θυµίζουµε ότι επί προεδρίας του Νώντα
Νίκα στον ΕΟΣ Αχαρνών δηµιουργήθηκε πριν 40 χρόνια, το 1977, η
πρώτη Μουσειακή λαογραφική
συλλογή που στη συνέχεια απετέλεσε τη βάση για την ίδρυση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας
Αχαρνών.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Τα µέλη της Λαογραφικής Εταιρείας Θρακοµακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», πραγµατοποίησαν για άλλη µια φορά επίσκεψη ανθρωπιάς και

Ρεπορτάζ: Μαρία Τούντα
Επιµελήτρια Κειµένων

Το λεύκωµα «Μυστικά και… άλλες αποκαλύψεις»
παρουσίασε ο πρώην ∆ιεθνής ποδοσφαιριστής που
έγραψε ιστορία τόσο µε την καριέρα που διέγραψε
όσο και µε την αναγνωρισιµότητα του, Μίµης ∆οµάζος, σε µία
εκδήλωση που διοργάνωσε ο ∆ήµος Αχαρνών το βράδυ της
∆ευτέρας 24 Απριλίου. Ο Μίµης ∆οµάζος αεικίνητος σαν να
µην πέρασε µια µέρα αναφέρθηκε στο παρελθόν, τονίζοντας
πως µε πολλές δυσκολίες κατάφερε να γίνει αυτό που σήµερα όλοι θαυµάζουν, ένας άσσος του ποδοσφαίρου. Μία Παναθηναϊκή Πανδαισία λάµπρυνε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων τής ∆ηµαρχίας Αχαρνών στις 24-4-2017. Με την Βράβευση τού Παλαιµάχου Ποδοσφαιριστού Μίµη ∆οµάζου (
Στρατηγού ), υπό τού ∆ηµάρχου κ. Κασσάβου Ιωάννη. Την
εκδήλωση οµόρφυναν πολλοί Αθλητικοί Παράγοντες και

κοινωνικής ευαισθησίας στο 28ο ∆ηµοτικό
Σχολείο των Αχαρνών
(περιοχή στρατοπέδου ΚΑΠΟΤΑ). Το πρωί της Παρασκευής 7
Απριλίου 2017, τελευταία σχολική ηµέρα πριν από το Πάσχα,
αντιπροσωπεία µελών της Λαογραφικής µας Εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» επισκέφθηκαν το
σχολείο όπου µε τη συµµετοχή
των δασκάλων και της διευθύντριας κας Ελένης Καµπόλη, µοίρασαν λαµπάδες σε όλους τους µαθητές του σχολείου (120 τον αριθµό) µαζί µε πασχαλινές λιχουδιές. Επίσης παραδόθηκαν σε 17 γονείς παιδιών επιταγές αξίας 30
ΕΥΡΩ εκάστη για αγορά τροφίµων από το σούπερ µάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Η
επιλογή των οικογενειών, που ενισχύθηκαν οικονοµικά για το πασχαλινό
τους τραπέζι έγινε από τους δασκάλους του σχολείου σε δηµόσια κλήρωση,
στον κατάλογο της οποίας συµµετείχαν όλοι οι µαθητές του σχολείου.
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών και το ∆ηµοτικό Ωδείο
Αχαρνών διοργάνωσαν το 1ο Φεστιβάλ ∆ηµοτικών Ωδείων στην αίθου-

κόσµος της Παναθηναϊκής Ποδοσφαιρικής Οικογένειας, Φιλάθλων τού Ποδοσφαίρου. Ό Υπεύθυνος των Πολιτιστικών
τού ∆ήµου Αχαρνών κ. Νίκος Τσουκλίδης, και ή Ραδιοφωνική Εκφωνήτρια τού Σταθµού Ηit 88,9 και Κόρη του ∆οµάζου (κ. Πόπη ∆οµάζου) παρουσίασαν όλη την Εκδήλωση.
Στην Συντροφιά τού Μίµη ∆οµάζου, ο Παλαίµαχος Ποδοσφαιριστής Αντωνιάδης Αντώνης του Παναθηναϊκού. Είχε το
Προσωνύµιο ό Ψηλός.
Το 1972 ό Αντώνης Αντωνιάδης µε 39 γκολ αναδεικνύεται ό
∆εύτερος Σκόρερ στην Ευρώπη και κατακτά το Ασηµένιο Παπούτσι. Και ό Παλαίµαχος Τερµατοφύλακας του ΠΑΟΚ, Τάκης Παντέλης. Οι Βουλευτές της Ν.∆ Μπούρας Θανάσης
και Βασίλης Οικονόµου και πολλοί άλλοι τής Αθλητικής
Ιδέας Άτοµα.

σα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρνών. Στην εκδήλωση
συµµετείχαν τα ∆ηµοτικά Ωδεία Αχαρνών, Νίκαιας, Περιστερίου, Ασπροπύργου και Φυλής. Τα µουσικά σύνολα των Ωδείων πληµµύρισαν την αίθουσα µε πολύχρωµες νότες
και ταξίδεψαν το
κοινό στα µονογράµµατα της
ελληνικής µουσικής. Παρόντες
στην εκδήλωση
ήταν ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός, ο Βουλευτής Βασίλης Οικονόµου, η πρόεδρος ∆Η.Κ.Ε.Α Μαρία Χρ.
Ναυροζίδου, ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης κ.α. Φωτο: ∆ηµήτρης Μανώλαρος

∆ηµήτρης Τούντας. Παίκτης και αυτός τού Π.Α.Ο. το 1952 - 1955
Ο συµπολίτης µας Ζωγράφος, Λογοτέχνης και δηµοσιογράφος, ∆ηµήτρης Τούντας. Παίκτης και αυτός τού
Π.Α.Ο. Στο Τέλος της Εκδηλώσεως πλησίασε ο ∆ηµήτριος Τούντας τον Αντώνη Αντωνιάδη και τον Μίµη ∆οµάζο,
και ανταλλάξανε Στιγµές Μνήµης. Τουλάχιστον για τον
∆ηµήτρη Τούντα πού έπαιζε στον Παναθηναϊκό το 19521955, µάλιστα ό Αντωνιάδης εξεδήλωσε την Πικρία του
διότι δεν έγινε γνωστή ή Παρουσία τού ∆ηµητρίου Τούντα.
Ό οποίος δεν ηθέλησε αφού δεν τού εζητήθη από τούς διοργανωτές τής Βραδιάς. Αλλά δεν ήθελε να τύχει κάποια
σκιά εφόσον δεν είχε κληθεί στην Βράβευση του Μίµη ∆οµάζου. Και ό Αντωνιάδης ήταν πολύ γραφικός, λεπτός
όπως πάντα στην Οµιλία τού και Καλό Παιδί.
Ό ∆ηµήτρης και ή Μαρία Τούντα ( Σύζυγός ). Συναντήθη-

καν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων τού ∆ήµου Αχαρνών.
Παλαιοί Συναθλητές τού Π.Α.Ο ύστερα από 50 χρόνια «
Μίµης ∆οµάζος, ∆ηµήτρης Τούντας, Αντώνης Αντωνιάδης». Την εποχή πού ο ∆ηµήτρης µετά τόν Μαθιό ( Βιτάλης) Τερµατοφύλακας, Κυριαζόπουλο, Νικολόπουλο, Σταφυλίδη, Λινοξυλάκης, Γιάννης καί Αντώνης Παπαντωνίου,
Νεµπίδης, Φυλαχτός, Μανταλόζης, Απέργης, Μπουκουράκη, Πανάκης, Κάµαρας, Λουκανίδης στην Άµυνα τρεις
(Τούντας, Λιάφος, Αρβανίτης ), κ.λ.π. προ και µετά. Και
επειδή πήγε Στρατιώτης, οι εµφανίσεις τού ήταν Αραιές
διότι τον είχε δεσµεύσει το 1ο Σώµα Στρατού, για την
Στρατιωτική Οµάδα στα Τρίκαλα και απελύθη µετά από
Τρία Χρόνια.
Υ.Γ. Και στα άλλα µε Υγεία, για µία Ωραία Ιστορία.

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

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
Με πλήρη
κατάνυξη
και θρησκευτική ευλάβεια πλήθος µελών και φίλων
του Συλλόγου
µας αλλά και πιστών Κοκκινοµυλιωτών και
όχι µόνο, συνόδεψαν την Κυριακή το πρωί 30 Απριλίου 2017 την ιερή εικόνα
του ΤΑΞΙΑΡΧΗ Μανταµάδου στη έξοδό του από τον Ιερό ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης στον ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ
Προεξάρχοντος της περιφοράς ο Αρχιµανδρίτης Χρυσόστοµος
και ο προϊστάµενος του Ιερού ναού Πρεσβύτερος Μιχαήλ Τσιρώνης Ανάµεσα στους πιστούς διακρίναµε τον Στέργιο Πεδιαδίτη
Ανεξάρτητο ∆ηµοτικό σύµβουλο. Καθώς και τα µέλη της ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ κατοίκων ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (Μαίρη Κοχλιού-Βιβή ∆ρόσου αλλά ΕΚΕΙ και ο ιδρυτής της οµάδας Αντώνης Σουλακέλλης µε διπλή ιδιότητα

Η πόλις των Αχαρνών πανηγυρίζει την εορτή του Αγίου
Γεωργίου του Μεγαλοµάρτυρος, η οποία φέτος συµπίπτει
µε του Αγίου αποστόλου Θωµά. Της πανηγυρικής Θείας
Λειτουργίας προεξήρχε ο Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας,
πλαισιωµένος από ιερείς του Ναού. Ο Ναός κατακλύστηκε από
πιστούς από τον Όρθρο, οι οποίοι προσήλθαν να προσκυνήσουν τη χάρη του Μεγαλοµάρτυρος Αγίου Γεωργίου.

Μια ξεχωριστή Έκθεση µε τίτλο «Αχαρναϊκή γη: Ο ∆ρόµος
του Κρασιού» πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασµού της Ζωοδόχου Πηγής µε πρωτοβουλία του Οµίλου
Φίλων της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς» και τη στήριξη
του ∆ήµου Αχαρνών κατά το διήµερο 20 και 21 Απριλίου.
Την κορδέλα έκοψαν από κοινού ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως (Αιγύπτου) κ. Θεόδωρος, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, ο
τοπικός Βουλευτής Γιάννης ∆έδες και ο Πρόεδρος του Οµίλου της
∆ηµοτικής Πινακοθήκης Κωνσταντίνος Νιώρας ο οποίος και καλωσόρισε τον κόσµο µε θερµές ευχές.
Τη ξενάγηση στο χώρο και στην Έκθεση για την οποία θα έχουµε την
ευκαιρία ν’ αναφερθούµε αναλυτικά µέσα από το επίσηµο ∆ελτίο Τύπου του Οµίλου, ανέλαβε η πρώην Πρόεδρος - Εκπαιδευτικός και

Ο Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου Χάρης ∆αµάσκος, στη διηµερίδα για την ανάπτυξη του τουρισµού
υγείας που διοργάνωσε η ΚΕ∆Ε , ο ΙΣΑ και η Οµοσπονδία Ελληνικών Σωµατείων Σικάγο στο ΣΙΚΑΓΟ 28 και 29 Απριλίου ,µε τον φίλο µου συνεργάτη µου και διάσηµο γυναικολόγο
dr. Κων/νο Πάντο και τον Γιώργο Πατούλη .

Υπάρχουν
άνθρωποι
που είναι οι
ήρωες της
καθηµερινότητάς
µας που, δυστυχώς, συνειδητοποιούµε την αξία
τους όταν φεύγουν από τη ζωή
µας, το ίδιο διακριτικά όπως ήλθαν.
Ένα τέτοιος ήρωας
ήταν ο κυρ Λευτέρης. Ο βιοπαλαιστής που σύνδεσε τον Πολιτισµό µε τα πεντανόστιµα καλαµάκια του, στήνοντας το κινητό του σουβλακοπωλείο σε κάθε εκδήλωση των Αχαρνών. Αντίο κυρ Λευτέρη.
Και η ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ,
τίµησε τον Άσσο της µπάλας Μίµη ∆οµάζο. Η ψυχή της ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑΣ
κα Γιώτα Ζαφειράκη µε τον πρώην ∆ιεθνή ποδοσφαιριστή κι έναν
από τους κορυφαίους Έλληνες
ποδοσφαιριστές όλων των εποχών Μίµη ∆οµάζο

δραστήριο µέλος του Οµίλου «Χρήστος Τσεβάς» κα Ρένα Κουµπούρη.
Μέσα από µια ιδιαίτερα γλαφυρή και κατατοπιστική συνάµα περιγραφή ανέλυσε τη σχέση της οινοποιίας και του κρασιού µε την Αχαρναϊκή γη από τα χρόνια της αρχαιότητας, προκαλώντας τον ενθουσιασµό των επισκεπτών, ανάµεσα στους οποίους βρέθηκαν εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών,
Περιφερειακοί Σύµβουλοι, άνθρωποι των Γραµµάτων και των Τεχνών κι εκπρόσωποι Πολιτιστικών Φορέων της πόλης µας. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, πως ο τοπικός βουλευτής Γιάννη ∆έδες θεώρησε
χρέος του ν’ αναφερθεί επιγραµµατικά στο έργο και την προσωπικότητα του Χρήστου Τσεβά µιλώντας για κείνον µε λόγια σεβασµού κι
αγάπης, όπως του αξίζει…
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Εγκαίνια εκθέσεων στην ΙΛΕΑ µε
το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον

Με την
καθιερωµένη
φωτογραφική
έκθεση τίµησε
το πανηγύρι της
Ζωοδόχου Πηγής η Ιστορική
και Λαογραφική Εταιρία
Αχαρνών
(ΙΛΕΑ).
Το θέµα της φετινής έκθεσης ήταν «ταξιδεύοντας στο παρελθόν» και περιελάµβανε φωτογραφικές απεικονίσεις µορφών
του περασµένου αιώνα. Στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου φιλοξενήθηκε, ταυτόχρονα, σε συνεργασία µε τη Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών (ΦΙΛΕΑ) και η έκθεση της εικαστικού Μαρίας ∆αµιανού µε θέµα «µορφές στον χρόνο». Και οι
δύο εκθέσεις εγκαινιάστηκαν το απόγευµα της Πέµπτης, 20
Απριλίου 2017 από τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως Αθηναγόρα, το ∆ήµαρχο Γιάννη Κασσαβό
και τους Προέδρους της ΙΛΕΑ Γιώργο Φυτά και της ΦΙΛΕΑ Ειρήνης Μπαϊρακτάρη. Οι φετινές εκθέσεις, εκτός από την ιστορική και καλλιτεχνική τους σηµασία εξέπεµψαν κι ένα αισιόδοξο µήνυµα που συνόψισε σε µια φράση ο Πρόεδρος της
ΙΛΕΑ Γιώργος Φυτάς. «Ελπίζω ότι από του χρόνου οι εκθέσεις θα φιλοξενούνται σε ένα νέο και άνετο χώρο».
Στην Κεντρική Πλατεία των Αχαρνών έγινε η βράβευση
των µαθητών που συµµετείχαν στον 7ο ∆ιαγωνισµό Έκθεσης για το Αρχαίο Θέατρο. Την Παρασκευή 21/4/2017
στις 8.30 µ.µ. στην κατάµεστη Κεντρική Πλατεία των Αχαρνών έγινε η βράβευση των µαθητών που συµµετείχαν στον 7ο ∆ιαγωνισµό Έκθεσης για το Αρχαίο Θέατρο. ∆ιακρίθηκαν η µαθήτρια της
Α2 του 2ου Γυµνασίου Αχαρνών Αριάδνη Ραχούτη και η µαθήτρια
της Α2 του 3ου ΓΕΛ Αχαρνών Ναταλία Λανάρα , τις οποίες συνεχάρησαν και βράβευσαν ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός
και από το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ η κ. Έλσα Μαρίνη. Την εκδήλωση προλόγισε εκ µέρους του Επισκηνίου η κ.Βούλα Πετούµενου.Για το βραβείο συµµετεχόντων κληρώθηκε η µαθήτρια του 3ου ΓΕΛ Αχαρνών, Χριστίνα Κούστα.Οι έπαινοι όλων των συµµετεχόντων, όπως
κάθε χρόνο θα δοθούν στους µαθητές στα σχολεία τους.

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

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Στις δύσκολες στιγµές που βιώνουµε από την απώλεια
του αγαπηµένου µας

Σπύρου Π. Αναγνωστόπουλου
η συµπαράσταση εκατοντάδων φίλων,
συµπατριωτών, µαθητών, γονιών,
ήταν και συνεχίζει να είναι πολύ συγκινητική.
Ευχαριστούµε θερµά
Η οικογένειά του

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Μαΐου 2017 και ώρα 9.30 π.µ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου – Αχαρνές, υπέρ της
ανάπαυσης της πολυαγαπηµένης µας Μητέρα, Γιαγιά, Συννυφάδα και Θεία

ΦΑΝΗΣ χήρας ΣΠ. ΜΙΧΑ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ηµήτρης Μίχας και Ελένη Παγώνα,
Αικατερίνη Μίχα, Ιωάννα Μίχα, Κώστας Πέππας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σπύρος, Γιάννης
Η ΣΥΝΥΦΑ∆Α ΤΗΣ: Ελένη χήρα Ευάγ. Μίχα
ΤΑ ΑΙΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφέ IN VIVO

40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣABBΑΤΟ 20 Μαΐου 2017 και ώρα 09.00 π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Ναό Αγίου
Βλασίου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Πολυαγαπηµένου µας

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

∆άσκαλο πρώην ∆ιευθυντή 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία (Το γένος Χρ. Αλεπού)
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Παναγιώτης και Ελένη, Χρήστος και Πελαγία
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Σπύρος
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αναστασία και Θεόδωρος Καζάνης, Βασιλική και Ιωάννης Παρασκευόπουλος,
Γεώργιος και Αφροδίτη Αναγνωστοπούλου
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Μαΐου 2017 και ώρα 09.00 π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου(Παλαιού εορτολογίου)
– Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας
Συζύγου, Πατέρα, Παππού και Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΤΟΥΡΟΥ (Πεπόνιας)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ήµητρα Ντούρου, Μαρία και Βασίλης Γιαννούσης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος και Χρήστος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο εντευκτήριο του Ναού

Με σεβασµό και αξιοπρέπεια στις Αξέχαστες µνήµες
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R.I.SE. ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ(Νέο Κατάστηµα)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΝΙΣΕΙΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

ΓΚΡΙΜΕΚΗΣ ΑΛΕΞ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

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

Ηρώων Πολυτεχνείου 79 • Αχαρνές, Τ.Κ. 13674
Τηλ.: 210 7714131 • 6974 70 30 80
Email: info@risetexniki.gr - Web: www.risetexniki.gr

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
και της ΑΡΓΥΡΩΣ το γένος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί
στη ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ και η ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ το γένος
ΤΣΕΚΑ που γεννήθηκε στην ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ και κατοικεί στην ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
– ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ θα έρθουν σε γάµο που θα
γίνει στον ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

Ο ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του
ΛΑΜΠΡΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ το γένος ΜΠΟΛΟΒΙΝΑ που γεννήθηκε στην
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ και η ∆ΙΑΛΕΚΤΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ το γένος ΚΑΒΑΛΑ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ
– ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάµο που θα γίνει
στην ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ - ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΗΛΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΜΑΡΙΑ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ το
γένος ΜΑΡΓΟΥΤΑ που γεννήθηκε στην
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάµο που θα γίνει στην
ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ - ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ το γένος
ΚΑΣΙ∆ΙΑΡΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ
και η ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΣΙΜΟΥ που γεννήθηκε στον ΠΥΡΓΟ
– ΗΛΕΙΑΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ –
ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάµο που θα γίνει στην ΦΥΛΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΑΡΒΩΝΙΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ το γένος ΤΣΑΡΟΥΧΑ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ και της
ΛΕΟΝΤΙΑΣ το γένος ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ που
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάµο
που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ και
η ΠΑΡΙΣΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
και της ΖΩΗΣ το γένος ΤΣΙΤΣΙΚΑ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάµο
που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μόρνου και Βαρδουσίων - Αχαρνές
ΤΗΛ. 210-2442240 - 6979 073708, Αχαρναί, 24 Απριλίου 2017
Αγαπητοί µας συµπολίτες, Πέρασαν ήδη δύο χρόνια και σύµφωνα µε το Καταστατικό
πρέπει να διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Για το λόγο αυτό σας καλούµε σε Γενική Συνέλευση 14 Μαΐου 2017, ηµέρα Κυριακή
και ώρα 11:00 π.µ. στο Γραφείο του Συλλόγου.
Τα θέµατα θα είναι:
• ∆ιοικητικός Απολογισµός • Οικονοµικός Απολογισµός
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής • Εκλογή 3µέλους Εφορευτικής Επιτροπής
• Καθορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής Εκλογών για την ανάδειξη νέου ∆.Σ.
Παρακαλούµε όλους εσάς να δώσετε το δυναµικό παρόν σας.
Το ∆. Σ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 750 τ.µ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 750 τ.µ.
υπόγειο, ισόγειο και 1ος
όροφος, κατάλληλος 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

Σε ιδιωτικό Κολυµβητήριο,
στις Αχαρνές, άτοµα για Γραµµατεία και Γυµναστές µε πτυχίο
Ναυαγοσωστικής για Baby
swimming, aqua, Αερόµπικ
και επίβλεψη πισίνας, τις απογευµατινές ώρες. Τηλ. 2130
443971 και 6946 121122. 2∆167

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΘΕΟΦΙΛΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ το γένος ΓΑΛΑΝΗ
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 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 στο
ΙΛΙΟΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
ΜΙΧΑΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ το
γένος ΣΤΡΟΥΖΑ που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ –
ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΦΕΝΕΡΙ∆Η που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα
έρθουν σε γάµο που θα γίνει
στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΠΑΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ το γένος ΤΖΟΒΑΡΑ
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΠΡΕΝΤΖΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
και της ΖΩΗΣ το γένος ΠΟΝΤΙ∆Η που γεννήθηκε στην
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ θα έρθουν σε γάµο που θα γίνει στις
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85
τ.µ. , 4ου ορόφου, στο κεντρικό
Μενίδι. Τιµή 350 ευρώ. Τηλ.
6973 795022. 4∆171
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 120 τ.µ.
1ου ορόφου, στο κέντρου του
Μενιδίου, 4 δωµάτια, + σαλόνι
+ κουζίνα + 2 WC, και βεράντες
γύρω – γύρω. Τιµή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6985 931105 4∆171
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαµέρισµα
70 τ.µ. και κατάστηµα 45 τ.µ.
στο κέντρο του Μενιδίου . Τιµή
ευκαιρίας . Τηλ.: 6985 931105
4∆171
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κτήµα 330 τ.µ. στο
προσχέδιο, παραπλεύρως Αγίου ∆ιονυσίου σε τιµή ευκαιρίας
. Τηλ. 6977 939871. 4∆169
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ δενδρίλια σε ευπαθείς οµάδες (πολύτεκνοι και
άποροι)βερυκοκιές, µουσµουλιές, συκιές, ∆αµασκηνιές, Ροδιές. Τηλ. 6976 836287. 5∆168
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει µα-

θήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού
– Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές
χαµηλές. Τηλ. 6972 601252.
4∆173.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει µαθήµατα σε
µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου.
Τιµές λογικές. Τηλ. 6942
864739. 10∆172
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φυσική – Χηµεία , παραδίδονται από έµπειρη καθηγήτρια 30ετούς πείρας .
Τιµές προσιτές. Τηλ. 210
2319153 και 6988 935604.
4∆169.

ντρικό Μενίδι. Τηλ. 210
2402579 και 697 8069033.
6∆170
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
δυάρι 45 τ.µ. επί της οδού
Θεοφράστου, Κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 210 2402579 και 697
8069033. 6∆170
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της Λεωφ. Καραµανλή, Επαγγελµατικό κτίριο 800 τ.µ. σε αρίστη
κατάσταση. Τηλ. 6977
216569. 4∆171

ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ 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

ΕΡΓΑΣΙΑ
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 Λεωφ. Αθηνών, πλησίον Κεντρικής πλατείας. Τηλ. 210 2402579 και
6945 383667. 6∆170
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα 83 τ.µ. κατάλληλο για
αποθηκευτικό χώρο στο κε-

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 παιδιών ή ηλικιωµένων, καθάρισµα σπιτιού, σιδέρωµα, ως εξωτερική. Τηλ. 6982020683.
4∆167.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 07/05/2017 ΕΩΣ 21/05/2017
7/5/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Κιουρκατιώτη 25. ΤΗΛ. 210/2462194
8/5/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πάρνηθος 170. ΤΗΛ. 210/2406400
9/5/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Αγίου ∆ιονυσίου 4.
ΤΗΛ. 210/2407559
10/5/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λεωφ.
Αθηνών 40. ΤΗΛ. 210/2461015
11/5/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λεωφ.∆ηµοκρατίας 222. ΤΗΛ. 210/2312615
12/5/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Φιλαδελφείας 28. ΤΗΛ.210/2469146
13/5/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λεωφ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210/2465432
14/5/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ηµ.

∆έδε 18. ΤΗΛ. 210/2467040
15/5/2017 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ Φιλαδελφείας 157.
ΤΗΛ. 2130/146658
16/5/2017 ΤΡΙΤΗ ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 210/2468746
17/5/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ολυµπιακό Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 210/2476279
18/5/2017 ΠΕΜΠΤΗ ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θηβαίου 20.
ΤΗΛ. 210/2468482
19/5/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κύπρου 5254. ΤΗΛ. 210/2400171
20/5/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ Λεωφ. Θρακοµακεδόνων 10. ΤΗΛ. 210/2443437
21/5/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ∆ιαγόρα 30. ΤΗΛ.
210/2448558
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Στεφάνου Γεώργιος
Οφθαλµίατρος
Ειδικευµένος
στην Παιδοοφθαλµολογία
Πιστοποιηµένος
για ηλεκτρονική
συνταγογράφηση
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

∆ΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Χειρούργος Οδοντίατρος

DDS ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟ: Πάρνηθος 67 - Αχαρνές Τ.Κ.: 13674
ΤΗΛ.: 210 2463842 - 6944 547628
e-mail: p.dimakou@yahoo.com

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ • Θ. ΛΕΚΚΑ 9 - ΑΧΑΡΝΑΙ
www.polyiatrikoacharnon.gr
Τηλ.: 210 2401086 • 210 2405884

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
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
Αναλυτικά οι υπηρεσίες του ∆ιαγνωστικού Κέντρου
Κουνέλλας Ιατρική Αχαρνών περιλαµβάνουν:
Μικροβιολογικό
Τµήµα Υπερήχων
Εργαστήριο - Τµήµατα:
και Triplex αγγείων
• Αιµατολογικό
Ο έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος
• Αλλεργιολογικό
αποτελεί µία από τις πλέον
• Ανοσολογικό
αξιόπιστες διαγνωστικές µεθόδους
• Βιοχηµικό
και προσφέρει γρήγορα, ανώδυνη
• ∆είκτες Νεοπλασίας
και ασφαλή διάγνωση καθώς δεν
• Μικροβιολογικό
χρησιµοποιεί ακτινοβολία.
• Μοριακής Βιολογίας
• Ορµονολογικό
• Τεστ Παπ
• Πραγµατοποιούνται
και εξωτερικές αιµοληψίες

ΑΧΑΡΝΑΙ: Κωνσταντινουπόλεως 362 (πλησίον σιδηροδροµικού σταθµού), Αχαρναί 13673 - Τηλ.: 210 24 67 368 • Fax: 2102468481 • 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

