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Αποκλειστικό ρεπορτάζ  
του δηµοσιογράφου και 
διαχειριστή του site  «∆εκέλεια» 
Χάρη  ∆ηµούτσου 

Η Πολυκλινική του Ολυµπιακού 
Χωριού θα υπαχθεί στο ΕΣΥ και 
θα µετατραπεί σε Πρότυπο 

Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου (όπως 
στο Περιστέρι), µε δωρεάν 
πρωτοβάθµια περίθαλψη.

Με την χρήση των συµπληρωµατικών 
υπηρεσιών της Πολυκλινικής θα καταστεί 
υγειονοµικό σηµείο  αναφοράς για την ευ-
ρύτερη περιοχή. ∆ιευκρινίζουµε ό,τι δεν 
θα είναι ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας), 
ούτε βέβαια και ΠΕ∆Υ. Είχε κυκλοφορη-
θεί ό,τι θα µεταφερθεί το ΙΚΑ (ΠΕ∆Υ και 
ΕΦΚΑ) και θα συστεγαστεί µε την Πολυ-
κλινική. Αυτό το ενδεχόµενο µάλλον απο-
µακρύνθηκε, τουλάχιστον σε αυτή την 
φάση, λόγω στενότητος χώρου.

 Η µετατροπή αυτή θα έχει ως συνέ-
πεια, να καταργηθεί το εισιτήριο των 10 € 
στην Πολυκλινική, όπως και των 20 € στα 
επείγοντα περιστατικά. Η αλλαγή πιθα-
νώς να πραγµατοποιηθεί εντός του Ιουλί-
ου, µε εξαγγελία του Πρωθυπουργού, ο 
οποίος επιθυµεί να έλθει στο Ολυµπιακό 
Χωριό, να παραδώσει τα οριστικά παρα-
χωρητήρια του 27ου τετραγώνου και να 
ανακοινώσει την υπαγωγή του Αθλητι-

κού Κέντρου στην Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού.

Ικανοποιείται λοιπόν ένα πάγιο αίτηµα 
του ∆ήµου Αχαρνών για δηµιουργία Κέ-
ντρου Υγείας και αυτό το προσπαθούσε 
επί τετραετία, ο συντοπίτης µας βουλευτής 
κ. Ιωάννης ∆έδες.

 Υπ’ όψιν ό,τι στην Πολυκλινική λει-
τουργεί άρτιος ακτινολογικός εξοπλισµός 
(αξονικός και µαγνητικός τοµογράφος), τµή-
µα υπερήχων, µικροβιολογικών και βιοχη-
µικών εξετάσεων, όλο το πακέτο του γυναι-
κολογικού ελέγχου (έλεγχος οστικής µάζας, 
µαστογραφία, κ.ά.), άρτια εξοπλισµένο κέ-
ντρο αποκατάστασης, µε φυσίατρο, φυσι-
κοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγο, 
ψυχίατρο, οδοντιάτρους, οφθαλµιάτρους, 
και γενικώς όλες τις ειδικότητες, όπως καρ-

διολόγους, γενικούς γιατρούς, γενικό χει-
ρουργό, πνευµονολόγο, ορθοπεδικούς, 
δερµατολόγο, ουρολόγο, ΩΡΛ, παιδίατρο, 
διαιτολόγο,  ενδοκρινολόγο. 

Επίσης διαθέτει δύο κινητές µονάδες, 
δωρεά του ιδρύµατος Νιάρχου, πλήρως 
εξοπλισµένες. Ακόµη υπάρχει σηπτικό χει-
ρουργείο (µικροχειρουργείο) στά έκτακτα 
περιστατικά. Βέβαια ένα µειονέκτηµα είναι 
ό,τι λειτουργεί από 08:00 έως 20:00 και µό-
νον το πενθήµερο. 

Ίσως µε στελέχωση του προσωπι-
κού να µπορέσει να ευηµερεύει επτά 
ηµέρες επί 24 ώρες. Όµως µε την υπα-
γωγή τους στο ΕΣΥκαι εφ’ όσον γίνουν 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη-
σης, το ερώτηµα είναι, πόσοι θα µείνουν 
και πόσοι θα φύγουν.

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ  ΣΤΙΣ  ΑΧΑΡΝΕΣ  ΜΑΖΙ   
ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝΣπύρος Βρεττός:  Το «τέλος» 

που δηµιουργεί µια νέα «Αρχή»
Μέσα στον τελευταίο µή-
να, συµµετείχαµε στο 
µνηµόσυνο για τον έναν 
χρόνο που πέρασε από 
την δολοφονία του µι-
κρού Μάριου! Μέσα 
στον ίδιο µήνα, η δυσλει-
τουργία του ΧΥΤΑ Φυ-
λής, µετέτρεψε την πόλη 
σε σκουπιδότοπο! Και 
µόλις προχθές, ήρθε από 
την Περιφέρεια η ακύρω-
ση του ∆ιαγωνισµού για 
την αναβάθµιση σε 7 παι-
δικές χαρές, σαν συνέ-
πεια του απαράδεκτου «φωτογραφικού διαγωνισµού» 
που συνέταξε η ∆ηµοτική αρχή, για προφανέστατους 
λόγους!

Ακυρώθηκε από την Περιφέρεια 
ο διαγωνισµός για τις (επτά) παι-
δικές χαρές του ∆ήµου Αχαρ-
νών (που έπρεπε να έχουν ανα-
κατασκευαστεί εδώ και δυο χρό-
νια), µε σαφείς αιχµές για... κου-
τοπονηριά.  Προηγήθηκε 
καταγγελία της  Πανελλήνιας  
Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχα-
νικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε). Στην ένσταση της 
οποίας προς τον ∆ήµαρχο Αχαρνών, αναφέρεται σαφώς   ότι «οι τε-
χνικές προδιαγραφές που έχετε ορίσει είναι τόσο Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ και ΣΥΝ-
ΘΕΤΕΣ που ∆ΕΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ στις συνήθεις κατασκευές οργά-
νων παιδικής χαράς, δηµιουργούν δε υποψίες για φωτογραφικές δι-
ατάξεις...».  Και κάπως έτσι ο ∆ήµος Αχαρνών παραµένει ο µόνος 
ίσως Πανελλαδικά χωρίς ούτε µια πιστοποιηµένη παιδική χαρά. 

∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  
Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και διατήρηση της Ιστορίας του τόπου!

Ακυρώθηκε  ο διαγωνισµός 
για τις (επτά) παιδικές χαρές

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 7

Σωτήρης Αλεπούς
Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ

ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ηλίας Χριστοφορίδης
Για εµάς στη ∆ηµοτική Παράταξη «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»,  

η  µερική  επιτυχία  ισούται  µε  αποτυχία
ΣΕΛ. 7
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος 8ο  

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

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

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

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

Συντακτική οµάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας
∆ιαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 

Φιλική συµµετοχή: Νίκος Παπαζίσιµος, Νίκος Κακογιάννης, Χάρης ∆ηµούτσος  
∆ηµιουργικό: Γιάννης Νιώρας  

Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 
Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου l Τηλ. 6937 426761

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

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

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

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

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

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

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

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

Η  στάθµη της διαφθοράς από λαό σε λαό, είναι διαφορετική. Εµείς 
οι Έλληνες όλοι, βρισκόµαστε στην ίδια στάθµη. Είναι ανώφελο να 

κατηγορούµε ο ένας τον άλλον και να υποκρινόµαστε. Πιο ωφέλιµο και 
πιο έξυπνο είναι να βρούµε τρόπους να αλλάξουµε αυτήν την νοοτροπία, 
αυτό το κουσούρι, αυτό το χούι, πράγµα που είναι πολύ δύσκολο έως αδύ-
νατο.

Η ζωή µας δεν κινείται µε ιδεολογίες και ξεπερασµένες αντιλή-
ψεις, αλλά µε τα σύγχρονα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αυτά δι-

αµορφώνονται από την ταχύτατα εξελισσόµενη τεχνολογία και την τά-
ση των ισχυρών του χρήµατος. Το να µαζεύου-
µε τα ιζήµατα των κοµµουνιστών, των νέων αρι-
στεριστών, των γερασµένων σοσιαλιστών και 
των αρχαίων Κεντρώων, για να κάνουµε ένα και-
νούργιο ξεκίνηµα, δουλεύουµε για µια τρύπα 
στο νερό. Πιο σωστό είναι η εφαρµογή των νέων 
γνώσεων για δηµιουργία πόρων ζωής.

∆εν είναι τα θρησκευτικά δόγµατα που από 
την δηµιουργία τους επιζητούν και προκα-

λούν τους πολέµους και τις συµφορές, αλλά ο πό-
θος των ιερέων για εξουσία επάνω στο λαό τους. Οι 
δυτικοί δηµιουργούν τοπικούς πολέµους για να δο-
κιµάσουν και να πουλήσουν νέα υψηλής τεχνολο-
γίας όπλα, για πλουτισµό Οι µουσουλµάνοι ντύ-
νουν τα παιδιά τους µε εκρηκτικά και τα κάνουν ζωντανές βόµβες, δηλαδή 
κιµά.  Και τα δύο είναι ενστικτώδης βαρβαρότητα, µε στόχο την εξουσία, 
περιφρονώντας την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη ύπαρξη.

Το Λαζίον το παιδίον είναι Πόντιος. Ο κύριος Ερτογάν  εµ-
µέσως παραδέχθηκε ότι είναι Λαζός, εξισλαµισµένος. Ίσως 

πριν πεθάνει να οµολογήσει, ότι είναι περήφανος γιατί είναι Λα-
ζός. ∆ηλαδή Πόντιος.

Όταν ένας λαός δεν γνωρίζει την ιστορία του δεν έχει µελλον. Όταν 
καίγεσαι τρέχεις για νερό, όχι για ξύλα. Εµείς σήµερα καιγόµαστε 

για τον αµυντικό µας οπλισµό και είµαστε άφραγκοι. Ο πραγµατικός κίν-
δυνος είναι οι γείτονες µας οι τούρκοι και οι Βούλγαροι. ¨όταν κάποιος 

ζει µε δανεικά χρήµατα, θέτει τον εαυτό του συνειδητά σε δουλεία.
Ποια κόµµατα µα κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, που µε την 
διαφθορά, τις λαµογιές, τις απάτες, µας έφεραν στην χρεοκοπία; 

Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία. Ποιο κόµµα µε την συµπεριφορά και 
τον δογµατισµό του, έκλεισε τις όποιες µικρές ή µεγάλες βιοµηχανίες 
που είχαµε; Το ΚΚΕ.  Ποια παράταξη επέβαλε στρατιωτική δικτατορία 
στο πρόσφατο παρελθόν; Η άκρα ∆εξιά. Συµπέρασµα Ο αναµάρτητος 
πρώτος τον λίθον βαλέτω. Τα άλλα όλα, είναι λόγια υποκρισίας και   
υποκειµενικότητας, δηλαδή της έδρας. 

Είναι λάθος να κάνουµε αποχή δηλαδή να µην 
ψηφίζουµε, περιφρονώντας τους εξουσιαστές 

τους κυβερνήτες. Σε τέτοια περίπτωση, δεν έχεις δικαί-
ωµα να παραπονιέσαι για ότι σου κάνει η όποια κυβέρ-
νηση. Πρέπει, να είναι καθήκον να ψηφίζουµε το κόµ-
µα και τον βουλευτή που κρίνουµε λιγότερο άτιµο. Από 
δύο κοπριές, διαλέγουµε αυτή που βρωµά λιγότερο.

Καλέ µου συνάνθρωπε, η έντιµη πρόθεση µας 
είναι, τα παιδιά µας να βελτιώσουν την ζωή 

τους ή τουλάχιστον να την κάνουν λιγότερο οδυνη-
ρή. Αυτό όµως εξαρτάται από τις διδαχές που παίρ-
νουν από µας τους γονείς τους. ∆εν γίνεται βιολογι-
κά όλοι οι άνθρωποι να έχουν την ίδια ακριβώς ευ-
φυΐα, την ίδια αντίληψη, το ίδιο πόθο, την ίδια φιλο-

δοξία, για όλα. Θα ήµασταν τότε άβουλα πλάσµατα ενός εξουσιαστή όπως 
το κυρίαρχο αρσενικό στις ζωικές αγέλες. 

Εξυπνότερο είναι µε αυτά που εκφράζεις ή γράφεις να προβληµατίζεις τον 
συνοµιλητή σου, από του να προσπαθείς να του επιβάλεις την γνώµη σου. 

Όλοι µας έχουµε την κρίση µας και µπορούµε να βγάλουµε ένα συµπέρασµα. 
Άλλωστε έτσι κινούµε το µυαλό µας από την αδράνεια.

Ο οικονοµικός µιλιταρισµός σήµερα που ζούµε, εφαρµόζεται από τις 
ΗΠΑ, την Γερµανία, τη Ρωσία και την Κίνα. Μικρά και διεφθαρµένα 

κράτη όπως εµείς, δεν έχουµε τρόπο να αντιδράσουµε. Οι λεονταρισµοί των 
ντόπιων σωτήρων, είναι λόγια της έδρας. Όποιος ζει µε δανεικά χρήµατα, 
θέτει τον εαυτό του συνειδητά, σε δουλεία.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

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

Βρε εγγονή µου ή εγγονέ 
µου. Πως α σε µαλώσω; 

Έχεις τα γονίδια, το δικό µου, της 
γυναίκας µου και της µητέρας σου. 
Από την άλλη µεριά έχεις τα γονί-
δια του παππού σου, της γιαγιά σου 
και του πατέρας σου. Είσαι ένα 
τουρλουµπούκι από έξη γονίδια. 
Όλοι φταίµε, σε εσένα θα το ρίξου-
µε, το ανάθεµα. Όµως και εσύ δείξε 
λίγο κατανόηση.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ξεκινάµε  µε την ευχή  καλό Μήνα, καλό καλοκαίρι και κα-
λές διακοπές. Και να σηµειώσουµε  πως ο µήνας  Ιούνιος, 
ήταν ο πιο πλούσιος σε εκδηλώσεις, αφού όλα τα σχολεία 

του ∆ήµου µας, από τους  Παιδικούς Σταθµούς, έως και τα Λύκεια,  
πραγµατοποίησαν θαυµάσιες αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις. Με 
την ευκαιρία να συγχαρούµε τα µέλη της Ένωσης Γονέων, που κα-
τάφερε να παρευρεθεί σχεδόν σε όλες. Από µας συγχαρητήρια , 
υγεία και καλές διακοπές σε όλοι την µαθητική κοινότητα του ∆ή-
µου µας.

Το 14ο Ηπειρώτικο Πανηγύρι  πραγµατοποιείται  το Σαβ-
βάτο 30 Ιουνίου και ώρα 8:30 µ.µ. στο λόφο του Προφή-
τη Ηλία Αχαρνών. Γνήσιο παραδοσιακό γλέντι µε την  

Ηπειρώτικη ζυγιά του Τάσου Μαγκλάρα. Στο τραγούδι ο Αντώ-
νης και ο Θωµάς Κυρίτσης. Θα αποδώσουν χορούς τα παιδικά 
και ενήλικα χορευτικά της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών και 
του Συλλόγου Ηπειρωτών Ζεφυρίου

Εκτός  από την ακύρωση του διαγωνισµού για τις επτά παι-
δικές χαρές, η Περιφέρεια ακύρωσε και την απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου πραγµατοποίησης  της οργάνωσης  

της Ανθοκοµικής έκθεσης 2018, που πραγµατοποιήθηκε στην 
πλατεία Θρακοµακεδόνων στις Αρχές  Ιουνίου 2018

Ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε την ΜΚΟ «Στόχος 
Πρόληψη» και την Επιστηµονική Μαστολογική Εταιρεία 
Ίαση Στήριξη «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.», πραγµατοποιούν εκδήλωση 

ενηµέρωσης και δωρεάν εξετάσεις προληπτικής εξέτασης µα-
στού, την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018 από τις 9:00 έως τις 14:30 στο 
∆ηµαρχείο Αχαρνών.  Η ενηµερωτική εκδήλωση για την αξία 
της Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού  πραγµατοποιήθη-
κε  στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αχαρ-
νών στις 13:30.

Ο ∆ήµος Αχαρνών συµµετέχει για 7η συνεχή χρονιά στην 
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότη-
τας του ∆ικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βι-

βλιοθήκης της Ελλάδος. Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν τη 
συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία 
Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 2018, θα πραγµατοποιηθούν 
από τις 25 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου 2018 κατά τις ώρες 10:00-
12:00 το πρωί, στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς» (Λι-

οσίων 18) ενώ η συµµετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Πληροφο-
ρίες - συµµετοχές στο τηλέφωνο: 213 2072 538 κ. Μαρία Στασινού 
και κ. Αγγελική Μπούκη.

Την πρόταση της κυβέρνησης οι ∆ηµοτικές εκλογές να 
επιστρέψουν στον Οκτώβριο και συγκεκριµένα στις 13 
Οκτωβρίου (και 20 Οκτωβρίου όπου χρειαστεί και δεύ-

τερος γύρος) εξέφρασε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο ΓΓ του υπουργείου 
Εσωτερικών Κώστας Πουλάκης. Όπως είπε διάθεση του υπουρ-
γείου είναι ο νόµος του Κλεισθένη Ι να έχει γίνει νόµος του κρά-
τους µέχρι τις 13 Ιουλίου.

Τέλος τα κινητά τηλεφώνα των µαθητών στα σχολεία µε 
εντολή του υπουργού Παιδείας επικαιρότητα 4.8 χιλ. – Ο 
Γαβρόγλου βάζει «στοπ» στην χρήση κινητών στα σχολεία 

– Με νέες οδηγίες απαγορεύει οποιαδήποτε ηλεκτρονική συ-
σκευή – «Μαύρο» και στις κάµερες ασφαλείας – Υπό όρους η 
χρήση των κινητών από τους εκπαιδευτικούς Κινητά… τέλος στα 
σχολεία! Αυτό προβλέπουν οι οδηγίες του Κώστα Γαβρόγλου, 
η οποία απαγορεύει στους µαθητές να φέρουν οποιαδήποτε ηλε-
κτρονική συσκευή. 

Η Φιλότεχνη Λέσχη συµµετείχε µαζί µε άλλους συλλό-
γους της πόλης µας, στο 6ο Φεστιβάλ του 2ου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Αχαρνών µε τίτλο «ΑΧΑΡΝΗΣ». Η συµµε-

τοχή στο Φεστιβάλ πραγµατοποιήθηκε µετά από πρόσκληση 
της ∆ιευθύντριας, του Συλλόγου των διδασκόντων και του 
Συλλόγου γονέων του 2ου ∆ηµ. Σχολ. Αχαρνών, σε όσους συ-
ντελούν µε την πολιτιστική τους δράση στην αειφορία και βιω-
σιµότητα της πόλη µας και της διατήρησης του σεβασµού στο 
όνοµά της.

Ανακοινώσεις  Σοφίας Χριστοπούλου,  στο ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο της 19 Ιουνίου 2018 : «Με αφορµή την αφίσα 
Summer Camp, που η πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλί-

ου Θρακοµακεδόνων κ. ∆ουρίδα Χρύσα µετά του συζύγου της 
κ. Χήνου Γιάννη, προβάλλουν και διαφηµίζουν την προς ίδιον 
όφελος λειτουργία και µε 40 ευρώ/παιδί,,εντός του Πνευµατικού 
κέντρου, η δηµοτική σύµβουλος της παράταξης Αχαρνείς κ.Χρι-
στοπούλου Σοφία,ρώτησε τον .∆ήµαρχο ποιός παραχώρησε σε 
ιδιώτες το δικαίωµα επαγγελµατικής εκµετάλλευσης ενός ∆ηµο-
τικού κτηρίου αφού ουδέποτε πάρθηκε απόφαση στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. Στην συνέχεια αναφέρθηκε και σε άλλα ∆ηµοτικά 
ακίνητα που παραχωρήθηκαν σε τρίτους µε πλήρη αδιαφάνεια 
όπως: Ποιος ιδιοχρησιµοποιεί την οικία του πρώην αντιδ. Χρ.
Ντούρου; Πως δόθηκε το αθλητικό κέντρο στον κ. Σασσαρίδη; 
Πως και σε ποιους παραχωρήθηκε το Bουτυράδικο; Πως παρα-
χωρήθηκε εκ νέου το αναψυκτήριο στην πλατεία Ακρίτες του Πό-
ντου;. Τέλος ρώτησε σε ποιους δόθηκαν τα ακίνητα στις εργατι-
κές πολυκατοικίες και µε ποιά διαδικασία; Με αυτόν τον τρόπο 
αξιοποιείτε την περιουσία του ∆ήµου; παραχωρείτε και δωροδο-
κείτε τους συνεργάτες σας;».

 Στις 19 Ιουνίου   2018 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  ο επι-
κεφαλείς της ∆ηµοτικής Παράταξης  «Αχαρνέων Ελπί-
δα»|  εκφώνησε   ανακοινώσεις  σχετικά µε τα εξής θέ-

µατα : 1. Καθαριότητα - σκουπίδια , 2. Μέτρα για τη µνήµη του 
Μάριου Σουλούκου, 3. Χρέη ∆ΕΤΕ∆Α, τρόπος αποπληρωµής, 
4. Οφειλές τουριστικού γραφείου ΜΑΝΕΣΗΣ, και  5.για το θέ-
µα ενίσχυσης του  Αχαρναϊκού

Η  9η ΤΑΚΤΙΚΗ ∆ηµόσια συνεδρίαση του  δηµοτικού Συµ-
βουλίου Αχαρνών θα γίνει στην αίθουσα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (2ος όροφος ∆ηµαρχιακού Μεγάρου) στις 

03-07-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 ,  για  αποφάσεις σ 23  θέ-
µατα.

Την παράταση της προθεσµίας υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων, τόσο των φυσικών όσο και των νοµικών 
προσώπων, έως τις 26 Ιουλίου ανακοίνωσε το υπουρ-

γείο Οικονοµικών. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2017 των 
φυσικών προσώπων παρατείνεται µέχρι την 26η Ιουλίου 
2018.  Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας ει-
σοδήµατος των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, 
που δεν έχουν υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση της υπουργι-
κής απόφασης και των οποίων η προθεσµία υποβολής δεν έχει 
λήξει, παρατείνεται επίσης µέχρι την 26η Ιουλίου 2018.

∆εκάδες χιλιάδες ασφαλισµένους αφορά η διαγραφή 
ασφαλιστικών οφειλών που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέ-
διο του Υπουργείου Εργασίας. Πρόκειται για όσους έχουν 

παράλληλη απασχόληση, κυρίως νέους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ 
µε ενεργό δελτίο παροχής υπηρεσιών που µπορούσαν να επιλέ-
ξουν ασφάλιση ζητώντας εξαίρεση από ΟΑΕΕ, ασφαλισµένους 
στον ΟΓΑ µικροεπιχειρηµατίες και µικροξενοδόχους µε απαλλα-
κτικά από τον ΟΑΕΕ, µηχανικούς που βρίσκονταν ανάµεσα σε 
ΤΣΜΕ∆Ε και ΟΑΕΕ, επειδή είχαν αναπτύξει και µια εµπορικού τύ-
που δραστηριότητα αλλά και παλαιούς (πριν το 1993) ασφαλι-
σµένους δηµοσιογράφους.
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«ΑΧΑΡΝΕΣ_ΑΛΛΑΓΗ_ΤΩΡΑ» Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, 
Οικονοµολόγος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Χ ωρίς αµφιβολία, ένα συλλογικό Όργανο αιρετών 
αποτελεί την κορυφαία έκφραση συνολικής πο-
λιτικής εκπροσώπησης τόσο σε εθνικό, όσο και 

σε τοπικό επίπεδο. 
Επί παραδείγµατι, µια οµόφωνη απόφαση ενός ∆ηµο-

τικού Συµβουλίου εκφράζει, από άποψη εκπροσώπησης, 
το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, κάτι που κανένας δήµαρ-
χος, κανένας βουλευτής και κανένας άλλος πολίτης δεν 
µπορεί να διεκδικήσει – ούτε κατά προσέγγιση- σε προσω-
πικό επίπεδο!

Για να γίνουν κατανοητές οι επιπτώσεις της παραπάνω 
διαπίστωσης στην προοπτική βελτίωσης της ζωής του κά-
θε πολίτη είναι αναγκαίο να υπενθυµίσουµε το τεράστιο 
φάσµα αρµοδιοτήτων που έχει σήµερα η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. Στην πραγµατικότητα, µε εξαίρεση την Εξωτερική πο-
λιτική και την Εθνική Άµυνα οι δήµοι σήµερα έχουν βασι-
κές και ουσιαστικές αρµοδιότητες σε όλους τους άλλους 
τοµείς της ζωής του κάθε πολίτη. 

Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, θα αναφέρουµε 
τους Τοµείς της Παιδείας, του Πολιτισµού, του Αθλητισµού, 
του Περιβάλλοντος, της Τοπικής Οικονοµίας, της Αστικής 
δόµησης, της Κοινωνικής πολιτικής, της Ασφάλειας και της  
Ψυχαγωγίας. 

Είναι προφανές πως σε ένα τόσο ευρύ φάσµα αρµοδι-
οτήτων καµία προσωπική ενασχόληση, τόσο σε επίπεδο 
αιρετού όσο και σε επίπεδο υπηρεσιακού παράγοντα, δεν 
θα µπορούσε να ανταποκριθεί επαρκώς στις ποσοτικές αλ-
λά και τις ποιοτικές απαιτήσεις της λειτουργίας ενός ∆ήµου. 

Κλειδί για την ικανοποιητική ανταπόκριση σε αυτές τις 
αρµοδιότητες είναι δύο πολύ βασικές λειτουργικές επιλο-

γές.  Η πρώτη επιλογή είναι αρκετά προφανής και αφορά 
στην εφαρµογή σύγχρονων κανόνων διοικητικής οργάνω-
σης και λειτουργίας.

Η δεύτερη επιλογή για επαρκή και ικανοποιητική λει-
τουργία ενός σύγχρονου δήµου είναι λιγότερο προφανής 
και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως το ότι οι πολίτες συνει-
δητοποιούν συνεχώς το ρόλο της τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στη δική τους ευηµερία δεν σηµαίνει ότι συνειδητοποιούν 
και το λόγο που αυτό συµβαίνει! 

Με άλλα λόγια, από πού πηγάζει η δυνατότητα ενός 
∆ήµου να παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίλυση πολλών 
και πιεστικών προβληµάτων στην  καθηµερινότητα του πο-
λίτη;

Η απάντηση δεν είναι τεχνοκρατική αλλά βαθύτατα πο-
λιτική και στηρίζεται στην σηµαντικότατη Αρχή της εγγύτη-
τας προς το πρόβληµα. Είναι προφανές πως όσο εγγύτερα 
στον πολίτη και στο πρόβληµά του βρίσκεται ένας φορέας 
τόσο πιο έγκαιρα, πιο οικονοµικά, αλλά και πιο αποτελε-
σµατικά θα λυθεί το πρόβληµα. 

Αυτή είναι η µεγάλη αξία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 
βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη από ό,τι οποιοσδήποτε άλ-
λος πολιτειακός θεσµός! Είναι κρίσιµο να συνειδητοποιή-
σουµε όλοι ότι την Αρχή της εγγύτητας την εκφράζει, κα-
λύτερα από τον καθέναν, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος.  

Για το λόγο αυτό, ο νοµοθέτης έχει ορίσει ως βασική ευ-
θύνη των δηµάρχων την υλοποίηση των αποφάσεων των 
∆ηµοτικών Συµβουλίων, δηλαδή την οργανωµένη λει-
τουργία των ∆ηµοτικών Συµβούλων!

Πέραν αυτού, και για την  όσο το δυνατόν πιο ανόθευ-
τη και αποτελεσµατική εφαρµογή της Αρχής της Εγγύτητας 

από τα Όργανα της Αυτοδιοίκησης 
ο νοµοθέτης έχει προβλέψει τη 
λειτουργία στους ∆ήµους, των Το-
πικών Συµβουλίων. 

Ο νόµος 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) αποτυ-
πώνει τη βούληση του νοµοθέτη να αποκτήσουν τα τοπι-
κά Συµβούλια ουσιαστική συµµετοχή στη διαµόρφωση 
αποφάσεων. Μέσα σε αυτό το σύνθετο θεσµικό πλαίσιο εί-
ναι προφανές πως επιβάλλεται στις δηµοτικές αρχές να εξα-
σφαλίσουν πως τα Συµβούλια, ως συλλογικά Όργανα, παί-
ζουν ουσιαστικό και όχι δευτερεύοντα ρόλο στην επίλυση 
των τοπικών προβληµάτων και στη διαµόρφωση πολιτι-
κών που προωθούν  την εξυπηρέτηση των πολιτών και την 
τοπική κοινωνική ανάπτυξη. 

Βεβαίως, για την περίπτωση του δήµου µας ακούγεται 
υπερβολικό να ζητάµε την αναβάθµιση του ρόλου του το-
πικών Συµβουλίων όταν η παρούσα ∆ηµοτική Αρχή συ-
στηµατικά και απροκάλυπτα υποβαθµίζει τη λειτουργία του 
ίδιου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η προχειρότητα ή οι ελλείψεις στις εισηγήσεις των θε-
µάτων, δείχνουν ότι η παρούσα ∆ηµοτική Αρχή θεωρεί 
τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως τυπική δι-
αδικασία. 

Το τελευταίο κρούσµα στην αναβολή συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου χωρίς καµία προειδοποίηση και 
χωρίς καµία δικαιολογία αποτελεί ένα ακόµη δείγµα της 
πλήρους και επικίνδυνης περιφρόνησης της σηµερινής ∆η-
µοτική Αρχής και προς τους νόµους και προς την αξιοποί-
ηση των συλλογικών Οργάνων στην επίλυση των σοβα-
ρών προβληµάτων της πόλης µας. 

Αναγκαία η αναβάθµιση των ∆ηµοτικών Συλλογικών Οργάνων 
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Τα  έβαλαν ακόµη και µε την προσευχή !
Ξέρετε πιο είναι το πιο όµορφο 
πράγµα µε τις προσευχές; Ότι η συ-
ντριπτική πλειονότητα αυτών δεν 
γίνεται προκειµένου ο απευθυνόµε-
νος στο Θεό να ζητήσει κάτι για τον 
εαυτό του, αλλά για να ζητήσει κάτι 
για ένα άλλο άνθρωπο. Ένα άρρω-
στο συνήθως, κάποιον σε ανάγκη, 
κάπου που βιώνει µια πολύ δύσκο-
λη κατάσταση. Μπορεί όµως η προ-
σευχή να µην έχει την µορφή της αί-
τησης για κάτι, αλλά να είναι απλά 
ένα «ευχαριστώ».  Για το φαγητό, 
για την οµαλότητα, την τάξη µέσα 
στην χαοτική φύση του κόσµου µας. 
Μια απλή πράξη µε µεγάλη για κά-
ποιους, σηµασία που µάλλον συµβα-
δίζει µε την ίδια την ανάπτυξη του αν-
θρώπινου πολιτισµού, καθώς σύµ-
φωνα µε ανθρωπολόγους οι πρώτοι 
ευφυείς άνθρωποι έκαναν κάτι το 
οποίο σήµερα θα  χαρακτηρίζεται ως 
προσευχή.
Και όµως, ακόµη και αυτό το µικρό, 
υπέροχο κοµµάτι  της καθηµερινότη-
τας κάποιων προσέβαλε τους επαγ-
γελµατίες  προσβεβληµένους, προσέ-
βαλε τους «διαφωτισµένους» οι οποί-
οι εφευρίσκουν ψευδοεπιστήµονες να 
µας πείσουν ότι τα φύλλα είναι «κοι-
νωνική κατασκευή» και όχι βιολογική 
πραγµατικότητα. 
Και είχαµε επιθέσεις κατά της Εκκλη-
σίας επειδή καλούσε γονείς και µαθη-
τές να προσευχηθούν εν όψει των Πα-
νελλαδικών εξετάσεων. ∆εν τους αρέ-
σει. Τους ενοχλεί. Τους ενόχλησε 
ακόµη και η προσφορά ενός στυλό 
προς τους µαθητές που κάνουν (φυσι-
κά δωρεάν) οι εκκλησίες σε όλη την 

χώρα. ∆εν είναι το στυλό όµως. Γιατί 
δεν θεωρώ ότι έστω και ένας από αυ-
τούς πιστεύει ότι κάποιος από τους 
γονείς των παιδιών που δίνουν εξετά-
σεις θα πει στο παιδί του «έλα µωρέ, 
µη διαβάζεις, θα προσευχηθείς και θα 
περάσεις στη Νοµική» ή κάποιος Επι-
χειρηµατίας που κάνει αγιασµό στην 
Επιχείρηση του, δεν θα προσλάβει 
λογιστή, ελπίζοντας στην θεία παρέµ-
βαση για την Εφορία!.
Προφανώς όµως δεν είναι αυτό που 
τους ενοχλεί. Είναι ότι υπάρχουν ακό-
µη άνθρωποι που πάνε στην Εκκλη-
σία. Και µάλιστα µε τα παιδιά τους. 
Αντί οι αξίες που λαµβάνουν τα παι-
διά να έρχονται  από Μ.Κ.Ο. αντί να 
έρχονται από τα βιβλία της Ρεπούσης, 
τολµούν αυτοί οι µεσαιωνικοί τύποι 
να τους δίνουν άλλες εικόνες. Σε γενι-
κές γραµµές αυτό που πιστεύουν είναι 
ότι επί χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι 
ήταν χαζοί και αµόρφωτοι, και γι αυ-
τό πίστευαν. Και τώρα που µορφώνο-
νται δεν δικαιούνται να πιστεύουν. 
Το πιο αστείο όµως, είναι ότι κάποιοι 
από αυτούς προσπαθούν να µας πουν 
ότι δεν τους ενοχλεί η πίστη. Ναι, δεν 
τους ενοχλεί η πίστη, αρκεί να µην 
υπάρχει καµία εκδήλωση αυτής, δεν 
του ενοχλεί η πίστη αρκεί να µην  
προβάλλει «µπροστά» τους.
∆εν τους ενοχλεί  η πίστη, αρκεί να 
µην είναι τόσο σοβαρή ώστε να 
«µπλέκει» µε τα δικά τους σχέδια για 
τόπους θα πρέπει να διαµορφωθεί η 
κοινωνία, για το τι θα πρέπει να κά-
νουν και πως πρέπει  να φέρονται οι 
πάντες. Γι’ αυτό τους ενοχλούν η προ-
σευχή και τα στυλό.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ...

Μια αέναη ανακύκλωση 
των ίδιων πραγµάτων. Φιοριτούρες, µεγαλο-
στοµίες και άστοχες κινήσεις, δίχως αποτέλε-
σµα. Η οικονοµία αντί να βελτιώνεται συνεχί-
ζει να βρίσκεται σε τέλµα. ∆εν τη σώζει ούτε η 
επιµήκυνση, ούτε η γραβάτα!
Οι προβλέψεις µαύρες και ο δικός µας ρόλος δύ-
σκολος. Ξέρεις την αλήθεια αλλά δεν µπορείς να 
κάνεις κάτι για να την αλλάξεις. Τι χρειάζεται, 
όµως, η οικονοµία για ν΄αλλάξει; 
«Λιγότερες µεγαλοστοµίες σκληρή δουλειά και 
αποτελέσµατα θέλει η οικονοµία», όπως τονίζει 
σε ανακοίνωση της και η Ένωση Κεντρώων.
Χρειάζεται, επίσης, τις µεταρρυθµίσεις όχι µόνο 
να τις περνάς στη Βουλή, αλλά να τις υλοποιείς 
και στη πράξη. Με λίγα λόγια, η οικονοµία χρει-
άζεται όραµα, δουλειά (σηκωµένα µανίκια) και 
αλλαγή νοοτροπίας για να πάρει την ανιούσα και 
να γίνει εύρωστη.

 Η  Γνώµη µας ... 

Παράλληλοι βίοι

Αλέξανδρος 
Ανδριώτης 

Πολιτευτής της Ένωσης
Κεντρώων

στην Περιφέρεια Αττικής.

Γιά τρίτη φορά γράφουμε γιά τό θέμα τῆς Μακεδονίας, ἐπειδή τό θε-
ωροῦμε κολοσσιαῖας ἐθνικῆς σημασίας.  
Τό 1959 εἶχε ἤδη ὡριμάσει ἡ ἐποχή, γιά νά τερματιστεῖ ἡ βρεττανική 
κυριαρχία ἐπί τῆς Κύπρου. Ἑλλαδίτες καί Κύπριοι διαδήλωναν μέ 
σύνθημα «Κύπρος ἕνωσις Ἑλλάς». Τό «παιχνίδι» παιζόταν μεταξύ 
Ἄγγλων καί Ἑλλήνων. Μέχρι ἐκείνη τήν ἐποχή, ἡ Τουρκία δέν εἶχε 
καμμία δικαιοδοσία, οὔτε καί ἀπαίτηση. Οἱ Ἄγγλοι ὅμως πιστοί στό 
δόγμα «διαίρει καί βασίλευε», τήν κατέστησαν στίς συνθῆκες Ζυρί-
χης καί Λονδίνου, θεσμικό παράγοντα. Ἔτσι στήν Ζυρίχη οἱ Καρα-
μανλῆς καί Μεντερές κατέληξαν σέ συμφωνία, ἀπουσία τῶν Κυπρί-
ων. Κατόπιν στό Λονδίνο, οἱ Κύπριοι δεχόμενοι ἀσφυκτικές πιέσεις 
καί ἀπειλές ἀπό τόν Καραμανλῆ, τούς Βρεττανούς καί τούς Ἀμερικα-
νούς, οἱ ὁποῖοι «ἐπιζητοῦσαν σταθερότητα» στήν νοτιοανατολική 
πτέρυγα τοῦ ΝΑΤΟ, ἑκόντες ἄκοντες ὑπέκυψαν. Σημειωτέον ὅ,τι ὁ 
λαός ἀλλά καί ἡ ἀντιπολίτευση σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο ἦταν κατηγο-
ρηματικά ἀντίθετοι. Ὁ Καραμανλῆς δήλωνε: «Ἡ ἡμέρα αὐτή ἀνήκει 
εἰς τάς εὐτυχεστέρας ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καί θά ἀποτελέση σταθ-
μόν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Κύπρου». Ὁ δέ Μεντερές ἔλεγε: «Διά τῆς 
εὐτυχοῦς ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος, ἀποκαθίσταται 
ἡ φιλία καί ἡ συνεργασία μεταξύ Ἑλλάδος, Τουρκίας καί Ἀγγλίας».
Ὁ χρόνος ἀπέδειξε ὅ,τι αὐτή ἦταν ἡ ἀπαρχή τεραστίων προβλημά-
των σέ Κύπρο καί Ἑλλάδα. Ἐδραιώθηκαν οἱ Τοῦρκοι, εἰσέβαλαν, κρα-
τοῦν τό 40% καί μέ τά διάφορα σχέδια ὅπως τοῦ Ἀνάν, ἀπαιτοῦν στήν 
οὐσία τήν πλήρη κυριαρχία στό νησί. Πολλοί δέ πολιτικοί σέ Ἑλλά-
δα καί Κύπρο, συνεχίζουν νά ἔχουν τήν ἴδια ἐνδοτική συμπεριφορά. 
Γιά τήν Μακεδονία δέν χρειάστηκε νά περιμένουμε πολλά χρόνια, 
γιά νά διαφανοῦν τό τί πρόκειται νά συμβεῖ. Πρίν ἀλέκτωρ φωνῆσαι, 
ὁ Σόρος καί ἡ γερμανική κρατική DW δημοσίευσαν χάρτη μέ τό γνω-
στό «ἐνιαῖο κράτος» τῆς Μακεδονίας, γνωστοποιῶντας τά μακρό-

πνοα σχέδιά τους. Αὐτό σημαίνει ἐνσωμάτω-
ση τῆς Θράκης στούς Τούρκους, ἐνῶ ἤδη συ-
ζητοῦν γιά παραχωρήσεις στούς ἀλβανοτσά-
μηδες καί ἐγκατάλειψη τῶν βορειοηπειρωτῶν. Πρίν ἀπό τόν 
διαμελισμό τῆς Ἑλλάδος, θά καθιερωθεῖ  σκέτο Μακεδονία στούς 
Σκοπιανούς, ἀπαγορεύοντας νά τό χρησιμοποιοῦμε ἐμεῖς, θά ἀλλά-
ξουμε τά σχολικά μας βιβλία, τίς ἐμπορικές ὀνομασίες, τίς πινακίδες 
στήν χώρα μας, ἐνώ θά ἀναγνωρίσουμε ἄφθονες τεχνητές «μειονό-
τητες».
Ἐκποίησαν 5000 χρόνια ἱστορίας, γιά νά κρατήσουν λίγους μῆνες 
παραπάνω τήν καρέκλα τους. Ἡ ἰδεοληψία τους ἀπό τήν ἐμφυλιακή 
τους πίστη στόν μακεδονισμό, ἡ δουλικότητά τους πρός τίς ΗΠΑ καί 
τούς Γερμανούς, τούς ὁδήγησε στήν ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ. Τό κλῖμα 
μειοδοσίας πού διέπει τόν πολιτικό κόσμο, δέν σταματᾶ σέ αὐτούς. 
Σύμμαχοί τους ἀπό ἀριστεροί μέχρι νεοφιλεύθεροι, γκέι, οἰκολόγοι, 
ποτάμια καί διάφορα ρυάκια, πού ὅλοι μαζί καταλήγουν στόν βόθρο. 
Τονίζουμε ὅ,τι οἱ οἰκονομικές κρίσεις περνᾶνε, ἐθνικές ἀπώλειες ὄχι 
καί ἡ συμφωνία αὐτή φουντώνει τόν ἀέναο ἀλυτρωτισμό τῶν Σκο-
πιανῶν. Ὅσοι δέ,δέν ἔχουν μπολιαστεῖ μέ τόν ἐθνομηδενισμό εἶναι 
ἐξοργισμένοι καί ξεκινοῦν τόν 3ο μακεδονικό ἀγῶνα, γνωρίζοντας 
ὅ,τι οἱ σημερινοί κομιτατζῆδες βρίσκονται ἐντός χώρας. Φοβούμα-
στε πολύ ἕναν νέο ἐμφύλιο μέ τραγικά ἀποτελέσματα.
Κοινά χαρακτηριστικά λοιπόν μέ τό κυπριακό, εἶναι ἡ πίεση τοῦ ΝΑ-
ΤΟ, ἡ ἐνδοτικότητα τῶν κυβερνώντων, ἡ πλήρης ἀντίθεση μέ τήν θέ-
ληση τοῦ λαοῦ, ἀλλά καί μέ τά ὑπόλοιπα κόμματα, οἱ πανηγυρισμοί 
τῶν δύο πρωθυπουργῶν καί οἱ μακάριες δηλώσεις τους, πού βρί-
σκονται ἐκτός πάσης πραγματικότητος. Θεωροῦμε δέ, αὐτήν τήν 
τραγωδία μεγαλύτερη ἀπό τῆς Κύπρου καί τήν συγκρίνουμε μέ τήν 
μικρασιατική καταστροφή.

Γράφει ο Χάρης ∆ηµούτσος
∆ιαχειριστής του site «∆εκέλεια»

Λιγότερες
µεγαλοστοµίες 
σκληρή δουλειά 
και αποτελέσµατα 
θέλει η οικονοµία

 Όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση το ποσό του µη-
νιαίου επιδόµατος θα κυµαίνεται από 70 έως 210 ευρώ 
ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση. Για τη χορήγη-
ση του επιδόµατος λαµβάνονται υπόψη το ύψος των εισο-
δήµατος (πραγµατικού ή τεκµαρτού),  των καταθέσεων και 
της ακίνητης περιουσίας.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόµατος θα 
είναι να υπάρχει ηλεκτρονικό µισθωτήριο ενώ οι αρχές θα 
µπορούν να προχωρούν ακόµη και σε κατ’ οίκον ελέγχους 
για να διαπιστώνουν την ακρίβεια των αιτήσεων οι οποίες θα 
γίνονται ηλεκτρονικά.
 Το ύψος του στεγαστικό επίδοµα διαµορφώνεται ως εξής:
 Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ
 Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικα µέλη: 105 ευρώ.
 Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία µέλη ή µονογονεϊκή οι-
κογένεια µε ένα ανήλικο µέλος: 140 ευρώ
 Νοικοκυριό αποτελούµενο από τέσσερα ή µονογονεϊκή οικο-
γένεια µε δύο ανήλικα µέλη: 175 ευρώ
 Νοικοκυριό αποτελούµενο από 5 µέλη και πάνω ή µονογο-
νεϊκή οικογένεια µε τρία ανήλικα µέλη και πάνω: 210 ευρώ.
 Τα κριτήρια
 Για τη χορήγηση του επιδόµατος πρέπει να πληρούνται τα 
εξής κριτήρια:
 1. Εισοδηµατικό κριτήριο: Το συνολικό εισόδηµα του νοικο-
κυριού,  δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για µονο-
πρόσωπο νοικοκυριό,  προσαυξανόµενο κατά 4.000 ευρώ για 
κάθε µέλος του νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδηµα δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ ετησίως,  ανεξαρτήτως της 
σύνθεσης του νοικοκυριού.
 Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 8.000€
 Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικα µέλη: 12.000€
 Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία µέλη ή µονογονεϊκή οι-
κογένεια µε ένα ανήλικο µέλος: 16.000€
 Νοικοκυριό αποτελούµενο από τέσσερα ή µονογονεϊκή οικο-
γένεια µε δύο ανήλικα µέλη: 20.000€
 Νοικοκυριό αποτελούµενο από 5 µέλη και πάνω ή µονογο-
νεϊκή οικογένεια µε τρία ανήλικα µέλη και πάνω: 24.000€

 2. Κριτήριο ακίνητης περιουσίας: Η συνολική φορολογητέα 
αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού,  δεν µπορεί να 
υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το 
µονοπρόσωπο νοικοκυριό,  προσαυξανόµενη κατά 15.000 ευ-
ρώ για κάθε πρόσθετο µέλος και έως του ποσού των 180.000 
ευρώ.
 3. Κριτήριο ύψους καταθέσεων. Το συνολικό ύψος των κατα-
θέσεων του νοικοκυριού δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια 
του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού,  µέχρι και 
το ποσό των 24.000 ευρώ.
 Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 8.000€
 Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο µέλη: 12.000€
 Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία µέλη: 16.000€
 Νοικοκυριό αποτελούµενο από τέσσερα µέλη: 20.000€
 Νοικοκυριό αποτελούµενο από 5 µέλη και πάνω: 24.000€
 Για την περίπτωση των δικαιούχων που διαµένουν σε µισθω-
µένη κατοικία το επίδοµα καταβάλλεται µηνιαίως µε πίστω-
ση σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου,  ο οποίος τη-
ρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην 
Ελλάδα. Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει 
δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραµµα αριθµό τρα-
πεζικού λογαριασµού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδι-
καιούχος.
 Στην περίπτωση δικαιούχου που επιβαρύνεται µε το κόστος 
εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας,  το επί-
δοµα καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασµό 
εξυπηρέτησης του δανείου.
 Το δικαίωµα στην καταβολή του επιδόµατος ισχύει από την 
1n ηµέρα του επόµενου µήνα από αυτόν κατά τον οποίο υπο-
βλήθηκε η αίτηση.
 Αφορολόγητο – Ακατάσχετο
 Το Επίδοµα Στέγασης,  είναι αφορολόγητο,  δεν υπόκειται σε 
οποιαδήποτε κράτηση,  δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε 
ήδη βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο,  ιδιώτες ή πιστωτικά 
ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στον καθορισµό της εισοδη-
µατικής ενίσχυσης ή στα εισοδηµατικά όρια για την καταβο-
λή του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης.

Με ποια κριτήρια θα χορηγείται
το επίδοµα στέγασης 

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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Σπύρος Βρεττός: Το «τέλος» που δηµιουργεί µια νέα «Αρχή»
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: «ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙ∆Α»

Μέσα στον τελευταίο µήνα, συµµετείχαµε στο µνη-
µόσυνο για τον έναν χρόνο που πέρασε από την 
δολοφονία του µικρού Μάριου! Μέσα στον ίδιο 

µήνα, η δυσλειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, µετέτρεψε την πό-
λη σε σκουπιδότοπο! Και µόλις προχθές, ήρθε από την Πε-
ριφέρεια η ακύρωση του ∆ιαγωνισµού 
για την αναβάθµιση σε 7 παιδικές χαρές, 
σαν συνέπεια του απαράδεκτου «φωτο-
γραφικού διαγωνισµού» που συνέταξε 
η ∆ηµοτική αρχή, για προφανέστατους 
λόγους!

Ζούµε σε µια πόλη που καθηµερινά 
την αναγνωρίζουµε όλο και λιγότερο. Οι 
Αχαρνές που ξέραµε, µεταµορφώνονται ! 

Ο τόπος, µας απασχολεί καθηµερινά, 
αλλά δυστυχώς, όλες τις φορές είναι για 
κάτι που πηγαίνει τραγικά λάθος και όχι 
γιατί κάτι που βελτιώνεται ή µας δηµιουρ-
γεί ελπίδα.. 

Αποκλείεται όµως να µην φταίει κα-
νείς! Αλλά µε βρίσκει αντίθετο και η γε-
νικότητα του «Φταίνε όλοι». Αν πιστέ-
ψουµε κάτι τέτοιο, θα οδηγηθούµε σε ένα 
αδιέξοδο ή σε κάτι που θα είναι τόσο πο-
λύπλοκο, που θα τα παρατήσουµε πρίν καν ξεκινήσουµε. Τι 
σηµαίνει «Φταίνε όλοι»? Φταίνε τα µικρά παιδιά? Φταίνε οι συ-
νταξιούχοι? Φταίει ο απλός νοικοκύρης που είναι σε όλα νό-
µιµος και παρ΄όλα αυτά δεν νοιώθει ασφάλεια για τον ίδιο ή 
το παιδί του? Η πόλη µας δεν είναι µια πόλη χωρίς ηγεσία, 

είναι µια πόλη µε αναποτελεσµατική ηγεσία! ∆εν είναι µια 
πόλη χωρίς δήµαρχο, αλλά µια πόλη µε λάθος δήµαρχο. 

Σαν παράταξη, έχουµε συµµετάσχει σε άπειρα δηµοτικά 
συµβούλια µε την σηµερινή ∆ηµοτική αρχή. Σε όσα δεν ακυ-
ρώθηκαν την τελευταία στιγµή, τουλάχιστον… Και έχω βιώσει 

οτι υπάρχουν δύο πραγµατικότητες! Η 
πραγµατικότητα «µέσα στα ∆ηµοτικά συµ-
βούλια», µε τον δήµαρχο να ακούει όλες 
τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις αλλά να 
κάνει τελικά αυτό που ο ίδιος ήθελε από 
την αρχή. Υπάρχει όµως και «η πραγµατι-
κότητα έξω από την αίθουσα του ∆ηµοτι-
κού συµβουλίου», που είναι τραγική και 
αµείλικτη. Χωρίς λοιπόν να αρνούµαι την 
παρουσία µου στην «αίθουσα», έχει έρθει 
ο καιρός να ασχοληθούµε µε την πραγµα-
τικότητα στον δρόµο και µε το πρόβληµα 
που είναι η καθηµερινότητα του κάθε δη-
µότη. Η µάχη για να βρεθούν οι λύσεις, 
θα κριθεί «έξω»! ∆ίπλα στον κάθε δηµό-
τη και όχι δίπλα στον δήµαρχο που δεν 
ακούει κανέναν. Γιατί δυστυχώς, η ∆ηµο-
κρατία βρίσκεται έξω από την αίθουσα 
του ∆ηµοτικού συµβουλίου!

Ταυτόχρονα µε τα προβλήµατα, ζούµε σε ένα περιβάλλον 
που δηµιουργεί νέους συσχετισµούς και νέους συνδυασµούς. 
Το πλήθος τους, θα παίξει ρόλο – ειδικά µε τον νέο νόµο – δη-
µιουργώντας προβλήµατα που δεν είναι της παρούσης να τα 
αναλύσουµε. Το µεγαλύτερο πρόβληµα όµως, δεν είναι ο τε-

λικός αριθµός των συνδυασµών, αλλά η ποιότητά τους!  Εί-
ναι σύγχρονοι ή αναµασούν τα ίδια και τα ίδια, πιστεύοντας ότι 
- για άλλη µια φορά - θα καταφέρουν να εκλεγούν, ενώ η πό-
λη …«θα περιµένει»;

Σήµερα, ο καθένας από εµάς ή πρέπει να καταλάβει ότι το 
«παλιό» τελείωσε και να αναλάβει ουσιαστική δράση ή θα 
πρέπει να πάει σπίτι του σώζοντας - τουλάχιστον - την αξιο-
πρέπειά του. 

Η θέση όλων όσοι ασχολούµαστε µε τα κοινά, είναι τόσο 
κρίσιµη και τόσο καθοριστική, που η ανάγκη της αυτοκριτικής 
έχει έρθει εδώ και πολύ καιρό. 

Για να κάνεις όµως µια νέα αρχή, πρέπει να δώσεις και 
ένα ουσιαστικό τέλος. Ένα τέλος στον αναχρονιστικό τρόπο 
σκέψης, ένα τέλος στις στερεότυπες και χωρίς ουσία ευχές, ένα 
τέλος στα χαµόγελα και τις εθιµοτυπικές επισκέψεις. Είναι – φα-
ντάζοµαι – ξεκάθαρο το ότι πιστεύω σε µια νέα ουσία, χωρίς να 
προσπαθώ να πω ότι χρειάζεται να ανατρέψουµε τα πάντα. 

Ο καθένας από εµάς, οφείλει να αναζητήσει να βρίσκονται 
δίπλα του, µόνο αυτοί που περιέχουν ικανότητα και ήθος και 
µε αυτούς µόνο να συµπορευτεί.  Μπορεί αυτό να έχει ακου-
στεί ξανά, αλλά είµαι σίγουρος ότι ειπώθηκε σαν περιεχόµενο 
µιας παλαιού τύπου προεκλογικής περιόδου και όχι σαν «κραυ-
γή» ή σαν «πίστη» απέναντι στο νέο, το ξεκάθαρο και το υγειές. 
Ξέρω ότι ο κόπος αυτής της προσπάθειας θα είναι µεγάλος, αλ-
λά µόνο εκεί κατοικεί η λύση και η πραγµατική αλλαγή.

Σπύρος Ι. Βρεττός
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης
«ΑχαρΝέων Ελπίδα»
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Το καθεστώς της ενισχυµένης εποπτείας µε τακτικούς ελέγχους, σε 
συνδυασµό µε ένα αποθεµατικό ασφαλείας 20 δισ. ευρώ στις αγο-
ρές, προβάλλει ως το βασικό σενάριο για την έξοδο της Ελλάδας από 
το πρόγραµµα. 

l Το πράσινο φως στην εκταµίευση της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ προς 
την Ελλάδα άναψε το εκτελεστικό συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σµού Σταθερότητας (ESM), κατόπιν της απογευµατινής του συνεδρίασης.

l Ψηφίστηκε µε ευρεία πλειοψηφία από την Ολοµέλεια της Βουλής το 
νοµοσχέδιο για την αναµόρφωση του δικαίου των Ανώνυµων Εται-
ρειών (Α.Ε.), το οποίο αποτελεί µέρος των προαπαιτούµενων για το 
κλείσιµο της 4ης αξιολόγησης.

l Αυξάνεται το ποσό ανάληψης µετρητών από 2.300 ευρώ σε 5.000. Συ-
γκεκριµένα, επιτρέπεται η πραγµατοποίηση ανάληψης µετρητών έως του 
ποσού των 5.000 ευρώ, ανά ηµερολογιακό µήνα, ανά καταθέτη 
(Customer ID) ανά πιστωτικό ίδρυµα, από τα ιδρύµατα στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Αυτό θα ισχύσει από τη ∆ευτέρα 4 Ιουνίου.

l Αυξάνεται το ποσό µεταφοράς ευρώ ή ξένου νοµίσµατος στο εξωτε-
ρικό από 2.300 ευρώ σε 3.000. Συγκεκριµένα, επιτρέπεται η µεταφο-
ρά χαρτονοµισµάτων σε ευρώ ή/ και σε ξένο νόµισµα ανά φυσικό 
πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.

l ∆ιευκολύνεται περαιτέρω η µεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό 
από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα πληρωµών. Συγκεκριµένα, 
επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών µεταφοράς κεφαλαίων 
προς το εξωτερικό έως του ποσού των 4.000 ευρώ, ανά κωδικό πελάτη 
(Customer ID) και ανά ηµερολογιακό δίµηνο, από 1 Ιουλίου 2018.

l∆ιευκολύνονται οι συναλλαγές νοµικών προσώπων ή επιτηδευµα-
τιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών τους δρα-
στηριοτήτων, µέσω της αύξησης του ποσού που µπορούν να στεί-
λουν στο εξωτερικό, από 20.000 ευρώ σε 40.000 ευρώ, για κάθε συ-
ναλλαγή ανά πελάτη και ανά ηµέρα . 

l Σηµαντική ανάσα ρευστότητας, σε χιλιάδες φορολογούµενους και επι-
χειρήσεις µε ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο, αναµένεται να δώσει 
νοµοθετική διάταξη που προωθούν το υπουργείο Οικονοµικών και η 
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων.

l Μείωση αφορολόγητου ορίου ακόµη και από το 2019, νέες αντικει-
µενικές αξίες και ΕΝΦΙΑ, αύξηση ΦΠΑ στα νησιά όπου εφαρµόζεται 

ακόµη το ειδικό καθεστώς αποτελούν -µεταξύ άλλων- τα τρία µεγάλα 
«εµπόδια» που καλείται να περάσει η κυβέρνηση, προκειµένου να 
αποφευχθούν «αναταράξεις» µε τους δανειστές που ενδέχεται να φέ-
ρουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονοµία και στην οµαλή προσαρ-
µογή στη µεταµνηµονιακή εποχή. 

l Την αυτοµατοποίηση όλων των διαδικασιών και των συναλλαγών που 
απαιτούνται για τον υπολογισµό και την είσπραξη των φόρων θέτει ως βα-
σικό στόχο για την τριετία 2018-2020 η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσό-
δων µέσω του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσεων. 

l Με τροπολογία η κυβέρνηση προχωρά στην επιβολή εφάπαξ «εύλο-
γης αµοιβής» 2% στις συσκευές υπέρ των δικαιούχων πνευµατικών 
έργων, σε όλα τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones). Ο ίδιο 
φόρος υπέρ τρίτων επιβάλλεται και στα tablets και στους φορητούς 
και επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

l Σε πιλοτική εφαρµογή αναµένεται να τεθεί από 1ης Ιουλίου το µεταφορι-
κό ισοδύναµο, µε το σχετικό νοµοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας να ει-
σάγεται στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή της Bουλής προς επεξεργα-
σία. Το µέτρο θα εφαρµοστεί πιλοτικά σε νησιά του Βορείου και Ανατολι-
κού Αιγαίου, τέσσερα νησιά των Κυκλάδων και τρία των Ιονίων, ενώ η 
πλήρης εφαρµογή του για όλα τα νησιά αναµένεται από τον Ιανουάριο 
του 2019. 

l Αµετάβλητος παρέµεινε ο πληθωρισµός τον Απρίλιο του 2018 σε σχέ-
ση µε τον Απρίλιο 2017 (έναντι αύξησης 1,6% που σηµειώθηκε κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 µε το 2016), αν και αυξήθηκε κατά 
0,9% σε σύγκριση µε τον Μάρτιο 2018, λόγω κυρίως των ανατιµήσε-
ων σε ένδυση - υπόδηση (επαναφορά των τιµών στα επίπεδα πριν τις 
χειµερινές εκπτώσεις), βενζίνη, φάρµακα και πετρέλαιο θέρµανσης, 
σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ.

l Σε 20,8% διαµορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας τον Φεβρουάριο, µει-
ωµένο µεν κατά 1,8 µονάδες από το αναθεωρηµένο προς τα κάτω 22,6% 
τον Φεβρουάριο 2017, αλλά αυξηµένο, έστω και οριακά, από το αναθε-
ωρηµένο προς τα άνω 20,7% τον Ιανουάριο 2018. Οι άνεργοι ανήλθαν 
978.072 άτοµα και µειώθηκαν κατά 102.296 άτοµα σε σχέση µε τον Φε-
βρουάριο 2017 (µείωση 9,5%), σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ. 

l Η εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των φορολογουµένων και 
η δυσκολία αντιµετώπισης της καθηµερινότητας αναγκάζουν ολοένα 

και περισσότερους πολίτες να αποποιούνται κληρονοµιές κυρίως 
όταν αυτές σχετίζονται µε ακίνητα. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία 
το 2017 οι αποποιήσεις έφθασαν τις 130.000. Το νούµερο αυτό είναι 
εντυπωσιακό καθώς είναι περίπου τριπλάσιο συγκριτικά µε τις απο-
ποιήσεις του 2016 (54.422) και αυξηµένο κατά 333% συγκριτικά µε 
το 2013.

l Φρένο στη χρήση του «πλαστικού χρήµατος» διαπιστώνεται στην αγο-
ρά, καθώς σηµαντικό ποσοστό των εµπόρων και των επαγγελµατιών που 
τοποθέτησαν τερµατικά µηχανήµατα POS στο πλαίσιο της υποχρεωτικό-
τητας του νόµου, αποφεύγουν να τα χρησιµοποιήσουν προκρίνοντας τις 
εγχρήµατες συναλλαγές. 

l Νέα ρύθµιση για 95.000 στεγαστικά δάνεια επιδοτούµενου επιτοκί-
ου που πήραν οι δικαιούχοι του ΟΕΚ µέσω τραπεζών ανακοινώνει 
µε απόφασή του το υπουργείο Εργασίας. Στους εν λόγω δανειολή-
πτες είχε δοθεί µια πρώτη ευκαιρία να ρυθµίσουν τα δάνεια που πή-
ραν παρατείνοντας τη διάρκεια αποπληρωµής τους ως και 25 ή και 
30 έτη, σύµφωνα µε απόφαση που είχε υπογραφεί το 2014.

l Σανίδα «σωτηρίας» για δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επιτηδευµατί-
ες, που χρωστούν στο ∆ηµόσιο έως και 50.000 ευρώ, αναµένεται να απο-
δειχθεί ο εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης των οφειλών τους σε έως 
και 120 δόσεις και µε εκπτώσεις σε πρόστιµα και προσαυξήσεις που, υπό 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις, φτάνουν το 85%.

l Μηχανισµό… αυτοφώρου έχει στήσει η Εφορία για να «συλλάβει» 
φορολογούµενους, που ενώ µισθώνουν κατοικίες µέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρµας Airbnb, δεν δηλώνουν τα ενοίκια στη φορο-
λογική τους δήλωση. Ήδη, σε πιλοτική λειτουργία του µηχανισµού, 
εντοπίστηκαν οι πρώτοι ιδιοκτήτες που ενοικίαζαν ακίνητα µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας διαµοιρασµού, από τους οποίους οι πε-
ρισσότεροι έσπευσαν εθελοντικώς να δηλώσουν τροποποιητικές 
φορολογικές δηλώσεις τα ενοίκια που είχαν εισπράξει πληρώνοντας 
τον φόρο εισοδήµατος.

l  Το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2018 
ανήλθε σε 20,6% έναντι του αναθεωρηµένου προς τα άνω 23,2% τον 
Ιανουάριο του 2017 και 20,8% τον ∆εκέµβριο του 2017, σύµφωνα µε 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 977.222 άτοµα ενώ ο οικο-
νοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.261.186 άτοµα.
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• Το κτήµα Varibobi Club βρίσκεται 
στο ωραιότερο σηµείο της περιοχής 
Βαρυµπόµπης, µέσα σε ένα παρθένο δάσος, 
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο 
προσθέτει µια εξαιρετική πινελιά

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

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν 
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη 
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτοµα.

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

Μετά την λήξη του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου, έρχεται για δεύτερη 
φορά στο προσκήνιο,  το 

Μακεδονικό ζήτηµα, ως το ζήτηµα της 
ονοµασίας της ΠΓ∆Μ, αυτή τη φορά µέσα 
από τον Γιουγκοσλάβο 
ηγέτη Γιόσιπ Μπροζ Τίτο, ο 
οποίος διατηρώντας 
επεκτατικές βλέψεις 
απέναντι στην Ελλάδα, 
εγείρει αξιώσεις και 
εκφράζει ανοιχτά το σκοπό 
του που δεν είναι άλλος από 
το να φτάσει τα σύνορά του 
µέχρι και το λιµάνι της 
Θεσσαλονίκης. 

Το Μακεδονικό ζήτηµα 
άρχισε να τίθεται πολύ 
προκλητικά τις τελευταίες τρεις 
δεκαετίες, γεγονός το οποίο θα 
έπρεπε να έχει κρούσει τον 
κώδωνα του κινδύνου σε όλες 
τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας.

Οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, θα 
έπρεπε να έχουν λάβει σοβαρά υπ’ όψιν τους, τις 
επεκτατικές βλέψεις της γείτονος  χώρας, 
σχεδιάζοντας και εφαρµόζοντας στρατηγικά τόσο 
την οικονοµική όσο και την στρατιωτική 
ενίσχυση των ελληνικών εδαφών ώστε να 
αποτρέπεται η εκροή κεφαλαίων προς τα Σκόπια. 

Έτσι όχι µόνο δεν θα φτάναµε στο σηµερινό 
αδιέξοδο µε τα Σκόπια να απαιτούν και να 
διεκδικούν την Μακεδονία αλλά πολύ 
περισσότερο θα βρίσκονταν σε απόλυτη 
εξάρτηση από την χώρα µας προκειµένου να 
επιβιώσουν. 

Η έλλειψη οργάνωσης και η επιπολαιότητα 

µε την οποία χειρίστηκαν και χειρίζονται το 
ζήτηµα της Μακεδονίας οι εκάστοτε κυβερνήσεις, 
κατάφερε να ακυρώσει δεκάδες σελίδες της 
ιστορίας µας που γράφτηκαν µε το αίµα των 
ηρώων του Μακεδονικού Αγώνα. 

Οι τοπικές κοινωνίες δεν θα 
πρέπει να µείνουν απαθείς 
µπροστά σε ένα τόσο σοβαρό 
εθνικό ζήτηµα αλλά να 
συσπειρωθούν και στεκούµενες 
στο ύψος των περιστάσεων να 
δώσουν τη δική τους  απάντηση. 

Εξάλλου οι Μενιδιάτες 
έχουν αποδείξει στο πέρασµα 
της ιστορίας,  τις θυσίες, την 
πίστη και την αγάπη τους προς 
την πατρίδα µας, όπως 
µαρτυρούν τα µνηµεία των 
πεσόντων και εκτελεσθέντων 
συµπατριωτών µας κατά τη 
διάρκεια του απελευθερωτικού 
αγώνα του 1821 και του Έπους 

του 1940.
Όσες συµφωνίες και αν υπογραφούν, όσες 

παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και αν 
διαδραµατιστούν µε σκοπό το ξεπούληµα της  
Μακεδονίας και κατ’ επέκταση της ιστορίας µας, 
οι ένδοξοι αγώνες των προγόνων µας θα 
αποτελούν πάντοτε για όλους τους Έλληνες 
«φάρο» υπερηφάνειας  που µας κρατά πάντα 
στις επάλξεις για να την υπερασπιζόµαστε και να 
µείνει για πάντα µία και µόνο ελληνική. 

Σωτήρης Αλεπούς
Συντονιστής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Η ενασχόληση µε τα κοινά, ιδιαίτερα 
όταν αυτή σχετίζεται µε την πόλη 
στην οποία κανείς µεγαλώνει και 

ζει, θα πρέπει να βασίζεται στην 
ειλικρινή διάθεση, την αγάπη και την 
αλληλεγγύη προς τον 
συνάνθρωπο αλλά και την 
ίδια την πόλη. 

Η δική µου απόφαση να 
ασχοληθώ µε τα κοινά του 
δήµου µας, προέκυψε πριν 
από οκτώ περίπου χρόνια, 
στο πλευρό του Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη και της δηµοτικής 
παράταξης «Νέα ∆ύναµη». 

Βλέποντας την σηµερινή 
εικόνα του δήµου Αχαρνών, 
τα τεράστια προβλήµατα που 
εδώ και δεκαετίες 
παραµένουν άλυτα αλλά και 
την απόγνωση των κατοίκων 
οι οποίοι αν και ζητούν τα 
αυτονόητα, δυστυχώς δεν εισακούγονται από 
κανέναν αρµόδιο, µε αποτέλεσµα τα 
προβλήµατα να διαιωνίζονται και η 
αγανάκτηση να διογκώνεται κάθε µέρα πιο 
πολύ, δεν µπορούµε και δεν πρέπει να 
είµαστε αδιάφοροι. 

Για όλα τα σοβαρά προβλήµατα που 
ταλανίζουν την πόλη µας, υπάρχουν λύσεις οι 
οποίες θα πρέπει από το ίδιο βράδυ που θα 
είσαι δηµοτική αρχή να έχεις την εµπειρία , τις 
γνώσεις, τα σχέδια, την αποφασιστικότητα και 
σε όλους τους τοµείς να αρχίσεις να δουλεύεις 
από το ίδιο βράδυ για την επίλυση τους. 

Μέσα σε αυτά τα οκτώ χρόνια, που 

συµµετέχω στη «Νέα ∆ύναµη», η δηµοτική 
µας παράταξη συνεδριάζει κάθε µήνα, 
συζητώντας, αναλύοντας και προτείνοντας 
λύσεις για όλα τα προβλήµατα που 
προκύπτουν στην πόλη µας. 

Οι ώριµες συζητήσεις 
καθώς και οι προτάσεις των 
καταξιωµένων στελεχών µας 
οι οποίες έχουν καταρτίσει το 
πρόγραµµα της παράταξής 
µας, το οποίο και έχουµε 
δηµοσιοποιήσει ένα χρόνο 
πριν την πραγµατοποίηση 
των δηµοτικών εκλογών 
δίνει την ευκαιρία στους 
πολίτες των Αχαρνών να 
γνωρίζουν εξ αρχής τα 
σχέδιά µας για τον τρόπο και 
τον χρόνο υλοποίησής τους. 

Στην «Νέα ∆ύναµη» όλα 
τα στελέχη, είµαστε 
πεπεισµένοι όπως και ο 

επικεφαλής της παράταξής µας, Παναγιώτης 
Γρηγοριάδης, ότι κανένα πρόβληµα δεν 
µπορεί και δεν πρέπει να παραµένει άλυτο 
και δεν συµβιβαζόµαστε σε καµία 
περίπτωση µε την µερική υλοποίηση του 
προγράµµατός µας. Για εµάς στη «Νέα 
∆ύναµη» η µερική επιτυχία ισούται µε 
αποτυχία…

Ηλίας Χριστοφορίδης
- Οικονοµολόγος/ Project Manager, 

Τοµεάρχης διαδικτύου & τεχνολογίας 
∆ηµοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ∆ΗΝΑΜΗ» 

 Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Για εµάς στη ∆ηµοτική Παράταξη «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»,  
η µερική επιτυχία ισούται µε αποτυχία



Του Γιάννη Σωτηρόπουλου  

Μέρος ∆εύτερο 

Σ τις 16 Ιουνίου του 2017, δη-
λαδή οκτώ ηµέρες µετά την 
τραγωδία, έξι υπουργοί 

(Σκουρλέτης, Γαβρόγλου, Τόσκας, 
Φωτίου, Πολάκης, Βασιλειάδης) 
και δύο αντιπεριφερειάρχες (Φι-
λίππου, Βασιλείου) κάθησαν σε 
ένα τραπέζι και σε κοινή συνέντευ-

ξη τύπου ανακοίνωσαν σειρά από 
άµεσες και µεσοπρόθεσµες παρεµ-
βάσεις. 

Ο υπουργός Παιδείας Κώστας 
Γαβρόγλου είχε δεσµευτεί ότι θα το-
ποθετηθεί ένας κοινωνικός λειτουρ-
γός στα σχολεία που φοιτούν µαθη-
τές Ροµά και θα ήταν υποχρεωτική η 
παρακολούθηση του ολοήµερου 
σχολείου. Τι έγινε στην πράξη; ΑΠΟ-
ΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. Συνεχίζεται το πρό-
βληµα της πληµµελούς παρακολού-

θησης από τους µαθητές Ροµά. 
Η  Αναπληρώτρια Υπουργός 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ 
Φωτίου είχε εξαγγείλει την ίδρυση 
Κέντρου Κοινότητας µε παράρτηµα 
Ροµά στο Μενίδι. Τι έγινε στην πρά-
ξη;  ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ.  

Ο Παύλος Πολάκης είχε δεσµευ-
τεί ότι θα γίνει µια πλήρη επιθεώρη-
ση της περιοχής για τους χώρους συ-
γκέντρωσης απορριµµάτων, µε την 
κατάσταση υγιεινής στο ρέµα της 

Εσχατιάς κτλ. ∆εύτερον, είχε πεί ότι 
θα υπάρξει µια διαρκής παρουσία 
και για όσο χρονικό διάστηµα χρεια-
στεί, κινητής µονάδας του ΚΕΕΛΠΝΟ 
µαζί ή και δεύτερη, µε κινητή µονά-
δα του ΟΚΑΝΑ. Τι έγινε στην πράξη; 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. 

Ο υφυπουργός Αθλητισµού 
Γιώργος Βασιλειάδης είχε δεσµευτεί 
τότε ότι θα αναβαθµιστούν οι αθλη-
τικές εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού 
Χωριού και θα δηµιουργηθεί ένα µε-
γάλο αθλητικό κέντρο εθνικών προ-
διαγραφών στην περιοχή. Τι έγινε 
στην πράξη; ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ.  

ΜΝΗΜΟΝΙΟ...ΑΠΡΑΞΙΑΣ 
Τεράστια πολιτική ευθύνη για τη συ-
νεχή υποβάθµιση της ιστορικής πό-
λης των Αχαρνών, εξαιτίας της αυξη-
µένης εγκληµατικότητας και παρα-
βατικότητας, φέρουν όλες ανεξαιρέ-
τως οι δηµοτικές αρχές των 
τελευταίων 20 ετών. Για παράδειγµα 
ο ∆ήµος Αχαρνών αφήνει υποφωτι-
σµένες τις σκοτεινές γειτονιές του 
εγκλήµατος, αφού δεν έχει ούτε λά-
µπες ν΄αντικαταστήσει τις κατεστραµ-
µένες. Επιπλέον δεν σχεδιάζει, ούτε 
προωθεί προγράµµατα αναπλάσε-
ων, για να αναβαθµιστούν αυτές οι 
περιοχές και δεν πιέζει για να γίνουν 
οι µετεγκαταστάσεις. Όλες οι δηµοτι-
κές αρχές κρίθηκαν από τις πράξεις 
και τις παραλείψεις τους αλλά κυρί-
ως από την αποτελεσµατικότητα 
τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
εγκληµατικής αδιαφορίας και ανικα-
νότητας αποτελεί η σηµερινή δηµο-
τική αρχή. Στις 23/01/2015 ο σηµερι-
νός ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης 
Κασσαβός συνυπέγραψε µε τον τότε 
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο 
∆ηµήτριο Τσακνάκη, παρουσία του 
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίας Τάξης 
και πρώην Αντιεισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου Αθανάσιου Ανδρεουλά-
κου σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ 
του ∆ήµου Αχαρνών και της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας. Μετά την υπογρα-
φή του συµφώνου συνεργασίας ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσα-
βός δήλωσε σε πανηγυρικό τόνο: 
«Επιτυγχάνεται η επίλυση δύο χρό-
νιων προβληµάτων που ταλανίζουν 
τις Αχαρνές. Αφενός, η αποτελεσµα-
τική και διαρκή αστυνόµευση της πό-
λης µας, αφετέρου η ανταποδοτικό-
τητα για µια υπερτοπική χρήση της 
δηµοτικής έκτασης από την Σχολή 
της Αστυνοµίας στην Αµυγδαλέζα. 
Είναι µάλιστα η πρώτη φορά που ο 
∆ήµος Αχαρνών υπογράφει σύµφω-
νο συνεργασίας που θα του αποφέ-
ρει έσοδα από υπερτοπική χρήση». 

Μια από τις κορυφαίες προτεραι-
ότητες του µνηµονίου συνεργασίας 
ήταν και η δηµιουργία πολυδύνα-
µου τµήµατος στο λεηλατηµένο και 
εγκαταλελειµµένο γυµνάσιο της Αυ-
λίζας, µε δαπάνες της ΕΛ.ΑΣ καθώς 

επίσης και τη δηµιουργία νέου τµή-
µατος Τροχαίας στο ∆ήµο Αχαρνών. 
Τι έγινε στην πράξη; ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙ-
ΠΟΤΑ. Επιπλέον το µνηµόνιο αυτό 
είχε αναγνωρίσει το αναφαίρετο δι-
καίωµα του ∆ήµου Αχαρνών να 
λαµβάνει από την ΕΛ.ΑΣ µίσθωµα 
ύψους 550.000 ευρώ/ετησίως για τη 
χρήση του δηµοτικού κτήµατος της 
Αµυγδαλέζας για τις σχολές της 
Αστυνοµίας. Τι έγινε στην πράξη; 
∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ! 
Αναµφισβήτητα ο δήµαρχος Αχαρ-
νών Γιάννης Κασσαβός ευθύνεται 
που δεν τίµησαν τις υπογραφές τους 
ενώ από τότε έως σήµερα έχουν αλ-
λάξει τρία κυβερνητικά σχήµατα και 
δύο αρχηγοί της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 
Αν θεωρεί κανείς ότι µε ευχολόγια, 
εκθέσεις ιδεών και γενικότητες θα 
λυθεί το τεράστιο πρόβληµα παρα-
βατικότητας και εγκληµατικότητας 
στην πόλη µας είναι βαθιά νυχτωµέ-
νος. Απαιτείται Ολοκληρωµένο Σχέ-
διο ∆ράσης, µε συγκεκριµένες λύ-
σεις και προτάσεις, σχεδιασµό, µε 
σαφή χρονοδιαγράµµατα και µε µε-
τρήσιµα αποτελέσµατα, µε σκοπό 
την πλήρη, λειτουργική αποκατά-
σταση της πόλης των Αχαρνών. 

Αυτά τα ζητήµατα θα είχαν επιλυ-
θεί από την Πολιτεία αν είχε επιδει-
χθεί η αναγκαία, σοβαρή και αποφα-
σιστική βούληση, η οποία δυστυχώς 
έλειψε διαχρονικά όχι µόνο από την 
κεντρική διοίκηση αλλά και από τις 
δηµοτικές αρχές της τελευταίας 20ετί-
ας. Όλοι ξέρουµε ότι τα κοινωνικά 
προβλήµατα αυτού του είδους δεν 
λύνονται µόνο µε καταστολή. Λύνο-
νται ή βελτιώνονται σηµαντικά µε 
συστηµατική αφοσίωση από όλους 
τους φορείς της Πολιτείας σε µια συ-
γκεκριµένη κοινή πολιτική.

 Σήµερα ο ένας πετάει το µπαλά-
κι στον άλλον.  Εµείς οι κάτοικοι της 
ιστορικής πόλης των Αχαρνών, πά-
ντως, δεν αντέχουµε άλλο να είµα-
στε συγκάτοικοι µε το φόβο και την 
ανασφάλεια. ∆εν πάει άλλο. Υπάρ-
χει πρόβληµα ελευθερίας, άρα και 
δηµοκρατίας σ’αυτή την πόλη. 

Οι κραυγές απόγνωσης των πο-
λιτών δεν πρέπει σε καµία περίπτω-
ση να µετατραπούν σε αυτοδικία. 
Ούτε κανείς έχει ανάγκη από αυτό-
κλητους τιµωρούς. Μόνο τα θεσµο-
θετηµένα όργανα της Πολιτείας οφεί-
λουν να δώσουν οριστική λύση στο 
σοβαρό, διαχρονικό πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει ο 12ος σε ώρας και 4ος 
στην Αττική.
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Ο ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΥΓΕ,  Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ. 
ΓΙΑΤΙ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ...ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ;



Βραβεύουµε τους άριστους επι-
κροτούµαι και επαινούµαι την 
προσπάθεια.  Τιµούµε την Συµ-

µετοχή -Τιµούµε την προσπάθεια - Τι-
µούµε την Αξία και το ταλέντο- Τιµού-
µε την Πρόοδο . Τιµούµε την πειθαρ-
χεία- Τιµούµε την ∆ιάρκειά-  Το ήθος 
την δύναµη -Τιµούµε την Προσφορά 

Σαν καλός οικοδεσπότης ο Αντώνης 
Σουλακέλλης καλωσόρισε και ευχαρί-
στησε ΟΛΟΥΣ τους παρευρισκόµενους 
για την παρουσία τους και για την εµπι-
στοσύνη που τον περιβάλουν ΚΑΙ έκανε 
µια Σύντοµη αναφορά των τριών πρώ-
των χρόνων για την ιστορία του συλλό-
γου, για την παρουσία και συµµετοχή σε 
διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες αλλά και για τις ποδο-
σφαιρικές επιτυχίες των Αθλητών. όπως 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ το ΠΑΙ∆ΙΚΟ στην πρώ-
τη χρονιά στο Τουρνουά Θουκυδίδειο 
στον όµιλο FAIR PLAY, και εφέτος ΠΡΩ-
ΤΑΘΛΗΤΗΣ τα TZOYNIOR στον όµιλο 
SILVER στο Τουρνουά Θουκυδίδειο ΚΑΙ 
τέλος ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ τα ΠροΤΖΟΥΝΙΟΡ 
στο τουρνουά του ∆ήµου Φιλαδέφειας 

Η έναρξη της όµορφης και λιτής 
γιορτής άρχισε µε µουσικές εκπλήξεις 
από την αθλήτρια της οµάδας Αιµιλία 
Αγκόλι η οποία έπαιξε στο αρµόνιο µια 
γνωστή µελωδία για να ακολουθήσει ο 
Κωνσταντίνος Τσιώτας Αθλητής και αυ-
τός της οµάδας µε την κιθάρα του και µε 
την συνοδεία στη φωνή από την αδελφή 
του Ελένη αποσπώντας ΟΛΟΙ τους τα 
χειροκροτήµατα ΟΛΩΝ των παρευρι-
σκοµένων.

∆εν παρέλειψε φυσικά ανάµεσα στα 
άλλα απευθυνόµενος στους γονείς να 

τους επισηµάνει ότι αν θέλουν να είναι 
στις αναµνήσεις των παιδιών τους ΑΥΡΙΟ, 
θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες 
ώστε να είναι στη ζωή τους ΣΗΜΕΡΑ και 
αυτό φυσικά χρειάζεται διαρκεί προσπά-
θεια όπου µέσα από την διακριτικότητα 
αλλά κάποιες φορές και την άµεση πα-
ρέµβαση τα µικρά παιδιά να νιώθουν 
αφενός µεν την ασφάλεια και την αγάπη 
των γονιών τους και παράλληλα την αυ-
τονοµία τους µέσα από την συµµετοχή 
αλλά και ενέργειές τους σε ΟΛΟΥΣ τους 
τοµείς της µαθητικής ,αθλητικής και κοι-
νωνικής ζωής τους…!!!

Και στη συνέχεια πέρασαν στις ΒΡΑ-
ΒΕΥΣΕΙΣ στους Αθλητές του συλλόγου 
δίνοντας προτεραιότητα στους αριστού-
χους µαθητές-αθλητές µε έπαινο ΠΡΟΟ-
∆ΟΥ καθώς και µε Έπαινο συµµετοχής 
και µετάλλιο σε ΟΛΟΥΣ , για να ακολου-
θήσουν οι ΣΚΟΡΕΡ των τµηµάτων όπως 
ΟΙ: Λευτέρης Γραββάνης ΠΡΩΤΟΣ σκό-
ρερ στα ΠροΤΖΟΥΝΙΟΡ µε 37 γκόλ , 
Ορέστης Ηλιόπουλος ΠΡΩΤΟΣ σκόρερ 
στα ΤΖΟΥΝΙΟΡ µε 35 Γκολ και Βασίλης 
Αναστασίου ΠΡΩΤΟΣ σκόρερ στα ΑΣΤΕ-
ΡΑΚΙΑ µε 6 γκολ. 

Ακολούθησε η Βράβευση του Γρη-
γόρη Ροπόκη (παλαιού αθλητή του Σου-
λακέλλη) για την παρουσία του στο 
πρωτάθληµα της ΠΡΩΤΗΣ Εθνικής – 
Souper League την απονοµή έκαναν 
ΟΛΑ τα παιδιά µαζί.

Και να κλείσουν οι βραβεύσεις 
προς τον Σύλλογο ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ  
«ΠΡΟΣΦΕΡΩ» για την ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ προσφορά στους κατοί-
κους της πόλης και όχι µόνο, την πλα-
κέτα παρέλαβε ο πρόεδρος του συλ-

λόγου Παρασκευάς Γαρυφάλλου ,την 
απονοµή έκανε ο Βαγγέλης Γιαννα-
κουδάκης πρώην ∆ιεθνής διαιτητής 

ΦΙΦΑ γνωστός και ως  «∆ΑΣΚΑΛΟΣ». 
Στο τέλος µικροί µεγάλοι τίµησαν δε-

όντως τον πλουσιοπάροχο µπουφέ µε 

πάρα πολλά σουβλάκια καθώς και τα 
παγωτά και γλυκά προσφορά από τους 
γονείς …!!!
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ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΠΡΟΣ: κ. Κωνσταντίνο ∆αµάσκο µετά της οικογενείας αυτού.
«Έκφραση ευχαριστιών».

Η Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Πα-
ραρτήµατος Αχαρνών, στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 22-2-
2018 οµόφωνα αποδέχθηκαν τη δωρεά των ακόλουθων τµηµάτων παραδοσι-
ακών τοπικών φορεσιών:

Μίας (1) βράκας Μυτιλήνης
Ενός (1) παλαιού Σιγκουνιού Ελευσίνας
∆ύο (2) παλαιών πουκαµίσων Τανάγρας µε µεταξωτό µαύρο κέντηµα
Ενός (1) παλαιού πουκαµίσου µε ροζ κέντηµα στον ποδόγυρο
∆ύο (2) µανικωτών επενδυτών Μικράς Ασίας
και εκφράζουν τις θερµές τους ευχαριστίες για τη σηµαντική αυτή δωρεά που 

αφορά στην κάλυψη βασικών αναγκών του Λυκείου.
Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτίµησης έναντι της αξιέ-

παινης πράξης σας και εύχονται υγεία και ευηµερία στην οικογένειά σας.

Για το ∆. Σ.
Η Πρόεδρος                                        Η  Γραµµατέας 

    Νίτσα  Βαρελά                              Ελένη  Φυτά - Μουστακάτου

Τίµησε τα ταλέντα του ο Α.Ο Κόκκινος Μύλος
στην Αποχαιρετιστήρια Γιορτή 2017 -2018
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Με τραγού-
δια της αγά-
πης γιόρτασε 

η ΦΙΛΕΑ εχθές την 
παγκόσµια ηµέρα 
µουσικής και µας χά-
ρισε µια ονειρική 
βραδιά!!  Συναυλία- 
αφιέρωµα στην πα-
γκόσµια ηµέρα µου-
σικής «Τραγούδια 
της αγάπης» µε την 
ορχήστρα της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών, την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, ώρα 21:00, στο ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο «Μί-
κης Θεοδωράκης». Τραγούδησαν οι  Μαρίνα Μανωλάκου - Νίκος Μπουρνέλης και ο Γιάννης Θωµόπουλος.

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών, του Ν.Π. του ∆ήµου Αχαρνών Γιώργος ∆ασκαλάκης,  που έχει την 
ευθύνη λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών, παραβρέθηκε στις  εκδήλωσεις των Παιδικών Σταθµών, απόλαυσε και χει-
ροκρότησε τις µουσικοχορευτικές παραστάσεις και µοίρασε δωράκια και αναµνηστικά στα παιδιά, ενώ ευχαρίστησε τις 

Νηπιαγωγούς και το Προσωπικό των Παιδικών Σταθµών για την εξαιρετική προσπάθεια, καθώς και τους γονείς των παιδιών, 
που εµπιστεύονται τα παιδιά τους στο έµπειρο και επιστηµονικά καταρτισµένο προσωπικό της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών.

Την Παρα-
σκευή 15 Ιουνίου 
2018, ολοκλη-
ρώθηκαν οι πα-

ραστάσεις του 23ου Παι-
δικού Φεστιβάλ «Μάρι-
ος - ∆ηµήτριος Σουλού-
κος» µε την Θεατρική 
Παράσταση «Άννυ» από 
το Θεατρικό Εργαστήρι 
της ∆ηµοτικής Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης Αχαρ-
νών.  Από την 1η  έως τις 15 Ιουνίου 2018, παιδιά από, ∆ηµοτικά Σχολεία, Παιδικούς Σταθµούς και Πολιτιστικούς Συλ-
λόγους, του ∆ήµου Αχαρνών, έδωσαν εξαιρετικές µουσικοχορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, µετατρέποντας το 
23ο Παιδικό Φεστιβάλ «Μάριος - ∆ηµήτριος Σουλούκος» σε µια µοναδική γιορτή ελπίδας για τον ∆ήµο Αχαρνών. 

Το Σάββατο  16  Ιουνίου του 2018 πραγµατοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του 
Συλλόγου Κρητών  Αχαρνών στον προαύλιο φιλόξενο χώρο του Συλλό-
γου µας. Κρητικοί και φίλοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του ∆.Σ και 

προσήλθαν για να διασκεδάσουν παραδοσιακά. 
Ο Πρόεδρος ∆ηµήτρης Γιαννούλης καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους , ανα-

φέρθηκε στις δραστηριότητες του Συλλόγου και ευχήθηκε καλή διασκέδαση.
Η Επιτυχία ήταν εξαρχής εξασφαλισµένη διότι, τόσο το κρητικό µουσικό σχήµα 

του ∆ιονύση  Κορνηλάκη & Κώστα Σταυρουλιδάκη, όσο και η ποικιλία των φαγη-
τών και ποτών αλλά και το φανταστικό περιβάλλον, µας χάρισαν µια µαγευτική 
βραδιά.   

Στην αρχή της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα χορευτικά συγκροτήµατα του 

Συλλόγου µας που ξεσήκωσαν τον κόσµο µε τους χορούς τους και στην συνέχεια 
όλοι οι παρευρισκόµενοι κράτησαν γεµάτη την πίστα µέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες.

Παραβρέθηκαν και τίµησαν µε την παρουσία τουςτο Σύλλογο : ∆έδες Ιωάννης 
(Βουλευτής Αττικής), Κουτουλάκης Γεώργιος (Αναπληρωµατικός Βουλευτής Αττι-
κής) ,Ασπραδάκης Παντελής (Υποψήφιος Βουλευτής), ∆ασκαλάκης Γεώρ. (∆ηµο-
τικός Σύµβουλος - Πρόεδρος ∆ΗΦΑ), Οι Αρχηγοί Παρατάξεων και ∆ηµοτικοί σύµ-
βουλοι: Βρεττός Σπύρος, Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Καµπόλης Οδυσσέας. Οι Αντι-
δήµαρχοι: Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος και Θεόδωρος Σιρινίδης. Βαρελάς Πέτρος 
Υποψήφιος ∆ήµαρχος , Πεδιαδίτης Στέργιος (Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος) 
, Κατάρας Αναστάσιος (∆ηµοτικός Σύµβουλος) κ.α.

Με την 
υπέροχη 
και συ-

γκινητική Καλο-
καιρινή Γιορτή 
των παιδιών της 
ΑΡΩΓΗΣ, τη ∆ευ-
τέρα 25 Ιουνίου 
2018 το απόγευ-
µα, ολοκληρώ-
θηκε µια δηµι-
ουργική και γε-
µάτη νέες προ-
κλήσεις χρονιά, 
στο Κέντρο Ατό-
µων µε Ειδικές 
Ανάγκες ∆ήµου 
Αχαρνών ΑΡΩ-
ΓΗ.

Την  Γιορτή 
των παιδιών της 
ΑΡΩΓΗΣ προλό-
γισε ο Πρόεδρος 
του Κέντρου 
Ατόµων µε Ειδι-
κές Ανάγκες ∆ή-
µου Αχαρνών 
ΑΡΩΓΗ κ. Νίκος 
Γκασούκας, ο 
οποίος αναφέρ-
θηκε στη λει-
τ ο υ ρ γ ί α  τ η ς 
ΑΡΩΓΗΣ κατά τη 
σχολική περίοδο 
2017-2018, αλ-
λά και στην εξεύρεση λύσης στη ασφαλή µεταφορά των παι-
διών της ΑΡΩΓΗΣ. Όπως ανάφερε ο κ. Γκασούκας ειδικά για 
φέτος το Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών 
ΑΡΩΓΗ θα λειτουργήσει για πρώτη φορά και τον Αύγουστο.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Πρόεδρος του Φιλανθρωπι-
κού Σωµατείου Αρωγή κα Βίκυ Έλλιοτ, η οποία αναφέρθηκε 
στις προσπάθειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΡΩΓΗΣ και 
του Φιλανθρωπικού Σωµατείου Αρωγή για την εξέλιξη και 
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα παιδιά της ΑΡΩ-
ΓΗΣ, αναφέροντας πως κάθε πρωτοβουλία και δράση είναι για 
το συµφέρον των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ και µόνο. 

Την Καλοκαιρινή Γιορτή των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ χαιρέτι-
σε από µικροφώνου και η Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής κα 
Εύη Χριστοφιλοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στο σηµαντικό 
κοινωνικό έργο που συντελείται στην ΑΡΩΓΗ. 
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49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:210-2469576 , 210-2464760
E-mail : :info@perrakistours.gr • url :www.perrakistours.gr

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ – ΠΛΑΚΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04/07 

ΩΡΑ  17:00 (ΤΕΤΑΡΤΗ)

ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

           ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 01/07 (ΚΥΡΙΑΚΗ)           

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 23€  

ΤΗΝΟΣ 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

           ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 08/07 (ΚΥΡΙΑΚΗ)          

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 55€  

ΠΟΡΟΣ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15/07 (ΚΥΡΙΑΚΗ)

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 18€  

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
– ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΤΙΣ   16/07-17/07

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10€  

ΑΙΓΙΝΑ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 22/07 (ΚΥΡΙΑΚΗ)

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 35€  

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
– ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Συχνές αναχωρήσεις για

τα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ Αριδαίας 

(Ζεστά ιαµατικά µπάνια)

για 5 ή 6 νύχτες.

Περιλαµβάνονται µεταφορά,

διανυκτερεύσεις, ηµιδιατροφή.   

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 200Ε -230 €

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ                                      

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5 €  

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ)

Χιλιάδες πιστών στην εορτή του Αγίου Απόστολου Θαδδαίου

Χιλιάδες ευσεβών και φιλεόρτων 
χριστιανών, από όλους τους ∆ή-
µους της Αττικής, προσήλθε το  διή-

µερο  18 και  Ιουνίου 2018, στο παρεκκλή-
σιον του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του 
Θαδδαίου, που βρίσκεται στο προαύλιο 
χώρο, του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγ. ∆η-
µητρίου – Αχαρνών και παρακολούθησε 

τις  θρησκευτικές  εκδηλώσεις τιµώντας την 
µνήµη του και ζητώντας την ευλογία του.

Μεγαλοπρεπής τελετή του εσπερινού,  
ιεροργούντος του ιεροκήρυκος της Ιεράς 
Μητροπόλεως κ.κ. Ιωαννικίου  ενώ ευλο-
γήθηκαν πλήθος αρτοκλασιών εκ µέρους 
των πιστών. Ο µέγας εσπερινός  ολοκληρώ-
θηκε µε την λιτάνευση της Ιεράς εικόνας του 

Αγίου, που συνόδεψε η φιλαρµονική του 
∆ήµου.  

Ο  Πατήp Κωνσταντίνος Πρίµπας ευχα-
ρίστησε όλους για την παρουσία τους και 
την ευλάβεια τους. ιδιαιτέρως ευχαρίστησε 
την πρόεδρο της ∆ΗΚΕΑ κα Μαρία Ναυρο-
ζίδου. Ανήµερα της εορτής Παρασκευή 19 
Ιουνίου 2018, τελέστηκε  ο Όρθρος και Πα-

νηγυρική Θεία Λειτουργία, ιεροργούντος  
του  Πρωτοσύγκελλου της Μητροπόλεως 
π. Γαβριήλ Ασπρολούπου, µετ’ αρτοκλασί-
ας και Θείου Κηρύγµατος. 

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ολοκλη-
ρώνονται το απόγευµα της ίδιας ηµέρας µε 
τον  ο εσπερινός και  την  παράκληση του 
Αγίου.

Με κέφι και καλοκαιρινή διάθεση 
η γιορτή των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών

Περίσσευε το κέφι και 
η καλή διάθεση στην 
καλοκαιρινή γιορτή 

των ΚΑΠΗ του ∆ήµου 
Αχαρνών που διοργάνωσε 
η ∆ηµοτική Φροντίδα 
Αχαρνών στο ανοιχτό θέα-
τρο «Μίκης Θεοδωράκης» 
στον Προφήτη Ηλία στις 19 
Ιουνίου 2018. 

Οι χειµερινές δράσεις για 
την φετινή χρονιά τελείωσαν, 
µε µια όµορφη βραδιά, µε 
τραγούδια και χορούς, στο 
θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. 
Τα µέλη των ΚΑΠΗ Αχαρνών 
και Θρακοµακεδονων ∆ια-
σκέδασαν και ξεφαντωσαν. 
Ο τραγουδιστής Θάνος Ευτα-
ξιας µε τα όµορφα τραγούδια 
του,  πρόσφερε  διασκέδαση

Με αφορµή την όµορφη 
και επιτυχηµένη καλοκαιρινή 
γιορτή των ΚΑΠΗ του ∆ήµου 
Αχαρνών, ο  Πρόεδρος της 
∆ΗΦΑ Γιώργος ∆ασκαλάκης  
δήλωσε: «Στα µέλη των ΚΑ-
ΠΗ, στους πατεράδες και τις 
µανάδες µας, οφείλουµε την 
ανατροφή µας, αλλά κυρίως 
οφείλουµε το γεγονός ότι εί-
ναι ένας από τους σηµαντικό-
τερους πυλώνες στήριξης της 
οικογένειας». 
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40/ ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και  ώρα 9.30 π.µ. 40/ΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στο Ιερό Ναό   Κοιµήσεως   Θεοτόκου  - Αχαρ-
νές (Μενίδι), για  την ανάπαυση   της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

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

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η
Η   ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαρία

ΤΑ   ΤΕΚΝΑ : Χριστίνα και Χαράλαµπος Στέφανος και  Άννα
ΤΑ   ΕΓΓΟΝΙΑ : Γεώργιος, ∆ηµήτρης και Μαρίνα Χαρίλαος, Μαρία, Γεώργιος

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ  -  ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ      
 ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο καφές και  τα συλλυπητήρια στο καφενείο του ΓΚΙΚΑ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το   ΣΑΒΒΑΤΟ   07   Ιουλίου  2018 και ώρα 9.00  π.µ., 

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ιονυσίου - 
Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας  Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ  
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Χριστίνα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αθανάσιος, Μαρίνος και Ειρήνη, 
Μαρία και ∆ηµήτρης 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Γιώργος, Κων/νος, Άγγελος, 
Γιώργος, Ιωάννα, Ραφαηλία

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   Κυλικείο του Ναού  

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούµε το  Σάββατο  14  Ιουλίου  2018  και ώρα    8.30  π. µ., 
40ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιερό   Ναό ΑΓΙΟΥ  ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ  Αχαρνές,  για  την  ανάπαυση  της  ψυχής  της  πολυα-

γαπηµένης  µας   Θείας
      

ΑΝΝΑΣ  ΓΚΡΙΤΣΗ
ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ: ∆έσποινα  Γκρίτση, Ηλίας  Γκρίτσης,

Παναγιώτης  Γκρίτσης, ∆ηµήτριος  Γκρίτσης

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την   ΚΥΡΙΑΚΗ   8  ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  και  ώρα 9:30π.µ. 
40\ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου   Βλασίου-

Αχαρνές (Μενίδι),  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγα-
πηµένου µας Συζύγου, Πατέρα  Παππού, Αδελφού και Θείου

ΣΩΤΗΡΙΟΥ   ΒΑΡΕΛΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Παρασκευή

ΤΑ   ΤΕΚΝΑ : Παναγιώτης,  Κλειώ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Σπύρος,   Παρασκευή

ΤΑ   Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ   ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο   καφές και  τα συλλυπητήρια καφενείο του  ΛΟΥΤΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ    8  Ιουλίου  2018 και ώρα 9.30  π.µ., 

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου  - 
Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας  Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ   ΒΑΜΒΑΚΙ∆Η    
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Γιαννούλα

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:  Θεόδωρος και Στεφανία,  Κωνσταντίνος και Ιωάννα.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Χαράλαµπος, Άγγελος, Ανδρέας

Η Α∆ΕΛΦΗ :  Μαρία 
 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   Κυλικείο του Ναού  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαραστάθη-

καν στο βαρύ πένθος µας, για την απώλεια του αγαπηµένου µας, 
Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΠΕΡΟΥΚΙ∆Η 
Σ.Σ επίσης ευχαριστούµε όλους όσοι, κατέθεσαν χρήµατα αντί στε-

φάνου στην Αντικαρκινική Εταιρεία , παράρτηµα Αχαρνών.

Η  οικογένεια  του

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 15  Ιουλίου 2018 και ώρα 9.30 π.µ., 40 / ΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως  Θεοτόκου  - Αχαρνές, 

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου  Πα-
τέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΠΕΡΟΥΚΙ∆Η 
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευφροσύνη

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Βαλεντίνα και Κωνσταντίνος Σαρρής
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Χρήστος, Κωνσταντίνος, Μαρία – Ευφοσύνη

Η ΜΗΤΕΡΑ : Βαλεντίνα 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος, Σιµέλα. Βασίλειος, Ελένη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ 
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ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ    του   
ΧΡΗΣΤΟΥ    και  της  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ   το 
γένος   ΚΑΜΠΟΥΡΗ    που  γεννή-
θηκε  στην    ΑΘΗΝΑ   και  κατοικεί  
στο ΖΕΦΥΡΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ    και   η   ΠΑ-
ΪΤΕΡΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    του  ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ   και  της  ΕΛΕΝΗΣ    το  γένος  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,  που γεννήθηκε   
στην ΑΘΗΝΑ   και  κατοικεί στο  ΖΕ-
ΦΥΡΙ   – ΑΤΤΙΚΗΣ   θα έλθουν  σε 
γάµο που θα γίνει, στα  ΑΝΩ  ΛΙΟ-
ΣΙΑ   – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΧΙΛΕΛΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    ΤΟΥ   
ΑΝΤΩΝΙΟΥ    ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ   
ΤΟ ΓΕΝΟΣ   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ   
ΠΟΥ  ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ   
ΚΑΙ  ΚΑΤΟΙΚΕΙ  ΣΤΑ  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  
- ΑΤΤΙΚΗΣ      ΚΑΙ   Η   ΓΙΩΤΑΚΗ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΤΟΥ  ΗΛΙΑ   ΚΑΙ  
ΤΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ   ΤΟ  ΓΕΝΟΣ  ΣΤΥ-
ΛΙΟΥ ,  ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ   ΣΤΑ   
ΙΩΑΝΝΙΝΑ   ΚΑΙ  ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ  
ΒΡΥΛΙΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ   ΘΑ ΕΛ-
ΘΟΥΝ  ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, 
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ  ΣΤΑ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Το γραφείο µας αναλαµβάνει µε
Σεβασµό, Συνέπεια, Αξιοπρέπεια
και Οικονοµία Πένθιµες Τελετές:

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς,
Μνηµόσυνα, Ανθοστολισµούς, 

Στεφάνια»

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

13674
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              1/7/2018   ΚΥΡΙΑΚΗ l ΓΚΑΤΖΙ-
ΟΥ ΣΟΦΙΑ Πάρνηθος 118. ΤΗΛ. 
210/2403004
2/7/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ-
∆ΟΚΙΑ Πάρνηθος 102. ΤΗΛ. 
210/2476440
3/7/2018 ΤΡΙΤΗ l ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ   Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος . Τ. 
210/2316737
4/7/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙ-
ΡΗΝΗ  Αγ. Τριάδος 1. ΤΗΛ. 
210/2440487
5/7/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΛΑΖΑΡΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 
210/2467050

6/7/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ  Ηρώων Πολυτεχνείου 51. 
ΤΗΛ. 210/2477711
7/7/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 
ΡΟΥΣΛΑΝ   Αγίου ∆ιονυσίου 82. ΤΗΛ. 
210/2444771
8/7/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ  Λ.Θρακ/δόνων 117. 
ΤΗΛ.210/2430204
9/7/2018 ∆ΕΥΤΕΡΑ l ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ  Φιλ/φείας 325 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ.210/2316792
10/7/2018 ΤΡΙΤΗ l ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ  Αριστοτέλους 200-202.  ΤΗΛ. 
210/2477292

11/7/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ l ∆ΑΒΡΗ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ  ∆εκελείας 90.  ΤΗΛ. 
210/2477724
12/7/2018 ΠΕΜΠΤΗ l ΣΙΣΚΟΥ-
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18. 
ΤΗΛ. 210/2404494
13/7/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ∆ΕΛΗΣΤΑ-
ΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  Μπόσκιζας 13. ΤΗΛ. 
210/2444418
14/7/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ  Λ. Θρακοµακεδόνων 22. 
ΤΗΛ. 210/2466608
15/7/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ 
∆ΟΜΝΙΚΗ Φιλαδελφείας 41. ΤΗΛ. 
210/2448787

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 1/07/2018 ΕΩΣ 15/07/2018

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία 85 τ.µ. επί της Σουλίου 47 και Αγί-
ου Γεωργίου , παλιό Μενίδι, µε ηλιακό, πάρκιν και αυτόνοµη 
θέρµανση. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 211 4107574 και 6945 506329. 
4∆200
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ  µονοκατοικία 110 τ.µ. σε οικόπε-
δο 270 τ.µ. στο κέντρο του Μενιδίου, µε καλοριφέρ, ηλιακό, 
Μπόϊλερ και συντελεστή δόµησης 1,2. Τιµή ενοικίασης 450 ευ-
ρώ και τιµή πώλησης 140.000 ευρώ συζητήσιµη. Τηλ. 210 
2464898. 4∆199.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Μενίδι 60 τ.µ. . 
Τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 6970 505149. 4∆199.
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  µε  µεταπτυχιακό, παραδίδει µαθήµατα σε 
µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 
5∆200
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε 
µαθητές γυµνασίου – Λυκείου. Εικοσαετής εµπειρία – Μεταδο-
τικότητα – Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 4∆200.
 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστηµα 110 τ.µ. επί της εθνικής Αντιστάσεως . 
∆ιαθέτει µεγάλο χώρο πάρκιν. Τηλ. 6944 622160. 4∆200.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ:  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ µε σταθερή περίφραξη εντός 
σχεδίου 2.200 τ.µ., µε κατοικία 65 τ.µ., αποθήκες 100 τ.µ., 
καρποφόρα δένδρα, στην περιοχή Αγίου Πέτρου Α΄. ΤΙΜΗ 
ΕΚΠΛΗΞΗ 165.000 ευρώ. Τηλ. 6976 836287. 12∆210.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

l Τηλ.: 210 2401073
l Κιν:  697 2323235

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές l Τ.Κ. 13674

• Χειρουργική καταρράκτη
• ∆ιαθλαστική χειρουργική

• Μελέτη γλαυκώµατος 
• Παθήσεις αµφιβληστοειδή  ώχρας κηλίδας

• Παιδιατρική οφθαλµολογία
• Εφαρµογή φακών επαφής

• Ανανέωση διπλωµάτων οδήγησης
Συνταγογράφηση – Παραπεµπτικά µε Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Πάρνηθας 103 & Σουλίου 
Αχαρνές 13674, 1ος όροφος

 Τηλ. 210 2403403
 Κιν. 6946 791668

Για ετήσια καταχώριση τύπου κάρτας κόστος 200 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α.
Για ετήσια καταχώριση ενός ογδόου, κόστος 300 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Αικατερίνη Α. Μαρίνη 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ.ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ 

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑ

K.: 6976 432424
∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ • ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

• Σακχαρώδης ∆ιαβήτης

• Αρτηριακή Υπέρταση

• ∆υσλιπιδαιµίες

• Λοιµώξεις

• ∆ιακοπή Καπνίσµατπς

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Στυλιανός Α. Φραγκής 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Ε.Α.Ν.

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ

K.: 6944 246089
∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ • ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

• Νόσος Αλτσχάιµερ
• Αγγειακό Εγκ. Επεισόδιο
• Επιληψίες
• Κεφαλαλγίες
• Ισχιαλγία
• Νευραλγία Τριδύµου
• Νόσος Πάρκινσον
• Σκλήρυνση κατά πλάκας

Σύγχρονα Ιατρεία Αχαρνών

K.: 6942 680340 • Τηλ.: 210 2401816
∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ • ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

• ΗΚΓ
• Υπερηχωκαρδιογράφηµα - Triplex καρδιάς
• 24ωρη καταγραφή καρδιακού ρυθµού
   (Holler ρυθµού)
• Χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων / πιστοποιητικών
• Προαθλητικός έλεγχος
• Ιατρ. βεβαιώσεις έκδοσης / ανανέωσης διπλωµάτων
   οδήγησης
• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 3,
136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ

(ΕΝΑΝΤΙ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

Τ.: 213 04 47 235

ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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